รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)
คณะวิทยาการสื่อสาร
ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2553 และ 2/2553

หมายเหตุ : จํานวนรายวิชาที่นําเสนอเป็นเพียงบางส่วน สําหรับส่วนที่เหลือจะจัดเก็บไว้ในแฟ้มเอกสารของคณะฯ

มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาการสื่อสาร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั ่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
870-101 ความรูเ้ ท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ
2. จํานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
 หลักสูตร...............................สาขาวิชา ....................
 หลายหลักสูตร (กรณีที่เป็ นรายวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเลือกเสรี ที่เปิ ดสอนให้หลายหลักสูตร)
ประเภทของรายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
 บังคับ
 เลือก
ในกลุ่มวิชา  ภาษา
 มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 สังคมศาสตร์
 …………………………………….
 หมวดวิชาเฉพาะ
 เลือก
ในกลุ่มวิชา  แกน
 บังคับ
 เฉพาะด้าน
 บังคับ
 เลือก
 พื้ นฐานวิชาชีพ
 บังคับ
 เลือก
 ชีพ
 บังคับ
 เลือก
 เลือก
 เอก
 บังคับ
 โท
 บังคับ
 เลือก
 อื่นๆ (ระบุ) …………………..………………
 หมวดวิชาเลือกเสรี
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4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชา 1. อ.อรุณีวรรณ บัวเนี่ ยว
อาจารย์ผสู้ อน

1. อ.อรุณีวรรณ บัวเนี่ ยว
2. ดร.นุ วรรณ ทับเที่ยง
3. อ.ชรินรัตน์ สมโลก

5. ภาคการศึกษา /ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ..1.........ชั้นปี ที่ ...........1....................
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
 ไม่มี
 รายวิชา ………………………………….. (……………………….)
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
 ไม่มี
 รายวิชา……………………………………(……………………….)
8. สถานที่เรียน
อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
9. วันที่จดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
 วันที่จดั ทํารายวิชา วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2548
 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2552
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผูเ้ รียนตระหนั กถึงความสําคัญและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปั จจุบันและมี
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่ อง
2. เพื่อให้ผูเ้ รียนเข้าใจและตระหนั กถึงความสําคัญและบทบาทของข่าวสารและสื่อต่างๆ ที่มีต่อ
ชีวติ ประจําวัน
3. เพื่อให้ผูเ้ รียนเข้าใจและตระหนั กถึงผลกระทบของข่าวสารและสื่อที่มีต่อบุคคล สังคม และ
วัฒนธรรม
4. เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถวิเคราะห์ทศั นคติ ค่านิ ยม และวัฒนธรรม ที่แฝงเร้นในเนื้ อหาอันเป็ นผลจาก
การใช้กลวิธีต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตสื่อ
5. เพื่อให้ผเู้ รียนเป็ นผูร้ บั สารที่ชาญฉลาด รูเ้ ท่าทัน สามารถเลือกรับและกลัน่ กรองเนื้ อหาจากสื่อ
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของตนเองได้
2 .วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ผูเ้ รียนมีความรูพ้ ื้ นฐานในการวิเคราะห์วิจารณ์สื่อประเภทต่างๆ ทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่ได้
อย่างมีเหตุมีผลสูงสุด นอกจากนั้ นแล้วการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชานี้ อย่างต่อเนื่ องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใช้กรณี ศึกษาหรือสถานการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลและผลกระทบของสื่อที่ มีต่อผูค้ นและ
สังคมจะทําให้ผเู้ รียนเห็นถึงความเชื่อมโยงของการสื่อสารกับชีวิตประจําวัน มีภูมิคุม้ กันต่อสารทางลบและ
สามารถเป็ นผูร้ บั สารที่รเู ้ ท่าทันสื่อต่อไปในอนาคต

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย) ความสําคัญของสื่อและสารสนเทศเพื่อการเรียนรูต้ ลอดชีวิต ลักษณะและรูปแบบ
แหล่งและการเข้าถึง การใช้ประโยชน์จากสื่อและสารสนเทศ ความรูเ้ ท่าทันสื่อ อิทธิพลของข่าวสาร
และสื่อที่มีตอ่ ชีวิตประจําวัน สังคมและวัฒนธรรม ค่านิยมและความหมายที่แฝงเร้นในเนื้ อหาสาร
ผ่านสื่อสารมวลชน จริยธรรมและกฎหมายลิขสิทธิ์
(ภาษาอังกฤษ) Significance of media and information for life-long learning; nature, form, resources
and access, and utilization of media and information; media literacy; influences of news and media
on daily life, society and culture; values and implications in media messages; ethical issues and
copyright law
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2. จํานวนชั ่วโมงที่ใช้ตอ่ ภาคการศึกษา
- บรรยาย 30 ชัว่ โมง
- การฝึ กปฏิบตั ิ 30 ชัว่ โมง
- การศึกษาด้วยตนเอง 30 ชัว่ โมง
3. จํานวนชั ่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ตอ้ งการ) โดยระบุเวลาการให้คําปรึกษาไว้ในประมวลผลการสอน ประกาศผ่านเว็บไซต์
ห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) และมีผูช้ ่วยสอน (Teacher Assistant) ช่วยให้คาํ ปรึกษาเพิ่มเติมตลอด
กระบวนการเรียนการสอน

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
ผลการเรียนรูแ้ ต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ้ งพัฒนา
วิธีการสอน
1) มีวนิ ัย ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อ 1) เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
ตนเองและผูอ้ ื่น สํานึ กในหน้าที่ของ
การไม่ลอกการบ้าน และการ
ตนเองและผูอ้ ื่นรวมทั้งเคารพใน
แต่งกายให้เป็ นไปตามระเบียบ
สิทธิ และศักดิ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์
ของมหาวิทยาลัย
2) ตระหนักและเห็นคุณค่าในความ
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ต่างและหลากหลายของ
ที่เน้นการเรียนรูผ้ ่านสื่อต่างๆ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และนานาชาติ 3) ให้คิดคําขวัญ และจัดทําโปสเตอร์
3) มีความเสียสละและจิตสาธารณะ
เกี่ยวกับความเสียสละและ
จิตสาธารณะที่ถกู ต้องและดีงาม
ที่ถกู ต้องและดีงาม
ในวันถือประโยชน์เพื่อนมนุ ษย์
เป็ นกิจที่หนึ่ ง
4) บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีวตั ถุประสงค์ไม่สุจริต หรือจาก
มิจฉาชีพ

วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการเข้าชั้นเรียน
สมํา่ เสมอ การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน
การเข้าร่วมกิจกรรม การไม่ลอก
การบ้าน การส่งงานที่ได้รบั
มอบหมายตรงเวลา
2) ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รบั
มอบหมาย
3) มอบหมายงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
ที่มีการค้นหาข้อมูลจากแหล่ง
เรียนรูต้ ่างๆ โดยจะต้องมีการ
อ้างอิงที่มาของข้อมูลอย่าง
ครบถ้วน
4) กระบวนการทํางานกลุ่มและ
ผลงานของกลุ่ม
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2. ความรู ้
ความรูท้ ี่ตอ้ งได้รบั
1) เข้าใจความรูพ้ ื้ นฐานของศาสตร์
สาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดํารงชีวติ
2) มีความรอบรู ้ โดยการผสมผสาน
เนื้ อหาในศาสตร์ต่าง ๆ ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
3) แสวงหาความรูจ้ ากงานวิจยั หรือ
แหล่งเรียนรูอ้ ื่น ๆ

3 .ทักษะทางปั ญญา
ทักษะทางปั ญญาที่ตอ้ งพัฒนา
1) สามารถบูรณาการความรูใ้ น
ศาสตร์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเองและส่วนรวม
2) สามารถสืบค้นและประเมินข้อมูล
จากแหล่งเรียนรูท้ ี่หลากหลาย
3) สามารถคิดวิเคราะห์ รูเ้ ท่าทัน
สถานการณ์และแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
4) สามารถนําความรูไ้ ปเชื่อมโยง
กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อทํา
ความเข้าใจและสร้างสรรค์สงั คม

5

วิธีการประเมินผล

วิธีการสอน
1) ให้ความรูค้ รอบคลุมทฤษฎีและ
หลักการที่ควรจัดในกลุ่ม
สังคมศาสตร์
2) จัดให้มีการเรียนรูจ้ ากสื่อที่ทนั ต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบนั
3) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มี
ความเชี่ยวชาญ หรือมี
ประสบการณ์ตรง
4) มอบหมายงานให้คน้ คว้าจากสื่อ
และแหล่งเรียนรูท้ ี่หลากหลาย

ประเมินความรูข้ องนักศึกษาจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
ปฏิบตั ิงานของนักศึกษาในด้าน
ต่าง ๆ จากสิ่งต่อไปนี้
1) การนําเสนอผลงาน
2) งานที่ได้รบั มอบหมาย
3) ประเมินผลด้วยผลการตรวจ
ผลงานการทดสอบย่อย การสอบ
กลางภาค และการสอบไล่

วิธีการประเมินผล

วิธีการสอน
1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่
ฝึ กทักษะการคิดทั้งรายบุคคล
และเป็ นกลุ่ม โดยการวิเคราะห์
กรณีศึกษาจากสื่อประเภทต่างๆ
2) อภิปรายกลุ่มย่อยจากภาพถ่าย
โปสเตอร์ ข่าว
3) ให้นักศึกษาสืบค้นจากแหล่ง
เรียนรูท้ ี่หลากหลาย
4) สอนให้คิดแบบวิเคราะห์และ
แยกแยะองค์ประกอบของ
กระบวนการผลิตสื่อประเภท
ต่างๆ

1)
2)
3)
4)

การร่วมแสดงความคิดเห็น
การทํางานกลุ่ม
การนําเสนอผลงาน
การใช้ขอ้ สอบ แบบฝึ กหัด
แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ที่ให้
นักศึกษาได้ฝึกคิดแก้ปัญหา
5) วัดและประเมินผลความสามารถ
ในการปรับเปลี่ยนตนเองให้เป็ น
ผูร้ บั สารที่รเู ้ ท่าทันสื่อ
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
วิธีการสอน
และความรับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนา
1) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ใน
ฐานะผูน้ ําหรือสมาชิกของกลุ่ม
2) สามารถปรับตัว รับฟั ง ยอมรับ
ความคิดเห็น และทํางานร่วมกับ
ผูอ้ ื่นได้ ทั้งในฐานะผูน้ ําและ
สมาชิกของกลุ่ม
3) มีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่วมงาน
ในองค์กรและกับบุคคลทัว่ ไป
4) สามารถรวมกลุ่มคิดริเริ่ม
วางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง
ดํารงชีวติ ได้อย่างมีความสุข
5) รับผิดชอบในการเรียนรูอ้ ย่าง
ต่อเนื่ อง

1) มอบหมายให้นักศึกษาทํางาน
เป็ นกลุ่ม ฝึ กการเป็ นผูน้ ํา
สมาชิกกลุ่ม ฝึ กความ
รับผิดชอบ และนําเสนอ
หน้าชั้นเรียน
2) มอบหมายงานรายบุคคลและ
งานกลุ่มให้นักศึกษาติดตาม
สื่อข่าวสารอย่างต่อเนื่ อง
จากแหล่งเรียนรูป้ ระเภทต่างๆ

6

วิธีการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมและการแแสดง
ออกของนักศึกษาขณะทํา
กิจกรรมกลุ่ม
2) ประเมินความสมํา่ เสมอของการ
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
3) ประเมินความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รบั มอบหมาย
4) ประเมินการทํางานกลุ่ม
5) ประเมินการนําเสนอผลงานกลุ่ม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
สารสนเทศที่ตอ้ งพัฒนา
1) สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ในชีวติ ประจําวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งการฟั ง พูด
อ่านและเขียน
2) ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบนั และ
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อ
การสืบค้น ศึกษาด้วยตนเอง
นําเสนอ และสื่อสาร
3) เข้าใจปั ญหา วิเคราะห์ และ
เลือกใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสม
ในการแก้ปัญหา

1) ฝึ กปฏิบตั ิการเปิ ดรับสื่อและข่าวสาร
ประเภทต่าง ๆ
2) ฝึ กเขียนเพื่อการสื่อสารใน
รายงานกลุ่มและรายงานเดี่ยว
3) จัดโอกาสให้นักศึกษานําเสนอ
ผลงานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4) มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองจากเว็บไซต์สื่อการสอน
e-learning และทํารายงาน
โดยเน้นการค้นคว้าจากแหล่งที่มา
ของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

1) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2) ทักษะในการเขียนรายงาน
3) ทักษะการนําเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4) ประเมินจากรายงานและรูปแบบ
การนําเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั ่วโมง

1

 แนวคิดเบื้ องต้นเกี่ยวกับการ
สื่อสาร
 เมื่อสื่อและข่าวสารล้อมรอบตัว
คุณ
 อิทธิพลและผลกระทบของสื่อ
 เมื่อสื่อและข่าวสารล้อมรอบตัว
คุณ
 แนวคิดเกี่ยวกับความรูเ้ ท่าทัน
สื่อและข่าวสาร
 ความสําคัญและบทบาทของ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู ้
ตลอดชีวติ
- ความหมายความสําคัญ ของ
สารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ความต้องการสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ
 กลยุทธ์ในการแสวงหา
สารสนเทศ
- การแสวงหาสารสนเทศและ
ความรูใ้ นยุคสังคมข่าวสาร
- แหล่งและการเข้าถึง
สารสนเทศ
 ผลกระทบจากการสื่อสารผ่าน
คอมพิวเตอร์
- เวิรล์ ด์ ไวด์ เว็บ (WWW)
- ไปรษณียอ์ ิเล็กทรอนิ กส์
(E-Mail)
- ห้องสนทนา (Chatroom)
- เกมออนไลน์

