เอกสารหมายเลข มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มนุษยศาสตร@และสังคมศาสตร@
หมวดที่ 1 ขEอมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2034918 สัมมนาการสรIางสรรค@ศิลปะดิจิทัล (Digital Creative Arts Seminar)
2. จำนวนหนOวยกิต
3 หน^วยกิต (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
4. อาจารยRผูEรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยRผูEสอน
อาจารย@วิเชียร เทียนแพร^นิมิตร
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปVที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปhที่ 4
6. รายวิชาที่ตEองเรียนมากOอน (Pre-requisite) (ถEามี)
ไม^มี
7. รายวิชาที่ตEองเรียนพรEอมกัน (Co-requisites) (ถEามี)
ไม^มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลOาสุด
7 ธันวาคม 2563
หมวดที่ 2 จุดมุOงหมายและวัตถุประสงคR
1. จุดมุOงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหIผูIเรียนมีความรูIความเขIาใจในหลักการและความสำคัญของการจัดสัมมนา
2. เพื่อใหIผูIเรียนรูIจักและเขIาใจในการจัดสัมมนาเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย@
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3. เพื่อใหIผูIเรียนเขIาใจถึงแนวคิดเบื้องตIนดIานการสรIางสรรค@พนื้ ทีเ่ พื่อการสัมมนา
4. เพื่อใหIผูIเรียนเขIาใจถึงกระบวนสรIางสื่อเพื่อประชาสัมพันธ@งานสัมมนา
5. เพื่อใหIผูIเรียนสามารถนำความรูI ความเขIาใจ ในงานสัมมนาและนำไปฝtกใชIปฏิบัติ
สรIางสรรค@ผลงานใหIสัมพันธ@กับรายวิชาในหลักสูตรฯ

2. วัตถุประสงคRในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อส^งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนIนผูIเรียนเปvนสำคัญ โดยปรับปรุงเนื้อหาใหIเปvนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาและนักศึกษาสามารถคิด วิเคราะห@และบูรณาการความรูIจากกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อนำไปใชIในชีวิตประจำวัน
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
1. คำอธิบายรายวิชา
การคIนควIาและการสำรวจขIอมูลดIานวิชาชีพหรือกรณีศึกษา การสรIางสรรค@ศิลปะดิจิทัลในดIานต^างๆ
เพื่อการนำเสนอและเชิญวิทยากรร^วมอธิบายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2. จำนวนชั่วโมงที่ใชEตOอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝmกปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดEวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝmกงาน
บรรยาย 25 ชั่วโมง สอนเสริมตาม
การฝtกปฏิบัติ 33 ชั่วโมง การศึกษาดIวยตนเอง
ต^อภาคการศึกษา ความตIองการของ
ต^อภาคการศึกษา
5 ชั่วโมงต^อสัปดาห@
นักศึกษาเฉพาะราย
3. จำนวนชั่วโมงตOอสัปดาหRที่อาจารยRใหEคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกOนักศึกษาเปoนรายบุคคล
- อาจารย@ประจำรายวิชาใหIคำปรึกษาช^วงเวลาพักกลางวัน หรือเวลาว^างโดยมีการนัดหมายล^วงหนIา
- อาจารย@จัดเวลาใหIคำปรึกษาเปvนรายบุคคล หรือรายกลุ^มตามความตIองการ 1 ชั่วโมง
ต^อสัปดาห@ (เฉพาะรายที่ตIองการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูEของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตEองพัฒนา
พัฒนาผูIเรียนใหIมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพทางศิลปะและการออกแบบโดยมี
คุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
- ตระหนักในคุณค^าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย@สุจริต
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- มีวินัย ตรงต^อเวลา และความรับผิดชอบต^อตนเอง หนIาที่และสังคม
- มีภาวะความเปvนผูIนำและผูIตาม สามารถทำงานเปvนทีมและสามารถแกIไขขIอขัดแยIงและลำดับ
ความสำคัญ
- เคารพสิทธิและรับฟ•งความคิดเห็นของผูIอื่น รวมทั้งเคารพในคุณค^าและศักดิ์ศรีของความเปvนมนุษย@
- เคารพกฎระเบียบและขIอบังคับต^างๆ ขององค@กรและสังคม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพศิลปะและการออกแบบ
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพรIอมยกตัวอย^างกรณีศึกษางานสัมมนาและงานโฆษณาประชาสัมพันธ@งานสัมมนา
ที่เคยมีมาในสังคม
- อภิปรายกลุ^ม/มอบหมายใหIนักศึกษาทำงานเปvนกลุ^มฝtกการเปvนผูIนำ
- กำหนดใหIนักศึกษานำเสนอตัวอย^างที่เกี่ยวขIอง/วิเคราะห@
- มีการบรรยายพิเศษโดยผูIมีความรูIและประสบการณ@ในศาสตร@ทางดIานสัมมนา
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเขIาเรียนและส^งงานที่ไดIรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหIและตรงเวลา
- มีการอIางอิงเอกสารที่ไดIนำมาทำรายงาน อย^างถูกตIองและเหมาะสม
- ประเมินผลการวิเคราะห@กรณีศึกษา
- ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
2. ความรูE
2.1 ความรูEที่ตEองไดEรับ
รูIและเขIาใจความเปvนมาและวิวัฒนาการตลอดจนแนวคิดเบื้องตIนของงานสัมมนา
การจัดงาน การเตรียมงาน การหาผูIสนันสนุนงาน กระบวนการและองค@ประกอบต^างๆ ของการสรIางสรรค@
ผลงานโฆษณาประชาสัมพันธ@งานสัมมนาอย^างมีประสิทธิภาพ มีความรูIเกี่ยวกับเทคนิคและการฝtกปฏิบัติการ
สรIางสรรค@งานดIานอบรมสัมมนา
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ^ม การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห@กรณีศึกษา และมอบหมายใหI
คIนควIาหาบทความ ขIอมูลที่เกี่ยวขIอง โดยนำมาวิเคราะห@สรุปและนำเสนอ
2.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบปลายภาค ดIวยโดยใหIจัดงานสัมมนา ใชIการวิเคราะห@ผลงานสรIางสรรค@และรายงานจากการ
คIนควIาหัวขIอสัมมนาที่จะจัดและนำเสนออาจารย@ผูIสอนพรIอมจัดงานสัมมนา โดยมีเครื่องมือชี้วัดคุณภาพงาน
การประชาสัมพันธ@ จำนวนผูIเขIาชม การจักสถานที่และกิจกรรมภายในงาน
- ประเมินจากการการวิเคราะห@ผลการคIนควIาขIอมูล และการนำเสนอเปvนกลุ^ม/ชิน้ งานรายกลุ^ม
3. ทักษะทางปpญญา
3.1 ทักษะทางปpญญาที่ตEองพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห@อย^างเปvนระบบ เช^น คิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห@
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คิดสรIางสรรค@
3.2 วิธีการสอน
- การบรรยาย/บรรยายเสริมโดยวิทยากร/อภิปราย/ซักถาม
- วิเคราะห@กรณีศึกษา การนำเสนอผลงานสรIางสรรค@
- การสรุปบทเรียนดIวย Mind Mapping
3.3 วิธีการประเมินผล
- วัดผลจากการประเมินโครงการ การนำเสนอผลงาน
- สังเกตพฤติกรรมการแกIไขป•ญหา และความคิดสรIางสรรค@
4. ทักษะความสัมพันธRระหวOางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธRระหวOางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตEองพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสรIางสัมพันธภาพระหว^างผูIเรียนดIวยกัน
- พัฒนาความเปvนผูIนำและผูIตามในการทำงานเปvนกลุ^ม
- พัฒนาการเรียนรูIดIวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหIครบถIวนตามกำหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- บรรยายเสริมโดยวิทยากร
- จัดกิจกรรมกลุ^มในการวิเคราะห@กรณีศึกษา
- ปฏิบัติกิจกรรมเปvนรายบุคคลและกลุ^มเพื่อการนำเสนอผลงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเองและเพื่อน ดIวยแบบฟอร@มที่กำหนด
- ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเปvนกลุ^ม
- ประเมินจากรายงานการศึกษาดIวยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะหRเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชEเทคโนโลยีสารสนเทศ
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟ•ง การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห@ขIอมูลจากกรณีศึกษา
- พัฒนาทักษะในการสืบคIนขIอมูลทางอินเทอร@เน็ต
- ทักษะการใชIเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรIางสรรค@ผลงานและการสื่อสาร
- ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใชIรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานใหIศึกษาคIนควIาดIวยตนเอง และทำรายงานโดยเนIนกระบวนการคิดวิเคราะห@อย^างเปvนระบบ
- นำเสนอโดยใชIรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- จัดกิจกรรมสัมมนา
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากรายงานโครงงาน และรูปแบบการนำเสนอดIวยสื่อเทคโนโลยี
- ประเมินจากการมีส^วนร^วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหR
หัวขEอ/รายละเอียด
ที่
1
แนะนำรายวิชา
แนะนำลักษณะรายวิชา,จุดมุ^งหมาย,
เนื้อหา, ขั้นตอนการฝtกปฏิบัติงานและเกณฑ@การ
วัดประเมินผลของการเรียนการสอนในภาคเรียน
ที่ 2/2563
- ความสำคัญของรายวิชา
- จุดประสงค@รายวิชา
2-5 ความเปoนมาและความสำคัญของการสัมมนา
- ความหมาย, รูปแบบ, ประเภทของงาน
- แนวความคิดและกระบวนการคิด

จน.
ชั่วโมง
4

16

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใชE
- แนะแนวลักษณะรายวิชาฯ
- ศึกษาวิเคราะห@ผูIเรียน
- บรรยาย/อภิปราย

