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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

รหัสวิชา VCD ๔๙๐๑ รายวิชา โครงการพิเศษการออกแบบนิเทศศิลป ์

สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที๑่ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวชิา   

รหัสวิชา   VCD ๔๙๐๑ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย โครงการพิเศษการออกแบบนเิทศศิลป ์
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Special Project in Visual Communication Design 

 
๒. จ านวนหน่วยกติ   ๔ (๒-๔-๖)  
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑  หลักสูตร       ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
๓.๒ ประเภทของรายวิชา    เฉพาะด้าน 
 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อ.ดร.พีระพล ชัชวาลย ์          ประธานหลักสตูร 
                                                       อ.ภาณุวัฒน์ กาหลิบ            หัวหนา้สาขาวิชา                                                       
๔.๒ อาจารย์ผูส้อน   อ. มารุต พิเชษฐวิทย ์            กลุม่เรียน001 
                                                       อ.ดร.พีระพล ชัชวาลย ์          กลุม่เรียน002 
                                                       อ.กรีธา ธรรมเจรญิสถติย ์      กลุ่มเรยีน003 
                                                       อ.นวภรณ ์ศรสีราญกุลวงศ ์    กลุม่เรียน004 
                                                       อ.ดร.ฟารดิา วริุฬหผล           กลุม่เรียน005 
                                                       อ.ภาณุวัฒน์ กาหลิบ             กลุ่มเรียน006 
 
๕.  สถานที่ติดต่อ   สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑/๒๕๖๓ ช้ันปีที ่๔ 
๖.๒ จ านวนผู้เรยีนที่รับได ้ประมาณ ๖๐ คน 

 
๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนมากอ่น(Pre-requisite)  (ถา้มี) VCD ๓๙๐๒ วิธีวิจัยทางการออกแบบนิเทศศลิป์ 
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๘. รายวิชาท่ีต้องเรยีนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถา้มี) ไม่ม ี
 
 
๙. สถานที่เรียน   -อาคารมหาวชิราลงกรณ ช้ัน M ห้อง ๕๘M๐๒ 
    และห้องปฎิบัติการโครงการพิเศษนิเทศศิลป์ 
                                           -ออนไลน์ด้วย Google Meet และ Facebook 

 
 
๑๐.วันท่ีจัดท าหรอืปรับปรุง   วันที ่๑๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
 
 

หมวดที๒่จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     งานออกแบบสร้างสรรค์นั้นจะต้องเริ่มจากการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ดี  การรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ระเบียบ เพื่อน ามาผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และ การด าเนินการอย่างมีท่ีมาท่ีไป ที่ชัดเจนและถูกต้อง   จะช่วยเสริมให้
งานออกแบบและงานสร้างสรรค์มีความเหมาะสมและน่าสนใจมากที่สุด 
     ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเน้นเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนเพิ่มพูนทักษะกระบวนการคิด ก าหนดประเด็นการออกแบบ การ
ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาของโครงการพิเศษการออกแบบนิเทศศิลป์หรืองานวิจัย ตลอดจนเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ 
และข้ันตอนต่างๆเพ่ือจัดท าโครงการพิเศษการออกแบบนิเทศศิลป์และสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบนิเทศศิลป์ที่สมบูรณ์
ส าหรับน าเสนอสู่สาธารณะและเป็นประโยชน์ต่อวงการออกแบบนิเทศศิลป์ต่อไป 
 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างสรรค์แนวคิดและผลงานโครงการพิเศษการออกแบบนิเทศศิลป์ หรืองานวิจัยของตนเอง ได้อย่าง
เหมาะสมและทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการงานออกแบบ  และสามารถน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานได้อย่าง
เหมาะสมและทันต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆของสังคมและธุรกิจ 
 

หมวดที๓่ลักษณะและการด าเนนิการ 
 

๑. ค าอธบิายรายวิชา 
  การเลือกหัวข้อเรื่องเพ่ือปฏิบัติงานออกแบบกราฟิกให้สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพทั้งทางด้านความคิดสร้างสรรค์ 
กระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน การน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ และการจัดนิทรรศการ 
  Conducting a special project from choosing a top for the effective and complete special project, creativity, 
working process, the project result, presenting to committee and exhibiting thesis. 
 
๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใชต้่อภาคการศึกษา 
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บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๓๐ ชั่วโมง ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

๖๐ ชั่วโมง ๙๐ ชั่วโมง 
 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  ห้อง  ช้ัน M อาคาร มหาวชิราลงกรณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ท างาน / มือถอื  หมายเลข ๐๒-๑๖๐๑๓๗๓ ต่อ ๒๐๑-๒๐๒ 
 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail)  
 ๓.๔ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน ์(Facebook/Twitter/Line)  
 ๓.๕ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)  
 

 

 

หมวดที๔่การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

๑.คุณธรรม  จรยิธรรม 
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) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเขา้ช้ันเรยีน การสง่งานตามก าหนดระยะเวลาที่

