มคอ.3 รายวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา)

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2033208 ชื่อวิชา การออกแบบสิ่งพิมพ์
Printing Design
2. จานวนหน่วยกิต 3(2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.วุฒินันท์ รัตสุข
4.2 อาจารย์ผู้สอน อ.วุฒินันท์ รัตสุข
โทรศัพท์ 086-500-4876
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
10 กรกฎาคม 2562

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้เรื่องการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์กับความรู้ในสาขาวิชาศิลปศึกษา
ที่เกี่ยวข้อง
1

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษา ค้นคว้าข้อมูล และนาข้อมูลมาวิเคราะห์ และทางานอย่างเป็นระบบเพื่อ
นามาสร้างสรรค์งานออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนและสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าและเรียนรู้ในเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสามารถ
ทางานเป็นกลุ่มในฐานะผู้นาที่ต้องคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นผู้ปฏิบัติตาม เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารและนาเสนอผลงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยสื่อและเทคโนโลยีทางการ
สื่อสารได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้จบในชั่วโมง เพื่อให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลและสร้างแบบร่างอย่างเป็นขั้นตอน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ประเภทของสื่อสิ่ งพิมพ์ บทบาทของสื่ อสิ่งพิมพ์ การจัดวางภาพและการเลือกใช้
ตัวอักษร เพื่อให้ เข้าใจความคิด การสื่อความหมาย และการแสดงออกอย่างมีหลักการ ฝึกปฏิบัติออกแบบ
สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์
Study basic elements in printing such as meanings, types, layouts and fonts in order to
understand concepts, expresss and communicate with principles. Practice in making general
printing, commercial media art and media for public relations.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมง

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
30

การศึกษาด้วย
ตนเอง
75 ชั่วโมง

สอนเสริมตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
3.1 อาจารย์ ป ระจ ารายวิช า สามารถใช้ช่องทางการปรึกษาผ่ านการติดต่อทางเครือข่ายอิน เทอร์เน็ ต
(Internet) และระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network)
3.2 อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการ 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและประเมินผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
วิธีการสอน
พัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
1.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้าน
คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.2 มีคุณธรรมจริยธรรมที่
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.3 มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม มีความเข้าใจผู้อื่นและ

1) ปลูกฝังให้นักศึกษามี
ระเบียบวินยั โดยเน้นการเข้า
ชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา
ตลอดจนการแต่งกายที่เป็น
ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
2) ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีใน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

1) ประเมินจากการตรงต่อ
เวลาของนักศึกษาในการเข้า
ชั้นเรียน การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
การร่วมกิจกรรมและการ
สังเกตพฤติกรรมในระหว่างชั้น
เรียน

1-15

10%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนา
เข้าใจโลก
1.4 มีจิตสาธารณะ เสียสละ และ
เป็นแบบอย่างที่ดี
1.5 ให้ความเคารพและยึดถือใน
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม
1.6 สามารถจัดการและแก้ปัญหา
ทางคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิง
สัมพัทธ์โดยใช้ดลุ ยพินิจทาง
ค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิชาชีพครูและสาขาวิชาการสอน
ศิลปศึกษาอย่างกว้าง ขวาง
ลึกซึ้ง และเป็นระบบ
2.2 สามารถบูรณาการความรู้
ในสาขาวิชาศิลปศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
2.3 สามารถประยุกต์ความรู้จาก
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
2.4 มีความสามารถคิด วิเคราะห์
สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้
และสร้างงานวิจัยเพื่อต่อยอดองค์
ความรูส้ าขาวิชาศิลปศึกษา
ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถคิดอย่างเป็นระบบ
3.2 สามารถค้นคว้า ศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้เป็น
อย่างดี
3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะของตนเองในการดาเนิน
ชีวิตได้
3.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาในการดาเนินชีวิตได้อย่าง
สร้างสรรค์
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความสามารถทางานเป็น
กลุ่มในฐานะผูน้ าและผู้ตามได้

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

เรื่องของการตรงต่อเวลา
2) สังเกตพฤติกรรม การแสดง
ตลอดจนการแต่งกายทีส่ ุภาพ ความคิดเห็นและการสะท้อน
เป็นตามระเบียบของ
ความคิดเห็นของกลุ่มเพื่อน
มหาวิทยาลัย

1) ใช้การเรียนการสอนใน
หลากหลายรูปแบบโดยเน้น
หลักการทางทฤษฎี ผนวกกับ
ภาคปฏิบตั ิ ทัง้ นี้ให้เป็นไป
ตามลักษณะและเนื้อหาของ
รายวิชาการออกแบบสื่อ
สิ่งพิมพ์
2) ใช้การเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยใช้
การศึกษาดูงานและมี
ผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรใน
เรื่องที่เกี่ยวกับการออกแบบ
สื่อสิ่งพิมพ์

