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ค าน า 
 

 เอกสาร มคอ.3 ของรายวิชาหลักการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร ์ รหัสวิชา 3051301 จดัท าขึ้นเพื่อ
ใช้เป็นแนวการสอนประจ าภาคเรียนที่ 2 / 2559 ส าหรบันกัศึกษาหลกัสูตรนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที ่ 1 โดย
เนื้อหาเนื้อหาในรายวิชาดังกล่าวเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปในการออกแบบ การออกแบบโฆษณาสิ่งพิมพ์ การออกแบบหน้าเวปไซต์ การตกแต่งภาพ การสร้าง
เทคนิคพิเศษ การสร้างภาพเคลื่อนไหว  
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สารบญั 
 

หมวด          หน้า 
 
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป        4 
หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์      4 
หมวด 3 ลักษณะและการด าเนินการ      5 
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา     6 
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล      9 
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน              11 
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา        11 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา 
    3051301   หลักการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์  
2. จ านวนหนว่ยกิต 
    3 (2-2-5)  หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    นิเทศศาสตร์  หมวดวิชาบังคับเฉพาะด้าน 
4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

ดร.ภูชิตต์  ภูริปาณิก 
ดร.จตุรงค์ ดวงจินดา 
ดร.วิโรจน์ เทพบุตร 
ดร.วรัตต์ อินทสระ 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีทีเ่รียน 
    ภาคการศึกษาที ่2/2559   ชั้นปีที่ 1 
6. รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

-     
7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     - 
8. สถานที่เรียน 
    ศูนย์การเรียนระนอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    มกราคม 2560 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้  ความเข้าใจและทักษะในหลักการออกแบบเบื้องต้นเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์กราฟิค 
1.2   เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้หลักการวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ กราฟิค และโปรแกรมส าเร็จรูปในการ

ออกแบบสร้างสรรค์งานทางนิเทศศาสตร ์
1.3 เพื่อให้ผู้ศึกษามีทักษะในการประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิคส าเร็จรูปมาใช้ในการ

ออกแบบงานทางนิเทศศาสตรไ์ด ้
1.4   เพื่อให้ผู้ศึกษาเรียนรู้กระบวนการออกแบบงานสิ่งพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต 
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1.5  เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถน าความรู้ ความเข้าใจที่ได้ไปผลิตงานสิ่งพิมพ์ และอินเทอร์เน็ตได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 
 2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 
1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในหลักการออกแบบเบื้องต้นเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์กราฟิค 
2.    เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถน าเอาหลักการวิธีการใช้ งานคอมพิวเตอร์กราฟิคและโปรแกรม

ส าเร็จรูป ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์งานทางนิเทศศาสตร ์
3.  เพื่อสร้างทักษะให้ผู้ศึกษาเกิดการเรียนรู้ในกระบวนการออกแบบสิ่งพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต และ

สามารถน าไปผลิตงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนนิการ 
1. ค าอธบิายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
ออกแบบ การออกแบบโฆษณาสิ่งพิมพ์ การออกแบบหน้าเวปไซต์ การตกแต่งภาพ การสร้างเทคนิคพิเศษ 
การสร้างภาพเคลื่อนไหว  
 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย  
 

สอนเสริม ปฏิบัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การฝึกปฎิบัติ  /  ศึกษา
ด้วยตนเอง 

15 ชั่วโมง 
 

ไม่มีหรืออาจจัดเพิ่มเติม
ให้ตามความจ าเป็น 

 

ไม่ม ี 30 ชั่วโมง 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียนอย่างน้อย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศกึษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

  มีวินัย ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบในการศึกษาทั้งในห้องเรียน การศึกษาด้วยตนเอง และ
ส่งมอบงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่ก าหนด 

 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและรับฟังการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่น   
    สามารถน าเอาเทคนิคในการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิคไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์

ทางการตลาดได้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งในเชิงคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ 
   1.2 วิธีการสอน 

 ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งค าถามหรือตอบค าถาม ในบริบท
ที่ เกี่ยวข้องกับรูปแบบ กระบวนการ เทคนิคในการออกแบบงานทางนิ เทศศาสตร์ด้วย
คอมพิวเตอร์กราฟิค หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มสถานการณ์ทางการตลาดที่
เกิดขึ้นในบริบทต่างๆอย่างมีคุณธรรม  จริยธรรม ทั้งต่อสังคมและในแวดวงวิชาชีพ 

 ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ตัวอย่างชิ้นงานการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิค รวมถึงสถานการณ์
ทางด้านการตลาด  ภายใต้บริบทต่างๆที่ไม่ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ โดยให้นักศึกษาท าการวิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าว 

 อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในการมีวินัยเรื่องเวลา  การเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา เป็นต้น 

 
 
 
   1.3 วิธีการประเมนิผล 

 ประเมินผลจากการแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ การอภิปราย และพฤติกรรมที่แสดงออกใน
ชั้นเรียนและในโอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ  

 การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าช้ันเรียน และการส่งมอบงาน 
 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการท างานเดี่ยวและกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมาย 
 นักศึกษาประเมินตนเอง 
 การประเมินความซื่อสัตย์จากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่างการเรียนและการสอบ 

เช่น มีการอ้างอิงเอกสารจากการค้นคว้ารายงาน การไมทุ่จริตข้อสอบ รายงาน 
2. ความรู ้
    2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

   ผู้ศึกษาได้เรียนรู้หลักการและวิธีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิค และโปรแกรมส าเร็จรูปในการ
ออกแบบสร้างสรรค์งานงานทางนิเทศศาสตร ์

   ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิค  
   ผู้ศึกษามีทักษะในการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์   กราฟิคในการออกแบบงานทางนิเทศ

ศาสตร ์



มคอ. 3 

 7 

  ผู้ศึกษาสามารถเรียนรู้กระบวนการออกแบบงานสิ่งพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต 
  ผู้ศึกษาสามารถน าความรู้ ความเข้าใจที่ได้ไปผลิ ตงานสิ่งพิมพ์ และอินเทอร์เน็ตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
    2.2  วิธีการสอน 

 ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การบูรณาการ ได้แก่ การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้  (Co- 
Operative learning) การบรรยาย (Lecture) การฝึกปฎิบัติ (Practice) และการค้นคว้าทาง
อินเทอร์เน็ต  

 เพิ่มการสอนนอกห้องเรียน โดยศึกษาจากสถานการณ์การตลาดในปัจจุบัน ภายใต้บริบทต่างๆ 
หรือผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 

   2.3 วิธีการประเมนิผล 
 สังเกตจากพัฒนาการ และทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์  กราฟิคเพื่อประยุกต์ใช้ในการ

ออกแบบงานของนักศึกษา 
 การท ารายงานงานที่รับมอบหมายรายบุคคล 
 การทดสอบระหว่างภาคเรียน 
 การสอบปลายภาค           

 
3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 สามารถคิดวิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา สถานการณ์ทางด้านการตลาดและ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มการออกแบบงานด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิคที่น่าสนใจทั้งในและ
ต่างประเทศ  

 สามารถประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงความรู้ทางการออกแบบงานด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิค กับ
แนวโน้มทางด้านการตลาดในบริบท และปรากฏการณท์ี่เกี่ยวข้อง 

 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบงานด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิค ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์และแนวโน้มทางด้านการตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

   3.2 วิธีการสอน 
 การสอนโดยเน้นการเรียนรู้โดยใช้สังคมเป็นฐาน (Society-Based Learning : SBL) 
 บรรยายและวิเคราะห์ปัญหา  ความส าคัญการออกแบบงานด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิค สถานการณ์ 

และแนวโน้มการตลาดในปัจจุบันและอนาคต 
 ฝึกปฎิบัติการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ โดยอ้างอิงจากสถานการณ์และแนวโน้มทางด้าน

การตลาดในปัจจุบันเป็นหลัก เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงความรู้ทางการ
ออกแบบงานด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิค  กับแนวโน้มทางด้านการตลาดในบริบทและปรากฏการณ์
ที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์จริง 