มอบหมายและการรว่มกิจกรรม 
(๔)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมาย 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ท่ีต้องพัฒนา 
 (๑)  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทีส่ าคัญ ในเนือ้หาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
 (๓)  สามารถวิเคราะห ์ออกแบบปรับปรุง หรือประเมนิ องคป์ระกอบต่างๆ ของการออกแบบนิเทศศิลป์ 
 (๘)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ กับความรูใ้นศาสตรอ์ื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
๒.๒   วิธกีารสอน 

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

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

๓.ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาท่ีตอ้งพัฒนา 
 (๔)  สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาการออกแบบนิเทศศิลปไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 
๓.๒   วิธกีารสอน 

(๑) กรณีศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบนิเทศศิลป์ 
(๒)  การอภิปรายกลุม่ 
(๓)  ใหน้ักศึกษามโีอกาสปฏบิัติจริง 

๓.๓    วิธกีารประเมินผล 
(๑) ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา 
(๒)  ประเมนิจากการน าเสนอผลงานหนา้ช้ันเรยีน 

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 าเสนอผลงานโดยจัดจดัท าสื่อประกอบการน าเสนอ และใช้อุปกรณ์การน าเสนอเครื่องมอื
ต่างๆอยา่งเหมาะสม 
๕.๓    วิธกีารประเมินผล 

(๑) ประเมินจากคุณภาพของสื่อ และอุปกรณท์ี่ใชใ้นการน าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม 
๖. ด้านอื่นๆ 

- 
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หมวดที๕่แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑ ๑. แนะน ารายวิชาและระเบียบต่างๆ
ของการศึกษาในรายวิชา 
 ๒. อธิบายเนื้อหารายวิชาเกี่ยวกับ
หลักการรวบรวมข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการออกแบบ 
เบื้องต้นรวมถึงก าหนดวิธีการท างาน
ที่ต้องปฏิบัติ 

๖ ๑. ผู้สอนแนะน า ชี้แจงรายวิชาและ
ระเบียบต่างๆของการศึกษาใน
รายวิชา 
๒. ผู้สอนอธิบายเนื้อหารายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับหลักการรวบรวม
ข้อมูลเพ่ืองานออกแบบนิเทศศิลป์ 
และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการ
ออกแบบ เบื้องต้นรวมถึงก าหนด
วิธีการท างานที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ
ตลอดภาคการศึกษา  
๓.บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ออนไลน์
ด้วย Google Meet และ 
Facebook 
 

อ. มารุต พิเชษฐวิทย ์             
                                                     
อ.ดร.พีระพล ชัชวาลย ์           
                                                      
อ.กรีธา ธรรมเจริญ
สถติย ์       
                                                      
อ.นวภรณ ์ศรีสราญ
กุลวงศ ์     
                                                      
อ.ดร.ฟารดิา วิรุฬหผล            
                                                       
อ.ภาณุวัฒน์ กาหลิบ              

๒ การเสนอหัวข้อโครงการพิเศษการ
ออกแบบนิเทศศิลป์ 

๖ ๑. ผู้สอนแนะน า ชี้แจงรายวิชาและ
ระเบียบต่างๆของการศึกษาใน
รายวิชา 
๒. ผู้สอนอธิบายเนื้อหารายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับหลักการรวบรวม
ข้อมูลเพ่ืองานออกแบบนิเทศศิลป์ 
และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการ
ออกแบบ เบื้องต้นรวมถึงก าหนด
วิธีการท างานที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ
ตลอดภาคการศึกษา  
๓.บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ออนไลน์
ด้วย Google Meet และ 
Facebook 
 

อ. มารุต พิเชษฐวิทย ์             
                                                     
อ.ดร.พีระพล ชัชวาลย ์           
                                                      
อ.กรีธา ธรรมเจริญ
สถติย ์       
                                                      
อ.นวภรณ ์ศรีสราญ
กุลวงศ ์     
                                                      
อ.ดร.ฟารดิา วิรุฬหผล            
                                                       

อ.ภาณุวัฒน์ กาหลิบ              



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๖ 
รายวิชาVCD ๔๙๐๑โครงการพิเศษฯนิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๓ ๑. สอบการน าเสนอหัวขอ้โครงการ

