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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
รหสัวิชา    VCD   ๑๐๓๒  รายวิชา นิเทศศลิป์เบือ้งตน้  ( Introduction to Visual Communication Design )  

สาขาวิชา การออกแบบนิเทศศลิป์ คณะ ศิลปกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา 
ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๑๕๖๔ 

 
หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 

๑.  รหสัและช่ือรายวิชา    
รหสัวชิา   VCD ๑๐๓๒    
ชือ่รายวชิาภาษาไทย นิเทศศลิป์เบือ้งตน้   
ชือ่รายวชิาภาษาองักฤษ Introduction to Visual Communication Design  

 
๒.  จ านวนหน่วยกิต       ๐  (๑-๑-๕)       
        
๓.  หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา     
      ๐.๒  หลกัสตูร       ศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ  
      ๐.๑ ประเภทของรายวชิา    เอกบงัคบั    
 
๔.  อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน     
      ๔.๒  อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา     อาจารย ์มารตุ พเิชษฐวทิย ์
      ๔.๑ อาจารยผ์ูส้อน   อาจารย ์มารตุ พเิชษฐวทิย ์
 
๕.  สถานท่ีติดต่อ   สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศลิป์ คณะศลิปกรรมศาสตร ์อาคาร 58 ชัน้ M  
 
๖.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน   

๖.๒ ภาคการศกึษาที ่  ๒  /  ชัน้ปีที ่๑ 
๖.๑ จ านวนผูเ้รยีนทีร่บัได ้ ประมาณ ๔๓ คน(ต่อ 1 หมูเ่รยีน) 

 
๗.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถา้ม)ี ไมม่ ี
 
๘.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถา้ม)ี ไมม่ ี
 
๙.  สถานท่ีเรียน    อาคารมหาวชริาลงกรณ ชัน้ M หอ้ง ๕๘M๓๒ 
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๑๐.วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ วนัที ่๒๑ เดอืน เมษายน พ.ศ. ๑๕๖๔ 
 

หมวดท่ี ๒ จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

๑.   จดุมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพือ่ใหน้กัศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจในองคป์ระกอบต่างๆ ของนิเทศศลิป์ การด าเนนิงานนิเทศศลิป์อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
ใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค ์และสามารถน าความรูม้าประยกุตใ์ชใ้นการแกป้ญัหา การผลติงานออกแบบนิเทศศลิป์ ตลอดจนมี
ความเขา้ใจในกระบวนการและเกดิทกัษะออกแบบสิง่พมิพ์ประเภทต่างๆได ้
๒.   วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
  พฒันาและปรบัปรงุเนื้อหาใหม้คีวามทนัสมยั  สอดคลอ้งกบัสภาพปจัจุบนั  ตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย และน า
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการคน้ควา้ 
 

หมวดท่ี ๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
        หลกัการ และกระบวนการและองคป์ระกอบต่างๆของนิเทศศลิป์ การด าเนินงานนิเทศศลิป์อย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้การแกไ้ขความลม้เหลวทีเ่กดิในระหว่างการปฏบิตังิานนิเทศศลิป์ และความสมัพนัธ์ระหว่างงานนิเทศ
ศลิป์กบังานดา้นต่างๆ ศกึษาหลกัการออกแบบและปฏบิตักิารออกแบบสิง่พมิพป์ระเภทต่างๆ 
  Principles. Procedures and elements of various of types of visual communication design, conducting 
effective visual design serving the set goals, problem solving communication design, its relation with other fields, 
and principles and practice of practice of various types of printed material design 
 
๒. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

สอนเสริม 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบติั/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน (ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชัว่โมง) 

๐๓ ชัว่โมง  ตามความตอ้งการของ
นกัศกึษาเฉพาะราย 

๐๓ ชัว่โมง ๗๕ ชัว่โมง 

 
๓. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล 
 ๐.๒ ปรกึษาดว้ยตนเองทีห่อ้งพกัอาจารยผ์ูส้อน  หอ้ง  ชัน้ M อาคาร มหาวชริาลงกรณ คณะศลิปกรรมศาสตร ์
 ๐.๑ ปรกึษาผา่นโทรศพัทท์ีท่ างาน / มอืถอื  หมายเลข ๓๑-๒๖๓๒๐๗๐ ต่อ ๑๓๑ 
 ๐.๐ ปรกึษาผา่นจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Mail) marut.pi@ssru.ac.th   
 ๐.๔ ปรกึษาผา่นเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line) www.facebook.com/marut pichetvit 
 ๐.๕ ปรกึษาผา่นเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์(Internet/Webboard) http://www.teacher.ssru.ac.th/marut_pi/ 
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หมวดท่ี ๔ การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๑. คณุธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 
  (๑)  มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
 (๐)  มภีาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทมี สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ และล าดบัความส าคญั
ของการแกไ้ขปญัหา 
 (๖)  มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 
๑.๒   วิธีการสอน 

