มคอ.3 รายวิชาการออกแบบภาพประกอบ
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
ในมหาวิทยาลัย/คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา)
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2034413 ชื่อวิชา การออกแบบภาพประกอบ
Illustration Design
1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 2558)
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาบังคับ
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ฆนา วีระเดชะ
2) อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ฆนา วีระเดชะ (ตอนเรียน A1)
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ชั้นปีที่ 4
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
13303 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจผู้อื่นและเข้าใจโลก ทั้งยังมีจิตสาธารณะ
เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาศิลปะการออกแบบภาพประกอบกับความรู้ใน
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดอย่างเป็นระบบ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผลิตสื่อการสอนด้วย
การออกแบบภาพประกอบ ประกอบสื่อการสอนหรือสื่อต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทางานเป็นกลุ่มในฐานะผู้นาและผู้ตามได้
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เน้ น ย้ า แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารสร้ า งงานภาพประกอบ มี ค วามสามารถทดลองและฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร
สร้างสรรค์ผลงานภาพประกอบด้วยสื่อ วัสดุ เทคนิค มีทักษะในการปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานภาพประกอบ
ประยุกต์และบรูณาการสร้างสรรค์ผลิตสื่อการเรียนการสอน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด ประวัติความเป็นมา และเทคนิคในการสร้างภาพประกอบของนักเขียนภาพประกอบ ฝึก
ปฏิบัติการสร้างภาพประกอบรูปแบบต่างๆ โดยการวิเคราะห์โจทย์ เนื้อหา หรือเรื่องราวด้วยเทคนิคที่
สอดคล้องเหมาะสม
Study concepts, histories and techniques in illustrations from the artists’ works.
Practice in making illustrations that suitable for the requirements of content, story and
technique.
3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึกปฏิบัติ/
การศึกษาด้วย
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
ตนเอง
30 ชั่วโมง
สอนเสริมตามความต้องการของ
ปฏิบัติ 30 ชั่วโมงต่อภาค ศึกษาด้วยตนเอง
นักศึกษาเฉพาะรายวิชา
การศึกษา
75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา
3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
1. อาจารย์ประจารายวิชา สามารถใช้ช่องทางการปรึกษาผ่านการติดต่อทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(Internet) และระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network)
2. อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการ 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและประเมินผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนา
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู
2) มีคุณธรรมจริยธรรมที่
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) มีความกล้าหาญทางจริยธรรม
มีความเข้าใจผู้อื่นและเข้าใจโลก
4) มีจิตสาธารณะ เสียสละ และ
เป็นแบบอย่างที่ดี
5) ให้ความเคารพและยึดถือใน
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม
6) สามารถจัดการและแก้ปัญหา
ทางคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิง
สัมพัทธ์โดยใช้ดลุ ยพินิจทาง
ค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม

ด้านความรู้
1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู
2) มีคุณธรรมจริยธรรมที่
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) มีความกล้าหาญทางจริยธรรม
มีความเข้าใจผู้อื่นและเข้าใจโลก
4) มีจิตสาธารณะ เสียสละ และ
เป็นแบบอย่างที่ดี
5) ให้ความเคารพและยึดถือใน
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ค่าน้าหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล

1) ปลูกฝังให้นักศึกษามี
ระเบียบวินยั โดยเน้น
การเข้าชั้นเรียนให้ตรง
ต่อเวลาตลอดจนการ
แต่งกายที่เป็นตาม
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
2) มอบหมายงานให้
นักศึกษารับผิดชอบงาน
ในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย โดยฝึกให้รู้
หน้าที่ของการเป็นผู้นา
และการเป็นสมาชิกกลุ่ม

1) ประเมินจากการ
ตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วม
กิจกรรมและการ
สังเกตพฤติกรรมใน
ระหว่างชั้นเรียน
2) ประเมินจากความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
3) สังเกตพฤติกรรม
การแสดงความคิดเห็น
และการวิจารณ์
ผลงานของผู้อื่น

1-15

10%

1) ใช้การเรียนการสอน
ในหลากหลายรูปแบบ
โดยเน้นหลักการทาง
ทฤษฎี ผนวกกับ
ภาคปฏิบตั ิ ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิชา ตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชา
นั้นๆ
2) การจัดการเรียนรูจ้ าก
สถานการณ์จริงโดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็น

1) ประเมินจากการ
ตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วม
กิจกรรมและการ
สังเกตพฤติกรรมใน
ระหว่างชั้นเรียน
2) การประเมินผลงาน
ที่ฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน
3) การประเมินจาก
ผลงาน จากการฝึก
ปฏิบัติการนอกเวลา

1-15

30%
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6) สามารถจัดการและแก้ปัญหา
ทางคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิง
สัมพัทธ์โดยใช้ดลุ ยพินิจทาง
ค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม

ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ
2) สามารถค้นคว้า ศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้เป็นอย่าง
ดี
3) สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะของตนเองในการดาเนิน
ชีวิตได้
4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาในการดาเนินชีวิตได้อย่าง
สร้างสรรค์

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) มีความสามารถทางานเป็น
กลุ่มในฐานะผูน้ าและผู้ตามได้

