
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ☑ ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑  
รายวิชา VCD ๓๙๐๑ การน าเสนอผลงานนิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา    VCD ๓๙๐๑      รายวิชา การน าเสนอผลงานนิเทศศลิป์  ( Visual Communication Design Presentation )   

สาขาวชิา การออกแบบนิเทศศิลป์ คณะ ศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวชิา    

รหัสวิชา   VCD ๓๙๐๑       
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การน าเสนอผลงานนิเทศศิลป์   
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Visual Communication Design Presentation 

 
๒.  จ านวนหน่วยกติ       ๓  (๒-๒-๕)       
        
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑  หลักสูตร       ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒  ประเภทของรายวิชา    เฉพาะด้าน    
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     
      ๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา     อาจารย ์มารตุ พเิชษฐวทิย ์
      ๔.๒  อาจารย์ผูส้อน   อาจารย ์มารตุ พเิชษฐวทิย ์
 
๕.  สถานที่ติดต่อ   สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศลิปกรรมศาสตร ์อาคาร 58 ชัน้ M  
 
๖.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑  /  ช้ันปีที่ ๓ 
๖.๒ จ านวนผู้เรยีนที่รับได ้ ประมาณ ๖๐ คน 

 
๗.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถา้มี) ไม่ม ี
 
๘.  รายวิชาท่ีต้องเรยีนพรอ้มกัน (Co-requisites) (ถา้มี) ไม่ม ี
 
๙.  สถานที่เรียน    อาคารมหาวชิราลงกรณ ช้ัน M ห้อง ๕๘M๐๑ 
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๑๐.วันท่ีจัดท าหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด วันที ่๑๒ เดอืน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 ๑.๑ เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถรวบรวม และจดัหมวดหมู่ผลงานสะสมของแตล่ะบุคคลได้อยา่งเป็นระบบ 

      ๑.๒ เพื่อให้ผู้เรยีนท าการแก้ไข ปรับปรุง หรือท างานเพิ่มเติมจนกวา่ผลงานจะอยูใ่นระดับที่จะน าไปประกอบอาชีพได้ 

      ๑.๓ เพือ่ใหม้ีผู้เรียนสามารถจัดท าสมุดรวบรวมผลงานสะสมส่วนบุคคลได้ 

 
๒.   วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
      พัฒนาและปรับปรุงเนือ้หาให้มีความทันสมัย  สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน  ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการค้นควา้ 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนนิการ 
 

๑. ค าอธบิายรายวิชา 
   น าเสนอผลงานเฉพาะของแต่ละบุคคล เพื่อแสดงพัฒนาการในระดับที่จะน าไปประกอบอาชีพ จัดท า Portfolio 
ตลอดจนเรียนรูข้ั้นตอน และเทคนิคในการน าเสนอผลงานการออกแบบ โดยปฏิบัติการจริงในรูปแบบต่างๆ 
  Individual presentation of visual communication design for improvement with the purpose of upgrading the 
quality of presentation to professional standard, making portfolio including steps and techniques of visual communication 
design presentation including practice designing in real situation. 
 
๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใชต้่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๓๐ ชั่วโมง  ตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะ

ราย 

๓๐ ชั่วโมง ๗๕ ชั่วโมง 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  ห้อง  ช้ัน M อาคาร มหาวชิราลงกรณ คณะศิลปกรรมศาสตร ์
 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ท างาน / มือถอื  หมายเลข ๐๒-๑๖๐๑๓๗๓ ต่อ ๒๐๒ 
 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) marut.pi@ssru.ac.th   
 ๓.๔ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน ์(Facebook/Twitter/Line) www.facebook.com/marut pichetvit 
 ๓.๕ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) http://www.teacher.ssru.ac.th/marut_pi/ 
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
  (๒)  มีวนิัยตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม 
 (๓)  มีภาวะความเปน็ผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทมี สามารถแกไ้ขข้อขดัแยง้และล าดับ

