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รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
คณะ/ภาควิชา    :  วิทยาการจัดการ/หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  :   3123210   
ศิลปะเพื่องานโฆษณาและประชาสัมพันธ  ( Art for Advertising and 
Public Relations) 
2. จํานวนหนวยกิต  :   3(2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เปนรายวิชา บังคบั ในหมวด กลุมวิชา  ในหลักสูตร
นิเทศศษสตรบัณฑิต  สาขาวิชา การโฆษณาและประชาสัมพันธ 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน :  
 4.1  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
  1)  อ. ดร.พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ  

สถานที่ติดตออาจารย  : หอง 1116 /1114 
  โทร .  099-1949294    

E-mail.  thewitstudio@hotmail.com 
 4.2  อาจารยผูสอนรายวิชา 
  1)  อ. ดร.พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ 

สถานที่ติดตออาจารย  : หอง - 
  โทร .  099-1949294     
E-mail.  thewitstudio@hotmail.com 
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5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน  :  ภาคการศึกษา 1/2559 ชั้นปที่  2  
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  : ไมม ี
7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมม ี
8. สถานที่เรียน   :  ศูนย มรธ. กรุงเทพมหานคร 
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด  :   ไมม ี
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา   :   
เพื่อใหนักศึกษาเรียนรูสื่อที่ใชในการโฆษณาและประชาสัมพันธ 
เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความสามารถ 
ในการะบวนการออกแบบโฆษณา 
และประชาสัมพันธดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
เพื่อใชในสื่อประเภทตาง  ๆ
 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  : 
เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหการออกแบบสื่อโฆษณาและประชาสัม
พันธไดอยางมีระบบ 
เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะในการใชคอมพิวเตอรเพื่อการ 
สรางสรรคงานโฆษณาและประชาสัมพันธ  
เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะทางการสื่อสาร 
ในการนําเสนองานและการทํางานรวมกับผูอื่น 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา   

ศกึษาเบือ้งตน้เกีย่วกบัการใชค้อมพวิเตอรใ์นฐานะอุปกรณ์ศลิปะเพือ่ใชใ้นงาน โฆษณาเเละงาน

ประชาสมัพนัธ ์เช่น การออกแบบตวัอกัษร ( TYPESETTING) ภาพกราฟิก (GRAPHICS) ภาพเหมอืน 

(ILLUSTRATION) ตลอดจนการตกแต่งการถ่าย ( RETOUCH) โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์เช่น 

ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP, INDESIGN เป็นตน้ 

 

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา  :    
    จํานวนชั่วโมงบรรยาย        30  ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการ   30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
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 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง  ขึ้นอยูกับความสนใจ 
นักศักษา ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

 จํานวนชั่วโมงที่สอนเสริมในรายวิชา   -  ชั่วโมงภาคการศึกษา   
 
3.จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทาง
วิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล    
 3.1 วันจันทร พุธ ศุกร เวลา 15.00 - 16.30 น. หอง......  

โทร...  099-1949294 
 3.2  e-mail; thewitstudio@hotmail.com เวลา 20.00 - 21.00 น. 

ทุกวัน 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  

 1.1 ตระหนกัในคณุค่าของความมีคณุธรรม จริยธรรม เสยีสละ และซ่ือสตัย์สจุริต   

  1.2 มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสงัคม  

      1.3  เคารพสทิธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

      1.4  เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคบัต่าง ๆ ขององค์กรและสงัคม  

      1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

 

1. อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง (Role Model) 

2. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศกึษา case study 

3. การเรียนรู้โดยการปฏิบติั Performance Based 

Learning 

4. การเรียนรู้โดยการใช้สือ่ Media Learning 

5. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัProblem Based 

Learning 

1. การอภิปราย/รายงาน/การนําเสนอ/ 

   การตอบคําถาม 

2. นกัศกึษาประเมินเพื่อร่วมร่วมกิจกรรม 

3. นกัศกึษาประเมินตนเอง 

 

2. ด้านความรู้ (Knowledge) 

 2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลกัการและทฤษฎีที่สาํคญัในการบริหารธุรกิจ  

   2.2  สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาทางด้านธุรกิจ และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมทัง้

ประยกุต์ความรู้ ทกัษะ และการใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสมกบัการแก้ปัญหา  

