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รายละเอียดของรายวชิา (Course Specification) 
รหัสวิชา CPD ๓๖๑๒  รายวิชา การออกแบบเคร่ืองเขียนและของใช้ส านกังาน 

สาขาวชิา การออกแบบผลติภณัฑส์รา้งสรรค ์คณะ/วิทยาลัย ศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

รหสัวิชา    CPD ๓๖๑๒   
ชื่อรายวิชาภาษาไทย  การออกแบบเคร่ืองเขียนและของใช้ส านกังาน 
ชื่อรายวิชาภาษาองักฤษ  Design of Stationery and Office Equipment 

๒.  จ านวนหน่วยกติ         ๓ (๒-๒-๕)          
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑  หลกัสตูร       ศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ (การออกแบบผลติภณัฑส์รา้งสรรค)์   
      ๓.๒ ประเภทของรายวชิา    หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน ประเภทวชิาบงัคบั  
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     
      ๔.๑  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา     ผศ.นภดล สงัวาลเพ็ชร   
      ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน   ผศ.นภดล สงัวาลเพ็ชร 
๕.  สถานที่ติดต่อ    สาขาการออกแบบผลิตภณัฑ์สร้างสรรค ์

E – Mail: noppadon.sa@ssru.ac.th 
๖.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน   

๖.๑ ภาคการศกึษาที่   ๒/๒๕๖๔  /  ชัน้ปีที่ ๓ 
๖.๒ จ านวนผู้ เรียนที่รับได้   ประมาณ ๓๐ คน 

๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)    ไม่มี 
๘.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)   ไม่มี      
๙.  สถานที่เรียน       ห้อง ๕๘๓๐๒ สาขาการออกแบบผลิตภณัฑ์สร้างสรรค์  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
๑๐.วันที่จดัท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด วนัท่ี ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 

๑.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 - เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ใช้สอย ในด้านคุณลักษณะ คุณสมบตัิ รูปลักษณ์ เอกลักษณ์ การตลาด 
ผู้บริโภค และปัจจัยที่มผีลต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ 
 - นักศึกษาสามารถสร้างสรรคง์านออกแบบท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บรโิภคได ้
 - นกัศกึษาน าความรู้ไปประยกุตใ์ช้กบัรายวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องได้ 

๒.   วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  เพื ่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ         
สวนสุนันทา คือ เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
   การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานที่ออกแบบเพื่อตอบสนองประโยชน์ใช้สอย ในด้านคุณลักษณะ  คุณสมบัติ 
รูปลักษณ์ เอกลักษณ์ การตลาด ผู้บริโภค และปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน ข้อมูลแนวโน้มทาง
การตลาดเพื่อการออกแบบ  ฝึกปฏิบัติโดยเน้นการนำองค์ความรู้ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ  

  Analyzing products of stationery and office equipment Designed for responding the use in property, qualifications, 
configurations, uniqueness, marketing, consumers and factors affecting stationery and office equipment, information of 
marketing trend for Design, practical training by emphasizing bringing local body of knowledge to be applied in Design.  
 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๓๐ ชัว่โมง ตามความต้องการของ
นกัศกึษา  

๓๐ ชัว่โมง ๘๐ ชัว่โมง 
 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสปัดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล ๑ ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพกัอาจารย์ผู้สอน  ห้อง ๕๘๓๐๓ ชัน้ ๓  อาคาร ๕๘  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศพัท์ที่ท างาน / มือถือ  หมายเลข ๐๘๑-๘๖๘๑๙๒๗ 
 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ (E-Mail) noppadon.sa@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line) facebook: Noppadon sangwalpetch / Line: Knot_not 
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ (Internet/Webboard) http://www.elfar.ssru.ac.th/noppadol_sa/ 
 
 
 

http://www.facebook.com/iknot.ing%20/
http://www.elfar.ssru.ac.th/noppadol_sa/
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
  (๒)  มวีินยัตรงต่อเวลา มคีวามรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 
  (๓)  มีจรรยาบรรณวิชาชีพนักออกแบบ 

๑.๒   วิธีการสอน 
(๒)  ก าหนดให้มีวฒันธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลกูฝังให้นกัศกึษามีระเบยีบวินยั รวมทัง้การแต่งกายให้เป็นไปตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลยั 
(๓)  มกีารสอดแทรกเร่ืองจรรยาบรรณและโทษที่จะได้รับ รวมถงึการตรวจสอบผลงานการออกแบบอย่างเข้มงวด 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
 (๒)  ประเมินจากวินยั และความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 (๓)  ประเมินจากผลงานการออกแบบ 

 
๒. ความรู้ 

๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
  (๑)  มีความรู้และความเข้าใจในหลกัการ และทฤษฎีที่ส าคญัในเนือ้หาวิชาที่ศกึษา 

