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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification)
รหัสวิชา MCA1102 รายวิชาศิลปะเพือ
่ งานนิเทศศาสตร
กลุมสาขาวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา 2 ปการศึกษา 2561

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ
่ รายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
2. จํานวนหนวยกิต

MCA1102
ศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร
Arts for communication
3(2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
นิเทศศาตรบัณฑิต
3.2 ประเภทของรายวิชา
รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน
4.อาจารยผูรบ
ั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผส
ู อน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อ.ดร.สมศักดิ์ คลายสังข
4.2 อาจารยผูสอน
อ.ดร.สมศักดิ์ คลายสังข
5. สถานที่ติดตอหองพัก 5632 / e–mail : somsak.kl@ssru.ac.th
6. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
6.1 ภาคการศึกษาที่
6.2 จํานวนผูเรียนที่รับได

2/2561 ชั้นปที่ 1
55 คน

7. รายวิชาที่ตอ
 งเรียนมากอน(Pre-requisite) (ถามี)
…...............................................................
8. รายวิชาที่ตอ
 งเรียนพรอมกัน(Co-requisites) (ถามี)
…...............................................................
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อาคาร 56 คณะวิทยาการจัดการ

10.วันทีจ
่ ด
ั ทําหรือปรับปรุง
วันที่ 7 เดือนธันวาคม 2561
รายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
ผลลั พ ธ ก ารเรี ย นในรายวิ ช านี้ มุ ง พั ฒ นาให ผู เ รี ย นสามารถประยุ ก ต ใ ช
แนวคิดและหลักการทางศิลปะในการสรางสรรคสื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สื่อสาร และโนมนาวใจ โดยสามารถออกแบบสื่อหรือกิจกรรม เพื่อใหสามารถใช
งานไดจริงกับกลุมเปาหมาย
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูและเกิดทักษะเชิงศิลปะในการปฏิบัติงานดานการ
ออกแบบสื่ อ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการสื่ อ สารให เ หมาะสมกั บ เวลาและ
สถานการณ ซึ่ งเปลี่ ยนแปลงไปตาม นวั ตกรรม เทคโนโลยี บริบททางสั งคมและ
รสนิยมรวมสมัย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย) แนวคิดเบื้องตนทางศิลปะ ประวัติและวิวัฒนาการของศิลปะแรง
บันดาลใจและกระบวนการคิดเชิงศิลปะประวัติความเปนมาของศิลปนที่มีชื่อเสียง
วัสดุกราฟก การผลิตงานกราฟกเพื่อการสื่อสารและผลทางจิตวิทยาองคประกอบ
ศิลป การออกแบบเครื่องหมายการคา ตราสัญลักษณ ทฤษฎีสี หลักการออกแบบ
สื่อเพื่อการนําเสนอขอมูล โดยการฝกปฏิบัติออกแบบ
(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. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอ
 ภาคการศึกษา
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บรรยาย
(ชั่วโมง)

สอนเสริม
(ชั่วโมง)

การฝกปฏิบต
ั /ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝกงาน(ชั่วโมง)

การศึกษาดวย
ตนเอง
(ชั่วโมง)

30 ชม.

-

30

75 ชม.

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหทอ
ี่ าจารยใหคาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก
นักศึกษาเปนรายบุคคล
3.1 ปรึกษาดวยตนเองที่หองพักอาจารยผูสอน 3 ชม./สัปดาห หอง 5632
ชั้น 3
อาคาร 56 คณะวิทยาการจัดการ
3.2 ปรึกษาผานโทรศัพทที่ทํางาน / มือถือ หมายเลข 0-2160-1501 / 0982635521 (อ.ดร.สมศักดิ์ คลายสังข)
3.3 ปรึกษาผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) somsak.kl@ssru.ac.th
3.4 ปรึกษาผานเครือขายสังคมออนไลน (Facebook : somsak klaysung
/ Line : somsak-klaysung)
3.5 ปรึกษาผานเครือขายคอมพิวเตอร
(Internet/Webboard).............................