 การสอนแบบ Active Learning 
   3.3 วิธีการประเมนิผล 

 ประเมินตามสภาพจริง (Perform and authentic assessment) จากผลงาน  
 การมีส่วนร่วม เช่น ประเมินจากการตอบค าถาม  
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 ประเมินผลจาก ผลสัมฤทธิ์ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา ในการออกแบบงานได้
อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ 

 การท ากิจกรรม คุณภาพงานที่มอบหมายในช้ันเรียน รายงาน  
 การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ เป็นต้น 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

 สามารถประเมินจุดเด่น จุดด้อยของตนเอง เพื่อสร้างเสริมหรือปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ท างานตนเองให้สูงขึ้น  

 มีความรับผิดชอบในงานและการกระท าของตนเอง  สามารถท างานร่วม หรือประสานกับผู้อื่นได้
เป็นอย่างดี  

 มีศักยภาพ และสามารถแสดงทักษะในการเป็นผู้น าในสถานการณ์ที่เหมาะสม   
 สามารถสื่อสาร ประสานงาน และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง

จุดยืนอย่างเหมาะสมของตนเอง 
 
 
    4.2 วิธีการสอน 

  มอบหมายงานกลุ่ม เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสสื่อสาร ประสานงาน และท างานร่วมกับผู้อื่น  
  สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในลักษณะต่างๆ ผสมผสานดังนี้  

o Active Learning การค้นคว้า โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา แนะน าและสรุปสาระ
ประเด็นการเรียนรู้ร่วมกัน  

o Resource กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนให้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนผู้เรียนได้
สัมผัสและเชื่อมโยงแนวคิดการออกแบบงานด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิคกับสถานการณ์
ทางด้านการตลาดในบริบทต่างๆ  

    4.3 วิธีการประเมนิผล 
 ประเมินจากกิจกรรม Active Learning, Resource  
 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกชั้นเรียน 
 ประเมินจากคุณภาพและความสมบูรณ์ของรายงาน ทั้งรายบุคคลและกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 สามารถสื่อสารระหว่างบุคคลและใช้ทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และเชื่อมโยง
แนวคิดการออกแบบงานด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิค  กับสถานการณ์ทางด้านการตลาด         ที่
เกี่ยวข้องในบริบทต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสมัยใหม่ใน
การศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้เพิ่มเติม 

 การวิเคราะห์กรณีศึกษา   
      5.2 วิธีการสอน 
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 สอนโดยใช้กิจกรรม Active Learning, Resource 
 การวิเคราะห์กรณีศึกษา / ประเด็นปัญหา โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศจากสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็น

ข้อมูล 
 การมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูล  
 การมอบหมายงานที่ต้องมีการน าเสนอประกอบการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร 

    5.3 วิธีการประเมินผล 
 ประเมินจากการใช้กิจกรรม Active Learning , Resource 
 ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น การน าเสนอต่อประเด็นปัญหาหรือการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
 ประเมินจากรายงานเฉพาะตัว รายงานการวิเคราะห์กรณีศึกษา  
 การใช้สือ่เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการน าเสนอ 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

1. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

สื่อการสอน ผู้สอน 
 

1  ปฐมนิเทศ แนะน า
ลักษณะวิชา การจัดการ
เรียนการสอน ตลอดจน
การวัดและประเมินผล 
 

3 บรรยายประกอบ Powerpoint 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึง 
รายละเอียดในการเรียนการ
สอนรวมถึงเกณฑ์ในการวัดและ
ประเมินผล 
 

Power Point 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.ภูชิตต์  
ภูริปาณิก 
ดร.จตุรงค์ 
ดวงจินดา 
ดร.
วิโรจน์ 

2 บทที่ 1 การใช้งาน
โปรแกรม Adobe 
Photoshop 

3 บรรยาย / พร้อมฝึกปฏิบัติโดย
ให้ผู้เรียนศึกษาการใช้งาน
เบื้องต้นโปรแกรมAdobe 
Photoshop  

