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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ รายวิชา

รหัสวิชา 4122623 ชื่อรายวิชา การออกแบบกราฟกสสําหรับงานมัลติมเี ดีย
(Graphic Design for Multimedia)

2. จํานวนหนวยกิต

1(1-0-2) หนวยกิต

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
วิชาบังคับ

4. อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยณรงคฤทธิ์ ภิรมยนก
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
อาจารยณรงคฤทธิ์ ภิรมยนก กลุมเรียน A1

5. ภาคการศึกษา/ ชัน้ ปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2561 / ชั้นปที่ 2

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
“ไมมี”

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
“ไมมี”

8. สถานที่เรียน

ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่จัดทํา
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดลาสุด

20 พฤศจิกายน 2560
20 พฤศจิกายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่อง การใชคอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบกราฟกส
ขั้นตอนการออกแบบ การใชสี และการสรางภาพเคลื่อนไหว
1.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายหลักการใชสีที่เหมาะสมได
1.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฎีการจัดองคประกอบศิลปได
1.3 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในดานการวาดเสนกราฟกส การตกแตงภาพ
1.4 เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหกระบวนการการเขียนผังความคิดได

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

วัตถุป ระสงคในการพัฒ นารายวิชานี้ เพื่ อ ให ผูเรี ยนมีความรูความเข าใจในเรื่อ ง การใช
คอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบกราฟกส ขั้นตอนการออกแบบ การใชสี และการสรางภาพเคลื่อนไหว
สามารถใชสีที่เหมาะสมกับการออกแบบกราฟกส และเพื่อใหสอดคลองกับเกณฑ มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บ ปริญ ญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 โดยมี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนแบบ Active
Learning

1. คําอธิบายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

การใชคอมพิวเตอรเพือ่ งานออกแบบกราฟกส ขั้นตอนการออกแบบ การเขียนผังความคิด
การเขียนแบบราง การวาดเสนกราฟกส การตกแตงภาพ การจัดองคประกอบศิลป การใชสี การสราง
ภาพเคลื่อนไหว
Computer for graphic design; design process; mind mapping; drafting; graphic
drawing; image editing; art composition; using colors; animation creating

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

15 ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา

ขึ้นอยูกับความตองการ
ของนักศึกษา

การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/
การฝกงาน
-

การศึกษาดวยตนเอง
30 ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล
- อาจารยประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตหรือเฟซบุกของหลักสูตร
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึก ษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุม ตามความตอ งการ 1 ชั่วโมง
ตอสัปดาห
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสจุ ริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม สามารถปรับตัวเพื่อพรอมเขาสูสงั คมยุค
เศรษฐกิจดิจิทลั
1.1.3 มีภาวะความเปนผูนํา ผูตาม และสามารถทํางานเปนหมูคณะ
 1.1.4 สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางเทคโนโลยีตอ
บุคคล องคกรสังคม และสิ่งแวดลอม
 1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในฐานะผูป ระกอบ
วิชาชีพ คํานึงถึงและอุทิศตนเพื่อประโยชนสวนรวม และเขาใจถึงบริบทของวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ฝกใหรหู นาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตย
โดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกงานและการบานของผูอื่น
1.2.2 ปลูกฝงวัฒนธรรมองคการที่ดีใหแกนกั ศึกษา โดยสรางเสริมใหนักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบ
1.2.3 อาจารยผสู อนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
รูจักเคารพทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น ตระหนักถึงผลกระทบของซอฟตแวรทมี่ ีตอสังคม
1.2.4 จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เชน การยกยองชมเชยนักศึกษาที่ทําดี
ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ และประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมในการทํางานและการสอบวัดผล
1.3.2 พิจารณาจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม
1.3.3 สังเกตพฤติกรรมในการทํางานเปนทีม
1.3.4 สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสือ่ สาร
1.3.5 สังเกตพฤติกรรมการทํารายงาน การอางอิงผลงาน และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางถูกตองตามกฎหมาย
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2. ความรู

