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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา VCD3902 รายวิชา วิธีวิจัยทางการออกแบบนิเทศศิลป์ 
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา 2  ปีการศึกษา 2564 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

รหัสวิชา   VCD3902   
ชื่อรายวิชาภาษาไทย วิธีวิจัยทางการออกแบบนิเทศศิลป์ 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Research Methodology in Visual Communication Design 
 

๒.  จ านวนหน่วยกิต       3 (2-2-5)       
        
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑  หลักสูตร                หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์   
      ๓.๒  ประเภทของรายวิชา   วิชาเฉพาะด้าน 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     
      ๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   อาจารย์  มารุต พิเชษฐวิทย์ 
      ๔.๒  อาจารย์ผู้สอน          อาจารย์  มารุต พิเชษฐวิทย์ 
 
๕.  สถานที่ติดต่อ  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 58 ชั้น M 
 
  
๖.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   2   ชั้นปีที่   3 
๖.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้  ประมาณ 40 คน(ต่อ 1 หมู่เรียน) 

 
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี) ไม่มี 
๘.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) ไม่มี 
๙.  สถานที่เรียน   สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร58/58M02 
 
๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด วันที่ 15 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2564 
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 
1. งานออกแบบสร้างสรรค์นั้นจะต้องเริ่มจากการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ดี  การรวบรวมข้อมูลอย่างเป็น
ระบบระเบียบ เพ่ือน ามาผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และ การด าเนินการอย่างมีที่มาที่ไป ที่ชัดเจนและถูกต้อง   
จะช่วยเสริมให้งานออกแบบและงานสร้างสรรค์มีความเหมาะสมและน่าสนใจมากท่ีสุด 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกฝนเพ่ิมพูนทักษะกระบวนการคิด ก าหนดประเด็นการออกแบบ การค้นคว้าและวิเคราะห์
ข้อมูลและปัญหาของงานวิจัยในโครงการพิเศษการออกแบบนิเทศศิลป์ 
3. เพ่ือให้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์ และข้ันตอนต่างๆเพ่ือจัดเตรียมโครงการพิเศษการออกแบบนิเทศศิลป์และสร้างสรรค์
หัวข้อโครงการพิเศษการออกแบบนิเทศศิลป์ที่สมบูรณ์ส าหรับน าเสนอสู่สาธารณะและเป็นประโยชน์ต่อวงการ
ออกแบบนิเทศศิลป์ต่อไป 
 

๒.   วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
           
          พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการค้นคว้า และพัฒนาใช้สื่อดิจิทัลให้ก้าวทันกับสถานการณ์ในภาวะ New normal 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
 
 (ภาษาไทย) ระเบียบขั้นตอน วิธีการวิจัย การก าหนดปัญหาวิจัย การค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล โดยเน้นกระบวนการวิจัย
เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาในการออกแบบ โดยให้นักศึกษาเลือกค้นคว้าในหัวข้อที่สนใจเพ่ือเป็นปฐมบท ส าหรับการท า
โครงการพิเศษการออกแบบนิเทศศิลป์ 
(ภาษาอังกฤษ) Research steps,and methodologies research question identifying,data collection and 
data analysis whith an emphasis on research for designing problem solving based on learners 
selection by their preference for  visual communication design project. 

๒.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

  สอนเสริมตามความ   
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30 ชม./ภาคการศึกษา ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะรายบุคคล 

30 ชม./ภาคการศึกษา 5 ชม./สัปดาห ์

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 5 ชั่วโมง  ต่อ สัปดาห์  
          วธิีการแจ้งให้นักศึกษาทราบ  
           ๓.๑ประกาศในแผนการสอน  โดยแจ้งให้นักศึกษาทราบในวันแรกเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเรียนการสอนและนัดเวลา
การให้ค าปรึกษา โดยจัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้องการ)ที่ห้องพักอาจารย์ผู้สอน  อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น M 
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ที่ท างาน / มือถือ  หมายเลข 02-1601388-9 ต่อ202 
 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) marut.pi@ssru.ac.th   
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Line) www.facebook.com/marut pichetvit 
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) http://www.teacher.ssru.ac.th/marut_pi/  
 
 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๑. คุณธรรม  จริยธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
  (๑)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
       (๒)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  (๓)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ

