สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5

หน้ า
ข้ อมูลทัวไป
1. รหัสและชือรายวิชา
2. จํานวนหน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผ้ สู อน
5. ภาคการศึกษา/ชันปี
. ทีเรี ยน
6. รายวิชาทีต้ องเรี ยนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
7. รายวิชาทีต้ องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
8. สถานทีเรี ยน
9. วันทีจัดทําหรื อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง. ล่าสุด
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุง่ หมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
2. จํานวนชัวโมงทีใช้ ตอ่ ภาคการศึกษา
3. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้ คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปั ญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
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หมวด 6

หมวด 7

ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิOของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชือสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

หมวดที 1 ข้ อมูลทัวไป
1. รหัสและชือรายวิชา
9:;;<:: คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
Computer Graphics
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต L(X-X-Y)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์ดลใจ ฆารเรื อง , อาจารย์ปเนต หมายมัน
5. ภาคการศึกษา/ชัน= ปี ทีเรี ยน
ภาคการศึกษาที X / ชันปี
. ที 2
6. รายวิชาทีต้ องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต้ องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเรี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การเรี ยนรู้ รางนํ .า
9. วันทีจัดทําหรื อปรั บปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั ง= ล่ าสุด
1 ตุลาคม XYY^

หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพือให้ นกั ศึกษามีความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับทักษะและแนวความคิดพื .นฐานทางด้ านคอมพิวเตอร์
กราฟิ ก เพือจะได้ นําเอาความรู้ทีได้ ไปดัดแปลงและประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวัน
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
เพือมีการปรับปรุงเทคนิคการสอนให้ มีความน่าสนใจ เพือลดปั ญหาการไม่เข้ าเรี ยนของนักศึกษา
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หมวดที 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาส่วนประกอบของระบบการวาดภาพกราฟิ กด้ วยคอมพิวเตอร์ ทังฮาร์
. ดแวร์ และซอฟต์แวร์
เทอร์ มินลั และคุณลักษณะของการแสดงผลและกราฟิ กแบบโต้ ตอบ ลักษณะการแสดงภาพอินเตอร์ แอค
ทีฟกราฟิ กส์ การลบเส้ นและการแรเงา การประยุกต์
2. จํานวนชัวโมงทีใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
บรรยาย 30 ชัวโมง ต่อ สอนเสริ มตามความ
ฝึ กปฏิบตั ิ 30 ชัวโมง ต่อ การศึกษาด้ วยตัวเอง Y
ชัวโมงต่อสัปดาห์
ภาคการศึกษา
ต้ องการของนักศึกษา ภาคการศึกษา

3. จํานวนชัวโมงต่ อสัปดาห์ ทีอาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้ คําปรึ กษาเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุม่ ตามความต้ องการของนักศึกษา c ชัวโมง
ต่อสัปดาห์