         (๒)  สามารถวิเคราะห์ อธิบาย ประยุกต์องค์ความรู้มาใช้ในงานออกแบบ 
  (๓)  สามารถมารถบรูณาการความรู้ และ/หรือ ทกัษะในวิชาที่ศกึษาเข้ากบัความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
๒.๒   วิธกีารสอน 

(๑)  เน้นหลกัทฤษฏี และการประยกุตใ์ช้ในทางปฏิบตัิในสภาพแวดล้อมจริง 
(๒)  ตั้งโจทย์ให้แก้ปญัหา 
(๓)  ให้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศกึษาดงูาน และเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากรายงานท่ีนกัศกึษาท าส่ง และทดสอบย่อยโดยเน้นเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎี 
(๒)  สังเกตจากการแก้ปญัหาตามโจทย์ที่กำหนด 
(๓)  ประเมินจากชิน้งานผลิตภณัฑ์สร้างสรรค์ ที่นกัศกึษาน าเสนอ 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  (๑)  สามารถรวบรวม ศึกษา คิดวเิคราะห์ และสรุปประเด็นที่ศึกษาอย่างเป็นระบบ 
  (๒)  สามารถประยกุต์ความรู้ และทกัษะมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
  (๓)  มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานทางด้านการออกแบบ 

๓.๒   วิธีการสอน 
 (๑)  ตัง้ค าถามและประเด็นเพื่อให้คิดวเิคราะห์ และรายงาน 

(๒)  น าเสนอเทคนคิและเคร่ืองมอืพร้อมทัง้สร้างชิน้งานตวัอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการท างาน  โดยให้นกัศกึษา 
        สามารถเลือกเทคนิคและเคร่ืองมือในการปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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(๓)  สร้างโจทย์ในการออกแบบ เพื่อให้นกัศกึษาลงมือปฏิบตัใินการออกแบบ 
๓.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑,๒,๓)  ประเมินจากสภาพจริงจากผลงาน และขัน้ตอนการปฏิบตัิงานของนกัศกึษา 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
  (๒)  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

๔.๒   วิธกีารสอน 
(๒)  มอบหมายให้ท างานเป็นกลุม่ 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
(๒)  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศกึษา ในการน าเสนอรายงายกลุม่ในชัน้เรียน 
 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
  (๒)  สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

๕.๒   วิธกีารสอน 
(๒)  มอบหมายชิน้งานและน าเสนอ 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 
(๒)  ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 
 

๖. ทักษะพิสัย 
๖.๑   ทักษะพิสัยที่ต้องพัฒนา ๑ 
  (๑)  มีทักษะการปฏิบัติงานออกแบบผลติภณัฑ์ตามเนื้อหารายวิชา และสามารถ พัฒนาทักษะของตนเอง อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๖.๒   วิธีการสอน 
 (๑)  จดัให้มีการน าเสนอ วิเคราะห์และอภิปรายในผลงานท่ีนกัศกึษาได้ท า เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กบัตนเองและ 
       สมาชิกในชัน้เรียน 

๖.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากสภาพจริงจากผลงาน และขัน้ตอนการปฏิบตังิานของนกัศกึษา 

หมายเหต ุ
สญัลกัษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลกั  
สญัลกัษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นวา่ง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึง่จะปรากฏอยูใ่นแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๑ แนะนำรายวิชา และตกลงกฎระเบียบสำหรับรายวิชา ๔ -บรรยาย (online) 
โดยใช้โปรแกรม Zoom 

ผศ.นภดล สงัวาลเพ็ชร 

๒ การออกแบบเคร่ืองเขียน จากนกัออกแบบมืออาชีพ ๔  วิทยากรบรรยาย (online) 
โดยใช้โปรแกรม Zoom 

วิทยากร 

 
๓ 

การออกแบบโดยคำนึงถึงวัสดุ ๔ -บรรยาย (online) 
โดยใช้โปรแกรม Zoom 
-ชมวิดีทัศน ์
-นกัศกึษาปฏิบตัิการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ 

ผศ.นภดล สงัวาลเพ็ชร 

๔ นักศึกษาปฏิบัติงานการออกแบบ ๔ -นกัศกึษาปฏิบตัิการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ 

ผศ.นภดล สงัวาลเพ็ชร 

๕ การนำเสนอผลงานการออกแบบโดยคำนึงถึงวัสด ุ ๔ -นกัศกึษาน าเสนอผลงานการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ (online) 
โดยใช้โปรแกรม Zoom 

ผศ.นภดล สงัวาลเพ็ชร 

๖ การออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้งาน ๔ -บรรยาย (online) 
โดยใช้โปรแกรม Zoom 
-ชมวิดีทัศน ์
-นกัศกึษาปฏิบตัิการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ 