ของการแก้ไขปัญหา 
  (๔)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
  (๕)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม 
  (๖)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑)  มีการสอดแทรกเนื้อหาด้านความซื่อสัตย์ สุจริต และจรรยาบรรณวิชาชีพในการเรียน 
(๒)  มีการก าหนดข้อตกลงในการเข้าชั้นเรียน 
(๓)  ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทางโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาถามตอบและร่วมแสดงความคิดเห็น 
(๔)  ให้มีการวิจารณ์ผลงานโดยผู้สอนและผู้ร่วมชั้นเรียน 
 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน 
(๒)  คุณภาพการน าเสนอผลงานที่สร้างสรรค์อย่างถูกต้องเหมาะสม และตอบโจทย์ 
(๓)  การสังเกตด้านวินัยในชั้นเรียน อาทิ การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน 
(๔)  การตรวจสอบด้านวินัยในชั้นเรียน อาทิ การตรงต่อเวลาในการส่งงาน 

 

http://www.facebook.com/marut
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๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
  (๑)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทฤษฎีที่ส าคัญ กระบวนการสร้างสรรค์งานออกแบบนิทรรศการ 
  (๒)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการในการออกแบบนิทรรศการ รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
  (๓)  สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ปรับปรุงและ/หรือประเมินองค์ประกอบต่างๆของการออกแบบ
นิทรรศการ 
       (๔)  สามารถติดตามความก้าวหน้า และวิวัฒนาการงานออกแบบนิทรรศการเทคโนโลยีที่น ามาใช้ รวมทั้ง
การน าไปประยุกต์ 
        (๕)  มีความรู้ ความเข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ความช านาญการออกแบบนิทรรศการอย่างต่อเนื่อง 
        (๖)  มีความรู้ ในแนวกว้างขวางของการออกแบบนิทรรศการ เล็งเห็นความเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
        (๗)  มีประสบการณ์ในการพัฒนา/หรือการประยุกต์ซอฟแวร์ การออกแบบนิทรรศการที่ใช้งานได้จริง 
        (๘)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เก่ียวข้อง 

           ๒.๒     วิธีการสอน 
(๑)  ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(๒)  การบรรยายร่วมกับการศึกษาจากกรณีตัวอย่าง 
(๓)  การบรรยายร่วมกับการการสอนแบบศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(๔)  การบรรยายร่วมกับการสื่อสารสองทางในชั้นเรียน อภิปรายและให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าความรู้จาก
ตัวอย่างงานกรณีศึกษาในลักษณะต่างๆ  (References) 
 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากประสิทธิผลงานการออกแบบของนักศึกษา 
(๒)  ประเมินจากผลการสอบปลายภาค 
๓. ทักษะทางปัญญา 
 
 

๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  (๑)  คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างมีระบบ 
  (๒)  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินผลเพ่ือใช้แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
       (๓)  สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการทางด้านการออกแบบ

นิทรรศการได้ 
  (๔)  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

  
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑)  มีการก าหนดโจทย์ทางการออกแบบโดยให้ข้อมูลที่จ าเป็นประกอบในการท างาน 
(๒)  มีการน าเสนอแนวความคิดเป็นระยะๆเพ่ือพัฒนาทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ 
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(๓)  สามารถสร้างสรรค์แนวความคิดทางการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(๔)  สามารถจัดส่งผลงานได้ตรงตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากการการตอบปัญหาในชั้นเรียน 
(๒)  ประเมินจากการสอบปลายภาค 
(๓)  ประเมินจากการผลงานของนักศึกษา 
(๔)  ประเมินจากการส่งงานตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 (๑) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย สามารถสนทนาทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 (๒) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้งใน

บทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน 
  (๓) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
         (๔) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
        (๕)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง

จุดยืนอย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
         (๖) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑)  ก าหนดให้มีการท างานในลักษณะงานเดี่ยว 
(๒)  ก าหนดให้มีการท างานในลักษณะงานกลุ่ม 
(๓)  จัดให้มีการอภิปรายของกรณีศึกษาต่างๆ 
(๔)  จัดให้มีการอภิปรายผลงานของเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
(๒)  ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนด้านความรับผิดชอบต่อผลงาน 
 
