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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification)
รหัสวิชาMCA1102 รายวิชาศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร
กลุมสาขาวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา 1ปการศึกษา 2561

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
2. จํานวนหนวยกิต

หมวดที่1ขอมูลทั่วไป
MCA1102

ศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร

Arts for communication

3(2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
นิเทศศาตรบัณฑิต
3.2 ประเภทของรายวิชา
รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน
4.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชา
อ.ดร.สมศักดิ์ คลายสังข
4.2 อาจารยผสู อน
อ.ดร.สมศักดิ์ คลายสังข
อ.ปติมนัส บรรลือ
อ.ปานแพร บุณยพุกกณะ
อ.พราว อรุณรังสีเวช
อ.ปวิตร มงคลประสิทธิ์
อ.ณรงค อนุรักษ
5. สถานที่ติดตอ

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

6. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
6.1 ภาคการศึกษาที่
1/2561ชั้นปที่ 1
6.2 จํานวนผูเรียนที่รับได ประมาณ400คน
7. รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน(Pre-requisite) (ถามี)
8. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisites)(ถามี)

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

อาคาร 56 คณะวิทยาการจัดการ

10.วันที่จดั ทําหรือปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

วันที่ 8เดือนสิงหาคม 2561

หมวดที่2จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
ผลลั พ ธ ก ารเรี ย นในรายวิ ช านี้ มุ ง พั ฒ นาให ผู เรี ย นสามารถประยุ ก ต ใช แ นวคิ ด และหลั ก การทางศิ ล ปะในการ
สรางสรรคสื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร และโนมนาวใจ โดยสามารถออกแบบสื่อหรือกิจกรรม เพื่อใหสามารถใช
งานไดจริงกับกลุมเปาหมาย
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูและเกิดทักษะเชิงศิลปะในการปฏิบัติงานดานการออกแบบสื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สื่อสารใหเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตาม นวัตกรรมเทคโนโลยี บริบททางสังคมและรสนิยมรวมสมัย

หมวดที่3ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย) แนวคิดเบื้องตนทางศิลปะ ประวัติและวิวัฒนาการของศิลปะแรงบันดาลใจและกระบวนการคิดเชิงศิลปะ
ประวัติความเปนมาของศิลปนที่มีชื่อเสียงวัสดุกราฟก การผลิตงานกราฟกเพื่อการสื่อสารและผลทางจิตวิทยาองคประกอบ
ศิ ล ป การจัด องค ป ระกอบศิ ล ป เพื่ อ การออกแบบ การออกแบบเครื่องหมายการค า ตราสั ญ ลั ก ษณ ทฤษฎี สี หลั ก การ
ออกแบบสื่อเพื่อการนําเสนอขอมูล แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคเพื่อผลทางการสื่อสารและเพิ่มมูลคาใหผลิตภัณฑ โดย
การฝกปฏิบัติออกแบบ
(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,
composition, 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. จํานวนชัว่ โมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)
30 ชม.

สอนเสริม
(ชั่วโมง)
-

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน(ชั่วโมง)
30

การศึกษาดวยตนเอง
(ชั่วโมง)
75ชม.
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3.1 ปรึกษาดวยตนเองที่หองพักอาจารยผสู อน 3 ชม./สัปดาห หอง 5632 ชั้น 3
อาคาร 56 คณะวิทยาการจัดการ
3.2 ปรึกษาผานโทรศัพทที่ทํางาน / มือถือ หมายเลข 0-2160-1501 / 098-2635521(อ.ดร.สมศักดิ์ คลายสังข)
3.3 ปรึกษาผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) somsak.kl@ssru.ac.th
3.4 ปรึกษาผานเครือขายสังคมออนไลน (Facebook : somsakklaysung/Line : somsak-klaysung)
3.5 ปรึกษาผานเครือขายคอมพิวเตอร (Internet/Webboard).............................

