
กาํหนดการสอน 
Course Syllabus 

 
รหสัวชิา : 3307-2007 
ชือ่วชิา : การออกแบบดวยคอมพิวเตอร 3 
จํานวน : 3หนวยกิต 4 ช่ัวโมง  

หลกัสตูรการศึกษา (Course status) : ปวส.2เทคโนโลยีศิลปกรรม 
ความรูพืน้ฐาน (Pre-requisite) :  
ภาคเรยีนที(่Semester) : 1/2558     
วนั เวลาที่เรยีน (Class Meeting) : วันศุกร13.20 – 16.20น. 

ชือ่ผูสอน (Instructor) : นางสาวเมทินี  ปญญาฟู    
ทีท่ํางาน (Office) : สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
โทรศัพท (Phone) : 083-577-7585     
อีเมล (E-Mail) : maytinee_mays@hotmail.com 

หนังสือเรียน (Text Book) : ชนะ เทศทอง.รวมสุดยอดโปรแกรม แปลงไฟล.นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2552 
 อัมรินทร เพ็ชรกุล. แปลงไฟลอัพเดท 2012. กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย จํากัด, 2552 
แหลงควาเพิม่เตมิ (Reference) :  

 หองสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 หองคอมพิวเตอรกราฟคสาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 หองสมุด แผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

จดุประสงครายวชิา เพ่ือให 
1. เขาใจวิธีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสรางภาพตกแตงภาพประเภทเวคเตอร (Vector) และประเภทบิทแม็ป (Bitmap) ในลักษณะ 2 มิติและ 3 มิติ 
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสรางภาพตกแตงภาพประเภทเวคเตอร (Vector) และ ประเภทบิทแม็ป (Bitmap) ในลักษณะ 2 มิติและ 3 มิติ

สามารถนําผลงานไปใชประโยชนไดจริง 
3. มีทักษะในการบันทึกขอมูล การเรียกใชขอมูลการปรับแกไขขอมูลการส่ังพิมพภาพดวย เคร่ืองพิมพแบบตางๆและการตัดสติ๊กเกอรดวยเคร่ืองตัด

สติ๊กเกอร 
4. มีทักษะประเมินคุณคาผลงาน ภาพประเภทเวคเตอร (Vector) และ ประเภทบิทแม็ป (Bitmap) ตามหลักการ 
5. มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ ความเพียรพยายาม สนใจใฝรู และมีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
6. เขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
คาํอธิบายรายวชิา  

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสรางภาพ ตกแตงภาพประเภทเวคเตอร (Vector) และประเภทบิทแม็ป (Bitmap) ในลักษณะ 2 มิติ 
และ 3 มิติ บันทึกขอมูล เรียกใชขอมูล ปรับแกไขขอมูล ส่ังพิมพภาพดวยเคร่ืองพิมพแบบตาง ๆ และการตัดสติ๊กเกอรดวยเคร่ืองตัดสติ๊กเกอร ประเมินคุณคาผลงานภาพ
ประเภทเวคเตอร (Vector) และ ประเภทบิทแม็ป (Bitmap) ตามหลักการ มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ ความเพียรพยายาม สนใจใฝรู และมีกิจนิสัยท่ีดี
ในการปฏิบัติงาน รักษาความสะอาด วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ หองปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะ (Competency)  

ความรู 
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1. แสดงความเขาใจเก่ียวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสรางภาพ ตกแตงภาพประเภทเวคเตอร (Vector) และประเภทบิทแม็ป (Bitmap) ในลักษณะ 2 

มิติ และ 3 มิติ 
ทักษะ 

1. วางแผน เตรียมการ ปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสรางภาพ ตกแตงภาพประเภทเวคเตอร (Vector) และ ประเภทบิทแม็ป (Bitmap) ในลักษณะ 2 
มิติ และ 3 มิติ 

2. วางแผน เตรียมการ ปฏิบัติการบันทึกขอมูล เรียกใชขอมูล ปรับแกไขขอมูล ส่ังพิมพภาพดวยเคร่ืองพิมพแบบตาง ๆ และการตัดสติ๊กเกอรดวยเคร่ืองตัด
สติ๊กเกอร 

3. ประเมินคุณคาผลงานภาพประเภทเวคเตอร (Vector) และ ประเภทบิทแม็ป (Bitmap) ตามหลักการ 
คณุธรรม 

1. แสดงออกถึงระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ ความเพียรพยายาม สนใจใฝรู และมีกิจนิสัยท่ีดี ในการปฏิบัติงาน 
2. ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตวัชีว้ดั (KPI: Key Performance Indicator)  
 1.  ผูเรียนนําความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสรางภาพ ตกแตงภาพประเภทเวคเตอร (Vector) และประเภทบิทแม็ป (Bitmap) ใน
ลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ 
 2.  ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานวางแผน เตรียมการ ปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสรางภาพ ตกแตงภาพบันทึกขอมูล เรียกใชขอมูล ปรับแกไขขอมูล ส่ังพิมพ
ภาพดวยเคร่ืองพิมพแบบตาง ๆ และการตัดสติ๊กเกอรดวยเคร่ืองตัดสติ๊กเกอร และประเมินคุณคาผลงานภาพประเภทเวคเตอร (Vector) และ ประเภทบิทแม็ป (Bitmap) 
ตามหลักการได 
 3.  ผูเรียนรอยละ 80ผานการประเมินในระดับคะแนน 2.0 ขึ้นไป 
เกณฑการใหคะแนน (Mark Allocation)  

แบงเปน4 สวน      100% 
   1.เจตคติ      20% 

2.  ผลงานปฏิบัติระหวางภาคเรียน     60% 
3.  สอบปฏิบัติปลายภาคเรียน    16% 
4.  สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน      4% 

วิธกีารสอน (Instructional Strategies) 
จัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง (CIPPA Model) มุงใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูท้ังทางดานรางกายสติปญญา สังคม และอารมณ 

ดังนี้ 
 1.  บรรยาย และใหผูเรียนทําการคนควาขอมูล องคความรูจากเอกสาร หนังสือ และอินเทอรเน็ต 
 2.  ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสรางภาพ ตกแตงภาพประเภทเวคเตอร (Vector) และประเภทบิทแม็ป (Bitmap) ในลักษณะ 2 มิติ และ 
3 มิติ 
 3.  มอบหมายงานใหผูเรียนวิเคราะหขั้นตอนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสรางภาพ ตกแตงภาพประเภทเวคเตอร (Vector) และประเภทบิทแม็ป (Bitmap) ใน
ลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ 
 4.  ใหผูเรียนนําเสนอความคิดเห็น ปญหา แนวทางพัฒนางานเก่ียวกับการสรางสรรคศิลปะท่ีตอบสนองความตองการทางวัฒนธรรมสมัยใหม 
 5. ใชส่ือ เชน ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือท่ีใชปฏิบัติงานถายภาพวีดิทัศนประกอบการบรรยาย 
 6. ผูเรียนทุกคนตองรักษาระเบียบ วินัย และเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การมอบหมายงานใหผูเรยีนคนควา (Work Assignments) 
ใหผูเรียนคนหาองคความรูการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสรางภาพ ตกแตงภาพประเภทเวคเตอร (Vector) และประเภทบิทแม็ป (Bitmap) ในลักษณะ 2 มิติ 

และ 3 มิติเพ่ิมเติมจากหนังสือในหองสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และอินเทอรเน็ตในหัวขอท่ีศึกษาในแตละสัปดาห และนําเสนอขอมูลพรอมกับสงผลงานที่ปฏิบัติตามเวลาท่ี
กําหนด 
 
เกณฑการประเมนิผล (Assessment) 

ระดบัคะแนน 
ระดบั 

ผลการเรยีน 
ความหมาย  ระดบัคะแนน 

ระดบั 
ผลการเรยีน 

ความหมาย 

80 - 100 4.0 การเรียนดเียีย่ม  60 - 64 2.0 การเรียนพอใช 
75 - 79 3.5 การเรียนดมีาก  55 - 59 1.5 การเรียนออน 
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70 - 74 3.0 การเรียนด ี  50 - 54 1.0 การเรียนออนมาก 
65 - 69 2.5 การเรียนดพีอใช  0 - 49 0 การเรียนไมผาน 

 
รายละเอียดกาํหนดการสอนชือ่วชิา :การออกแบบดวยคอมพิวเตอร3เรียน 18 คร้ัง 72 ช่ัวโมง 

ที ่ หวัขอ 
กิจกรรมและ 

กระบวนการสอน 
สือ่การสอน การประเมนิ 

สมรรถนะ 
ของผูเรยีน 

1 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการใชโปรแกรม
ออกแบบ 

แนะนําวิธีการเรียน และอธิบาย
ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการออกแบบ 
มอบหมายงานใหคนควา 

-สไลด 
-คอมพิวเตอร 

Pre-Test 
ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูพ้ืนฐาน  
การตอบคําถาม 
ความพรอมเรียน 

2 ลักษณะภาพเวคเตอร (Vector) และบิทแม็ป 
(Bitmap) ลักษณะ 2 มิต ิ

อธิบายลักษณะภาพเวคเตอร 
(Vector) และบิทแม็ป (Bitmap) 
มอบหมายงานปฏิบัติงาน 

-สไลด 
-คอมพิวเตอร 

ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูและทักษะลักษณะภาพ
เวคเตอร (Vector) และบิทแม็ป 
(Bitmap) 
ความพรอมเรียน 