2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
2.1.1 มีความรู ความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พื้นฐานบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานเทคโนโลยีและการสราง
นวัตกรรม
 2.1.2 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทีส่ ําคัญ ทัง้ ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ
ในเนื้อหาของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2.1.3 มีความรูในวิธีการและการใชเครือ่ งมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศได
อยางเหมาะสมในการทํางาน
 2.1.4 สามารถบูรณาการความรูดานเทคโนโลยีกับความรูในศาสตรอื่นๆ
ที่เกี่ยวของและเหมาะสม
2.1.5 สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การปฏิบัตงิ านและประยุกตกับการแกปญหาในงานจริงได
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนแบบบรรยาย
2.2.2 การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.2.3 การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
2.2.4 การฝกปฏิบัติและการประยุกตใชความรูในการคนควา
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบยอย และการทดสอบปลายภาคเรียน
2.3.2 พิจารณาจากโครงการที่นําเสนอ
2.3.3 พิจารณาจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา และการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน

3. ทักษะทางปญญา

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 3.1.1 มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
3.1.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
ทางดานเทคโนโลยี
3.1.3 สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาทางดานเทคโนโลยีไดอยางมีระบบ
รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
 3.1.4 มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูทางดานเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
3.1.5 สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูทางดานเทคโนโลยีเพิ่มเติมไดดวย
ตนเอง เพือ่ การเรียนรูตลอดชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 กรณีศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
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3.2.2 การอภิปรายกลุม
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 พิจารณาจากการทํางานกลุม
3.3.2 สังเกตพฤติกรรมการสืบคนขอมูลเพื่อใชแกปญหาในการทํางานกลุม
3.3.3 พิจารณาจากผลงาน
3.3.4 การทดสอบยอย และการทดสอบปลายภาคเรียน

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุม คนทีห่ ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย
และภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพทางดานเทคโนโลยี
เพื่อสือ่ สารตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.2 สามารถเปนผูร ิเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรค
ใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
4.1.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทางดานเทคโนโลยี
ทั้งของตนเองและสอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนือ่ ง
4.1.4 รูจักบทบาท หนาที่และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่ไดรบั
มอบหมาย สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทัง้ ในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ
 4.1.5 มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานดานเทคโนโลยี
4.2 วิธีการสอน
การจัด กิจ กรรมโครงการ นิท รรศการใหนั ก ศึก ษาไดเรียนรูจ ากการทํ างาน (Workbased Learning) และแสดงผลงานวิชาการ
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 สังเกตพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
4.3.2 สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
4.3.3 สังเกตฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้น
เรียน
4.3.4 สังเกตพฤติกรรมการคนควาและศึกษาดวยตนเอง

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนา

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง

เปนอยางดี

 5.1.1 มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพได

5.1.2 มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง
สถิติประยุกตตอการแกปญ
 หาทีเ่ กี่ยวของไดอยางสรางสรรค
5
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 5.1.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
5.1.4 มีทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอขอมูล ทั้งทางวาจาและลายลักษณอักษร
และการเลือกใชสื่อในการนําเสนอที่เหมาะสม
5.1.5 สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบ
วิชาชีพ ในสาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของได
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 ใหทํารายงานหรืองานวิจัย และฝกการนําเสนองาน
5.2.2 แนะนํารูปแบบ เทคนิค เครื่องมือ และการนําเสนอที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 พิจารณาจากภาษาที่ใชในการเขียนรายงานและการนําเสนองาน
5.3.2 สังเกตพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูแ ละการพัฒนา
ตนเอง
5.3.3 พิจารณาจากเทคนิคและเครื่องมือที่ใชในการนําเสนองาน

6. ทักษะการปฏิบัติงาน

6.1 ทักษะการปฏิบัติงาน
6.1.1 มีทักษะปฏิบัติ การใชเครื่องมือและอุปกรณพื้นฐาน รวมถึงเทคโนโลยี
เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวของไดอยางถูกตองและปลอดภัย
6.1.2 มีทักษะในการบริหารจัดการ วางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบการทํางานอยางตอเนื่อง
6.1.3 สามารถบูรณาการการเรียนรูร วมกับการทํางาน
6.1.4 มีทักษะและความสามารถในการทํางานรูปแบบโครงงาน
6.1.5 สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการยุคเศรษฐกิจดิจิทลั
6.2 วิธีการสอน
ไมมี
6.3 วิธีการประเมินผล
ไมมี
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1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