 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
  (๑)  มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็น ที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการ
ออกแบบนิเทศศิลป์ 
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 (๒)  สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหา โดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
 (๓)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของการสื่อสารน าเสนอ
อย่างเหมาะสม 
 (๔)  สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

 
 
๕.๒   วิธีการสอน 

(๑)  บรรยายในชั้นเรียน ให้นักศึกษามีการค้นคว้า น าเสนอข้อมูล 
(๒)  ยกตัวอย่างผลงานออกแบบเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบ 
(๓)  ก าหนดให้นักศึกษามีการน าเสนอผลงานแบบร่างจากการสืบค้นข้อมูล 
(๔)  ก าหนดให้นักศึกษามีการน าเสนอชิ้นงานจากการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบแบบในชั้นเรียน 
 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากผลงานของนักศึกษาด้านทักษะทางความคิดสร้างสรรค์ 
(๒)  ประเมินจากผลงานของนักศึกษาด้านรสนิยมทางศิลปะ 
 
 

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

 
หมายเหตุ 

สัญลักษณ ์ หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

 
 
 
 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน  
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1 1.  แนะน ารายวิชาและระเบียบ
ต่างๆของการศึกษาในรายวิชา 
 2. อธิบายเนื้อหารายวิชาเกี่ยวกับ
หลักการรวบรวมข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการออกแบบ 
เบื้องต้นรวมถึงก าหนดวิธีการท างาน
ที่ต้องปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 

4 1. ผู้สอนแนะน า ชี้แจงรายวิชาและ
ระเบียบต่างๆของการศึกษาใน
รายวิชา 
2. ผู้สอนบรรยายด้วย Google 
Meet หรือ Zoom อธิบายเนื้อหา
รายวิชาที่เก่ียวข้องกับหลักการ
รวบรวมข้อมูลเพื่องานออกแบบ
นิเทศศิลป์ และการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการออกแบบ เบื้องต้นรวมถึง
ก าหนดวิธีการท างานที่นักศึกษา
ต้องปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา  
สื่อที่ใช้ประกอบ 
- ออนไลน์บน Google Meet  

อ.มารุต 
 

2 1.  ศึกษาหลักการในการค้นหาข้อมูล
และแนวทางในการก าหนดหัวข้อ
โครงการพิเศษการออกแบบนิเทศ
ศิลป์ ที่น่าสนใจและเหมาะสม 

4 1. ผู้สอนบรรยายด้วย Google 
Meet หรือ Zoom อธิบายถึง
กระบวนการวิธีในการค้นหาและ
รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจต่อตัว
ผู้ออกแบบและมีความเหมาะสมต่อ
การใช้น าเสนอโครงการพิเศษแต่ละ
บุคคล อย่างชัดเจน 
สื่อที่ใช้ประกอบ 
- ออนไลน์บน Google Meet  
สั่งการบ้าน 
- ให้นักศึกษาท าการค้นหาและ
ศึกษาข้อมูลที่นักศึกษามีความ
สนใจและมีความเหมาะสมที่จะ
น ามาใช้ต่อการน าเสนอโครงการ
พิเศษ คนละ 2 หัวข้อ 

อ.มารุต 
 

3 1. การน าเสนอหัวข้อโครงการพิเศษ
ย่อยรายบุคคล คนละ 2 หัวข้อ 
2.  คัดเลือกหัวข้อโครงการพิเศษ
รายบุคคล 
3.   ศึกษาหลักการเขียนการค้นหา
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้

4 1.  นักศึกษาท าการเสนอข้อมูล
และหัวข้อที่ได้ท าการศึกษาค้นคว้า
มารายบุคคล พร้อมการสรุปเนื้อหา
ที่มีความน่าสนใจต่อการท า
โครงการพิเศษในหัวข้อนั้น ๆ 
2.  ผู้สอนบรรยายด้วย Google 

