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รายละเอียดของรายวิ ชา(Course Specification)
รหัสวิ ชาMCA1102 รายวิ ชาศิ ลปะเพื่องานนิ เทศศาสตร์
กลุ่มสาขาวิ ชานิ เทศศาสตร์ คณะวิ ทยาการจัดการ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา 1ปี การศึกษา 2560

หมวดที่ 1ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
2. จานวนหน่ วยกิ ต

MCA1102
ศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร์

Arts for communication
3(2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
3.1 หลักสูตร
นิเทศศาตรบัณฑิต
3.2 ประเภทของรายวิชา
รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน
4.อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผสู้ อน
4.1 อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชา
อ.ดร.สมศักดิ ์ คล้ายสังข์
4.2 อาจารย์ผสู้ อน
อ.ดร.สมศักดิ ์ คล้ายสังข์
อ.ปิ ตมิ นัส บรรลือ
อ.ปานแพร บุณยพุกกณะ
อ.พราว อรุณรังสีเวช
อ.ปวิตร มงคลประสิทธิ ์
อ.ณรงค์ อนุ รกั ษ์
5. สถานที่ติดต่อ

ห้อง 5632 / e–mail : somsak.kl@ssru.ac.th

6. ภาคการศึกษา / ชันปี
้ ที่เรียน
6.1 ภาคการศึกษาที่
1/2560ชัน้ ปี ท่ี 1
6.2 จานวนผูเ้ รียนที่รบั ได้ ประมาณ400คน
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite) (ถ้ามี)
8. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถ้ามี)

…...............................................................
…...............................................................
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9. สถานที่เรียน

อาคาร 56 คณะวิทยาการจัดการ

10.วันที่จดั ทาหรือปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิ ชาครังล่
้ าสุด

วันที่ 8เดือนสิงหาคม 2560

หมวดที่ 2จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
ผลลัพธ์การเรียนในรายวิชานี้ มุง่ พัฒนาให้ผเู้ รียนสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและหลักการทางศิลปะในการสร้างสรรค์
สือ่ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการสือ่ สาร และโน้มน้าวใจ โดยสามารถออกแบบสือ่ หรือกิจกรรม เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริงกับ
กลุม่ เป้ าหมาย
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเกิดทักษะเชิงศิลปะในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบสื่อเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
สือ่ สารให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ ซึ่งเปลีย่ นแปลงไปตาม นวัตกรรมเทคโนโลยี บริบททางสังคมและรสนิยมร่วมสมัย

หมวดที่ 3ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
(ภาษาไทย) แนวคิดเบื้องต้นทางศิลปะ ประวัติและวิวฒ
ั นาการของศิลปะแรงบันดาลใจและกระบวนการคิดเชิงศิลปะ
ประวัตคิ วามเป็ นมาของศิลปิ นที่มชี ่อื เสียงวัสดุกราฟิ ก การผลิตงานกราฟิ กเพื่อการสือ่ สารและผลทางจิตวิทยาองค์ประกอบ
ศิลป์ การจัดองค์ประกอบศิลป์ เพื่อการออกแบบ การออกแบบเครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์ ทฤษฎีส ี หลักการออกแบบ
สือ่ เพื่อการนาเสนอข้อมูล แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อผลทางการสือ่ สารและเพิม่ มูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ โดยการฝึ กปฏิบตั ิ
ออกแบบ
(ภาษาอังกฤษ)Fundamental concept of art, history and evolution of art, inspiration and thinking process of
art, the biography of famous artist, graphic materials, graphic production for communication and psychological
effect, com position, organizing composition for design, designing trademark and logo, color theory, principle of
media design for presentation, creative economic concept for communication efficiency and adding value to product
through the design workshop.
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชัวโมง)
่
30 ชม.