วิทยากรพิเศษเฉพาะ
เรียน
เรื่อง
3) ฝึกทักษะ
กระบวนการแสวงหา
ความรู้และส่งเสริมให้
ผู้เรียนสร้างความรู้
ความเข้าใจในเรื่องที่
ศึกษาด้วยตนเองและฝึก
ทักษะกระบวนการ
เรียนรู้ที่จาเป็นได้
4) ฝึกให้ผเู้ รียนวิเคราะห์
การคิดการกระทาของ
ตนเองของแผนการ
ปฏิบัติตามเป้าหมายที่
กาหนด ควบคุมกากับ
ตนเองให้ปฏิบัติตาม
แผนและประเมินผลการ
ปฏิบัติเพื่อปรับปรุง
ต่อไป
1) ใช้ตัวแบบที่ดี สร้าง
ความรู้และความเข้าใจ
ในความหมายและเป็น
ขั้นตอนของการคิดที่จะ
พัฒนาและให้ดาเนินการ
คิดตามขั้นตอน
กระบวนการนั้น
2) ใช้การเสริมแรง
ข้อมูลย้อนกลับและ
ความรู้เพิ่มเติม
3) ฝึกให้ลงมือปฏิบัติ
บ่อยๆ ใช้สถานการณ์
หลากหลายจนเกิดความ
ชานาญ
4) ใช้วิธีการสอนแบบ
ต่างๆ เช่น การสาธิต
การแสดง การทดลอง
1) ใช้การสอนที่มีการ
กาหนดกิจกรรมให้มีการ
ทางานเป็นกลุ่ม การ
เรียนแบบมีส่วนร่วม
ปฏิบัติการ
2) มอบหมายงานทางาน

1) ประเมินจากการ
ตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วม
กิจกรรมและการ
สังเกตพฤติกรรมใน
ระหว่างชั้นเรียน
2) ประเมินตามสภาพ
จริงจากผลงาน และ
การนาเสนอผลงานใน
ชั้นเรียน

1-15

40%

1) ประเมินจากการ
ตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วม

1-15

10%
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2) สามารถริเริ่มสร้างสรรค์
แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ได้
3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดสี ามารถ
สื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทั้ง
ภาษาไทยและภาษา ต่างประเทศ
4) มีการค้นคว้าและวางแผนใน
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง

ที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อื่น หรือต้องค้นคว้าหา
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
บุคคลอื่น หรือผู้มี
ประสบการณ์

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง 1) การติดตามวิเคราะห์
ตัวเลข การสื่อสาร และการ และนาเสนอรายงาน
ประเด็นสาคัญด้าน
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติ
เพื่อการวิจัย เพื่อการสื่อสาร
การเรียนรู้ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลและนาเสนอข้อมูล และ
การแก้ปัญหาในการดารงชีวิต
และการจัดการเรียนการสอน
อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
2) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้
ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยี
สารสนเทศและสถิติเพื่อการวิจัย
เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูล
และการแก้ปญ
ั หาในการดารงชีวิต
และการจัดการเรียนการสอน
3) สามารถใช้ภาษาพูด ภาษา
เขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สถิติเพื่อการวิจยั เพื่อสื่อสารการ
เรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและ
นาเสนอข้อมูล และการแก้ปัญหา
ในการดารงชีวิตและการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ

การศึกษาจากข่าวหรือ
แหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย
2) การสืบค้นและ
นาเสนอรายงานประเด็น
สาคัญด้านการศึกษาโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมและการ
สังเกตพฤติกรรมใน
ระหว่างชั้นเรียน
2) การประเมินจาก
พฤติกรรมและการ
แสดงออกของ
นักศึกษาในการทางาน
ร่วมกัน
3) สังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออก
ในการร่วมกิจกรรม
4) พิจารณาจาก
ผลงาน ความครบถ้วน
ชัดเจนตรงประเด็น
ของข้อมูลที่ได้
มอบหมาย
1) วัดผลและ
ประเมินผลจากการ
สืบค้นและนาเสนอ
ผลงานและรายงาน
ประเด็นสาคัญด้าน
การศึกษา โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1-15

10%

5

4) สามารถบูรณาการข้อมูลเพื่อการ
สื่อสารอย่างเป็นระบบด้วยสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบ
รอง

6

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
(ชม.)
1
(4 ชม.)

ปฐมนิเทศนักศึกษา
-ข้อตกลงการเรียน
-เกณฑ์การให้คะแนน
-การส่งงาน
-เนื้อหาที่จะเรียน

2
(4 ชม.)

ทฤษฎีและการ
สร้างสรรค์การออกแบบ
ภาพประกอบ
- ความเป็นมาของ
ภาพประกอบ
- วิวัฒนาการของ
ภาพประกอบ