3 หลักการออกแบบภาพเวคเตอร (Vector) และ
บิทแม็ป (Bitmap) ลักษณะ 2 มิต ิ

อธิบายหลักการออกแบบภาพ
เวคเตอร (Vector) และบิทแม็ป 
(Bitmap) 
มอบหมายงานปฏิบัติงาน 

-สไลด 
-คอมพิวเตอร 

ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูและทักษะ หลักการ
ออกแบบ 
ความพรอมเรียน 

4 ขั้นตอนการออกแบบภาพเวคเตอร (Vector) 
และบิทแม็ป (Bitmap) ลักษณะ 2 มิต ิ

อธิบายข้ันตอนการออกแบบ
สรางสรรคภาพเวคเตอร(Vector) 
และบิทแม็ป (Bitmap) 
มอบหมายงานปฏิบัติงาน 

-สไลด 
-คอมพิวเตอร 

ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูและทักษะ ขั้นตอน
การออกแบบ 
ความพรอมเรียน 

ที ่ หวัขอ 
กิจกรรมและ 

กระบวนการสอน 
สือ่การสอน การประเมนิ 

สมรรถนะ 
ของผูเรยีน 

5 การใชโปรแกรมสรางภาพเวคเตอร (Vector) 
และบิทแม็ป (Bitmap) ลักษณะ 2 มิต ิ

อธิบายการใชโปรแกรมสรางภาพ
เวคเตอร (Vector) และบิทแม็ป 
(Bitmap) 
มอบหมายงานปฏิบัติงาน 

-สไลด 
-คอมพิวเตอร 

ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูและทักษะ การใช
โปรแกรม 
ความพรอมเรียน 

6 การใชโปรแกรมสรางภาพเวคเตอร (Vector) 
และบิทแม็ป (Bitmap) ลักษณะ 2 มิต ิ

อธิบายการใชโปรแกรมสรางภาพ
เวคเตอร (Vector) และบิทแม็ป 
(Bitmap) 
มอบหมายงานปฏิบัติงาน 

-สไลด 
-คอมพิวเตอร 

ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูและทักษะ การใช
โปรแกรม 
ความพรอมเรียน 

7 การใชโปรแกรมสรางภาพเวคเตอร (Vector) 
และบิทแม็ป (Bitmap) ลักษณะ 2 มิต ิ

อธิบายการใชโปรแกรมสรางภาพ
เวคเตอร (Vector) และบิทแม็ป 
(Bitmap) 
มอบหมายงานปฏิบัติงาน 

-สไลด 
-คอมพิวเตอร 

ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูและทักษะ การใช
โปรแกรม 
ความพรอมเรียน 

8 ลักษณะภาพเวคเตอร (Vector) และบิทแม็ป 
(Bitmap) ลักษณะ 3 มิต ิ

อธิบายลักษณะภาพเวคเตอร 
(Vector) และบิทแม็ป (Bitmap) 
มอบหมายงานปฏิบัติงาน 

-สไลด 
-คอมพิวเตอร 

ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูและทักษะลักษณะภาพ
เวคเตอร (Vector) และบิทแม็ป 
(Bitmap) 
ความพรอมเรียน 

9 หลักการออกแบบภาพเวคเตอร (Vector) และ
บิทแม็ป (Bitmap) ลักษณะ 3 มิติ 

อธิบายหลักการออกแบบภาพ
เวคเตอร (Vector) และบิทแม็ป 
(Bitmap) 
มอบหมายงานปฏิบัติงาน 

 
 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูและทักษะ หลักการ
ออกแบบ 
ความพรอมเรียน 

10 ขั้นตอนการออกแบบภาพเวคเตอร (Vector) 
และบิทแม็ป (Bitmap) ลักษณะ 3 มิต ิ

อธิบายข้ันตอนการออกแบบ
สรางสรรคภาพเวคเตอร(Vector) 

-สไลด 
-คอมพิวเตอร 

ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูและทักษะ ขั้นตอน
การออกแบบ 
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และบิทแม็ป (Bitmap) 
มอบหมายงานปฏิบัติงาน 

ความพรอมเรียน 

11 การใชโปรแกรมสรางภาพเวคเตอร (Vector) 
และบิทแม็ป (Bitmap) ลักษณะ 3 มิต ิ

อธิบายการใชโปรแกรมสรางภาพ
เวคเตอร (Vector) และบิทแม็ป 
(Bitmap) 
มอบหมายงานปฏิบัติงาน 

-สไลด 
-คอมพิวเตอร 

ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูและทักษะ การใช
โปรแกรม 
ความพรอมเรียน 

12 การใชโปรแกรมสรางภาพเวคเตอร (Vector) 
และบิทแม็ป (Bitmap) ลักษณะ 3 มิต ิ

อธิบายการใชโปรแกรมสรางภาพ
เวคเตอร (Vector) และบิทแม็ป 
(Bitmap) 
มอบหมายงานปฏิบัติงาน 