ผศ.นภดล สงัวาลเพ็ชร 

๗ นักศึกษาปฏิบัติงานการออกแบบ ๔ -นกัศกึษาปฏิบตัิการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ 

ผศ.นภดล สงัวาลเพ็ชร 

๘ การนำเสนอผลงานการออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้งาน ๔ -นกัศกึษาน าเสนอผลงานการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ (online) 
โดยใช้โปรแกรม Zoom 

ผศ.นภดล สงัวาลเพ็ชร 

๙ การออกแบบโดยคำนึงถึงความงาม ๔ -บรรยาย(online) 
โดยใช้โปรแกรม Zoom 
-ชมวิดีทัศน ์
-นกัศกึษาปฏิบตัิการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ 

ผศ.นภดล สงัวาลเพ็ชร 

๑๐ นักศึกษาปฏิบัติงานการออกแบบ ๔ -นกัศกึษาปฏิบตัิการ ผศ.นภดล สงัวาลเพ็ชร 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

ออกแบบผลิตภณัฑ์ 
๑๑ การนำเสนอผลงานการออกแบบโดยคำนึงถึงความงาม ๔ -นกัศกึษาน าเสนอผลงานการ

ออกแบบผลิตภณัฑ์ (online) 
โดยใช้โปรแกรม Zoom  

ผศ.นภดล สงัวาลเพ็ชร 

๑๒ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่บ้านคีรีวงกต อ.นายูง จ.
อุดรธาน ีภายใต้แนวคิดเศรษกิจพอเพียง 

๔ -บรรยาย (online) 
โดยใช้โปรแกรม Zoom 
-ชมวิดีทัศน ์
-นกัศกึษาปฏิบตัิการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ 

ผศ.นภดล สงัวาลเพ็ชร 

๑๓-๑๖ นักศึกษาปฏิบัติงานการออกแบบ ๑๖ -นกัศกึษาปฏิบตัิการ ผศ.นภดล สงัวาลเพ็ชร 

๑๗ สอบปลายภาค - นกัศกึษาน าเสนอผลงานการ
สร้างสรรค์ 
อาจารย์สรุปผลการเรียนรู้ 

ผศ.นภดล สงัวาลเพ็ชร 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

     ผลการเรียนรู้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ประเมนิ 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล  
๑(๒),๑(๕),๑(๖) การมีส่วนร่วมในชัน้เรียน 

ความมีระเบียบวินยั 
ความตรงต่อเวลา 

ทกุสปัดาห์ ๑๐% 

๒(๑),๒(๒),๒(๔),๓(๑),๓(๒),๓(๓), 
๕(๑),๕(๓) 

ประเมินความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ 
ปัญหาในเวลาจ ากดัจากผลงานออกแบบ
จากการปฏิบตัิการ ๔ ชัว่โมง 

๓-๑๕ ๖๐% 

๔(๑),๔(๔),๔(๕),๕(๑),๕(๓) ทดสอบความรู้ปลายภาค การน าเสนอ
ผลงาน 

๑๗ ๓๐% 

 
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ต าราและเอกสารหลกั 
   ๑) นภดล สงัวาลเพ็ชร (2560). วัสดุในงานออกแบบ . กรุงเทพมหานคร  : ศนูย์ถา่ยเอกสาร งานส่ือและส่ิงพิมพ์แก้วเจ้าจอม. 
๒.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
   ๑) สิงห์ อินทรชโูต (2556). พัฒนาเศษวสัดอุย่างสร้างสรรค์ . ปทมุธานี  : ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

  ให้นกัศกึษาประเมินประสิทธิผลของรายวชิา ได้แก่ วิธีการสอน การจดักิจกรรม เนือ้หารายวิชา พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
     ประเมินโดยใช้แบบสอบถามของมหาวิทยาลยั และน ามาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการสอน 
๓.  การปรับปรุงการสอน 

 จดัการประชมุสาขาวิขาฯ เพื่อแจ้งผลการประเมิน และร่วมกนัหาวิธีการแก้ไข เพื่อปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวชิา 

  สาขาวิชามีการจดัโครงการแสดงผลงานนกัศกึษาเพื่อเป็นการประเมินผลงานต่อสาธารณชน 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
       พิจารณาความรู้ การคิดวิเคราะห์ และการประยกุต์ใช้ จากการแสดงผลงาน และน าผลมาอวางแผนปรับปรุงการสอนในครัง้ถดัไป 

*********************** 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลกัสตูร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

  ความรับผิดชอบหลกั         ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ 

รหัสวิชา     CPD ๓๖๑๒   
ชื่อรายวิชาการออกแบบเคร่ืองเขียนและ
ของใช้ส านกังาน 
     Design of Stationery and 
Office Equipment 
 

                 

ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจ านวนได้ตามความรับผิดชอบ 