หมวดที 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้ องพัฒนา
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสียสละ และซือสัตย์สจุ ริ ต
2) มีวินยั ตรงต่อเวลา ปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบข้ อบังคับขององค์กร และสังคม
3) มีภาวะความเป็ นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็ นทีมและแก้ ไขข้ อขัดแย้ งทีเกิดขึ /นได้
4) เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อืน รวมทังเคารพกฎระเบี
/
ยบข้ อบังคับ
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
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1) ปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กรทีดีให้ แก่นกั ศึกษา โดยสร้ างเสริ มให้ นกั ศึกษามีระเบียบวินยั เน้ นการ
เข้ าชันเรี
/ ยนให้ ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายทีเป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2) ปลูกฝั งให้ นกั ศึกษามีความรับผิดชอบ โดยในการทํางานกลุ่มนันต้
/ องฝึ กให้ ร้ ู หน้ าทีของการเป็ น
ผู้นํากลุม่ และการเป็ นสมาชิกกลุม่
3) ปลูกฝั งให้ นกั ศึกษามีความซือสัตย์ โดยต้ องไม่กระทําการทุจริ ตในการสอบหรื อลอกงานและ
การบ้ านของผู้อืน
4) ส่งเสริ มให้ นกั ศึกษารู้ จกั เคารพทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้อืน ตระหนักถึงผลกระทบของการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
5) ส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรมทีมหาวิทยาลัยจัดขึ /น
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้ าชันเรี
/ ยน การส่งงานตามกําหนดระยะเวลา
ทีมอบหมาย และการร่วมกิจกรรม การแต่งกายทีถูกต้ องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้ อบังคับอืนๆ อย่างต่อเนือง
3) ประเมินจากปริ มาณการกระทําทุจริ ตในการสอบ รวมทังการลอกงานหรื
/
อการบ้ านของผู้อืน
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้ าทีทีได้ รับมอบหมาย ทังการทํ
/
างานเดียวและการทํางาน
กลุม่
5) ตรวจเนื /อหาของรายงานการค้ นคว้ า
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทีต้ องได้ รับ
1) มีความรู้ความเข้ าใจเกียวกับ มีความรู้ความเข้ าใจในทักษะและหลักการเกียวกับส่วนประกอบ
ของระบบการวาดภาพกราฟิ กด้ วยคอมพิวเตอร์
2) มี ความรู้ ความเข้ าใจเกี ยวกับฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์ แวร์ เทอร์ มินัลและคุณลักษณะของการ
แสดงผลและกราฟิ กแบบโต้ ตอบ
3) มีความรู้ความเข้ าใจเกียวกับลักษณะการแสดงภาพอินเตอร์ แอคทีฟกราฟิ กส์ การลบเส้ นและ
การแรเงา
4) สามารถนําความรู้ทงหมดมาใช้
ั.
ให้ เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และสังคมให้ ได้ มากทีสุด
2.2 วิธีการสอน
1) บรรยายพร้ อมยกตัว อย่ า งกรณี ศึ ก ษาเกี ยวกั บ เกี ยวกั บ ส่ ว นประกอบของระบบการวาด
ภาพกราฟิ กด้ วยคอมพิวเตอร์ ทังฮาร์
. ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เทอร์ มินลั และคุณลักษณะของการแสดงผล
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และกราฟิ กแบบโต้ ตอบ ลักษณะการแสดงภาพอินเตอร์ แอคที ฟกราฟิ กส์ การลบเส้ นและการแรเงา
การประยุกต์
2) มอบหมายให้ ค้นคว้ า เขียนรายงานและนําเสนอหน้ าชันเรี
/ ยน
3) ตังคํ
/ าถาม เพือตอบข้ อซักถามร่วมกัน และจัดให้ มีภาคปฏิบตั ิ
4) มอบหมายแบบฝึ กหัดท้ ายบท
5) จัดทํารายงานเป็ นกลุม่
2.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบคําถาม
2) ตรวจสอบเนื /อหาของรายงานการค้ นคว้ า
3) การสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
4) ประเมินผลการนําเสนอรายงาน
5) ประเมินผลแบบฝึ กหัดท้ ายบท รายงานทีได้ รับมอบหมาย
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาทีต้ องพัฒนา
1) สามารถนํ าความรู้ เกี ยวกับส่วนประกอบของระบบการวาดภาพกราฟิ กด้ วยคอมพิวเตอร์ ทัง.
ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เทอร์ มินลั และคุณลักษณะของการแสดงผลและกราฟิ กแบบโต้ ตอบมาใช้ ได้
อย่างถูกต้ อง
2) สามารถนําความรู้ เกี ยวกับลักษณะการแสดงภาพอินเตอร์ แอคทีฟกราฟิ กส์ การลบเส้ นและ
การแรเงา การประยุกต์ ได้ อย่างเหมาะสม
3) สามารถนําความรู้ทงหมดมาใช้
ั.
ให้ เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และสังคมให้ ได้ มากทีสุด
3.2 วิธีการสอน
1) การมอบหมายงาน ให้ ป ฏิ บัติ เ กี ยวกับ ส่ ว นประกอบของระบบการวาดภาพกราฟิ กด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ ทังฮาร์
/ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เทอร์ มินลั และคุณลักษณะของการแสดงผลและกราฟิ กแบบ
โต้ ตอบมาใช้ ได้ อย่างถูกต้ อง
2) มอบหมายให้ ค้นคว้ า เขียนรายงานและนําเสนอหน้ าชันเรี
/ ยน
3) ตังคํ
/ าถาม เพือตอบข้ อซักถามร่วมกัน และจัดให้ มีภาคปฏิบตั ิ
4) จัดทํารายงานเป็ นกลุม่
5) มอบหมายแบบฝึ กหัดท้ ายบท
3.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบคําถาม และการคิดหาวิธีในการแก้ ปัญหา
2) ตรวจสอบเนื /อหาของรายงานการค้ นคว้ า
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3) การสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
4) ประเมินผลการวิเคราะห์ และการนําเสนอรายงาน
5) ประเมินผลแบบฝึ กหัดท้ ายบท และรายงานทีได้ รับมอบหมาย
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบทีต้ องพัฒนา
1) พัฒนาทักษะในการสร้ างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกัน
2) พัฒนาความเป็ นผู้นําและผู้ตามในการทํางานเป็ นทีม
3) มีความรับผิดชอบในงานทีมอบหมาย
4.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมแบบเดียวและแบบกลุม่ เพือส่งเสริ มให้ มีนษุ ยสัมพันธ์ร่วมกัน
2) ปลูกฝั งนักศึกษาให้ เข้ าร่ วมกิจกรรมของหลักสูตร / คณะ หรื อมหาวิทยาลัย เพือส่งเสริ มการ
อยูร่ ่วมกันในสังคม
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุม่ ในชัน/
เรี ยน
2) สังเกตจากพฤติกรรมทีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
3) ประเมินพฤติกรรม ภาวะการเป็ นผู้นํา และผู้ร่วมงานทีดี
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้ องพัฒนา
1) สามารถพัฒนาทักษะในการสือสาร ทังการพู
.
ด การฟั ง การเขียน จากการทํารายงานและ
นําเสนอ
2) สามารถพัฒนาทักษะการสืบค้ นข้ อมูลจากอินเทอร์ เน็ต ได้ อย่างถูกต้ อง ตรงตามหัวข้ อที
กําหนดให้
5.2 วิธีการสอน
1) การมอบงานให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง จาก เว็บไซต์ สือการสอน ฐานข้ อมูลออนไลน์
e-Learning และทํารายงานโด มีการอ้ างอิงสถิติ ข้ อมูล จากแหล่งทีมาทีน่าเชือถือ
2) จัดทํารายงานเป็ นกลุม่
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินการจัดทํารายงานและการนําเสนอโดยใช้ สืออิเล็กทรอนิกส์ในการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินผลจากงานทีฝึ กปฏิบตั จิ ากงานทีได้ รับมอบหมาย
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หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ที
หัวข้ อ/รายละเอียด