พเิศษ 

๒. คัดเลอืกหัวขอ้โครงการพิเศษ

รายบุคคล 

๓. ศกึษาหลักการเขียนการคน้หาข้อมูล

และการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อใชใ้นการ

เขียนบทท่ี ๑ เกี่ยวกับความส าคัญและ

ความเป็นมาของปัญหา 

๖ ๑. นักศกึษาท าการเสนอข้อมูลและ

หัวขอ้ท่ีได้ท าการศกึษาค้นควา้มา

รายบุคคล พร้อมการสรุปเนื้อหาที่มี

ความนา่สนใจต่อการท าโครงการ

พเิศษ 

๒.  ผู้สอนท าการช้ีแนะแนวทางใน

การคัดเลอืกหัวขอ้โครงการให้กบั

นักศกึษาตามความเหมาะสมและ

ความถนัดของนักศกึษา  

๓.  ผู้สอนท าการอธิบายถึงเนื้อหา

เกี่ยวกับหลักการในการรวบรวม

ข้อมูล การวเิคราะห์ขอ้มูล และเขยีน

ข้อมูลท่ีได้ท าการศกึษา  ลงในบทท่ี ๑ 

ซึ่งเป็นขอ้มูลเกี่ยวกับ      

     -  ความส าคญัและความเป็นมา

ของปัญหา 

     -  ปัญหาของงานวจิัย 

     -  วัตถุประสงค์ ขอบเขต วธีิการ

ด าเนนิงานวิจัย และประโยชนท่ี์คาด

วา่จะได้รับ ของงานวจิัย                   

-  การก าหนดประเภทและปริมาณ

ของงานออกแบบท่ีมีความสอดคล้อง

ตอ่หัวข้อโครงการพเิศษ   

๔.บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ออนไลน์
ด้วย Google Meet และ 
Facebook 
 

อ. มารุต พิเชษฐวิทย ์             
                                                     
อ.ดร.พีระพล ชัชวาลย ์           
                                                      
อ.กรีธา ธรรมเจริญ
สถติย ์       
                                                      
อ.นวภรณ ์ศรีสราญ
กุลวงศ ์     
                                                      
อ.ดร.ฟารดิา วิรุฬหผล            
                                                       

อ.ภาณุวัฒน์ กาหลิบ              

๔ ๑. น าเสนอความคืบหนา้ในการเขียน

บทท่ี ๑ 

๒. ศกึษาหลักการเขียนการคน้หาข้อมูล

และการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อใชใ้นการ

เขียนบทท่ี ๒ เกี่ยวกับขอ้มูลเฉพาะ ท่ี

เกี่ยวข้องเชน่ขอ้มูลเกี่ยวกับสนิค้า 

องคก์ร กลุ่มเป้าหมาย การตลาดฯลฯ 

๖ ๑.  ผู้สอนท าการอธิบายถึงเนื้อหา

เกี่ยวกับหลักในการรวบรวมขอ้มูล 

และการวเิคราะห์ขอ้มูล ทีไ่ด้

ท าการศกึษา ให้มีความเหมาะสมตอ่

โครงการพเิศษแตล่ะบุคคล  เพือ่เรียบ

เรียงเขียนลงในบทท่ี ๒ ซึ่งเป็นข้อมูล

เกี่ยวกับ หลักการท่ีจะน ามาใชใ้นการ

อ. มารุต พิเชษฐวิทย ์             
                                                     
อ.ดร.พีระพล ชัชวาลย ์           
                                                      
อ.กรีธา ธรรมเจริญ
สถติย ์       
                                                      



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๗ 
รายวิชาVCD ๔๙๐๑โครงการพิเศษฯนิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

วเิคราะห์พิจารณา เพ่ือใหไ้ด้ขอ้มูล

และแนวทางในการออกแบบท่ี

เหมาะสมท่ีสุด และเช่ือมโยงกับ

จุดประสงค์ของโครงการพิเศษของแต่

ละบุคคล.  

 ๒. ผู้สอนท าการอธิบายถึงเนื้อหา

เกี่ยวกับหลักการในการรวบรวม

ข้อมูล การวเิคราะห์ขอ้มูล และเขยีน

ข้อมูลทางการตลาดท่ีได้ท าการศึกษา  

ลงในบทท่ี ๒ ซึ่งเป็นขอ้มูลเกี่ยวกับ       

     -  การก าหนดและวิเคราะห์

กลุ่มเป้าหมาย 

     -  การเก็บรวบรวมขอ้มูลทาง

การตลาดและการต้ังเกณฑ์ในการ

วเิคราะห์ตลาด 

     -  การตัง้เกณฑ์ในการเลอืก

ตัวอยา่งที่เหมาะสมในการวเิคราะห์

รูปแบบงานกราฟกิ 

๓.บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ออนไลน์
ด้วย Google Meet และ 
Facebook 
 

