รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
ในมหาวิทยาลัย/คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2024208

ชื่อวิชา งานพิมพ์เพื่อการพาณิชย์
Commercial Printmaking

1.2 จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 2558)
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาเลือกเสรี
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)
รหัส 2022219 ชื่อวิชา ภาพพิมพ์ Print Making
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
10 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) นักศึกษาสามารถจัดการและแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิช าชีพครูเชิงสัมพัทธ์โดยใช้
ดุล ยพินิ จ ทางค่านิ ย ม มี ความกล้ าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจผู้ อื่ นและเข้าใจโลกความรู้ สึ กของผู้ อื่ น และ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
2) นั ก ศึกษามี ความสามารถคิด แนวคิด รู ปแบบ ประเภท และกระบวนการงานพิมพ์ เพื่อการพาณิช ย์
สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาศิลปศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
3) นักศึกษาสามารถคิดอย่างเป็นระบบ ทั้งยังประยุกต์ความรู้และทักษะของตนเองในการสร้างสรรค์ ผลงาน
ภาพพิมพ์มาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการพาณิชย์
4) นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีความสามารถทางานเป็นกลุ่มในฐานะ
ผู้นาและผู้ตามได้
5) นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเพื่อการวิจัย เพื่อ
การสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูล และการแก้ปัญหาในการดารงชีวิตและการจัดการ
เรียนการสอน
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เน้นย้าความสาคัญการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ แนวคิด รูปแบบ ประเภท เทคนิค และกระบวนการสร้าง
ภาพพิมพ์ รวมทั้งการผลิต การเผยแพร่ และการรับรองผลงาน สามารถบูรณาการความรู้การสร้างภาพพิมพ์ร่วมสมัย
มาสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้านการพาณิชย์

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาประเภท ลักษณะ เทคนิค และกระบวนการสร้างภาพพิมพ์ ฝึกปฏิบัติงานภาพพิมพ์โมโนพริ้นท์ ภาพ
พิมพ์ไม้ ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม การพิมพ์ออฟเซ็ท และการสร้างภาพพิมพ์ร่วมสมัยเพื่อการพาณิชย์
Study types, characteristics, techniques and processes of printmaking. Practice in mono
print, wooden printmaking, serigraphy, off-set printings and other commercial contemporary
printmaking.
3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

30 ชั่วโมง

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

30 ชั่วโมง

75 ชั่วโมง
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3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลพร้อม
ทั้งระบุช่องทางต่างๆ ตัวอย่าง สถานที่ Social Network
1. อาจารย์ประจารายวิชา สามารถใช้ช่องทางการปรึกษาผ่านการติดต่อทางเครือข่ ายอินเทอร์เน็ต (Internet)
และระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network)
2. อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการ 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและประเมินผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การปลูกฝังให้นักศึกษามี 1) ประเมินจากการตรง
ระเบียบวินยั โดยเน้น
ต่อเวลาของ
1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้าน
การเข้าชั้นเรียนให้ตรง
นักศึกษาในการเข้า
คุณธรรมและจรรยาบรรณ
เวลาตลอดจนการแต่ง
ชั้นเรียน การส่งงาน
วิชาชีพครู
กายที่เป็นไปตาม
ตามกาหนด
2) มีคุณธรรมจริยธรรมที่
ระเบียบของ
ระยะเวลาที่
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
มหาวิทยาลัย
มอบหมาย การร่วม
3) มีความกล้าหาญทาง
2)
มอบหมายงานให้
กิจกรรมและการ
จริยธรรม มีความเข้าใจผู้อื่น
นักศึกษารับผิดชอบงาน
สังเกตพฤติกรรมใน
และเข้าใจโลก
ในหน้าที่ที่ได้รับ
ระหว่างชั้นเรียน
4) มีจิตสาธารณะ เสียสละ และ
มอบหมาย โดยฝึกให้รู้ 2) ประเมินจากความ
เป็นแบบอย่างที่ดี
หน้าที่ของการเป็นผู้นา
รับผิดชอบในหน้าที่ที่
5) ให้ความเคารพและยึดถือใน
และการเป็นสมาชิกกลุม่
ได้รับมอบหมาย
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
3) ใช้วิธีการสอนโดยใช้กรณี 3) สังเกตพฤติกรรม
ขององค์กรและสังคม
ตัวอย่าง วิธีการสอนโดย
6) สามารถจัดการและ
การแสดงความ
ใช้
บ
ทบาทสมมติ
ใช้
ต
ว
ั
แก้ปัญหาทางคุณธรรม
คิดเห็นและการ
แบบที
ด
่
ี
เช่
น
ตั
ว
แบบที
่
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
วิจารณ์ผลงานของ
เป็นจริง ข่าว เหตุการณ์
ครูเชิงสัมพัทธ์โดยใช้ดุลยพินิจ
ผู้อื่น
ชีวประวัติ สื่อ
ทางค่านิยม ความรูส้ ึกของผู้อื่น
อินเทอร์เน็ต ใช้
และประโยชน์ของสังคม
กระบวนการปรับ
ส่วนรวม
พฤติกรรม โดยใช้การ
เสริมแรงที่เหมาะสม
กิจกรรมทีส่ ่งเสริมการ
พัฒนาตนเอง
4) จัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม เช่น
การยกย่องนักศึกษาที่ทา
ดี ทาประโยชน์แก่
ส่วนรวม เสียสละ