หัวขอ/รายละเอียด

1

1. แนะนําเนื้อหาวิชา
คอมพิวเตอรกราฟกส
2. ชี้แจงวิธีการวัดผล
และประเมินผล
3. ความหมายและ
ความเปนมาของ
คอมพิวเตอรกราฟก
ประเภทของ
ภาพกราฟก

2

1. ระบบคอมพิวเตอร
สําหรับงานกราฟก
2. คุณลักษณะของ
ระบบคอมพิวเตอร
สําหรับงานกราฟก

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ผูสอน
ชั่วโมง
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารย
- กลยุทธการสอน
ณรงคฤทธิ์
1. การเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ภิรมยนก
2. การเรียนการสอนในรูแบบ Active
Learning และนําเสนอเนื้อหาขาวสาร
ที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี
3. ใชสื่อเทคโนโลยีในการสืบคน
- วิธีการสอน
1. ผูสอนแนะนําเนื้อหารายวิชาและ
ชี้แจงการวัดผลและประเมินผล
คอมพิวเตอรกราฟกส
2. ผูสอนอธิบายความหมายและ
ความเปนมาของคอมพิวเตอรกราฟก
ประเภทของภาพกราฟก และระบบ
คอมพิวเตอรสําหรับงานกราฟก
3. ใหผูเรียนจัดกลุม 3 คน และคนหา
ประเภทของภาพกราฟกที่นิยมใช
พรอมอธิบายความแตกตางของแตละ
ประเภท
4. ผูเรียนรวมกันนําเสนอหนาชั้นเรียน
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. เว็บบล็อกและเฟสบุคผูสอน
4

กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารย
- กลยุทธการสอน
ณรงคฤทธิ์
1. การเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ภิรมยนก
2. การเรียนการสอนในรูแบบ Active
Learning และนําเสนอเนื้อหาขาวสาร
ที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี
3. ใชสื่อเทคโนโลยีในการสืบคน
- วิธีการสอน
1. ผูสอนอธิบายเรื่องระบบ
คอมพิวเตอรสําหรับงานกราฟกและ
คุณลักษณะของระบบคอมพิวเตอร
สําหรับงานกราฟก
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

2. ใหผูเรียนคนหาและยกตัวอยางงาน
กราฟกที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน มา
กลุมละ 10 ตัวอยาง
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. เว็บบล็อกและเฟสบุคผูสอน

3

1. ความละเอียดในการ
แสดงผล (Resolution)
2. ความหมายของคําวา
พิกเซล (Pixel)
3. ความละเอียดของ
จอภาพ (Display
Resolutions)

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารย
- กลยุทธการสอน
ณรงคฤทธิ์
1. การเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ภิรมยนก
2. การเรียนการสอนในรูแบบ Active
Learning และนําเสนอเนื้อหาขาวสาร
ที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี
3. ใชสื่อเทคโนโลยีในการสืบคน
- วิธีการสอน
1. ผูสอนอธิบายเรื่องความละเอียดใน
การแสดงผล (Resolution)
ความหมายของคําวา พิกเซล (Pixel)
ความละเอียดของจอภาพ (Display
Resolutions)
3. ใหผูเรียนคนหาภาพจาก Google
มาคนละ 1 ภาพ โดยใหใชวิธีการคนหา
ขั้นสูง (Advance search) โดยการ
เลือกภาพที่มีความละเอียดตางๆ สี
ตางๆ กัน แลวนํามาใชเปนตัวอยางใน
ชั้นเรียน โดยใหผูเรียนอธิบายวา
สามารถนําภาพดังกลาวไปใชในงาน
กราฟกลักษณะใดไดบาง พรอมให
เพื่อนๆ ในหองไดวิเคราะหและแสดง
ความคิดเห็นรวมกัน
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. ภาพตัวอยางประกอบ