อ.นวภรณ ์ศรีสราญ
กุลวงศ ์     
                                                      
อ.ดร.ฟารดิา วิรุฬหผล            
                                                       

อ.ภาณุวัฒน์ กาหลิบ              

๕ ๑. น าเสนอความคืบหนา้ในการเขียน

บทท่ี 2 ให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษา

โครงการพเิศษแตล่ะบุคคล 

 ๒.  ศกึษาหลักการเขียนการคน้หา

ข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อใชใ้น

การเขียนบทท่ี ๓ เกี่ยวกับ 

วิธีการเก็บรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

ทางการออกแบบ 

๖ ๑. นักศกึษาท าการน าเสนอความ

คืบหนา้ การเขียนผลงานโครงการ

พเิศษในบทท่ี ๒ รายบุคคล เพื่อให้

การท างานมีความเหมาะสมและ

ถูกต้องท่ีสุด และแกไ้ขส่วนท่ียัง

ผิดพลาดให้ชัดเจนมากขึ้น 

 ๒. นักศกึษาได้เขา้พบอาจารย์ท่ี

ปรึกษาโครงการพเิศษรายบุคคล เพื่อ

ไวเ้ป็นท่ีปรึกษาในกรณีท่ีไม่เข้าใจหรอื

เกิดปัญหาในการท าโครงการพเิศษ 

 ๓. ผู้สอนท าการอธิบายถึงเนื้อหา

เกี่ยวกับหลักการใน การออกแบบท่ี

อ. มารุต พิเชษฐวิทย ์             
                                                     
อ.ดร.พีระพล ชัชวาลย ์           
                                                      
อ.กรีธา ธรรมเจริญ
สถติย ์       
                                                      
อ.นวภรณ ์ศรีสราญ
กุลวงศ ์     
                                                      
อ.ดร.ฟารดิา วิรุฬหผล            
                                                       



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๘ 
รายวิชาVCD ๔๙๐๑โครงการพิเศษฯนิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

ได้ท าการศกึษา  ลงในบทท่ี ๓ ซึ่งเป็น

ข้อมูลเกี่ยวกับ       

     การน าทฤษฎี หลกัการออกแบบ

งานกราฟกิประเภทตา่งๆ เพื่อ

น ามาใชต้อ่การพัฒนางานออกแบบ

นเิทศศิลป์ในขั้นตอ่ไป ให้มีความ

เหมาะสมและถูกต้องท่ีสุด 

๔.บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ออนไลน์
ด้วย Google Meet และ 
Facebook 
 

อ.ภาณุวัฒน์ กาหลิบ              

๖ ๑.  น าเสนอความคบืหนา้ในการเขียน

บทท่ี ๓ ให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษา

โครงการพเิศษแตล่ะบุคคล 

 ๒ . การท าแบบสรุปยอ่ในการ

ออกแบบ 

๖ ๑. นักศกึษาท าการน าเสนอความ

คืบหนา้ การเขียนผลงานโครงการ

พเิศษในบทท่ี ๓ รายบุคคล เพื่อให้

การท างานมีความเหมาะสมและ

ถูกต้องท่ีสุด และแกไ้ขส่วนท่ียัง

ผิดพลาดให้ชัดเจนมากขึ้น 

๒. ผู้สอนท าการอธิบายถึงเนื้อหา

เกี่ยวกับหลักการใน การท าแบบสรุป

ยอ่ในการออกแบบ การก าหนด

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย แนวคิด

ในการออกแบบ อารมณ์ ความรู้สกึ

ของงานออกแบบ ผลตอบสนองท่ี

คาดหวัง เป็นต้น   

๓.บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ออนไลน์
ด้วย Google Meet และ 
Facebook 
 

อ. มารุต พิเชษฐวิทย ์             
                                                     
อ.ดร.พีระพล ชัชวาลย ์           
                                                      
อ.กรีธา ธรรมเจริญ
สถติย ์       
                                                      
อ.นวภรณ ์ศรีสราญ
กุลวงศ ์     
                                                      
อ.ดร.ฟารดิา วิรุฬหผล            
                                                       

อ.ภาณุวัฒน์ กาหลิบ              

๗ ๑.  น าเสนอแบบสรุปยอ่ในการ

ออกแบบ 

๒.  การศึกษาแนวโน้มทางการตลาด 

หรือเทรนดก์ราฟกิสากลท่ีใชใ้นตลาด

การออกแบบนเิทศศิลป์ จรงิ ๆ 

๓.การท าแบบร่างขั้นท่ี ๑ 

๖ ๑.  นักศึกษาท าการน าเสนอความ

คืบหนา้ แบบสรุปยอ่ในการออกแบบ 

โดยเฉพาะแนวคิดในการออกแบบ

รายบุคคล เพื่อให้การท างานมคีวาม

เหมาะสมและถูกต้องท่ีสุด และแก้ไข

ส่วนท่ียังผิดพลาดให้ชัดเจนมากขึน้ 

 

อ. มารุต พิเชษฐวิทย ์             
                                                     
อ.ดร.พีระพล ชัชวาลย ์           
                                                      
อ.กรีธา ธรรมเจริญ



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๙ 
รายวิชาVCD ๔๙๐๑โครงการพิเศษฯนิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๒.  ผู้สอนอธิบายถึงรูปแบบเทรนด์

กราฟกิหรอืแนวโน้มทางการตลาด

ตลาดการออกแบบนเิทศศิลป์ เพื่อ

น ามาประยุกตใ์ชต้อ่การพัฒนา

แนวคิดได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม 

๓. ผู้สอนอธิบายถึงเนื้อหาเกี่ยวกับ

หลักการใน การท าการท าแบบร่างขั้น

ท่ี๑ เพื่อน ามาพัฒนาผลงานได้อยา่ง

ถูกต้องและเหมาะสม 

๔.บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ออนไลน์
ด้วย Google Meet และ 
Facebook 

สถติย ์       
                                                      
อ.นวภรณ ์ศรีสราญ
กุลวงศ ์     
                                                      
อ.ดร.ฟารดิา วิรุฬหผล            
                                                       

อ.ภาณุวัฒน์ กาหลิบ              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘ สอบกลางภาค    

