เอกสารหมายเลข มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2004910 : โครงการพิเศษออกแบบนิเทศศิลป์
2. จํานวนหน่วยกิต
4 หน่วยกิต (2-4-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์วิเชียร เทียนแพร่นิมิตร, อาจารย์แสนชัย ลิขิตธีรวุฒิ,
อาจารย์ปัณณธร สมสรวย, อาจารย์ณัฐกาญ ธีรบวรกุล
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 4
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
24 ธันวาคม 2563
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดและกระบวนการออกแบบนิเทศศิลป์
มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบนิเทศศิลป์อย่างมีระบบ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญโดยปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาและนักศึกษาสามารถคิด
วิเคราะห์และบูรณาการความรู้จากกระบวนการเรียนการสอน เพื่อนาไปใช้ให้สอดคล้องกับวิชาชีพการออกแบบ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ความเข้าใจแนวคิดและกระบวนการออกแบบนิเทศศิลป์มาประยุกต์ใช้
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ในการออกแบบนิเทศศิลป์อย่างมีระบบเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยปรับปรุง
เนื้อหาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาและนักศึกษาสามารถคิด วิเคราะห์และบูรณาการ
ความรู้จากกระบวนการเรียนการสอน _เพื่อนาไปใช้ให้สอดคล้องกับวิชาชีพการออกแบบ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ให้นักศึกษาเลือกหัวข้อเรื่อง _เพื่อปฎิบัติงานสร้างสรรค์ออกแบบนิเทศศิลป์ที่สมบูรณ์ ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการหลักสูตรตรวจสอบและตัดสินโครงการพิเศษ ส่วนการปฎิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอน
ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดให้จนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยต้องผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร และต้องจัดนิทรรศการผลงานเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึกปฏิบัติ/งาน การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
บรรยาย 25
สอนเสริมตาม
การฝึกปฏิบัติ 33
การศึกษาด้วยตนเอง
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชาให้คําปรึกษาช่วงเวลาพักกลางวัน หรือเวลาว่างโดยมีการนัดหมายล่วงหน้า
- อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย
มีจรรยาบรรณวิชาชีพทางศิลปะและการออกแบบโดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
- มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง หน้าที่และสังคม
- มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับ
ความสําคัญ
- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพศิลปะและการออกแบบ
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1.2 วิธีการสอน
นักศึกษาเลือกหัวข้องานสร้างสรรค์ออกแบบนิเทศศิลป์ที่ตนเองสนใจจะทาขึ้นมา ศึกษาค้นคว้า วิจัย
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ กาหนดให้นักศึษานาเสนอตัวอย่างที่เกี่ยวข้องหรือบทวิเคราะห์
นักศึกษานาเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ เมื่อผลงานผ่านการพิจารณาเสร็จสิ้น
นักศึกษาต้องจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน
1.3 วิธีการประเมินผล
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ประเมินผลงานในแต่ละวาระ มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นํามาทำรายงาน
อย่างถูกต้องและเหมาะสม ผลงานที่สร้างสรรค์สามารถนาไปต่อยอดสร้างสรรค์จริงได้
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
เป็นการรวบรวมความรู้ที่นักศึกษาเรียนมาตลอด 4 ปีการศึกษา เพื่อใช้ในโครงการพิเศษนี้
2.2 วิธีการสอน
นักศึกษานาเสนอผลงานที่ตนเองสนใจ พร้อมเนื้อหา ผลงานวิจัย ข้อมูล ที่สามารถนาไปสร้างสรรค์
ผลงานตามที่นักศึกษาต้องการ
2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินตามกรอบเวลาที่กําหนด โดยแบ่งเป็น ระยะที่ 1, ระยะที่ 2, ระยะที่ 3 และระยะที่ 4
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เช่น คิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์
คิดสร้างสรรค์
3.2 วิธีการสอน
- การบรรยาย/บรรยายเสริมโดยวิทยากร/อภิปราย/ซักถาม/การสอนออนไลน์
- วิเคราะห์กรณีศึกษา การนําเสนอผลงานสร้างสรรค์
- การสรุปบทเรียนด้วย Mind Mapping
3.3 วิธีการประเมินผล
- วัดผลจากการประเมินโครงการ การนําเสนอผลงาน
- สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา และความคิดสร้างสรรค์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
- พัฒนาความเป็นผู้นําและผู้ตามในการทํางานเป็นกลุ่ม
- พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกําหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
- ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่มเพื่อการนําเสนอผลงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
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- ประเมินผลงานตนเองและเพื่อนจากงานนิทรรศการ ด้วยแบบฟอร์มที่กําหนด
รูปแบบผลงานที่สร้างสรรค์
ประเมินจากเล่มรายงานการศึกษา
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
- พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสรรค์ผลงานและการสื่อสาร
- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- บรรยายรายละเอียดรายวิชา และมอบหมายงานให้ปฏิบัติ
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากรายงานโครงงาน และรูปแบบการนําเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1-2 เสนอหัวข้อผลงาน นักศึกษานาเสนอหัวข้อ
ที่ตนเองสนใจศึกษา
3-5 นักศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิจัย
รูปแบบงานศิลปะ/การออกแบบ
ที่ได้เสนอตามหัวข้อที่ระบุ