-สไลด 
-คอมพิวเตอร 

ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูและทักษะ การใช
โปรแกรม 
ความพรอมเรียน 

ที ่ หวัขอ 
กิจกรรมและ 

กระบวนการสอน 
สือ่การสอน การประเมนิ 

สมรรถนะ 
ของผูเรยีน 

13 การใชโปรแกรมสรางภาพเวคเตอร (Vector) 
และบิทแม็ป (Bitmap) ลักษณะ 3 มิต ิ

อธิบายการใชโปรแกรมสรางภาพ
เวคเตอร (Vector) และบิทแม็ป 
(Bitmap) 
มอบหมายงานปฏิบัติงาน 

-สไลด 
-คอมพิวเตอร 

ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูและทักษะ การใช
โปรแกรม 
ความพรอมเรียน 

14 การสรางภาพเวคเตอร(Vector) และบิทแม็ป 
(Bitmap) ลักษณะ 2 มิติ และ3 มิต ิ

อธิบายการออกแบบสรางสรรคภาพ
เวคเตอร(Vector) และบิทแม็ป 
(Bitmap) 
มอบหมายงานปฏิบัติงาน 

-สไลด 
-คอมพิวเตอร 

ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูและทักษะ การ
ออกแบบ 
ความพรอมเรียน 

15 การสรางภาพเวคเตอร(Vector) และบิทแม็ป 
(Bitmap) ลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ 

อธิบายการออกแบบสรางสรรคภาพ
เวคเตอร(Vector) และบิทแม็ป 
(Bitmap) 
มอบหมายงานปฏิบัติงาน 

-สไลด 
-คอมพิวเตอร 

ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูและทักษะ การ
ออกแบบ 
ความพรอมเรียน 

16 ออกแบบสรางสรรคภาพเวคเตอร(Vector) 
และบิทแม็ป (Bitmap)บอกตัวตน 

อธิบายการออกแบบสรางสรรคภาพ
เวคเตอร(Vector) และบิทแม็ป 
(Bitmap) 
มอบหมายงานปฏิบัติงาน 

-สไลด 
-คอมพิวเตอร 

ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูและทักษะ การ
ออกแบบ 
ความพรอมเรียน 

17 ออกแบบสรางสรรคภาพเวคเตอร(Vector) 
และบิทแม็ป (Bitmap)บอกตัวตน 

อธิบายการออกแบบสรางสรรคภาพ
เวคเตอร(Vector) และบิทแม็ป 
(Bitmap) 
มอบหมายงานปฏิบัติงาน 

-สไลด 
-คอมพิวเตอร 

ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูและทักษะ การ
ออกแบบ 
ความพรอมเรียน 

18 นําเสนอผลงานท้ังหมด และสอบปลายภาค นําเสนอผลงาน 
สอบปลายภาค 
 

คอมพิวเตอร ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ระดับความรู และทักษะ 
การนําเสนอ 
ความพรอมสอบปลายภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ
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รายละเอียดกาํหนดการสอน  
ช่ือวิชา :การออกแบบดวยคอมพิวเตอร 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (CIPPA Model) มีความหมายดังนี ้
C (Construction) คือ  ผูสอนจัดกิจกรรมท่ีใหผูเรียนมีโอกาสสรางความรูดวยตนเอง 
I (Interaction) คือ  ผูเรียนทํากิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคลและ 
   แหลงความรูท่ีหลากหลาย 
P (Physical Participation) คือ  จัดกิจกรรมท่ีใหผูเรยีนไดเคล่ือนไหวรางกาย 
P (Process Learning) คือ  จัดกิจกรรมท่ีใหผูเรยีนไดเรียนรูกระบวนการตางๆ เชนกระบวนการคิด    

 กระบวนการแกปญหากระบวนการทํางานใหเกิดผลสําเร็จ 
A (Application) คือ  การจัดกิจกรรมท่ีใหผูเรียนไดนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการตรวจสอบ และอนญุาตใหใช 
 
ควรอนุญาตใหใชสอนได 



 6
ควรปรับปรุงเก่ียวกับ
............................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
 
 
                  (นายสุรสิทธ์ิ  ปุสุรินทรคํา) 
       หัวหนาแผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม 
       .................../.........................../.............. 
 
เห็นควรอนุญาตใหใชสอนได 
 ควรปรับปรุงดงัเสนอ 
 อื่น ๆ 
............................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
 
 
        (นายศรากร  บุญปถัมป) 
        รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
        ............./.................../........... 
 
เห็นควรอนุญาตใหใชสอนได 
 อื่น ๆ 
............................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
 
 
           (นางคนึงนิจ  พรหมเนตร) 
                       ผูอํานวยการ 
        ............./.................../........... 
 
 
 
 

 
 
 

กาํหนดการสอนCourse Syllabus 
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