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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา VCD2305 รายวชิา การออกแบบตวัอักษรเพือ่งานกราฟิก 

สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา 01 ปีการศึกษา 2565 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวชิา    

รหัสวิชา   VCD2305 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การออกแบบตัวอักษรเพื่องานกราฟิก 

 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  Lettering and Typography Design 

 
๒.  จำนวนหน่วยกติ        3 (2-2-5)      
        
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑  หลักสูตร       ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศลิป์  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาแกนเรียน 
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     
      ๔.๑  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา     อ.ดร. ฟารดิา วิรุฬหผล 
      ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน   อ.ดร. ฟารดิา วิรุฬหผล   
 
๕.  สถานที่ติดต่อ   คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชัน้ 2 / E – Mail cosacreative@live.com 
 
๖.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   01 /  ช้ันปีที่ 2 
๖.๒ จำนวนผู้เรยีนที่รับได ้ ประมาณ 30 คน 

 
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถา้มี) ไม่ม ี
 
๘.  รายวิชาที่ต้องเรยีนพรอ้มกัน (Co-requisites) (ถา้มี) ไม่ม ี
 
๙.  สถานที่เรียน    Google Meet/ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น M 
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๑๐.วันที่จัดทำหรือปรับปรุง   วันที่ 10 เดอืน มิถุนายน พ.ศ.2565 
     รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

หลักการพืน้ฐานการทำงานทางการออกแบบตัวอักษร เพื่อผลทางด้านประสิทธิภาพของการสื่อสาร ฝึกปฏิบัติ
ออกแบบและผลิตงานการจัดวางและออกแบบตัวอักษรสำหรับงานกราฟิก เปลี่ยนการสอนในช้ันเรยีนเป็นระบบออนไลน์
เราะสถานการณโ์ควดิ 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  ๑.๑  เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจ มีรู้ความสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ประเมินค่า เครื่องมือทางการ
ออกแบบและจัดวางตัวอักษรได้อย่างมีคุณภาพ 
  ๑.๒  เพื่อให้นักศึกษารู้จักประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการออกแบบและนำสามารถมาใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบ
ปฏิบัติงานเพื่อสรา้งและจัดวางตัวอักษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑.๓ เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบเพื่อการออกแบบและจัดวาง
ตัวอักษรที่มีประสิทธิภาพ 
  ๑.๔ จัดการเรียนการสอนเพื่อประยุกต์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์โรคระบาดโควดิโดยใช้ระบบสื่อออนไลน์เพื่อช่วย
ในการเรียนรูไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสถานการณ์ปัจจุบัน 
๒.   วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
  เพื่อให้นักศึกษามีความรูพ้ืน้ฐาน เป็นการเตรยีมความพรอ้มด้านปัญญา พุทธิพสิัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัยในการนำ
ความรู้ ความเข้าใจ ในการทำงานด้านการออกแบบตัวอักษร/ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง พัฒนาและปรับปรุง
เนื้อหาให้มีความทันสมัย  สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องอุปกรณ์และเครื่องมือทางการออกแบบ และพัฒนาใช้
สื่อดิจทิัลให้ก้าวทันกับสถานการณ์ในภาวะ New normal 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนนิการ 
 

๑. คำอธบิายรายวิชา 
   (ภาษาไทย) หลักการพืน้ฐานและวธิีใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการทำงานออกแบบตัวอักษร เพื่อผลทางด้าน
ประสิทธิภาพของการสื่อสาร ฝกึปฏิบัติออกแบบและผลติงานออกแบบตัวอักษรสำหรับงานกราฟิก 
 (ภาษาอังกฤษ) This course provides principle knowledge in font design. It is a practice-led course that focuses 
on communication and lettering and typography design.   
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๒. จำนวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยาย 30 ชั่วโมง ต่อภาค
การศึกษา 

 สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนักศกึษา

เฉพาะรายบุคคล 

การฝึกปฏบัิต ิ30 ชั่วโมง ต่อภาค
การศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง ๕ ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ 

