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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่องที่ 3 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงใน      ใหตรงกับ  ก.  ข.  ค.  หรือ  ง.   

ลงในกระดาษคําตอบ  ซึ่งตรงกับคําตอบที่ถูกตองท่ีสุดเพียงขอละ  1  คําตอบเทานั้น 

 

1. บรรทัดฐานในการออกแบบ ขอใดสําคัญที่สุด  

    ก. การสนองตอบประโยชนใชสอย 
    ข. ความสวยงามพ่ึงพอใจ 
    ค. การส่ือความหมาย 
    ง. สําคัญเทากันทั้งหมด 
 
2. ขอใด เนนการตอบสนองประโยชนใชสอย 

    ก. โปสเตอรแปลกตา ใหความรูสึกนาสนใจ 
    ข. นิตยสาร รูปภาพนางแบบจัดวางเต็มหนา  
    ค. ซีดีมัลติมีเดีย มีสีสันฉูดฉาด เหมาะสําหรับเด็ก 
    ง. เว็บไซตมีความสวยงาม และเขาใชงานไดงาย รวดเร็ว 
  

3. ขอใดคือ ประโยชนใชสอยของงานออกแบบหนังสือ 

    ก. ตัวอักษรมีขนาดเหมาะสม อานงาย ชัดเจน  
    ข. มีการจัดวางตัวอักษร และภาพเทาๆกัน 
    ค. มีรูปภาพ และภาพการตูนประกอบหนาขอมูล 
    ง. มีภาพขนาดใหญ เล็ก สลับกันเพ่ือความสนใจ   
 

4. ขอใดถูกตอง เก่ียวกับประโยชนใชสอย และความสวยงาม  

    ก. ประโยชนอันดับแรก ความสวยงามอันดับรอง 
    ข. ความสวยงามอันดับแรก ประโยชนอันดับรอง 
    ค. ประโยชน และความสวยงาม ใชไดในปริมาณเทาๆ กัน 
    ง. ประโยชน หรือความสวยงามมาก นอยอยูกับความเหมาะสม  
 

5. การสื่อความหมาย เก่ียวของกับการออกแบบอยางไร 

    ก. การส่ือความหมายทําใหงานมีคุณคามากขึ้น 
    ข. การสื่อความหมายทําใหมีราคามากข้ึน 
    ค. เกิดการทํางานที่หลากหลาย ทันสมัย  
    ง. เกิดรูปภาพ หรือสัญลักษณที่สวยงาม  
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6. ขั้นตอนการคิดมีจุดเริ่มตนมาจาก 

    ก. งบประมาณ  
    ข. วัสดุ อุปกรณ 
    ค. สภาวะแวดลอม 
    ง.  ปญหา โจทย  
  
7. ขอมูลใด ไมอยูในขั้นรวบรวมขอมูล 

    ก. รางแบบงานจริง  
    ข. เลือกวัสดุอุปกรณ 
    ค. หาวิธีการออกแบบ  
    ง. ศึกษาตัวอยางงาน  
 
8. ขั้นการรางแบบ คือ 

    ก. การถายทอดอารมณ ความรูสึก 
    ข. การรวบรวมขอมูล เปนแนวความคิด 
    ค. การสรางสิ่งที่เปนนามธรรม ใหเปนรูปธรรม 
    ง. การกําหนดวิธี และทิศทางการทํางาน  
 
9. ขอใดไมใช ขอดีของขั้นการรางแบบ  

    ก. ทําใหความคิด เปนสิ่งที่เห็นจับตองได 
    ข. มีความละเอียด สีสันสวยงามสมจริง 
    ค. ชวยใหสามารถสื่อสารเขาใจไดงาย 
    ง. เตรียมความพรอมกอนออกแบบจริง 
 
10. ขอใดไมไดอยู ขั้นออกแบบจริง  

    ก. เปนขั้นตอนการนําเสนอแนวความคิด 
    ข. เปนขั้นตอนสุดทายในการออกแบบ  
    ค. งานมีความละเอียด สีสันสวยงามสมจริง 
    ง. เลือกใชโปรแกรมที่เหมาะสมในการออกแบบ  
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แบบฝกหัด เรือ่งที่ 3 
 

1. ขอใด คือ ประโยชนใชสอยของงานซีดีมัลติมีเดีย 

    ก. มีรูปแบบบรรจุภัณฑที่ดี และสีสันสวยงาม 
    ข. มีเสียงบรรยาย และเสียงดนตรีไพเราะ 
    ค. มีภาพเคล่ือนไหว ทําใหงานเกิดความนาสนใจ 
    ง. เน้ือหา และปุมกด มีความสะดวก เหมาะสมกับขอมูล 
 

2. ประเภทงานใด ที่เนนความสวยงามพ่ึงพอใจมากท่ีสุด 

    ก. งานออกแบบกราฟก  
    ข. งานออกแบบผลิตภัณฑ 
    ค. งานออกแบบตกแตงภายใน 
    ง. งานออกแบบสถาปตยกรรม  
 

3. ผลิตภัณฑใด ที่เนนทางดานความสวยงามพ่ึงพอใจมากที่สุด 

    ก. จักรยานเสือภูเขา 
    ข. รถยนตขับเคล่ือน 4 ลอ 
    ค. แผนปดโปสเตอรหนัง 
    ง.  ปายสัญลักษณจราจร   
 

4. ขอใดบอกลักษณะ การสื่อความหมาย 

    ก. สีสมเปนสีที่มีความสดใส ราเริง 
    ข. สีสม เกิดจากสีแดง ผสม สีเหลือง 
    ค. กลองนํ้าสม ใชสีสมบนฉลากสินคา 
    ง. ถูกทุกขอ  
 

5. ขอใดไมใชการสื่อความหมายสําหรับงานออกแบบ 

    ก. ภาพวาดรูปพระอาทิตย ใชสีแดงสด  
    ข. สีธงชาติไทย คือ สีขาว แดง นํ้าเงิน    
    ค. ภาพปกนิตยสารมีความแปลกตา สวยงาม 
    ง. สัญญาณจราจรแบงเปนสีแดง เหลือง นํ้าเงิน   
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6. ขบวนการออกแบบ มีก่ีขั้นตอน 

    ก. 2 ขั้นตอน 
    ข. 3 ขั้นตอน 
    ค. 4 ขั้นตอน 
    ง. 5 ขั้นตอน  
 
7. การวิเคราะหขอใดเปนขั้นตอนการสรุปผล  

    ก. Who กลุมเปาหมายคือใคร 
    ข. Where ใชสถานท่ีใด 
    ค. What ออกแบบอะไร 
    ง. How สรางงานอยางไร 
 
8. ขั้นรวบรวมขอมูล คือ 

    ก. การลอกเลียนแบบ 
    ข. เปนการหาขอมูลที่เก่ียวของ 
    ค. การกําหนดกลุมผูใช 
    ง. ถูกทุกขอ  
 
9. Adobe Illustrator เปนโปรแกรมสําหรับ 

    ก. การแกไข ตัดตอรูปภาพ 
    ข. การจัดองคประกอบ หรือวาดรูป 
    ค. เนนงานประเภทหนังสือ นิตยสาร 
    ง. พิมพตัวอักษร จัดการเอกสาร 
 
10. Adobe Photoshop เปนโปรแกรมสําหรับ  

    ก. การแกไข ตัดตอรูปภาพ 
    ข. การจัดองคประกอบ หรือวาดรูป 
    ค. เนนงานประเภทหนังสือ นิตยสาร 
    ง. พิมพตัวอักษร จัดการเอกสาร  
 
 
 
 
 