4

1. มาตรฐานความละเอียด
ในการแสดงผลและคา
ความละเอียดที่เหมาะสม
ของจอภาพ
2. ความลึกของบิต
(Bit Depth)

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารย
- กลยุทธการสอน
ณรงคฤทธิ์
1. การเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ภิรมยนก
2. การเรียนการสอนในรูแบบ Active
Learning และนําเสนอเนื้อหาขาวสาร
ที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด
3. ความละเอียดในการ
พิมพและประเภทของ
เครื่องพิมพ

จํานวน
ชั่วโมง

5

1. อธิบายทฤษฎีสี (Color
Theory)
2. คําจํากัดความของสี
3. คุณลักษณะของสี
4. ประวัติความเปนมา
ของสี

4

6

1. ระบบสี (Color
Model)
2. อธิบายการผสมสี

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

เทคโนโลยี
3. ใชสื่อเทคโนโลยีในการสืบคน
- วิธีการสอน
1. ผูสอนอธิบายเรื่อง มาตรฐานความ
ละเอียดในการแสดงผลและคาความ
ละเอียดที่เหมาะสมของจอภาพ ความ
ลึกของบิต (Bit Depth) และความ
ละเอียดในการพิมพและประเภทของ
เครื่องพิมพ
3. ใหผูเรียนทดลองสรางภาพจาก
โปรแกรมออนไลนโดยใหลองกําหนด
ขนาดที่เทากัน แตกําหนดความ
ละเอียดที่แตกตางกันและใหทดลอง
นํามาแสดงผลบนหนาจอและใหผูเรียน
ดูวาขนาดความละเอียดใดที่เหมาะสม
กับการแสดงผลบาง
4. ใหผูเรียนสรุปและอภิปรายรวมกัน
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. ภาพตัวอยางประกอบ
กิจกรรมการเรียนการสอน
- กลยุทธการสอน
1. การเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. การเรียนการสอนในรูแบบ Active
Learning และนําเสนอเนื้อหาขาวสาร
ที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี
- วิธีการสอน
1. ผูสอนอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีสี
(Color Theory) คําจํากัดความของสี
คุณลักษณะของสี
2. ใหผูเรียนลองดูสิ่งรอบๆ ตัวและคิด
วาในอดีตมนุษยไดสีมาจากอะไรบาง
3. ผูเรียนรวมกันสรุป
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
กิจกรรมการเรียนการสอน
- กลยุทธการสอน
1. การเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. การเรียนการสอนในรูแบบ Active
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อาจารย
ณรงคฤทธิ์
ภิรมยนก

อาจารย
ณรงคฤทธิ์
ภิรมยนก

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

7

1. โหมดสี (Color Mode)
2. วรรณะของสี
3. จิตวิทยาการใชสี
4. ระบบสีที่ใชในงาน
คอมพิวเตอรกราฟก

4

Learning และนําเสนอเนื้อหาขาวสาร
ที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี
- วิธีการสอน
1. ผูสอนอธิบายเกี่ยวกับระบบสี
(Color Model) และอธิบายเรื่องการ
ผสมสี
2. ใหผูเรียนดูวิดีโอเกี่ยวกับการผสมสี
แบบบวก และการผสมสีแบบลบ
3. ใหผูเรียนแบงกลุมๆ ละ 3 คน และ
ลองคิดวาเหตุใดเครื่องพิมพแบบสีจึง
ตองมี 4 สี เหตุใดจึงไมใชแค 3 สี ตาม
แมสีกําหนดมา
4. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปราย
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. สื่อวิดีโอ
https://www.youtube.com
/watch?v=kJH4U6PDa2U
อาจารย
กิจกรรมการเรียนการสอน
- กลยุทธการสอน
ณรงคฤทธิ์
1. การเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ภิรมยนก
2. การเรียนการสอนในรูแบบ Active
Learning และนําเสนอเนื้อหาขาวสาร
ที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี
3. ใชสื่อเทคโนโลยีในการสืบคน
- วิธีการสอน
1. ผูสอนอธิบายเกี่ยวกับโหมดสี
(Color Mode) วรรณะของสี
จิตวิทยาการใชสี ระบบสีที่ใชในงาน
คอมพิวเตอรกราฟก
2. ใหผูเรียนแบงกลุม 3 คน แลวลอง
คิดหาภาพที่มีที่มาที่ไปของการใชสี
พรอมใหผูเรียนอธิบายเหตุผลของการ
ใชสีนั้นๆ
3. ผูเรียนและผูสอนรวมกันสรุป
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
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1. รูปแบบของ