 
๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล   ตัวอย่างเช่น  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  ห้องพักอาจารย์ ช้ัน ๒ อาคาร๖๐พรรษามหาวชิราลงกรณ์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร ์
 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ทำงาน / มือถอื  หมายเลข ๐๘๙๒๑๑๖๑๐๗ 
 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) cosacreative@live.com 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน ์(Facebook/Twitter/Line) https://www.facebook.com/frida.vi.7 
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) - 

 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
(๑)  ตระหนักในคุณค่าและคณุธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสัตยส์ุจรติ  
(๒) มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบตอ่ตนเองและสังคม 
(๓) มีภาวะผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแยง้และลำดับความสำคัญของการแก้ไข
ปัญหา 
(๔) เคารพสิทธิและรับฟงัความคดิเห็นของผู้อืน่ รวมทัง้เคารพในคุณค่าและศักดิศ์รีของความเป็นมนุษย์ 
(๕)เคารพกฎ ระเบียบ และขอ้บังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
(๖)มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑) บรรยายพรอ้มยกตัวอยา่งกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจรยิธรรมที่เกี่ยวขอ้งกับการใช้โปรแกรมที่

เก่ียวข้องกับการออกแบบตัวอักษร 

(๒) กำหนดใหน้ักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง 

(๓) ฝึกปฏิบัต ิ

  (๔) วิจารณ์งาน 
๑.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) การตรงต่อเวลาในการเขา้ชั้นเรยีน การส่งงานตามกำหนด ระยะเวลาทีม่อบหมาย  
   (๒) ความมีวนิยัความรับผดิชอบในหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

(๓) ประเมินผลการวิเคราะหก์รณีศึกษา 
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(๔) ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย 
๒. ความรู้ 

๒.๑   ความรู้ท่ีต้องพัฒนา 
(๑) มีความรูแ้ละความเข้าใจเก่ียวกับหลักการที่สำคัญ ในเนือ้หาของงานด้านงานการออกแบบตัวอักษร 
(๒) สามารถวเิคราะห์ปัญหา เขา้ใจและอธิบายความต้องการการออกแบบงานการออกแบบตัวอักษร 

รวมทั้งประยุกต์ความรู ้ทักษะ และการใชเ้ครื่องมอืที่เหมาะสมกับการแกป้ัญหา 
(๓) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ปรับปรุง/ หรอืประเมินองค์ประกอบต่างๆ ของการออกแบบนิเทศศิลป์ 
(๔)  สามารถตดิตามความกา้วหน้า ทางเทคโนโลยีที่เก่ียวขอ้ง นำมาใช้รวมทั้งการนำไปประยุกต์ 
(๕)  มีความรู ้ความเข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู ้ความชำนาญการออกแบบนิเทศศลิป์อย่างต่อเนื่อง 
(๖) มีความรูใ้นแนวกว้างขวางของสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ เล็งเหน็การเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบ ของเทคโนโลยใีหม่ๆ 
(๗) มีประสบการในการพัฒนาและ/หรอืการประยุกต์ซอฟแวร์ การออกแบบนิเทศศลิป์ที่ใช้งานได้จริง 
(๘) สามารถบูรณาการความรูใ้นสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์กับความรูใ้นศาสตร์อืน่ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

๒.๒   วิธีการสอน 
(๑)  บรรยาย  

(๒) มอบหมายงานเดีย่ว งานกลุ่ม และรายบุคคลให้ฝกึปฏบิัติ และค้นควา้หาขอ้มลูที่เกี่ยวข้อง 

(๓) ฝึกปฏิบัติในช้ันเรยีน 

(๔) วิจารณ์งาน 

(๕) อภิปรายกลุ่ม 

๒.๓    วิธีการประเมนิผล 
(๑) การสอบปลายภาคเรยีน ด้วยข้อสอบที่เนน้หลักการและวิธีการใชง้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
สำเร็จรูปที่ใช้ในการออกแบบ 
(๒) การประเมินผลการคะแนนเก็บจากโปรเจคที่มอบหมายให้ในแต่ละครัง้ 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 