สอนเสริ ม
(ชัวโมง)
่
-

การฝึกปฏิ บตั ิ /งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน(ชัวโมง)
่
30

การศึกษาด้วยตนเอง
(ชัวโมง)
่
75ชม.
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
3.1 ปรึกษาด้วยตนเองที่หอ้ งพักอาจารย์ผสู้ อน 3 ชม./สัปดาห์ ห้อง 5632 ชัน้ 3
อาคาร 56 คณะวิทยาการจัดการ
3.2 ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ท่ที างาน / มือถือ หมายเลข 0-2160-1501 / 098-2635521(อ.ดร.สมศักดิ ์ คล้ายสังข์)
3.3 ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) somsak.kl@ssru.ac.th
3.4 ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook : somsakklaysung/Line : somsak-klaysung)
3.5 ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard).............................

หมวดที่ 4การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1.คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา

(1) มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทัง้ ต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม

(2) มีความซื่อสัตย์สจุ ริต
 (3) ปฏิบตั หิ น้าที่ดว้ ยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

(4) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม

(5) เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื รวมทัง้ เคารพในคุณค่าและศักดิศรี
์ ของความเป็ นมนุ ษย์
1.2 วิ ธีการสอน
1.2.1อภิปรายพร้อมยกตัวอย่างศิลปิ นที่มแี รงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และเชิดชูสงั คม
1.2.1มอบหมายงานเดีย่ วและงานกลุม่
1.3 วิ ธีการประเมิ นผล
1.3.1 ประเมินจากการมีสว่ นร่วมในการเรียนการสอน การซักถาม และการตอบคาถาม
1.3.2 ประเมินจากผลการเข้าชัน้ เรียน
1.3.3 ประเมินจากผลการนาเสนอผลงาน แนวคิดที่มตี ่อผลงานของศิลปิ นและของตนเอง

2. ความรู้
2.1ความรู้ที่ต้องพัฒนา
 (1) มีความรูเ้ กี่ยวกับหลักการและทฤษฎีพ้นื ฐานด้านนิเทศศาสตร์และในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรูท้ ่เี กิดจากบูรณาการความรูใ้ นศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการประกอบ
วิชาชีพ
(3) มีความรูภ้ าคปฏิบตั อิ ย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง เป็ นระบบ เป็ นสากล และเท่าทันสถานการณ์ การ
เปลีย่ นแปลงของสังคมโลก
(4) มีความรูแ้ ละความสามารถในการแสวงหาความรูแ้ ละประสบการณ์ เพิม่ เติมตลอดชีวติ
(5) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของสือ่ ดิจทิ ลั และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนสามารถ
บูรณาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกบั การทางานได้
2.2 วิ ธีการสอน
2.2.1 บรรยายหลักการออกแบบสือ่ พร้อมยกตัวอย่างผลงานประเภทต่างๆ
2.2.2 การสาธิตการออกแบบสือ่ ด้วยหลักการทางศิลปะเพื่อการสือ่ สาร
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2.2.3 การฝึ กทักษะสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อการสือ่ สารตามที่ได้รบั มอบหมายภายนอกห้องเรียน
2.2.4 การอภิปรายและวิจารณ์ ผลงานศิลปะโดยมุง่ เน้นคุณธรรมและจริยธรรมในการสร้างสรรค์
2.2.5 การสอดแทรกประสบการณ์ รวมทัง้ เหตุการณ์ ท่เี กี่ยวข้องและเกิดขึ้นจริงในสังคมเกี่ยวกับ
การออกแบบงานศิลปะและการสือ่ ความหมายเชิงการสือ่ สาร
2.3 วิ ธีการประเมิ นผล
2.3.1 ประเมินจากการมีสว่ นร่วมในการเรียนการสอน การซักถาม และการตอบคาถาม
2.3.2 ประเมินจากผลจากผลงานการออกแบบผลงานศิลปะเพื่อการสือ่ สารประเภทต่างๆ
2.3.3ประเมินจากการทดสอบย่อย
2.3.4ประเมินจากแบบทดสอบภาคทฤษฎี

3.ทักษะทางปัญญา
3.1ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา

(1) มีความสามารถในการเข้าถึงฐานข้อมูลซึ่งเป็ นฐานความรูท้ ่จี าเป็ นสาหรับการปฏิบตั งิ านในวิชาชีพ