สัปดาห์ ค่าน้าหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล
1-15
10%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

ด้านความรู้
1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
2) มีคุณธรรมจริยธรรมที่
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม มีความเข้าใจผู้อื่น
และเข้าใจโลก
4) มีจิตสาธารณะ เสียสละ และ
เป็นแบบอย่างที่ดี
5) ให้ความเคารพและยึดถือใน
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม
6) สามารถจัดการและ
แก้ปัญหาทางคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูเชิงสัมพัทธ์โดยใช้ดุลยพินิจ
ทางค่านิยม ความรูส้ ึกของผู้อื่น
และประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม

1) ใช้การเรียนการสอนใน
หลากหลายรูปแบบโดย
เน้นหลักการทางทฤษฎี
ผนวกกับภาคปฏิบัติ ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามลักษณะ
ของรายวิชา ตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชา
นั้นๆ
2) การจัดการเรียนรูจ้ าก
สถานการณ์จริงโดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็น
วิทยากรพิเศษเฉพาะ
เรื่อง
3) ฝึกทักษะกระบวนการ
แสวงหาความรู้และ
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องที่ศึกษาด้วยตนเอง
และฝึกทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ที่
จาเป็นได้
4) ฝึกให้ผเู้ รียนวิเคราะห์การ
คิดการกระทาของตนเอง
ของแผนการปฏิบัตติ าม
เป้าหมายที่กาหนด
ควบคุมกากับตนเองให้
ปฏิบัติตามแผนและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
เพื่อปรับปรุงต่อไป
1) กรณีศึกษา
2) การอภิปรายกลุ่ม
3) ใช้ตัวแบบที่ดี สร้าง
ความรู้และความเข้าใจ
ในความหมายและเป็น
ขั้นตอนของการคิดที่จะ
พัฒนาและให้ดาเนินการ
คิดตามขั้นตอน
กระบวนการนั้น
4) ฝึกให้ลงมือปฏิบัติบ่อยๆ

1) การทดสอบย่อย
2) ประเมินจากรายงาน
ที่นักศึกษาจัดทา
3) ประเมินจากการ
นาเสนอรายงานในชั้น
เรียน
4) ประเมินจากโครงการ
ที่นาเสนอ

ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ
2) สามารถค้นคว้า ศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้เป็น
อย่างดี
3) สามารถประยุกต์ความรู้
และทักษะของตนเองในการ
ดาเนินชีวิตได้
4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาในการดาเนินชีวิตได้

1) ประเมินตามสภาพ
จริงจากผลงาน และ
การนาเสนอผลงานใน
ชั้นเรียน
2) การทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบหรือ
สัมภาษณ์

สัปดาห์ ค่าน้าหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล
1-15
30%

1-15

40%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

ใช้สถานการณ์
หลากหลายจนเกิดความ
ชานาญ
5) ใช้วิธีการสอนแบบต่างๆ
เช่น การสาธิต การแสดง
การทดลอง การไปทัศน
ศึกษา
ด้านทักษะความสัมพันธ์
1) ใช้การสอนที่มีการกาหนด 1) ประเมินจาก
กิจกรรมให้มีการทางาน
พฤติกรรมและการ
ระหว่างบุคคลและความ
เป็นกลุ่ม การเรียนแบบมี
แสดงออกของ
รับผิดชอบ
ส่วนร่วมปฏิบัติการ
นักศึกษาในการ
1) มีความสามารถทางานเป็น
2) มอบหมายงานทางานที่
นาเสนอรายงานกลุม่
กลุ่มในฐานะผูน้ าและผู้ตามได้
ต้องประสานงานกับผู้อื่น 2) สังเกตจากพฤติกรรม
2) สามารถริเริ่มสร้างสรรค์
หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูล
ที่แสดงออกในการ
แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการ
จากการสัมภาษณ์บุคคล
ร่วมกิจกรรมต่างๆ
อื่น หรือผู้มีประสบการณ์ 3) พิจารณาจากผลงาน
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ได้
ความครบถ้วนชัดเจน
3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดสี ามารถ
ตรงประเด็นของ
สื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทั้ง
ข้อมูลที่ได้มอบหมาย
ภาษาไทยและภาษา
ต่างประเทศ
4) มีการค้นคว้าและวางแผนใน
การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัว 1) การติดตามวิเคราะห์
2) วัดและประเมินจาก
และนาเสนอรายงาน
ผลการสืบค้นและ
เลข การสื่อสาร และการใช้
ประเด็นสาคัญด้าน
นาเสนอรายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาจากข่าวหรือ
รายงานประเด็น
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แหล่งการเรียนรู้ที่
สาคัญด้านการศึกษา
การใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน
หลากหลาย
โดยใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติ
2) การสืบค้นและนาเสนอ
สารสนเทศ
เพื่อการวิจัย เพื่อการสื่อสาร
รายงานประเด็นสาคัญ
3) วัดและประเมินจาก
การเรียนรู้ การเก็บรวบรวม
ด้านการศึกษาโดยใช้
ความสามารถในด้าน
ข้อมูลและนาเสนอข้อมูล และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคนิคการนาเสนอ
การแก้ปัญหาในการดารงชีวิต
3) จัดให้นักศึกษาได้ฝึก
รายงาน หรือทางาน
และการจัดการเรียนการสอน
ปฏิบัติการใช้สถิติพื้นฐาน
วิจัยโดยใช้ทฤษฎี หรือ
อย่างเหมาะสมและมี
และสถิติเพื่อการวิจยั การ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ประสิทธิภาพ
ใช้ภาษาพูด เขียน และ
รองรับ การเลือกสถิติ
2) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้
การใช้เทคโนโลยี
วิเคราะห์ในการทา
ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีการให้
วิจัย
สารสนเทศและสถิติเพื่อการวิจัย
ข้อมูลป้อนกลับและการ
เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การ