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา
-ข้อตกลงการเรียน
-เกณฑ์การให้คะแนน
-การส่งงาน
-เนื้อหาที่จะเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
ให้นักศึกษาค้นคว้าหาบทความภาษาอังกฤษเที่มี
ภาพประกอบ 1 คอลั่ม ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ แปลข้อความจัดทารายงานด้วย
โปรแกรม Power Point ส่งและนาเสนอใน
สัปดาห์ที่ 2 การเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 กลุ่ม
ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
(information, media and technology
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา
- ความเป็นมาของภาพประกอบ
- วิวัฒนาการของภาพประกอบ
2 นักศึกษาฝึกปฏิบัติทาค้นคว้าข้อมูลจาก
ห้องสมุดและอินเตอร์เน็ตจากกรณีศึกษานัก
ออกแบบภาพประกอบที่มี ชื่อเสียงทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยใช้สื่ออินเตอร์เน็ต
- การสร้างแนวคิดสร้างสรรค์
- ประเภทเทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์
3.นักศึกษานาเสนอรายงานผลการค้นคว้าจาก
สัปดาห์ที่ 1 ด้วยโปรแกรม PowerPointมา
นาเสนอร่วมกันวิจารณ์
กิจกรรม/ใบงาน :
ให้นักศึกษาจับกลุ่มคู่ค้นคว้าเทคนิค วิธีการ
สร้างสรรค์งานภาพประกอบของนักออกแบบ
ภาพประกอบที่มี ชื่อเสียงทั้งในและ
ต่างประเทศ จัดทารายงานด้วยโปรแกรม
Power Point ส่งในสัปดาห์ที่ 3 การเรียนรู้ใน
ศตวรรตที่ 21 กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี (information, media and
technology

1. เอกสาร
รายวิชา
(มคอ.3)
2.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
3. สื่อการ
สอนโดยใช้
Power
Point
4. เว็บไซต์

1. ประเมินจากการตรงต่อ
เวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วมวิจารณ์
กิจกรรมและการสังเกต
พฤติกรรมในระหว่างชั้น
เรียน

อาจารย์
ฆนา
วีระ
เดชะ

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อการ
สอนโดยใช้
Power
Point
3. เว็บไซต์

1. ประเมินจากการตรงต่อ
เวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วมวิจารณ์
กิจกรรมและการสังเกต
พฤติกรรมในระหว่างชั้น
เรียน
2. ประเมินตามสภาพจริง
จากการค้นคว้าข้อมมุล
จากห้องสมุดและ
อินเทอร์เน็ตจาก
กรณีศึกษานักออกแบบ
ภาพประกอบที่มี ชื่อเสียง
ทั้งในและ ต่างประเทศ
โดยใช้สื่ออินเตทร์เน็ต
- การสร้างแนวคิด
สร้างสรรค์
- ประเภทเทคนิคที่ใช้ใน
การสร้างสรรค์
3. ประเมินจากการ
นาเสนอและร่วมกัน
วิจารณ์
4.ประเมินจากการซักถาม

อาจารย์
ฆนา
วีระ
เดชะ
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

3
(4 ชม.)

การสร้างภาพประกอบ
ของนักเขียน
ภาพประกอบ
- การกาหนดแนวคิด
สร้างสรรค์
- เทคนิคการสร้าง
ภาพประกอบ

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา
- การกาหนดแนวคิดสร้างสรรค์
- เทคนิคการสร้างภาพประกอบ
2. ให้นักศึกษานาเสนอรายงานค้นคว้าจาก
สัปดาห์ที่ 2 ด้วยโปรแกรม PowerPointมา
นาเสนอร่วมกันวิจารณ์
กิจกรรม/ใบงาน :
จัดทาสมุดสะสมผลงานงานขนาด A3 และทา
การหาภาพข้อมูลผลงานภาพประกอบที่
นักศึกษาสนใจปะติดลงในสมุดสะสมผลงาน
จานวน 4 หน้า นาส่งสัปดาห์ที่ 4

4
(4 ชม.)

การออกแบบลักษณะตัว
ละคร (Character
Design)
- ลักษณะบุคลิกของตัว
ละคร
- วิธีการสร้างสรรค์และ
เทคนิคการออกแบบ
ภาพประกอบ

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา
การออกแบบลักษณะตัวละคร (Character
Design)
- ลักษณะบุคลิกของตัวละคร
- วิธีการสร้างสรรค์และเทคนิคการออกแบบ
ภาพประกอบ
2. ทดลองฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานภาพ

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)

และอภิปรายหัวข้อที่ผู้สอน
บรรยาย
5. ประเมินจากผลงาน
เสร็จสมบูรณ์จากรายงาน
แปลบทความภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับภาพประกอบ 1
คอลั่มน์
1.เอกสาร
1. ประเมินจากการตรงต่อ
ประกอบการ เวลาของนักศึกษาในการ
เรียน
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
2. สื่อการ
กาหนดระยะเวลาที่
สอนโดยใช้
มอบหมาย การร่วมวิจารณ์
Power
กิจกรรมและการสังเกต
Point
พฤติกรรมในระหว่างชั้น
3. เว็บไซต์
เรียน)
2. ประเมินตามสภาพจริง
จากภาพร่างต้นแบบ
- การกาหนดแนวคิด
สร้างสรรค์
- เทคนิคการสร้าง
ภาพประกอบ
3. ประเมินจากการนาเสนอ
และร่วมกันวิจารณ์
4. ประเมินจากการซักถาม
และอภิปรายหัวข้อที่ผู้สอน
บรรยาย
5. ประเมินจากรายงาน
วิธีการสร้างสรรค์งาน
ภาพประกอบของนัก
ออกแบบภาพประกอบที่มี
ชื่อเสียงทั้งในและ
ต่างประเทศ
1.เอกสาร
1. ประเมินจากการตรงต่อ
ประกอบการ เวลาของนักศึกษาในการ
เรียน
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
2. สื่อการ
กาหนดระยะเวลาที่
สอนโดยใช้
มอบหมาย การร่วมวิจารณ์
Power
กิจกรรมและการสังเกต
Point
พฤติกรรมในระหว่างชั้น
3. เว็บไซต์
เรียน

