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รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอด็ 
วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา  เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  
  COS4102  คอมพวิเตอร์กาฟิกส์   

computer graphics  
  

2. จ านวนหน่วยกติ 
       3(2-2-5) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
      วทิยาศาสตรบณัฑิต  
4.   อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

    อ.ประหยดั สุพะก า                
  

5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
   ภาคการศึกษาท่ี   1/2564     ชั้นปีท่ี   4   
 
6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   

 ไม่มี 
7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites)   

 ไม่มี 
8.  สถานทีเ่รียน  

วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร    มหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็   
 
9.  วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
       วนัท่ี 1  มิ.ย.  2564 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

 1.  เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจการประยกุตใ์ชง้าน computer graphics  

2. เพื่อให้นกัศึกษาเขา้ใจขอ้มูลเบ้ืองตน้เร่ืองสีและแสงในงาน graphics  

3. เพื่อให้นกัศึกษาเขา้ใจโครงสร้างการเก็บขอ้มูล graphics  

4. เพื่อให้นกัศึกษาเขา้ใจหลกัการของภาพ  2D และ 3D    
5. เพื่อให้นกัศึกษาเขา้ใจการท างานของ  Animation  

6. เพื่อให้นกัศึกษาสามารถใชโ้ปรแกรม ประยกุตด์า้น กราฟฟิกส ์ได ้ 
 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
 ทนัสมยัและทนัต่อเทคโนโลยโีปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท่ีมีในปัจจุบนัและสามารถน ามา
ประยกุตใ์ชง้านได ้ 

 

หมวดที ่3 ส่วนประกอบของรายวชิา 
1. ค าอธิบายรายวชิา  
  ทฤษฎีและการฝึกหดัของคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ ซ่ึงประกอบไปดว้ยการแปลงใน 2 มิติและ 3 

มิติ การตดัต่อและมองภาพ แบบจ าลองเชิงล าดบัชั้น ฮาร์ดแวร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ 
การติดต่อกบัผูใ้ชก้รณีศึกษาการพฒันาชุดค าสั่งสามมิติโดยใชโ้ปรแกรมภาษา  
 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา      

บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

สอนเสริม 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 

32 - 32 5 

 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

5 
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    หมวดที ่4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นท่ีมุ่งหวงั   มีดงัต่อไปน้ี 
1. คุณธรรม  จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพัฒนา 

    มีความรับผดิชอบและตรงต่อเวลา 
 1.2 วธีิการสอน 

    บรรยาย ปฏิบติั ช้ีแนะแนวทางการน าไปใช ้
 1.3 วธีิการประเมินผล 
  น าไปประยกุตใ์ชง้านไดจ้ริง  
2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 

มีความรู้เรือองคอมพิวเตอร์กราฟฟิก   และสามารถใชง้าน software ทางดา้น กราฟฟิกส์  2D  3D 
ได ้

 2.2 วธีิการสอน 
บรรยาย ปฏิบติั  แนะน าแนวทางการน าไปใช ้

 2.3 วธีิการประเมินผล 
 น าไปประยกุตใ์ชง้านไดจ้ริง  
 
3. ทกัษะทางปัญญา 
 3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

เขา้ใจหลกัการและลกัษณะของ Software ท่ีเลือกใช ้
 3.2 วธีิการสอน 

  บรรยายปฏิบติั แนะน าแนวทางการน าไปใช ้
 3.3 วธีิการประเมินผล 
 น าไปประยกุตใ์ชง้านไดจ้ริง 
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4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
        4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 

ท างานร่วมกบัคนอ่ืนได ้
 4.2 วธีิการสอน 

    จดักลุ่ม อภิปรายและ ช่วยกนัท างาน 
 4.3 วธีิการประเมินผล 

ประเมินตามผลงานของกลุ่ม 
 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 

 มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถใชเ้ทคโนโลย ีในการคน้หาขอ้มูลเพื่อการเรียนได้ 
 5.2 วธีิการสอน 

 บรรยาย ปฏิบติัแนะน าแนวทางการน าไปใช ้
 5.3 วธีิการประเมินผล 

 น าไปประยกุตใ์ชง้านไดจ้ริง 
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หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการ
สอน 

และส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

1 ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบั 
คอมพวิเตอร์กราฟิก 

4 -บรรยาย 
 

 

อ.ประหยดั 

2 การใชง้าน Photoshop 
- การจดัการภาพถ่าย 
- การแกไ้ขภาพถ่าย 
- การจดัการเลเยอร์ 
- ฟิลเตอร์ 

4 บรรยาย  ฝึก ปฏิบััติ อ.ประหยดั 

3 หลกัการสร้างงานกราฟิก 
การจดัการสีประเภทต่างๆ 
การปรับโทนสีภาพดว้ยเคร่ืองมือ 
Image Adjustment 

4 บรรยาย  ฝึก ปฏิบััติ อ.ประหยดั 

4 หลกัการสร้างงานกราฟิก 

การจดัการขอ้ความและตวัอกัษร 
การเลือกพ้ืนท่ีท างานเฉพาะส่าน 

การใชเ้คร่ืองมือ Selection 

tools ชนิดต่างๆ 

4 บรรยาย  ฝึก ปฏิบััติ อ.ประหยดั 

5 การท างานของ layer 4 บรรยาย  ฝึก ปฏิบััติ อ.ประหยดั 

6-7 ฝึกปฏิบตัิ 8 บรรยาย  ฝึก ปฏิบััติ อ.ประหยดั 

8 midterm    

9-11 การใชง้าน โปรแกรม 3D 
blender 

12 บรรยาย  ฝึก ปฏิบััติ อ.ประหยดั 

12-14 การใชง้าน 3D  Google Sketchup 12 บรรยาย  ฝึก ปฏิบััติ อ.ประหยดั 

15 ฝึกปฏิบตัิ  การออกแบบภาพ 3D 4   

16 final    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมนิ 
สัดส่วนของการ
ประเมนิผล 

1 สอบวดัความรู้ 8 30 
2 สอบวดัความรู้ 16 40 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ต าราและเอกสารหลกั 

คู่มือ การใชง้าน Adobe Photoshop, blender tutorial,Google Sketchup 
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
คน้หาคู่มือการใชง้าน จาก Inter net   
https://alaska.reru.ac.th 
  
  
  
 
 

  

 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

ปฏิบติัและน าไปประยกุตใ์ชง้านไดจ้ริง  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ผลการปฏิบติังานของนกัศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน  

เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยให้หวัเร่ืองงานใหศึ้กษาคน้ควา้น ามาวเิคราะห์และออกแบบและ
ประยกุตใ์ชใ้นการท างานจริงๆ 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
มอบหมายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
น าไปใชใ้นการท างานได ้จริง (มอบหมายงานท่ีเก่ียวกบัเน้ือหาใหท้ า) 
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