1) การทดสอบปลายภาค
2) การประเมินผลงานที่ฝึก
ปฏิบัติในชั้นเรียน
3) การประเมินจากการจัดทา
และนาเสนอรายงานที่ได้รับ
มอบหมาย

1-15

30%

1) การใช้กรณีศึกษา
2) ฝึกให้ลงมือปฏิบัตโิ ดยใช้
สถานการณ์หลากหลายจน
เกิดความชานาญ
3) ใช้วิธีการสอนแบบต่างๆ
เช่น การสาธิต การทดลอง
วิเคราะห์การประยุกต์เทคนิค

1) ประเมินตามสภาพจริงจาก
ผลงาน และการนาเสนอ
ผลงานในชั้นเรียน
2) การทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบหรือการ
สัมภาษณ์

1-15

40%

1) ใช้การจัดการเรียนการ
สอนที่มีการมอบหมายงาน
เป็นกลุ่ม
การเรียนแบบมีส่วนร่วม

1) การประเมินจากพฤติกรรม
และการแสดงออกของ
นักศึกษาในการนาเสนอ
ผลงานหรือการอภิปราย

1-5

10%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนา
4.2 สามารถริเริ่มสร้างสรรค์
แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ได้
4.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดสี ามารถ
สื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทั้ง
ภาษาไทยและภาษา ต่างประเทศ
4.4 มีการค้นคว้าและวางแผน
ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติ
เพื่อการวิจัย เพื่อการสื่อสาร การ
เรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูล
และนาเสนอข้อมูล และการ
แก้ปัญหาในการดารงชีวิตและ
การจัดการเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.2 ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้
ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยี
สารสนเทศและสถิติเพื่อการวิจยั
เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การ
เก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอ
ข้อมูล และการแก้ปัญหาในการ
ดารงชีวิตและการจัดการเรียน
5.3 สามารถใช้ภาษาพูด ภาษา
เขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สถิติเพื่อการวิจยั เพื่อสื่อสารการ
เรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูล
และนาเสนอข้อมูล และการ
แก้ปัญหาในการดารงชีวิตและ
การจัดการเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.4 สามารถบูรณาการข้อมูล
เพื่อการสื่อสารอย่างเป็นระบบ
ด้วยสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

ปฎิบัติการ

แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกันใน
ชั้นเรียน

1) มอบหมายงานให้นักศึกษา
ได้สบื ค้นข้อมูลและนาเสนอ
รายงานประเด็นทีส่ าคัญที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการเรียน
และด้านการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1) วัดผลและประเมินผลจาก
การสืบค้นและนาเสนอผลงาน
ประเด็นสาคัญด้านการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

1-5

10%

หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
1
1. ปฐมนิเทศนักศึกษา
(4 ชม.)
1.1 เกณฑ์ในการวัดผล
ตลอดภาคเรียน
2. บรรรยายเรื่อง ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ออกแบบสิ่งพิมพ์
3. บรรยายเรื่อง ความหมาย
และประวัติของการพิมพ์
ตะวันตก ตะวันออกและ
ในประเทศไทย
4. ความสัมพันธ์ระหว่างการ
พิมพ์ภาพเชิงศิลปะกับ
การพิมพ์เชิง
อุตสาหกรรม