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

10

อาจารย

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด
ภาพกราฟก
2. ชนิดและรูปแบบไฟล
กราฟก
3. ประเภทของโปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟก

9

1. การจัดองคประกอบ
ศิลปในงานกราฟก

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

- กลยุทธการสอน
ณรงคฤทธิ์
1. การเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ภิรมยนก
2. การเรียนการสอนในรูแบบ Active
Learning และนําเสนอเนื้อหาขาวสาร
ที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี
3. ใชสื่อเทคโนโลยีในการสืบคน
- วิธีการสอน
1. ผูสอนอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบของ
ภาพกราฟก ชนิดและรูปแบบไฟล
กราฟก ประเภทของโปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟก
2. ผูสอนยกตัวอยางไฟลภาพในงาน
กราฟกส
3. ใหผูเรียนแบงกลุม 3 คน แลวลอง
คนหาภาพโดยการระบุชนิดของไฟล
ภาพในการทําการคนหา และให
เรียงลําดับชนิดของไฟลภาพที่คนหามา
ขนาดเดียวกัน ภาพขนิดใดที่มีขนาด
ความจุของไฟลภาพสูงหรือต่ําที่สุด
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารย
- กลยุทธการสอน
ณรงคฤทธิ์
1. การเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ภิรมยนก
2. การเรียนการสอนในรูแบบ Active
Learning และนําเสนอเนื้อหาขาวสาร
ที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี
- วิธีการสอน
1. ผูสอนอธิบายเกี่ยวกับองคประกอบ
ศิลปในการออกแบบงานกราฟก
2. ผูสอนยกตัวอยางภาพที่มีการ
ออกแบบองคประกอบศิลปที่ดีให
ผูเรียนดูเปนตัวอยาง
3. ผูสอนใหผูเรียนลองคนหาภาพจาก
อินเทอรเน็ตและนํามาวิเคราะหการจัด
องคประกอบศิลปของภาพวามีลักษณะ
เปนอยางไรบาง
4. ใหเพื่อนในหองชวยกันออกความ
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มคอ. 3
สัปดาหที่

10

หัวขอ/รายละเอียด

1. การวางแผนการ
ออกแบบ
2. หลักการออกแบบ
อินโฟกราฟกส
(infographics)

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

คิดเห็น
5. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. ภาพตัวอยาง
กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารย
- กลยุทธการสอน
ณรงคฤทธิ์
1. การเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ภิรมยนก
2. การเรียนการสอนในรูแบบ Active
Learning และนําเสนอเนื้อหาขาวสาร
ที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี
3. ใชสื่อเทคโนโลยีในการสืบคน
- วิธีการสอน
1. ผูสอนอธิบายเกี่ยวกับการวาง
แผนการออกแบบ และหลักการ
ออกแบบอินโฟกราฟกส
2. ผูสอนยกตัวอยางภาพอินโฟกราฟก
พรอมใหขอเสนอแนะ
3. ผูสอนใหผูเรียนลองคนหาภาพอินโฟ
กราฟกที่คิดวาออกแบบไดเปนอยางดี
และอธิบายวาภาพนั้นออกแบบไดดี
อยางไร
4. ผูเรียนรวมกันออกความคิดเห็น
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. วิดีโออินโฟกราฟกตัวอยาง
3. ภาพตัวอยางประกอบการเรียน
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1. การสรางแนวคิด
2. วิธีการการรางแบบจาก
ความคิด
3. ขั้นตอนและวิธกี าร
สรางงานตนแบบ