อาจารย์
ฆนา
วีระ
เดชะ

อาจารย์
ฆนา
วีระ
เดชะ
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)

ร่างต้นแบบ
3. นาส่งการหาภาพข้อมูลผลงานภาพประกอบที่
นักศึกษาสนใจปะติดลงในสมุดสะสมผลงาน
จานวน 4 หน้า นาส่งสัปดาห์ที่ 4
กิจกรรม/ใบงาน :
การสร้างสรรค์ผลงานภาพร่างต้นแบบตัวละคร
(Character Design)
นาส่งสัปดาห์ที่ 5

5
(4 ชม.)

6
(4 ชม.)

2. ประเมินตามสภาพจริง
จากการสร้างสรรค์ผลงาน
ภาพร่างต้นแบบ
3. ประเมินจากการนาเสนอ
และร่วมกันวิจารณ์
4. ประเมินจากการซักถาม
และอภิปรายหัวข้อที่ผสู้ อน
บรรยาย
5. ประเมินจากการหาภาพ
ข้อมูลผลงานภาพประกอบ
ที่นักศึกษาสนใจปะติดลง
ในสมุดสะสมผลงาน
จานวน 4 หน้า
1.เอกสาร
ฝึกปฏิบัติการออกแบบ กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ประเมินจากการตรงต่อ
ประกอบการ
ตัวละคร (Character
1. ผู้สอนให้ฝึกปฏิบัติการออกแบบตัวละคร
เวลาของนักศึกษาในการ
เรี
ย
น
Design)
(Character Design)
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
2.
สื
อ
่
การ
- การใช้อุปกรณ์ในการ
- การใช้อุปกรณ์ในการสร้างภาพประกอบ
กาหนดระยะเวลาที่
สอนโดยใช้
สร้างภาพประกอบ
2. ปฏิบัติการออกแบบตัวละคร (Character
มอบหมาย การร่วมวิจารณ์
Power
Design)
กิจกรรมและการสังเกต
Point
3. นาส่งผลงานการสร้างสรรค์ผลงานภาพร่าง
พฤติกรรมในระหว่างชั้น
3. เว็บไซต์
ต้นแบบจากสัปดาห์ที่ 4
เรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
2. ประเมินตามสภาพจริง
ผลงานสร้างสรรค์ตัวละคร (Character Design)
จากปฏิบัติการออกแบบตัว
ขั้นเสร็จสมบูรณ์ นาส่งสัปดาห์ที่ 6
ละคร (Character
Design)
3. ประเมินจากการนาเสนอ
และร่วมกันวิจารณ์
4. ประเมินจากการซักถาม
และอภิปรายหัวข้อที่ผสู้ อน
บรรยาย
5. ประเมินจากผลงานการ
สร้างสรรค์ผลงานภาพร่าง
ต้นแบบ(Character
Design)
1.เอกสาร
การออกแบบลักษณะตัว กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ประเมินจากการตรงต่อ
ประกอบการ เวลาของนักศึกษาในการ
ละคร ประเภทสัตว์
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา
เรียน
(Animal Character
การออกแบบลักษณะตัวละครประเภทสัตว์
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
2.
สื
อ
่
การ
Design)
(Animal Character Design)
กาหนดระยะเวลาที่
สอนโดยใช้
- ลักษณะสัตว์ประเภท
- ลักษณะสัตว์ประเภทต่างๆ
มอบหมาย การร่วมวิจารณ์
Power
ต่างๆ
- วิธีการสร้างสรรค์และเทคนิคการออกแบบ
กิจกรรมและการสังเกต

อาจารย์
ฆนา
วีระ
เดชะ

อาจารย์
ฆนา
วีระ
เดชะ

Point
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

- วิธีการสร้างสรรค์และ
เทคนิคการออกแบบ
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ
2. ฝึกปฏิบัติการทาภาพร่างขั้นต้นด้วยเทคนิค
ต่างๆ
3. ให้นักศึกษาส่งผลงานสร้างสรรค์ตัวละคร
(Character Design) ขั้นเสร็จสมบูรณ์
กิจกรรม/ใบงาน :
สร้างสรรค์ผลงานภาพร่างขั้นต้นลงสี นาส่ง
สัปดาห์ที่ 7

7
(4 ชม.)

ฝึกปฏิบัติการออกแบบ
ตัวละคร ประเภทสัตว์
(Animal Character
Design)
- การใช้อุปกรณ์ในการ
สร้างภาพประกอบ

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา
ฝึกปฏิบัติการออกแบบตัวละคร ละคร ประเภท
สัตว์ (Animal Character Design)
- การใช้อุปกรณ์ในการสร้างภาพประกอบ
2. ฝึกปฎิบัตสิ ร้างภาพตัวละครประเภทสัตว์
(Animal Character Design)
3. นักศึกษาส่งผลงานผลงานภาพร่างขั้นต้นลงสี
จากสัปดาห์ที่ 6 มานาเสนอร่วมกันวิจารณ์
กิจกรรม/ใบงาน :
สร้างสรรค์ผลงานภาพตัวละครประเภทสัตว์
(Animal Character Design) ขั้นเสร็จสมบูรณ์
นาส่งสัปดาห์ที่ 8

8
(4 ชม.)