อ.มารุต 
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ผู้สอน 

ในการเขียนบทที่ 1 เกี่ยวกับ
ความส าคัญและความเป็นมาของ
ปัญหา 

Meet หรือ Zoom ผู้สอนท าการ
ชี้แนะแนวทางในการคัดเลือกหัวข้อ
โครงการให้กับนักศึกษาตามความ
เหมาะสมและความถนัดของ
นักศึกษา ต่อการท าโครงการพิเศษ
การออกแบบนิเทศศิลป์ 
3.  ผู้สอนท าการบรรยายด้วย 
Google Meet หรือ Zoom 
อธิบายถึงเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการ
ในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล และเขียนข้อมูลที่ได้
ท าการศึกษา  ลงในบทที่ 1 ซึ่งเป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับ       
     -  ความส าคัญและความ
เป็นมาของปัญหา 
     -  ปัญหาของงานวิจัย 
     -  วัตถุประสงค์ ขอบเขต 
วิธีการด าเนินงานวิจัย และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ของ
งานวิจัย 
สื่อที่ใช้ประกอบ 
1. - ออนไลน์บน Google Meet  
 

4 1.  การศึกษาวิธีการน าเสนอผลงาน
การวิเคราะห์ข้อมูลโครงการพิเศษ
การออกแบบนิเทศศิลป์ รายบุคคล 

4 1.  ผู้สอนบรรยายด้วย Google 
Meet หรือ Zoom อธิบายถึง
รูปแบบวิธี ในการน าเสนอผลงาน
กระบวนความคิดท่ีได้ท าการศึกษา
โครงการพิเศษการออกแบบนิเทศ
ศิลป์ รายบุคคล  เพื่อใช้ในการสอบ
หัวข้อการน าเสนอโครงการพิเศษ
การออกแบบนิเทศศิลป์ ดังนี้ 
 -  ข้อมูลงานเขียนบทที่ 1 
 -  สไลด์การน าเสนอผลงานหัวข้อ
โครงการพิเศษการออกแบบนิเทศ

อ.มารุต 
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ผู้สอน 

ศิลป์ ของแต่ละบุคคล  
ซึ่งประกอบด้วย     
 -  หัวข้อโครงการ   
 -  การน าเสนอข้อมูลการวิเคราะห์
สังเคราะห์กระบวนการความคิด
และแนวทางการสร้างสรรค์   
 -  การก าหนดประเภทและ
ปริมาณของงานออกแบบที่มีความ
สอดคล้องต่อหัวข้อโครงการพิเศษ   
 2.ผู้สอนพานักศึกษาลงพื้นที่ วิจัย
ร่วมกับการบริการวิชาการด้านการ
ออกแบบหนังสือภาพส าหรับเด็ก  
จากเรื่องเล่าของหิ่งห้อยอัมพวา 
สื่อที่ใช้ประกอบ 
- ออนไลน์บน Google Meet  
สั่งการบ้าน 
- ให้นักศึกษาท าการเตรียมและ
รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการสอบ 
การน าเสนอหัวข้อโครงการพิเศษ
ของแต่ละบุคคลเป็นรูปแบบสไลด์
น าเสนอผลงาน และ ผลงานเขียน
เสนอโครงการพิเศษบทท่ี 1  

5 1. สอบการน าเสนอหัวข้อโครงการ
พิเศษ 
2. ผู้สอนท าการประกาศอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการพิเศษรายบุคคล 

4 1. นักศึกษาท า การน าเสนอหัวข้อ
โครงการพิเศษของแต่ละบุคคลเป็น
รูปแบบสไลด์น าเสนอผลงาน และ 
ผลงานเขียนเสนอโครงการพิเศษ
บทที่ 1 
2.  นักศึกษาได้ทราบอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการพิเศษรายบุคคล 
เพ่ือไว้เป็นที่ปรึกษาในกรณีท่ีไม่
เข้าใจหรือเกิดปัญหาในการท า
โครงการพิเศษ 
สื่อที่ใช้ประกอบ 
- ออนไลน์บน Google Meet 

อ.มารุต 
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ทา 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

6 1.   ศึกษาหลักการเขียนการค้นหา
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้
ในการเขียนบทที่ 2 เกี่ยวกับ 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

4 1.  ผู้สอนท าการอธิบายถึงเนื้อหา
เกี่ยวกับหลักในการรวบรวมข้อมูล 
และการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้
ท าการศึกษา ให้มีความเหมาะสม
ต่อโครงการพิเศษแต่ละบุคคล  
เพ่ือเรียบเรียงเขียนลงในบทที่ 2 ซ่ึง
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ หลักการที่จะ
น ามาใช้ในการวิเคราะห์พิจารณา 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลและแนวทางในการ
ออกแบบที่เหมาะสม ที่สุดและ
เชื่อมโยงกับจุดประสงค์ของ
โครงการพิเศษของแต่ละบุคคล 
สื่อที่ใช้ประกอบ 
- ออนไลน์บน Google Meet  
สั่งการบ้าน 
-  ให้นักศึกษาท าการศึกษา
รวบรวมข้อมูลและท าการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเรียบเรียง
ข้อมูลที่เหมาะสมเขียนไว้ในบทที่ 2 