1.คุณธรรม จริยธรรม

หมวดที่4การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ องพัฒนา

(1) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม

(2) มีความซื่อสัตยสุจริต
 (3) ปฏิบัติหนาที่ดวยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

(4) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑขององคกรและสังคม

(5) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
1.2 วิธีการสอน
1.2.1อภิปรายพรอมยกตัวอยางศิลปนที่มีแรงบันดาลใจในการสรางสรรคและเชิดชูสังคม
1.2.1มอบหมายงานเดี่ยวและงานกลุม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการมีสวนรวมในการเรียนการสอน การซักถาม และการตอบคําถาม
1.3.2 ประเมินจากผลการเขาชั้นเรียน
1.3.3 ประเมินจากผลการนําเสนอผลงาน แนวคิดที่มีตอผลงานของศิลปนและของตนเอง

2. ความรู

วิชาชีพ

2.1ความรูที่ตอ งพัฒนา
 (1) มีความรูเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีพื้นฐานดานนิเทศศาสตรและในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของ
(2) มีความรูที่เกิดจากบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกีย่ วของเพื่อสงเสริมศักยภาพในการประกอบ
(3) มีความรูภาคปฏิบัติอยางลึกซึ้งและกวางขวาง เปนระบบ เปนสากล และเทาทันสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
(4) มีความรูและความสามารถในการแสวงหาความรูและประสบการณเพิ่มเติมตลอดชีวิต
(5) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการของสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีสมัยใหม ตลอดจนสามารถ
บูรณาการประยุกตใชเทคโนโลยีกับการทํางานได
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2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยายหลักการออกแบบสื่อพรอมยกตัวอยางผลงานประเภทตางๆ
2.2.2 การสาธิตการออกแบบสื่อดวยหลักการทางศิลปะเพื่อการสื่อสาร
2.2.3 การฝกทักษะสรางสรรคงานศิลปะเพื่อการสื่อสารตามที่ไดรับมอบหมายภายนอกหองเรียน
2.2.4 การอภิปรายและวิจารณผลงานศิลปะโดยมุงเนนคุณธรรมและจริยธรรมในการสรางสรรค
2.2.5 การสอดแทรกประสบการณรวมทั้งเหตุการณที่เกีย่ วของและเกิดขึ้นจริงในสังคมเกี่ยวกับ
การออกแบบงานศิลปะและการสื่อความหมายเชิงการสื่อสาร
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากการมีสวนรวมในการเรียนการสอน การซักถาม และการตอบคําถาม
2.3.2 ประเมินจากผลจากผลงานการออกแบบผลงานศิลปะเพื่อการสื่อสารประเภทตางๆ
2.3.3ประเมินจากการทดสอบยอย
2.3.4ประเมินจากแบบทดสอบภาคทฤษฎี

3.ทักษะทางปญญา

3.1ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา

(1) มีความสามารถในการเขาถึงฐานขอมูลซึ่งเปนฐานความรูที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในวิชาชีพ

(2) มีศักยภาพทางความคิด อาทิ การวิเคราะห การสังเคราะห การคิดเชิงสรางสรรค การคิดหลายมุม
เพื่อใหไดขอเท็จจริงและความรูที่ถูกตอง ชัดเจน และเปนประโยชน

(3) มีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณ การวางแผน การบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน
ตามแผน และการประเมินผลในแตละวิชาชีพ