หลักการและทฤษฎีทาง
ศิลปะ
- การจัดองค์ประกอบ
และการสร้างสรรค์
ภาพประกอบ

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายหลักการและทฤษฎีทางศิลปะ
- การจัดองค์ประกอบและการสร้างสรรค์
ภาพประกอบ
2. นักศึกษาส่งผลงานผลงานภาพตัวละคร

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)

พฤติกรรมในระหว่างชั้น
เรียน
2. ประเมินตามสภาพจริง
จากฝึกปฎิบตั ิการทาภาพ
ร่างขั้นต้นด้วยเทคนิคต่างๆ
3. ประเมินจากการนาเสนอ
และร่วมกันวิจารณ์
4. ประเมินจากการซักถาม
และอภิปรายหัวข้อที่ผสู้ อน
บรรยาย
5. ประเมินจากผลงาน
สร้างสรรค์ตัวละคร
(Character Design) ขั้น
เสร็จสมบูรณ์
1.เอกสาร
1. ประเมินจากการตรงต่อ
ประกอบการ เวลาของนักศึกษาในการ
เรียน
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
2. สื่อการ
กาหนดระยะเวลาที่
สอนโดยใช้
มอบหมาย การร่วมวิจารณ์
Power
กิจกรรมและการสังเกต
Point
พฤติกรรมในระหว่างชั้น
3. เว็บไซต์
เรียน
2. ประเมินตามสภาพจริง
จากฝึกปฎิบตั ิสร้างภาพตัว
ละครประเภทสัตว์
(Animal Character
Design)
3. ประเมินจากการนาเสนอ
และร่วมกันวิจารณ์
4. ประเมินจากการซักถาม
และอภิปรายหัวข้อที่ผสู้ อน
บรรยาย
5. ประเมินจากการผลงาน
ผลงานผลงานภาพร่าง
ขั้นต้นลงสี
1.เอกสาร
1. ประเมินจากการตรงต่อ
ประกอบการ เวลาของนักศึกษาในการ
เรียน
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
2. สื่อการ
กาหนดระยะเวลาที่
สอนโดยใช้
มอบหมาย การร่วมวิจารณ์
3. เว็บไซต์
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อาจารย์
ฆนา
วีระ
เดชะ

อาจารย์
ฆนา
วีระ
เดชะ

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)

ประเภทสัตว์ (Animal Character Design) ขั้น Power
Point
เสร็จสมบูรณ์ จากสัปดาห์ที่ 7 มานาเสนอ
3. เว็บไซต์
ร่วมกันวิจารณ์
3. ให้นักศึกษานาเสนอชื่อหนังสือที่ตนสนใจ
เพื่อที่จะทาการออกแบบภาพประกอบปก
หนังสือ
กิจกรรม/ใบงาน :
สร้างสรรค์ผลงานภาพประกอบปกหนังสือขั้น
เสร็จสมบูรณ์ นาส่งสัปดาห์ที่ 9

9
(4 ชม.)

กิจกรรมและการสังเกต
พฤติกรรมในระหว่างชั้น
เรียน
2. ประเมินตามสภาพจริง
จากนาเสนอชื่อหนังสือที่
ตนสนใจเพื่อที่จะทาการ
ออกแบบภาพประกอบปก
หนังสือ
3. ประเมินจากการนาเสนอ
และร่วมกันวิจารณ์
4. ประเมินจากการซักถาม
และอภิปรายหัวข้อที่ผสู้ อน
บรรยาย
5. ประเมินจากผลงาน
ผลงานภาพตัวละคร
ประเภทสัตว์ (Animal
Character Design) ขั้น
เสร็จสมบูรณ์
1.เอกสาร
การออกแบบสร้างสรรค์ กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ประเมินจากการตรงต่อ
ประกอบการ
ภาพประกอบ
1. บรรยายการออกแบบสร้างสรรค์
เวลาของนักศึกษาในการ
เรี
ย
น
- การตีความข้อความหรือ ภาพประกอบ
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
2.
สื
อ
่
การ
บทความให้เป็นภาพ
- การตีความเรื่องสั้นหรือบทความให้เป็นภาพ
กาหนดระยะเวลาที่
สอนโดยใช้
- การใช้อุปกรณ์ในการ
- การใช้อุปกรณ์ในการสร้างภาพประกอบ
มอบหมาย การร่วมวิจารณ์
สร้างภาพประกอบ
2. นักศึกษาค้นคว้าหาบทความหรือเรื่องสั้นจาก Power
กิจกรรมและการสังเกต
Point
ห้องสมุดหรืออินเทอร์เน็ตทีส่ นใจ นาเสนอในชั้น
พฤติกรรมในระหว่างชั้น
3. เว็บไซต์
เรียน การเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 กลุ่มทักษะ
เรียน
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information,
2. ประเมินตามสภาพจริง
media and technology
จากค้นคว้าหาบทความหรือ
3. นาส่งผลงานภาพประกอบปกหนังสือขั้นเสร็จ
เรื่องสั้นจากห้องสมุดหรือ
สมบูรณ์ จากสัปดาห์ที่ 8 มานาเสนอร่วมกัน
อินเทอร์เน็ตที่สนใจ
วิจารณ์
3. ประเมินจากการนาเสนอ
กิจกรรม/ใบงาน :
และร่วมกันวิจารณ์
สร้างสรรค์ผลงานภาพประกอบเรือ่ งสั้นหรือ
4. ประเมินจากการซักถาม
บทความขั้นเสร็จสมบูรณ์ นาส่งสัปดาห์ที่ 10
และอภิปรายหัวข้อที่ผสู้ อน
บรรยาย
5. ประเมินจากผลงาน
ภาพประกอบปกหนังสือ
ขั้นเสร็จสมบูรณ์
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อาจารย์
ฆนา
วีระ
เดชะ

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

10
(4 ชม.)