(2) มีศกั ยภาพทางความคิด อาทิ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดหลายมุม
เพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริงและความรูท้ ่ถี ูกต้อง ชัดเจน และเป็ นประโยชน์

(3) มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ การวางแผน การบริหารจัดการและการปฏิบตั งิ าน
ตามแผน และการประเมินผลในแต่ละวิชาชีพ

(4) มีความสามารถในการเรียบเรียงความคิดอย่างเป็ นระบบและนาเสนอได้อย่างสร้างสรรค์
 (5) มีความสามารถในการเชื่อมโยงและประยุกต์สาระความรูไ้ ปสูก่ ารปฏิบตั งิ านด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
3.2 วิ ธีการสอน
3.2.1 มอบหมายแบบฝึ กหัดการออกแบบสือ่ และตราสัญลักษณ์โดยใช้หลักการทางศิลปะตามจุดมุง่ หมาย
3.2.2 การฝึ กปฎิบตั ใิ นการใช้เทคนิคต่างๆเชิงศิลปะเพื่อการออกแบบสือ่ เพื่อใช้สอ่ื สารความหมาย
3.2.3มอบหมายงานการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับศิลปิ นที่น่าสนใจพร้อมทัง้ อภิปรายเกี่ยวกับ การวิเคราะห์
การสังเคราะห์การคิดเชิงสร้างสรรค์และแนวคิดของศิลปิ น
3.3 วิ ธีการประเมิ นผล
3.3.1 ประเมินจากการมีสว่ นร่วมในการเรียนการสอน การซักถาม และการตอบคาถาม
3.3.2 ประเมินจากผลการแสดงความคิดเห็นต่อกรณีศกึ ษาตัวอย่างงานศิลปะ
3.3.3 ประเมินจากการในการวิเคราะห์วจิ ารณ์ ผลงานศิลปะและแนวคิดของศิลปิ น
3.3.4 ประเมินจากผลการฝึ กปฏิบตั สิ ร้างสรรค์สอ่ื
3.3.5 พิจารณาจากการเปลีย่ นแปลงทัศนคติและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสือ่ สารจากผลของงานศิลปะ
3.3.6 พิจารณาจากความรับผิดชอบในงานตามที่ได้รบั มอบหมาย
3.3.7ประเมินจากแบบทดสอบภาคทฤษฎี

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ
4.1ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 (1) สามารถทางานกับผูอ้ ่นื ได้เป็ นอย่างดี
 (2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รบั มอบหมาย
 (3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบตั งิ านได้เป็ นอย่างดี
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หลักสูตรระดับปริญญา ตรี  โท  เอก

 (4) มีมนุ ษยสัมพันธ์ท่ดี กี บั ผูร้ ่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัวไป
่
(5) สามารถแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ ขึน้
 (6)มีภาวะผูน้ าและผูต้ ามที่ดี
4.2 วิ ธีการสอน
(1) มอบหมายงานออกแบบผลงานศิลปะเพื่อประยุกต์ใช้ในการสือ่ สารตามหัวข้อต่างๆ
และนาเสนอผลงานตามเวลาที่กาหนด
4.3 วิ ธีการประเมิ นผล
(1) ประเมินผลจากผลงานที่นาเสนอ
(3) ประเมินผลจากแบบทดสอบภาคทฤษฎี

5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 (1) มีทกั ษะการใช้ขอ้ มูลเชิงตัวเลขจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมแิ ละข้อมูลทุตยิ ภูมใิ นการวิเคราะห์สถานการณ์
การตัดสินใจ การวางแผน การบริหารแผนและปฏิบตั งิ านและการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน