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต
่ องพัฒนา

(1) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งตอตนเอง วิชาชีพ และ
สังคม

(2) มีความซื่อสัตยสุจริต
 (3) ปฏิบัติหนาที่ดวยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

(4) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑขององคกรและสังคม

(5) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
1.2 วิธก
ี ารสอน
1.2.1 อภิปรายพรอมยกตัวอยางศิลปนที่มีแรงบันดาลใจในการสรางสรรค
และเชิดชูสังคม
1.2.1 มอบหมายงานเดี่ยวและงานกลุม
1.3 วิธก
ี ารประเมินผล
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1.3.1 ประเมินจากการมีสวนรวมในการเรียนการสอน การซักถาม และการ
ตอบคําถาม
1.3.2 ประเมินจากผลการเขาชั้นเรียน
1.3.3 ประเมินจากผลการนําเสนอผลงาน แนวคิดที่มีตอผลงานของ
ศิลปนและของตนเอง

2. ความรู

2.1 ความรูท
 ี่ตอ
 งพัฒนา
 (1) มีความรูเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีพื้นฐานดา นนิเทศศาสตรและใน
สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของ

(2) มีความรูที่เกิดจากบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อ
สงเสริมศักยภาพในการประกอบ
วิชาชีพ

(3) มีความรูภาคปฏิบัติอยางลึกซึ้งและกวางขวาง เปนระบบ เปนสากล
และเทาทันสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

(4) มีความรูและความสามารถในการแสวงหาความรูและประสบการณ
เพิ่มเติมตลอดชีวิต

(5) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการของสื่อดิจิทัลและ
เทคโนโลยีสมัยใหม ตลอดจนสามารถ
บูรณาการประยุกตใชเทคโนโลยีกับการทํางานได
2.2 วิธก
ี ารสอน
2.2.1 บรรยายหลักการออกแบบสื่อพรอมยกตัวอยางผลงานประเภทตาง ๆ
2.2.2 การสาธิตการออกแบบสื่อดวยหลักการทางศิลปะเพื่อการ
สื่อสาร
2.2.3 การฝกทักษะสรางสรรคงานศิลปะเพื่อการสื่อสารตามที่ไดรับ
มอบหมายภายนอกหองเรียน
2.2.4 การอภิปรายและวิจารณผลงานศิลปะโดยมุงเนนคุณธรรมและ
จริยธรรมในการสรางสรรค
2.2.5 การสอดแทรกประสบการณรวมทั้งเหตุการณที่เกี่ยวของและเกิดขึ้น
จริงในสังคมเกี่ยวกับ
การออกแบบงานศิลปะและการสื่อความหมายเชิงการสื่อสาร
2.3 วิธก
ี ารประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากการมีสวนรวมในการเรียนการสอน การซักถาม และการ
ตอบคําถาม
2.3.2 ประเมินจากผลจากผลงานการออกแบบผลงานศิลปะเพื่อการ
สื่อสารประเภทตางๆ
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2.3.3 ประเมินจากการทดสอบยอย
2.3.4 ประเมินจากแบบทดสอบภาคทฤษฎี

3.ทักษะทางปญญา

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตอ
 งพัฒนา

(1) มี ค วามสามารถในการเข า ถึ ง ฐานข อ มู ล ซึ่ ง เป น ฐานความรู ที่ จํ า เป น
สําหรับการปฏิบัติงานในวิชาชีพ

(2) มีศักยภาพทางความคิด อาทิ การวิเคราะห การสังเคราะห การคิดเชิง
สรางสรรค การคิดหลายมุม
เพื่อใหไดขอเท็จจริงและความรูที่ถูกตอง ชัดเจน และเปนประโยชน

(3) มีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณ การวางแผน การบริหาร
จัดการและการปฏิบัติงาน
ตามแผน และการประเมินผลในแตละวิชาชีพ