   2.3  สามารถพฒันาองค์ความรู้ใหม่ในการบริหารธุรกิจและสามารถนําไปประยกุต์ใช้ได้จริง   

   2.4  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึน้ในการบริหารธุรกิจ 

   2.5 สามารถนําความรู้ในการบริหารธุรกิจประยกุต์ใช้ร่วมกบัความรู้ในศาสตร์อื่นๆ  

 

1. บรรยาย 

2. ศกึษาด้วยตนเอง Self Directed Learning 

3. เข้ากลุม่แลกเปลีย่นเรียนรู้Co-operative 

Learning 

4. การเรียนรู้โดยใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ Evidence 

Based  Learning 

 

 

 

1. การสอบวดัระดบัความรู้ ความจํา ความ

เข้าใจ 

2. การนําเสนองานปากเปลา่ 

3. การรายงานการศกึษาค้นคว้าและการ

อ้างอิง 

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 

 3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตขุองปัญหาโดยใช้หลกัการเหตแุละผลรวมทัง้หาแนวทางป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 

1. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัProblem Based 

Learning 

 

1. การสอบข้อเขียนในระดบัการวิเคราะห์  

สงัเคราะห์ การนําไปใช้ การประเมินค่า 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

    3.2 มีความสามารถสาธิตทกัษะในการแก้ปัญหาโดยใช้เหตผุลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 

    3.3 มีความสามารถนําความรู้ในเชิงทฤษฎีสูก่ารปฏิบติัได้อย่างเหมาะสม  

    3.4 สามารถประยกุต์ความรู้และทกัษะในศาสตร์ต่างๆที่เก่ียวข้องมาพฒันาประสทิธิภาพและ

ประสทิธิผลในการทํางาน  

 

 

 

2. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน Project Based 

Learning 

3. การสาธิต  

4. การเรียนรู้โดยการปฏิบติั  Performance Based 

Learning 

5. การทดลอง 

2. ผลงานกลุม่ในการวิเคราะห์ปัญหา การ

แก้ไข 

  ปัญหา และเสนอแนวทางใหม่ในการแก้ไข 

  ปัญหา 

3. การนําเสนอปากเปลา่ 

4. โครงงานกลุม่/บคุคล 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) 

4.1 สามารถทํางานร่วมกบัผู้อื่นได้เป็นอย่างดี โดยร่วมกนัแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ร่วมกนัตามบทบาทผู้นําที่ดี

หรือผู้ ร่วมงานที่ดี  

   4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  

   4.3 สามารถพฒันาทกัษะมนษุยสมัพนัธ์ที่ดี และปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม   

   4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สงัคม และวิชาชีพ   

 

 

 

 

1. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศกึษา case study 

2. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัProblem Based 

Learning 

3. การเรียนรู้โดยการปฏิบติั  Performance Based 

Learning 

4. การเรียนรู้โดยการใช้สือ่  Media Learning 

5. การเรียนรู้โดยใช้ชมุชนเป็นหลกั Community 

Based Learning 

 

 

 

1. การอภิปราย/รายงาน/การนําเสนอและ 

   การตอบคําถาม 

2. นกัศกึษาประเมินเพื่อร่วมกลุม่กิจกรรม 

3. นกัศกึษาประเมินตนเอง 

4. ประเมินสือ่ 

5. ประเมินการปฏิบติั (พฤติกรรม ทศันคติ 

จริยธรรม) 

 

 

 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical    
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

Analysis, Communication  and Information Technology Skills) 

5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสือ่สาร ทัง้การฟัง พดู อ่าน เขียน อย่างมี

ประสทิธิภาพ  

    5.2 สามารถใช้ทกัษะการวิเคราะห์เชิงสถิติ วิเคราะห์เชิงตวัเลขเพื่อใช้ในการประมวลผลแปลความหมาย 

และวิเคราะห์ผลทางบริหารธุรกิจ 

    5.3 สามารถนําความรู้และเคร่ืองมือทางการบริหารธุรกิจมาประยกุต์ใช้ในองค์การได้  

    5.4 สามารถเลอืกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสือ่สารและนําเสนอได้อย่างเหมาะสม 

 

1. บรรยาย 

2. การเรียนรู้โดยการปฏิบติั  Performance Based 

Learning 

3. ศกึษาด้วยตนเอง self Directed Learning 

4. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน Project Based 

Learning 

 