สัปดาห์ ค่าน้าหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล

อย่างสร้างสรรค์

1-15

10%

1-15

10%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

เก็บรวบรวมข้อมูลและ
นาเสนอข้อมูล และการ
แก้ปัญหาในการดารงชีวิตและ
การจัดการเรียนการสอน
3) สามารถใช้ภาษาพูด ภาษา
เขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสถิติเพื่อการวิจยั เพื่อ
สื่อสารการเรียนรู้ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลและนาเสนอ
ข้อมูล และการแก้ปัญหาในการ
ดารงชีวิตและการจัดการเรียน
การสอนอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
4) สามารถบูรณาการข้อมูลเพื่อ
การสื่อสารอย่างเป็นระบบด้วยสื่อ
และเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ให้ความช่วยเหลือ

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ค่าน้าหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล

หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดา
ห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

1
1 ปฐมนิเทศนักศึกษา
(4 ชม.) 2 บรรรยายศึกษานิยามและ

ขอบเขตของงานภาพพิมพ์
งานพิมพ์เพื่อการพาณิชย์
-นิยามภาพพิมพ์ งานพิมพ์
เพื่อการพาณิชย์
-ขอบเขตของงานพิมพ์เพื่อ
การพาณิชย์
-การจัดประเภทเศรษฐกิจ
การพาณิชย์ สรางสรรคของ
ไทยโดย สศช.

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา
2. ผู้สอนนาเสนอตัวอย่าง ประเภท ผลงานภาพ
พิมพ์ผลิตภัณฑ์ศิลปะการพาณิชย์
3. ผู้สอนบรรยายวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ภาพพิมพ์ในประเภทต่างๆ
4. ผู้สอนซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่บรรยาย
กิจกรรม/ใบงาน :
ให้นักศึกษาค้นคว้าหาบทความภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับผลงานศิลปะภาพพิมพ์ และงานพิมพ์
การพาณิชย์ 1 คอลั่ม ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
แปลข้อความจัดทารายงานด้วยโปรแกรม
PowerPoint ส่งและนาเสนอในสัปดาห์ที่ 2

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

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1. ประเมินจากการตรงต่อ อาจารย์
เวลาของนักศึกษาในการ ฆนา
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม วีระเดชะ
กาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วมวิจารณ์
กิจกรรมและการสังเกต
พฤติกรรมในระหว่างชั้น
เรียน
2. ประเมินจากการซักถาม
และอภิปรายหัวข้อที่ผสู้ อน
บรรยาย
6

2
ห้วข้อผลงานศิลปะกับงาน
(4 ชม.) พาณิชย์ ธุรกิจหรือสินค้า

- การเลือธุรกิจหรือสินค้า
- หาข้อมูล
- สร้างภาพร่างขั้นต้น

3
ฝึกปฏิบัติงานภาพพิมพ์โม
(4 ชม.) โนพริ้นท์เพื่องานพาณิชย์

การเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 กลุ่มทักษะ
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information,
media and technology
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.นักศึกษานาเสนอรายงานผลการค้นคว้าจาก
สัปดาห์ที่ 1 ด้วยโปรแกรม Power Pointมา
นาเสนอร่วมกันวิจารณ์
2.บรรยาย ห้วข้อผลงานศิลปะกับงานพาณิชย์
ธุรกิจหรือสินค้า
- การเลือธุรกิจหรือสินค้า
- หาข้อมูล
- สร้างภาพร่างขั้นต้น
3. นักศึกษาหาข้อมูลงานสร้างสรรค์ที่นักศึกษา
สนใจและเหมาะกับทักษะด้านศิลปะของตนเอง
- การสร้างแนวคิดสร้างสรรค์
- ปฏิบัติการสร้างภาพร่างขั้นต้น
กิจกรรม/ใบงาน :
ให้นักศึกษาหาข้อมูลงานสร้างสรรค์ที่นักศึกษา
สนใจและเหมาะกับทักษะด้านศิลปะภาพพิมพ์
ของตนเอง
- การสร้างแนวคิดสร้างสรรค์
- ปฏิบัติการสร้างภาพร่างขั้นต้น
นาส่งในสัปดาห์ที่ 3
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ให้นักศึกษานาเสนอภาพร่างขั้นต้นและข้อมูล
จากสัปดาห์ที่ 2 ด้วยโปรแกรม Power Point
มานาเสนอร่วมกันวิจารณ์
2.. ฝึกปฏิบัติการทดลองสร้างสรรค์ผลงานภาพ
พิมพ์โมโนพริ้นท์เพื่องานพาณิชย์ จากภาพร่าง
ขั้นต้น โดยใช้กรณีศึกษาจากข้อมูลที่ค้นค้นคว้า
งานพาณิชย์ ธุรกิจหรือสินค้าในการสร้างสรรค์
ผลงานของนักศึกษาเอง การเรียนรู้ในศตวรรตที่
21 กลุ่มทักษการเรียนรู้นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ Innovation and creative)
กิจกรรม/ใบงาน :
ปรับแก้ผลงานภาพพิมพ์โมโนพริ้นท์เพื่องาน
พาณิชย์และนาผลงานมาทาให้เสร็จสมบูรณ์ ใน
สัปดาห์ที่ 4