๙ ๑.  นักศึกษาท าการเสนอผลงานแบบ

ร่างขั้นท่ี ๑ 

๒. การท าแบบร่างขั้นท่ี ๒ 

๖ ๑.  นักศึกษาท าการน าเสนอความ

คืบหนา้ แบบสรุปยอ่ในการออกแบบ 

โดยเฉพาะแนวคิดในการออกแบบ

รายบุคคล เพื่อให้การท างานมคีวาม

เหมาะสมและถูกต้องท่ีสุด และแก้ไข

ส่วนท่ียังผิดพลาดให้ชัดเจนมากขึน้ 

๒.  ผู้สอนอธิบายถึงรูปแบบเทรนด์

กราฟกิหรอืแนวโน้มทางการตลาด

ตลาดการออกแบบนเิทศศิลป์ เพื่อ

อ. มารุต พิเชษฐวิทย ์             
                                                     
อ.ดร.พีระพล ชัชวาลย ์           
                                                      
อ.กรีธา ธรรมเจริญ
สถติย ์       
                                                      
อ.นวภรณ ์ศรีสราญ
กุลวงศ ์     



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๐ 
รายวิชาVCD ๔๙๐๑โครงการพิเศษฯนิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

น ามาประยุกตใ์ชต้อ่การพัฒนา

แนวคิดได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม 

๓. ผู้สอนอธิบายถึงเนื้อหาเกี่ยวกับ

หลักการใน การท าการท าแบบร่างขั้น

ท่ี ๑ เพื่อน ามาพัฒนาผลงานไดอ้ย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม 

สื่อท่ีใชป้ระกอบ 

๔.บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ออนไลน์
ด้วย Google Meet และ 
Facebook 
 

                                                      
อ.ดร.ฟารดิา วิรุฬหผล            
                                                       

อ.ภาณุวัฒน์ กาหลิบ              

๑๐ ๑.  นักศึกษาท าการเสนอผลงานแบบ

ร่างขั้นท่ี ๒ 

๒. การท าแบบร่างขั้นท่ี ๓ 

๖ ๑. นักศกึษาท าการน าเสนอความ

คืบหนา้ แบบสรุปยอ่ในการออกแบบ 

โดยเฉพาะแนวคิดในการออกแบบ

รายบุคคล เพื่อให้การท างานมคีวาม

เหมาะสมและถูกต้องท่ีสุด และแก้ไข

ส่วนท่ียังผิดพลาดให้ชัดเจนมากขึน้ 

๒.  ผู้สอนอธิบายถึงรูปแบบเทรนด์

กราฟกิหรอืแนวโน้มทางการตลาด

ตลาดการออกแบบนเิทศศิลป์ เพื่อ

น ามาประยุกตใ์ชต้อ่การพัฒนา

แนวคิดได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม 

๓. ผู้สอนอธิบายถึงเนื้อหาเกี่ยวกับ

หลักการใน การท าการท าแบบร่างขั้น

ท่ี1 เพื่อน ามาพัฒนาผลงานได้อยา่ง

ถูกต้องและเหมาะสม 

๔.บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ออนไลน์
ด้วย Google Meet และ 
Facebook 
 

 

อ. มารุต พิเชษฐวิทย ์             
                                                     
อ.ดร.พีระพล ชัชวาลย ์           
                                                      
อ.กรีธา ธรรมเจริญ
สถติย ์       
                                                      
อ.นวภรณ ์ศรีสราญ
กุลวงศ ์     
                                                      
อ.ดร.ฟารดิา วิรุฬหผล            
                                                       

อ.ภาณุวัฒน์ กาหลิบ              

 

 

๑๑ ๑. นักศกึษาท าการเสนอผลงานแบบ

ร่างขั้นท่ี ๓ 

๒.การท าแบบผลงานจรงิ ๓๐% 

๖ ๑. นักศกึษาท าการน าเสนอความ

คืบหนา้ การท าแบบร่างขั้นท่ี ๓ 

โดยเฉพาะแนวคิดในการออกแบบ

รายบุคคล เพื่อให้การท างานมคีวาม

อ. มารุต พิเชษฐวิทย ์             
                                                     
อ.ดร.พีระพล ชัชวาลย ์           
                                                      



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๑ 
รายวิชาVCD ๔๙๐๑โครงการพิเศษฯนิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

เหมาะสมและถูกต้องท่ีสุด และแก้ไข

ส่วนท่ียังผิดพลาดให้ชัดเจนมากขึน้ 

๒. ผู้สอนอธิบายถึงเนื้อหาเกี่ยวกับ

หลักการใน การท าแบบผลงานจรงิ

๓๐% เพื่อน ามาพัฒนาผลงานได้

อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

๓.บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ออนไลน์
ด้วย Google Meet และ 
Facebook 
 