หลักการและทฤษฎีการ
ออกแบบภาพประกอบ 2
มิติ ด้วยเทคนิคกระดาษ
ปะติด (Collage
Paper)
-วัสดุประเภทกระดาษ
ต่างๆ
-การเลือกใช้กระดาษสีให้
ตรงกับแนวคิด, กระดาษ
สีมันวาว, กระดาษสีผิว
ด้าน, กระดาษมีลาย และ
กระดาษที่มีพื้นผิวต่างๆ

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายหลักการและทฤษฎีการออกแบบ
ภาพประกอบ 2 มิติ ด้วยเทคนิคนกระดาษปะ
ติด (Collage Paper)
-วัสดุประเภทกระดาษต่างๆ
-การเลือกใช้กระดาษสีให้ตรงกับแนวคิด
กระดาษสีมันวาว, กระดาษสีผิวด้าน, กระดาษมี
ลาย และกระดาษที่มีพื้นผิวต่างๆ
2. นักศึกษาส่งผลงานภาพประกอบเรื่องสั้นหรือ
บทความขั้นเสร็จสมบูรณ์ จากสัปดาห์ที่ 9 มา
นาเสนอร่วมกันวิจารณ์
กิจกรรม/ใบงาน :
สร้างสรรค์ผลงานภาพประกอบด้วยเทคนิคปะ
ติดกระดาษ หัวข้อภาพเหมือนเพือ่ น นาส่ง
สัปดาห์ที่ 11

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อการ
สอนโดยใช้
Power
Point
3. เว็บไซต์

11
(4 ชม.)

การวัดและประเมินผล ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)

1. ประเมินจากการตรงต่อ
เวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วมวิจารณ์
กิจกรรมและการสังเกต
พฤติกรรมในระหว่างชั้น
เรียน
2. ประเมินตามสภาพจริง
จากภาพร่างขั้นต้นผลงาน
ภาพประกอบด้วยเทคนิค
ปะติดกระดาษ หัวข้อ
ภาพเหมือนเพื่อน
3.ประเมินจากการนาเสนอ
และร่วมกันวิจารณ์
4. ประเมินจากการซักถาม
และอภิปรายหัวข้อที่ผสู้ อน
บรรยาย
5. ประเมินจากผลงาน
ภาพประกอบเรื่องสั้นหรือ
บทความขั้นเสร็จสมบูรณ์
1.เอกสาร
การอออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ประเมินจากการตรงต่อ
ประกอบการ
ภาพประกอบ 2 มิติ ด้วย 1. บรรยายการอออกแบบภาพประกอบ 2 มิติ
เวลาของนักศึกษาในการ
เรียน
วัสดุต่างๆ
ด้วยวัสดุต่างๆ
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
2.
สื
อ
่
การ
-การสร้างภาพ
-การสร้างภาพประกอบด้วยวัสดุ ไม้, โลหะ, เศษ
กาหนดระยะเวลาที่
สอนโดยใช้
ประกอบด้วยวัสดุตา่ งๆ
วัสดุต่าง
มอบหมาย การร่วมวิจารณ์
Power
2. นักศึกษาส่งผลงานภาพประกอบด้วยเทคนิค
กิจกรรมและการสังเกต
Point
ปะติดกระดาษ หัวข้อภาพเหมือนเพื่อน จาก
พฤติกรรมในระหว่างชั้น
3. เว็บไซต์
สัปดาห์ที่ 10 มานาเสนอร่วมกันวิจารณ์
เรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
2. ประเมินตามสภาพจริง
สร้างสรรค์ผลงานภาพประกอบด้วยวัสดุตา่ งๆ
จากภาพร่างขั้นต้นอออก
หัวข้อวิถีชีวิตบ้านของฉัน นาส่งสัปดาห์ที่ 12
แบบภาพประกอบ 2 มิติ
ด้วยวัสดุต่างๆ หัวข้อวิถี
ชีวิตบ้านของฉัน
3. ประเมินจากการนาเสนอ
และร่วมกันวิจารณ์
4. ประเมินจากการซักถาม
และอภิปรายหัวข้อที่ผสู้ อน
บรรยาย
5. ประเมินจากผลงานภาพ
12

อาจารย์
ฆนา
วีระ
เดชะ

อาจารย์
ฆนา
วีระ
เดชะ

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

12
(4 ชม.)