ความส าคัญของการแก้ไขปัญหา  
๑.๒   วิธกีารสอน 

(๑)  แจ้งข้อปฏิบตัิในช้ันเรยีน การตรงต่อเวลา การแตง่กายให้ถูกต้องตามระเบยีบมหาวทิยาลยั 
(๒)  การสง่งานใหต้รงตอ่เวลา และไมล่อกเลยีนงานผูอ้ื่น 

๑.๓    วิธกีารประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเขา้ช้ันเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่

มอบหมายและการรว่มกิจกรรม 
(๔)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหนา้ทีท่ี่ได้รับมอบหมาย 
 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ท่ีต้องพัฒนา 
 (๑)  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทีส่ าคัญ ในเนือ้หาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
 (๓)  สามารถวิเคราะห ์ออกแบบ ปรับปรุง หรือประเมิน องค์ประกอบต่างๆ ของการออกแบบนิเทศศิลป์ 
 (๘)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ กับความรู้ในศาสตรอ์ืน่ๆที่เกี่ยวข้อง 
๒.๒   วิธกีารสอน 

(๑)  บรรยาย 
(๒)  การค้นควา้จากแหล่งเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๓)  การฝึกปฏิบัติการออกแบบนิเทศศิลป์ 
(๔)  การน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรยีน 

๒.๓    วิธกีารประเมนิผล 
(๑)  การสอบปฏิบตัิกลางภาคเรยีนและปลายภาคเรยีน 
(๒)  ประเมนิจากผลงานทีน่ักศึกษาจัดท า 
(๓) ประเมินจากการน าเสนอผลงานหนา้ช้ันเรยีน 
 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาท่ีตอ้งพัฒนา 
  (๔)  สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาการออกแบบนิเทศศิลปไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม   
๓.๒   วิธกีารสอน 

(๑)  กรณีศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบนิเทศศลิป ์
(๒)  การอภิปรายกลุม่ 
(๓)  ใหน้ักศึกษามโีอกาสปฏบิัติจริง 

๓.๓    วิธกีารประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา 
(๒)  ประเมนิจากการน าเสนอผลงานหนา้ช้ันเรยีน 
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๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบท่ีต้องพัฒนา 
 (๔)  มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเอง และรับผดิชอบงานในกลุ่ม 
 (๖)  มีความรับผดิชอบการพฒันาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ในระหวา่งการท า

กจิกรรมร่วมกัน 
๔.๒   วิธกีารสอน 

(๑)  ก าหนดกจิกรรมให้มีการท างานเปน็กลุ่ม และน าเสนอผลงานหนา้ช้ันเรยีน 
๔.๓    วิธกีารประเมินผล 

(๑)  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา 
(๒)  ประเมนิจากการน าเสนอรายงานกลุ่มหน้าชัน้เรียน 
(๓)  ประเมินจากความถูกต้อง และคุณภาพของผลงาน 
 

๕. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
  (๑)  มีทักษะในการใช้เคร่ืองมอืที่จ าเป็นที่มอียูใ่นปัจจุบันต่อการท างาน ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์และการใช้

คอมพิวเตอร์ในการออกแบบนิเทศศิลป์ 
๕.๒   วิธกีารสอน 

(๑)  ให้นักศึกษาน าเสนอผลงานโดยจดัจัดท าสื่อประกอบการน าเสนอ และใช้อุปกรณ์การน าเสนอเครื่องมือ
ต่างๆอยา่งเหมาะสม 

๕.๓    วิธกีารประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากคุณภาพของสื่อ และอุปกรณท์ี่ใชใ้นการน าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