(4) มีความสามารถในการเรียบเรียงความคิดอยางเปนระบบและนําเสนอ
ไดอยางสรางสรรค
 (5) มี ค วามสามารถในการเชื่ อ มโยงและประยุ ก ต ส าระความรู ไ ปสู ก าร
ปฏิบัติงานดานวิชาชีพที่เกี่ยวของ
3.2 วิธก
ี ารสอน
3.2.1 มอบหมายแบบฝกหัดการออกแบบสื่อและตราสัญลักษณโดยใช
หลักการทางศิลปะตามจุดมุงหมาย
3.2.2 การฝกปฎิบัติในการใชเทคนิคตางๆเชิงศิลปะเพื่อการ
ออกแบบสื่อเพื่อใชสื่อสารความหมาย
3.2.3 มอบหมายงานการคนควาขอมูลเกี่ยวกับศิลปนที่นาสนใจพรอมทั้ง
อภิปรายเกี่ยวกับการวิเคราะห
การสังเคราะห การคิดเชิงสรางสรรคและแนวคิดของศิลปน
3.3 วิธก
ี ารประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการมีสวนรวมในการเรียนการสอน การซักถาม และ
การตอบคําถาม
3.3.2 ประเมินจากผลการแสดงความคิดเห็นตอกรณีศึกษาตัวอยาง
งานศิลปะ
3.3.3 ประเมิ น จากการในการวิ เ คราะห วิ จ ารณ ผ ลงานศิ ล ปะและ
แนวคิดของศิลปน
3.3.4 ประเมินจากผลการฝกปฏิบัติสรางสรรคสื่อ
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3.3.5 พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมที่เกี่ยวของ
กับการสื่อสารจากผลของงานศิลปะ
3.3.6 พิจารณาจากความรับผิดชอบในงานตามที่ไดรับมอบหมาย
3.3.7 ประเมินจากแบบทดสอบภาคทฤษฎี

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบทีต
่ องพัฒนา
 (1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
 (2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
 (3) สามารถปรั บ ตั ว เข า กั บ สถานการณ แ ละวั ฒ นธรรมองค ก รที่ ไ ป
ปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
 (4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
 (5) สามารถแกปญหาและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น
 (6) มีภาวะผูนําและผูตามที่ดี

4.2 วิธก
ี ารสอน
(1) มอบหมายงานออกแบบผลงานศิลปะเพื่อประยุกตใชในการสื่อสารตาม
หัวขอตางๆ
และนําเสนอผลงานตามเวลาที่กําหนด
4.3 วิธก
ี ารประเมินผล
(1) ประเมินผลจากผลงานที่นําเสนอ
(3) ประเมินผลจากแบบทดสอบภาคทฤษฎี

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ
่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ตองพัฒนา
 (1) มีทักษะการใชขอมูลเชิงตัวเลขจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติย
ภูมิในการวิเคราะหสถานการณ
การตัดสินใจ การวางแผน การบริหารแผนและปฏิบัติงานและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
 (2) มีทักษะการสื่อสารซึ่งเอื้อใหเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในแตละ
วิ ช า ชี พ
ไ ด แ ก
ทั ก ษ ะ ก า ร ฟ ง
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มคอ. 3
 ตรี  โท  เอก

การพู ด การอ า น และเขี ย นทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ซึ่ ง เป น
พื้นฐานในการสรางสารและการ
นําเสนอ
 (3) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อตาง ๆ เพื่อสงเสริม
สนับสนุนการปฏิบัติงาน อาทิ
การสื่อสารผานอินเทอรเน็ตดวยรูปแบบตาง ๆ โดยเฉพาะการ
ประยุกตใชสื่อสังคมออนไลน
5.2 วิธก
ี ารสอน
(1) มอบหมายงานใหศึกษาสืบคนประวัติของศิลปนที่นาสนใจแลวนําเสนอ
ขอมูลผานสื่อหนาชั้นเรียน
(2) นําเสนอผลงานศิลปะในชั้นเรียน
5.3 วิธก
ี ารประเมินผล
(1) ประเมินผลจากการออกแบบสรางสรรคผลงานศิลปะเพื่อการสื่อสาร
(2) ประเมินผลจากการนําเสนอประวัติของศิลปนที่นาสนใจผานสื่อ
หนาชั้นเรียน