(๒)  แจง้ขอ้ปฏบิตัใินชัน้เรยีน การตรงต่อเวลา การแต่งกายใหถ้กูตอ้งตามระเบยีบมหาวทิยาลยั 
(๑)  การสง่งานใหต้รงต่อเวลา และไมล่อกเลยีนงานผูอ้ืน่ 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๒)  ประเมนิจากการตรงต่อเวลาของนกัศกึษาในการเขา้ชัน้เรยีน การสง่งานตามก าหนดระยะเวลาที่

มอบหมายและการรว่มกจิกรรม 
(๔)  ประเมนิจากความรบัผดิชอบในหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ท่ีต้องพฒันา 
 (๒)  มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและทฤษฎทีีส่ าคญั ในเนื้อหาวชิาการออกแบบนิเทศศลิป์ 
 (๑)  สามารถวเิคราะหป์ญัหา เขา้ใจ และอธบิายความตอ้งการงานออกแบบนิเทศศลิป์ รวมทัง้ประยกุต์
ความรู ้ทกัษะ และการใชค้วามคดิสรา้งสรรคท์ีเ่หมาะสมกบัการแกป้ญัหา 
 (๐)  สามารถวเิคราะห ์ออกแบบ ปรบัปรงุ และ/หรอืประเมนิองคป์ระกอบต่างๆของการออกแบบนิเทศศลิป์ 
 (๘)  การทดสอบมาตรฐานนี้ สามารถท าไดโ้ดยการทดสอบจากขอ้สอบในชัน้เรยีน ตลอดระยะเวลาทีศ่กึษา
อยูใ่นหลกัสตูร 
๒.๒   วิธีการสอน 

(๒)  บรรยาย 
(๑)  การคน้ควา้จากแหล่งเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(๐)  การฝึกปฏบิตักิารออกแบบนิเทศศลิป์ 
(๔)  การน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีน 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๒)  การสอบปฏบิตักิลางภาคเรยีนและปลายภาคเรยีน 
(๑)  ประเมนิจากผลงานทีน่กัศกึษาจดัท า 
(๐)  ประเมนิจากการน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีน 

 
๓. ทกัษะทางปัญญา 

๓.๑   ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 
  (๒)  คดิอยา่งมวีจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 

(๑)  สามารถสบืคน้ ตคีวาม วเิคราะห ์และสรปุประเดน็ปญัหาและความตอ้งการ 
(๔)  สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู ้และทกัษะการแกป้ญัหาการออกแบบนิเทศศลิป์อยา่งเหมาะสม   
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๓.๒   วิธีการสอน 
(๒)  กรณีศกึษาเกีย่วกบัการออกแบบบรรจุภณัฑ ์
(๑)  การอภปิรายกลุ่ม 
(๐)  ใหน้กัศกึษามโีอกาสปฏบิตัจิรงิ 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
(๒)  ประเมนิจากผลงานและการปฏบิตัขิองนกัศกึษา 
(๑)  ประเมนิจากการน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีน 
 

๔. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
๔.๑   ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 
 (๑)  สามารถใหค้วามชว่ยเหลอื อ านวยความสะดวกแกก้ารแกป้ญัหา สถานการณ์ต่างๆ  ในกลุ่ม ทัง้ใน
บทบาทของผูน้ า หรอืในบทบาทของผูร้ว่มทมีท างาน 

(๔)  มคีวามรบัผดิชอบในการกระท าของตนเอง และรบัผดิชอบงานในกลุ่ม 
 (๖)  มคีวามรบัผดิชอบการพฒันาการเรยีนรูท้ ัง้ของตนเองและทางวชิาชพีอยา่งต่อเนื่อง ในระหว่างการท า