1. การสอบในระดบัความรู้ ความจํา ความ

เข้าใจ 

2. การนําเสนอปากเปลา่ 

3. การรายงานศกึษาค้นคว้าและการอ้างอิง 

4. การประเมินโครงงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้   (Curriculum Mapping)   

แสดงรายละเอียดตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลกัสตูร (มคอ. 2) 

  หมายถงึ  ความรับผิดชอบหลกั      หมายถงึ  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถงึ   ไม่กําหนดผลการเรียนรู้ 

 

หมวดวิชา รหัสและช่ือ

รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

ทกุรายวิชาต้องมีครบทกุด้าน  

 จะเป็นจดุดําหรือจดุขาวก็ได้ 

ยกเว้นด้านทกัษะปฏิบติั ให้

กําหนดเฉพาะรายวิชาที่เน้น

ด้านปฏิบติั 

 - - - - -  - - -    -  - - -  - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา  
 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการจดัการเรียนรู้   

 

สัปดาห์ที่/ 

 (1) 

สาระ/เน้ือหาการเรียนรู้ 

(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ

เรียนรู้ 

(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 

(Media) 

(4) 

จาํนวนช่ัวโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ช่ือผู้สอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบัติกา

ร 

ศึกษา

ด้วย

ตนเอง 

สัปดาห์ที่  1 

 

ความรู้เบือ้งต้นโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ์ 

ความเข้าใจเก่ียวกบัการ

ออกแบบ 

- ความหมายของการ

ออกแบบ 

- องค์ประกอบในการ

ออกแบบ 

- หลกัการออกแบบ 

- ลกัษณะที่หลากหลาย

ของการออกแบบ 

- การนําหลกัการออกแบบ

ไปปฏิบติั 

- ปฐมนิเทศรายวิชา / ศกึษา

วิเคราะห์ผู้ เรียน 

- บรรยายประกอบ Power 

point 

ศกึษากรณีตวัอย่างของการ

ออกแบบงานโฆษณาด้วย

คอมพิวเตอร์ 

- Powerpoint และ 

LCD 

- กรณีศกึษา 

เอกสารประกอบ การ

สอน 

2 ชม. 15 

นาที 

2 ชม. 15 

นาที 

2 ชม. 15 

นาที 

สงัเกตพฤติกรรมความ

รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 

พิสฐิ 

ตัง้พรประเสริฐ 



9                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา  
 

สัปดาห์ที่/ 

 (1) 

สาระ/เน้ือหาการเรียนรู้ 

(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ

เรียนรู้ 

(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 

(Media) 

(4) 

จาํนวนช่ัวโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ช่ือผู้สอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบัติกา

ร 

ศึกษา

ด้วย

ตนเอง 

 

 

สัปดาห์ที่  2 บทที่ 2 สีและการใช้สีในการ

ออกแบบ 

- หลกัการใช้สี 

- คณุสมบติัของสี 

- การใช้สกีบังาน

คอมพิวเตอร์ 

- การใช้สกีบัการออกแบบ 

 

 

 

 

- บรรยาย powerpoint ตาม

รายละเอียดหวัข้อ 

- ศกึษากรณีตวัอย่างของการ

ใช้สใีนสือ่โฆษณาประเภท

ต่างๆ 

 

- Powerpoint และ 

LCD 

- กรณีศกึษา 

เอกสารประกอบ การ

สอน 

2 ชม. 15 

นาที 

2 ชม. 15 

นาที 

2 ชม. 15 

นาที 

สงัเกตพฤติกรรมความ

รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 

พิสฐิ 

ตัง้พรประเสริฐ 

สัปดาห์ที่ 3-4 บทที่ 3 คอมพิวเตอร์กราฟิก

เบือ้งต้น 

3.1 หลกัการเบือ้งต้นเก่ียวกบั

คอมพิวเตอร์ 

- บรรยาย powerpoint ตาม

รายละเอียดหวัข้อ 

ทดลองปฏิบติัการใช้งานจริงกบั

โปรแกรม Photoshop 

- Powerpoint และ 

LCD 

- กรณีศกึษา 

เอกสารประกอบ การ

2 ชม. 15 

นาที 

2 ชม. 15 

นาที 

2 ชม. 15 

นาที 

สงัเกตพฤติกรรมความ

รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 

พิสฐิ 

ตัง้พรประเสริฐ 



10                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา  
 

สัปดาห์ที่/ 

 (1) 

สาระ/เน้ือหาการเรียนรู้ 

(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ

เรียนรู้ 

(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 

(Media) 