หมายเหตุ
สัญลักษณ 
หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ 
หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เวนวาง
หมายถึง ไมไดรับผิดชอบ
ซึ่ ง จะปรากฎอยู ใ นแผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู จ าก
หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
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1. แผนการสอน
สัปดา
หที่

หัวขอ/รายละเอียด

1

จํานว
น
(ชม.)

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

กิจกรรมการเรียนการ
สอน
1. รวมกันอภิปราย
แนวการสอน
และวิธีการวัดผล
ประเมินผล
2. นักศึกษาอภิปราย
4 ชม. และตอบขอซักถาม
ผลลัพธการเรียนรูและ (บรร เกี่ยวกับประสบการณ
คําอธิบายรายวิชาศิลปะ ยาย ในการสรางและชม
งานศิลปะ
เพื่องานนิเทศศาสตร
4
ชม.) 3. รวมกันอภิปราย

ผูสอน

แนวการสอนและ
วิธีการประเมินผล

สื่อการสอน
เอกสารแผนบริหาร
การสอน
2
แนวคิดเบื้องตนทาง
ศิลปะ

กิจกรรมการเรียนการ
4 ชม. สอน
(บรร 1. อธิบายความรู
ยาย
เบื้องตนเกี่ยวกับศิลปะ
4
2. รวมกันอภิปรายสรุป
ชม.)
ความสําคัญของงาน

ผูสอน
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สัปดา
หที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานว
น
(ชม.)

มคอ. 3
 ตรี  โท  เอก

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

ศิลปะตอการสื่อสาร
3. ยกตัวอยางผลงาน
ศิลปะเพื่อการสื่อสาร
สื่อการสอน
1. สไลด เรื่องแนวคิด
เบื้องตนทางศิลปะ
2. ตัวอยางผลงาน
ศิลปะ
3. เว็บไซตที่เกี่ยวของ

3

กิจกรรมการเรียนการ
4 ชม. สอน
(บรร 1. บรรยาย ประวัติและ
ยาย

ประวั ติ แ ละวิ วั ฒ นาการ 2 ชม.
ของศิลปะ
ฝก
ปฏิบั
ติ
2

วิวัฒนาการของศิลปะ
2. มอบหมายงานหา

ประวัติความเปนมา
แนวคิดและตัวอยาง
ผลงานศิลปะของศิลปน
ที่สนใจ

ผูสอน

ชม.)
สื่อการสอน
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สัปดา
หที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานว
น
(ชม.)

มคอ. 3
 ตรี  โท  เอก

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

ส ไ ล ด ป ร ะ วั ติ แ ล ะ
วิวัฒนาการของศิลปะ
4

กิจกรรมการเรียนการ
สอน

แรงบันดาลใจและ
กระบวนการคิดเชิง
ศิลปะ

1. บรรยาย แรง
บันดาลใจและ
4 ชม. กระบวนการคิดเชิง
ศิลปะ
(บรร
ยาย 2. นําเสนอประวัติความ
2 ชม. เปนมา แนวคิดและ
ฝก ตัวอยางผลงานศิลปะ
ปฏิบั ของศิลปนที่สนใจ
ติ

ผูสอน

ครั้งที่ 1 (10 คะแนน)

2

ชม.) สื่อการสอน
สไลด แรงบันดาลใจ
และกระบวนการคิด
เชิงศิลปะ
5

กิจกรรมการเรียนการ
สอน
แ ร ง บั น ด า ล ใ จ แ ล ะ 4 ชม. นําเสนอประวัติความ
ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด เ ชิ ง (บรร เปนมา แนวคิด
ศิลปะ(ตอ)
ยาย และตัวอยางผลงาน
ศิลปะของศิลปนที่
2 ชม.
สนใจ ครั้งที่ 2

ผูสอน
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สัปดา
หที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานว
น
(ชม.)