(๑) คดิอยา่งมีวจิารณญาณและอย่างเปน็ระบบ 
(๒) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมนิผล เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 
(๓)  สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเดน็ปญัหาและความตอ้งการ 
(๔) สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะการแก้ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 

๓.๒   วิธีการสอน 
(๑)  ฝึกหัดทักษะตามทีม่อบหมายทัง้ในรูปแบบส่วนบุคคลและแบบกลุ่ม 

(๒) มอบหมายใหน้ักศึกษาลงมือปฏิบัต ิและนำเสนอผลงาน 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินตามสภาพจรงิจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

(๒)  แบบทดสอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการประยุกต์ความรูแ้ละทกัษะในการ

แก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 
(๑) มีความรูแ้ละความเข้าใจเก่ียวกับหลักการทฤษฎีที่สำคญั ในเนือ้หาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 

(๒) สามารถวเิคราะห์ปัญหา เขา้ใจและอธิบายความต้องการการออกแบบนิเทศศลิป์ รวมทั้งประยุกต์

ความรู ้ทักษะ และการใชเ้ครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

(๓)   สามารถใช้ความรูใ้นศาสตร์มาชีน้ำสงัคมในประเด็นทีเ่หมาะสม 

(๔) มีความรับผดิชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม่ 

(๕) สามารถเป็นผู้รเิร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทัง้ส่วนตัวและส่วนรวม พรอ้มทั้งแสดงจดุยืน

อย่าง เหมาะสมทัง้ของตนเองและของกลุ่ม 

(๖) มีความรับผดิชอบการพฒันาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑) บรรยายทฤษฎีทางการออกแบบเพื่อให้นักศึกษาเขา้ใจการออกแบบตัวอักษรพื้นฐาน 

(๒) มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นควา้ความกา้วหน้าและวิวัฒนาการของการออกแบบ

นิเทศศิลป ์การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการออกแบบนิเทศศิลป์ 

(๓) มอบหมายหัวข้อให้ปฎิบตั ิและการนำเสนอรายงาน 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมนิผลสัมฤทธิ์ของรายงานกลุม่และรายบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 

(๒) ประเมินตนเอง เพื่อน และพฤติกรรมการทำงานเปน็ทมี 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
(๑)  มีทักษะในการใช้เคร่ืองมอืที่จำเป็นที่มอียูใ่นปัจจุบัน ตอ่การทำงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลย ี

งานออกแบบตัวอักษร 

(๒) สามารถแนะนำประเดน็การแก้ไขปัญหา โดยใช้สารสนเทศ หรอืการแสดงสถติิประยกุต์ต่อปัญหาที่

เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

(๓) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขยีน เลอืกใช้รูปแบบของการสื่อสารนำเสนอ

อย่าง เหมาะสม 

(๔) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสือ่สารอยา่งเหมาะสม 

๕.๒   วิธีการสอน 
(๑) บรรยายภาคทฤษฎีใหน้ักศึกษาเข้าใจพื้นฐานการออกแบบตัวอักษร 

(๑)  มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองจาก Website และทำชิน้งานเพื่อฝึกทกัษะ 

(๒) นำเสนอรายงานหรอืผลงานโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในหลายสถานการณ์ 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมนิผลจากการเลอืกใชเ้ครื่องมือทางเทคโนโลยีตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ประเมินผลจากการนำเสนองานที่มอบหมาย 
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๖. ด้านอื่นๆ 

(๑)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๒)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๓)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๕)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ ์ หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้ว่าง หมายถงึ ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน  

สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑ ๑. แนะนำเนือ้หารายวิชาและ               