3

บรรยายและยกตัวอย่างสถานการณ์
ปั จจุบนั ชมวีดิทศั น์ประกอบ และ
อภิปรายจากกรณีศึกษาที่ได้ชม

อ.อรุณีวรรณ

3

บรรยายและชมภาพยนตร์เรื่อง
TRUEMAN SHOW

อ.อรุณีวรรณ

6

บรรยายโดยใช้เ อกสารประกอบการ
สอน ชุ ด อิ น เทอร์เน็ ต : สื่ อ สมัย ใหม่
สํ า ห รั บ โ ล ก ไ ร้ พ ร ม แ ด น แ ล ะ ใ ห้
นั กศึ ก ษาทํ า กิ จ กรรมกลุ่ ม ในการ
ทดลองใช้ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี
สารสนเทศและฝึ กปฏิ บัติ ก ารสื บ ค้น
ข้อมูลประเภทต่างๆ

วิทยากรพิเศษ

2

3-4

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้

ผูส้ อน
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สัปดาห์
ที่
5-6

7

หัวข้อ/รายละเอียด
 สื่อโฆษณา

- ความหมาย ประเภทและ
คุณลักษณะของการโฆษณา
- ธุรกิจการโฆษณา
- ความดึงดูดใจในสื่อโฆษณา
- อิทธิพลและผลกระทบของ
สื่อโฆษณา
 คุณค่าและประโยชน์ของ
รายการโทรทัศน์ : ใครได้ ใคร
เสีย ใครกําหนด
- รายการเกมโชว์
- รายการปกิณกะบันเทิง
- ละครโทรทัศน์
- Reality

8
จํานวน
ชั ่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้

ผูส้ อน

6

บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการ
สอน ชุด โฆษณา : การสร้าง
ความหมายของสินค้าในยุควัฒนธรรม
การบริโภคนิ ยม
และให้นักศึกษาชมตัวอย่างสื่อโฆษณา
ประเภทต่างๆทั้งในและต่างประเทศ

อ.ชรินรัตน์

3

บรรยาย และให้นักศึกษาขมตัวอย่าง
รายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษาที่ได้ชม

อ.ชรินรัตน์

สัปดาห์ที่ 8 สอบกลางภาค
9-10

 รายการข่าว

6

- ความหมายของข่าว
- คุณลักษณะและประเภทของ
ข่าว
- กระบวนการผลิตข่าว

11-12

 ภาพยนตร์ & หนังแผ่น :
พาณิชย์ศิลป์ บนแผ่นฟิ ล์ม
- ความเป็ นมาของภาพยนตร์
- กระบวนการผลิตภาพยนตร์
- ความดึงดูดใจในสื่อ
ภาพยนตร์
- อิทธิพลและผลกระทบของ
สื่อภาพยนตร์
- การวิเคราะห์วจิ ารณ์
ภาพยนตร์

6

บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการ
สอน ชุด ข่าว : ภาพความจริงหรือสิ่งที่
สื่อกําหนด
ชมภาพยนตร์ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งชมตัวอย่างรายการ
ข่าวทางโทรทัศน์ และให้นักศึกษาฝึ ก
สรุปใจความสําคัญและค้นหาคุณค่า
ของข่าว
บรรยายและให้นักศึกษาชมภาพยนตร์
พร้อมทั้งวิเคราะห์แก่นเรื่อง ค้นหา
สาระสําคัญของเรื่อง รวมทั้งวิจารณ์
ภาพยนตร์

อ.อรุณีวรรณ

ดร.นุ วรรณ
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สัปดาห์
ที่
13-14

หัวข้อ/รายละเอียด

9
จํานวน
ชั ่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้

ผูส้ อน

6

บรรยายและให้นักศึกษาชม MV (มิว
สิควิดีโอ)
พร้อมทั้งวิเคราะห์อิทธิพลและ
ผลกระทบของเพลงสมัยนิ ยมที่มีต่อ
วัยรุ่นในปั จจุบนั

ดร.นุ วรรณ

3

บรรยายและให้นักศึกษาอภิปรายกลุ่ม
เกี่ยวกับผลกระทบของสื่อสิ่งพิมพ์ใน
ยุคปั จจุบนั

อ.อรุณีวรรณ

 เพลงสมัยนิ ยม และ MV (มิว
สิควิดีโอ)
- กระบวนการผลิตเพลงสมัย
นิ ยม และ MV
- ความดึงดูดใจในเพลง
- ค่านิ ยมที่แฝงมากับเพลง

15

 สื่อสิ่งพิมพ์ในสังคมแห่งการ
เรียนรู ้
- ความสําคัญของการอ่าน
- คุณลักษณะของนักอ่าน
- ความหมาย ประเภทและ
คุณลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ์ 3
ประเภท คือ
นิ ตยสาร Pocketbook
และการ์ตนู ญี่ปุ่น

สัปดาห์ที่ 16 สอบปลายภาค
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2)
ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

1.1, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 4.5,  การวิเคราะห์จาก
5.2
กรณีศึกษา

สัปดาห์ที่ประเมิน
2, 4, 6, 10, 12, 14, 15,

สัดส่วนของการประเมิน
40%

 การทํางานกลุ่มและ
นําเสนอผลงาน

 การส่งงานตามที่ได้รบั
มอบหมาย

 การสอบกลางภาค
 การสอบปลายภาค

8
16

30%
30%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
- กาญจนา แก้วเทพ. 2541. การวิเคราะห์สื่อ : แนวคิดและเทคนิค. กรุงเทพฯ : คณะนิ เทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
-

Baran, S.T., 2002. Introduction to Mass communication : Media Literacy and Culture. 2nd edition.
USA: McGraw-Hill.

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
- กาญจนา แก้วเทพ. 2544. ศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา. กรุงเทพฯ : เอดิสนั เพรสโปรดักส์.
‐

บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา. 2537. “ความรูเ้ ท่าทันสื่อมวลชน ภารกิจของพลเมืองร่วมสมัย” ใน
ฐานันดรที่สี่จากระบบโลกถึงรัฐไทย. กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.

- พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช. 2546. วิ่งไปกับข่าว ก้าวไปกับโลก. กรุงเทพฯ : อินฟอร์มเี ดียบุค๊ ส์.
- Biagi, Shirley. 1999. Media/Impact : An Introduction to Mass Media. 4th edition. USA :
Wadsworth Publishing.
- Newbold, C. et al. 2002. The Media Book. London : Arnold. pp. 372-399.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบความรูท้ กั ษะในการประมวล/
คิดวิเคราะห์กอ่ นและหลักการเรียนรายวิชานี้
-ให้นักศึกษาประเมิน/แสดงความเห็นผ่านการประเมินรายวิชา, การประเมินการสอนของอาจารย์
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและนักศึกษา
- การสะท้อนคิดของนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- อาจารย์ผสู้ อนประเมินการสอนของตนเอง
- การสังเกตการสอนของผูร้ ่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ/ผลการเรียนรู ้
- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู ้
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3. การปรับปรุงการสอน
- ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา ผลการประเมินการสอน ปั ญหา อุปสรรค เพื่อเป็ นข้อมูลใน
การปรับปรุงการสอน
- การวิจยั ในชั้นเรียน
- การปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา
- การประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- มีคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูข้ องนักศึกษา
- ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบและ/หรือ งานที่ได้รบั มอบหมาย
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําผลการประเมินโดยนักศึกษาจากข้อ 1 และการประเมินการสอนจากข้อ 2 มาประมวลเพื่อ
ปรับปรุงรายวิชา การจัดการเรียนการสอน
- จัดประชุม/สัมมนาอาจารย์ผสู้ อนเพือ่ ทบทวนและปรับปรุงรายวิชา
- ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปี ตามข้อมูลจากการประเมิน
…………………………………………………………………………………………………….

มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาการสื่อสาร

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั ่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
870-111 นิ เทศศาสตร์เบื้ องต้น
2. จํานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
 หลักสูตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต
ประเภทของรายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
 บังคับ
 เลือก
ในกลุ่มวิชา
 ภาษา
 มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 สังคมศาสตร์
 .......................................................
 หมวดวิชาเฉพาะ
ในกลุ่มวิชา
 แกน
 บังคับ
 เฉพาะด้าน
 บังคับ
 พื้ นฐานวิชาชีพ
 บังคับ
 ชีพ
 บังคับ
 เอก
 บังคับ
 โท
 บังคับ
 อื่นๆ (ระบุ) .......................................................
หมวดวิชาเลือกเสรี
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชา
อาจารย์สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน
อาจารย์ผสู้ อน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1

อาจารย์สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน

ชั้นปี ที่ 2

 เลือก
 เลือก
 เลือก
 เลือก
 เลือก
 เลือก
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6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
 ไม่มี
 รายวิชา..................................................(...................................)
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
 ไม่มี
 รายวิชา..................................................(...................................)
8. สถานที่เรียน
ห้อง 57103 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
 วันที่จดั ทํารายวิชา วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2548
 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดพื้ นฐานของการสื่อสารและกระบวนการสื่อสารประเภทต่างๆ ได้
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการสื่อสาร และการสื่อสารมวลชนที่มี
อิทธิพลต่อบุคคล สังคม และการพัฒนาประเทศ
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของการสื่อสาร และการสื่อสารมวลชนที่มีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายปั จจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อองค์ประกอบการสื่อสารได้

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ผเู้ รียนมีความรู ้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการสื่อสารและการสื่อสารมวลชนที่มีอิทธิพล
ต่อปั จเจกบุคคลและสังคมในยุคปั จจุบนั
นอกจากนี้ การพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บทบาทและหน้าที่ของการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน จะทําให้ผเู้ รียนเห็นถึงความสําคัญของบทบาทและหน้าที่ของการ
สื่อสารมวลชนที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย) แนวคิดพื้ นฐานของการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน วัตถุประสงค์และประเภทของการสื่อสาร
กระบวนการ แบบจําลอง และองค์ประกอบการสื่อสาร ปั จจัยทางสังคมทีม่ ีอิทธิพลต่อองค์ประกอบการสื่อสาร
อิทธิพลของสื่อต่อผูร้ บั สาร แนวคิดการสื่อสารกับการพัฒนาท้องถิ่น และสื่อมวลชนท้องถิ่น
(ภาษาอังกฤษ) Basic concepts of communication and mass communication; objectives, categories, process,
models and components; influence of social factors on components; influence of mass media on receiver;
concepts of communication and community development, and local media.

2. จํานวนชั ่วโมงที่ใช้ตอ่ ภาคการศึกษา
 บรรยาย 30 ชัว่ โมง
 การฝึ กปฏิบตั ิ 30 ชัว่ โมง
 การศึกษาด้วยตนเอง 30 ชัว่ โมง
3. จํานวนชั ่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้องการ) โดยนั ดหมายเวลาการให้คาํ ปรึกษาระหว่างอาจารย์และนั กศึกษา และประกาศผ่านเว็บไซต์หอ้ งเรียนเสมือน
(Virtual Classroom) เพื่อให้คาํ ปรึกษาเพิ่มเติมตลอดระยะเวลาการเรียนการสอนในภาคเรียนนั้นๆ

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
ผลการเรียนรูแ้ ต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ้ งพัฒนา
วิธีการสอน
1) มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต
1) การสอนแบบบรรยาย
และความรับผิดชอบ
2) เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาและ
2) เคารพในสิทธิมนุ ษยชน ศักดิ์ศรีของ
การแต่งกายให้เป็ นไปตามระเบียบ
ความเป็ นมนุ ษย์ และยอมรับฟั ง
ของมหาวิทยาลัย
ความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย 3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
3) ตัดสินใจและปฏิบตั ิตนบนพื้ นฐาน
การเรียนรูจ้ ากสถานการณ์จริง
ของจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
บทบาทสมมติ กรณีตวั อย่าง
และประโยชน์ของสังคมมากกว่า
4) การสอนแบบเน้นผูเ้ รียนเป็ น
ประโยชน์ส่วนตน
ศูนย์กลาง

วิธีการประเมินผล
1) การประเมินจากการตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน
การส่งงานที่ได้รบั มอบหมาย การ
เข้าร่วมกิจกรรม
2) พฤติกรรมการเรียนและการสอบ
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คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ้ งพัฒนา

2. ความรู ้
ความรูท้ ี่ตอ้ งได้รบั
1) มีความรูใ้ นศาสตร์สาขานิ เทศ
ศาสตร์ท้งั ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิอย่างกว้างขวาง เป็ น
ระบบและทันสมัยต่อสถานการณ์
ปั จจุบนั
2) มีความรูท้ นั สื่อและข่าวสาร และ
เข้าใจผลกระทบของการ
สื่อสารมวลชนที่มีต่อบุคคลและ
สังคมโดยรวม
3) สามารถบูรณาการความรูด้ า้ นนิ เทศ
ศาสตร์กบั ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสอน
5) การมอบหมายงานเป็ นกลุ่ม ฝึ กการ
เป็ นผูน้ ํา สมาชิกกลุ่ม และฝึ กความ
รับผิดชอบ