มคอ. 3
 ตรี  โท  เอก

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

ฝก สื่อการสอน
ปฏิบั ประวัติความเปนมา
ติ
ของศิลปนที่มีชื่อเสียง
2
ชม.)
6

กิจกรรมการเรียนการ
สอน
4 ชม.
วัสดุกราฟก และการ
ออกแบบกราฟกเพื่อ
การสื่อสาร

1. บรรยาย วัสดุ

กราฟก และการ
(บรร ออกแบบกราฟกเพื่อ
ยาย การสื่อสาร
2 ชม. 2. มอบหมายงาน

ฝก ออกแบบกราฟกเพื่อ
ปฏิบั
การสื่อสาร 5 คะแนน
ติ

ผูสอน

2

ชม.) สื่อการสอน
สไลดวัสดุกราฟก และ
การออกแบบกราฟก
เพื่อการสื่อสาร
7

ทฤษฎีสี

กิจกรรมการเรียนการ
4 ชม. สอน
(บรรย 1. บรรยายทฤษฎีสี
าย
2. สงงาน ออกแบบกราฟิ ก
2 ชม.
ฝก
ปฏิบัติ

ผูสอน

เพื่อการสือ่ สาร

สื่อการสอน
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สัปดา
หที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานว
น
(ชม.)
2

มคอ. 3
 ตรี  โท  เอก

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

สไลด ทฤษฎีสี

ชม.)
8
ทดสอบกลางภาคเรียน

1.5
ชม.

กิจกรรมการเรียนการ
สอน

9

1. บรรยาย

4 ชม. องคประกอบศิลปและ
(บรร การจัดองคประกอบ
ยาย ศิลปในงานออกแบบ
2 ชม. สื่อทัศนศิลป

องคประกอบศิลปและ
การจัดองคประกอบศิลป
ฝก
ในงานออกแบบ
ปฏิบั
สื่อทัศนศิลป
ติ
2

ชม.)

10
ระบบกริดและกระบวน
การออกแบบงาน
กราฟก

ผูสอน
สื่อการสอน
สไลด องคประกอบ
ศิลปและการจัด
องคประกอบศิลปใน
งานออกแบบสื่อ
ทัศนศิลป

กิจกรรมการเรียนการ
4 ชม. สอน
(บรร 1. บรรยายระบบกริ
ดและกระบวนการ
2 ชม. ออกแบบงานกราฟก
ยาย

ผูสอน
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สัปดา
หที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานว
น
(ชม.)

มคอ. 3
 ตรี  โท  เอก

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

ฝก สื่อการสอน
ปฏิบั 1. สไลดระบบกริ
ติ
ดและกระบวนการ
2
ออกแบบงานกราฟก
ชม.)
กิจกรรมการเรียนการ
สอน

11

1. บรรยายแนวคิดทาง

จิตวิทยากลุมเกสตัลท
กับการออกแบบ
เครื่องหมายการคาและ
4 ชม.
ตราสัญลักษณ

(บรรย

แนวคิดทางจิตวิทยา
าย
กลุมเกสตัลท
2 ชม.
กับการออกแบบ
ฝก
เครื่องหมายการคาและ
ปฏิบัติ
ตราสัญลักษณ
2

ชม.)

2. มอบหมายงาน
ออกแบบเครื่องหมาย
การคาและตรา

ผูสอน

สัญลักษณ (งานเดี่ยว 5
คะแนน)

สื่อการสอน
1. สไลดแนวคิดทาง
จิตวิทยากลุมเกสตัลท
กับการออกแบบ
เครื่องหมายการคาและ
ตราสัญลักษณ
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สัปดา
หที่

12

หัวขอ/รายละเอียด

จํานว
น
(ชม.)