13
(4 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)

ประกอบด้วยเทคนิคปะติด
กระดาษ หัวข้อ
ภาพเหมือนเพื่อน
1.เอกสาร
หลักการและทฤษฎีการ กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ประเมินจากการตรงต่อ
ประกอบการ เวลาของนักศึกษาในการ
ออกแบบภาพประกอบ 3 1. บรรยายหลักการและทฤษฎีการออกแบบ
เรียน
มิติ
ภาพประกอบ 3 มิติ
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
2.
สื
อ
่
การ
-เทคนิคในการสร้าง
-เทคนิคในการสร้างภาพประกอบ 3 มิติด้วย
กาหนดระยะเวลาที่
สอนโดยใช้
ภาพประกอบ 3 มิตดิ ้วย วัสดุต่างๆ
มอบหมาย การร่วมวิจารณ์
Power
วัสดุต่างๆ
-การสร้างภาพประกอบ 3 มิติ
กิจกรรมและการสังเกต
Point
-การสร้างภาพประกอบ 3 2. นาส่งผลงานภาพประกอบด้วยวัสดุต่างๆ
พฤติกรรมในระหว่างชั้น
3. เว็บไซต์
มิติ
หัวข้อวิถีชีวิตบ้านของฉัน จากสัปดาห์ที่ 11
เรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
2. ประเมินตามสภาพจริง
1. สร้างสรรค์ผลงานภาพประกอบด้วยวัสดุต่างๆ
จากภาพร่างขั้นต้น
หัวข้อวิถีชีวิตบ้านของฉัน นาส่งสัปดาห์ที่ 13
ภาพประกอบ 3 มิติ
2. เตรียมหัวข้อโครงงานสร้างสรรค์ผลิตสื่อการ
3. ประเมินจากการนาเสนอ
สอนด้วยการออกแบบภาพประกอบนาเสนอใน
และร่วมกันวิจารณ์
สัปดาห์ที่ 13
4. ประเมินจากการซักถาม
และอภิปรายหัวข้อที่ผสู้ อน
บรรยาย
5. ประเมินจากผลงานภาพ
ประกอบด้วยวัสดุตา่ งๆ
หัวข้อวิถีชีวิตบ้านของฉัน
1.เอกสาร
การนาเสนอหัวข้อ
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ประเมินจากการตรงต่อ
ประกอบการ
โครงงานสร้างสรรค์ผลิต 1.นาเสนอหัวข้อโครงงานสร้างสรรค์ผลิตสื่อการ
เวลาของนักศึกษาในการ
เรี
ย
น
สื่อการสอนด้วยการ
สอนด้วยการออกแบบภาพประกอบ
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
2.
สื
อ
่
การ
ออกแบบภาพประกอบ 2.เอกสารโครงงาน
กาหนดระยะเวลาที่
สอนโดยใช้
- ชื่อโครงงาน
- ชื่อโครงงาน
มอบหมาย การร่วมวิจารณ์
PowerPoint
- ที่มา
- ที่มา
กิจกรรมและการสังเกต
3. เว็บไซต์
- จุดมุ่งหมาย
- จุดมุ่งหมาย
พฤติกรรมในระหว่างชั้น
- วัตถุประสงค์
- วัตถุประสงค์
เรียน
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2. ประเมินประเมินตาม
3. ผลงานภาพประกอบด้วยวัสดุตา่ งๆ หัวข้อวิถี
สภาพจริงจากหัวข้อ
ชีวิตบ้านของฉัน
โครงงานสร้างสรรค์ผลิตสื่อ
กิจกรรม/ใบงาน :
การสอน ด้วยการออกแบบ
1. โครงงานสร้างสรรค์ผลิตสื่อการสอน ด้วยการ
ภาพประกอบ
ออกแบบภาพประกอบขั้น 80%
3. ประเมินจากการนาเสนอ
2. รูปเล่มโครงงาน
และร่วมกันวิจารณ์
4. ประเมินจากการซักถาม
และอภิปรายหัวข้อที่ผสู้ อน
บรรยาย
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

14
(4 ชม.)

15
(4 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)

5. ประเมินจากผลงานภาพ
ประกอบด้วยวัสดุตา่ งๆ
หัวข้อวิถีชีวิตบ้านของฉัน
1.เอกสาร
ส่งโครงงานสร้างสรรค์
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ประเมินจากการตรงต่อ
ผลิตสื่อการสอน ด้วยการ 1. ให้นักศึกษาส่งผลงานจริงจากการปฎิบัติการ ประกอบการ เวลาของนักศึกษาในการ
ออกแบบภาพประกอบ
สร้างสรรค์ผลงานขั้น 80% จากสัปดาห์ที่ 13 มา เรียน
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
2.
สื
อ
่
การ
ผลงานสร้างสรรค์ขั้น
นาเสนอร่วมกันวิจารณ์
กาหนดระยะเวลาที่
สอนโดยใช้
80%
2. จัดเตรียมเอกสาร บอร์ดนาเสนอผลงาน
มอบหมาย การร่วมวิจารณ์
PowerPoint
กิจกรรม/ใบงาน :
กิจกรรมและการสังเกต
3. เว็บไซต์
จั ด ท าสร้ า งสรรค์ ผ ลงานจริ งขั้ น เสร็ จ สมบู ร ณ์
พฤติกรรมในระหว่างชั้น
100% เตรี ย มความพร้ อ มเอกสารและบอร์ ด
เรียน
นาเสนอผลงาน นาเสนอส่งสัปดาห์ที่ 15
2. ประเมินตามสภาพจริง
จากผลงานจริงจากการ
ปฎิบัติการสร้างสรรค์
ผลงานปรับแก้ตาม
ความเห็นของอาจารย์ที่
ปรึกษาขั้น 80%
จากสัปดาห์ที่ 13
3. ประเมินจากการนาเสนอ
และร่วมกันวิจารณ์
การนาเสนอโครงงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ประเมินจากการตรงต่อ
สร้างสรรค์ผลิตสื่อการ
1.นาเสนอผลงานสร้างสรรค์โครงงานสร้างสรรค์
เวลาของนักศึกษาในการ
สอน ด้วยการออกแบบ ผลิตสื่อการสอน ด้วยการออกแบบภาพประกอบ
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
ภาพประกอบขัน้ เสร็จ
ขั้นเสร็จสมบูรณ์
กาหนดระยะเวลาที่
สมบูรณ์
2. รูปเล่มโครงงาน
มอบหมาย การร่วมวิจารณ์
กิจกรรมและการสังเกต
พฤติกรรมในระหว่างชั้น
เรียน
2. ประเมินประเมินตาม
สภาพจริงจากนาเสนอ
ผลงานสร้างสรรค์โครงงาน
สร้างสรรค์ผลิตสื่อการสอน
ด้วยการออกแบบ
ภาพประกอบ
3. ประเมินจากการนาเสนอ
และร่วมกันวิจารณ์
4. ประเมินจากการซักถาม
และอภิปรายหัวข้อที่ผสู้ อน
บรรยาย
14