วิธีการประเมินผล

วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
1) การสอนแบบบรรยาย
1) ทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและ
2) การมอบหมายงานให้นักศึกษาได้
ปลายภาค
คิดวิเคราะห์ แก้ไขปั ญหา
2) สังเกตพฤติกรรม การอภิปราย การ
3) การมอบหมายให้นักศึกษาอ่าน
แสดงความคิดเห็น ตอบคําถาม
บทเรียนล่วงหน้า และมาถ่ายทอด
ให้เพื่อนฟั งในชั้นเรียน
4) เน้นการเรียนการสอนที่เป็ น Active
Learning

3. ทักษะทางปั ญญา
ทักษะทางปั ญญาที่ตอ้ งพัฒนา
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น 1) การนําเสนอผลงาน
1) มีความสามารถในการค้นหา
ข้อเท็จจริง ตีความ ทําความเข้าใจ
การฝึ กทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ 2) สังเกตพฤติกรรม การอภิปราย การ
และประเมินข้อมูลข่าวสาร
อย่างเป็ นระบบและแก้ไขปั ญหา
แสดงความคิดเห็น ตอบคําถาม
สารสนเทศ
2) การมอบหมายงานที่ตอ้ งค้นหา
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนว
ข้อเท็จจริง ตีความ ทําความเข้าใจ
ทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์
และประเมินข้อมูลข่าวสาร
3) มีความสามารถในการวิเคราะห์
สารสนเทศ
สถานการณ์ ประยุกต์ความรู ้ ความ
เข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี
และกระบวนการต่างๆ ในการ
แก้ปัญหา
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
และความรับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนา
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น 1) สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
1) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รบั
มอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงาน
การทํางานเป็ นกลุ่ม
2) ประเมินกระบวนการทํางานกลุ่มทุก
กลุ่ม
2) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ
ขั้นตอน
2) สามารถปรับตัว รับฟั ง ยอมรับความ
การมีมนุ ษยสัมพันธ์ การเข้าใจ
3) การนําเสนอผลงานเป็ นกลุ่ม
คิดเห็น และทํางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
วัฒนธรรมองค์กรในรายวิชาต่างๆ
ทั้งในฐานะผูน้ ําและสมาชิกของกลุ่ม
3) สามารถรวมกลุ่มคิดริเริ่มวางแผน
และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งดํารงชีวติ ได้อย่าง
มีความสุข

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
สารสนเทศที่ตอ้ งพัฒนา
1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึ กทักษะ 1) สังเกตพฤติกรรม การพัฒนาทักษะ
1) สามารถใช้ทกั ษะการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเลือก
การสื่อสารด้านต่างๆ
ด้านการสื่อสาร ทั้งการฟั ง พูด อ่าน
ช่องทางการสื่อสารที่สอดคล้องกับ
2) การสอบข้อเขียน สอบปากเปล่า
เขียน
กลุ่มเป้าหมาย
2) จัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ี่
2) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการ
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนเลือกใช้เทคโนโลยี
สื่อสาร เพื่อการรวบรวม แปล
สารสนเทศและการสื่อสารที่
ความหมาย และนําเสนอข้อมูลได้
หลากหลายและเหมาะสม

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1

หัวข้อ/รายละเอียด

 แนะนํารายวิชา วัตถุประสงค์ของ
รายวิชา ข้อตกลงในการเรียนการ
สอน
 ความหมาย ความสําคัญ และ
ลักษณะของการสื่อสารและการ

จํานวน
ชั ่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อทีใ่ ช้
บรรยายและให้นักศึกษาสื่อเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
เพื่อแนะนําให้อาจารย์ผสู้ อนได้รจู ้ กั

6
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั ่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อทีใ่ ช้

 จุดมุ่งหมาย ประเภทของการ
สื่อสาร และการสื่อสารรูปแบบใหม่

3

บรรยายและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นในประเด็น
“การสื่ อสารมีความสําคัญกับชีวติ ประจําวันของเรา
อย่างไร และเราใช้การสื่ อสารในรูปแบบใดบ้าง?”

3-4

 กระบวนการ แบบจําลอง และ
องค์ประกอบของการสื่อสาร และ
การสื่อสารมวลชน

6

บรรยายและให้นักศึกษาคัดเลือกข่าว บทความ หรือ
ชิ้ นงานโฆษณาจากสื่อสิ่งพิมพ์ 1 ชิ้ น นํามาสรุปความ
และเขียนแผนผังอธิบายองค์ประกอบการสื่อสาร โดย
เลือกแบบจําลองของการสื่อสาร และการสื่อสารมวลชน
มาอธิบายประกอบ

5-6

 การรับรูค้ วามหมายของการสื่อสาร
 อิทธิพลของสังคมต่อผูส้ ่งสารและ

6

บรรยายและยกตัวอย่างข่าว/ภาพยนตร์โฆษณา โดยให้
นักศึกษาร่วมกันอภิปรายการรับรูค้ วามหมายจาก
ข่าวสารของแต่ละบุคคล

6

บรรยายและให้นักศึกษาทําแบบทดสอบวิธีการสื่อสาร
ของตนเอง และพิจารณาว่าเป็ นไปตามหลักการสื่อสารที่
มีประสิทธิผลหรือไม่ พร้อมยกเหตุผลประกอบ

สื่อสารมวลชน
2

ผูร้ บั สาร
7-8

 หลักการสื่อสารที่มีประสิทธิผล
 ปั จจัยกําหนดประสิทธิผลของการ
สื่อสาร
 อุปสรรคในการติดต่อการสื่อสาร
 การวิเคราะห์ผรู้ บั สาร

9
10

สอบกลางภาค วันที่ 4 สิงหาคม 2553 เวลา 13.30-16.30 น.
3
บรรยายและให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายในประเด็น
 ความหมาย ความสําคัญ และ
ลักษณะของการสื่อสารมวลชน
“บทบาทของการสื่ อสารมวลชนในยุคเทคโนโลยี
 การสื่อสารมวลชนกับสื่อมวลชนใน
สารสนเทศ”
ยุคเทคโนโลยีการสื่อสาร

11-12

 หน้าที่ของสื่อมวลชนและนัก
สื่อสารมวลชน
 ระบบสื่อสารมวลชน
 อิทธิพลของการสื่อสารมวลชนที่มี
ต่อบุคคลและสังคม

6

บรรยายและให้นักศึกษายกตัวอย่างลักษณะของการ
สื่อสารมวลชนในยุคเทคโนโลยีการสื่อสาร และให้
นักศึกษาร่วมพูดคุยเชิงอภิปรายถึงลักษณะของ
สื่อสารมวลชนในยุคข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
การสื่อสาร

7
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หัวข้อ/รายละเอียด

สัปดาห์ที่
13

 เนื้ อหาที่อยูใ่ นสื่อมวลชนและ
ผลกระทบต่อผูร้ บั สาร
 ความรูเ้ ท่าทันสื่อ
 จรรยาบรรณและความรับผิดชอบ
ของสื่อมวลชน

14

 บทบาทของการสื่อสารและการ
สื่อสารมวลชนต่อการพัฒนาสังคม
 การใช้สื่อผสม และสื่อท้องถิ่นเพื่อ
การพัฒนาชุมชนและสังคม
 สรุปบทเรียน

15

16

จํานวน
ชั ่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อทีใ่ ช้
บรรยายและให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นที่กาํ หนด

3

บรรยายและให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นที่กาํ หนด

3

บรรยายและให้นักศึกษาซักถามประเด็นข้อสงสัย
เกี่ยวกับบทเรียนทั้งหมด

สอบปลายภาค วันที่ 14 ตุลาคม 2553 เวลา 13.30-16.30 น.

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2)
ผลการเรียนรู ้
1.1, 2.1, 3.1,
4.2, 5.2, 5.3

วิธีการประเมิน

 การวิเคราะห์จาก
กรณีศึกษา

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วนของการประเมิน

1, 2, 4, 6, 8,10,
12,13, 14

40%

 การทํางานกลุ่มและ
นําเสนอผลงาน

 การส่งงานที่ได้รบั
มอบหมาย

 การทดสอบย่อย
 การสอบกลางภาค
 การสอบปลายภาค

9
16

30%
30%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
 ปรมะ สตะเวทิน. 2538. หลักนิเทศศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 พัชนี เชยจรรยา, เมตตา วิวฒ
ั นานุ กลู และถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์. 2538. แนวคิดหลักนิเทศศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่
4. กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่ าง.
 มณฑล ใบบัว. 2536. หลักและทฤษฎีการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : โอเอสพริ้ นติ้ งเฮ้าส์.
 Biagi, Shirley. 1999. Media/Impact : An Introduction to Mass Media. 4th edition. USA : Wadsworth.
 Dominick, J.R. 2002. The Dynamics of Mass Communication : Media in the Digital Age. 7th edition. NY :
McGraw-Hill.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
 ปรมะ สตะเวทิน. 2538. การสื่อสารมวลชน : กระบวนการและทฤษฎี. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์.
 ยุพา สุภากุล. 2540. การสื่อสารมวลชน. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
 Osborn, Suzanne and Motley, Michael T. 1999. Improving Communication. USA : Houghton Mifflin.
 Verderber, Rudolph F. 1999. Communicate! 9th edition. USA : Wadsworth.
 Wilson, J.R. and Wilson, S.R. Mass Media, Mass Culture : An Introduction. 5th edition. NY: McGraw-Hill.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
 ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเอง โดยเปรียบเทียบความรู ้ ทักษะและการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการ
เรียนรายวิชานี้
 ให้นักศึกษาประเมิน/แสดงความคิดเห็นผ่านการประเมินรายวิชา และการประเมินการสอนของอาจารย์
 การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและนักศึกษา
 การสะท้อนข้อคิดเห็นของนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
 อาจารย์ผสู้ อนประเมินการสอนของตนเอง
 ผลการสอบ/ผลการเรียนรู ้
 การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู ้
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3. การปรับปรุงการสอน
 ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา ผลการประเมินการสอน ปั ญหา อุปสรรค เพื่อเป็ นข้อมูลในการปรับปรุงการ
สอนต่อไป
 การปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา
 การประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
 มีคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูข้ องนักศึกษา
 ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบและ/หรืองานที่ได้รบั มอบหมาย
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
 นําผลการประเมินโดยนักศึกษาในข้อ 1 และการประเมินการสอนในข้อ 2 มาประมวล เพื่อปรับปรุงรายวิชา การ
จัดการเรียนการสอนต่อไป
 จัดประชุม/สัมมนาอาจารย์ผสู้ อนเพื่อทบทวนและปรับปรุงรายวิชา
 ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปี ตามข้อมูลจากการประเมิน

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาการสื่อสาร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั ่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
871-221 Multimedia Technology and Application
2. จํานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
 หลักสูตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต
ประเภทของรายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
 บังคับ
 เลือก
ในกลุ่มวิชา
 ภาษา
 มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 สังคมศาสตร์
 .......................................................
 หมวดวิชาเฉพาะ
ในกลุ่มวิชา
 แกน
 บังคับ
 เฉพาะด้าน
 บังคับ
 พื้ นฐานวิชาชีพ
 บังคับ
 ชีพ
 บังคับ
 เอก
 บังคับ
 โท
 บังคับ
 อื่นๆ (ระบุ) .......................................................
หมวดวิชาเลือกเสรี
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ดุษฎี เพ็ชรมงคล
อาจารย์ผสู้ อน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1

อาจารย์ดุษฎี เพ็ชรมงคล

ชั้นปี ที่ 2

6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
 ไม่มี

 เลือก
 เลือก
 เลือก
 เลือก
 เลือก
 เลือก
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 รายวิชา..................................................(...................................)
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
 ไม่มี
 รายวิชา..................................................(...................................)
8. สถานที่เรียน
ห้อง 57103 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
 วันที่จดั ทํารายวิชา วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2548
 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. ให้ผเู้ รียนสามารถอธิบายความหมายของมัลติมีเดียได้
2. ให้ผเู้ รียนสามารถออกแบบและใช้งานตัวอักษรสําหรับมัลติมีเดียได้อย่างเหมาะสม
3. ให้ผเู้ รียนสามารถผลิตและใช้งานภาพนิ่ งสําหรับงานมัลติมีเดียได้อย่างเหมาะสม
4. ให้ผเู้ รียนสามารถผลิตและใช้งานภาพเคลื่อนไหวสําหรับงานมัลติมีเดียได้อย่างเหมาะสม
5. ให้ผเู้ รียนสามารถผลิตและใช้งานวีดีโอสําหรับงานมัลติมีเดียได้อย่างเหมาะสม
6. ให้ผเู้ รียนสามารถผลิตและใช้งานเสียงสําหรับงานมัลติมีเดียได้อย่างเหมาะสม
7. ให้ผเู้ รียนสามารถเลือกและใช้เครื่องมือในการผลิตงานมัลติมีเดียได้อย่างเหมาะสม
8. ให้ผเู้ รียนสามารถนํามัลติมีเดียไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ผเู้ รียนมีความรู ้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการนํามัลติมีเดียมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวติ ประจําวัน และ
สามารถนําเสนอหรือผลิตสื่อเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย ใหม่ๆมาใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การปรับปรุงรายวิชาก็
เพื่อให้นักศึกษาเรียนรูเ้ กี่ยวเทคโนโลยีมลั ติมีเดียใหม่ๆเพิ่มมากขึ้ น อีกทั้งรูจ้ กั การนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย) รูปแบบการจัดเก็บแฟ้มรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหวและแฟ้มเสียงแบบต่างๆ อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ในงาน
ด้านสื่อประสม การประยุกต์ใช้สื่อประสม ในงานต่างๆ การสร้าง ตัดต่อและแก้ไขภาพเคลื่อนไหวและแฟ้มเสียงด้วยโปรแกรม
ประยุกต์ สื่อประสมบนระบบอินเทอร์เน็ต
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(ภาษาอังกฤษ) Picture, motion picture and sound file formats; devices and tools for multimedia working; application of
multimedia in various kinds of work; creation and modification of motion picture file and sound file with application software;
multimedia on the Internet
2. จํานวนชั ่วโมงที่ใช้ตอ่ ภาคการศึกษา
 บรรยาย 30 ชัว่ โมง
 การฝึ กปฏิบตั ิ 30 ชัว่ โมง
 การศึกษาด้วยตนเอง 75 ชัว่ โมง
3. จํานวนชั ่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ตอ้ งการ) โดยนัด
หมายเวลาการให้คําปรึกษาระหว่างอาจารย์และนั กศึ กษา และประกาศผ่ านเว็บไซต์หอ้ งเรียนเสมือน (Virtual Classroom) เพื่อให้
คําปรึกษาเพิ่มเติมตลอดระยะเวลาการเรียนการสอนในภาคเรียนนั้นๆ
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
ผลการเรียนรูแ้ ต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู ้
3. ทักษะทางปั ญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเหตุ
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดมาตรฐานผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้านได้ที่ เว็บไซต์..........................