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. รายละเอียด 1. ประเมินจากการ
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา
ของรายวิชา
ซักถามและอภิปราย
2. ผู้สอนนาเสนอภาพตัวอย่างการพิมพ์ในสมัย (มคอ.3)
หัวข้อที่ผู้สอนบรรยาย
ต่างๆ
2. เอกสาร
2. ประเมินจากการตรง
3. ผู้สอนบรรยายวิธีการสร้างสรรค์งานพิมพ์ใน ประกอบการ
ต่อเวลาของนักศึกษา
สมัยก่อน
เรียน
ในการเข้าชั้นเรียน
4. ผู้สอนซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่บรรยาย 3. สื่อการสอน
การส่งงานตามกาหนด
งานที่มอบหมาย
โดยใช้
ระยะเวลาที่มอบหมาย
ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ PowerPoint
การร่วมวิจารณ์
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ของการพิมพ์ในประเทศ
กิจกรรมและการ
ไทยว่ามีที่มาอย่างไร และมีลักษณะการพิมพ์
สังเกตพฤติกรรมใน
แบบใด
ระหว่างชั้นเรียน
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การใช้
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information,
media and technology skills)
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ประเภทและบทบาทของงาน กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เอกสาร
1. ประเมินจากการ
(4 ชม.) ออกแบบกราฟิกและสื่อ
1. ผู้สอนบรรยาย เรื่อง ชนิดและประเภทของ
ประกอบการ
นาเสนอการค้นคว้า
สิ่งพิมพ์
งานออกแบบกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ โดย
เรียน
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
1. ประเภทงานกราฟิกและ
นาเสนอเป็นภาพสไลด์จากโปรแกรม
2. สื่อการสอน
ของการพิมพ์ใน
สิ่งพิมพ์ชนิดกระดาษทาง
PowerPoint
โดยใช้
ประเทศไทยว่ามีที่มา
ธุรกิจ (business paper) 2. ผู้สอนอธิบาย โดยยกตัวอย่างประกอบ เรื่อง PowerPoint
อย่างไร และมีลักษณะ
2. ประเภทงานกราฟิกและ
การออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ใน
การพิมพ์แบบใด
สิ่งพิมพ์เพื่อการส่งเสริม
ลักษณะเป็นชุดต่อเนื่อง
2. ประเมินจากการตรง
การขาย (promotion
3. ผู้สอนซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่บรรยาย
ต่อเวลาของนักศึกษา
pieces)
งานที่มอบหมาย
ในการเข้าชั้นเรียน
3. ประเภทงานกราฟิกและ ให้นักศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับคาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
การส่งงานตามกาหนด
สิ่งพิมพ์เพื่อการนาเสนอ กับสื่อสิ่งพิมพ์หรือกระบวนการพิมพ์จานวน 10
ระยะเวลาที่มอบหมาย
ข้อมูล (information
คา ว่ามีความหมายและเกี่ยวข้องอย่างไรใน
การร่วมวิจารณ์
pieces)
กระบวนการพิมพ์
กิจกรรมและการ
4. ประเภทงานกราฟิกและ การแสวงหาความรู้และทักษะในการใช้
สังเกตพฤติกรรมใน
สิ่งพิมพ์ชนิดเอกสาร
ภาษาอังกฤษ
ระหว่างชั้นเรียน
เฉพาะหน่วยงาน (taskoriented pieces)
5. บทบาทของงานสื่อ
สิ่งพิมพ์ ต่อการเป็นสื่อ
ประชาสัมพันธ์
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การจัดวางภาพและการวาง กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เอกสาร
1. ประเมินจากการ
(4 ชม.) โครงสร้างทางการออกแบบ 1. ผู้สอนบรรยายเกีย่ วกับการใช้ระบบกริด ชนิด ประกอบการ
นาเสนอเกี่ยวกับ
1. การวางโครงสร้างทางการ
และรูปแบบของการจัดวางแบบกริด
เรียน
คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ
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ผู้สอน
อาจารย์
วุฒินันท์
รัตสุข

อาจารย์
วุฒินันท์
รัตสุข

อาจารย์
วุฒินันท์
รัตสุข

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
ออกแบบ (Layout)
2. ผู้สอนบรรยายประเภทของงานออกแบบที่ใช้ 2. สื่อการสอน
สื่อสิ่งพิมพ์หรือ
2. กระบวนการและขั้นตอน
ระบบกริดในการจัดวาง พร้อมทั้งยกตัวอย่าง โดยใช้
กระบวนการพิมพ์
ในการออกแบบ
ประกอบการเรียนรู้โดยนาเสนอเป็นภาพ
PowerPoint
จานวน 10 คา ว่ามี
3. การใช้ระบบกริดกับการ
สไลด์จากโปรแกรม PowerPoint
3. นิตยสาร
ความหมายและ
ออกแบบ
3. ผู้สอนให้นักศึกษาได้ลองทาแบบร่าง การจัด วารสารที่มีการ
เกี่ยวข้องอย่างไรใน
3.1 ระบบกริด
วางแบบกริดในรูปแบบต่างๆในกระดาษ โดย จัดวางโดยการ
กระบวนการพิมพ์
3.2 องค์ประกอบของ
ผู้สอนเป็นผู้กาหนดเนื้อหาและรูปภาพ
ใช้ระบบกริด 2. ประเมินจากการตรง
ระบบกริด
ประกอบ
ต่อเวลาของนักศึกษา
(Grid Element)
4. ผู้สอนซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่บรรยาย
ในการเข้าชั้นเรียน
3.3 ประเภทของกริด
งานที่มอบหมาย
การร่วมวิจารณ์
3.4 การนากริดไปใช้ใน ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อ
กิจกรรมและการ
งานออกแบบ
เรื่อง การออกแบบสื่อประเภทต่างๆ ที่ใช้การจัด
สังเกตพฤติกรรมใน
วางในระบบกริด โดยให้นักศึกษาสืบค้นจาก
ระหว่างชั้นเรียน
ห้องสมุดหรือสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตและ
มอบหมายงานให้นักศึกษาถอดและพัฒนา
รูปแบบของการจัดวางแบบกริดจากผลงานที่
นักศึกษามีความประทับใจ โดยมีหัวข้อ คือ
รูปแบบการจัดวางของโปสเตอร์ โปสการ์ด เมนู
รายการอาหาร และสื่อ Infographic โดยมี
ตัวอย่างผลงานประกอบ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง ความคิด
ริเริม่ และการเรียนรูไ้ ด้ด้วยตนเอง (initiative
and self-direction)
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การเลือกใช้งานตัวอักษรใน กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เอกสาร
1. ประเมินจากการ
(4 ชม.) การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา
ประกอบการ
นาเสนองานศึกษา
1. ตัวอักษรในงานออกแบบ 2. ผู้สอนนาเสนอภาพของตัวอักษรในรูปแบบ
เรียน
ค้นคว้า เรื่อง
สื่อสิ่งพิมพ์
ต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. สื่อการสอน
ประวัติศาสตร์ของการ
2. ชนิดของตัวอักษร
3. ผู้สอนบรรยายวิธีการเลือกใช้งานตัวอักษรให้ โดยใช้
พิมพ์ในประเทศไทยว่า
ภาษาอังกฤษ
เหมาะสมกับการออกแบบ
PowerPoint
มีที่มาอย่างไร และมี
3. ชนิดของตัวอักษร
4. ผู้สอนซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่บรรยาย
ลักษณะการพิมพ์แบบ
ภาษาไทย
5. ผู้สอนให้นักศึกษาฝึกการจัดวางและเลือกใช้
ใด
4. การเลือกใช้ตัวอักษรใน
ตัวอักษรในงานออกแบบที่แตกต่างกัน
2. ประเมินจากการ
การออกแบบ
งานที่มอบหมาย
ซักถามและอภิปราย
ผู้สอนมอบหมายงานให้ผเู้ รียนค้นคว้าด้วยตนเอง
หัวข้อที่ผู้สอนบรรยาย
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร วารสาร เรื่อง
3. ประเมินจากการตรง
การเลือกใช้งานตัวอักษรในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภท
ต่อเวลาของนักศึกษา
ต่างๆ โดยมองในประเด็นเรื่องการเลือกใช้
ในการเข้าชั้นเรียน
ตัวอักษรที่นักศึกษาคิดว่าสามารถนาเสนอได้
การส่งงานตามกาหนด
อย่างสอดคล้องกับเรื่องราวหลัก เช่น ตัวอักษร
ระยะเวลาที่มอบหมาย
ในการประชาสัมพันธ์ภาพยนต์ นักศึกษาต้อง
การร่วมวิจารณ์
สามารถอธิบายได้ว่า นักออกแบบสื่อเลือกใช้
กิจกรรมและการ
ตัวอักษรดังกล่าวได้ดีอย่างไร ไม่ดอี ย่างไร นัก
สังเกตพฤติกรรมใน
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ผู้สอน