อ.วิเชียร
เทียนแพร^
นิมิตร

- อภิปราย/บรรยายพรIอมสื่อ
วิดีทัศน@/อินเตอร@เน็ต
- สนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
- อภิปราย/บรรยายผลงานที่คIนควIา
- สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อ.วิเชียร
เทียนแพร^
นิมิตร

6-7

แนวคิดในการสรEางสรรคRผลงาน
- แนวคิดและทฤษฎีของการสรIางสรรค@

12

8-10

สรEางสรรคRผลงาน
- พัฒนาและสรIางสรรค@ผลงานที่ศึกษาคIนควIา
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- อภิปราย/บรรยายผลงานที่คIนควIา
- สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

16

- อภิปราย/บรรยายพรIอมรายงาน
- สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- นักศึกษานำเสนอผลงานใน
ชั้นเรียนและจัดงานสัมมนาขึ้น
- อาจารย@วิจารณ@และเสนอแนะ
ความคิดเห็น
- ตรวจผลงานสรIางสรรค@

11-14 กระบวนการตOางๆ ของงานสัมมนา
- เทคนิคที่นำมาใชIในผลงานสรIางสรรค@
15

นำเสนอผลงาน / สรุปบทเรียน

4

16

ประเมินผลงาน

4

ผูEสอน

อ.วิเชียร
เทียนแพร^
นิมิตร
อ.วิเชียร
เทียนแพร^
นิมิตร
อ.วิเชียร
เทียนแพร^
นิมิตร
อ.วิเชียร
เทียนแพร^
นิมิตร
อ.วิเชียร
เทียนแพร^
นิมิตร
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรูE
กิจกรรม
ผลการ
วิธีการประเมิน
ที่
เรียนรู*E
1
2.1, 2.8
- ทดสอบย^อย
2.2, 3.4
- ทดสอบปลายภาค
2
2.3, 2.7
- ตรวจผลงานศึกษาคIนควIาและ
3.1, 3.4, 5.1 นำเสนอ
- ตรวจผลงานโครงงาน
(ปฏิบัติกิจกรรมกลุ^ม)
3
1.1-4, 1.7 - ประเมินจากการมีส^วนร^วม
2.4, 4.4, 4.6 กิจกรรมกลุ^มในชั้นเรียน
5.3
- ประเมินความรับผิดชอบ
ความตรงต^อเวลาในงานที่
ไดIรับมอบหมาย

สัปดาหRที่ประเมิน
4, 12
15
ตลอด
ภาคเรียน

ตลอด
ภาคเรียน

สัดสOวนของการ
ประเมินผล
10%
40%
40%

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตำราหลัก
Dr.Dink. ขั้นตอนการเตรียมงานจัดสัมมนาอย^างมืออาชีพ (ออนไลน@) เขIาถึงขIอมูลวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560.
จาก http://wilas.chamlertwat.in.th/seminar-steps/
สิริน วิวัฒน@เจริญพงศ@. วิธีการจัดสัมมนา (ออนไลน@) เขIาถึงขIอมูลวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560.
จาก https://www.gotoknow.org/posts/13249
2. เอกสารและขEอมูลสำคัญ
ยศ สันตสมบัติ (มนุษยRกับวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ@มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร@. 2013
ป•ยะชาติ อิศรภักดิ์. Branding 4.0. พิมพ@ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร@ฮาวทู, 2559
3. เอกสารและขEอมูลแนะนำ
เว็บไซต@ที่เกี่ยวกับหัวขIอภาพยนตร@โฆษณา, หนังสั้น, การตลาด, ฯลฯ
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธRการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ไดIจัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความคิดเห็น
จากนักศึกษาไดIดังนี้
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- การสนทนากลุ^มระหว^างผูIสอนและผูIเรียน
- แบบประเมินผูIสอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขIอเสนอแนะผ^านแบบประเมินผูIสอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธRการประเมินการสอน
ในการเก็บขIอมูลเพื่อประเมินการสอนไดIมีกลยุทธ@ ดังนี้
- การสังเกตการณ@สอนของผูIสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอนผลประเมินการเรียนรูI
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขIอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาขIอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว^างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขIอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูI
ในวิชา ไดIจากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุ^มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย^อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดIดังนี้
- การทวนสอบการใหIคะแนนจากการสุ^มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย@อื่น หรือ
ผูIทรงคุณวุฒิ ที่ไม^ใช^อาจารย@ประจำหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูIของนักศึกษา
โดยตรวจสอบขIอสอบ รายงาน วิธีการใหIคะแนนสอบและการใหIคะแนนพฤติกรรม
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดIมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อใหIเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปh หรือตามขIอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขIอ 4
- เปลี่ยนสลับอาจารย@ผูIสอน หรือเชิญวิทยากรผูIเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ@ตรงเพื่อใหI
นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต@ความรูIนี้กับป•ญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย@ หรือ
ผูIเชี่ยวชาญ ผูIชำนาญการต^างๆ
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