เอกสารหมายเลข มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรG
หมวดที่ 1 ขEอมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2032114 ภาพประกอบเพื่องานวรรณกรรม
(Illustration for Novel)
2. จำนวนหน^วยกิต
3 หน^วยกิต (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
4. อาจารยGผูEรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยGผูaสอน
อาจารยGวิเชียร เทียนแพร^นิมิตร
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ตaองเรียนมากUอน (Pre-requisite) (ถEามี)
ไม^มี
7. รายวิชาที่ตaองเรียนพรaอมกัน (Co-requisites) (ถaามี)
ไม^มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล^าสุด
7 ธันวาคม 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุงU หมายและวัตถุประสงคG
1. จุดมุงU หมายของรายวิชา
1. เพื่อใหaผูaเรียนมีความรูaความเขaาใจในหลักการและความสำคัญของผลงานวรรณกรรมและภาพประกอบ
2. เพื่อใหaผูaเรียนรูaจักและเขaาใจเนื้อหาและความหมายของวรรณกรรมเพื่อถ^ายทอดสู^ผลงานภาพประกอบ
3. เพื่อใหaผูaเรียนเขaาใจถึงที่มาของแนวคิดเบื้องตaนของผลงานดaานวรรณกรรมและการสื่อสารดaวยภาพประกอบ
4. เพื่อใหaผูaเรียนเขaาใจถึงกระบวนสรaางสรรคGผลงานภาพประกอบอย^างมีระบบ เพื่อนำมาประยุกตGใชaกับ
วิธีการสรaางสรรคGผลงานศิลปะดิจิทัล
5. เพื่อใหaผูaเรียนสามารถนำความรูa ความเขaาใจ ในงานวรรณกรรมมาพัฒนาเปpนภาพประกอบและนำไปพัฒนา
และใชaปฏิบัติสรaางสรรคGผลงานใหaสัมพันธGกับรายวิชาในหลักสูตรออกแบบดิจทิ ัล

2. วัตถุประสงคGในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อส^งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนaนผูaเรียนเป็นสำคัญ โดยปรับปรุงเนื้อหาใหaเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาและนักศึกษาสามารถคิด วิเคราะหG บูรณาการความรูaจากกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อนำไปใชiในชีวิตประจำวัน
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
1. คำอธิบายรายวิชา
กรรมวิธีการเขียนเคaาโครงเรื่องและการเขียนเรื่องเพื่อนำไปสรaางภาพประกอบ เพื่อเผยแพรในสื่อต^างๆ
เช^น บทความ เรื่องสั้น นวนิยาย การGตูนเล^ม การGตูนลaอ สื่ออิเล็กทรอนิกสG หนังสือแบบเรียนและหนังสือ
ประกอบ สำหรับเด็กทั้งนี้จะตaองศึกษาถึงลักษณะและวิธีการแสดงออก เพื่อใหaผลงานสอดคลaอง
หรือส^งเสริมกันในเรื่อง ดังกล^าว
2. จำนวนชั่วโมงที่ใชaตอU ภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝmกปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดaวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
บรรยาย 25 ชั่วโมง สอนเสริมตาม
การฝึกปฏิบัติ 33 ชั่วโมง การศึกษาดaวยตนเอง 5
ต^อภาคการศึกษา ความตaองการของ
ต^อภาคการศึกษา
ชั่วโมงต^อสัปดาหG
นักศึกษาเฉพาะราย
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3. จำนวนชั่วโมงตUอสัปดาหGที่อาจารยGใหaคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกUนักศึกษาเปmนรายบุคคล
- อาจารยGประจำรายวิชาใหiคำปรึกษาช^วงเวลาพักกลางวัน หรือเวลาว^างโดยมีการนัดหมาย
ล^วงหนaา
- อาจารยGจัดเวลาใหaคำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ^มตามความตaองการ 1 ชั่วโมง ต^อสัปดาหG
(เฉพาะรายที่ตaองการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูขE องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตaองพัฒนา
พัฒนาผูaเรียนใหaมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพทางศิลปะและการออกแบบโดยมี
คุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
- ตระหนักในคุณค^าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยGสุจริต
- มีวินัย ตรงต^อเวลา และความรับผิดชอบต^อตนเอง หนaาที่และสังคม
- มีภาวะความเป็นผูaนำและผูaตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแกaไขขaอขัดแยaงและลำดับ
ความสำคัญ
- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูaอื่น รวมทั้งเคารพในคุณค^าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษยG
- เคารพกฎระเบียบและขaอบังคับต^างๆ ขององคGกรและสังคม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพศิลปะและการออกแบบ
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพรaอมยกตัวอย^างกรณีศึกษาผลงานวรรณกรรมและภาพประกอบ
- อภิปรายกลุ^ม/มอบหมายใหaนักศึกษาทำงานเป็นกลุ^มฝึกการเป็นผูaนำ
- กำหนดใหaนักศึกษานำเสนอตัวอย^างที่เกี่ยวขaองมาวิเคราะหG
- มีการบรรยายพิเศษโดยผูaมีความรูaและประสบการณGในศาสตรGทางดaานภาพประกอบ
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเขaาเรียน และส^งงานที่ไดaรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหaและตรงเวลา
- มีการอaางอิงเอกสารที่ไดaนำมาทำรายงาน อย^างถูกตaองและเหมาะสม
- ประเมินผลการวิเคราะหGกรณีศึกษา
- ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
2. ความรูa
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2.1 ความรูaที่ตaองไดaรับ
รูaและเขaาใจความเป็นมาและวิวัฒนาการตลอดจนแนวคิดเบื้องตaนของงานภาพประกอบ
กระบวนการและองคGประกอบต^างๆ ของการสรaางสรรคGผลงานภาพประกอบอย^างมีประสิทธิภาพ ความรูa
เกี่ยวกับเทคนิคและการฝึกปฏิบัติการสรaางสรรคGผลงานศิลปะ
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ^ม การนำเสนอรายงาน การวิเคราะหGกรณีศึกษา และมอบหมายใหa
คaนควaาหาบทความ ขaอมูลที่เกี่ยวขaอง โดยนำมาวิเคราะหGสรุปและนำเสนอ
2.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบย^อย สอบปลายภาค ดiวยโดยใชiการวิเคราะหGผลงานสรiางสรรคGและรายงานจากการคaนควaา
ผลงานของวรรณกรรมและภาพประกอบ
- ประเมินจากการการวิเคราะหGผลการคaนควaาขaอมูล และการนำเสนอเป็นกลุ^ม/ชิ้นงานรายกลุ^ม
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ตaองพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหGอย^างเป็นระบบ เช^น คิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะหG คิดสรaางสรรคG
3.2 วิธีการสอน
- การบรรยาย/บรรยายเสริมโดยวิทยากร/อภิปราย/ซักถาม
- วิเคราะหGกรณีศึกษา การนำเสนอผลงานสรaางสรรคG
- การสรุปบทเรียนดaวย Mind Mapping
3.3 วิธีการประเมินผล
- วัดผลจากการประเมินโครงการ การนำเสนอผลงาน
- สังเกตพฤติกรรมการแกaไขปัญหา และความคิดสรaางสรรคG
4. ทักษะความสัมพันธGระหว^างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธGระหว^างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตaองพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสรaางสัมพันธภาพระหว^างผูaเรียนดaวยกัน
- พัฒนาความเป็นผูaนำและผูaตามในการทำงานเป็นกลุ^ม
- พัฒนาการเรียนรูaดaวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหaครบถaวนตามกำหนดเวลา
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4.2 วิธีการสอน
- บรรยายเสริมโดยวิทยากร
- จัดกิจกรรมกลุ^มในการวิเคราะหGกรณีศึกษา
- ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ^ม
- การนำเสนอผลงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเองและเพื่อน ดaวยแบบฟอรGมที่กำหนด
- ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ^ม
- ประเมินจากรายงานการศึกษาดaวยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะหGเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชaเทคโนโลยีสารสนเทศ
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน โดยการทำรายงานนำเสนอในชั้นเรียน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะหGขaอมูลจากกรณีศึกษา
- พัฒนาทักษะในการสืบคaนขaอมูลทางอินเทอรGเน็ต
- ทักษะการใชiเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรiางสรรคGผลงานและการสื่อสาร
- ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใชiรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานใหaศึกษาคaนควaาดaวยตนเอง และทำรายงานโดยเนaนกระบวนการคิดวิเคราะหGอย^างเป็นระบบ
- นำเสนอโดยใชaรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากรายงานโครงงาน และรูปแบบการนำเสนอดaวยสื่อเทคโนโลยี
- ประเมินจากการมีส^วนร^วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหG
ที่

หัวขaอ/รายละเอียด

จำนวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใชa ผูaสอน
ชั่วโมง
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1

แนะนำรายวิชา
แนะนำลักษณะรายวิชา,จุดมุ^งหมาย,
เนื้อหา, ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติงานและเกณฑGการ
วัดประเมินผลของการเรียนการสอนในภาคเรียน
ที่ 2/2563
- ความสำคัญของวรรณกรรมและ
ภาพประกอบ
- จุดประสงคGรายวิชาศิลปกรรมร^วมสมัย
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- แนะแนวลักษณะรายวิชาฯ
- ศึกษาวิเคราะหGผaเู รียน
- บรรยาย/อภิปราย

อ.วิเชียร
เทียนแพร^
นิมิตร

2- 5

ความเป็นมาและความสำคัญของวรรณกรรม
และภาพประกอบ
- ความหมาย, รูปแบบ, ประเภทของงาน
- แนวความคิด
- กระบวนการคิด

16

- อภิปราย/บรรยายพรaอมสื่อ
วิดีทัศน/G อินเตอรเG น็ต
- สนทนาแลกเปลี่ยนความ

อ.วิเชียร
เทียนแพร^
นิมิตร

แนวคิดในการสรaางสรรคGผลงาน

12

- อภิปราย/บรรยายผลงานที่คiนควiา
- สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