c

X

L

w

ความเข้ าใจเกียวกับ
คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
เบื .องต้ น
ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
บรรยาย ประเภทของ
คอมพิวเตอร์
PC และ Apple
Macintosh ,Pixel and
Pigment Color , Vector
and Rasterize Graphic,
Desktop Overview and
Operating System
- แนะนําการใช้ โปรแกรม
Adobe Photoshop ครัง. ที
1
แนะนําการใช้ โปรแกรม
Adobe Photoshop ครัง. ที
2
ภาพแบบ Bitmap, image
Resolution, Monitor
Resolution , ppi/lpi/dpi,
Image size&Canvas
size, Brushes Palette,
Color Palette, Pen tool

จํานวน
ชัวโมง
4

4

4

4

กิจกรรมการเรี ยน
ผู้สอน
การสอน สือทีใช้ (ถ้ ามี)
- PowerPoint ประกอบการ อ.ดลใจ ฆารเรื อง
บรรยาย
- เอกสารประกอบการสอน
- PowerPoint ประกอบการ อ.ดลใจ ฆารเรื อง
บรรยาย
- เอกสารประกอบการสอน
- PowerPoint ประกอบการ อ.ดลใจ ฆารเรื อง
บรรยาย
- เอกสารประกอบการสอน
- ฝึ กปฏิบตั ิ

- PowerPoint ประกอบการ อ.ดลใจ ฆารเรื อง
บรรยาย
- เอกสารประกอบการสอน
- ฝึ กปฏิบตั ิ
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แนะนําการใช้ โปรแกรม
Adobe PhotoShop ครัง. ที
3
(Retouching) Mode สี
และการปรับค่าสี, Layer
เครื องมือตกแต่งภาพ;
Blur, Sharpen,
Smudge,Burn, Dodge,
Sponge, Rubber
Stamp, Selection,
Patching, Heeling
Brush
แนะนําการใช้ โปรแกรม
Adobe Photoshop ครัง. ที
4
การใช้ filter, Type tool,
QuickMask Mode และ
Blending mode, Mark,
Channel, Layer

4

- PowerPoint ประกอบการ อ.ดลใจ ฆารเรื อง
บรรยาย
- เอกสารประกอบการสอน
- ฝึ กปฏิบตั ิ