(2) มีท ักษะการสื่อ สารซึ่งเอื้อ ให้เกิดประสิท ธิผ ลในการปฏิบัติงานในแต่ ละวิช าชีพ ได้แก่ ทั กษะการฟั ง
การพูด การอ่าน และเขียนทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็ นพื้นฐานในการสร้างสารและการ
นาเสนอ
 (3) มีท ัก ษะในการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและสื่อ ต่ า ง ๆ เพื่ อ ส่งเสริม สนั บ สนุ น การปฏิบ ัติ งาน อาทิ
การสือ่ สารผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้สอ่ื สังคมออนไลน์
5.2 วิ ธีการสอน
(1) มอบหมายงานให้ศึกษาสืบค้นประวัตขิ องศิลปิ นที่น่าสนใจแล้วนาเสนอข้อมูลผ่านสือ่ หน้าชัน้ เรียน
(2) นาเสนอผลงานศิลปะในชัน้ เรียน
5.3 วิ ธีการประเมิ นผล
(1) ประเมินผลจากการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อการสือ่ สาร
(2)ประเมินผลจากการนาเสนอประวัตขิ องศิลปิ นที่น่าสนใจผ่านสือ่ หน้าชัน้ เรียน

หมายเหตุ
สัญลักษณ์ หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เว้นว่าง
หมายถึง ไม่ได้รบั ผิดชอบ
ซึง่ จะปรากฎอยูใ่ นแผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
อธิบายเกี่ยวกับผลลัพธ์การเรียนรู้
และคาอธิบายรายวิชาศิลปะเพื่องาน

จานวน
กิ จกรรมการเรียน
(ชม.)
การสอน/สื่อที่ใช้
4 ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน
(บรรยาย 1. ร่วมกันอภิปรายแนวการสอน

ผูส้ อน
ผูส้ อน
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด
นิเทศศาสตร์

2

จานวน
กิ จกรรมการเรียน
(ชม.)
การสอน/สื่อที่ใช้
4ชม.) และวิธกี ารวัดผลประเมินผล
2. นักศึกษาอภิปรายและตอบข้อ
ซักถามเกี่ยวกับประสบการณ์ ใน
การสร้างและชมงานศิลปะ
3. ร่วมกันอภิปรายแนวการสอน
และวิธกี ารประเมินผล
สือ่ การสอน
1. เอกสารแผนบริหารการสอน
2. power point

แนวคิดเบื้องต้นทางศิลปะ

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อธิบายความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับ
ศิลปะ
2. ร่วมกันอภิปรายสรุปความสาคัญ
ของงานศิลปะต่อการสือ่ สาร
4 ชม. 3. สืบค้นตัวอย่างผลงานศิลปะเพื่อ
(บรรยาย การสือ่ สาร
4 ชม.) สือ่ การสอน
1. power point เรื่องแนวคิด
เบื้องต้นทางศิลปะ
2. ตัวอย่างผลงานศิลปะ
3. เว็บไซต์เกี่ยวข้อง

ประวัตแิ ละวิวฒ
ั นาการของศิลปะ

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย ประวัติและวิวฒ
ั นาการ
4 ชม.
ของศิลปะ
(บรรยาย
2. มอบหมายงานหาประวัตคิ วาม
2 ชม.
เป็ นมา แนวคิดและตัวอย่างผลงาน
ฝึ ก
ศิลปะของศิลปิ นที่สนใจ
ปฏิบตั ิ
สือ่ การสอน
2 ชม.)
power point

3

ผูส้ อน

ผูส้ อน

ผูส้ อน
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สัปดาห์
ที่
4

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
(ชม.)

กิ จกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้

กิจกรรมการเรียนการสอน
นาเสนอประวัตคิ วามเป็ นมา แนวคิด
4 ชม.
และตัวอย่างผลงานศิลปะของศิลปิ นที่
แรงบันดาลใจและกระบวนการคิดเชิง (บรรยาย
สนใจ
ศิลปะประวัติความเป็ นมาของศิลปิ น 2 ชม.
ครัง้ ที่ 1 (10 คะแนน)
ที่มชี ่อื เสียง
ฝึ ก
สือ่ การสอน
ปฏิบตั ิ
power point
2 ชม.)