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารย
- กลยุทธการสอน
ณรงคฤทธิ์
1. การเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ภิรมยนก
- วิธีการสอน
1. ผูสอนอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการ
ทางความคิด การสรางแนวคิด
วิธีการการรางแบบจากความคิด
ขั้นตอนและวิธกี ารสรางงานตนแบบ
2. ผูสอนยกตัวอยางการออกแบบงาน
จากแนวคามคิด

12

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

12

1. ความหมายของ
แอนิเมชันและยกตัวอยาง
ประกอบ
2. สตอรี่บอรด (Story
board)
3. ตัวอยางการสรางภาพ
แอนิเมชันแบบตาง ๆ

4

13

การสรางแอนิเมชั่น
แบบสตอปโมชั่น (Stop
Motion หรือเรียกวา
Model Animation)

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
3. รวมกันอภิปราย
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. ภาพตัวอยาง
กิจกรรมการเรียนการสอน
- กลยุทธการสอน
1. การเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. การเรียนการสอนในรูแบบ Active
Learning และนําเสนอเนื้อหาขาวสาร
ที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี
3. ใชสื่อเทคโนโลยีในการสืบคน
- วิธีการสอน
1. ผูสอนอธิบายเกี่ยวกับอธิบาย
ความหมายของแอนิเมชันและ
ยกตัวอยางประกอบ
2. ผูสอนเปดไฟลแอนิเมชันใหผูเรียนดู
พรอมขั้นตอนกอนจะมาเปนแอนิเมชัน
3. ผูสอนใหผูเรียนแบงกลุมๆ ละ 3 คน
คิดการตูนสั้นๆ ความยาวไมเกิน 3
นาที และใหทดลองออกแบบ Story
board ตามขั้นตอนการออกแบบใน
กระดาษที่ผูสอนแจกให
4. ใหผูเรียนนําสตอรี่บอรดที่ได
ออกแบบไวมานําเสนอหนาชั้นเรียน
และใหเพือ่ นในหองรวมกันแสดงความ
คิดเห็น
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. ตัวอยางไฟล Flash ตัวอยาง
กิจกรรมการเรียนการสอน
- กลยุทธการสอน
1. การเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. การเรียนการสอนในรูแบบ Active
Learning และนําเสนอเนื้อหาขาวสาร
ที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี
3. ใชสื่อเทคโนโลยีในการสืบคน
- วิธีการสอน
1. ผูสอนอธิบายเกี่ยวกับอธิบายการ
สรางแอนิเมชั่นแบบสตอปโมชั่น (Stop

13

ผูสอน

อาจารย
ณรงคฤทธิ์
ภิรมยนก

อาจารย
ณรงคฤทธิ์
ภิรมยนก

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

14

การสรางแอนิเมชั่นดวย
คอมพิวเตอร (Computer
Animation)

4

15

สรุปและทบทวน

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
Motion หรือเรียกวา Model
Animation) และยกตัวอยางประกอบ
2. ผูสอนเปดไฟลแอนิเมชันใหผูเรียนดู
พรอมขั้นตอนกอนจะมาเปนแอนิเมชัน
แบบสตอปโมชันวามีขั้นตอนอยางไร
3. ผูสอนใหผูเรียนแบงกลุมๆ ละ 3 คน
ลองคนหาตัวอยางอื่นๆ แลวนํามา
นําเสนอและอภิปรายรวมกัน
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. ตัวอยางไฟล Flash ตัวอยาง
กิจกรรมการเรียนการสอน
- กลยุทธการสอน
1. การเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. การเรียนการสอนในรูแบบ Active
Learning และนําเสนอเนื้อหาขาวสาร
ที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี
3. ใชสื่อเทคโนโลยีในการสืบคน
- วิธีการสอน
1. ผูสอนอธิบายเกี่ยวกับการสรางแอนิ
เมชั่นดวยคอมพิวเตอร (Computer
Animation)
2. ผูสอนเปดไฟลแอนิเมชันที่สรางดวย
คอมพิวเตอรใหผูเรียนดู และอธิบาย
รูปแบบการสรางวามีกี่วิธี
3. ใหผูเรียนคิดวาแอนิเมชันแตละ
รูปแบบมีความแตกตางกันอยางไรบาง
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. ตัวอยางไฟล Flash ตัวอยาง
ผูสอนสรุปและทบทวนเนื้อหาใน
รายวิชา