4

- PowerPoint ประกอบการ อ.ดลใจ ฆารเรื อง
บรรยาย
- เอกสารประกอบการสอน
- ฝึ กปฏิบตั ิ

€

แนะนําการใช้ โปรแกรม
Adobe Photoshop ครัง. ที
5
การใช้ Vanishing Point,
Liquidly, Extract

4

- PowerPoint ประกอบการ อ.ดลใจ ฆารเรื อง
บรรยาย
- เอกสารประกอบการสอน
- ฝึ กปฏิบตั ิ

8
‚

สอบกลางภาค
แนะนําการใช้ โปรแกรม
Adobe Flash ครัง. ที 1
ส่วนประกอบของ
เครื องมือและศัพท์พื .นฐาน

4
4

อ.ดลใจ ฆารเรื อง
- PowerPoint ประกอบการ อ.ดลใจ ฆารเรื อง
บรรยาย
- เอกสารประกอบการสอน
- ฝึ กปฏิบตั ิ

Y

6
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c…

cc

cX

ด้ านการทําอนิเมชัน
เทคนิคการทําอนิเมชัน
แบบต่างๆฟอร์ แมตที
โปรแกรมสามารถรองรับ
แนะนําการใช้ โปรแกรม
Adobe Flash ครัง. ที 2
ส่วนประกอบของ
เครื องมือและศัพท์พื .นฐาน
ด้ านการทําอนิเมชัน
เทคนิคการทําอนิเมชัน
แบบต่างๆฟอร์ แมตที
โปรแกรมสามารถรองรับ
แนะนําการใช้ โปรแกรม
Adobe Flash ครัง. ที 3การ
ทําอนิเมชันด้ วยเทคนิค
Frame by Frame,
Motion tween
แนะนําการใช้ โปรแกรม
Adobe Flash ครัง. ที 4
เทคนิคการสร้ างปุ่ ม link
และ Action Script

4

- PowerPoint ประกอบการ อ.ดลใจ ฆารเรื อง
บรรยาย
- เอกสารประกอบการสอน
- ฝึ กปฏิบตั ิ

4

- PowerPoint ประกอบการ อ.ดลใจ ฆารเรื อง
บรรยาย
- เอกสารประกอบการสอน
- ฝึ กปฏิบตั ิ

4

- PowerPoint ประกอบการ อ.ดลใจ ฆารเรื อง
บรรยาย
- เอกสารประกอบการสอน
- ฝึ กปฏิบตั ิ

13

แนะนําการใช้ โปรแกรม
Adobe Flash ครัง. ที 5
เทคนิคการสร้ างปุ่ ม link
และ Action Script

4

- PowerPoint ประกอบการ อ.ดลใจ ฆารเรื อง
บรรยาย
- เอกสารประกอบการสอน
- ฝึ กปฏิบตั ิ

14

เทคนิคและหลักสําคัญ
สําหรับการเตรี ยมไฟล์
สําหรับสือสิงพิมพ์ สือทาง
โทรทัศน์ และสือ

4

- PowerPoint ประกอบการ อ.ดลใจ ฆารเรื อง
บรรยาย
- เอกสารประกอบการสอน
- ฝึ กปฏิบตั ิ
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15

16

อินเตอร์ เน็ต
- ให้ สร้ างผลงาน
สรุป
- นําเสนอตัวอย่างงานสือ
ทีเกียวข้ องกับงาน
คอมพิวเตอร์ กราฟิ กและ
วิเคราะห์วิจารณ์อย่างมี
เหตุผล
- Present งาน
สอบปลายภาค