ผูส้ อน

ผูส้ อน

5
กิจกรรมการเรียนการสอน
4 ชม. นาเสนอประวัตคิ วามเป็ นมา แนวคิด
แรงบันดาลใจและกระบวนการคิดเชิง (บรรยาย และตัวอย่างผลงานศิลปะของศิลปิ นที่
ศิลปะประวัติความเป็ นมาของศิลปิ น 2 ชม. สนใจ ครัง้ ที่ 2
ฝึ ก
สือ่ การสอน
ที่มชี ่อื เสียง
ปฏิบตั ิ power point
2 ชม.)

6
ทฤษฎีส ี
(Theory of color)

7

องค์ประกอบศิลป์ และการจัด
องค์ประกอบศิลป์ เพื่อการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอน
4 ชม. 1. ผูส้ อนบรรยายทฤษฎีส ี (Theory
(บรรยาย of color)
2 ชม. 2. มอบงาน ออกแบบตราสินค้าที่
ฝึ ก
น่ าสนใจ ประวัติ จุดเด่นและคูแ่ ข่ง
ปฏิบตั ิ สือ่ การสอน
2 ชม.) power point
4 ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน
(บรรยาย 1. ผูส้ อนบรรยายองค์ประกอบศิลป์
2 ชม. และการจัดองค์ประกอบศิลป์

ผูส้ อน

ผูส้ อน

ผูส้ อน
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
กิ จกรรมการเรียน
(ชม.)
การสอน/สื่อที่ใช้
ฝึ ก
2. มอบหมายงานการออกแบบสือ่
ปฏิบตั ิ ตามองค์ประกอบพืน้ ฐานทางศิลปะ
2 ชม.) ในรูปแบบภาพกราฟิ ก

ผูส้ อน

สือ่ การสอน
power point
8
ทดสอบย่อยกลางภาคเรียน
9

หลักการออกแบบ

10
สือ่ เพื่อการนาเสนอข้อมูล

11

1.5 ชม.
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผูส้ อนบรรยายหลักการออกแบบ
2. นาเสนอผลงานการออกแบบสือ่
4 ชม.
ตามองค์ประกอบพืน้ ฐานทางศิลปะ
(บรรยาย
ในรูปแบบภาพกราฟิ ก
2 ชม.
(5 คะแนน)
ฝึ ก
3. ทดสอบย่อย หัวข้อ
ปฏิบตั ิ
องค์ประกอบศิลป์ (10 คะแนน)
2 ชม.)
สือ่ การสอน
1. power point
2. แบบทดสอบ
กิจกรรมการเรียนการสอน
4 ชม.
1. บรรยายสื่ อ เพื่ อ การน าเสนอ
(บรรยาย
ข้อมูล
2 ชม.
สือ่ การสอน
ฝึ ก
1. power point
ปฏิบตั ิ
2. แบบทดสอบ
2 ชม.)

4 ชม.
(บรรยาย
วัส ดุกราฟิ กการผลิตงานกราฟิ กเพื่อ
2 ชม.
การสือ่ สารและผลทางจิตวิทยา
ฝึ ก
ปฏิบตั ิ
2 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายวัสดุกราฟิ กการผลิตงาน
กราฟิ กเพื่อ การสื่อสารและผลทาง
จิตวิทยา