1. ประเมินจากการตรงต่อ
เวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วมวิจารณ์
กิจกรรมและการสังเกต
พฤติกรรมในระหว่างชั้น
เรียน
2. ประเมินตามสภาพจริง
จากรายงานผลงานศิลปะ
ภาพพิมพ์ และงานพิมพ์การ
พาณิชย์
3. ประเมินจากการนาเสนอ
และร่วมกันวิจารณ์
4. ประเมินจากการซักถาม
และอภิปรายหัวข้อที่ผสู้ อน
บรรยาย
5. ประเมินจากการค้นคว้า
เทคนิค ผลงานศิลปะภาพ
พิมพ์ และงานพิมพ์การ
พาณิชย์
1.เอกสาร
1. ประเมินจากการตรงต่อ
ประกอบการ เวลาของนักศึกษาในการ
เรียน
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
2. สื่อการ
กาหนดระยะเวลาที่
สอนโดยใช้
มอบหมาย การร่วมวิจารณ์
PowerPoint กิจกรรมและการสังเกต
3. เว็บไซต์
พฤติกรรมในระหว่างชั้น
เรียน
2. ประเมินตามสภาพจริง
จากสร้างสรรค์ภาพร่าง
ขั้นต้น
3. ประเมินจากการนาเสนอ
และร่วมกันวิจารณ์
4. ประเมินจากการซักถาม
และอภิปรายหัวข้อที่ผสู้ อน
บรรยาย
5. ประเมินจากผลงานการ
ปฏิบัติการสร้างสรรค์ภาพ
พิมพ์โมโนพริ้นท์เพื่องาน
พาณิชย์

อาจารย์
ฆนา
วีระเดชะ

1.เอกสาร
ประกอบ
การเรียน
2. สื่อการ
สอนโดยใช้
Power
Point
3. เว็บไซต์

อาจารย์
ฆนา
วีระเดชะ
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4
ฝึกปฏิบตั ิงานภาพพิมพ์โม
(4 ชม.) โนพริ้นท์เพื่องานพาณิชย์

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ให้นักศึกษานาผลงานจากสัปดาห์ที่ 3 มาทา
ให้เสร็จสมบูรณ์ นาส่งผลงานท้ายชั่วโมงการ
เรียนการสอน นาเสนอร่วมกันวิจารณ์ การ
เรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 กลุ่มทักษการเรียนรู้
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ Innovation and
creative
กิจกรรม/ใบงาน :
สร้างสรรค์ผลงานภาพร่างขั้นต้นออกแบบภาพ
สัญลักษณ์ขาว-ดา จากองค์กรหรือสินค้า
ต่อเนื่องจากหัวข้อที่เสนอมา นาส่งสัปดาห์ที่ 5

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อการ
สอนโดยใช้
PowerPoint
3. เว็บไซต์

5
ฝึกปฏิบัติงานภาพพิมพ์ไม้
(4 ชม.) ขาว-ดาเพื่องานพาณิชย์

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ให้นักศึกษาส่งผลงานสร้างสรรค์ผลงานภาพ
ร่างขั้นต้นออกแบบภาพสัญลักษณ์ขาว-ดา
ตัวแทนองค์กรหรือสิ้นค้าต่อเนื่องจากหัวข้อที่
เสนอมา มานาเสนอร่วมกันวิจารณ์
2. ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ไม้
ขาว-ดา จากภาพร่างขั้นต้น
กิจกรรม/ใบงาน :
ปรับแก้ผลงานภาพพิมพ์ไม้ ขาว-ดาเพื่องาน
พาณิชย์และนาผลงานมาทาให้เสร็จสมบูรณ์ ใน
สัปดาห์ที่ 6

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อการ
สอนโดยใช้
PowerPoint
3. เว็บไซต์

6
ฝึกปฏิบัติงานภาพพิมพ์ไม้
(4 ชม.) ขาว-ดาเพื่องานพาณิชย์

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ให้นักศึกษานาผลงานจากสัปดาห์ที่ 5 มาทา
ให้เสร็จสมบูรณ์ นาส่งผลงานท้ายชั่วโมงการ
เรียนการสอน นาเสนอร่วมกันวิจารณ์ การ
เรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 กลุ่มทักษการเรียนรู้
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ Innovation and
creative

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อการ
สอนโดยใช้
PowerPoint
3. เว็บไซต์

(ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ 3)

(ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ 5)