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดา
ห์ที่

เนื้ อหาวิชา

1

Introduction to Multimedia
 ความหมาย
 องค์ประกอบ

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ ผลการ
ชั ่วโมง
ใช้
เรียนรู ้
4

1. บรรยาย
2. ฝึ กปฏิบตั ิการโดยต้องการให้
ผูเ้ รียนเกิดทักษะ (Skills) ต่อไปนี้

1.1,
2.4,
3.4,

การประเมินผลการ
เรียนรู/้ สัดส่วน
คะแนน

หมาย
เหตุ
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 ประโยชน์

2

ระบบมัลติมีเดีย
 ความเป็ นมา
 ระบบมัลติมีเดีย
 มัลติมีเดียพีซี

4

3

การประยุกต์ใช้งาน
มัลติมีเดีย
 ด้านการศึกษา
 ด้านการฝึ กอบรม
 ด้านความบันเทิง
 ด้านธุรกิจ
 ด้านการ
ประชาสัมพันธ์
 ด้านความจริง
เสมือน
 ด้านโมบาย

4

4.3,
 Program Introductions
5.1
 ขั้นตอนการสร้างมัลติมีเดีย
ด้วย Flash
 สร้างความคุน้ เคยกับ
ส่วนประกอบของหน้าจอ
 การจัดองค์ประกอบบน
หน้าจอ
1. บรรยาย
1.1,
2.4,
2. ฝึ กปฏิบตั ิการโดยต้องการให้
3.4,
ผูเ้ รียนเกิดทักษะ (Skills) ต่อไปนี้
4.3,
 Program Basics
5.1
 การสร้างภาพเคลื่อนไหว
แบบพื้ นฐาน
 การจัดการกับไฟล์
 การยกเลิกหรือการทําซํ้า
คําสัง่
 การปรับมุมมองของ stage
 การใช้เครื่องมือกะระยะและ
จัดวาง Objects
 หลักการทํางานของ
ภาพเคลื่อนไหว
 การกําหนดมิติ ของวัตถุโดย
หลักการ Layering

1. บรรยาย
2. ฝึ กปฏิบตั ิการโดยต้องการให้
ผูเ้ รียนเกิดทักษะ (Skills) ด้าน
ต่อไปนี้
 การสร้างเวที(stage), ฉาก
(Scene),ตัวละคร (actor)
 Symbol
 Library

1.1,
2.4,
3.4,
4.3,
5.1

มอบหมายงานการ
ค้นคว้าและ
อภิปรายกลุ่มย่อย
และนําผลที่ได้มา
นําเสนอ

มอบหมายงานวาด
คาแรกเตอร์โดยใช้
โปรแกรม 2%

5
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4

5

6

เทคโนโลยี
Hypertext and Hypermedia
 วิวฒ
ั นาการของ
Hypertext
 ความหมายของ
Hypertext และ
Hypermedia
 แบบจําลองและ
องค์ประกอบของ
Hypertext
 ประโยชน์ของ
Hypertext
 ปั ญหาและแนว
ทางแก้ไขของ
Hypertext
ตัวอักษรและรูปแบบ
ตัวอักษร
 เรื่องทัว่ ไปเกี่ยวกับ
ตัวอักษรและขนาด
ตัวอักษร
 มาตรฐานของ
ตัวอักษร
 รูปแบบและ
ลักษณะของ
ตัวอักษร
 การใช้งาน
ตัวอักษรและ
รูปแบบตัวอักษรใน
มัลติมีเดีย
 เครื่องมือสําหรับ
สร้างและแก้ไข
รูปแบบตัวอักษร
 รูปแบบตัวอักษรที่
ใช้บนเว็บ
ภาพนิ่ ง
 ประเภทของ
ภาพนิ่ ง

4

1. บรรยาย
2. ฝึ กปฏิบตั ิการโดยต้องการให้
ผูเ้ รียนเกิดทักษะ (Skills) ต่อไปนี้
 การวาดรูปและการลงสี
 การดําเนิ นการกับกราฟิ ก
ออบเจ็ค
 การใช้สี
วาดฉากต่างๆโดยใช้โปรแกรม 3%

4

1. บรรยาย
2. ฝึ กปฏิบตั ิการโดยต้องการให้
ผูเ้ รียนเกิดทักษะ (Skills) ดังนี้
 การสร้างข้อความ
 ประเภทของ Fonts
 การสร้างข้อความ
 การกําหนดค่าต่าง ๆ ของ
ตัวอักษร
 Font symbols
 การแก้ไขข้อความ
 Transforming Texts
 Breaking text apart


4

1. บรรยาย
2. ฝึ กปฏิบตั ิการโดยต้องการให้
ผูเ้ รียนเกิดทักษะ (Skills) เรื่อง

1.1,
2.4,
3.4,
4.3,
5.1

มอบหมายงานวาด
ฉากต่างๆโดยใช้
โปรแกรม 3%

1.1,
2.4,
3.4,
4.3,
5.1

มอบหมายงาน Card
Animation 5%

1.1,
2.4,
3.4,

งาน แอนิ เมชัน่
เบื้ องต้น 5%

6
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 รูปแบบไฟล์ขอ้ มูล
ภาพ
 การสร้างภาพ
ดิจิตอล
 เทคนิ คการ
ปรับแต่งภาพ
 สี
 คุณภาพของ
รูปภาพ
 แหล่งที่มาของ
รูปภาพ
 ซอฟต์แวร์สาํ หรับ
กราฟิ ก

7

8

Animation
 หลักการของ
Animation
 วิธีการสร้าง
Animation
 เทคนิ คในการสร้าง
Animation
 Animation 2 มิติ
และ 3 มิติ
 การ Capture ภาพ
Animation และ
ความต่อเนื่ องของ
ภาพ
 รูปแบบของไฟล์
Animation
 ซอฟต์แวร์สาํ หรับ
เทคโนโลยี
Animation
 Animation บน
ระบบเครือข่าย
สอบภาคปฏิบตั ิ

4

4

 การทํางานบน Timeline
 หลักการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวใน
Flash
 ส่วนประกอบของไทม์
ไลน์
 Layer
 Frame
 การปรับมุมมองเฟรม
 การใช้ Playhead
 Tweening Shape,
Tweening Motion
การกําหนดเส้นทางเคลื่อนที่ของ
object
งาน แอนิ เมชัน่ เบื้ องต้น 5%
1. บรรยาย
2. ฝึ กปฏิบตั ิการโดยต้องการให้ผุ ้
เรียนเกิดทักษะ (Skills) ต่อไปนี้
 Event Handlers
 การใช้ Event Handlers ของเมาส์
หรือปุ่ มในการโต้ตอบ
 Action Script เบื้ องต้น

1. สอบปฏิบตั ิ 5%

4.3,
5.1

1.1,
2.4,
3.4,
4.3,
5.1

1.1,

สอบปฏิบตั ิ 5%

7
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2. ฝึ กปฏิบตั ิการโดยต้องการให้
ผูเ้ รียนเกิดทักษะ (Skills)เรื่อง
2.1 การใช้เสียงใน movie
 การนําเข้าของเสียง
 การใส่เสียงให้กบั
movie
การปรับแต่งเสียง
9

ช่วงของการสอบกลางภาค

1011

เสียง
 ประเภทของเสียง
 การประมวลผล
ไฟล์เสียง
 การจัดเก็บ
แฟ้ มข้อมูลเสียง
แบบดิจิตอล
 การบีบอัดไฟล์
เสียง
 ซอฟต์แวร์สาํ หรับ
เทคโนโลยีเสียง
 การรวมเสียงเข้า
กับงานด้าน
มัลติมีเดีย
 เสียงบนระบบ
เครือข่าย

8

1213

วีดีโอ
 การเลือกใช้งาน
วีดีโอ
 ชนิ ดของวีดีโอ
 แหล่งที่มาของ
วีดีโอ
 การนําวีดีโอไปใช้
งาน
 ลักษณะการทํางาน
ของวีดีโอ
 มาตรฐานการแพร่

8

1. บรรยาย
2. ฝึ กปฏิบตั ิการโดยต้องการให้
ผูเ้ รียนเกิดทักษะ (Skills)เรื่อง
2.1 การใช้เสียงใน movie
 การนําเข้าของเสียง
 การใส่เสียงให้กบั
movie
 การปรับแต่งเสียง
 การกําหนดวิธีบีบ
อัดเสียงและปรับ
คุณภาพข้อมูลเสียง
 แนวทางในการใส่เสียง
ให้กบั movie ของ
Flash
2.2 การตัดต่อเสียงด้วย Adobe
Audition
งานกลุ่ม มิวสิควิดีโอ 10%
1. บรรยาย
2. ฝึ กปฏิบตั ิการโดยต้องการให้
ผูเ้ รียนเกิดทักษะ (Skills) ต่อไปนี้
2.1 การตัดต่อวีดีโอด้วย Adobe
Premier
2.2 การใช้งาน Movie Clip

2.4,
3.4,
4.3,
5.1

1.1,
2.4,
3.4,
4.3,
5.1

1.1,
2.4,
3.4,
4.3,
5.1

สอบกลางภาค
20%
งานกลุ่ม มิวสิควิดีโอ
10%

8
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14

15

ภาพวีดีโอ
 การผลิตวีดีโอ
 การบีบอัดวีดีโอ
 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ใน
การผลิตวีดีโอ
สตรีมมิ่งมีเดีย
 ความเป็ นมาของ
สตรีมมิ่งมีเดีย
 ความแตกต่าง
ระหว่างการดาวน์
โหลดและการส่ง
สตรีมมิ่งมีเดีย
 ลักษณะการส่ง
สตรีมมิ่งมีเดีย
 องค์ประกอบของ
ระบบสตรีมมิ่ง
มีเดีย
 กระบวนการการ
พัฒนาสตรีมมิง
มีเดีย
 ความสําคัญของ
แบนด์วดิ ท์
มัลติมีเดียฮาร์ดแวร์
 ไมโครคอมพิวเตอร์
 อุปกรณ์แสดงภาพ
 อุปกรณ์เสียง
 อุปกรณ์นําเข้าภาพ
 อุปกรณ์จดั เก็บ
ข้อมูล
สอบปลายภาค

4

1. บรรยาย
2. ฝึ กปฏิบตั ิการโดยต้องการให้
ผูเ้ รียนเกิดทักษะ (Skills) เรื่อง
 การนําเสนอผลงานบนเว็บ
(Publishing)
 คําแนะนําเพื่อการสร้างไฟล์
มูฟวีใ่ ห้มีขนาดเล็กลง
 Flash Publishing
 การ Export ไฟล์ ไปใช้ในสื่อ
อื่น ๆ

4

1. บรรยาย

1.1,
2.4,
3.4,
4.3,
5.1

สอบปฏิบตั ิ 5%

1.1,
2.4,
3.4,
4.3,
5.1

งานกลุ่ม final
Project 10%

30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
 ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์, (2542), Computer Graphics for Designer, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ
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ทวีศกั ดิ์ กาญจนสุวรรณ, (2546), Multimedia ฉบับพื้ นฐาน, เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์, กรุงเทพฯ
วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์ และ ธวัชชัย ศรีสุเทพ, (2546), เรียนลัด Flash MX, โปรวิชนั , กรุงเทพฯ
Austerbery, D., (2002), The technology of Video & Audio Streaming, Focal Press, Great Britain
Stephen, M., (2001), Multimedia: Concepts and Practice, Prentice Hall, USA
Yeung, A. & Pang, N., (2001), Mobile Macromedia Flash MX, McGraw-Hill, USA

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
 Halsall, F., (2001), Multimedia Communication, Pearson Education, USA
 Senn, J.A., (2003), Information Technology, Prentice Hall, USA
 http://www.adobe.com/support/flash/tutorial_index.html
 http://www.actionscript.org/tutorials.shtml
 http://www.flashkit.com/tutorials/
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
 ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเอง โดยเปรียบเทียบความรู ้ ทักษะและการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการเรียนรายวิชานี้
 ให้นักศึกษาประเมิน/แสดงความคิดเห็นผ่านการประเมินรายวิชา และการประเมินการสอนของอาจารย์
 การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและนักศึกษา
 การสะท้อนข้อคิดเห็นของนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
 อาจารย์ผสู้ อนประเมินการสอนของตนเอง
 ผลการสอบ/ผลการเรียนรู ้
 การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู ้