อาจารย์
ฆนา
วีระ
เดชะ

อาจารย์
ฆนา
วีระ
เดชะ

5.2 การวัดและการประเมินผล
5.2.1 การวัดผล :
5.2.1.1 คะแนนเก็บระหว่างเรียน
- คะแนนระหว่างภาค
 แนวคิดสร้างสรรค์
 ผลงานสร้างสรรค์
 การนาเสนอผลงาน
5.2.1.2 คะแนนเก็บปลายาภาค
- คะแนนปลายภาค
 โครงงาน

ร้อยละ 70
20%
30%
20%
ร้อยละ 30
30%

5.2.2 การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน
ระดับผลการเรียน
90-100
A
85-89
B+
75-84
B
70-74
C+
60-69
C
55-59
D+
50-54
D
0-49
F
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
ฆนา วีระเดชะ.(2560). เอกสารวิชาการออกแบบภาพประกอบ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6.. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
วิรุณ ตั้งเจริญ. (2531). “ออกแบบกราฟิค”. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์วิฌวล อาร์ต.
ผดุง พรหมมูล. (2547). “ศิลปะการสร้างภาพประกอบ”. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มูลนิธิเด็ก.
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
https://www.pinterest.com/
http://www.illustrationweb.com
http://www.solenedebies.com
https://handsomefrank.com/
https://danwoodger.com/
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา:
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
- การประเมินความพึงพอใจ จากแบบประเมินผู้สอนของผู้เรียน
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
- โครงงานปลายภาคของนักศึกษา ผลงานสร้างสรรค์และเอกสารโครงงาน
- คะแนนของผลงานสร้างสรรค์ในแต่ละสัปดาห์ของนักศึกษา
- แบบประเมินวิธีการจัดการเรียนรู้และประสิทธิภาพการสอน
7.3 การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนาผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป
- จัดการเรียนการสอนเพิ่มบทเรียนวิธีป ฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ จากนัก ออกแบบภาพประกอบ
ในประเทศและต่างประเทศ ยกเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์
ผลงาน
- จัดหาสื่อการสอนหนังสือและสื่อดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
- เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญมาบรรยาย
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิา
1.ทวนสอบด้วยผู้สอน ดังนี้
1.1 สังเกตและบันทึกพฤติกรรมนักศึกษาระหว่างการเรียนการสอนเพื่อนาข้อมูลมาเปรียบเทียบผลการ
เรียนรู้
1.2 ตรวจสอบคุณภาพผลงานสร้างสรรค์
1.3 ตรวจสอบเอกสารโครงงาน
1.4 ตรวจสอบผลการเรียน
วิธีการประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้

พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและ
การมีส่วนร่วมใน
การทางาน



งานที่ได้รับ
มอบหมาย
(แบบฝึกหัด
โครงงาน รายงาน)

การนาเสนอผลงาน
ด้วยทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข/
การสื่อสาร/ การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ











ทักษะทางปัญญา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

คะแนนสอบ
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วิธีการประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและ
การมีส่วนร่วมใน
การทางาน

คะแนนสอบ

งานที่ได้รับ
มอบหมาย
(แบบฝึกหัด
โครงงาน รายงาน)

การนาเสนอผลงาน
ด้วยทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข/
การสื่อสาร/ การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ



7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบรายวิชาด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาตาม
วิธีการข้อ 7.4
2. กรณีที่ผลการเรียนรู้ของรายวิชายังไม่ได้ประสิทธิผล อาจารย์ผู้สอนจะให้โอกาสนักศึกษาปรับปรุง
ปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจาเป็นเป็นรายกรณี
3. อาจารย์ผู้สอนสรุปผลการจัดการเรียนการสอนใน มคอ.5 เสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับปรุงเนื้อหา
วิธีการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และปรับปรุง
ในปีการศึกษาถัดไป
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