1. ประเมินจากการตรงต่อ
เวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วมวิจารณ์
กิจกรรมและการสังเกต
พฤติกรรมในระหว่างชั้น
เรียน
2. ประเมินตามสภาพจริง
จากผลงานสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะภาพพิมพ์โม
โนพริ้นท์เพื่องานพาณิชย์
3. ประเมินจากการนาเสนอ
และร่วมกันวิจารณ์
4. ประเมินจากการซักถาม
และอภิปรายหัวข้อที่ผสู้ อน
บรรยาย
1. ประเมินจากการตรงต่อ
เวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วมวิจารณ์
กิจกรรมและการสังเกต
พฤติกรรมในระหว่างชั้น
เรียน
2. ประเมินตามสภาพจริง
จากผลงานสร้างสรรค์
ผลงานภาพร่างขั้นต้นอกก
แบบภาพสัญลักษณ์ขาว-ดา
3. ประเมินจากการนาเสนอ
และร่วมกันวิจารณ์
4. ประเมินจากการซักถาม
และอภิปรายหัวข้อที่ผสู้ อน
บรรยาย
5. ประเมินจากฝึกปฏิบตั ิ
สร้างสรรค์ผลงานภาพ
พิมพ์ไม้ ขาว-ดา จากภาพ
ร่างขั้นต้น
1. ประเมินจากการตรงต่อ
เวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วมวิจารณ์
กิจกรรมและการสังเกต
พฤติกรรมในระหว่างชั้น

อาจารย์
ฆนา
วีระเดชะ

อาจารย์
ฆนา
วีระเดชะ

อาจารย์
ฆนา
วีระเดชะ

8

กิจกรรม/ใบงาน :
สร้างสรรค์ผลงานภาพร่างขั้นต้นออกแบบภาพ
สัญลักษณ์สี จากองค์กรหรือสินค้า ต่อเนื่องจาก
หัวข้อที่เสนอมานาส่งสัปดาห์ที่ 7

7
ฝึกปฏิบัติงานภาพพิมพ์ไม้สี กิจกรรมการเรียนการสอน :
(4 ชม.) แยกแม่พิมพ์เพื่องานพาณิชย์ 1. ให้นักศึกษาส่งผลงานสร้างสรรค์ผลงานภาพ

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อการ
สอนโดยใช้
PowerPoint
3. เว็บไซต์

8
ฝึกปฏิบัติงานภาพพิมพ์ไม้สี กิจกรรมการเรียนการสอน :
(4 ชม.) แยกแม่พิมพ์เพื่องานพาณิชย์ 1. ให้นักศึกษานาผลงานจากสัปดาห์ที่ 7 มาทา

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อการ
สอนโดยใช้
PowerPoint
3. เว็บไซต์

ร่างขั้นต้นออกแบบภาพสัญลักษณ์สี ตัวแทน
องค์กรหรือสิ้นค้าต่อเนื่องจากหัวข้อที่เสนอมา
มานาเสนอร่วมกันวิจารณ์
2. ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ไม้สี
แยกแม่พิมพ์จากภาพร่างขั้นต้น
กิจกรรม/ใบงาน :
ปรับแก้ผลงานภาพพิมพ์ไม้สีแยกแม่พิมเพื่องาน
พาณิชย์และนาผลงานมาทาให้เสร็จสมบูรณ์ ใน
สัปดาห์ที่ 8

(ต่อเนื่องสัปดาห์ที่ 7)

ให้เสร็จสมบูรณ์ นาส่งผลงานท้ายชั่วโมงการ
เรียนการสอน นาเสนอร่วมกันวิจารณ์ การ
เรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 กลุ่มทักษการเรียนรู้
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ Innovation and
creative
กิจกรรม/ใบงาน :
สร้างสรรค์ผลงานภาพร่างขั้นต้นออกแบบภาพ
สัญลักษณ์ลวดลายขาว-ดา เพื่องานภาพพิมพ์
ตระแกรงไหมพิพม์ลงกระดาษ จากองค์กรหรือ
สินค้าต่อเนื่องจากหัวข้อที่เสนอมา นาเสนอใน
สัปดาห์ที่ 9

เรียน
2. ประเมินตามสภาพจริง
จากผลงานภาพพิมพ์ไม้
ขาว-ดา ขั้นเสร็จสมบูรณ์
3. ประเมินจากการนาเสนอ
และร่วมกันวิจารณ์
4. ประเมินจากการซักถาม
และอภิปรายหัวข้อที่ผสู้ อน
บรรยาย
1. ประเมินจากการตรงต่อ
เวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วมวิจารณ์
กิจกรรมและการสังเกต
พฤติกรรมในระหว่างชั้น
เรียน
2. ประเมินตามสภาพจริง
จากผลงานภาพร่างขั้นต้น
ออกแบบภาพสัญลักษณ์สี
3. ประเมินจากการนาเสนอ
และร่วมกันวิจารณ์
4. ประเมินจากการซักถาม
และอภิปรายหัวข้อที่ผสู้ อน
บรรยาย
5. ประเมินจากฝึกปฏิบตั ิ
สร้างสรรค์ผลงานภาพ
พิมพ์ไม้สี
1. ประเมินจากการตรงต่อ
เวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วมวิจารณ์
กิจกรรมและการสังเกต
พฤติกรรมในระหว่างชั้น
เรียน
2. ประเมินตามสภาพจริง
จากผลงานภาพพิมพ์ไม้สี
ขั้นเสร็จสมบูรณ์
3. ประเมินจากการนาเสนอ
และร่วมกันวิจารณ์
4. ประเมินจากการซักถาม
และอภิปรายหัวข้อที่ผสู้ อน
บรรยาย

อาจารย์
ฆนา
วีระเดชะ

อาจารย์
ฆนา
วีระเดชะ
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9
ฝึกปฏิบัติงานภาพพิมพ์ตระ
(4 ชม.) แกรงไหมขาว-ดาเพื่องาน