3. การปรับปรุงการสอน
 ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา ผลการประเมินการสอน ปั ญหา อุปสรรค เพื่อเป็ นข้อมูลในการปรับปรุงการสอนต่อไป
 การปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา
 การประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
 มีคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูข้ องนักศึกษา
 ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบและ/หรืองานที่ได้รบั มอบหมาย

9
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
 นําผลการประเมินโดยนักศึกษาในข้อ 1 และการประเมินการสอนในข้อ 2 มาประมวล เพื่อปรับปรุงรายวิชา การจัดการเรียน
การสอนต่อไป
 จัดประชุม/สัมมนาอาจารย์ผสู้ อนเพื่อทบทวนและปรับปรุงรายวิชา
 ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปี ตามข้อมูลจากการประเมิน

10
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาการสื่อสาร

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั ่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
871-224 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
2. จํานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
 หลักสูตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต
ประเภทของรายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
 บังคับ
 เลือก
ในกลุ่มวิชา
 ภาษา
 มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 สังคมศาสตร์
 .......................................................
 หมวดวิชาเฉพาะ
ในกลุ่มวิชา
 แกน
 บังคับ
 เฉพาะด้าน
 บังคับ
 พื้ นฐานวิชาชีพ
 บังคับ
 ชีพ
 บังคับ
 เอก
 บังคับ
 โท
 บังคับ
 อื่นๆ (ระบุ) .......................................................
หมวดวิชาเลือกเสรี
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ดุษฎี เพ็ชรมงคล
อาจารย์ผสู้ อน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1

อาจารย์ดุษฎี เพ็ชรมงคล

ชั้นปี ที่ 2

 เลือก
 เลือก
 เลือก
 เลือก
 เลือก
 เลือก
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6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
 ไม่มี
 รายวิชา..................................................(...................................)
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
 ไม่มี
 รายวิชา..................................................(...................................)
8. สถานที่เรียน
ห้อง 57404 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
 วันที่จดั ทํารายวิชา วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2548
 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจโครงสร้างและการทํางานของ World Wide Web
2 . เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจภาษา HTML และสามารถพัฒนาเว็บทั้งที่เป็ น static และ dynamic website ได้
3. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ได้
4. เพื่อให้นักศึกษาสร้างภาพเคลื่อนไหวและภาพกราฟิ กส์เพื่อนํามาใช้บนเว็บได้
5. เพื่อให้นักศึกษาใช้งาน โปรแกรมประยุกต์สาํ หรับพัฒนาเว็บได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ผเู้ รียนมีความรู ้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาเว็บไซต์ในการสื่อสาร เรียนรูถ้ ึงหลักการ
ผลิตเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ สามารถผลิตเว็บไซต์ในรูปแบบต่างๆได้ เรียนรูถ้ ึงหลักการออกเว็บไซต์ที่ดี รวมทั้งมีคุณธรรมในการสื่อสาร
บนระบบอินเทอร์เน็ ต นอกจากนี้ การปรับปรุงรายวิชาก็เพื่อให้นักศึกษาเรียนรูเ้ กี่ยวเทคโนโลยีใหม่ๆที่ใช้ในการพัฒนาและออกแบบ
เว็บไซต์ได้อย่างมีคุณภาพ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย) โครงสร้างของอินเทอร์เน็ตและ World Wide Web ส่วนประกอบของเว็บเพจ การจัดรูปแบบข้อความ ตาราง
เฟรม ฟอร์มและสไตล์ชีต รูปแบบของแฟ้มเสียงและแฟ้มรูปภาพ การออกแบบกราฟิ กส์บนเว็บ การทําภาพเคลื่อนไหวและ
แผนที่ภาพลักษณ์ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ดา้ นกราฟิ กส์ โปรแกรมประยุกต์สาํ หรับการพัฒนาเว็บ
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(ภาษาอังกฤษ) Structure of Internet and World Wide Web; web page elements; text, table, frame, form, and style sheet
formatting; graphics and sound file format; graphics design for web; graphics software for video file and image map;
application software for web development

2. จํานวนชั ่วโมงที่ใช้ตอ่ ภาคการศึกษา
 บรรยาย 30 ชัว่ โมง
 การฝึ กปฏิบตั ิ 30 ชัว่ โมง
 การศึกษาด้วยตนเอง 75 ชัว่ โมง
3. จํานวนชั ่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ตอ้ งการ)
โดยนัดหมายเวลาการให้คาํ ปรึกษาระหว่างอาจารย์และนักศึกษา และประกาศผ่านเว็บไซต์หอ้ งเรียนเสมือน (Virtual Classroom)
เพื่อให้คาํ ปรึกษาเพิ่มเติมตลอดระยะเวลาการเรียนการสอนในภาคเรียนนั้นๆ

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
ผลการเรียนรูแ้ ต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู ้
3. ทักษะทางปั ญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเหตุ
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดมาตรฐานผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้านได้ที่ เว็บไซต์..........................

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่
1

เนื้ อหาวิชา
 แนะนํารายวิชา
 ความรูเ้ กี่ยวกับกับระบบ
อินเตอร์เน็ ต
 อินเตอร์เน็ ตคืออะไร
 ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ ต
 ส่วนประกอบของ www

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ ผลการ การประเมินผลการ หมาย
เรียนรู ้ เรียนรู/้ สัดส่วน
เหตุ
ชั ่วโมง ใช้
คะแนน
4
1.1
 อธิบายรายวิชา รูปแบบ
2.2
การเรียนการสอน และ
2.4
การ ประเมินผล และให้
3.1
นักศึกษาอภิปราย
3.3
เสนอแนะประเด็น
4.1
 สอบถามความรูก้ อ่ นนําสู่
5.1
บทเรียน
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สัปดาห์
ที่

2-3

4-5

เนื้ อหาวิชา
 สถาาปั ตยกรรมอินทราเน็ ต
 หลักการทํางานของเว็บ
เซิรฟ์ เวอร์
 โปรโตคอลที่ทาํ งานบน
ระบบอินเทอร์เน็ ต
หลักการออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์
 ความสําคัญของการ
ออกแบบเว็บไซต์
 องค์ประกอบของการ
ออกแบบเว็บไซต์อย่าง
มีประสิทธิภาพ
 ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์
 ขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์
 ความผิดพลาดในการ
ออกแบบเว็บไซต์
ฝึ กปฏิบตั ิสร้างเว็บด้วยภาษา
HTML
 โครงสร้างภาษา HTML
 การจัดรูปแบบของข้อความ
ในหน้าเอกสาร
 การจัดรูปแบบตัวอักษร
สร้างเว็บด้วยภาษา HTML
 การสร้างตารางและ
จัดรูปแบบตาราง
 การใส่รปู ภาพ
 Frame และการใช้งาน
Frame
 การสร้าง link
การออกแบบเพื่อผูใ้ ช้
 กําหนดเป้าหมายของเว็บ
ไซท์
 กําหนดกลุ่มผูใ้ ช้

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ ผลการ การประเมินผลการ หมาย
เรียนรู ้ เรียนรู/้ สัดส่วน
เหตุ
ชั ่วโมง ใช้
คะแนน
 บรรยายโดยใช้ สไลด์
Powerpoint
 ยกตัวอย่างสื่อ

8

บรรยายโดยใช้ สไลด์
Powerpoint
กิจกรรมที่เน้นผูเ้ รียนเป็ น
ศูนย์กลาง:
 ให้นักศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ ต
เกี่ยวกับ องค์ประกอบของ
เว็บ
 Discuss ในห้อง
 ฝึ กปฏิบตั ิการ HTML

1.1
2.2
2.4
3.1
3.3
4.1
5.1

งาน : นักศึกษา web
site และ วิเคราะห์
คุณลักษณะของ
เว็บไซต์ท้งั ที่ดี และ
ไม่ดี พร้อมให้เหตุผล
(3%)

8

บรรยายโดยใช้ สไลด์
PowerPoint และยกตัวอย่าง

1.1
2.2
2.4
3.1
3.3
4.1
5.1

งาน: การสร้างเว็บ
เพจ ด้วย HTML
(7%)

กิจกรรมที่เน้นผูเ้ รียนเป็ น
สําคัญ:
ฝึ กปฏิบตั ิการใช้คาํ สัง่ HTML
สร้าง Web Page
การแสดงความความคิดเห็น
และ discussion ในห้องเรียน

5
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สัปดาห์
ที่

เนื้ อหาวิชา

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ ผลการ การประเมินผลการ หมาย
เรียนรู ้ เรียนรู/้ สัดส่วน
เหตุ
ชั ่วโมง ใช้
คะแนน

เป้าหมาย
 เรียนรูผ้ ใู้ ช้
 สิ่งที่ผใู้ ช้ตอ้ งการจากเว็บ
ไซด์
 ข้อมูลหลักที่ควรมีอยูใ่ น
เว็บไซท์
 ออกแบบโดยคํานึ งถึงผูใ้ ช้
 ออกแบบเพื่อผูใ้ ช้ทุก
ระดับ

6-7

8

การสร้างและใช้งานStyle sheet
แบบต่างๆ
 Inline Style sheet
 External Style sheet
 Internal Style sheet

8

Dynamic HTML
 การใช้งาน Java script
เบื้ องต้น
การออกแบบระบบการเชื่อมโยง
 การเชื่อมโยงโดยใช้ขอ้ ความ
 การเชื่อมโยงโดยใช้รปู ภาพ
หรือสัญลักษณ์
 การเชื่อมโยงภายในเว็บเพจ
เดียวกัน
 การเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจ
อื่น
 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์
อื่น

8

บรรยายโดยใช้ สไลด์
PowerPoint และยกตัวอย่าง
กิจกรรมที่เน้นผูเ้ รียนเป็ น
สําคัญ:
ฝึ กปฏิบตั ิการใช้ Style sheet
การแสดงความความคิดเห็น และ
discussion ในห้องเรียน สืบค้น
จากอินเทอร์เน็ ต
บรรยายโดยใช้ สไลด์
PowerPoint และยกตัวอย่าง
กิจกรรมที่เน้นผูเ้ รียนเป็ น
สําคัญ:
ฝึ กปฏิบตั ิการใช้ java script
ฝึ กปฏิบตั ิการใช้ Style sheet การ
แสดงความความคิดเห็น และ
discussion ในห้องเรียน

1.1
2.2
2.4
3.1
3.3
4.1
5.1

งาน: การสร้างเว็บ
เพจ ด้วย HTML และ
การใช้ Style sheet
(5%)

1.1
2.2
2.4
3.1
3.3
4.1
5.1

สอบปฏิบตั ิ 5%
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สัปดาห์
ที่

เนื้ อหาวิชา

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ ผลการ การประเมินผลการ หมาย
เรียนรู ้ เรียนรู/้ สัดส่วน
เหตุ
ชั ่วโมง ใช้
คะแนน

 การเชื่อมโยงไปยัง eMail
 การเชื่อมโยงเพื่อดาวน์โหลด
ไฟล์
 การกําหนดสีของการ
เชื่อมโยง
9
สอบกลางภาค
10-11 การใช้โปรแกรม Adobe
Photoshop ในการเตรียม
ทรัพยากรสําหรับสร้างเว็บไซต์

8

การออกแบบหน้าเว็บไซต์
 แนวคิดในการออกแบบหน้า
เว็บ
 หลักการออกแบบหน้าเว็บ
 รูปแบบและโครงสร้างของ
หน้าเว็บ
 ส่วนประกอบของหน้าเว็บ
 เทคนิ คการจัดโครงสร้างของ
หน้า
 ออกแบบหน้าโฮมเพจ
ข้อแนะนําในการออกแบบหน้า
เว็บเพจ

12-13

การใช้โปรแกรม Macromedia
Flash ในการเตรียมทรัพยากร
สําหรับสร้างเว็บไซต์
สีกบั การออกแบบเว็บไซต์
 ประโยชน์ของสีในเว็บไซท์
 ความรูเ้ บื้ องต้นเกี่ยวกับสี
ข้อคิดเกี่ยวกับการใช้สีในเว็บ
ไซท์

บรรยายโดยใช้ สไลด์
PowerPoint และยกตัวอย่าง

ผูส้ อนสาธิตการใช้โปรแกรม และ
ให้ผเู้ รียนปฏิบตั ิตามเพื่อให้เกิด
ทักษะ

1.1
2.2
2.4
3.1
3.3
4.1
5.1

25%
งาน : ออกแบบหน้า
Homepage 5%

กิจกรรมที่เน้นผูเ้ รียนเป็ น
สําคัญ: ฝึ กปฏิบตั ิก แสดงความ
คิดเห็น และ discussion ใน
ห้องเรียน
 ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบ
หน้า Homepage ตาม
หัวข้อที่ได้รบั มอบหมาย
 ฝึ กปฏิบตั ิการสร้างแผนที่
ภาพลักษณ์
8

บรรยายโดยใช้ สไลด์
PowerPoint และยกตัวอย่าง

ผูส้ อนสาธิตการใช้โปรแกรม
และให้ผเู ้ รียนปฏิบตั ติ ามเพื่อให้
เกิดทักษะ
กิจกรรมที่เน้นผูเ้ รียนเป็ น