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
กราฟิค และโปรแกรม 
กราฟิค 

3-5 บทที่ 2  
การตบแต่งภาพและ 
การสร้างเทคนิคพิเศษ 
   

9 บรรยาย  /  พร้อมฝึกปฏิบัติ
โดยให้ผู้เรียนใช้โปรแกรม 
Adobe Photoshop ตบแต่ง
ภาพและสร้างเทคนิคพิเศษใน

Power Point 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
กราฟิคและไฟล์ภาพ
ตัวอย่าง  
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รูปแบบต่างๆ เทพบุตร 
ดร.วรัตต์ 
อินทสระ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6-7 บทที่ 3 
การออกแบบสื่ออนิเทอร์
เน็ท  
  
 
 
 

6 บรรยาย  /  พร้อมฝึกปฏิบัติ
โดยให้ผู้เรียนใช้โปรแกรม 
Adobe Photoshop ออกแบบ
ผลงานด้วยตนเอง 

Power Point 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
กราฟิค  และไฟล์ภาพ
ตัวอย่างการออกแบบ
ทางสิ่งพิมพ ์

8 บทที่ 4  
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ออนไลน์และ
ภาพเคลื่อนไหว 
 

3 บรรยาย  /  พร้อมฝึกปฏิบัติ
โดยให้ผู้เรียนใช้โปรแกรม 
Adobe Photoshop ออกแบบ
สื่อทางอินเทอร์เน็ท 

Power Point 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
กราฟิค และตวัอย่าง
การออกแบบทางสื่ออิน
เทอร์เน็ท 

9 บทที่ 5 การใช้งาน
โปรแกรม Illustrator 
เบื้องต้น 

3 บรรยาย / พร้อมฝึกปฏิบัติโดย
ให้ผู้เรียนศึกษาการใช้งาน
เบื้องต้นโปรแกรม llustrator  

Power Point 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
กราฟิค  

10 - 11 การวาดภาพและ 
การสร้างเทคนิคพิเศษ  

6 บรรยาย  / พร้อมฝึกปฏิบัติโดย
ให้ผู้เรียนใช้โปรแกรม 
โปรแกรม Illustrator วาดภาพ 
และสร้างเทคนิคพิเศษใน
รูปแบบต่างๆ 

Power Point 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
กราฟิคและไฟล์ภาพ
ตัวอย่าง 

12 - 13 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ ์ 6 บรรยาย  /  พร้อมฝึกปฏิบัติ
โดยให้ผู้เรียนใช้โปรแกรม 
Illustrator  ออกแบบผลงาน
ด้วยตนเอง 

Power Point 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
กราฟิคและไฟล์ภาพ
ตัวอย่างโฆษณาทาง
สิ่งพิมพ ์

14  การออกแบบสื่ออนิเทอร์
เน็ท 

3 บรรยาย  /  พร้อมฝึกปฏิบัติ
โดยให้ผู้เรียนใช้โปรแกรม  
Illustrator  ออกแบบสื่ออิน
เทอร์เน็ท  

Power Point 
เครื่องคอมพิวเตอร ์
กราฟิค และตวัอย่างสื่อ
ทางอินเทอร์เน็ท 
 

15 การใช้งานร่วมกันระหว่าง 
โปรแกรม Adobe 
Photoshop /  
Illustrator 

3 บรรยาย  /  พร้อมฝึกปฏิบัติ
โดยให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการ
และประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
งานร่วมกันของทั้ง  2 
โปรแกรม 

Power Point 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
กราฟิค และไฟล์ภาพ
ตัวอย่างการออกแบบ
งานร่วมกันของทั้ง 2 
โปรแกรม 
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16   <------------------------สัปดาห์ของการสอบปลายภาค (นอกตาราง)---------------------------> 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 
กิจกรรมที ่ ผลการ 

เรียนรู ้
วิธีการประเมนิ สัปดาห์ที ่

ประเมนิ 
สัดส่วนของ

การ 
ประเมนิผล 

1 
 
 

 
 