พาณิชย์กระดาษ

10
ฝึกปฏิบัติงานภาพพิมพ์ตระ
(4 ชม.) แกรงไหมขาว-ดาเพื่องาน

พาณิชย์กระดาษ
(ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ 9)

11
ฝึกปฏิบัติงานภาพพิมพ์ตระ
(4 ชม.) แกรงไหมสีเพื่องานพาณิชย์

ผ้า

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ให้นักศึกษาส่งผลงานสร้างสรรค์ผลงานภาพ
ร่างขั้นต้นอกกแบบภาพสัญลักษณ์ลวดลายขาวดา ตัวแทนองค์กรหรือสิ้นค้าต่อเนือ่ งจากหัวข้อ
ที่เสนอมา มานาเสนอร่วมกันวิจารณ์
2. ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ตระ
แกรงไหมขาว-ดา จากภาพร่างขั้นต้น
กิจกรรม/ใบงาน :
ปรับแก้ผลงานภาพพิมพ์ตระแกรงไหมขาว-ดา
เพื่ อ งานพาณิ ชย์ แ ละน าผลงานมาท าให้ เ สร็ จ
สมบูรณ์ ในสัปดาห์ที่ 10

1. ประเมินจากการตรงต่อ อาจารย์
เวลาของนักศึกษาในการ ฆนา
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม วีระเดชะ
กาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วมวิจารณ์
กิจกรรมและการสังเกต
พฤติกรรมในระหว่างชั้น
เรียน
2. ประเมินตามสภาพจริง
จากผลงานภาพร่างขั้นต้น
ออกแบบภาพสัญลักษณ์
ลวดลายขาว-ดา เพื่องาน
ภาพพิมพ์ตระแกรง
ไหมพิพม์ลงกระดาษ
3. ประเมินจากการนาเสนอ
และร่วมกันวิจารณ์
4. ประเมินจากการซักถาม
และอภิปรายหัวข้อที่ผสู้ อน
บรรยาย
5. ประเมินจากฝึกปฏิบตั ิ
สร้างสรรค์ผลงานภาพ
พิมพ์ตระแกรงไหมพิพม์ลง
กระดาษ
1.เอกสาร
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ประเมินจากการตรงต่อ อาจารย์
1. ให้นักศึกษานาผลงานจากสัปดาห์ที่ 9 มาทา ประกอบการ เวลาของนักศึกษาในการ ฆนา
เรียน
ให้เสร็จสมบูรณ์ นาส่งผลงานท้ายชั่วโมงการ
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม วีระเดชะ
2. สื่อการ
เรียนการสอน นาเสนอร่วมกันวิจารณ์ การ
กาหนดระยะเวลาที่
สอนโดยใช้
เรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 กลุ่มทักษการเรียนรู้
มอบหมาย การร่วมวิจารณ์
PowerPoint
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ Innovation and
กิจกรรมและการสังเกต
3. เว็บไซต์
creative
พฤติกรรมในระหว่างชั้น
กิจกรรม/ใบงาน :
เรียน
สร้างสรรค์ผลงานภาพร่างขั้นต้นออกแบบภาพ
2. ประเมินตามสภาพจริง
จากผลงานภาพพิมพ์ตระแก
สัญลักษณ์ลวดลายสีไม่เกิน 3 สี เพื่องานภาพ
รงไหมขาว-ดาเพื่องาน
พิมพ์ตระแกรงไหมพิมพ์ลงผ้า จากองค์กรหรือ
พาณิชย์กระดาษ ขั้นเสร็จ
สินค้าต่อเนื่องจากหัวข้อที่เสนอมา นาเสนอใน
สมบูรณ์
สัปดาห์ที่ 11
3. ประเมินจากการนาเสนอ
และร่วมกันวิจารณ์
4. ประเมินจากการซักถาม
และอภิปรายหัวข้อที่ผสู้ อน
บรรยาย
1.เอกสาร
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ประเมินจากการตรงต่อ อาจารย์
1. ให้นักศึกษาส่งผลงานสร้างสรรค์ผลงานภาพ ประกอบการ เวลาของนักศึกษาในการ ฆนา
ร่างขั้นต้นอกกแบบภาพสัญลักษณ์สีไม่เกิน 3 สี เรียน
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม วีระเดชะ
2.
สื
อ
่
การ
เพื่องานภาพพิมพ์ตระแกรงไหมพิมพ์ลงผ้า
กาหนดระยะเวลาที่
10
1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อการ
สอนโดยใช้
PowerPoint
3. เว็บไซต์

สอนโดยใช้
ตัวแทนองค์กรหรือสิ้นค้าต่อเนื่องจากหัวข้อที่
PowerPoint
เสนอมา มานาเสนอร่วมกันวิจารณ์
2. ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ตระ 3. เว็บไซต์
แกรงไหมสีพิมพ์ลงผ้าจากภาพร่างขั้นต้น
กิจกรรม/ใบงาน :
ปรับแก้ผลงานภาพพิมพ์ไตระแกรงไหมสีพิมพ์ลง
ผ้าเพื่องานพาณิชย์และนาผลงานมาทาให้เสร็จ
สมบูรณ์ ในสัปดาห์ที่ 12