ผูส้ อน

ผูส้ อน

ผูส้ อน

สือ่ การสอน
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สัปดาห์
ที่

12

13

14

กิ จกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้
1. power point
2. แบบทดสอบ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.อธิบายหลักการออกแบบตราสินค้า
2. นาเสนอผลงานการออกแบบตรา
สินค้า
4 ชม.
3. อภิปรายตราสินค้าทีน่ ่ าสนใจ
การออกแบบเครื่องหมายการค้า ตรา (บรรยาย
ประวัติ จุดเด่นและคูแ่ ข่งทางการ
สัญลักษณ์ ครัง้ ที่ 1
2 ชม.
ตลาด
*แบรนด์ไทย-ต่างประเทศ
ฝึ ก
*มอบหมายงานการออกแบบ
ปฏิบตั ิ
เครื่องหมายการค้าและตรา
2 ชม.)
สัญลักษณ์ (สมมุตขิ องตนเอง)
(งานเดีย่ ว5คะแนน)
สือ่ การสอน power point
หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
(ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.อภิปรายตราสินค้าที่น่าสนใจ
ประวัติ จุดเด่นและคูแ่ ข่งทางการ
ตลาดครัง้ ที่ 2
4 ชม. *นาเสนองานเครื่องหมายการค้า
การออกแบบเครื่องหมายการค้า ตรา (บรรยาย และตราสัญลักษณ์ (สมมุตขิ อง
สัญลักษณ์ ครัง้ ที่ 2
2 ชม. ตนเอง)
*แบรนด์ไทย-ต่างประเทศ
ฝึ ก
(งานเดีย่ ว5คะแนน)
ปฏิบตั ิ *มอบหมายงานการออกแบบ
2 ชม.) เครื่องหมายการค้าและตรา
สัญลักษณ์ (สมมุตขิ องตนเอง)
(งานกลุม่ 10คะแนน)
สือ่ การสอน
power point
4 ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน
แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้า งสรรค์เพื่อ
(บรรยาย 1.บรรยายเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ผลทางการสื่อ สารและเพิ่ม มูลค่าให้
2 ชม. (Creative Economy)
ผลิตภัณฑ์
ฝึ ก
2. ชมวีดทิ ศั น์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ปฏิบตั ิ สือ่ การสอน

ผูส้ อน

ผูส้ อน

ผูส้ อน
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

15
*นาเสนองานเดี่ยวโปสเตอร์
ภาพยนตร์/ปกนิตยสาร

16
*นาเสนองานกลุ่มออกแบบสือ่
stationery set

จานวน
กิ จกรรมการเรียน
(ชม.)
การสอน/สื่อที่ใช้
2 ชม.) power point
4 ชม. *นาเสนองานเดี่ยวโปสเตอร์
(บรรยาย ภาพยนตร์/ปกนิตยสาร(10 คะแนน)
2 ชม.
ฝึ ก
ปฏิบตั ิ
2 ชม.)
*นาเสนองาน เครื่องหมายการค้า
และตราสัญลักษณ์ ในรูปแบบ
stationery set
(งานกลุม่ 10คะแนน)

ผูส้ อน

ผูส้ อน

ผูส้ อน

สือ่ การสอน
power point
17
สอบปลายภาค

1.5 ชม.

2. แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
( ระบุวธิ กี ารประเมินผลการเรียนรูห้ วั ข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามทีปรากฏในแผนที
่
แ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา
(Curriculum Mapping) ตามทีก่ าหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห์ทปี ่ ระเมินและสัดส่วนของการประเมิน)
สัปดาห์ที่
สัดส่วน
ผลการเรียนรู้
วีธีการประเมิ นผลการเรียนรู้
ประเมิ น
ของการประเมิ นผล
ประวัตคิ วามเป็ นมา แนวคิด
2.1
10 %
และตัวอย่างผลงานศิลปะของศิลปิ นที่สนใจ
4,5

1.1, 2.1, 3.1, 4.1,

การออกแบบสือ่ ตามองค์ประกอบพื้นฐานทาง
ศิลปะในรูปแบบภาพกราฟิ ก
การออกแบบเครื่องหมายการค้า
และตราสัญลักษณ์ (งานเดีย่ ว)

13

5%

1.1, 3.1, 4.1, 6.1

งานออกแบบโปสเตอร์ภาพยนตร์/ปกนิตยสาร

15

10 %

1.1, 2.1, 3.1, 4.1

9

5%
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หลักสูตรระดับปริญญา ตรี  โท  เอก

ผลการเรียนรู้

วีธีการประเมิ นผลการเรียนรู้

3.1, 4.1, 5.1, 6.1
1.1, 3.1, 4.1,5.1, 6.1

การออกแบบเครื่องหมายการค้า
และตราสัญลักษณ์ ในรูปแบบstationery set
(งานกลุม่ )
ทดสอบย่อยกลางภาคเรียน