1.1
2.2
2.4
3.1
3.3
4.1
5.1

งาน : ออกแบบแบน
เนอร์โฆษณาสินค้า
บนเว็บไซต์ 5%

7
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สัปดาห์
ที่

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ ผลการ การประเมินผลการ หมาย
เรียนรู ้ เรียนรู/้ สัดส่วน
เหตุ
ชั ่วโมง ใช้
คะแนน
สําคัญ: ฝึ กปฏิบตั ิก แสดงความ
คิดเห็น และ discussion ใน
ห้องเรียน
ฝึ กปฏิบตั ิ การสร้างแบนเนอร์

เนื้ อหาวิชา

14-15 การใช้โปรแกรม Macromedia
Dreamweaver ในการสร้าง
เว็บไซต์
ตัวอักษรกับการออกแบบ
เว็บไซต์
 ระบบการวัดขนาดตัวอักษร
 รูปแบบตัวอักษร
 ชนิ ดและตระกูลของตัวอักษร
 รูปแบบที่หลากหลายของ
ตัวอักษร
 ความสะดวกในการอ่าน
(Legibility)
 จัดข้อความในหน้าเว็บ
 การสร้างความสมดุลในหน้า
เว็บ
 การใช้สีกบั ตัวอักษร
 การกําหนดขอบแบบ
Aliased และ Antialiased
16

8

บรรยายโดยใช้ สไลด์
PowerPoint และยกตัวอย่าง

ผูส้ อนสาธิตการใช้โปรแกรม และ
ให้ผเู้ รียนปฏิบตั ิตามเพื่อให้เกิด
ทักษะ

1.1
2.2
2.4
3.1
3.3
4.1
5.1

งานกลุม่ : ออกแบบ
เว็บไซต์อย่างน้อย 5
หน้า 10%

กิจกรรมที่เน้นผูเ้ รียนเป็ น
สําคัญ: ฝึ กปฏิบตั ิก แสดงความ
คิดเห็น และ discussion ใน
ห้องเรียน
 ฝึ กปฏิบตั ิ การสร้างweb
site
 ฝึ กปฏิบตั ิ การ upload
ข้อมูลขึ้ นสู่ web server

สอบปลายภาค (สอบปฏิบตั ิ)

25%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
 ปุจิตเกษม พัฒนาศิริ. (2542). Dynamic HTML. กรุงเทพมหานคร : รุง่ เรื่องสาสน์การพิมพ์
 ดวงพร เกี๋ยงคํา และ วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์. (2547). คู่มือการสร้างเว็บไซต์ ด้วยตนเอง ฉบับสมบูรณ์.
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กรุงเทพมหานคร : ซัคเซส มีเดีย.
 ธวัชชัย ศรีสุเทพ. (2544). คัมภีร์ Web Design. กรุงเทพมหานคร : โปรวิชนั ่ .
 ธาริน สิทธิธรรมชารี. (2544). คัมภีรก์ ารสร้าง Web application ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร :
ซัคเซส มีเดีย.
 วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์ และ ดวงพร เกี๋ยงคํา. (2547). อินไซท์ Dreamweaver MX 2004. กรุงเทพมหานคร :
โปรวิชนั ่ .
 Nielsen, J. (2000). Designing Web Usability: The Practice of Simplicity. Indianapolis :New Riders.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. อินเทอร์เน็ ต& เว็บ (ออนไลน์).
สืบค้นจาก: http://www.nectec.or.th/courseware/internet/index.html [26 พฤษภาคม 2549]
 W3Schools Online Web Tutorials. Learn HTML (Online).
Available : http://www.w3schools.com/html/default.asp [5 June 2006]
 SoftMedia Artisans. Seven Steps To Easier Web Navigation (Online).
Available : http://www.smartisans.com/articles/web_navigation.aspx [5 June 2006]

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
 ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเอง โดยเปรียบเทียบความรู ้ ทักษะและการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการเรียน
รายวิชานี้
 ให้นักศึกษาประเมิน/แสดงความคิดเห็นผ่านการประเมินรายวิชา และการประเมินการสอนของอาจารย์
 การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและนักศึกษา
 การสะท้อนข้อคิดเห็นของนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
 อาจารย์ผสู้ อนประเมินการสอนของตนเอง
 ผลการสอบ/ผลการเรียนรู ้
 การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู ้
3. การปรับปรุงการสอน
 ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา ผลการประเมินการสอน ปั ญหา อุปสรรค เพื่อเป็ นข้อมูลในการปรับปรุงการสอน
ต่อไป
 การปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา
 การประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
 มีคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูข้ องนักศึกษา
 ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบและ/หรืองานที่ได้รบั มอบหมาย

8
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
 นําผลการประเมินโดยนักศึกษาในข้อ 1 และการประเมินการสอนในข้อ 2 มาประมวล เพื่อปรับปรุงรายวิชา การจัดการ
เรียนการสอนต่อไป
 จัดประชุม/สัมมนาอาจารย์ผสู้ อนเพื่อทบทวนและปรับปรุงรายวิชา
 ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปี ตามข้อมูลจากการประเมิน

9
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาการสื่อสาร

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั ่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา

870-100 นิ เทศศาสตร์เบื้ องต้น

2. จํานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรนิ เทศศศาสตรบัณฑิต
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้ นฐานวิชาชีพ วิชาบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชา
ผูอ้ าํ นวยการหลักสูตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต
อาจารย์สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน
อาจารย์ผสู้ อน

อาจารย์สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 2
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดพื้ นฐานของการสื่อสารและกระบวนการสื่อสารประเภทต่างๆ ได้
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการสื่อสาร และการสื่อสารมวลชนที่มี
อิทธิพลต่อบุคคล สังคม และการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้ นในสังคม
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของการสื่อสาร และการสื่อสารมวลชนที่มีอิทธิพลต่อการ
สื่อสารในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายปั จจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อองค์ประกอบการสื่อสารได้

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ผเู้ รียนมีความรู ้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการสื่อสารและการสื่อสารมวลชนที่มีอิทธิพล
ต่อปั จเจกบุคคลและสังคมในยุคปั จจุบนั
นอกจากนี้ การพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บทบาทและหน้าที่ของการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน จะทําให้ผเู้ รียนเห็นถึงความสําคัญของบทบาทและหน้าที่ของการ
สื่อสารมวลชนที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้ นในสังคม

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย) แนวคิดพื้ นฐานของการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน วัตถุประสงค์และประเภทของการสื่อสาร
กระบวนการ แบบจําลอง และองค์ประกอบการสื่อสาร ปั จจัยทางสังคมทีม่ ีอิทธิพลต่อองค์ประกอบการสื่อสาร
อิทธิพลของสื่อต่อผูร้ บั สาร แนวคิดการสื่อสารเพื่อสันติภาพ
(ภาษาอังกฤษ) Basic concepts of communication and mass communication; objectives, categories, process,
models and components; influence of social factors on components; influence of mass media on receiver;
concept of communication for peace.

2. จํานวนชั ่วโมงที่ใช้ตอ่ ภาคการศึกษา
 บรรยาย...45...ชัว่ โมง
 การฝึ กปฏิบตั ิ...–...ชัว่ โมง
 การศึกษาด้วยตนเอง...90...ชัว่ โมง
3. จํานวนชั ่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้องการ) โดยนั ดหมายเวลาการให้คาํ ปรึกษาระหว่างอาจารย์และนั กศึกษา และประกาศผ่านเว็บไซต์หอ้ งเรียนเสมือน
(Virtual Classroom) เพื่อให้คาํ ปรึกษาเพิ่มเติมตลอดระยะเวลาการเรียนการสอนในภาคเรียนนั้นๆ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
ผลการเรียนรูแ้ ต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ้ งพัฒนา
วิธีการสอน
1) มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต
1) การสอนแบบบรรยาย
และความรับผิดชอบ
2) เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาและ
การแต่งกายให้เป็ นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
การเรียนรูจ้ ากสถานการณ์จริง
บทบาทสมมติ กรณีตวั อย่าง
4) การสอนแบบเน้นผูเ้ รียนเป็ น
ศูนย์กลาง
5) การมอบหมายงานเป็ นกลุ่ม ฝึ กการ
เป็ นผูน้ ํา สมาชิกกลุ่ม และฝึ กความ
รับผิดชอบ
2. ความรู ้
ความรูท้ ี่ตอ้ งได้รบั
1) มีความรูใ้ นศาสตร์สาขานิ เทศ
ศาสตร์ท้งั ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิอย่างกว้างขวาง เป็ น
ระบบและทันสมัยต่อสถานการณ์
ปั จจุบนั

3. ทักษะทางปั ญญา
ทักษะทางปั ญญาที่ตอ้ งพัฒนา
1) มีความสามารถในการค้นหา
ข้อเท็จจริง ตีความ ทําความเข้าใจ
และประเมินข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศ

วิธีการประเมินผล
1) การประเมินจากการตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน
การส่งงานที่ได้รบั มอบหมาย การ
เข้าร่วมกิจกรรม
2) พฤติกรรมการเรียนและการสอบ

วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
1) การสอนแบบบรรยาย
1) ทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและ
2) การมอบหมายงานให้นักศึกษาได้
ปลายภาค
คิดวิเคราะห์ แก้ไขปั ญหา
2) สังเกตพฤติกรรม การอภิปราย การ
3) การมอบหมายให้นักศึกษาอ่าน
แสดงความคิดเห็น ตอบคําถาม
บทเรียนล่วงหน้า และมาถ่ายทอด
ให้เพื่อนฟั งในชั้นเรียน
4) เน้นการเรียนการสอนที่เป็ น Active
Learning

วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น 1) การนําเสนอผลงาน
การฝึ กทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ 2) สังเกตพฤติกรรม การอภิปราย การ
อย่างเป็ นระบบและแก้ไขปั ญหา
แสดงความคิดเห็น ตอบคําถาม
2) การมอบหมายงานที่ตอ้ งค้นหา
ข้อเท็จจริง ตีความ ทําความเข้าใจ และ
ประเมินข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
และความรับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนา
1) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รบั
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น 1) สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
มอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงาน
การทํางานเป็ นกลุ่ม
2) ประเมินกระบวนการทํางานกลุ่มทุก
กลุ่ม
2) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ
ขั้นตอน
การมีมนุ ษยสัมพันธ์ การเข้าใจ
3) การนําเสนอผลงานเป็ นกลุ่ม
วัฒนธรรมองค์กรในรายวิชาต่างๆ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
สารสนเทศที่ตอ้ งพัฒนา
1) สามารถใช้ทกั ษะการสื่อสารได้
1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึ กทักษะ 1) สังเกตพฤติกรรม การพัฒนาทักษะ
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเลือก
การสื่อสารด้านต่างๆ
ด้านการสื่อสาร ทั้งการฟั ง พูด อ่าน
ช่องทางการสื่อสารที่สอดคล้องกับ
2) การสอบข้อเขียน สอบปากเปล่า
เขียน
กลุ่มเป้าหมาย
2) จัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ี่
2) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการ
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนเลือกใช้เทคโนโลยี
สื่อสาร เพื่อการรวบรวม แปล
สารสนเทศและการสื่อสารที่
ความหมาย และนําเสนอข้อมูลได้
หลากหลายและเหมาะสม

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1

หัวข้อ/รายละเอียด

 แนะนํารายวิชา วัตถุประสงค์ของ
รายวิชา ข้อตกลงในการเรียนการ
สอน
 ความหมาย ความสําคัญ และ
ลักษณะของการสื่อสารและการ
สื่อสารมวลชน

จํานวน
ชั ่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อทีใ่ ช้
บรรยายและให้นักศึกษาสื่อเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
เพื่อแนะนําให้อาจารย์ผสู้ อนได้รจู ้ กั
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั ่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อทีใ่ ช้

2

 จุดมุ่งหมาย ประเภทของการ
สื่อสาร และการสื่อสารรูปแบบใหม่

3

3-4

 กระบวนการ แบบจําลอง และ
องค์ประกอบของการสื่อสาร และ
การสื่อสารมวลชน

6

บรรยายและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นในประเด็น
“การสื่ อสารมีความสําคัญกับชีวติ ประจําวันของเรา
อย่างไร และเราใช้การสื่ อสารในรูปแบบใดบ้าง?”
บรรยายและให้นักศึกษาคัดเลือกข่าว บทความ หรือ
ชิ้ นงานโฆษณาจากสื่อสิ่งพิมพ์ 1 ชิ้ น นํามาสรุปความ
และเขียนแผนผังอธิบายองค์ประกอบการสื่อสาร โดย
เลือกแบบจําลองของการสื่อสาร และการสื่อสารมวลชน
มาอธิบายประกอบ

5-6

 การรับรูค้ วามหมายของการสื่อสาร
 อิทธิพลของสังคมต่อผูส้ ่งสารและ

6

บรรยายและยกตัวอย่างข่าว/ภาพยนตร์โฆษณา โดยให้
นักศึกษาร่วมกันอภิปรายการรับรูค้ วามหมายจาก
ข่าวสารของแต่ละบุคคล

ผูร้ บั สาร
7

 หลักการสื่อสารที่มีประสิทธิผล
 ปั จจัยกําหนดประสิทธิผลของการ
สื่อสาร
 อุปสรรคในการติดต่อการสื่อสาร