อาจารย์
วุฒินันท์
รัตสุข

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

ออกแบบต้องการสื่อสารเรื่องอะไร และอย่างไร
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การใช้
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information,
media and technology skills)
5
ศึกษากระบวนการ ก่อน
กิจกรรมการเรียนการสอน
(4 ชม.) พิมพ์ (pre-press) > พิมพ์ ศึกษาดูงานกระบวนการพิมพ์ในระบบดิจิตอล
(press) > หลังพิมพ์ (after- หน่วยงาน Graphic Site มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
press)
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง ความคิด
ริเริม่ และการเรียนรูไ้ ด้ด้วยตนเอง (initiative
and self-direction)
6
1. ประเภทงานกราฟิกและ
(4 ชม.)
สิ่งพิมพ์เพื่อการส่งเสริม
การขาย (promotion
pieces)
1.1 สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์แบบ
Poster
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1. ประเภทงานกราฟิกและ
(4 ชม.)
สิ่งพิมพ์เพื่อการส่งเสริม
การขาย (promotion
pieces)
- ส่วนประกอบของ
โปสเตอร์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนบรรยาย เรื่อง ชนิดและประเภทของ
งานออกแบบกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ โดย
นาเสนอเป็นภาพสไลด์จากโปรแกรม
PowerPoint
2. ผู้สอนอธิบาย โดยยกตัวอย่างประกอบ เรื่อง
การออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ใน
ลักษณะเป็นชุดต่อเนื่อง
3. ผู้สอนซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่บรรยาย
งานที่มอบหมาย
ผู้ส อนมอบหมายงานให้ ผู้ เรียนเน้ น การเรียนรู้
ด้ ว ยตนเองโดยให้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า งานจากสื่ อ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละลงมื อ ปฏิ บั ติ ก ารร่ า งแบบ
sketch จากหั ว ข้ อ ที่ ผู้ ส อนเป็ น ผู้ ก าหนด คื อ
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
แบบ โปสเตอร์ (poster) เรื่อง การรณรงค์เรื่อง
การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
เช่น การลดการใช้ไฟ การใช้น้า การลดการใช้
ถุงพลาสติก การนากลับมาใช้ใหม่ หรือ การใช้
สิ่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ทั กษ ะ การเรี ย น รู้ ใ น ศ ต วรรษ ที่ 21 เรื่ อ ง
นวั ต กรรมและการสร้ า งสรรค์ (innovation
and creativity)
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนบรรยายเรื่อง ส่วนประกอบของสื่อ
ประชาสัมพันธ์แบบโปสเตอร์
2. ผู้สอนซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่บรรยาย
งานที่มอบหมาย
ผู้ส อนมอบหมายงานให้ ผู้ เรียนเน้ น การเรียนรู้
ด้ ว ยตนเองโดยให้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า งานจากสื่ อ
อิเล็ ก ทรอนิ กส์ แ ละลงมื อ ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบ

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
ระหว่างชั้นเรียน

เอกสารระบบ
การพิมพ์ของ
หน่วยงาน
Graphic Site
มหาวิทยาลัย
สวนดุสติ

ผู้สอน

1. ประเมินจากการตรง
ต่อเวลาของนักศึกษา
ในการนัดพบเพื่อทา
กิจกรรม การร่วม
วิจารณ์ กิจกรรมและ
การสังเกตพฤติกรรม
ในระหว่างศึกษาดูงาน
1. เอกสาร
1. ประเมินจากการ
ประกอบการ
นาเสนอผลงานที่ได้
เรียน
จากการค้นคว้าเรื่อง
2. สื่อการสอน
การออกแบบสื่อ
โดยใช้
สิ่งพิมพ์โฆษณาเพื่อ
PowerPoint
การประชาสัมพันธ์
โปสเตอร์ (poster)
2. ประเมินจากการตรง
ต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียน
การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
การร่วมวิจารณ์
กิจกรรมและการ
สังเกตพฤติกรรมใน
ระหว่างชั้นเรียน

อาจารย์
วุฒินันท์
รัตสุข

1. เอกสาร
1. ประเมินจากการ
ประกอบการ
นาเสนอผลงานที่ได้
เรียน
จากการค้นคว้าเรื่อง
2. สื่อการสอน
การออกแบบสื่อ
โดยใช้
สิ่งพิมพ์โฆษณาเพื่อ
PowerPoint
การประชาสัมพันธ์
โปสเตอร์ (poster)
2. ประเมินจากการตรง

อาจารย์
วุฒินันท์
รัตสุข
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อาจารย์
วุฒินันท์
รัตสุข

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

จากหั ว ข้ อ ที่ ผู้ ส อนเป็ น ผู้ ก าหนด คื อ การ
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์แบบ
โปสเตอร์ (poster) เรื่อง การรณรงค์เรื่อง การ
ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
เช่น การลดการใช้ไฟ การใช้น้า การลดการใช้
ถุงพลาสติก การนากลับมาใช้ใหม่ หรือ การใช้
สิ่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and
creativity)
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1. ประเภทงานกราฟิกและ กิจกรรมการเรียนการสอน
(4 ชม.)
สิ่งพิมพ์เพื่อการส่งเสริม 1. ผู้สอนบรรยาย เรื่อง ชนิดและประเภทของ
การขาย (promotion
งานออกแบบกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ โดย
pieces)
นาเสนอเป็นภาพสไลด์จากโปรแกรม
1.1 สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการ
PowerPoint
ประชาสัมพันธ์แบบ
2. ผู้สอนซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่บรรยาย
ไปรษณียบัตร
งานที่มอบหมาย
(postcards)
ผู้สอนมอบหมายงานให้ผเู้ รียน เน้นการเรียนรู้
ด้วยตนเองโดยให้ศึกษาค้นคว้างานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และลงมือปฏิบตั ิการออกแบบ
จากหัวข้อที่ผู้สอนเป็นผู้กาหนด คือ การ
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์แบบ
ไปรษณียบัตร (postcards) โดยเลือกจาก
จังหวัดบ้านเกิดของนักศึกษาว่ามีสถานที่หรือ
ลักษณะเฉพาะใดทีส่ ามารถนามาเล่าเรื่องผ่าน
กระบวนการออกแบบ postcard เพื่อนาเสนอ
ถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่นั้นได้อย่างชัดเจน
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and
creativity)
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1. ประเภทงานกราฟิกและ กิจกรรมการเรียนการสอน
(4 ชม.)
สิ่งพิมพ์เพื่อการส่งเสริม 1. ผู้สอนบรรยายเรื่อง ส่วนประกอบของสื่อ
การขาย (promotion
ประชาสัมพันธ์แบบไปรษณียบัตร
pieces)
(postcards)
1.1 องค์ประกอบของสื่อ 2. ผู้สอนซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่บรรยาย
สิ่งพิมพ์เพื่อการ
งานที่มอบหมาย
ประชาสัมพันธ์แบบ
ผู้สอนมอบหมายงานให้ผเู้ รียน เน้นการเรียนรู้
ไปรษณียบัตร
ด้วยตนเองโดยให้ศึกษาค้นคว้างานจากสื่อ
(postcards)
อิเล็กทรอนิกส์และลงมือปฏิบตั ิการออกแบบ
จากหัวข้อที่ผู้สอนเป็นผู้กาหนด คือ การ
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์แบบ
ไปรษณียบัตร (postcards) โดยเลือกจาก

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
ต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียน
การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
การร่วมวิจารณ์
กิจกรรมและการ
สังเกตพฤติกรรมใน
ระหว่างชั้นเรียน