มคอ. 3
 ตรี  โท  เอก

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

กิจกรรมการเรียนการ
สอน
1. อธิบายหลักการ
ออกแบบตราสินคา
2. นําเสนอผลงานงาน
ออกแบบเครื่องหมาย
การคาและตรา
สัญลักษณ (งานเดี่ยว 5
4 ชม. คะแนน)
ก า ร อ อ ก แ บ บ (บรร 3. อภิปรายตราสินคาที่
เครื่ องหมายการค าและ ยาย นาสนใจ ประวัติ
ตราสัญลักษณ ครั้งที่ 2 2 ชม. จุดเดนและคูแขง
ฝก ทางการตลาด
*แบรนดไทยปฏิบั *มอบหมายงานการ
ตางประเทศ
ติ
ออกแบบเครื่องหมาย
2
การคาและตรา
ชม.) สัญลักษณ (สมมุติของ
ตนเอง)

ผูสอน

(งานกลุม 10 คะแนน)
สื่อการสอน
1. สไลดหลักการ
ออกแบบตราสินคาไทย
และตางประเทศ
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สัปดา
หที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานว
น
(ชม.)

มคอ. 3
 ตรี  โท  เอก

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

กิจกรรมการเรียนการ
สอน

13

1. บรรยาย หลักการ
ออกแบบกราฟกเพื่อ
การนําเสนอขอมูล
2.นําเสนองาน
เครื่องหมายการคาและ
ตราสัญลักษณ (สมมุติ
4 ชม. ของตนเอง)
(บรร (งานเดี่ยว 5 คะแนน)
ยาย *มอบหมายงานการ
2 ชม.
หลักการออกแบบ
กราฟกเพื่อการนําเสนอ ฝก
ขอมูล
ปฏิบั
ติ
2
ชม.)

ออกแบบเครื่องหมาย
การคาและตรา

ผูสอน

สัญลักษณ (stationery
set)
(งานกลุม 10 คะแนน)
สื่อการสอน
สไลด หลักการ
ออกแบบกราฟกเพื่อ
การนําเสนอขอมูล

14

เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค

กิจกรรมการเรียนการ
สอน

ผูสอน
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สัปดา
หที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานว
น
(ชม.)

มคอ. 3
 ตรี  โท  เอก

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

บรรย 1. บรรยาย เศรษฐกิ จ
าย สรางสรรค
4 ชม. (Creative Economy)
2. ชมวีดิทัศน เศรษฐกิจ
สรางสรรค
สื่อการสอน
ส ไ ล ด เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
สรางสรรค
15

4 ชม.

*นําเสนองานเดี่ยว
Infographic

**นําเสนองานเดี่ยว

(บรร
Infographic
ยาย
2 ชม. (10 คะแนน)

ผูสอน

ฝก
ปฏิบั
ติ
2
ชม.)

16

*นําเสนองาน เครื่องหมาย
*นํ าเสนองานกลุ มออกแบบ
สื่อ
stationery set

การคา
และตราสัญลักษณ ใน
รูปแบบstationery set

ผูสอน

(งานกลุม 10 คะแนน)
สื่อการสอน
power point
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สัปดา
หที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานว
น
(ชม.)
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 ตรี  โท  เอก

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

17
สอบปลายภาค

1.5
ชม.

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามที่ปรากฏในแผนที่แสดง

การกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา
(Curriculum Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาหที่ประเมิน
และสัดสวนของการประเมิน)
ผลการเรียนรู

2.1

1.1, 2.1, 3.1,
4.1

วีธก
ี ารประเมินผลการเรียนรู
ประวัติความเปนมา แนวคิด
และตัวอยางผลงานศิลปะของ
ศิลปนที่สนใจ
การออกแบบกราฟกเพื่อการ

สื่อสาร

สัปดาหที่
ประเมิน

4,5

7

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
10 %

5%
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ผลการเรียนรู

วีธก
ี ารประเมินผลการเรียนรู

1.1, 2.1, 3.1,

การออกแบบเครื่องหมายการคา
และตราสัญลักษณ (งานเดี่ยว)