กระบวนการเรียนการสอน 

๒. ปรับพื้นฐานความรูค้วามเข้าใจใน

รายวิชา 

๔ ๑. แจ้งรายละเอียดในแผนการ  

เรียนประจำวิชา 

๒. บรรยายเนื้อหาของวิชาบน 

Google Meet 

๓. นักศึกษาทำแบบทดสอบความรู้

ก่อนเรียน 

อ.ฟารดิา 

๒ ความหมายและความเป็นมาของงาน

ออกแบบตัวอักษร หลักการพืน้ฐาน

การทำงานทางการออกแบบ

ตัวอักษร 

- การจัดวางตัวอักษรคอือะไร 

- ความหมายและความสำคญั 

-ประวัติศาสตร์ตัวอักษรอย่างย่อ 

 

๔ ๑.บรรยายด้วย Google Meet 

๒.ยกตัวอย่างประกอบ 

๓.ให้นักศึกษาคน้ควา้ทบทวน

เนื้อหาทีไ่ดส้อนจาก Word Press 

ประจำรายวิชา 

อ.ฟารดิา 

๓ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 

- ประเภทและรูปแบบ 

๔ ๑.บรรยายด้วย Google Meet 

๒.ศึกษาจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 

อ.ฟารดิา 
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สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

- ส่วนประกอบต่างๆ ของ  

  โปรแกรม Illustrator 

๓.สาธติ+อธิบายส่วนประกอบ

โปรแกรม 

๔.ให้นักศึกษาคน้ควา้ทบทวน

เนื้อหาทีไ่ดส้อนจาก Word Press 

ประจำรายวิชา 

๔ การออกแบบตัวอักษรเบื้องตน้ด้วย

โปรแกรม Illustrator 

๔ ๑.บรรยายด้วย Google Meet 

๒.สาธิตการใช้ซอฟต์แวร์อัปโหลด

วิดีโอขึน้ Youtube  

๓.ฝึกหัดการใช้โปรแกรมและทักษะ

ส่วนบุคคล 

๔.ให้นักศึกษาคน้ควา้ทบทวน

เนื้อหาทีไ่ดส้อนจาก Word Press 

ประจำรายวิชา 

๕.มอบหมายการบา้นให้นักศกึษา

ได้ฝกึปฏิบัติและส่งงานในสัปดาห์

ต่อไปโดยผา่น Google Drive 

 

 

อ.ฟารดิา 

๕ การออกแบบตัวอักษรเบื้องตน้ด้วย

โปรแกรม Illustrator (ต่อ) 

 

๔ ๑.บรรยาย Google Meet 

๒.สาธิตการใช้ซอฟต์แวร์ 

๓.ฝึกหัดการใช้โปรแกรมและทักษะ

ส่วนบุคคล 

๔.วิจารณ์ผลงานนักศึกษาและให้

โจทย์คร้ังต่อไปโดยส่งงานผ่าน 

Google Drive 

๕.ให้นักศึกษาคน้ควา้ทบทวน

เนื้อหาทีไ่ดส้อนจาก Word Press 

ประจำรายวิชา 

อ.ฟารดิา 

๖ การออกแบบตัวอักษรเบื้องตน้ด้วย

โปรแกรม Illustrator (ต่อ) 

๔ ๑.บรรยาย Google Meet 

๒.สาธิตการใช้ซอฟต์แวร์อัปโหลด

วิดีโอขึน้ Youtube 

อ.ฟารดิา 
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หลักสูตรระดับปริญญา  ✓ ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๘  
รายวิชา การออกแบบตัวอักษรเพื่องานกราฟิก สาขาวิชา การออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๓.ฝึกหัดการใช้โปรแกรม 