กจิกรรมรว่มกนั 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๒)  ก าหนดกจิกรรมใหม้กีารท างานเป็นกลุ่ม และน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีน 
๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๒)  ประเมนิจากพฤตกิรรมและการแสดงออกของนกัศกึษา 
(๑)  ประเมนิจากการน าเสนอรายงานกลุ่มหน้าชัน้เรยีน 
(๐)  ประเมนิจากความถกูตอ้ง และคณุภาพของผลงาน 
 

๕. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑   ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 
  (๒)  มทีกัษะในการใชเ้ครือ่งมอืทีจ่ าเป็นทีม่อียูใ่นปจัจบุนัต่อการท างาน ทีเ่กีย่วกบัคอมพวิเตอร ์และการใช้
คอมพวิเตอรใ์นการออกแบบบรรจภุณัฑ ์

(๐)  สามารถสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพทัง้ปากเปลา่และการเขยีน เลอืกใชร้ปูแบบของสือ่การน าเสนออยา่ง
เหมาะสม 
๕.๒   วิธีการสอน 

(๒)  ใหน้กัศกึษาน าเสนอผลงานโดยจดัจดัท าสือ่ประกอบการน าเสนอ และใชอ้ปุกรณ์การน าเสนอเครือ่งมอื
ต่างๆอยา่งเหมาะสม 
๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๒)  ประเมนิจากคณุภาพของสือ่ และอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการน าเสนออยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 
๖. ด้านอ่ืนๆ 

- 
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หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
 

๑. แผนการสอน  

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผูส้อน 

๒ ๒. แนะน าเนื้อหารายวชิาและ
กระบวนการเรยีนการสอน 
๑. ปรบัพืน้ฐานความรูค้วามเขา้ใจใน
รายวชิา 

๔ ๒. แจง้รายละเอยีดในแผนการเรยีน
ประจ าวชิา 
๑. บรรยายเนื้อหาของวชิา 
๐. บรรยายเชงิปฏสิมัพนัธอ์อนไลน์
ดว้ยโปรแกรม Zoom หรอื Google 
Meet 
  

อ.มารตุ พเิชษฐวทิย ์
 

๑ ๒. ความเป็นมาและความเขา้ใจ
เกีย่วกบันิเทศศลิป์ 
๑. ความหมายและที่มาของค าว่า
นิเทศศลิป์ 

๔ ๒. บรรยายเชงิปฏสิมัพนัธอ์อนไลน์
ดว้ยโปรแกรม Zoom หรอื Google 
Meet 
๑. ปฏบิตังิานออกแบบ 
๐. ศกึษาคน้ควา้จากแหล่งสนเทศ 

อ.มารตุ พเิชษฐวทิย ์
 

๐ ๒. อทิธพิลทีม่ผีลต่อการออกแบบ
นิเทศศลิป์ 
๑. ความสมัพนัธร์ะหว่างงานนิเทศ
ศลิป์กบัธุรกจิและอตุสาหกรรม 

๔ ๒. บรรยายเชงิปฏสิมัพนัธอ์อนไลน์
ดว้ยโปรแกรม Zoom หรอื Google 
Meet 
๑. ปฏบิตังิานออกแบบ 
๐. ศกึษาคน้ควา้จากแหล่งสนเทศ 

อ.มารตุ พเิชษฐวทิย ์
 

๔ ๒. การแบ่งประเภทของงานนเิทศ
ศลิป์ 
๑. ลกัษณะทางกายภาพของงาน
นิเทศศลิป์ประเภทต่างๆ 

๔ ๒. บรรยายเชงิปฏสิมัพนัธอ์อนไลน์
ดว้ยโปรแกรม Zoom หรอื Google 
Meet 
๑. ปฏบิตังิานออกแบบ 
๐. ศกึษาคน้ควา้จากแหล่งสนเทศ 

อ.มารตุ พเิชษฐวทิย ์
 

๕ ๒. องคป์ระกอบในงานนิเทศศลิป์ 
๑. การใชภ้าพและตวัอกัษรในการสื่อ
ความหมาย 

๔ ๒. บรรยายเชงิปฏสิมัพนัธอ์อนไลน์
ดว้ยโปรแกรม Zoom หรอื Google 
Meet 
๑. ปฏบิตังิานออกแบบ 
๐. ศกึษาคน้ควา้จากแหล่งสนเทศ 

อ.มารตุ พเิชษฐวทิย ์
 

๖ ๒. กระบวนการในการออกแบบนิเทศ
ศลิป์  
๑. วธิกีารเกบ็รวบรวมและวเิคราะห์

๔ ๒. บรรยายเชงิปฏสิมัพนัธอ์อนไลน์
ดว้ยโปรแกรม Zoom หรอื Google 
Meet 

อ.มารตุ พเิชษฐวทิย ์
 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๖  
รายวิชา VCD ๒๓๐๑ นิเทศศิลป์เบื้องต้น สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผูส้อน 

ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการออกแบบนิเทศศลิป์ 
๐. การก าหนดวัตถุประสงค์ในการ
ออกแบบ 
 

๑. ปฏบิตังิานออกแบบ 
๐. ศกึษาคน้ควา้จากแหล่งสนเทศ 

๗ ๒. การก าหนดกลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้น
การออกแบบนิเทศศลิป์ 
๑.การวเิคราะหล์กัษณะทางกายภาพ 
และจติวทิยาของกลุ่มเป้าหมาย 

๔ ๒. บรรยายเชงิปฏสิมัพนัธอ์อนไลน์
ดว้ยโปรแกรม Zoom หรอื Google 
Meet 
๑. ปฏบิตังิานออกแบบ 
๐. ศกึษาคน้ควา้จากแหล่งสนเทศ 

อ.มารตุ พเิชษฐวทิย ์
 

๘ สอบกลางภาค 
๙ ๒. การน าเสนอแนวความคดิในการ

ออกแบบ 
๑. การท าแบบร่างประเภทต่างๆ 
(sketch design) 

๔ ๒. บรรยายเชงิปฏสิมัพนัธอ์อนไลน์
ดว้ยโปรแกรม Zoom หรอื Google 
Meet 
๑. ปฏบิตังิานออกแบบ 
๐. ศกึษาคน้ควา้จากแหล่งสนเทศ 

อ.มารตุ พเิชษฐวทิย ์
 

๒๓ ๒. ระบบกรดิในการออกแบบ 
๑. เลยเ์อาท ์(Lay out) 

๔ ๒. บรรยายเชงิปฏสิมัพนัธอ์อนไลน์
ดว้ยโปรแกรม Zoom หรอื Google 
Meet 
๑. ปฏบิตังิานออกแบบ 
๐. ศกึษาคน้ควา้จากแหล่งสนเทศ 

อ.มารตุ พเิชษฐวทิย ์
 

๒๒ การออกแบบสิ่งพิมพ์กระดาษทาง
ธุรกจิ 

๔ ๒. บรรยายเชงิปฏสิมัพนัธอ์อนไลน์
ดว้ยโปรแกรม Zoom หรอื Google 
Meet 
๑. ปฏบิตังิานออกแบบ 
๐. ศกึษาคน้ควา้จากแหล่งสนเทศ 

อ.มารตุ พเิชษฐวทิย ์
 

๒๑ การออกแบบสิง่พมิพป์ระเภทสง่เสรมิ
การขาย 

๔ ๒. บรรยายเชงิปฏสิมัพนัธอ์อนไลน์
ดว้ยโปรแกรม Zoom หรอื Google 
Meet 
๑. ปฏบิตังิานออกแบบ 
๐. ศกึษาคน้ควา้จากแหล่งสนเทศ 

อ.มารตุ พเิชษฐวทิย ์
 

๒๐ การออกแบบสิง่พมิพเ์พือ่การ
น าเสนอขอ้มลู 

๔ ๒. บรรยายเชงิปฏสิมัพนัธอ์อนไลน์
ดว้ยโปรแกรม Zoom หรอื Google 
Meet 
๑. ปฏบิตังิานออกแบบ 

อ.มารตุ พเิชษฐวทิย ์
 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๗  
รายวิชา VCD ๒๓๐๑ นิเทศศิลป์เบื้องต้น สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผูส้อน 

๐. ศกึษาคน้ควา้จากแหล่งสนเทศ 
๒๔ การออกแบบสิง่พมิพ์เพื่อการสื่อสาร

ประชาสมัพนัธ ์
๔ ๒. บรรยายเชงิปฏสิมัพนัธอ์อนไลน์

ดว้ยโปรแกรม Zoom หรอื Google 
Meet 
๑. ปฏบิตังิานออกแบบ 
๐. ศกึษาคน้ควา้จากแหล่งสนเทศ 

อ.มารตุ พเิชษฐวทิย ์
 

๒๕-๒๖ การน าเสนอผลงานการออกแบบ ๘ ๒. น าเสนอเชงิปฏสิมัพนัธอ์อนไลน์
ดว้ยโปรแกรม Zoom หรอื Google 
Meet 
๑. ปฏบิตังิานออกแบบ 
๐. ศกึษาคน้ควา้จากแหล่งสนเทศ 