12
ฝึกปฏิบัติงานภาพพิมพ์ตระ
(4 ชม.) แกรงไหมสีเพื่องานพาณิชย์

ผ้า
(ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ 11)

13
ฝึกปฏิบัติงานภาพพิมพ์ออฟ
(4 ชม.) เซ็ทและ INKJET เพื่องาน

พาณิชย์

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ให้นักศึกษานาผลงานจากสัปดาห์ที่ 11 มาทา
ให้เสร็จสมบูรณ์ นาส่งผลงานท้ายชั่วโมงการ
เรียนการสอน นาเสนอร่วมกันวิจารณ์ การ
เรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 กลุ่มทักษการเรียนรู้
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ Innovation and
creative
กิจกรรม/ใบงาน :
สร้างสรรค์ผลงานภาพร่างขั้นต้นออกแบบสื่อ
สิ่งพิมพ์ขั้นต้น Poster Newsleeter Brochure
เพื่องานภาพพิมพ์ออฟเซ็ทและ INKJET จาก
องค์กรหรือสินค้าต่อเนื่องจากหัวข้อที่เสนอมา
นาเสนอในสัปดาห์ที่ 11

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อการ
สอนโดยใช้
PowerPoint
3. เว็บไซต์

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ให้นักศึกษาส่งผลงานสร้างสรรค์ผลงานภาพ
ร่างขั้นต้นอกกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ขั้นต้น Poster
Newsleeter Brochure ตัวแทนองค์กรหรือสิ้น
ค้าต่อเนื่องจากหัวข้อที่เสนอมา นาเสนอร่วมกัน
วิจารณ์
2. ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์
ออฟเซ็ทและ INKJET จากภาพร่างขั้นต้น

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อการ
สอนโดยใช้
PowerPoint
3. เว็บไซต์

มอบหมาย การร่วมวิจารณ์
กิจกรรมและการสังเกต
พฤติกรรมในระหว่างชั้น
เรียน
2. ประเมินตามสภาพจริง
จากผลงานสร้างสรรค์
ผลงานภาพร่างขั้นต้นอกก
แบบภาพสัญลักษณ์สี
3. ประเมินจากการนาเสนอ
และร่วมกันวิจารณ์
4. ประเมินจากการซักถาม
และอภิปรายหัวข้อที่ผสู้ อน
บรรยาย
5. ประเมินจากฝึกปฏิบตั ิ
สร้างสรรค์ผลงานภาพ
พิมพ์ตระแกรงไหมสีเพื่อ
งานพาณิชย์ผ้า
1. ประเมินจากการตรงต่อ
เวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วมวิจารณ์
กิจกรรมและการสังเกต
พฤติกรรมในระหว่างชั้น
เรียน
2. ประเมินตามสภาพจริง
จากผลงานภาพพิมพ์ตระ
แกรงไหมสีเพื่องาน
พาณิชย์ผ้า ขั้นเสร็จ
สมบูรณ์
3. ประเมินจากการนาเสนอ
และร่วมกันวิจารณ์
4. ประเมินจากการซักถาม
และอภิปรายหัวข้อที่ผสู้ อน
บรรยาย
1. ประเมินจากการตรงต่อ
เวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วมวิจารณ์
กิจกรรมและการสังเกต
พฤติกรรมในระหว่างชั้น
เรียน
11

อาจารย์
ฆนา
วีระเดชะ

อาจารย์
ฆนา
วีระเดชะ

กิจกรรม/ใบงาน :
ปรับแก้ผลงานภาพพิมพ์ออฟเซ็ทและ INKJET
เพื่ อ งานพาณิ ชย์ แ ละน าผลงานมาท าให้ เ สร็ จ
สมบูรณ์ ในสัปดาห์ที่ 14

2. ประเมินตามสภาพจริง
จากผลงานภาพร่างขั้นต้น
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ขั้นต้น
Poster Newsleeter
Brochure เพื่องานภาพ
พิมพ์ออฟเซ็ทและ INKJET
3. ประเมินจากการนาเสนอ
และร่วมกันวิจารณ์
4. ประเมินจากการซักถาม
และอภิปรายหัวข้อที่ผสู้ อน
บรรยาย
5. ประเมินจากฝึก
ปฏิบัติการสร้างสรรค์
ผลงานภาพพิมพ์ออฟเซ็ท
และ INKJET
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1.เอกสาร
ส่งผลงานภาพพิมพ์ออฟเซ้ท กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ประเมินจากการตรงต่อ
(4 ชม.) และ INKJET เพื่องาน
1. ให้นักศึกษาส่งผลงานจริงภาพพิมพ์ออฟเซ็ท ประกอบการ เวลาของนักศึกษาในการ
และ INKJET เพื่องานพาณิชย์เสร็จสมบูรณ์ จาก เรียน
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
พาณิชย์ ขั้นเสร็จสมบูรณ์
2.
สื
อ
่
การ
สัปดาห์ที่ 13 มานาเสนอร่วมกันวิจารณ์
กาหนดระยะเวลาที่
สอนโดยใช้
กิจกรรม/ใบงาน :
มอบหมาย การร่วมวิจารณ์
PowerPoint
1. จัดท าน าเสนอห้วข้ อโครงงานภาพพิม พ์ทุ ก
กิจกรรมและการสังเกต
3. เว็บไซต์
เทคนิคที ปฏิบัติ การสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการ
พฤติกรรมในระหว่างชั้น
พาณิชย์ ทา Presentation และรูปเล่มโครงงาน
เรียน
และบอร์ดแสดงผลงาน นาเสนอส่งสัปดาห์ที่ 15
2. ประเมินตามสภาพจริง
จากผลงานภาพพิมพ์ออฟ
เซ็ทและ INKJET เพื่องาน
พาณิชย์ ขั้นเสร็จสมบูรณ์
3. ประเมินจากการนาเสนอ
และร่วมกันวิจารณ์
4. ประเมินจากการซักถาม
และอภิปรายหัวข้อที่ผสู้ อน
บรรยาย
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นาเสนอโครงงานผลงานการ กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ประเมินจากการตรงต่อ
(4 ชม.) พิมพ์เพื่องานพาณิชย์ จาก
1. นาเสนอโครงงานและผลงานสร้างสรรค์
เวลาของนักศึกษาในการ
- เอกสารโครงงาน
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
องค์กรหรือสินค้าที่นามา
- บอร์ดนาเสนอผลงาน
กาหนดระยะเวลาที่
สร้างหัวข้อกรณีศึกษา
- ผลงานจริงขั้นสมบูรณ์
มอบหมาย การร่วมวิจารณ์
(ผลงานตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2(ผลงานตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2-14)
กิจกรรมและการสังเกต
14)
พฤติกรรมในระหว่างชั้น
เรียน
2. ประเมินตามสภาพจริง
จากนาเสนอโครงงานและ
ผลงานสร้างสรรค์
- เอกสารโครงงาน
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อาจารย์
ฆนา
วีระเดชะ