อ.กรีธา ธรรมเจริญ
สถติย ์       
                                                      
อ.นวภรณ ์ศรีสราญ
กุลวงศ ์     
                                                      
อ.ดร.ฟารดิา วิรุฬหผล            
                                                       

อ.ภาณุวัฒน์ กาหลิบ              

๑๒ ๑. นักศกึษาท าการเสนอผลงานจรงิ

๓๐% 

๒. การท าแบบผลงานจรงิ ๕๐% 

๓. ท าการศึกษารวบรวมข้อมูลและท า

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

เรียบเรียงข้อมูลท่ีเหมาะสมเขียนไว้ใน

บทท่ี ๔ ตามท่ีได้ท าการศึกษาหลักและ

วธีิการเขียนท่ีถูกต้อง 

๖ ๑. นักศกึษาท าการน าเสนอความ

คืบหนา้ การท าผลงานจรงิ ๓๐% 

โดยเฉพาะแนวคิดในการออกแบบ

รายบุคคล เพื่อให้การท างานมคีวาม

เหมาะสมและถูกต้องท่ีสุด และแก้ไข

ส่วนท่ียังผิดพลาดให้ชัดเจนมากขึน้ 

๒.  ผู้สอนท าการอธิบายถึงเนื้อหา

เกี่ยวกับหลักการใน การออกแบบท่ี

ได้ท าการศกึษา  ลงในบทท่ี ๔ ซึ่งเป็น

ข้อมูลเกี่ยวกับ การน าทฤษฎี 

หลักการออกแบบงานกราฟกิประเภท

ตา่งๆ เพื่อน ามาใชต้อ่การพัฒนางาน

ออกแบบนเิทศศิลป์ในขั้นตอ่ไป ให้มี

ความเหมาะสมและถูกต้องท่ีสุด 

สื่อท่ีใชป้ระกอบ 

๓.บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ออนไลน์
ด้วย Google Meet และ 
Facebook 
 

อ. มารุต พิเชษฐวิทย ์             
                                                     
อ.ดร.พีระพล ชัชวาลย ์           
                                                      
อ.กรีธา ธรรมเจริญ
สถติย ์       
                                                      
อ.นวภรณ ์ศรีสราญ
กุลวงศ ์     
                                                      
อ.ดร.ฟารดิา วิรุฬหผล            
                                                       

อ.ภาณุวัฒน์ กาหลิบ              

๑๓ ๑.  นักศึกษาท าการเสนอผลงานจริง

๕๐% 

 ๒. ส่งผลงานการเขียนโครงการพเิศษ 

บทท่ี ๔ ให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษา

โครงการพเิศษแตล่ะบุคคล  

๖ ๑.  ส่งผลงานการออกแบบ ๕๐% 

ให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ

พเิศษแตล่ะบุคคลเพื่อช้ีแนะแนวทาง

และปรับปรุงผลงานให้มคีวามถกูต้อง

และเหมาะสม 

อ. มารุต พิเชษฐวิทย ์             
                                                     
อ.ดร.พีระพล ชัชวาลย ์           
                                                      
อ.กรีธา ธรรมเจริญ



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๒ 
รายวิชาVCD ๔๙๐๑โครงการพิเศษฯนิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๓. ศกึษารูปแบบวธีิการน าเสนอผลงาน

โครงการพิเศษท่ีมีความถูกต้องและ

เหมาะสมตรงตามหลักการ 

๒.  ส่งผลงานการเขียนโครงการ

พเิศษ บทท่ี ๔ ให้กับอาจารย์ท่ี

ปรึกษาโครงการพเิศษแตล่ะบุคคล

เป็นรูปเล่มท่ีมีขอ้มูลถูกต้องและ

เหมาะสม ชัดเจน 

๓.  ผู้สอนท าการอธิบายถึงรูปแบบ

และวิธีการน าเสนอโครงการพเิศษท่ีมี

ความถูกต้อง เหมาะสม และชัดเจน 

เพื่อน าไปประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวทางใน

การสอบน าเสนอผลงานโครงการ

พเิศษการออกแบบนเิทศศิลป์ของแต่

ละบุคคล 

๔.บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ออนไลน์
ด้วย Google Meet และ 
Facebook 
 

สถติย ์       
                                                      
อ.นวภรณ ์ศรีสราญ
กุลวงศ ์     
                                                      
อ.ดร.ฟารดิา วิรุฬหผล            
                                                       

อ.ภาณุวัฒน์ กาหลิบ              

๑๔ ๑.  ส่งผลงานการออกแบบ ๘๐%

ให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการพเิศษ

แตล่ะบุคคล  

๒.  การน าเสนอผลงานโครงการพิเศษ

การออกแบบนเิทศศิลป์ 

๖ ๑.  ส่งผลงานการออกแบบ ๘๐% 

ให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ

พเิศษแตล่ะบุคคลเพื่อช้ีแนะแนวทาง

และปรับปรุงผลงานให้มคีวามถกูต้อง

และเหมาะสม 

 ๒. ผู้สอนท าการอธิบายถึงรูปแบบ

และวิธีการน าเสนอผลงาน ๑๐๐% ท่ี

มคีวามถูกต้อง เหมาะสม และชดัเจน 

เพื่อน าไปประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวทางใน

การสอบน าเสนอผลงานโครงการ

พเิศษการออกแบบนเิทศศิลป์ของแต่

ละบุคคล 

๓.บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ออนไลน์
ด้วย Google Meet และ 
Facebook 
 