การเข้าชั้นเรียน 
การน าเสนอผลงานและ
การส่งงานตามที่
มอบหมาย 

ตลอดภาค 
การศึกษา 
 
 

10% 
 
 

2 
 

 วิเคราะห์กรณีศึกษา 
ค้นคว้าการท ารายงาน
เดี่ยว และรายงานกลุ่ม 

ตลอดภาค 
การศึกษา 
 

30% 
 

3 
 
 

 การทดสอบย่อยใน
ระหว่างภาคการศึกษา 

7 , 15 
 

30% 
 

4  การสอบปลายภาค 16 30% 
 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลัก 
     ดร.จตุรงค์ ดวงจินดาและคณะ, หลักการออกแบบดว้ยคอมพิวเตอร์ เอกสารประกอบการสอน, 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2557. 
2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

บุญญาดา ช้อนขุนทด. (2548). คู่มือ Illustrator CS. กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น.  
ปิยะ นากสงค์. (2548). สร้างและตกแต่งภาพอย่างมีสไตล์ด้วย Adobe Photoshop CS2. กรุงเทพฯ :       

ซัคเซล มีเดีย.  
 สกนธ์ ภู่งามดี. (2546). การออกแบบและผลิตงานโฆษณา. กรุงเทพฯ : แซท โฟร์ พริ้นติ้ง 
https://www.youtube.com/watch?v=j0SpVZJQN3o 
https://www.youtube.com/watch?v=QMFX8I_TF60  
https://www.youtube.com/watch?v=hf04J3Thl7I  

 
หมวดที ่7  การประเมนิและปรับปรุงการด าเนนิการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
         ประเมนิโดยแบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และการ
สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา 

https://www.youtube.com/watch?v=j0SpVZJQN3o
https://www.youtube.com/watch?v=QMFX8I_TF60
https://www.youtube.com/watch?v=hf04J3Thl7I


มคอ. 3 

 12 

 
2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 
      2.1 ประเมินโดยแบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
      2.2 ผลของการวิจัยในชั้นเรียน 
      2.3 การวัดผล  

     2.3.1 คะแนนระหว่างภาค   70   %  
       - ความเป็นนักนิเทศศาสตร์                     10  คะแนน 

           (บุคลิกภาพ การมีส่วนรวมในชั้นเรียน ความใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา) 
        -  รายงานและแบบทดสอบระหว่างภาคเรียน       60  คะแนน 
 2.3.2  คะแนนสอบปลายภาค  30  %  
 
การประเมินผล  
       /   อิงเกณฑ์        อิงกลุ่ม  
 
  
ระดับคะแนน  ค่ารอ้ยละ  ระดับคะแนน  ค่ารอ้ยละ  

A  90-100  A  90-100  

B
+
 85-89  B

+
 85-89  

B  75-84  B  75-84  

C
+
 70-74  C

+
 70-74  

C  60-69  C  60-69  

D
+
 55-59  D

+
 55-59  

D  50-54  D  50-54  
E  0-49  F  0-49  

 
 
 
 
 
3. การปรับปรงุการสอน 
    หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารบัการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอน/การวิจัยในชั้นเรียนและมอบหมาย
ให้อาจารย์ผู้สอนท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา รวมถึงมีการประชุมอาจารย์ทั้ง
ภาควิชาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข     
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
    จากการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในเนื้อหารายวิชาระหว่างการสอนกับนักศึกษา 
 
5. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
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     5.1 วางแผนปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี  
     5.2 ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาจากการประเมินการสอนของนักศึกษาที่ประเมนิผ่านแบบสอบถาม
ความคิดเห็นออนไลน์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  รวมถึงการที่อาจารย์ผู้สอนร่วมกัน
ทบทวนเน้ือหารายวิชาที่สอนและกลยทุธ์ที่ใช้  สรุปการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงเพื่อใช้ในปีการศึกษา
ถัดไป 
     5.3 จากผลการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อน ามาพัฒนาปรับปรงุเน้ือหารายวิชา และเทคนิคการเรียนการสอน
ต่อไป 