๖. ด้านอื่นๆ 

- 
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑ แนะน าเนือ้หารายวิชา 

ปรับพื้นฐานความรู้ความเข้าใจใน

รายวิชา 

๔ ๑. แจ้งรายละเอียดในแผนการ

เรียนประจ าวิชา 

๒. บรรยายเนือ้หาของวิชาเชิง

ปฏิสัมพนัธ์ออนไลนด์้วยโปรแกรม 

Zoom หรือ Google Meet 

อ.มารตุ พเิชษฐวทิย ์
 

๒ รูปแบบ ประเภท ความส าคัญของ

การน าเสนอผลงาน 

๔ ๑. บรรยายเชิงปฏิสมัพันธ์ออนไลน์

ด้วยโปรแกรม Zoom หรือ Google 

Meet 

๒. ปฏิบัตงิานออกแบบ 

๓. ศึกษาคน้คว้าจากแหล่งสนเทศ 

อ.มารตุ พเิชษฐวทิย ์
 

๓ การรวบรวมผลงานสะสมแต่ละ

บุคคล 

๔ ๑. บรรยายเชิงปฏิสมัพันธ์ออนไลน์

ด้วยโปรแกรม Zoom หรือ Google 

Meet 

๒. ปฏิบัตงิานออกแบบ 

๓. ศึกษาคน้คว้าจากแหล่งสนเทศ 

อ.มารตุ พเิชษฐวทิย ์
 

๔ การจัดหมวดหมู ่การวิเคราะห์ และ

ประเมินผล 

๔ ๑. บรรยายเชิงปฏิสมัพันธ์ออนไลน์

ด้วยโปรแกรม Zoom หรือ Google 

Meet/ออนไลน ์

๒. ปฏิบัตงิานออกแบบ 

๓. ศึกษาคน้คว้าจากแหล่งสนเทศ 

อ.มารตุ พเิชษฐวทิย ์
 

๕-๗ การแก้ไข ปรับปรุงผลงานและ

ท างานเพิม่เติม 

๑๒ ๑. บรรยายเชิงปฏิสมัพันธ์ออนไลน์

ด้วยโปรแกรม Zoom หรือ Google 

Meet 

๒. ปฏิบัตงิานออกแบบ 

อ.มารตุ พเิชษฐวทิย ์
 

๘ สอบกลางภาค 

๙ น าเสนอผลงานสะสมส่วนบุคคล ๔ ๑. บรรยายเชิงปฏิสมัพันธ์ออนไลน์

ด้วยโปรแกรม Zoom หรือ Google 

Meet๒. ปฏิบัตงิานออกแบบ 

อ.มารตุ พเิชษฐวทิย ์
 

๑๐-๑๑ การออกแบบและน าเสนอ ๘ ๑. บรรยายเชิงปฏิสมัพันธ์ออนไลน์ อ.มารตุ พเิชษฐวทิย ์
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หลักสูตรระดับปริญญา  ☑ ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๖  
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

ส่วนประกอบตา่งๆ ทีใ่ช้ในการ

ออกแบบ 

ด้วยโปรแกรม Zoom หรือ Google 

Meet 

๒. ปฏิบัตงิานออกแบบ 

๓. ศึกษาคน้คว้าจากแหล่งสนเทศ 

 

๑๒-๑๓ การท าสมดุรวบรวมผลงาน 

 ( Portfolio) 

๘ ๑. บรรยายเชิงปฏิสมัพันธ์ออนไลน์

ด้วยโปรแกรม Zoom หรือ Google 

Meet 

๒. ปฏิบัตงิานออกแบบ 

๓. ศึกษาคน้คว้าจากแหล่งสนเทศ 

อ.มารตุ พเิชษฐวทิย ์
 

๑๔ การน าเสนอสมุดรวบรวมผลงาน  

(Portfolio) 

๔ ๑. ฝึกปฏิบัตนิ าเสนอผลงานเชิง

ปฏิสัมพนัธ์ออนไลนด์้วยโปรแกรม 

Zoom หรือ Google Meet 

 

อ.มารตุ พเิชษฐวทิย ์
 

๑๕-๑๖ การน าเสนอ Powerpoint ๘ ๑. ฝึกปฏิบัตนิ าเสนอผลงานเชิง

ปฏิสัมพนัธ์ออนไลนด์้วยโปรแกรม 

Zoom หรือ Google Meet 

อ.มารตุ พเิชษฐวทิย ์
 

๑๗ สอบปลายภาค 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

     