อ. มารุต พิเชษฐวิทย ์             
                                                     
อ.ดร.พีระพล ชัชวาลย ์           
                                                      
อ.กรีธา ธรรมเจริญ
สถติย ์       
                                                      
อ.นวภรณ ์ศรีสราญ
กุลวงศ ์     
                                                      
อ.ดร.ฟารดิา วิรุฬหผล            
                                                       

อ.ภาณุวัฒน์ กาหลิบ              

๑๕ ๑. การน าเสนอผลงาน ๑๐๐% 

แตล่ะบุคคล  

๖ ๑.  ผู้สอนท าการอธิบายถึงรูปแบบ

และวิธีการน าเสนอโครงการพเิศษท่ีมี
อ. มารุต พิเชษฐวิทย ์             
                                                     



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๓ 
รายวิชาVCD ๔๙๐๑โครงการพิเศษฯนิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๒.  การส รุปและประ เมิ นผลการ

ด าเนนิงานจัดท าบทท่ี ๕ 

ความถูกต้อง เหมาะสม และชัดเจน 

เพื่อน าไปประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวทางใน

การสอบน าเสนอผลงานโครงการ

พเิศษการออกแบบนเิทศศิลป์ของแต่

ละบุคคล 

 ๒. นักศกึษาท าการสอบการน าเสนอ

ผลงานโครงการพเิศษการออกแบบ

นเิทศศิลป์ ๑๐๐% ของแต่ละบุคคลที่

ได้ท าการศกึษามาอย่างถูกต้องและ

เหมาะสมท่ีสุด 

๓.ผู้สอนได้ช้ีแนะแนวทางและ

กรรมวธีิในการน าขอ้มูลท่ีได้ศึกษา

และวิเคราะห์ในรายวชิานีไ้ป

ประยุกตใ์ชต้อ่การออกแบบนเิทศ

ศลิป์ให้มคีวามถูกต้องและเหมาะสม

ท่ีสุด นักศึกษาท าการสรุปและ

ประเมินผลการด าเนนิงานในการ

รวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลท่ี

ได้เพื่อน าไปจัดท าบทท่ี ๕   

๔.บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ออนไลน์
ด้วย Google Meet และ 
Facebook 
 

อ.ดร.พีระพล ชัชวาลย ์           
                                                      
อ.กรีธา ธรรมเจริญ
สถติย ์       
                                                      
อ.นวภรณ ์ศรีสราญ
กุลวงศ ์     
                                                      
อ.ดร.ฟารดิา วิรุฬหผล            
                                                       

อ.ภาณุวัฒน์ กาหลิบ              

๑๖ ๑.  สอบการน าเสนอผลงานโครงการ

พเิศษ 

การออกแบบนเิทศศิลป์ของแต่ละ

บุคคล  

๒.  ส่งผลงานการเขียนโครงการพเิศษ 

บทท่ี ๑- ๕ให้กับอาจารยท่ี์ปรึกษา

โครงการพเิศษแตล่ะบุคคล  

๓. คัดเลอืกผลงานโครงการพเิศษเพื่อ

แสดงนิทรรศการ 

๖ ๑.  ส่งผลงานการเขียนโครงการ

พเิศษ บทท่ี ๑- ๕ ให้กับอาจารย์ท่ี

ปรึกษาโครงการพเิศษแตล่ะบุคคล

เป็นรูปเล่มท่ีมีขอ้มูลถูกต้องและ

เหมาะสม ชัดเจน 

๒.  นักศึกษาท าการสอบการน าเสนอ

ผลงานโครงการพเิศษการออกแบบ

นเิทศศิลป์ของแตล่ะบุคคลท่ีได้

ท าการศกึษามาอย่างถูกต้องและ

เหมาะสมท่ีสุด 

 ๓. ผู้สอนได้ช้ีแนะแนวทางและ

อ. มารุต พิเชษฐวิทย ์             
                                                     
อ.ดร.พีระพล ชัชวาลย ์           
                                                      
อ.กรีธา ธรรมเจริญ
สถติย ์       
                                                      
อ.นวภรณ ์ศรีสราญ
กุลวงศ ์     
                                                      
อ.ดร.ฟารดิา วิรุฬหผล            
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

กรรมวธีิในการน าข้อมูลท่ีได้ศึกษา

และวิเคราะห์ในรายวชิานีไ้ป

ประยุกตใ์ชต้อ่การออกแบบนเิทศ

ศลิป์ให้มคีวามถูกต้องและเหมาะสม

ท่ีสุด นักศึกษาท าการสรุปและ

ประเมินผลการด าเนนิงานในการ

รวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลท่ี

ได้เพื่อน าไปพัฒนาประยุกตใ์ชใ้นการ

ท างานต่อไป 
๔.บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ออนไลน์
ด้วย Google Meet และ 
Facebook 
 