14

ผูสอน

อาจารย
ณรงคฤทธิ์
ภิรมยนก

อาจารย
ณรงคฤทธิ์
ภิรมยนก

มคอ. 3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู

1.1.2, 3.1.4,
4.1.5, 5.1.1,
5.1.3
2.1.3
1.1.4

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ สัดสวนของ
วิธีการ
ประเมิน การประเมินผล
ทวนสอบ
- สอบปลายภาค
16
30%
คะแนนสอบ
- งานกลุม
1, 6, 7, 8,
20%
คะแนนการนําเสนอ
12, 13
- งานเดี่ยว
2, 3, 4, 5,
40 %
ความสําเร็จจากงานที่
9, 10, 11,
มอบหมาย
14
การเขาชั้นเรียน
ทุกสัปดาห
10%
การเขาชั้นเรียนและ
ความรับผิดชอบตองาน
การสงงานตรงตาม
ที่ไดรับมอบหมาย
เวลาที่กําหนด

3. การประเมินผลการศึกษา

1) การวัดผล
- จิตพิสัย
10%
- งานเดี่ยว
40%
- งานกลุม
20%
- การทดสอบปลายภาคเรียน
30%
2) การประเมินผล : ใชระบบ  อิงกลุม  อิงเกณฑของมหาวิทยาลัย ดังนี้
เกณฑคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
การถอนรายวิชา (Withdrawal)
ขาดสอบ (Missing)
การประเมินยังไมสมบูรณเนือ่ งจากนักศึกษา
ยังทํางานไมเสร็จ (Incomplete)
15

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
M
I

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก

ณรงคฤทธิ์ ภิรมยนก. (2561). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการออกแบบกราฟกสสําหรับ
งานมัลติมีเดีย. กรุงเทพมหานคร: ศูนยบริการสื่อและสิง่ พิมพกราฟฟคไซท.

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
-

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

นิพัทธ ไพบูลยพรพงศ) .2551). การจัดการสีเพือ่ งานกราฟก )Color Management
System). กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาดําเนินการดังนี้
- นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา เชน วิธีการสอน การจัดกิจกรรม
ในและนอกหองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรูและผลการเรียนรูที่
ไดรับ และเสนอแนะเพื่ อ การปรั บ ปรุง รายวิชา โดยการแสดงความคิดเห็นผานระบบออนไลนของ
มหาวิทยาลัยและของรายวิชา
- การสังเกตจากพฤติก รรมของผูเรียนในชั้นเรียน และการแสดงความคิดเห็นผานสื่อ สังคม
ออนไลน

2. กลยุทธการประเมินการสอน

แนวทางประเมินการสอนมีดังตอไปนี้
- นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย โดยการประเมินผูส อนผานระบบออนไลนของ
มหาวิทยาลัยและของรายวิชา ในดานตางๆ เชน การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงคของ
รายวิชา กลวิธีการสอน กิจกรรม การใชสื่อการสอน เกณฑการวัดและประเมินผล
- พิจารณาจากผลการเรียนและพฤติกรรมของนักศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
-

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

หลักสูตรมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ทําหนาที่
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ดังนี้
- สุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน
ของรายวิชา
- สุมตรวจผลงานของนักศึกษา
- มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความถูกตอง ชัดเจนของขอสอบปลายภาค
16

มคอ. 3
- ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการตรวจสอบความรูนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ
โดยการสอบถามและใหนกั ศึกษาไดแสดงความคิดเห็นระหวางการเรียน
มาตรฐานผลการเรียนรู

การสอบ/เกรด

คุณธรรมและจริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา
ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสือ่ สาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6. ทักษะการปฏิบัติงาน



1.
2.
3.
4.

การสังเกตพฤติกรรม
และการมีสวนรวม




การมอบหมายงาน
/การนําเสนอผลงาน

















5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
-
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