(4) มีความสามารถในการเรียบเรียงความคิดอยางเปนระบบและนําเสนอไดอยางสรางสรรค
 (5) มีความสามารถในการเชื่อมโยงและประยุกตสาระความรูไปสูการปฏิบัติงานดานวิชาชีพที่เกี่ยวของ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 มอบหมายแบบฝกหัดการออกแบบสื่อและตราสัญลักษณโดยใชหลักการทางศิลปะตามจุดมุงหมาย
3.2.2 การฝกปฎิบัติในการใชเทคนิคตางๆเชิงศิลปะเพื่อการออกแบบสื่อเพื่อใชสื่อสารความหมาย
3.2.3มอบหมายงานการคนควาขอมูลเกี่ยวกับศิลปนที่นาสนใจพรอมทั้งอภิปรายเกี่ยวกับการวิเคราะห
การสังเคราะหการคิดเชิงสรางสรรคและแนวคิดของศิลปน
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการมีสวนรวมในการเรียนการสอน การซักถาม และการตอบคําถาม
3.3.2 ประเมินจากผลการแสดงความคิดเห็นตอกรณีศึกษาตัวอยางงานศิลปะ
3.3.3 ประเมินจากการในการวิเคราะหวิจารณผลงานศิลปะและแนวคิดของศิลปน
3.3.4 ประเมินจากผลการฝกปฏิบัติสรางสรรคสื่อ
3.3.5 พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการสือ่ สารจากผลของงานศิลปะ
3.3.6 พิจารณาจากความรับผิดชอบในงานตามที่ไดรับมอบหมาย
3.3.7ประเมินจากแบบทดสอบภาคทฤษฎี
หนา | ๔

รายวิชา ศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร กลุมสาขาวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

มคอ. 3
หลักสูตรระดับปริญญา ตรี  โท  เอก

4.1ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 (1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
 (2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
 (3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
 (4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
(5) สามารถแกปญหาและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
 (6)มีภาวะผูนําและผูตามที่ดี
4.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานออกแบบผลงานศิลปะเพื่อประยุกตใชในการสื่อสารตามหัวขอตางๆ
และนําเสนอผลงานตามเวลาที่กําหนด
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลจากผลงานที่นําเสนอ
(3) ประเมินผลจากแบบทดสอบภาคทฤษฎี

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 (1) มีทักษะการใชขอมูลเชิงตัวเลขจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิในการวิเคราะหสถานการณ
การตัดสินใจ การวางแผน การบริหารแผนและปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

(2) มีทั กษะการสื่อสารซึ่งเอื้อ ให เกิ ด ประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บัติงานในแต ละวิชาชีพ ได แก ทั ก ษะการฟ ง
การพูด การอาน และเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนพื้นฐานในการสรางสารและการ
นําเสนอ
 (3) มี ทั ก ษะในการใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศและสื่ อ ต า ง ๆ เพื่ อ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน อาทิ
การสื่อสารผานอินเทอรเน็ตดวยรูปแบบตาง ๆ โดยเฉพาะการประยุกตใชสื่อสังคมออนไลน
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานใหศึกษาสืบคนประวัติของศิลปนที่นาสนใจแลวนําเสนอขอมูลผานสื่อหนาชั้นเรียน
(2) นําเสนอผลงานศิลปะในชั้นเรียน
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลจากการออกแบบสรางสรรคผลงานศิลปะเพื่อการสื่อสาร
(2)ประเมินผลจากการนําเสนอประวัติของศิลปนที่นาสนใจผานสื่อหนาชั้นเรียน

หมายเหตุ
สัญลักษณ หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เวนวาง
หมายถึง ไมไดรับผิดชอบ
ซึ่งจะปรากฎอยูในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)

หนา | ๕
รายวิชา ศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร กลุมสาขาวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา

มคอ. 3
หลักสูตรระดับปริญญา ตรี  โท  เอก

หมวดที่5 แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. รวมกันอภิปรายแนวการสอน
และวิธีการวัดผลประเมินผล
2. นักศึกษาอภิปรายและตอบขอ
ซักถามเกี่ยวกับประสบการณใน
การสรางและชมงานศิลปะ
4 ชม.
อธิบายเกี่ยวกับผลลัพธการเรียนรู
3. รวมกันอภิปรายแนวการสอน
และคําอธิบายรายวิชาศิลปะเพื่องาน (บรรยาย
และวิธีการประเมินผล
นิเทศศาสตร
4ชม.)
สื่อการสอน
1. เอกสารแผนบริหารการสอน
2. power point