                                                       

อ.ภาณุวัฒน์ กาหลิบ              

๑๗ สอบปลายภาค    

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

ผลการเรียนรู ้ วีธกีารประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล 

๑.๑ ๑.๒ ๑.๖ 

๒.๑ ๒.๒ ๓.๑ 

๔.๑ 

การสอบน าเสนอหัวข้อโครงการพิเศษ 

 
๒ 

๕% 

๔.๑ ๔.๔ ๔.๕ 
การเขา้ช้ันเรยีนและมีส่วนรว่ม 

 
๑-๑๕ 

๕% 

๑.๒ ๑.๔ ๒.๑ 

๒.๒ ๒.๘ ๓.๑ 

๓.๒ ๓.๔ ๔.๕ 

๔.๓ ๕.๑ ๕.๓ 

 

การน าเสนอผลงานภาคเอกสารรูปเล่มโครงการพิเศษ

การออกแบบนิเทศศิลป ์

พัฒนาผลงาน

ตลอดภาค

การศึกษา สง่

รูปเล่มโครงการ 

สัปดาห์ที่ ๑๕ 

๒๕% 

๑.๒ ๑.๓ ๒.๓ 

๒.๔ ๒.๕ ๒.๖ 

๒.๗ ๓.๓ ๔.๒ 

การน าเสนอผลงานการพัฒนาแบบร่าง ๗-๑๒ 

๑๐% 
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๔.๔ ๔.๖ 

 

๑.๒ ๑.๔ ๑.๖  

๒.๑-๒.๘ 

๓.๑-๓.๔ 

๔.๑-๔.๖ 

๕.๒ ๕.๔ 

การสอบการน าเสนอผลงานโครงการพิเศษการ

ออกแบบนิเทศศลิป์รายบุคคลและแสดงนิทรรศการ

ออกแบบนิเทศศลิป ์

๑๔ – ๑๕ 

๖๐% 

 

 

 

หมวดที๖่ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 
๑)  เอกสารประกอบการสอนวิชาโครงการพิเศษ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 

๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
     ๒)  ชาญณรงค ์ พรรุ่งโรจน์. การวิจัยทางศลิปะ.พิมพ์ครัง้ที่ ๒ . กรุงเทพฯ: ส านักพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๘. 

      ๓) รศ.ดร. พรสนอง วงศส์ิงหท์อง. เอกสารประกอบการบรรยายการวิจัยนฤมิตศิลป์. กรุงเทพ: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, ๒๕๕๐. 

    ๔) พสิณุ  ฟองศร ี.  ๑๐๘ ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขยีนรายงานวิจยัและวทิยานิพนธ์. พิมพ์ครัง้ที ่๑.

ส านักพมิพ์พมิพ์งาม, ๒๕๕๑. 

 

 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ๑) นิตยสาร วารสาร เวปไชตแ์ละสือ่ต่างๆที่เกี่ยวกับศลิปะ การออกแบบ ธุรกิจและการตลาด อืน่ๆ 

 

 

 

หมวดที๗่ การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสทิธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

-  เปิดโอกาสใหน้ักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอ่การเรยีนการสอนผา่นแบบประเมนิรายวชิา 

     -  ใหน้ักศึกษาประเมนิพัฒนาการการเรยีนรู ้การคิดวิเคราะห์และการน าไปประยุกตใ์ช้ของตนเองโดยเปรียบเทยีบ 

ระหว่างกอ่นและหลงัการเรียนรายวิชานี้ 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
-  ประเมินผลการสอนจากแบบการประเมินรายวิชา 
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-  ประเมินผลจากคะแนนสอบและผลงานของนักศึกษา 

-  จากแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้เขา้ชมนิทรรศการ 

๓. การปรับปรุงการสอน 

 -  ประมวลปัญหาและอุปสรรค ความคดิเห็นของนักศึกษา หาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อสรุปเป็นข้อมูลในการแก้ไข

ปรับปรุงรายวิชาต่อไป 
         -  ปรับปรุงรายละเอียดวิชาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุ่นต่อไป 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

-  ตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชา 

  -  เปรียบเทียบการให้คะแนนตามเกณฑท์ี่ก าหนด เพือ่ใหม้มีาตรฐานการให้คะแนน 

๕. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

       - ประเมินจากผลการเรียนการสอนและการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา พร้อมทั้งน าผลการประเมินที่ได้ มา

เปรียบเทียบกับผลการประเมินรายวิชาการสอนของตนเอง เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระและแนวทางในการสอนให้มีความ

เหมาะสม  พรอ้มทั้งปรับวธิีการเรยีนการสอนให้ทันสมัยและตรงกับผลการเรียนรู้ให้เกดิประสิทธิผลที่ดีที่สุด 

 
 

*********************** 
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รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... 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 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 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 ๔๙๐๑ 

รายวิชา  

โครงการพิเศษการ 
ออกแบบนิเทศศลิป ์

Special Project in 
Visual Communication Design 

 

                            

 

ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจ านวนไดต้ามความรับผิดชอบ 
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