อ.มารุต 
 

7 1.  น าเสนอความคืบหน้าในการ
เขียนบทที่ 2  
2.  การศึกษาแนวโน้มทางการตลาด 
หรือเทรนด์กราฟิกสากลที่ใช้ในตลาด
การออกแบบนิเทศศิลป์ จริง ๆ 

4 1.  นักศึกษาท าการน าเสนอความ
คืบหน้า การเขียนผลงานโครงการ
พิเศษในบทที่ 2 รายบุคคล เพ่ือให้
การท างานมีความเหมาะสมและ
ถูกต้องที่สุด และแก้ไขส่วนที่ยัง
ผิดพลาดให้ชัดเจนมากข้ึน 
2.  ผู้สอนอธิบายถึงรูปแบบเทรนด์
กราฟิกหรือแนวโน้มทางการตลาด
ตลาดการออกแบบนิเทศศิลป์ เพื่อ
น ามาประยุกต์ใช้ต่อการพัฒนา
โครงการพิเศษได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
สื่อที่ใช้ประกอบ 
- ออนไลน์บน Google Meet  
สั่งการบ้าน 

อ.มารุต 
 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๑  
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ทา 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
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กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

-  ให้นักศึกษาท าการแบ่งกลุ่ม
ศึกษา  เทรนด์แนวโน้มทาง
การตลาดนิเทศศิลป์ เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ต่อการท าโครงการ
พิเศษได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
โดยแบ่งกลุ่มการน าเสนอเทรนด์แต่
ละหัวข้อว่ามีความส าคัญอย่างไร 
และมีความน่าสนใจอย่างไรพร้อม
ออกมาอภิปรายหน้าชั้นเรียนใน
ชั่วโมงเรียนคาบต่อไป 

8 สอบกลางภาคเรียน    
9 1.  นักศึกษาท าการเสนอผลงาน

การศึกษาข้อมูล 
เทรนด์กราฟิก แนวโน้มทาง
การตลาดนิเทศศิลป์ เป็นกลุ่มหน้า
ชั้นเรียน 

4 1.  นักศึกษาท าการน าเสนอผลงาน
การศึกษาข้อมูลเทรนด์กราฟิก 
แนวโน้มทางการตลาดนิเทศศิลป์ 
แต่ละกลุ่ม     พร้อมร่วมกัน
เสนอแนะความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการน ามาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนางานโครงการพิเศษ
ของแต่ละบุคคลได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 
สื่อที่ใช้ประกอบ 
- ออนไลน์บน Google Meet 

อ.มารุต 
 

10 1.  ส่งผลงานการเขียนโครงการ
พิเศษ บทที่ 2 ให้กับอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการพิเศษแต่ละบุคคล 
 2.   ศึกษาหลักการเขียนการค้นหา
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้
ในการเขียนบทที่ 3 เกี่ยวกับ 
วิธีการเก็บรวมรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลทางการตลาดเพ่ือการ
ออกแบบนิเทศศิลป์ 

4 1.  ส่งผลงานการเขียนโครงการ
พิเศษ บทที่ 2 ให้กับอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการพิเศษแต่ละบุคคล
เพ่ือชี้แนะแนวทางและปรับปรุง
ผลงานให้มีความถูกต้องและ
เหมาะสม 
2. ผู้สอนท าการอธิบายถึงเนื้อหา
เกี่ยวกับหลักการในการรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ
เขียนข้อมูลทางการตลาดที่ได้
ท าการศึกษา  ลงในบทที่ 2 ซึ่งเป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับ       

อ.มารุต 
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หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
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กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