2

แนวคิดเบื้องตนทางศิลปะ

จํานวน
(ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อธิบายความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
ศิลปะ
2. รวมกันอภิปรายสรุป
ความสําคัญของงานศิลปะตอการ
สื่อสาร
4 ชม.
3. สืบคนตัวอยางผลงานศิลปะเพื่อ
(บรรยาย
การสื่อสาร
4 ชม.)
สื่อการสอน
1. power point เรื่องแนวคิด
เบื้องตนทางศิลปะ
2. ตัวอยางผลงานศิลปะ
3. เว็บไซตเกี่ยวของ

ผูสอน

ผูสอน

ผูสอน
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มคอ. 3
หลักสูตรระดับปริญญา ตรี  โท  เอก

สัปดาห
ที่
3

หัวขอ/รายละเอียด

ประวัติและวิวัฒนาการของศิลปะ

4

จํานวน
(ชม.)

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย ประวัติและวิวัฒนาการ
4 ชม. ของศิลปะ
(บรรยาย 2. มอบหมายงานหาประวัติความ
2 ชม. เปนมา แนวคิดและตัวอยางผลงาน
ฝก
ศิลปะของศิลปนที่สนใจ
ปฏิบัติ สื่อการสอน
2 ชม.) power point

กิจกรรมการเรียนการสอน
นําเสนอประวัติความเปนมา แนวคิด
4 ชม.
และตัวอยางผลงานศิลปะของศิลปน
แรงบั น ดาลใจและกระบวนการคิ ด (บรรยาย
ที่สนใจ
เชิ ง ศิ ล ปะประวั ติ ค วามเป น มาของ 2 ชม.
ครั้งที่ 1 (10 คะแนน)
ศิลปนที่มีชื่อเสียง
ฝก
สื่อการสอน
ปฏิบัติ
power point
2 ชม.)

ผูสอน

ผูสอน

ผูสอน

5
กิจกรรมการเรียนการสอน
4 ชม. นําเสนอประวัติความเปนมา แนวคิด
แรงบั น ดาลใจและกระบวนการคิ ด (บรรยาย และตัวอยางผลงานศิลปะของศิลปน
เชิ ง ศิ ล ปะประวั ติ ค วามเป น มาของ 2 ชม. ที่สนใจ ครั้งที่ 2
ฝก
สื่อการสอน
ศิลปนที่มีชื่อเสียง
ปฏิบัติ power point
2 ชม.)

ผูสอน
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มคอ. 3
หลักสูตรระดับปริญญา ตรี  โท  เอก

สัปดาห
ที่
6

หัวขอ/รายละเอียด

ทฤษฎีสี
(Theory of color)

7

องคประกอบศิลปและการจัด
องคประกอบศิลปเพื่อการออกแบบ

จํานวน
(ชม.)

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช

กิจกรรมการเรียนการสอน
4 ชม. 1. ผูสอนบรรยายทฤษฎีสี (Theory
(บรรยาย of color)
2 ชม. 2. มอบงาน ออกแบบตราสินคาที่
ฝก
นาสนใจ ประวัติ จุดเดนและคูแขง
ปฏิบัติ สื่อการสอน
2 ชม.) power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผูสอนบรรยายองคประกอบศิลป
4 ชม. และการจัดองคประกอบศิลป
(บรรยาย 2. มอบหมายงานการออกแบบสื่อ
2 ชม. ตามองคประกอบพื้นฐานทาง
ฝก
ศิลปะในรูปแบบภาพกราฟก
ปฏิบัติ
2 ชม.) สื่อการสอน
power point

ผูสอน

ผูสอน

ผูสอน

8
ทดสอบยอยกลางภาคเรียน
9

หลักการออกแบบ

1.5 ชม.
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผูสอนบรรยายหลักการ
4 ชม.
ออกแบบ
(บรรยาย
2. นําเสนอผลงานการออกแบบสื่อ
2 ชม.
ตามองคประกอบพื้นฐานทาง
ฝก
ศิลปะในรูปแบบภาพกราฟก
ปฏิบัติ
(5 คะแนน)
2 ชม.)
3. ทดสอบยอย หัวขอ
องคประกอบศิลป(10 คะแนน)

ผูสอน
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มคอ. 3
หลักสูตรระดับปริญญา ตรี  โท  เอก

สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

10
สื่อเพื่อการนําเสนอขอมูล

11

12

จํานวน
(ชม.)