อาจารย์
ฆนา
วีระเดชะ

- บอร์ดนาเสนอผลงาน
- ผลงานจริงขั้นสมบูรณ์
(ผลงานตั้งแต่สัปดาห์ที่ 214)
3. ประเมินจากการนาเสนอ
และร่วมกันวิจารณ์
4. ประเมินจากการซักถาม
และอภิปรายหัวข้อที่ผสู้ อน
บรรยาย
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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.(2561).เอกสารวิชาการพิมพ์เพื่องานพาณิชย์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กมล คงทอง. (2543).ศิลปะภาพพิมพ์ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์
พิริยะ ผลพิรุฬห์.(2556).เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาประเทศไทย.กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์
สานักงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.(2552). เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (The
Creative Economy). กรุงเทพฯ: บริษัท บี.ซี. เพรส (บุญชิน) จากัด
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สน วัฒนสิน. (2554). ภาพพิมพ์เบื้องต้นสาหรับครูศิลปะ. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
อัศนีย์ ชูอรุณ. (2527). ภาพพิมพ์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์
Beth Grabowski & Bill Fick. (2009). Printmaking a Complete Guide to Materials
Processes. London : Laurence Publishing Ltd
MaganFishpool. (2009). Hybrid Print. London : A&C Black Bloomsbury Publishing Plc
Sarah Riley. (2011). Pratical mixed-media printmaking technique. London : A&C Black
Bloomsbury Publishing Plc
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
http://www.sgfa.org.uk/
https://www.youtube.com/watch?v=ivAPODbzUso
http://www.metmuseum.org/toah/hd/etch/hd_etch.htm

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
- การประเมินความพึ่งพอใจ จากแบบประเมินผู้สอนของผู้เรียน
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
- โครงงานปลายภาคของนักศึกษา ผลงานสร้างสรรค์และเอกสารโครงงาน
- คะแนนของผลงานสร้างสรรค์ในแต่ละสัปดาห์ของนักศึกษา
- แบบประเมินวิธีการจัดการเรียนรู้และประสิทธิภาพการสอน
7.3 การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนาผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป
- จัดการเรียนการสอนเพิ่มบทเรียนวิธีปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ จากศิลปินภาพพิมพ์ใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงนักสร้างสรรค์ผลงานออกแบบเชิงพาณิชย์ในประเทศ ยกเป็นตัวอย่าง
ให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
- จัดหาสื่อการสอนหนังสือและสื่อดิจทัลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
- เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญมาบรรยาย
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1.ทวนสอบด้วยผู้สอน ดังนี้
1.1 สังเกตและบันทึกพฤติกรรมนักศึกษาระหว่างการเรียนการสอนเพื่อนาข้อมูลมา
เปรียบเทียบผลการเรียนรู้
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1.2 ตรวจสอบคุณภาพผลงานสร้างสรรค์
1.3 ตรวจสอบเอกสารโครงงาน
1.4 ตรวจสอบผลการเรียน
วิธีการประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้

พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและ
การมีส่วนร่วมใน
การทางาน



ทักษะทางปัญญา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสน
สารสนเทศ

คะแนนสอบ



งานที่ได้รับ
มอบหมาย
(แบบฝึกหัด
โครงงาน รายงาน)

การนาเสนอผลงาน
ด้วยทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข/
การสื่อสาร/ การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ


















7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบรายวิชาด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการข้อ 7.4
2. กรณีที่ผลการเรียนรู้ของรายวิชายังไม่ได้ประสิทธิผล อาจารย์ผู้สอนจะให้โอกาสนักศึกษา
ปรับปรุงปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจาเป็นเป็นรายกรณี
3. อาจารย์ผู้สอนสรุปผลการจัดการเรียนการสอนใน มคอ.5 เสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงเนื้อหา วิธีการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ และปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป
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