12

- อภิปราย/บรรยายผลงานที่คaนควaา
- สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

16

-อภิปราย/บรรยายพรaอมรายงาน
- สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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- นักศึกษานำเสนอผลงานใน

6- 7

คิดเห็น

- แนวคิด และทฤษฎีของการสรaางสรรคG
8-10

สรaางสรรคGผลงานภาพประกอบ
- พัฒนาและสรaางสรรคGผลงานที่ศึกษาคaนควaา

11- 14

กระบวนการต^างๆ ของผลงานสรEางสรรคR
- เทคนิคที่นำมาใชaในผลงานสรaางสรรคG

15

นำเสนอผลงาน / สรุปบทเรียน

ชั้นเรียน
- อาจารยGวิจารณGและเสนอแนะ
ความคิดเห็น
16

ประเมินผลงาน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรูa
กิจกรรม
ผลการ
ที่
เรียนรู*a
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วิธีการประเมิน

- ตรวจผลงานสรaางสรรคG

สัปดาหGที่ประเมิน

อ.วิเชียร
เทียนแพร^
นิมิตร
อ.วิเชียร
เทียนแพร^
นิมิตร
อ.วิเชียร
เทียนแพร^
นิมิตร
อ.วิเชียร
เทียนแพร^
นิมิตร
อ.วิเชียร
เทียนแพร^
นิมิตร

สัดส^วนของการ
ประเมินผล
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1
2

3

2.1, 2.8
- ทดสอบย\อย
2.2, 3.4
- ทดสอบปลายภาค
- ตรวจผลงานศึกษาคนa ควaาและ
2.3, 2.7
3.1, 3.4, 5.1 นำเสนอ
- ตรวจผลงานโครงงาน
(ปฏิบัติกิจกรรมกลุ^ม)
1.1-4, 1.7 - ประเมินจากการมีส^วนร^วม
2.4, 4.4, 4.6 กิจกรรมกลุ^มในชั้นเรียน
5.3
- ประเมินความรับผิดชอบ
ความตรงต^อเวลาในงานที่
ไดaรับมอบหมาย

4, 12 15
ตลอด
ภาคเรียน

ตลอด
ภาคเรียน

10%
40%
40%

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตำราหลัก เพลินตา. รวบรวมและเรียบเรียง. โรงเรียนนักเขียน :
ศิลปะการเขียนสอนกันไม^ไดEและเรียนรูaไดE. พิมพGครั้งที่ 7. นนทบุรี : สำนักพิมพGบaานหนังสือ,
2550. ธีรภาพ โลหิตกุล. กว^าจะเป็นสารคดี. พิมพGครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : แพรวสำนักพิมพG,
2544 บุญรักษG บุญญะเขตมาลา. ศิลปะแขนงที่เจ็ด : เพื่อวัฒนธรรมแห^งการวิจารณGภาพยนตรG.
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพGเม็ดทราย
2. เอกสารและขaอมูลสำคัญ
ยศ สันตสมบัติ (2013). มนุษยGกับวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพGมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG
ปยะชาติ อิศรภักดิ์. Branding 4.0. พิมพGครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : อมรินทรGฮาวทู, 2559
3. เอกสารและขaอมูลแนะนำ เว็บไซตGที่เกี่ยวกับหัวขaอภาพประกอบ, นิตยสาร,
งานศิลปะ, การตลาด, ฯลฯ
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธGการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษาไดaจัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความคิดเห็น
จากนักศึกษาไดaดังนี้
- การสนทนากลุ^มระหว^างผูaสอนและผูaเรียน
- แบบประเมินผูaสอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขaอเสนอแนะผ^านแบบประเมินผูaสอน และแบบประเมินรายวิชา
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2. กลยุทธGการประเมินการสอน ในการเก็บขaอมูลเพื่อประเมินการสอนไดaมีกลยุทธG
ดังนี้
- การสังเกตการณGสอนของผูaสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอนผลประเมินการเรียนรูa
3. การปรับปรุงการสอน หลังจากผลการประเมินการสอนในขiอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน
โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาขaอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว^างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขaอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูa
ในวิชา ไดaจากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุ^มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย^อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดaดังนี้
- การทวนสอบการใหaคะแนนจากการสุ^มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยGอื่น หรือ
ผูiทรงคุณวุฒิ ที่ไม^ใช^อาจารยGประจำหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูaของนักศึกษา
โดยตรวจสอบขiอสอบ รายงาน วิธีการใหaคะแนนสอบและการใหiคะแนนพฤติกรรม
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดaมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อใหaเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามขaอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขaอ 4
- เปลี่ยนสลับอาจารยGผูaสอน หรือเชิญวิทยากรผูaเชี่ยวชาญที่มีประสบการณGตรงเพื่อใหa
นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตGความรูaนี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารยG หรือผูaเชี่ยวชาญ
ผูaชำนาญการต^างๆ
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