4

- PowerPoint ประกอบการ อ.ดลใจ ฆารเรื อง
บรรยาย
- เอกสารประกอบการสอน

4

อ.ดลใจ ฆารเรื อง

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรมที
c

ผลการ
เรี ยนรู้
2.1-1 ความรู้ (มี ความรู้ ความเข้ าใจเกี ยวกับ มี ความรู้ ความ
เข้ าใจในทักษะและหลักการเกียวกับส่วนประกอบของระบบการ
วาดภาพกราฟิ กด้ วยคอมพิวเตอร์ )
2.1-2 ความรู้ (มี ค วามรู้ ความเข้ าใจเกี ยวกั บ ฮาร์ ด แวร์ และ
ซอฟต์ แ วร์ เทอร์ มิ นัล และคุณ ลัก ษณะของการแสดงผลและ
กราฟิ กแบบโต้ ตอบ )
2.1-3 ความรู้ (มีความรู้ ความเข้ าใจเกี ยวกับลักษณะการแสดง
ภาพอินเตอร์ แอคทีฟกราฟิ กส์ การลบเส้ นและการแรเงา )
2.1-4 ความรู้ (สามารถนําความรู้ ทงหมดมาใช้
ั.
ให้ เกิดประโยชน์
แก่ตนเอง และสังคมให้ ได้ มากทีสุด )
3.1-1 ทั ก ษะ ทา ง ปั ญ ญา ( สา มาร ถนํ าค วาม รู้ เ กี ย วกั บ
ส่วนประกอบของระบบการวาดภาพกราฟิ กด้ วยคอมพิวเตอร์ ทัง.
ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์ แวร์ เทอร์ มิ นัล และคุณ ลัก ษณะของการ
แสดงผลและกราฟิ กแบบโต้ ตอบมาใช้ ได้ อย่างถูกต้ อง)
3.1-2 ทักษะทางปั ญ ญา (สามารถนํ าความรู้ เกี ยวกับลักษณะ
การแสดงภาพอินเตอร์ แอคทีฟกราฟิ กส์ การลบเส้ นและการแร
เงา การประยุกต์ ได้ อย่างเหมาะสม)

วิธีการประเมิน
ทดสอบย่อยครัง. ทีc
ทดสอบย่อยครัง. ทีX
สอบกลางภาค
ทดสอบย่อยครัง. ทีL
ทดสอบย่อยครัง. ทีw
สอบปลายภาค

สัปดาห์ ที
ประเมิน
5
6
8
10
13
16

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
5%
5%
25%
5%
5%
25%
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3.1-3 ทักษะทางปั ญญา (สามารถนําความรู้ ทงหมดมาใช้
ั.
ให้ เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง และสังคมให้ ได้ มากทีสุด )
5.1-1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ (สามารถพัฒนาทักษะใน
การสือสาร ทังการพู
.
ด การฟั ง การเขียน จากการทํารายงาน
และนําเสนอ)
5.1-2 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ (สามารถพัฒนาทักษะใน
การสือสาร ทังการพู
.
ด การฟั ง การเขียน จากการทํารายงาน
และนําเสนอ)
1.1-1 คุณ ธรรม จริ ย ธรรม (ตระหนัก ในคุณ ค่ า และคุณ ธรรม การทํางานกลุม่ และผลงาน
พร้ อมนําเสนอ
จริ ยธรรม เสียสละ และซือสัตย์สจุ ริ ต)
1.1-2 คุณธรรม จริ ยธรรม (มี วินัย ตรงต่อเวลา ปฏิ บัติตามกฎ
ระเบียบข้ อบังคับขององค์กร และสังคม)
1.1-3 คุณ ธรรม จริ ย ธรรม (มี ภ าวะความเป็ นผู้นํ า และผู้ต าม
สามารถทํางานเป็ นทีมและแก้ ไขข้ อขัดแย้ งทีเกิดขึ .นได้ )
1.1-4 คุณธรรม จริ ยธรรม (เคารพสิทธิ และรั บฟั งความคิดเห็ น
ของผู้อืน รวมทังเคารพกฎระเบี
.
ยบข้ อบังคับ)
1.1-5 คุณ ธรรม จริ ย ธรรม (มี จ รรยาบรรณทางวิ ช าการและ
วิชาชีพ)
2.1-1 ความรู้ (มี ความรู้ ความเข้ าใจเกี ยวกับ มี ความรู้ ความ