(4) 

จาํนวนช่ัวโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ช่ือผู้สอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบัติกา

ร 

ศึกษา

ด้วย

ตนเอง 

- พืน้ฐานการใช้

คอมพิวเตอร์ 

- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่

ใช้กบังานออกแบบ 

 

3.2 คอมพิวเตอร์และโปรแกรม  

Adobe 

สอน 

สัปดาห์ที่ 5-7 บทที่ 4 การตกแต่งภาพ  

4.1 ใช้คอมพิวเตอร์ตกแต่งภาพ

ในรูปแบบต่างๆ 

-   การลบริว้รอย  

-   การรับค่าสี 

-   การแต่งภาพเกินจริง 

4.2 การใช้ภาพประกอบงาน

กราฟิก 

-     ประโยชน์ในการใช้ภาพ  

-     หลกัการเลอืก

- บรรยาย powerpoint ตาม

รายละเอียดหวัข้อ 

- ทดลองปฏิบติัการใช้งานจริง

กบัโปรแกรม Photoshop 

 

- Powerpoint และ 

LCD 

- กรณีศกึษา 

เอกสารประกอบ การ

สอน 

2 ชม. 15 

นาที 

2 ชม. 15 

นาที 

2 ชม. 15 

นาที 

สงัเกตพฤติกรรมความ

รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 

พิสฐิ 

ตัง้พรประเสริฐ 



11                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา  
 

สัปดาห์ที่/ 

 (1) 

สาระ/เน้ือหาการเรียนรู้ 

(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ

เรียนรู้ 

(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 

(Media) 

(4) 

จาํนวนช่ัวโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ช่ือผู้สอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบัติกา

ร 

ศึกษา

ด้วย

ตนเอง 

ภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

สัปดาห์ที่ 8-9 บทที่ 5 กราฟฟิกและการ

วางโครงสร้าง 

- เคร่ืองมือต่างๆ ของ  

Adobe illustrator  

- การใช้โปรแกรม Adobe 

illustrator  

- เคร่ืองมือต่างๆ ของ  

Adobe indesign 

- การใช้โปรแกรม Adobe 

indesign   

 

- บรรยาย powerpoint ตาม

รายละเอียดหวัข้อ 

- ทดลองปฏิบติัการใช้งานจริง

กบัโปรแกรม Illustrator 

 

- Powerpoint และ 

LCD 

- กรณีศกึษา 

เอกสารประกอบ การ

สอน 

2 ชม. 15 

นาที 

2 ชม. 15 

นาที 

2 ชม. 15 

นาที 

สงัเกตพฤติกรรมความ

รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 

พิสฐิ 

ตัง้พรประเสริฐ 



12                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา  
 

สัปดาห์ที่/ 

 (1) 

สาระ/เน้ือหาการเรียนรู้ 

(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ

เรียนรู้ 

(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 

(Media) 

(4) 

จาํนวนช่ัวโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ช่ือผู้สอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบัติกา

ร 

ศึกษา

ด้วย

ตนเอง 

สัปดาห์ที่ 10 สอบกลางภาค   - - - -  

สัปดาห์ที่ 11 บทที่ 6 การวิเคราะห์ในการ

ออกแบบโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ์ด้วย

คอมพิวเตอร์ 

- ความเป็นมา /ปัญหาใน

การโฆษณาและ

ประชาสมัพนัธ์ 

- วตัถปุระสงค์การสือ่สาร  

- กลุม่เป้าหมาย 

กลยทุธ์ที่ใช้ 

 

 

 

 

- บรรยาย powerpoint ตาม

รายละเอียดหวัข้อ 

- ให้ศกึษาตวัอย่างแบบ

วิเคราะห์งานโฆษณา 

- แบ่งกลุม่วิเคราะห์การ

ออกแบบงานโฆษณา 

- นําเสนอการวิเคราะห์การ

ออกแบบงานโฆษณา ราย

กลุม่ 

- แลกเปลีย่นการเรียนรู้ระหว่าง

นกัศกึษา และผู้สอนให้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

- Powerpoint และ 

LCD 

- กรณีศกึษา 

เอกสารประกอบ การ

สอน 

2 ชม. 15 

นาที 

2 ชม. 15 

นาที 

2 ชม. 15 

นาที 

สงัเกตพฤติกรรมความ

รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 

พิสฐิ 

ตัง้พรประเสริฐ 

สัปดาห์ที่ 12-

13 

บทที่ 7 การออกแบบ

โฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ 

- บรรยาย powerpoint ตาม

รายละเอียดหวัข้อ 

- Powerpoint และ 

LCD 

2 ชม. 15 

นาท ี

2 ชม. 15 

นาท ี

2 ชม. 15 

นาท ี

สงัเกตพฤติกรรมความ

รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 

พิสฐิ 

ตัง้พรประเสริฐ 



13                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา  
 

สัปดาห์ที่/ 

 (1) 