ทักษะส่วนบุคคล 

๔.วิจารณ์ผลงานนักศึกษาและให้

โจทย์คร้ังต่อไปโดยส่งงานผ่าน 

Google Drive 

๕.ให้นักศึกษาคน้ควา้ทบทวน

เนื้อหาทีไ่ดส้อนจาก Word Press 

ประจำรายวิชา 

๗ การออกแบบตัวอักษรเบื้องตน้ด้วย

โปรแกรม Photoshop 

-การแสกนภาพตัวอักษร 

-การใส่เอฟเฟคต่างๆ 

๔ ๑.บรรยายใน Google Meet 

๒.สาธิตการใช้ซอฟต์แวร์อัปโหลด

วิดีโอขึน้ Youtube 

๓.ฝึกหัดการใช้โปรแกรม 

ทักษะส่วนบุคคล 

๔.วิจารณ์ผลงานนักศึกษาและให้

โจทย์คร้ังต่อไปโดยส่งงานผ่าน 

Google Drive 

๕.ให้นักศึกษาคน้ควา้ทบทวน

เนื้อหาทีไ่ดส้อนจาก Word Press 

ประจำรายวิชา 

อ.ฟารดิา 

๘ สอบกลางภาค ๔  อ.ฟารดิา 

๙ การออกแบบตัวอักษรเบื้องตน้ด้วย

โปรแกรม Fontlab 5 

-การนำภาพตัวอักษรต่างๆลงใน

โปรแกรม  

-การวาดเส้น 

-การแต่งเส้น 

๔ ๑.บรรยายใน Google meet 

๒.สาธิตการใช้ซอฟต์แวร์ 

๓.ฝึกหัดการใช้โปรแกรม 

ทักษะส่วนบุคคล 

๔.ฝึกปฏิบัติงาน 

๕.วิจารณ์ผลงานนักศึกษาและให้

โจทย์คร้ังต่อไปโดยส่งงานผ่าน 

Google Drive 

๖.ใหน้ักศึกษาคน้ควา้ทบทวน

เนื้อหาทีไ่ดส้อนจาก Word Press 

ประจำรายวิชา 

อ.ฟารดิา 
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สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

 

๑๐ การออกแบบตัวอักษรเบื้องตน้ด้วย

โปรแกรม Fontlab 5 (ตอ่) 

 

๔ ๑.ปฏิบัติงานจรงิ 

พรอ้มนำเสนองานพรอ้มวิจารณ์

งานผ่าน Google Meet 

๒.วิจารณ์ผลงานนักศึกษาและให้

โจทย์คร้ังต่อไปโดยส่งงานผ่าน 

Google Drive 

 

๓.ให้นักศึกษาคน้ควา้ทบทวน

เนื้อหาทีไ่ดส้อนจาก Word Press 

ประจำรายวิชา 

อ.ฟารดิา 

๑๑ การออกแบบตัวอักษรขัน้สงูดว้ยการ

ใช้ Open type feature 

๔ ๑.บรรยายผ่าน Google Meet 

๒.สาธิตการใช้ซอฟต์แวร์ 

๓.ฝึกหัดการใช้โปรแกรม 

ทักษะส่วนบุคคล 

๔.วิจารณ์ผลงานนักศึกษาและให้

โจทย์คร้ังต่อไปโดยส่งงานผ่าน 

Google Drive 

๕.ให้นักศึกษาคน้ควา้ทบทวน

เนื้อหาทีไ่ดส้อนจาก Word Press 

ประจำรายวิชา 

อ.ฟารดิา 

๑๒ การฝึกโปรแกรมมิ่ง Python เพื่อการ

ออกแบบตัวอักษร  

๔ ๑.บรรยายผ่าน Google Meet 

๒.สาธิตการใช้ซอฟต์แวร์ 

๓.ฝึกหัดการใช้โปรแกรม 

ทักษะส่วนบุคคล 

๔. ฝึกการออกแบบเพื่อพัฒนา

ทักษะส่วนบุคคลและการนำเสนอ

ผลงาน 

๕.วิจารณ์ผลงานนักศึกษาและให้

โจทย์คร้ังต่อไปโดยส่งงานผ่าน 

Google Drive 

อ.ฟารดิา 
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ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๖.ใหน้ักศึกษาคน้ควา้ทบทวนผ่าน 

Google Meetเนื้อหาที่ไดส้อนจาก 

Word Press ประจำรายวิชา 

 