1. เอกสาร
1. ประเมินจากการ
อาจารย์
ประกอบการ
นาเสนอผลงานที่ได้ วุฒินันท์
เรียน
จากการค้นคว้าเรื่อง รัตสุข
2. สื่อการสอน
การออกแบบสื่อ
โดยใช้
สิ่งพิมพ์โฆษณาเพื่อ
PowerPoint
การประชาสัมพันธ์
3. ตัวอย่าง
โปสการ์ด(postcards)
ไปรษณียบัตร 2. ประเมินจากการตรง
(postcards)
ต่อเวลาของนักศึกษา
ที่นาเสนออัต
ในการเข้าชั้นเรียน
ลักษณ์
การส่งงานตามกาหนด
เฉพาะถิ่น
ระยะเวลาทีม่ อบหมาย
การร่วมวิจารณ์
กิจกรรมและการ
สังเกตพฤติกรรมใน
ระหว่างชั้นเรียน

1. เอกสาร
1. ประเมินจากการ
อาจารย์
ประกอบการ
นาเสนอผลงานที่ได้ วุฒินันท์
เรียน
จากการค้นคว้าเรื่อง รัตสุข
2. สื่อการสอน
การออกแบบสื่อ
โดยใช้
สิ่งพิมพ์โฆษณาเพื่อ
PowerPoint
การประชาสัมพันธ์
3. ตัวอย่าง
โปสการ์ด(postcards)
ไปรษณียบัตร 2. ประเมินจากการตรง
(postcards)
ต่อเวลาของนักศึกษา
ที่นาเสนออัต
ในการเข้าชั้นเรียน
ลักษณ์
การส่งงานตามกาหนด
เฉพาะถิ่น
ระยะเวลาทีม่ อบหมาย
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

จังหวัดบ้านเกิดของนักศึกษาว่ามีสถานที่หรือ
ลักษณะเฉพาะใดทีส่ ามารถนามาเล่าเรื่องผ่าน
กระบวนการออกแบบ postcard เพื่อนาเสนอ
ถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่นั้นได้อย่างชัดเจน
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and
creativity)
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1. ประเภทงานกราฟิกและ กิจกรรมการเรียนการสอน
(4 ชม.)
สิ่งพิมพ์เพื่อการนาเสนอ 1. ผู้สอนบรรยาย เรื่อง ชนิดและประเภทของ
ข้อมูล (information
งานออกแบบกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ โดย
pieces)
นาเสนอเป็นภาพสไลด์จากโปรแกรม
1.1 สื่อสิ่งพิมพ์ประเภท
PowerPoint
รายการอาหาร (menus) 2. ผู้สอนซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่บรรยาย
งานที่มอบหมาย
ผู้สอนมอบหมายงานให้ ผู้เรียน เน้นการเรียนรู้
ด้ ว ยตนเองโดยให้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า งานจากสื่ อ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละลงมื อ ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบ
จากหั ว ข้ อ ที่ ผู้ ส อนเป็ น ผู้ ก าหนด คื อ การ
ออกแบบรายการอาหาร (menus) ของร้านที่มี
ลั ก ษณ ะเฉพาะตั ว เช่ น ร้ า นอาหารญี่ ปุ่ น
ร้านอาหารเกาหลี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and
creativity)
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1. ประเภทงานกราฟิกและ กิจกรรมการเรียนการสอน
(4 ชม.)
สิ่งพิมพ์เพื่อการนาเสนอ 1. ผู้สอนบรรยายเรื่อง ส่วนประกอบของสื่อ
ข้อมูล (information
ประเภทรายการอาหาร (menus)
pieces)
2. ผู้สอนซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่บรรยาย
1.1 องค์ประกอบของสื่อ งานที่มอบหมาย
สิ่งพิมพ์ประเภทรายการ ผู้สอนมอบหมายงานให้ ผู้เรียน เน้นการเรียนรู้
อาหาร (menus)
ด้ ว ยตนเองโดยให้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า งานจากสื่ อ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละลงมื อ ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบ
จากหั ว ข้ อ ที่ ผู้ ส อนเป็ น ผู้ ก าหนด คื อ การ
ออกแบบรายการอาหาร (menus) ของร้านที่มี
ลั ก ษณ ะเฉพาะตั ว เช่ น ร้ า นอาหารญี่ ปุ่ น
ร้านอาหารเกาหลี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and
creativity)
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1. การสร้างงานในการ
กิจกรรมการเรียนการสอน
(4 ชม.)
นาเสนอข้อมูลแบบ
1. ผู้สอนบรรยาย เรื่อง ชนิดและประเภทของ
Infographic
งานออกแบบ Infographic โดยนาเสนอเป็น

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
การร่วมวิจารณ์
กิจกรรมและการ
สังเกตพฤติกรรมใน
ระหว่างชั้นเรียน