3

บรรยายและให้นักศึกษาทําแบบทดสอบวิธีการสื่อสาร
ของตนเอง และพิจารณาว่าเป็ นไปตามหลักการสื่อสารที่
มีประสิทธิผลหรือไม่ พร้อมยกเหตุผลประกอบ

8

 การวิเคราะห์ผรู้ บั สาร

3

บรรยายและให้นักศึกษาวิเคราะห์การรับสารของตัว
นักศึกษาเองว่า คุณเป็ นผูร้ บั สารประเภทไหน อย่างไร

9
10

11

 ความหมาย ความสําคัญ และ
ลักษณะของการสื่อสารมวลชน
 การสื่อสารมวลชนกับสื่อมวลชนใน
ยุคเทคโนโลยีการสื่อสาร

 หน้าที่ของสื่อมวลชนและนัก
สื่อสารมวลชน
 ระบบสื่อสารมวลชน

สอบกลางภาค
3
บรรยายและให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายในประเด็น
“บทบาทของการสื่ อสารมวลชนในยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศ”

3

บรรยายและให้นักศึกษายกตัวอย่างลักษณะของการ
สื่อสารมวลชนในยุคเทคโนโลยีการสื่อสาร และให้
นักศึกษาร่วมพูดคุยเชิงอภิปรายถึงลักษณะของ
สื่อสารมวลชนในยุคข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
การสื่อสาร
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หัวข้อ/รายละเอียด

สัปดาห์ที่

จํานวน
ชั ่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อทีใ่ ช้
บรรยายและให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน เลือก
รายการโทรทัศน์มา 1 รายการ เพื่อศึกษาลักษณะและ
อิทธิพลของรายการนั้นต่อบุคคลและสังคม
บรรยายและให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นที่กาํ หนด

12

 อิทธิพลของการสื่อสารมวลชนที่มี
ต่อบุคคลและสังคม

13-14

 เนื้ อหาที่อยูใ่ นสื่อมวลชนและ
ผลกระทบต่อผูร้ บั สาร
 ความรูเ้ ท่าทันสื่อ
 จรรยาบรรณและความรับผิดชอบ
ของสื่อมวลชน

6

15

 แนวคิดการสื่อสารเพื่อสันติภาพ
 บทบาทของการสื่อสารต่อการสร้าง
สันติภาพในสังคม

3

บรรยายและให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นที่กาํ หนด

16

 สรุปบทเรียน

3

บรรยายและให้นักศึกษาซักถามประเด็นข้อสงสัย
เกี่ยวกับบทเรียนทั้งหมด

17

สอบปลายภาค วันที่ 1 มีนาคม 2554 เวลา 08.30-11.30 น.

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2)
ผลการเรียนรู ้
1.1, 2.1, 3.1,
4.2, 5.2, 5.3

วิธีการประเมิน

 การวิเคราะห์จาก
กรณีศึกษา

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วนของการประเมิน

1, 2, 4, 6, 7, 8,
10, 12,13, 14

40%

9
17

30%
30%

 การทํางานกลุ่มและ
นําเสนอผลงาน

 การส่งงานที่ได้รบั
มอบหมาย

 การทดสอบย่อย
 การสอบกลางภาค
 การสอบปลายภาค
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
 ปรมะ สตะเวทิน. 2538. หลักนิเทศศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 พัชนี เชยจรรยา, เมตตา วิวฒ
ั นานุ กลู และถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์. 2538. แนวคิดหลักนิเทศศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่
4. กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่ าง.
 มณฑล ใบบัว. 2536. หลักและทฤษฎีการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : โอเอสพริ้ นติ้ งเฮ้าส์.
 สุรตั น์ ตรีสกุล. 2549. หลักนิเทศศาสตร์. กรุงเทพฯ : พ.ศ. พัฒนา.
 Biagi, Shirley. 1999. Media/Impact : An Introduction to Mass Media. 4th edition. USA : Wadsworth.
 Dominick, J.R. 2002. The Dynamics of Mass Communication : Media in the Digital Age. 7th edition. NY :
McGraw-Hill.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
 ปรมะ สตะเวทิน. 2538. การสื่อสารมวลชน : กระบวนการและทฤษฎี. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์.
 ยุพา สุภากุล. 2540. การสื่อสารมวลชน. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
 Osborn, Suzanne and Motley, Michael T. 1999. Improving Communication. USA : Houghton Mifflin.
 Verderber, Rudolph F. 1999. Communicate! 9th edition. USA : Wadsworth.
 Wilson, J.R. and Wilson, S.R. Mass Media, Mass Culture : An Introduction. 5th edition. NY: McGraw-Hill.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
 ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเอง โดยเปรียบเทียบความรู ้ ทักษะและการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการ
เรียนรายวิชานี้
 ให้นักศึกษาประเมิน/แสดงความคิดเห็นผ่านการประเมินรายวิชา และการประเมินการสอนของอาจารย์
 การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและนักศึกษา
 การสะท้อนข้อคิดเห็นของนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
 อาจารย์ผสู้ อนประเมินการสอนของตนเอง
 ผลการสอบ/ผลการเรียนรู ้
 การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู ้
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3. การปรับปรุงการสอน
 ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา ผลการประเมินการสอน ปั ญหา อุปสรรค เพื่อเป็ นข้อมูลในการปรับปรุงการ
สอนต่อไป
 การปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา
 การประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
 มีคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูข้ องนักศึกษา
 ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบและ/หรืองานที่ได้รบั มอบหมาย
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
 นําผลการประเมินโดยนักศึกษาในข้อ 1 และการประเมินการสอนในข้อ 2 มาประมวล เพื่อปรับปรุงรายวิชาและ
การจัดการเรียนการสอนต่อไป
 จัดประชุม/สัมมนาอาจารย์ผสู้ อนเพื่อทบทวนและปรับปรุงรายวิชา
 ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปี ตามข้อมูลจากการประเมิน
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มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาการสื่อสาร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั ่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
873-111 การจัดองค์ประกอบศิลป์
2. จํานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
ประเภทของรายวิชา
 หมวดวิชาเฉพาะ
ในกลุ่มวิชา
 เอก
 บังคับ
 โท
 บังคับ
 อื่นๆ (ระบุ) …………………..………………
 หมวดวิชาเลือกเสรี
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชา
1. ผูอ้ าํ นวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ
2. อ.สิทธิกร เทพสุวรรณ
อาจารย์ผสู้ อน

อ.สิทธิกร เทพสุวรรณ

5. ภาคการศึกษา /ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
 ไม่มี
 รายวิชา ………………………………….. (……………………….)
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
 ไม่มี
 รายวิชา……………………………………(……………………….)
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี

 เลือก
 เลือก
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9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
 วันที่จดั ทํารายวิชา วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553
 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผเู้ รียนมีความรูค้ วามเข้าใจในหลักการและความสําคัญของวิธีการและการสร้างสรรค์ในงานองค์ประกอบศิลป์
เพื่อการออกแบบ
2. เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถจัดองค์ประกอบศิลป์ และการสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถนําความรูค้ วามเข้าใจไปใช้ในหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ เพื่อการออกแบบไปใช้วเิ คราะห์
ประกอบการปฏิบตั ิงานสร้างสรรค์โดยคํานึ งถึงองค์ประกอบของภาพได้อย่างเป็ นกระบวนการ
4. เพื่อให้ผเู้ รียนมีความตระหนักซาบซึ้ งถึงคุณค่าในการปฏิบตั ิงานการจัดองค์ประกอบศิลป์ เพื่อนําไปใช้ในการ
ออกแบบสร้างสรรค์ได้อย่างมีคุณค่าและมีความรับผิดชอบต่อไป
2 .วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อให้ผเู้ รียนเข้าใจถึงหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ และสามารถปฏิบตั ิงานตามหัวข้อที่กาํ หนดได้
2. เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างของการจัดองค์ประกอบศิลป์ และสามารถปฏิบตั ิงานตามหัวข้อที่กาํ หนด ได้แก่ ทัศนธาตุ
รูปร่าง รูปทรง พื้ นที่วา่ ง ระนาบ ความสมดุลย์ และเอกภาพ ได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้ผเู้ รียนนําความรูค้ วามเข้าใจไปใช้ในการออกแบบตามหลักทฤษฎีขององค์ประกอบศิลป์ ได้อย่างมี
กระบวนการ
4. เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างขององค์ประกอบศิลป์ การใช้น้ําหนักและการผสานของบรรยากาศในตัวภาพเพื่อสามารถ
ปฏิบตั ิงานตามหัวข้อที่กาํ หนดและสามารถนําไปบูรณาการในการปฏิบตั ิการสร้างสรรค์ได้
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย) ความรูพ้ ื้ นฐาน หลักการ ทฤษฎีและปฏิบตั ิเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ การจัดภาพการใช้สี ความสมดุลและ
ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ พื้ นที่วา่ ง พื้ นที่ของการจัดองค์ประกอบศิลป์ การสร้างสรรค์แนวความคิดสร้างสรรค์จากเนื้ อหาที่
เป็ นนามธรรมสู่รปู ธรรมเพื่อการออกแบบ
(ภาษาอังกฤษ) Basic concepts, principles, theories and practices of art composition; image composing, color
choices, balance and relationship between objects, space, surface of art composition; creativity; creative
imagination of subjective content for media design
2. จํานวนชั ่วโมงที่ใช้ตอ่ ภาคการศึกษา
- บรรยาย 30 ชัว่ โมง
- การฝึ กปฏิบตั ิ 30 ชัว่ โมง
- การศึกษาด้วยตนเอง 75 ชัว่ โมง
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3. จํานวนชั ่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ตอ้ งการ)
โดยระบุเวลาการให้คาํ ปรึกษาไว้ในประมวลผลการสอน ประกาศผ่านเว็บไซต์หอ้ งเรียนเสมือน (Virtual Classroom) และ
มีผชู้ ว่ ยสอน (Teacher Assistant) ช่วยให้คาํ ปรึกษาเพิ่มเติมตลอดกระบวนการเรียนการสอน
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
ผลการเรียนรูแ้ ต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ้ งพัฒนา
วิธีการสอน
1) มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์
1) เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
สุจริต
การไม่ลอกการบ้าน และการ แต่งกาย
ให้เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นการปฏิบตั ิงานในชั้นเรียน
3) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับ
การวาดเส้นเพื่อการออกแบบ

วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการเข้าชั้นเรียน
สมํา่ เสมอ การตรงต่อเวลาขอนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียน การเข้าร่วม
กิจกรรม การส่งงานที่มอบหมาย
ตรงเวลา
2) ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รบั
มอบหมาย
3) มอบหมายงานที่มีการค้นหาข้อมูล
จากแหล่งเรียนรูต้ ่างๆ โดยจะต้องมีการ
อ้างอิงที่มาของข้อมูลอย่างครบถ้วน

2. ความรู ้
ความรูท้ ี่ตอ้ งได้รบั
1มีความรูใ้ นศาสตร์ของการสร้างสรรค์
การออกแบบและการผลิตสื่อทัง่ ทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิอย่างกว้างขวาง เป็ น
ระบบ เป็ นสากล และทันสมัยต่อ
สถานการณ์โลก
2) มีความรูใ้ นกระบวนการและเทคนิ ค
การวิจยั เพื่อแก้ไขปั ญหาและต่อยอดองค์
ความรูใ้ นอาชีพ
3) มีความรูค้ วามเข้าใจในการใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบตั ิงานในทางการสร้างสรรค์การ
ออกแบบและการผลิตสื่อ

วิธีการสอน
1) บรรยายและจัดให้ผเู้ รียนฝึ ก
ปฏิบตั ิการจัดองค์ประกอบจาก
สถานการณ์จริงและมอบหมายงาน
2) มอบหมายงานให้นักศึกษา
ประยุกต์การจัดอง๕ประกอบเพื่อใช้ใน
การออกแบบ
3) จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้
เรียนปฏิบตั ิงานจริง

วิธีการประเมินผล
ประเมินความรูข้ องนักศึกษาจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
ปฏิบตั ิงานของนักศึกษาในด้าน
ต่าง ๆ จากสิ่งต่อไปนี้
1) ประเมินจากตนเอง และเพื่อนร่วม
ชั้นเรียนจากชิ้ นงานที่ได้รบั มอบหมาย
2) ประเมินผลด้วยผลการตรวจผลงาน
ที่ได้รบั มอบหมาย การทดสอบย่อย
การสอบกลางภาค และการสอบไล่
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3 .ทักษะทางปั ญญา
ทักษะทางปั ญญาที่ตอ้ งพัฒนา
1) มีความสามารถในการค้นหา
ข้อเท็จจริง ตีความ ทําความเข้าใจ และ
ประเมินข้อมูลสารสนเทศแนวคิดและ
หลักฐานใหม่ๆจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย เพื่อใช้ในการออกแบบสื่อ
และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
2) สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและ
เสนอแนวทางในการแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยคํานึ งถึงความรูท้ างทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบตั ิ
และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจ
นั้น
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วิธีการสอน
1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึก
ทักษะทางด้านความคิด การวิเคราะห์
และการออกแบบอย่างสร้างสรรค์
2) จัดกิจกรรมในคาบเรียนและนอก
คาบเรียนให้ผเู้ รียนสามารถปฏิบตั ิจริงได้

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
วิธีการสอน
และความรับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนา
1) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รบั
1) มอบหมายให้นักศึกษาทํางาน
มอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
เป็ นกลุ่ม ฝึ กการเป็ นผูน้ ํา สมาชิก
กลุ่ม ฝึ กความรับผิดชอบ และ
นําเสนอหน้าชั้นเรียน