๑๓ การฝึกโปรแกรมมิ่ง Python เพื่อการ

ออกแบบตัวอักษร (ตอ่) 

๔ ๑.บรรยายผ่าน Google Meet 

๒.สาธิตการใช้ซอฟต์แวร์ 

๓.ฝึกหัดการใช้โปรแกรมและทักษะ

ส่วนบุคคล 

๔.วิจารณ์ผลงานนักศึกษาและให้

โจทย์คร้ังต่อไปโดยส่งงานผ่าน 

Google Drive 

๕.ให้นักศึกษาคน้ควา้ทบทวน

เนื้อหาทีไ่ดส้อนจาก Word Press 

ประจำรายวิชา 

 

อ.ฟารดิา 

๑๔ การใช้โปรแกรม 

Illustrator/Photshop/FontLab ร่วมกัน

เพื่อการออกแบบตัวอักษร 

 

๔ ๑.บรรยายผ่าน Google Meet 

๒.สาธิตการใช้ซอฟต์แวร์ 

๓.ฝึกหัดการใช้โปรแกรม 

ทักษะส่วนบุคคล 

๔. ฝึกการออกแบบเพื่อพัฒนา

ทักษะส่วนบุคคลและการนำเสนอ

ผลงาน 

๕.วิจารณ์ผลงานนักศึกษาและให้

โจทย์คร้ังต่อไปโดยส่งงานผ่าน 

Google Drive 

๖.ใหน้ักศึกษาคน้ควา้ทบทวน

เนื้อหาทีไ่ดส้อนจาก Word Press 

ประจำรายวิชา 

 

อ.ฟารดิา 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ✓ ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๑  
รายวิชา การออกแบบตัวอักษรเพื่องานกราฟิก สาขาวิชา การออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑๕ การใช้โปรแกรม 

Illustrator/Photshop/FontLab ร่วมกัน

เพื่อการออกแบบตัวอักษร (ตอ่) 

 

๔ ๑. ปฎิบัติการออกแบบส่วนบคุคล 

๒.นำเสนอผลงานที่ที่ได้ออกแบบ 

๓.การวิจารณ์ แลกเปลีย่นความ

คดิเห็นผ่าน Google Meet 

๔.วิจารณ์ผลงานนักศึกษาและให้

โจทย์คร้ังต่อไปโดยส่งงานผ่าน 

Google Drive 

 

๕.ให้นักศึกษาคน้ควา้ทบทวน

เนื้อหาทีไ่ดส้อนจาก Word Press 

ประจำรายวิชา 

อ.ฟารดิา 

๑๖ การ export งานสำเร็จเพื่อการสร้าง

ฟอนต์ทีส่มบูรณ์/Encoding 

๔ ๑. ปฎิบัติการออกแบบส่วนบคุคล 

๒.นำเสนอผลงานที่ที่ได้ออกแบบ 

๓.การวิจารณ์ แลกเปลีย่นความ

คดิเห็นผ่าน Google Meet 

๔.วิจารณ์ผลงานนักศึกษาและให้

โจทย์คร้ังต่อไปโดยส่งงานผ่าน 

Google Drive 

๕.ให้นักศึกษาคน้ควา้ทบทวน

เนื้อหาทีไ่ดส้อนจาก Word Press 

ประจำรายวิชา 

อ.ฟารดิา 

๑๗ สอบปลายภาค ๔  อ.ฟารดิา 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

    ( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวชิา  

     (Curriculum Mapping) ตามท่ีกำหนดในรายละเอยีดของหลกัสูตร สัปดาห์ท่ีประเมิน และสัดส่วนของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู ้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 

สัดส่วน 

ของการประเมินผล  

1.1, 1.6, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.6, 

2.7, 2.8, 3.1, 

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

8 

17 

10% 

20% 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ✓ ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๒  
รายวิชา การออกแบบตัวอักษรเพื่องานกราฟิก สาขาวิชา การออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