ผู้สอน

1. เอกสาร
1. ประเมินจากการ
อาจารย์
ประกอบการ
นาเสนอผลงานการ วุฒินันท์
เรียน
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ รัตสุข
2. สื่อการสอน
เพือ่ การนาเสนอข้อมูล
โดยใช้
รายการอาหาร
PowerPoint
(menus)
3. ตัวอย่าง
2. ประเมินจากการตรง
รายการอาหาร
ต่อเวลาของนักศึกษา
(menus)
ในการเข้าชั้นเรียน
การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
การร่วมวิจารณ์
กิจกรรมและการ
สังเกตพฤติกรรมใน
ระหว่างชั้นเรียน
1. เอกสาร
1. ประเมินจากการ
ประกอบการ
นาเสนอผลงานการ
เรียน
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
2. สื่อการสอน
เพือ่ การนาเสนอข้อมูล
โดยใช้
รายการอาหาร
PowerPoint
(menus)
3. ตัวอย่าง
2. ประเมินจากการตรง
รายการอาหาร
ต่อเวลาของนักศึกษา
(menus)
ในการเข้าชั้นเรียน
การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
การร่วมวิจารณ์
กิจกรรมและการ
สังเกตพฤติกรรมใน
ระหว่างชั้นเรียน
1. เอกสาร
1. ประเมินจากการ
ประกอบการ
นาเสนอผลงานเรื่อง
เรียน
การค้น้คว้าข้อมูลเรื่อง
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อาจารย์
วุฒินันท์
รัตสุข

อาจารย์
วุฒินันท์

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

1.1 ชนิดและประเภท
ของงานออกแบบ
Infographic
1.2 ส่วนประกอบของสื่อ
ประชาสัมพันธ์แบบ
Infographic

ภาพสไลด์จากโปรแกรม PowerPoint
2. ผู้สอนรรยายเรื่อง ส่วนประกอบของสื่อ
ประชาสัมพันธ์แบบ Infographic
3. ผู้สอนซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่บรรยาย
งานที่มอบหมาย
ผู้สอนมอบหมายงานให้ผเู้ รียน เน้นการเรียนรู้
ด้วยตนเองโดยให้ศึกษาค้นคว้างานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และลงมือร่างแบบ sketch จาก
หัวข้อที่ผู้สอนเป็นผู้กาหนด เกีย่ วกับการพัฒนา
คุณภาพการใช้ชีวิตประจาวันของนักศึกษา เช่น
การรับประทานอาหาร การเดินทางในช่วง
วันหยุดยาว ฯลฯ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and
creativity)
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ความแตกต่างระหว่างการ กิจกรรมการเรียนการสอน
(4 ชม.) ออกแบบโปสเตอร์ กับ การ 1. ผู้สอนบรรยายเรื่อง ความแตกต่างระหว่าง
ออกแบบ Infographic
การออกแบบโปสเตอร์ กับ การออกแบบ
Infographic
2. ผู้สอนซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่บรรยาย
งานที่มอบหมาย
ผู้สอนมอบหมายงานให้ผเู้ รียนลงมือปฏิบัติการ
ออกแบบจากหัวข้อที่ผู้สอนเป็นผูก้ าหนด คือ
การออกแบบ Infographic เรื่องราวที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพการใช้ชีวิตประจาวันของ
นักศึกษา เช่น การรับประทานอาหาร การ
เดินทางในช่วงวันหยุดยาว ฯลฯ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and
creativity)
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พัฒนาการของงานออกแบบ กิจกรรมการเรียนการสอน
(4 ชม.) สื่อสิ่งพิมพ์ในปัจจุบัน
ศึกษาดูงานที่ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์
Graphicsite
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง ความคิด
ริเริม่ และการเรียนรูไ้ ด้ด้วยตนเอง (initiative
and self-direction)
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นักศึกษานาเสนอผลงานที่ได้
(4 ชม.) จากการเรียนรูต้ ลอดภาค
เรียน
1. ผลการค้นคว้าเรื่อง
ประวัติศาสตร์ของการพิมพ์

กิจกรรมการเรียนการสอน
สรุปผลงานตลอดภาคเรียน
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง การ
สื่อสารและความร่วมมือกัน (communication
and collaboration )

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
2. สื่อการสอน
การนาเสนอข้อมูล
รัตสุข
โดยใช้
แบบ Infographic
PowerPoint 2. ประเมินจากการตรง
ต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียน
การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
การร่วมวิจารณ์
กิจกรรมและการ
สังเกตพฤติกรรมใน
ระหว่างชั้นเรียน

1. เอกสาร
1. ประเมินจากการ
อาจารย์
ประกอบการ
นาเสนอผลงานเรื่อง วุฒินันท์
เรียน
การออกแบบเพื่อการ รัตสุข
2. สื่อการสอน
นาเสนอข้อมูลแบบ
โดยใช้
Infographic
PowerPoint 2. ประเมินจากการตรง
ต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียน
การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
การร่วมวิจารณ์
กิจกรรมและการ
สังเกตพฤติกรรมใน
ระหว่างชั้นเรียน
เอกสาร
1. ประเมินจากการตรง
ประกอบของ
ต่อเวลาของนักศึกษา
ศูนย์บริการ
ในการนัดพบเพื่อทา
สื่อและสิ่งพิมพ์
กิจกรรม การร่วม
Graphicsite
วิจารณ์ กิจกรรมและ
การสังเกตพฤติกรรม
ในระหว่างศึกษาดูงาน
เครื่อง
1. ประเมินจากการตรง
คอมพิวเตอร์
ต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียน
การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
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อาจารย์
วุฒินันท์
รัตสุข