 - การก าหนดและวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมาย 
 - การเก็บรวบรวมข้อมูลทาง
การตลาดและเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ตลาด 
-การตั้งเกณฑ์ในการเลือกตัวอย่าง
ที่เหมาะสมในการวิเคราะห์รูปแบบ
งานกราฟิก 
สื่อที่ใช้ประกอบ 
- ออนไลน์บน Google Meet  
สั่งการบ้าน 
- ให้นักศึกษาท าการศึกษารวบรวม
ข้อมูลและท าการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเรียบเรียง
ข้อมูลที่เหมาะสมเขียนไว้ในบทที่ 3 
ตามท่ีได้ท าการศึกษาหลักและ
วิธีการเขียนที่ถูกต้อง 
 

11 1.  ส่งผลงานการเขียนโครงการ
พิเศษ บทที่ 2 ให้กับอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการพิเศษแต่ละบุคคล 
 2.   ศึกษาหลักการเขียนการค้นหา
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้
ในการเขียนบทที่ 2 เกี่ยวกับ 
การวิเคราะห์ขอ้มูลทางการตลาดเพื่อ
การออกแบบนิเทศศิลป์ 

4 1.  ส่งผลงานการเขียนโครงการ
พิเศษ บทที่ 2 ให้กับอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการพิเศษแต่ละบุคคล
เพ่ือชี้แนะแนวทางและปรับปรุง
ผลงานให้มีความถูกต้องและ
เหมาะสม 
2.ผู้สอนท าการอธิบายถึงเนื้อหา
เกี่ยวกับหลักการใน การวิเคราะห์
ข้อมูล และเขียนข้อมูลทาง
การตลาดที่ได้ท าการศึกษา  ลงใน
บทที่ 2 ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ       
 -  การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและ
ข้อมูลผู้บริโภค 
 -  การวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การตลาด 
 -  การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างและ

อ.มารุต 
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การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

การวิเคราะห์ตัวอย่างผลงาน 
สื่อที่ใช้ประกอบ 
- ออนไลน์บน Google Meet  
สั่งการบ้าน 
-  ให้นักศึกษาท าการศึกษา
รวบรวมข้อมูลและท าการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเรียบเรียง
ข้อมูลที่เหมาะสมเขียนไว้ในบทที่ 2 
ตามท่ีได้ท าการศึกษาหลักและ
วิธีการเขียนที่ถูกต้อง 
 

12 1.  ส่งผลงานการเขียนโครงการ
พิเศษ บทที่ 2 ให้กับอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการพิเศษแต่ละบุคคล 
 2.   ศึกษาหลักการเขียนการค้นหา
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้
ในการเขียนบทที่ 3 เกี่ยวกับ 
ทฤษฎีหลักการออกแบบงานกราฟิก
ประเภทต่างๆ 

4 1.  ส่งผลงานการเขียนโครงการ
พิเศษ บทที่ 2 ให้กับอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการพิเศษแต่ละบุคคล
เพ่ือชี้แนะแนวทางและปรับปรุง
ผลงานให้มีความถูกต้องและ
เหมาะสม 
2.ผู้สอนท าการอธิบายถึงเนื้อหา
เกี่ยวกับหลักการใน การออกแบบที่
ได้ท าการศึกษา  ลงในบทที่ 3 ซ่ึง
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ       
- การน าทฤษฎี หลักการออกแบบ
งานกราฟิกประเภทต่างๆ เพ่ือ
น ามาใช้ต่อการพัฒนางานออกแบบ
นิเทศศิลป์ในขั้นต่อไป ให้มีความ
เหมาะสมและถูกต้องที่สุด 
สื่อทีใ่ช้ประกอบ 
- ออนไลน์บน Google Meet  
สั่งการบ้าน 
-  ให้นักศึกษาท าการศึกษา
รวบรวมข้อมูลและท าการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเรียบเรียง
ข้อมูลที่เหมาะสมเขียนไว้ในบทที่ 3 
ตามท่ีได้ท าการศึกษาหลักและ

อ.มารุต 
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กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

วิธีการเขียนที่ถูกต้อง 
13 1.  ส่งผลงานการเขียนโครงการ

พิเศษ บทที่ 3 ให้กับอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการพิเศษแต่ละบุคคล 
2.  ศึกษารูปแบบวิธีการน าเสนอ
ผลงานโครงการพิเศษที่มีความ
ถูกต้องและเหมาะสมตรงตาม
หลักการ 