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช
สื่อการสอน
1. power point
2. แบบทดสอบ
กิจกรรมการเรียนการสอน
4 ชม.
1. บรรยายสื่ อ เพื่ อ การนํ า เสนอ
(บรรยาย
ขอมูล
2 ชม.
สื่อการสอน
ฝก
1. power point
ปฏิบัติ
2. แบบทดสอบ
2 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน
4 ชม. 1. บรรยายวั ส ดุ ก ราฟ ก การผลิ ต
(บรรยาย งานกราฟกเพื่อการสื่อสารและผล
วัสดุกราฟกการผลิตงานกราฟกเพื่อ
2 ชม. ทางจิตวิทยา
การสื่อสารและผลทางจิตวิทยา
ฝก
ปฏิบัติ สื่อการสอน
2 ชม.) 1. power point
2. แบบทดสอบ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.อธิบายหลักการออกแบบตราสินคา
2. นําเสนอผลงานการออกแบบ
ตราสินคา
4 ชม.
3. อภิปรายตราสินคาที่นาสนใจ
การออกแบบเครื่ อ งหมายการค า (บรรยาย
ประวัติ จุดเดนและคูแขงทางการ
ตราสัญลักษณ ครั้งที่ 1
2 ชม.
ตลาด
*แบรนดไทย-ตางประเทศ
ฝก
*มอบหมายงานการออกแบบ
ปฏิบัติ
เครื่องหมายการคาและตรา
2 ชม.)
สัญลักษณ(สมมุติของตนเอง)
(งานเดี่ยว5คะแนน)
สื่อการสอน power point

ผูสอน

ผูสอน

ผูสอน

ผูสอน
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มคอ. 3
หลักสูตรระดับปริญญา ตรี  โท  เอก

สัปดาห
ที่
13

14

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.อภิปรายตราสินคาที่นาสนใจ
ประวัติ จุดเดนและคูแขงทางการ
ตลาดครั้งที่ 2
4 ชม. *นําเสนองานเครื่องหมายการคา
การออกแบบเครื่ อ งหมายการค า (บรรยาย และตราสัญลักษณ(สมมุติของ
ตราสัญลักษณ ครั้งที่ 2
2 ชม. ตนเอง)
*แบรนดไทย-ตางประเทศ
ฝก
(งานเดี่ยว5คะแนน)
ปฏิบัติ *มอบหมายงานการออกแบบ
2 ชม.) เครื่องหมายการคาและตรา
สัญลักษณ(สมมุติของตนเอง)
(งานกลุม10คะแนน)
สื่อการสอน
power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
4 ชม.
1.บรรยายเศรษฐกิจสรางสรรค
แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคเพื่อ (บรรยาย
(Creative Economy)
ผลทางการสื่อสารและเพิ่มมูลคาให 2 ชม.
2. ชมวีดิทัศน เศรษฐกิจสรางสรรค
ผลิตภัณฑ
ฝก
สื่อการสอน
ปฏิบัติ
power point
2 ชม.)
หัวขอ/รายละเอียด

15
*นําเสนองานเดี่ยวโปสเตอร
ภาพยนตร/ปกนิตยสาร

16

*นําเสนองานกลุมออกแบบสื่อ
stationery set

จํานวน
(ชม.)

4 ชม. *นําเสนองานเดี่ยวโปสเตอร
(บรรยาย ภาพยนตร/ปกนิตยสาร(10 คะแนน)
2 ชม.
ฝก
ปฏิบัติ
2 ชม.)
*นําเสนองาน เครื่องหมายการคา
และตราสัญลักษณในรูปแบบ
stationery set
(งานกลุม10คะแนน)

ผูสอน

ผูสอน

ผูสอน

ผูสอน
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มคอ. 3
หลักสูตรระดับปริญญา ตรี  โท  เอก

สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
(ชม.)

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

สื่อการสอน
power point
17
สอบปลายภาค

1.5 ชม.