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, ทดสอบปลายภาคเรียน
6.1
จิตพิสยั การเข้าชัน้ เรียน
1.1, 4.1
การมีสว่ นร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชัน้
เรียน

สัปดาห์ที่
ประเมิ น

สัดส่วน
ของการประเมิ นผล

16

10 %

8

20 %

17

30 %

ตลอดภาค
การศึกษา

10 %

หมวดที่ 6ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
กลุม่ สาขาวิชานิเทศศาสตร์. (2560). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาศิลปะเพือ่ งานนิเทศศาสตร์.
กรุงเทพฯ : กลุม่ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
ศักดิชั์ ย เกียรตินาคินทร์. (2553).@design : หลักการออกแบบศิลปะ Principles of Design.
พิมพ์ครัง้ ที่ 1 .พิมพ์ท่ี พิมพ์ดกี ารพิมพ์. กรุงเทพ.
2. สื่อ (Hand out) รายวิชาศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร์ โดย ผูส้ อน
3.เอกสารและข้อมูลสาคัญ
1) ศักดิชั์ ย เกียรตินาคินทร์.(2553). ทุนความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์.พิมพ์ครัง้ ที่ 1 . พิมพ์ด.ี
สานักพิมพ์ไว้ลาย. กรุงเทพฯ.

4. เอกสารและข้อมูลแนะนา

...............................................................................................

หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทาโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็นจาก
นักศึกษาได้ดงั นี้
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มคอ. 3
หลักสูตรระดับปริญญา ตรี  โท  เอก

- แบบประเมินผูส้ อนโดยนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
(ระบุวธิ กี ารประเมินทีจ่ ะได้ขอ้ มูลการสอน เช่น จากผูส้ งั เกตการณ์ หรือทีมผูส้ อน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็ นต้น)
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มกี ลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์ จากการเรียนการสอน
- ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
- ผลงานการออกแบบของนักศึกษา
- การสนทนากลุม่ ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
- การสังเกตการณ์ จากพฤติกรรมของผูเ้ รียน
3. การปรับปรุงการสอน
(อธิบายกลไกและวิธกี ารปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกาหนดกลไกและวิธกี ารปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง
การวิจยั ในชัน้ เรียน การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน เป็ นต้น )
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- พัฒนาสือ่ การเรียนการสอนด้านการออกแบบสือ่ ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
- ปรับปรุงความรูด้ า้ นแบรนด์และการออกแบบสือ่ เพื่อการสือ่ สารให้ทนั สมัยตามเทคโนโลยีอยูเ่ สมอ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
(อธิบายกระบวนการทีใ่ ช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องรายวิชา เช่น
ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานทีม่ อบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสาหรับรายวิชาทีแ่ ตกต่างกัน หรือสาหรับ
มาตรฐานผลการเรียนรูแ้ ต่ละด้าน)

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิโดยรวม
์
โดยข้อสอบจากคณะกรรมประจาหลักสูตรดังนี้
- มีการประเมินการเรียนรูข้ องนักศึกษา โดยตรวจสอบจากข้อสอบซึ่งวัดประสิทธิภาพกระบวนการเรียนการ
สอน
- พิจารณาจากผลการทดสอบภาคทฤษฎี
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
(อธิบายกระบวนการในการนาข้อมูลทีไ่ ด้จากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพือปรั
่ บปรุงคุณภาพ)

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิประสิ
์ ทธิผลรายวิชา ได้มกี ารวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึน้ ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี การศึกษาหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิตามข้
์ อ4
- ปรับปรุงเนื้อหา สือ่ การสอน รูปแบบการมอบหมายงานให้ทนั สมัยและตรงต่อความต้องการในการสร้าง
ประสิทธิภาพของการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
***********************
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิ ชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิ ดชอบหลัก
ความรับผิ ดชอบรอง

คุณลักษณะบัณฑิ ต

รายวิ ชาหมวดวิ ชาเฉพาะด้าน

MCA1102 ศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร์

1. คุณธรรมจริ ยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4
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5.
วิเคราะห์
เชิ งตัวเลข
การสื่อสาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
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