4 1.  ส่งผลงานการเขียนโครงการ
พิเศษ บทที่ 3 ให้กับอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการพิเศษแต่ละบุคคล
เพ่ือชี้แนะแนวทางและปรับปรุง
ผลงานให้มีความถูกต้องและ
เหมาะสม 
2.ผู้สอนท าการอธิบายถึงรูปแบบ
และวิธีการน าเสนอโครงการพิเศษ
ที่มีความถูกต้อง เหมาะสม และ
ชัดเจน เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในการสอบน าเสนอผลงาน
โครงการพิเศษการออกแบบนิเทศ
ศิลป์ของแต่ละบุคคล 
สื่อที่ใช้ประกอบ 
- ออนไลน์บน Google Meet 

อ.มารุต 
 

14 1.  ส่งผลงานการเขียนโครงการ
พิเศษ บทที่ 1- 3ให้กับอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการพิเศษแต่ละบุคคล  
2.  สอบการน าเสนอผลงานโครงการ
พิเศษ 
การออกแบบนิเทศศิลป์แต่ละบุคคล  
( กลุ่มท่ี 1 ) 

4 1.  ส่งผลงานการเขียนโครงการ
พิเศษ บทที่ 1- 3 ให้กับอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการพิเศษแต่ละบุคคล
เป็นรูปเล่มที่มีข้อมูลถูกต้องและ
เหมาะสม ชัดเจน 
2. นักศึกษาท าการสอบการ
น าเสนอผลงานโครงการพิเศษการ
ออกแบบนิเทศศิลป์ของแต่ละ
บุคคลที่ได้ท าการศึกษามาอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด ( กลุ่มท่ี 
1 ) 
สื่อที่ใช้ประกอบ 
- ออนไลน์บน Google Meet  

อ.มารุต 
 

15 1.  ส่งผลงานการเขียนโครงการ
พิเศษ บทที่ 1- 3ให้กับอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการพิเศษแต่ละบุคคล  
2.  สอบการน าเสนอผลงานโครงการ
พิเศษ 

4 1.ส่งผลงานการเขียนโครงการ
พิเศษ บทที่ 1- 3 ให้กับอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการพิเศษแต่ละบุคคล
เป็นรูปเล่มที่มีข้อมูลถูกต้องและ
เหมาะสม ชัดเจน 

อ.มารุต 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

การออกแบบนิเทศศิลป์ของแต่ละ
บุคคล  
( กลุ่มท่ี 2 ) 
 

2.นักศึกษาท าการสอบการน าเสนอ
ผลงานโครงการพิเศษการออกแบบ
นิเทศศิลป์ของแต่ละบุคคลที่ได้
ท าการศึกษามาอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมที่สุด ( กลุ่มท่ี 2 ) 
สื่อที่ใช้ประกอบ 
- ออนไลน์บน Google Meet  

16 1.  การสรุปและประเมินผลการ
ด าเนินงานในการรวบรวมข้อมูลและ
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปพัฒนา
และประยุกต์ใช้ต่อรายวิชาโครงการ
พิเศษการออกแบบนิเทศศิลป์บทที่4-
5 

4 1.นักศึกษาท าการสรุปและ
ประเมินผลการด าเนินงานในการ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้เพ่ือน าไปพัฒนาประยุกต์ใช้ใน
รายวิชาโครงการพิเศษ การ
ออกแบบนิเทศศิลป์บทที่4-5 
สื่อที่ใช้ประกอบ 
- ออนไลน์บน Google Meet  

อ.มารุต 
 

17 สอบปลายภาค    
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
    ( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของ
รายวิชา  
     (Curriculum Mapping) ตามท่ีก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาห์ที่ประเมิน และสัดส่วนของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วน 
ของการประเมินผล  

1.1,1.5,1.6,2.1,2.2, 
2.3, 
 
 
 
 

- ประเมินจากการศึกษาค้นคว้าและการน าเสนอ 
- ประเมินจากการท าแบบร่างในชั้นเรียน 
- ประเมินจากความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 
 

2-8 20% 

2.1, 2.2, 2.3, 
3.2,3.3,3.4 
 
 
 

- ประเมินจากตัวอย่างแนวความคิดทางการ
ออกแบบ (References) 
- ประเมินจากการเขียนผังความคิดทางการ
ออกแบบ 
-การสอบน าเสนอหัวข้อโครงการพิเศษ 