3.2, 3.3, 3.4, 

5.1, 5.2, 5.3, 

5.4 

1.1, 1.2, 1.4, 
1.5, 1.6, 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4, 
2.5, 2.6, 2.7, 
2.8, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 4.3, 
4.4, 4.5, 4.6, 
5.1, 5.2, 5.3, 

5.4 

- วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอ 
- การทำงานและผลงาน 
- การส่งงานตามที่มอบหมาย 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

60% 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2, 1.4, 1.5, 
1.6, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 
 

- การเข้าชั้นเรียน 
- การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้น 
  เรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

 

 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ตำราและเอกสารหลัก 
๑)  Adobe. (2022). Adobe Illustrator Pro CC Help. 

        ๒) Adobe. (2022). Adobe Photoshop Pro CC Help. 

 ๓) FontLab. (2022). Manual of FontLab Studio 5.0 Windows in Array. 

 

๒.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
        ๑)  Adobe. (2022). ADOBE Illustrator PRO Help and tutorials. 
       ๒)  Adobe. (2022). ADOBE Photoshop Help and tutorials.  

 

๓.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
        Adobe. (2013). Illustrator CC: Classroom in a book. 

หมวดที่ ๗ การประเมนิและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาโดยนักศึกษา มดีังนี้ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ✓ ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๓  
รายวิชา การออกแบบตัวอักษรเพื่องานกราฟิก สาขาวิชา การออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรยีน 

- การสังเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผู้เรยีน 

- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

- ข้อเสนอแนะผา่นเว็บบอรด์ ที่อาจารย์ผูส้อนได้จดัทำเปน็ช่องทางการสือ่สารกับนักศึกษา 

 
๒. กลยุทธ์การประเมนิการสอน  

      (ระบุวิธีการประเมินท่ีจะไดข้้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น) 

 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
 - ผลการเรียนของนักศึกษา 
๓.  การปรับปรุงการสอน 

      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกำหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง  

      การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชงิปฏบัิตกิารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 

๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการท่ีใชใ้นการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวชิา เช่น 

       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรอืงานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะตา่งกันไปสำหรับรายวชิาท่ีแตกต่างกัน หรอืสำหรับ 

      มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 

 ๑) การสอบถามนักศึกษา หรอืสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา 
 ๒) มีการจัดกจิกรรมเพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำงานโดยใช้ความรูจ้ากวิชาเรียน เป็นการทวนสอบ 
๕.  การดำเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรงุประสิทธผิลของรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการในการนำข้อมูลท่ีได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 

  จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกดิคุณภาพมากขึน้ ดังนี้ 
๑) จากการตรวจสอบผลการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบตามที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย นำมา
ปรับปรุงแผนการสอน หัวข้อการเรียน เพื่อให้เกดิประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของนักศึกษา และผู้ประกอบการ
มากขึน้   
๒) จากประเมินโดยตรวจสอบจากผลการเรยีนของนักศึกษา จะทำให้ทราบว่านักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหามาน้อยเพียงไร 
เพื่อนำมาปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน และการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมากขึน้ 
   ๓) ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรอืตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
   ๔) เปลี่ยนหรอืสลับผู้สอน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้หรอืมีมุมมองใหม่ในเรื่องต่างๆ*********************** 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก   
 

หนา้ | ๑๔  

รายวิชา การออกแบบตัวอักษรเพื่องานกราฟิก สาขาวิชา การออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รับผดิชอบ

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ

ด้าน

อื่น ๆ 

  ความรับผิดชอบหลัก                                                          ความรับผิดชอบรอง  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔  

รหัสวิชา VCD2305 

ชื่อรายวิชา  

การออกแบบตัวอักษรเพื่องานกราฟิก 

Lettering and Typography Design 

 

/ / 0 / / /  / / / / / / / / 0 0 /456 / / / / / 

ความรับผดิชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจำนวนไดต้ามความรับผดิชอบ 