สาระ/เน้ือหาการเรียนรู้ 

(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ

เรียนรู้ 

(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 

(Media) 

(4) 

จาํนวนช่ัวโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ช่ือผู้สอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบัติกา

ร 

ศึกษา

ด้วย

ตนเอง 

7.1 ความสาํคญัของ

แนวความคิดในการออกแบบ

สือ่สงิพิมพ์ 

- ความสาํคญัของการ

ออกแบบสือ่สิง่พิมพ์ 

- แนวคิดและทฤษฎี

เก่ียวกบัการออกแบบสือ่

สิง่พิมพ์ 

- การออกแบบกราฟิกด้วย

คอมพิวเตอร์ 

 

7.2 การออกแบบโฆษณาบน

สือ่สิง่พิมพ์ 

- ประเภทของสือ่สิง่พิมพ์ 

- สือ่ สิง่พิมพ์ประเภทต่างๆ 

- เทคนิคในการออกแบบ

โฆษณาบนสือ่สิง่พิมพ์

- พฒันางานออกแบบโฆษณา

ด้วยคอมพิวเตอร์ในลกัษณะ

สือ่สิง่พิมพ์ รายบคุคล 

- นําเสนองานออกแบบ

โฆษณาด้วยคอมพิวเตอร์ใน

ลกัษณะสือ่สิง่พิมพ์ 

รายบคุคล 

- แลกเปลีย่นการเรียนรู้ระหว่าง

นกัศกึษาและผู้สอนให้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

- กรณีศกึษา 

เอกสารประกอบ การ

สอน 



14                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา  
 

สัปดาห์ที่/ 

 (1) 

สาระ/เน้ือหาการเรียนรู้ 

(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ

เรียนรู้ 

(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 

(Media) 

(4) 

จาํนวนช่ัวโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ช่ือผู้สอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบัติกา

ร 

ศึกษา

ด้วย

ตนเอง 

ด้วยคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

สัปดาห์ที่ 14-

15 

บทที่ 8 การออกแบบ

โฆษณาทางสื่ออินเตอร์เน็ต 

8.1 ความสาํคญัของ

แนวความคิดในการออกแบบ

สือ่อินเตอร์เน็ต 

- ความสาํคญัของการ

ออกแบบสือ่โฆษณาบน

อินเตอร์เน็ต 

- แนวคิดและทฤษฎี

เก่ียวกบัการออกแบบสือ่

- บรรยาย powerpoint ตาม

รายละเอียดหวัข้อ 

- พฒันางานออกแบบโฆษณา

ด้วยคอมพิวเตอร์ในลกัษณะ

สือ่อินเตอร์เน็ต รายบคุคล 

- นําเสนองานออกแบบ

โฆษณาด้วยคอมพิวเตอร์ใน

ลกัษณะสือ่อินเตอร์เน็ต 

รายบคุคล 

- แลกเปลีย่นการเรียนรู้กนัของ

- Powerpoint และ 

LCD 

- กรณีศกึษา 

เอกสารประกอบ การ

สอน 

2 ชม. 15 

นาที 

2 ชม. 15 

นาที 

2 ชม. 15 

นาที 

สงัเกตพฤติกรรมความ

รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 

พิสฐิ 

ตัง้พรประเสริฐ 



15                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา  
 

สัปดาห์ที่/ 

 (1) 

สาระ/เน้ือหาการเรียนรู้ 

(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ

เรียนรู้ 

(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 

(Media) 

(4) 

จาํนวนช่ัวโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ช่ือผู้สอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบัติกา

ร 

ศึกษา

ด้วย

ตนเอง 

อินเตอร์เน็ต 

- การออกแบบสือ่

อินเตอร์เน็ตด้วยการใช้

คอมพิวเตอร์กราฟิก 

 