2-8 10% 

1.1,1.5,1.6, -การน าเสนอผลงานภาคเอกสารรูปเล่มโครงการพิเศษ 10-15 20% 
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3.2, 3.3,3.4, 
4.1,4.4, 
5.1,5.2,5.4 
 
 

การออกแบบนิเทศศิลป์ 
- ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนและการส่งผลงานที่
ตรงเวลา 
- ประเมินจากการน าเสนอของนักศึกษา 
 

1.1,1.6,1.6, 
4.1,4.2,4.3,4.4 

 
 
 

- ประเมินจากการส่งงานตามก าหนดเวลาของ
นักศึกษา 
- ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 
- ประเมินจากผลงานของนักศึกษา 
 

10-15 10% 

4.1,4.4, 
5.1,5.2,5.4 
 

- ประเมินจากผลงานออกแบบส่วนบุคคล 
- ประเมินจากเผยแพร่ผลงานส่วนบุคคล 
 

15 10% 

2.1,2.2,2.3 
5.1,5.2,5.4 
 

- สอบปลายภาคเรียน 
-การสอบการน าเสนอผลงานโครงการพิเศษการ
ออกแบบนิเทศศิลป์รายบุคคลและสรุปแนวทางใน
การออกแบบนิเทศศิลป์ 
 

17 30% 

 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.  ต าราและเอกสารหลัก 
       ๑.มารุต พิเชษฐวิทย์.(2564). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิธีวิจัยทางการออกแบบนิเทศศิลป์ 
 
๒.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
        ๑.ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์. การวิจัยทางศิลปะ.พิมพ์ครั้งที่ 2 . กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
2548. 
  ๒.รศ.ดร.พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง. เอกสารประกอบการบรรยายการวิจัยนฤมิตศิลป์. กรุงเทพ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2550. 

 ๓.พิสณุ  ฟองศรี .  108 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์. พิมพ์ครั้งที่ 1.
ส านักพิมพ์พิมพ์งาม, 2551.  

  ๔.มารุต พิเชษฐวิทย์.(2557). สังคมแห่งความผาสุข:การสร้างสรรค์ทัศนจินตภาพที่เชื่อมโยงกับแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง. งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 
๓.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
            http://www.creativethailand.org/th 

http://www.creativethailand.org/th
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

  1.  มีการประเมินการสอนโดยใช้แบบสอบถาม โดยนักศึกษาในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียน 
       2. มีการสอบถามนักศึกษาถึงความรู้ที่ได้รับ ปัญหา และข้อเสนอแนะในการเรียนการสอน 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
1. มีการประเมินการสอนจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาโดยผู้สอนและผลงานของนักศึกษา 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
        ผู้สอนประมวลแบบสอบถาม และ การสังเกตพฤติกรรม และคุณภาพของผลงานของนักศึกษา 
สรุปผลเพื่อน ามาปรับปรุงการเรียนการสอน 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
1. มีการทวนสอบโดยให้นักศึกษาตั้งกลุ่มจัดนิทรรศการขึ้นเองในหัวข้อที่สนใจ และให้ผู้เข้าชมเป็นผู้ประเมินผลงาน 

หลังจากสอบปลายภาคเสร็จสิ้น 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 1. มีการประชุมภสาขาวิชาในปลายภาคการศึกษา เพ่ือหาแนวทางในการด าเนินการทบทวนและการวางแผน
ปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

  

http://www.okmd.or.th/
http://thaifont.info/
http://www.inspire4design.com/


มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก   
 

หนา้ | ๑๘  

รายวิชา VCD3902 วิธีวิจัยทางการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพ่ิมลดจ านวนได้ตามความรับผิดชอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 

 

 

รายวิชา 

(๑) 

คุณธรรม จริยธรรม 

(๒) 

ความรู้ 

(๓) 

ทักษะทางปัญญา 

(๔) 

ทักษะทางความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

(๕) 

ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หมวดวิชา

เฉพาะด้าน 

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 

VCD3902 

วิธีวิจัยทางการ

ออกแบบนิเทศ

ศิลป์ Research 

Methodology 

in Visual 
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Communicati

on Design 

ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพ่ิมลดจ านวนได้ตามความรับผิดชอบ 