ผลการเรียนรู ้ วีธกีารประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล  

๑.๒, ๑.๓, ๒.๑, 

๒.๓, ๒.๘, ๓.๔, 

๔.๔, ๔.๖, ๕.๑ 

๑.การมีส่วนร่วมกจิกรรม ๑-๑๖ ๑๐% 

๒.งานทีไ่ด้รับมอบหมาย ๒-๑๕ ๕๐% 

๓.น าเสนอผลงาน ๑๔-๑๕ ๑๐% 

๔.สอบปลายภาค ๑๗ ๓๐% 

 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ต าราและเอกสารหลัก 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ☑ ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๗  
รายวิชา VCD ๓๙๐๑ การน าเสนอผลงานนิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๑) เกรยีงศักดิ ์นิรัติพัฒนศัย และ ชัยรัตน์  วงศ์จนิดานนท.์ ( 2553 ). น าเสนออยา่งมีพลงัแบบมืออาชีพ. พมิพ์คร้ังที่ 

2, กรุงเทพฯ :  สถาบันเพิม่ผลผลิตแห่งชาติ 

  

๒.  เอกสารและข้อมูลส าคญั 

        ๑)  ณัฐพงศ์  เกศมารนิ. (2544 ). เทคนิคการน าเสนออยา่งมืออาชีพ, กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเ์น็ท         

๒)  นนัทวด ี วงษ์เสถยีร. ( 2546 ). เทคนิคการน าเสนอผลงาน, ประจวบครีขีันธ์ : ภาควิชาภาษาองักฤษธุรกิจ คณะ

บรหิารรัฐกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตไกลกงัวล         

๓)  เวียแล เจ เดวิด และ ณัฐพงศ์  เกษมารนิ ( 2546 ). การน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม,่ กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเ์น็ท 

๔)  อาเรคอนโด ลานี และ ประศักดิ์  หอมสนิท. ( 2538 ). น าเสนออยา่งมอืโปร, กรุงเทพฯ : แมคกรอ-อิล อนิเตอร์

เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์.อิงค์  

 

๓.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 

        ๑)  เวปไซส์ที่เก่ียวข้องทางการออกแบบ 

 

หมวดที่ ๗ การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

 ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาได้แก่ วิธีการสอน การจัดกิจกรรม เนื้อหา พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือการ  
ปรับปรุง 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  

 ประเมินจากผลการเรียนของนักศกึษาและการประเมินผูส้อนตามแบบประเมินของมหาวิทยาลัย 
  
๓.  การปรับปรุงการสอน 

     หลังจากผลการประเมินในข้อ ๒ ได้มกีารจัดประชุมอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อระดมสมองในการวิเคราะหป์ัญหา

เพื่อน าไปพัฒนาการเรียนการสอน 

 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

      ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จากผลการเรียนของผู้เรียน สอบถามหรือให้อธิบาย สรุปสิ่งที่เรียนรู้ว่าเป็นไปตาม
ผลการเรียบรู้ในรายวิชาหรือไม่ 
 

๕.  การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรงุประสิทธผิลของรายวิชา 

      จากผลการประเมิน ข้อ ๑ และข้อ ๒ และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอน ตามข้อเสนอแนะ 

*********************** 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก   
 

หนา้ | ๘  

รายวิชา VCD ๓๙๐๑ การน าเสนอผลงานนิเทศศิลป์ สาขาวิชา การออกแบบนิเทศศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 

 

 

รายวิชา 

(๑) 

คุณธรรม จริยธรรม 

(๒) 

ความรู ้

(๓) 

ทักษะทาง

ปัญญา 

(๔) 

ทักษะทางความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

(๕) 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หมวดวิชาเฉพาะดา้น ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ 

รหัสวิชา VCD ๓๙๐๑   

รายวิชา  

การน าเสนอผลงานนเิทศศิลป์   

Visual Communication Design 

Presentation 

 

                                                      

 