ตลอดภาคการศึกษา

20%
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เข้ าใจในทักษะและหลักการเกียวกับส่วนประกอบของระบบการ
วาดภาพกราฟิ กด้ วยคอมพิวเตอร์ )
2.1-2 ความรู้ (มี ค วามรู้ ความเข้ าใจเกี ยวกั บ ฮาร์ ด แวร์ และ
ซอฟต์ แ วร์ เทอร์ มิ นัล และคุณ ลัก ษณะของการแสดงผลและ
กราฟิ กแบบโต้ ตอบ )
2.1-3 ความรู้ (มีความรู้ ความเข้ าใจเกี ยวกับลักษณะการแสดง
ภาพอินเตอร์ แอคทีฟกราฟิ กส์ การลบเส้ นและการแรเงา )
2.1-4 ความรู้ (สามารถนําความรู้ ทงหมดมาใช้
ั.
ให้ เกิดประโยชน์
แก่ตนเอง และสังคมให้ ได้ มากทีสุด )
3.1-3 ทักษะทางปั ญญา (สามารถนําความรู้ ทงหมดมาใช้
ั.
ให้ เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง และสังคมให้ ได้ มากทีสุด )
4.1-1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลฯ (พัฒนาทักษะในการ
สร้ างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกัน)
4.1-2 ทักษะความสัม พันธ์ ระหว่างบุคคลฯ (พัฒ นาความเป็ น
ผู้นําและผู้ตามในการทํางานเป็ นทีม)
4.1-3 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ (มีความรับผิดชอบใน
งานทีมอบหมาย)
5.1-1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ (สามารถพัฒนาทักษะใน
การสือสาร ทังการพู
.
ด การฟั ง การเขียน จากการทํารายงาน
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และนําเสนอ)
5.1-2 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ (สามารถพัฒนาทักษะใน
การสือสาร ทังการพู
.
ด การฟั ง การเขียน จากการทํารายงาน
และนําเสนอ)
1.1-1 คุณธรรม จริ ยธรรม (ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม
การเข้ าชันเรี
. ยน
จริ ยธรรม เสียสละ และซือสัตย์สจุ ริ ต)
การมีสว่ นร่วมในชันเรี
. ยน
1.1-2 คุณธรรม จริ ยธรรม (มีวินยั ตรงต่อเวลา ปฏิบตั ติ ามกฎ
การส่งงานตรงต่อเวลา
ระเบียบข้ อบังคับขององค์กร และสังคม)
1.1-3 คุณธรรม จริ ยธรรม (มีภาวะความเป็ นผู้นําและผู้ตาม
สามารถทํางานเป็ นทีมและแก้ ไขข้ อขัดแย้ งทีเกิดขึ .นได้ )
1.1-4 คุณธรรม จริ ยธรรม (เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็น
ของผู้อืน รวมทังเคารพกฎระเบี
.
ยบข้ อบังคับ)
1.1-5 คุณธรรม จริ ยธรรม (มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ)
4.1-1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ (พัฒนาทักษะในการ
สร้ างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกัน)

ตลอดภาคการศึกษา

c…%

หมวดที 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
- Computer Graphic for Designer, ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์, สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ, 2542
- How Desktop Publishing Works, Pamela Pfiffner and Bruce Fraser, Ziff-Davis Press,
U.S.A., 1994, 198 pages.
- Designer’s Guide to Print Production, Nancy Aldrich-Ruenzel, A Step-By-Step Graphics,
Watson-Guptill Publications, New York, 1990, 159 pages.
- World Sign 2 Marks-Logos, Graphic-sha staff, Graphic-sha Publishing Co.,Ltd., Japan
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
http://dusithost.dusit.ac.th/~donjai_kra
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
หนังสือ Computer Graphic for Designer

หมวดที 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี . ได้ ใช้ แนวความคิดและความคิดเห็นจากนักศึกษาดังนี .
- การแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างผู้สอนและนักศึกษา
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรี ยน
- แบบประเมินผู้สอน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้ อมูลเพือประเมินการสอน ได้ มีกลยุทธ์ ดังนี .
- ผลการสอน
- การตอบรับจากนักศึกษาในชันเรี
. ยน
- ผลการประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรั บปรุ งการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้ อX จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการปรับปรุ งการสอนดังนี .
- มีการจัดทําการวิจยั ในและนอกชันเรี
. ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิUของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอน มีการสอบทวนผลสัมฤทธิOในรายหัวข้ อ ได้ แก่ การสอบถามนักศึกษา
เป็ นกลุม่ หรื อรายบุคคล หรื อหารสุม่ ตรวจผลงาน รวมไปถึงการทดสอบย่อยแต่ละครัง.

มคอ. L
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนผลสัมฤทธิOประสิทธิผลรายวิชา ได้ มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
เพือให้ เกิดคุณภาพมากขึ .น ดังนี .
- มีการปรับเนื .อหารายวิชาตามผลสัมฤทธิOทีได้ รับจากข้ อที w
- มีการปรับเปลียนอาจารย์ผ้ สู อน เพือให้ นกั ศึกษาได้ รับมุมมองใหม่จากการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน