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของ
รายวิชา
(Curriculum Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาหที่ประเมินและสัดสวนของการประเมิน)
สัปดาหที่
สัดสวน
ผลการเรียนรู
วีธีการประเมินผลการเรียนรู
ประเมิน
ของการประเมินผล
ประวัติความเปนมา แนวคิด
2.1
10 %
และตัวอยางผลงานศิลปะของศิลปนที่สนใจ
4,5
1.1, 2.1, 3.1, 4.1
1.1, 2.1, 3.1, 4.1,
1.1, 3.1, 4.1, 6.1
3.1, 4.1, 5.1, 6.1
1.1, 3.1, 4.1,5.1, 6.1

การออกแบบสื่อตามองคประกอบพื้นฐานทาง
ศิลปะในรูปแบบภาพกราฟก
การออกแบบเครื่องหมายการคา
และตราสัญลักษณ (งานเดี่ยว)
งานออกแบบโปสเตอรภาพยนตร/ปกนิตยสาร
การออกแบบเครื่องหมายการคา
และตราสัญลักษณในรูปแบบstationery set
(งานกลุม)
ทดสอบยอยกลางภาคเรียน

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, ทดสอบปลายภาคเรียน
6.1

9

5%

13

5%

15

10 %

16

10 %

8

20 %

17

30 %
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ผลการเรียนรู

วีธีการประเมินผลการเรียนรู

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวน
ของการประเมินผล

1.1, 4.1

จิตพิสัย การเขาชั้นเรียน
การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้น
เรียน

ตลอดภาค
การศึกษา

10 %

หมวดที่6ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
กลุมสาขาวิชานิเทศศาสตร. (2560). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร.
กรุงเทพฯ : กลุมสาขาวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร. (2553).@design : หลักการออกแบบศิลปะ Principles of Design.
พิมพครั้งที่ 1 .พิมพที่ พิมพดีการพิมพ. กรุงเทพ.
2. สื่อ (Hand out) รายวิชาศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร โดย ผูสอน
3.เอกสารและขอมูลสําคัญ
1) ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร.(2553). ทุนความคิดเศรษฐกิจสรางสรรค.พิมพครั้งที่ 1 . พิมพดี.
สํานักพิมพไวลาย. กรุงเทพฯ.

4. เอกสารและขอมูลแนะนํา

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

หมวดที่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจาก
นักศึกษาไดดังนี้
- แบบประเมินผูสอนโดยนักศึกษาผานระบบออนไลน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
(ระบุวิธีการประเมินที่จะไดขอมูลการสอน เชน จากผูสังเกตการณ หรือทีมผูสอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เปนตน)
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
- การสังเกตการณจากการเรียนการสอน
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- ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
- ผลงานการออกแบบของนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
3. การปรับปรุงการสอน
(อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เชน คณะ/ภาควิชามีการกําหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไวอยางไรบาง
การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เปนตน)
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอนดานการออกแบบสื่อใหทันสมัยอยูเสมอ
- ปรับปรุงความรูดานแบรนดและการออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสารใหทันสมัยตามเทคโนโลยีอยูเสมอ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
(อธิบายกระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา เชน
ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไปสําหรับรายวิชาที่แตกตางกัน หรือสําหรับ
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน)

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวม โดยขอสอบจากคณะกรรมประจําหลักสูตรดังนี้
- มีการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบจากขอสอบซึ่งวัดประสิทธิภาพกระบวนการเรียน
การสอน
- พิจารณาจากผลการทดสอบภาคทฤษฎี
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
(อธิบายกระบวนการในการนําขอมูลที่ไดจากการประเมินจากขอ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ)

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปการศึกษาหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- ปรับปรุงเนื้อหา สื่อการสอน รูปแบบการมอบหมายงานใหทันสมัยและตรงตอความตองการในการสราง
ประสิทธิภาพของการเรียนรูอยางตอเนื่อง
***********************
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
คุณลักษณะบัณฑิต

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน

MCA1102 ศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร

1. คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5. วิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
6 1 2 3
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