4.1,
1.1, 3.1, 4.1,

Infographic (งานเดี่ยว)

6.1
3.1, 4.1, 5.1,

การออกแบบเครื่องหมายการคา
และตราสัญลักษณ ในรูปแบบ
stationery set

6.1

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล

12

5%

15

10 %

16

10 %

8

20 %

17

30 %

ตลอดภาค
การศึกษา

10 %

(งานกลุม)

1.1, 3.1,

ทดสอบยอยกลางภาคเรียน

4.1,5.1, 6.1
1.1, 2.1, 3.1,

ทดสอบปลายภาคเรียน

4.1, 5.1, 6.1
1.1, 4.1

มคอ. 3
 ตรี  โท  เอก

จิตพิสัย การเขาชั้นเรียน
การมีสวนรวม อภิปราย เสนอ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลัก
สมศักดิ์ คลายสังข และคณะ. (2561). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาศิลปะ
เพื่องานนิเทศศาสตร. กรุงเทพฯ: กลุม
สาขาวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา.
2. สื่อ (Hand out) สไลด ศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร โดย คณะผูสอน
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3. เอกสารและขอมูลสําคัญ

ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร. (2553). @design: หลักการออกแบบศิลปะ

Principles of Design.
พิมพครั้งที่ 1. พิมพที่ พิมพดีการพิมพ. กรุงเทพฯ.
_________. (2553). ทุ นความคิ ดเศรษฐกิ จสร างสรรค . พิ มพ ดี . กรุ งเทพฯ:
สํานักพิมพไวลาย.
จารุพรรณ ทรัพยปรุง. (2548). เอกสารคําสอนรายวิชาหลักการออกแบบ.
กรุงเทพฯ; คณะศิลปะกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
4. เอกสารและขอมูลแนะนํา

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

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการ
นําแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้
- แบบประเมินผูสอนรายวิชาศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร. โดยนักศึกษาผาน
ระบบออนไลน
2. กลยุทธการประเมินการสอน

(ระบุวิธีการประเมินที่จะไดขอมูลการสอน เชน จากผูสังเกตการณ หรือทีมผูสอน
หรือผลการเรียนของนักศึกษา เปนตน)
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
- การสังเกตการณจากการเรียนการสอน
- ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
- ผลงานการออกแบบของนักศึกษา
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- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
3. การปรับปรุงการสอน
(อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เชน คณะ/ภาควิชามีการกําหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการ
สอนไวอยางไรบาง
การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เปนตน)

หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอนดานการออกแบบสื่อใหทันสมัยอยูเสมอ
- ปรับปรุงความรูดานแบรนดและการออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสารใหทันสมัย
ตามเทคโนโลยีอยูเสมอ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข
์ องนักศึกษาในรายวิชา
(อธิบายกระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ของรายวิชา เชน
ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไปสําหรับรายวิชาที่แตกตาง
กัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน)

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวม โดยขอสอบจากคณะกรรมประจําหลักสูตร
ดังนี้
- มีการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบจากขอสอบซึ่งวัด
ประสิทธิภาพกระบวนการเรียนการสอน
- พิจารณาจากผลการทดสอบภาคทฤษฎี
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
(อธิ บ ายกระบวนการในการนํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการประเมิน จากข อ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
คุณภาพ)

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวาง
แผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้

- ปรับปรุงรายวิชาทุกปการศึกษาหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
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- ปรับปรุงเนื้อหา สื่อการสอน รูปแบบการมอบหมายงานใหทันสมัยและตรง
ตอความตองการในการสรางประสิทธิภาพของการเรียนรูอยางตอเนื่อง
***********************
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แผนทีแ
่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ
 ากหลักสูตรสูร ายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทาง

จริยธรรม

ปญญา

คุณลักษณะบัณฑิต

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน

5.
วิเคราะ
ห
เชิง
ตัวเลข
การ
สือ
่ สาร
เทคโนโ
ลยี
สารสนเ
ทศ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3

MCA1102 ศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร
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