อ.มารตุ พเิชษฐวทิย ์
 

๒๗ สอบปลายภาค 
 
 
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
     

ผลการเรียนรู้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ สปัดาหท่ี์ประเมิน 
สดัส่วน 

ของการประเมินผล  
๒.๑, ๒.๐, ๑.๒, 
๑.๑, ๑.๐, ๑.๘,  
๐.๒, ๐.๑, ๐.๔, 
๔.๑, ๔.๔, ๔.๖, 
๕.๒, ๕.๐ 

การเขา้เรยีน ความตรงต่อเวลา การมสีว่นรว่มกจิกรรม ๒-๒๖ ๒๓% 
การฝึกปฏบิตั ิ ๑-๒๕ ๕๓% 
การสอบกลางภาคเรยีน ๘ ๒๓% 
การสอบปลายภาคเรยีน ๒๗ ๐๓% 

 

หมวดท่ี ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.  ต าราและเอกสารหลกั 

ประชดิ  ทณิบุตร.การออกแบบกราฟฟิค.พมิพค์รัง้ที่ ๒.กรงุเทพฯ:ส านกัพมิพโ์อเดยีนสโตร,์ ๑๕๐๓ 
๒.  เอกสารและข้อมลูส าคญั 

ปราโมทย ์ แสงพลสทิธิ.์ การออกแบบนิเทศศลิป์๒.กรงุเทพฯ:โปรแกรมออกแบบหนังสอื คณะศลิปกรรม
ศาสตร ์สถาบนัราชภฏัสวนดุสติ, ๑๕๔๓ 

อาร ี สุทธพินัธุ.์ การออกแบบ.พมิพค์รัง้ที่๐.กรงุเทพฯ:ส านกัพมิพไ์ทยวฒันาพานิช จ ากดั,๑๕๑๗ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๘  
รายวิชา VCD ๒๓๐๑ นิเทศศิลป์เบื้องต้น สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

Gregg ,Berryman.Note on Graphic Design And Visual Communication.California:Crisp 
Publication,Inc,1984   
๓.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 

เวบ็ไซตท์ีเ่กีย่วขอ้งทางการออกแบบกราฟิก 
 
         

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
๑.  กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 ให้นักศกึษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาได้แก่ วิธีการสอน การจัดกิจกรรม เนื้อหา พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการ  
ปรบัปรงุ 
 
๒. กลยทุธก์ารประเมินการสอน  
 ประเมนิจากผลการเรยีนของนกัศกึษาและการประเมนิผูส้อนตามแบบประเมนิของมหาวทิยาลยั  
 
 
๓.  การปรบัปรงุการสอน 
     หลงัจากผลการประเมนิในขอ้ ๑ ไดม้กีารจดัประชมุอาจารยใ์นสาขาวชิา เพือ่ระดมสมองในการวเิคราะหป์ญัหาเพือ่น าไป
พฒันาการเรยีนการสอน 
 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
      ตรวจสอบผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา จากผลการเรยีนของผูเ้รยีน สอบถามหรอืใหอ้ธบิาย สรปุสิง่ทีเ่รยีนรูว้า่เป็นไปตามผล
การเรยีบรูใ้นรายวชิาหรอืไม่ 
 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
      จากผลการประเมนิ ขอ้ ๒ และขอ้ ๑ และการทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา ได้มกีารวางแผนการปรบัปรุงการ
สอน ตามขอ้เสนอแนะ 

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



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก   
 

หนา้ | ๙  

รายวิชา VCD ๒๓๐๑ นิเทศศิลป์เบื้องต้น สาขาวิชา การออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลกัสตูร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 

 

 

รายวิชา 

(๑) 

คณุธรรม จริยธรรม 

(๒) 

ความรู ้

(๓) 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

(๔) 

ทกัษะทางความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

(๕) 

ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

ส่ือสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หมวดวิชาเฉพาะดา้น ๒ ๑ ๐ ๔ ๕ ๖ ๒ ๑ ๐ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๒ ๑ ๐ ๔ ๒ ๑ ๐ ๔ ๕ ๖ ๒ ๑ ๐ ๔ 

รหสัวิชา VCD ๑๐๓๒ 

รายวิชา  

นิเทศศลิป์เบือ้งตน้ 

Introduction to Visual 

Communication Design  

                                                      

 