อาจารย์
วุฒินันท์
รัตสุข

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

ในประเทศไทย
2. คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ
ชนิดและประเภทและระบบ
ของการพิมพ์จานวน 10 คา
3. การปรับปรุงเลย์เอ้าท์ของ
สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์
ไปรษณียบัตร เมนูอาหาร
และ Infographic โดยการ
ใช้ระบบกริด
4. วิเคราะห์การเลือกใช้
ตัวอักษรในการออกแบบสื่อ
สิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ
5. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
เพื่อการประชาสัมพันธ์
(Poster)
6. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
เพื่อการประชาสัมพันธ์
(postcards)
7. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
เพื่อการนาเสนอข้อมูล สื่อ
สิ่งพิมพ์ประเภทรายการ
อาหาร (menus)
8. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
เพื่อการนาเสนอข้อมูล
(infographic)

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

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
การร่วมวิจารณ์
กิจกรรมและการ
สังเกตพฤติกรรมใน
ระหว่างชั้นเรียน
2. ประเมินจากการ
นาเสนอผลงานตลอด
ภาคเรียน

ร้อยละ 70
20 %
30 %
20 %
ร้อยละ 30
30 %

11

ผู้สอน

เกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัย
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-50

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
วุฒินันท์ รัตสุข. (2560). เอกสารวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ประชิด ทิณบุตร. (2530). การออกแบบกราฟฟิค. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
ประพันธ์ งามเนตร. (2540). คู่มือ Graphic Design ออกแบบสิ่งพิมพ์. กรุเทพฯ: เยลโล่การพิมพ์.
ปราโมทย์ แสงพลสิทธิ์. (2540). การออกแบบนิเทศศิลป์ 1. กรุงเทพฯ: วี.เจ. พริ้นท์ติ้ง.
ปาพจน์ หนุนภักดี. (2555). หลักการและกระบวนการออกแบบงานกราฟิกดีไซน์. นนทบุรี: ไอดีซีฯ.
โรบิน วิลเลียมส์. (2539). การออกแบบสิ่งพิมพ์สาหรับมือใหม่ : The Non-Designer’s Design Book.
กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
เลอสม สถาปิตานนท์. (2539). เทคนิคในการออกแบบ. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
_____ . (2540). การออกแบบเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์.
วิรุณ ตั้งเจริญ. (2539). การออกแบบ. กรุงเทพฯ: โอ เอส ปริ้นติ้งเฮ้าส์.
วีณา มิ่งขวัญ. (2545). การออกแบบสิ่งพิมพ์โฆษณาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ:
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา.
ศิริพงศ์ พยอมแย้ม. (2530). การพิมพ์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์.
สกนธ์ ภู่งามดี. (2547). พื้นฐานการออกแบบกราฟิก. กรุงเทพฯ: บริษัท บุ๊ค พอยท์ จากัด.
สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ. (2542). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์. กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา.
สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ. (2542). การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์. กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา.
อารยะ ศรีกัลยาณบุตร. (2550). การออกแบบสิ่งพิมพ์ : Publication design. กรุงเทพฯ:
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา:
- ใช้การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเพื่อสังเกตุการรับรู้ และความเข้าใจที่นักศึกษาสนทนาโต้ตอบ
กลับมา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- แบบประเมินวิธีการจัดการเรียนรู้และประสิทธิภาพการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
น าผลการประเมิน ประสิ ทธิผ ลรายวิชาและผลการประเมินการสอนของอาจารย์มาพิจารณาปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล อาจารย์ผู้สอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ก่อนเปิดภาค
เรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ใช้วิธีการพูดคุยซักถามเพื่อสอบทวนความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาและวิธีการที่ได้แนะนา
- ใช้วิธีการกาหนดหัวข้อให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลและนาข้อมูลที่ได้ไปออกแบบตามสื่อประชาสัมพันธ์ที่
กาหนด (งานกลุ่ม)
- การนาเสนอผลงาน
- การสอบข้อเขียน
ผลลัพธ์การเรียนรู้

คะแนนสอบ

พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและการมี
ส่วนร่วมในการทางาน


การฝึกปฏิบัติการสร้าง
ผลงานในชั้นเรียน


ด้านคุณธรรมจริยธรรม


ด้านความรู้


ด้านปัญญา


ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารย์ผู้ สอนสรุป ผลการจัดการเรียนการสอนใน มคอ.5 เสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับปรุงเนื้อหา
วิธีการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และปรับปรุง
ในปีการศึกษาถัดไป
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