8.2 การออกแบบสือ่

อินเตอร์เน็ต 

-     ประเภทของโฆษณาทาง

อินเตอร์เน็ต 

-     สือ่อินเตอร์เน็ตประเภท

ต่างๆ 

-     เทคนิคในการออกแบบ

โฆษณาทางอินเตอร์เน็ต 

นกัศกึษาและผู้สอนให้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

สัปดาห์ที่. 16 สอบ Presentation ทักษะการนําเสนอผลงาน - - - - สงัเกตพฤติกรรมความ

รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 

พิสฐิ 

ตัง้พรประเสริฐ 

สัปดาห์ที่  17 สอบปลายภาค  - - - - -  

รวมจาํนวนช่ัวโมง 30 30 30   
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้    

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเรียนรู้ 

Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ 

ที่ประเมิน 

สัดส่วนของการประเมินผล 

 1.1, 1.3 

2.1, 2.2, 2.3 

3.1, 3.2, 3.3 

4.1, 4.2, 4.3 

5.1, 5.2, 5.3 

กิจกรรมรายงานรายบคุคล / 

รายงานกลุม่ / การนําเสนองาน 

1-15 5% 

1.1, 1.3 ความรับผิดชอบในการเข้าเรียน  ทกุสปัดาห์  

 1.1, 1.3 การทดสอบย่อย 3 ครัง้   5% 

2.1, 2.3 

3.1, 3.3 

การสอบกลางภาค 8 5% 

1.1, 1.3 การนําเสนองาน/การรายงาน   20% 

2.1, 2.3 

3.1, 3.3 

การสอบปลายภาค 17 65% 

รวม 100% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน   
วสนัต ์พึง่พนูผล. (2554) Illustrator CS5 กรุงเทพ : สาํนักพมิพ ์ไอดซี ีพรเีมยีร,์ บจก. 

เกยีรตพิงษ์ บญุจติร. (2554) Photoshop CS5 กรุงเทพ : สาํนักพมิพ ์ไอดซี ีพรเีมยีร,์ บจก. 

 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม   
เกยีรตพิงษ์ บญุจติร. (2554) Photoshop CS5 กรุงเทพ : สาํนักพมิพ ์ไอดซี ีพรเีมยีร,์ บจก 

 
3. เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 
วสนัต ์พึง่พนูผล. (2554) Illustrator CS5 กรุงเทพ : สาํนักพมิพ ์ไอดซี ีพรเีมยีร,์ บจก. 

 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
นักศกึษาประเมนิตนเอง / ประเมนิผลรายวชิาโดยใชแ้บบประเมนิผูส้อน / สนธนากลุม่ระหว่างผูส้อน

และนักศกึษา  
2. กลยุทธการประเมินการสอน :  ประเมนิผลจากคะแนนสอบขอ้เขยีน / การประเมนิ

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนโดยนักศกึษา 

 

3. การปรับปรุงการสอน  :  
หลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ 2 จงึงมกีารปรบัปรุงการสอน โดยการจดักจิกรรมในการระดม

สมอง และหาขอ้มลูเพิม่เตมิในการปรบัปรุงการสอน ดงัน้ี 

- สมัมนาการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิา / ผูส้อนรวบรวมและนํามาปรบัปรุงในการวางแผนการ

สอนในครัง้ต่อไป 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิามกีารทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรายหวัขอ้ ตามทีค่าดหวงัจากการ

เรยีนรูใ้นวชิา ไดจ้ากการสอบถามนักศกึษา การตรวจผลงานนักศกึษา และหลงัการออกผลการเรยีน

รายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิด์งัน้ี 

- มอบใหค้ณะกรรมการสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนักศกึษา โดยตรวจสอบ

ขอ้สอบรายงาน วธิกีารใหค้ะแนนพฤตกิรรม 
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของ
รายวิชา :  จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา ไดม้กีารวางแผนการ

ปรบัปรุงการสอนและรายละเอยีดวชิา เพือ่ใหเ้กดิคณุภาพมากขึน้ ดงัน้ี 

- ปรบัปรุงรายวชิาทุกปี หรอืตามขอ้เสนอและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิต์ามขอ้ 4 

- เปลีย่นหรอืสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพือ่ใหนั้กศกึษามมีมุมองทีห่ลากหลายและการประยุกตค์วามรู ้

ความสามารถไปใชใ้นชัน้เรยีนจรงิต่อไป 

 
ลงชื่อ     

          
                 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

        (..................................................) 
 
ลงชื่อ                   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
        (..................................................) 