จน.
ชั่วโมง
8

- อภิปราย/บรรยายผลงานที่ค้นคว้า
- สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- นําเสนอแบบออนไลน์
- อภิปราย/บรรยายผลงานที่ค้นคว้า
- สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย์ฃ
ทั้ง 4 ท่าน

-อภิปราย/บรรยายพร้อมรายงาน
- สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย์ฃ
ทั้ง 4 ท่าน

8

8-10

สร้างสรรค์ผลงาน
พัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานที่ศึกษา
ค้นคว้า จนได้รูปแบบที่ต้องการ

8

กระบวนการต่างๆ ของผลงานสร้างสรรค์
- นำเสนอผลงาน

อาจารย์ฃ
ทั้ง 4 ท่าน
อาจารย์ฃ
ทั้ง 4 ท่าน

อภิปราย/บรรยาย พร้อมสื่อ
วิดีทัศน์/อินเตอร์เน็ต
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
นำผลทดลอง วิจัย มาพัฒนาเป็น แบบร่างผลงาน

15

- คิดค้นเนื้อหาที่จะทางาน

ผู้สอน

8

6-7

11-14 กระบวนการต่างๆ ของผลงานสร้างสรรค์
- เทคนิคที่นามาใช้ในผลงานสร้างสรรค์

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

8

8

-นักศึกษานาเสนอผลงาน
-อาจารย์วิจารณ์และเสนอแนะ
ความคิดเห็น

อาจารย์ฃ
ทั้ง 4 ท่าน

อาจารย์ฃ
ทั้ง 4 ท่าน

4

16

นําเสนอผลงาน / สรุปบทเรียน

8

- ตรวจผลงาน

อาจารย์ฃ
ทั้ง 4 ท่าน

16

ประเมินผลงาน

8

-นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
-วิจารณ์ผลงานพร้อม
ข้อเสนอแนะ

อาจารย์ฃ
ทั้ง 4 ท่าน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการ
วิธีการประเมิน
ที่
เรียนรู*้
1
2.1, 2.8
- ทดสอบย่อย
2.2, 3.4
- ทดสอบปลายภาค
2
2.3, 2.7
- ตรวจผลงานศึกษาค้นคว้าและ
3.1, 3.4, 5.1 นําเสนอ
- ตรวจผลงานโครงงาน
(ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม)
3
1.1-4, 1.7 - ประเมินจากการมีส่วนร่วม
2.4, 4.4, 4.6 กิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน
5.3
- ประเมินความรับผิดชอบ
ความตรงต่อเวลาในงานที่
ได้รับมอบหมาย

สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประ
เมินผล
4, 12
10%
15
40%
ตลอด
40%
ภาคเรียน
ตลอด
ภาคเรียน

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
- พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง. วิธีวิทยาการวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์. กรุงเทพฯ: เท กซ์ แอนด์ เจอร์นัล
พับลิเคชั่น, 2545.
- นิรัช สุดสังข์. ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ : Research Methodology in Designs
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2559
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
ขึ้นกับข้อมูลที่นักศึกษาค้นคว้ามา
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
หนังสือ และเว็บไซด์ ที่เกี่ยวกับรายวิชาที่เรียน

5

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา
ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความคิดเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านแบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอนผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ
ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา
โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา
ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เปลี่ยนสลับอาจารย์ผู้สอน หรือเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงเพื่อให้
นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชํานาญการต่างๆ
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