วิธีการประเมินผล
1) การร่วมแสดงความคิดเห็น
2) การทํางาน
3) การนําเสนอผลงาน
4) การปฏิบตั ิงานตามแบบฝึ กหัด
แบบทดสอบ ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกคิด
แก้ปัญหา
5) วัดและประเมินผลความสามารถ
ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้องและ
เข้าใจ

วิธีการประเมินผล

1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดง
ออกของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมกลุ่ม
2) ประเมินความสมํา่ เสมอของการ
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
3) ประเมินความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รบั มอบหมาย
2) มอบหมายงานรายบุคคลและ 4) ประเมินการทํางานกลุ่ม
งานกลุ่มให้นักศึกษาค้นคว้าจาก 5) ประเมินการนําเสนอผลงานกลุ่ม
แหล่งเรียนรูป้ ระเภทต่างๆ
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
วิธีการสอน
สารสนเทศที่ตอ้ งพัฒนา
1) มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล
1) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และใช้ การจัดองค์ประกอบ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสมํา่ เสมอ ในการออกแบบ
2) จัดโอกาสให้นักศึกษานําเสนอ
เพื่อรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย
ผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารข้อมูลข่าวสารและ
3) มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าด้วย
แนวความคิด
ตนเองจากเว็บไซต์สื่อการสอน e2) มีทกั ษะในการใช้เครื่องมือที่
จําเป็ นที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทํางาน learning และทํารายงานโดยเน้นการ
ที่เกี่ยวกับศาสตร์ของการออกแบบและ ค้นคว้าจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่
สร้างสรรค์สื่อการทํางานที่เกี่ยวกับ
น่ าเชื่อถือ
ศาสตร์ของการออกแบบและ
สร้างสรรค์สื่อ

วิธีการประเมินผล
1) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2) ทักษะการนําเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) ประเมินจากแหล่งข้อมูลที่
นักศึกษาค้นคว้า

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
1

2

แนะนําลักษณะรายวิชา
จุดมุ่งหมาย, เนื้ อหา, ขั้นตอนการ
ฝึ กทักษะปฏิบตั งิ านและเกณฑ์
การวัดประเมินผล ของการเรียน
การสอนในภาคเรียน
- ความหมายและคุณลักษณะ
รวมถึงประโยชน์ของการจัด
องค์ประกอบเพื่อการออกแบบ
หัวข้อ. “”ความหมายและ
ความสําคัญการจัดองค์ประกอบ
- แนวเรื่อง เนื้ อหา ความหมายของ
ศิลปะ วิธีการแสดงออกและ
นําเสนอ

จํานวน
ชั ่วโมง
4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อทีใ่ ช้
อธิบายจุดมุง่ หมายของลักษณะ
รายวิชา,เนื้ อหาของการปฏิบตั ิงาน,
เกณฑ์การวัดประเมินผลและการ
กําหนดการส่งงาน พร้อมอธิบายซักถาม อ๓ปรายเกี่ยวกับเนื้ อหาและ
การสืบค้นข้อมูลประกอบ

ฝึ กทักษะปฏิบตั ิงานด้วยเทคนิ คการจัด
วางองค์ประกอบด้วยดินสอดํา เน้น
ทักษะการควบคุมการจัดวาง
องค์ประกอบตามรูปทรงที่กาํ หนด
เน้นการจัดโครงสร้างองค์ประกอบ
ศิลป์ จํานวน 1 ภาพ

ผูส้ อน
อ.สิทธิกร

อ.สิทธิกร
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

3-4

- นําเสนอผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ใน
สัปดาห์ที่ 3
หัว ข้อ . รู ปทรงในงานศิ ล ปะเพื่ อ
การออกแบบ

6
จํานวน
ชั ่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อทีใ่ ช้

ผูส้ อน

8

ฝึ กทักษะปฏิบตั ิงานด้วยเทคนิ คการจัด
วางองค์ประกอบด้วยดินสอสีและสี
โปสเตอร์ เน้นทักษะการควบคุมการ
จัดวางองค์ประกอบตามรูปทรงที่
กําหนด
เน้นการจัดโครงสร้างองค์ประกอบ
ศิลป์ จํานวน 2 ภาพ

อ.สิทธิกร

8

ฝึ กทักษะปฏิบตั ิงานด้วยเทคนิ คการจัด
วางองค์ประกอบด้วยสีโปสเตอร์ เน้น
ทักษะความเข้าใจคุณลักษณะที่สาํ คัญ
ของสีเพื่อนําไปสร้างสรรค์ในการจัด
วางองค์ประกอบตามความถนัด
เน้นการจัดโครงสร้างองค์ประกอบ
ศิลป์ จํานวน 2 ภาพ

อ.สิทธิกร

4

ฝึ กทักษะปฏิบตั ิงานด้วยเทคนิ คการจัด
วางองค์ประกอบด้วยสีโปสเตอร์ เน้น
ทักษะการจัดการพื้ นที่วา่ งใน
องค์ประกอบตามความถนัด
เน้นการจัดโครงสร้างองค์ประกอบ
ศิลป์ จํานวน 1 ภาพ

อ.สิทธิกร

- แนวเรื่อง เนื้ อหา ความหมายของ
ศิลปะ วิธีการแสดงออกและ
นําเสนอ
- ความหมายของรูปทรง การเกิด
มิ ติ ข อ ง รู ป ท ร ง ป ร ะ เ ภ ท แ ล ะ
ความสัมพัน ธ์ของรูปทรง และการ
ประกอบกันของรูปทรง
- ภาพตัวอย่างงาน

5-6

- นําเสนอผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ใน
สัปดาห์ที่ 5
หัวข้อ. สีในงานองค์ประกอบศิลป์
- แนวเรื่อง เนื้ อหา ความหมายของ
ศิลปะ วิธีการแสดงออกและ
นําเสนอ
- ความหมายและความสําคัญของสี
ในงานออกแบบองค์ป ระกอบศิ ล ป์
ลักษณะของสี หน้าที่ของสี วงจรสี สี
ขั้นต่างๆ และอารมณ์ความรูส้ ึกของ
สีในทางจิตวิทยา
- ภาพตัวอย่างงาน

7

- นํ าเสนอผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ใน
สัปดาห์ที่ 7
หัวข้อ. ทัศนธาตุและพื้ นที่ว่างใน
การจัดวางองค์ประกอบศิลป์
- แนวเรื่อง เนื้ อหา ความหมายของ
ศิลปะ วิธีการแสดงออกและ
นําเสนอ
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

7
จํานวน
ชั ่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อทีใ่ ช้

ผูส้ อน

-ความหมายและความสําคัญของ
พื้ นที่วา่ ง รูปทรงกับพื้ นที่วา่ ง
- ภาพตัวอย่างงาน
- นํ าเสนอผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ใน
สัปดาห์ที่ 8
9-10

สัปดาห์ที่ 8 สอบกลางภาค
ฝึ กทักษะปฏิบตั ิงานด้วยเทคนิ คการจัด
หั ว ข้ อ . ระนาบและพื้ นผิ วใน
8
วางองค์ประกอบด้วยสีโปสเตอร์ เน้น
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ศิ ล ป์ เ พื่ อ ก า ร
ทักษะสร้างรูปทรงจากระนาบที่
ออกแบบ
กลมกลืน กันในองค์ประกอบตาม
- แนวเรื่อง เนื้ อหา ความหมายของ
ความถนัด
ศิลปะ วิธีการแสดงออกและ
เน้นการจัดโครงสร้างองค์ประกอบ
นําเสนอ
ศิลป์ จํานวน 2 ภาพ
- ความหมายการสร้างรูปทรงด้วย
ระนาบ การเคลื่ อนไหวในพื้ นที่ว่าง
ความแตกต่างของระนาบที่มีความ
กลมกลืนกันในองค์ประกอบศิลป์

อ.สิทธิกร

- ภาพตัวอย่างงาน

11-12

- นําเสนอผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ใน
สัปดาห์ที่ 11
หัวข้อ . ความขัด แย้ง ของรู ป ทรง
ในองค์ ป ระกอบศิ ล ป์ เพื่ อ การ
ออกแบบ
- แนวเรื่อง เนื้ อหา ความหมายของ
ศิลปะ วิธีการแสดงออกและ
นําเสนอ
- ความหมายของความกลมกลื น
และความขัดแย้งของรูปทรงที่สร้าง
ความเป็ นเอกภาพในองค์ประกอบ
ศิลป์
- ภาพตัวอย่างงาน
- นําเสนอผลงานที่เสร็จสมบูรณ์
ในสัปดาห์ที่ 13

8

ฝึ กทักษะปฏิบตั ิงานด้วยเทคนิ คการจัด
วางองค์ประกอบด้วยสีโปสเตอร์ เน้น
ทักษะสร้างความขัดแย้งในรูปทรงเพื่อ
สร้างความกลมกลืนในองค์ประกอบ
ตามความถนัด
เน้นการจัดโครงสร้างองค์ประกอบ
ศิลป์ จํานวน 2 ภาพ

อ.สิทธิกร
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

13-14

หั ว ข้ อ . จั ง หวะและการสร้ า ง
เอกภาพในองค์ประกอบศิลป์ เพื่อ
การออกแบบ

จํานวน
ชั ่วโมง
8

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อทีใ่ ช้
ฝึ กทักษะปฏิบตั ิงานด้วยเทคนิ คการจัด
วางองค์ประกอบด้วยสีโปสเตอร์ เน้น
ทักษะการจัดวางรูปทรงตามจังหวะที่
เหมาะสมเพื่อสร้างให้เกิดความเป็ น
เอกภาพที่ทรงพลังในองค์ประกอบ
ตามความถนัด
เน้นการจัดโครงสร้างองค์ประกอบ
ศิลป์ จํานวน 2 ภาพ

4

ฝึ กทักษะปฏิบตั ิงานด้วยเทคนิ คการจัด
วางองค์ประกอบด้วยสีโปสเตอร์ เน้น
ทักษะสร้างสรรค์เพื่อสร้างเอหกลักษณ์
ที่โดดเด่นและชัดเจนในองค์ประกอบ
ตามความถนัด
เน้นการจัดโครงสร้างองค์ประกอบ
ศิลป์ จํานวน 1 ภาพ

- แนวเรื่อง เนื้ อหา ความหมายของ
ศิลปะ วิธีการแสดงออกและ
นําเสนอ
ความหมายของเนื้ อหา
ความสํ า คั ญ ของการวางจั ง หวะ
ภายในและภาพนอกของรูปทรงใน
งานองค์ประกอบศิลป์

ผูส้ อน
อ.สิทธิกร

- ภาพตัวอย่างงาน

15

- นําเสนอผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ใน
สัปดาห์ที่ 15
หั ว ข้อ . การสร้า งสรรค์แ ละการ
แสดงออกในงานองค์ป ระกอบ
ศิลป์
- แนวเรื่อง เนื้ อหา ความหมายของ
ศิลปะ วิธีการแสดงออกและ
นําเสนอ
- สรุ ปและประมวลการเรียนการ
สอนในแต่ ล ะหัว ข้อ เพื่ อ สร้างสรรค์
องค์ ป ระกอบทางศิ ล ปะเพื่ อ การ
ออกแบบที่มีลกั ษณะเฉาะตน
- ภาพตัวอย่างงาน
- นําเสนอผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ใน
สัปดาห์ที่ 16

สัปดาห์ที่ 16 สอบปลายภาค

อ.สิทธิกร
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2)
ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน

1.1, 2.1, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2,  วิเคราะห์และอภิปรายใน
4.2, 5.4, 5.5
ชั้นเรียนโดยประเมินจาก
ชิ้ นงานที่ได้รบั มอบหมาย

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วนของการประเมิน

ตลอดภาคการศึกษา

60 %

ตลอดภาคการศึกษา

5%

8

15 %

16

20 %

 การตรงต่อเวลาในการเข้า
เรียนและการส่งงานตรง
ตามเวลาที่กาํ หนด

 การสอบกลางภาค
(ปฏิบตั ิ)

 การสอบปลายภาค
(ปฏิบตั ิ)

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
กําจร สุนพงษ์ศรี.2537.กําจร-ศิลป์ . กรุงเทพฯ : เอ็ม.ลี.พับลิซซิ่งเฮาส์.
ชะลูด นิ่ มเสมอ. 2531. องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณิช.
ประเทือง เอมเจริญ. ชีวิตและผลงานประเทือง เอมเจริญ. 2533. กรุงเทพฯ : สาระการพิมพ์.
เทียนชัย ตั้งพระประเสริฐ. 2540 องค์ประกอบศิลป์ 1. กรุงเทพฯ : เฟื่ องฟ้ าพริ้ นติ้ ง.
วิรตั น์ พิชญไพบูลย์. 2528. ความเข้าใจศิลปะ. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณิช.
สุชาติ สุทธิ. 2538. การรูก้ ารเห็นพื้ นฐานการวิจารย์ทศั นศิลป์ . กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.
สุธี คุณาวิชานนท์. 2545. จากสยามเก่าสู่สยามใหม่. กรุงเทพฯ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
วารสาร หรือ เว็บไซด์ที่นักศึกษาจําเป็ นต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบความรูท้ กั ษะในการประมวล/
คิดวิเคราะห์กอ่ นและหลักการเรียนรายวิชานี้
-ให้นักศึกษาประเมิน/แสดงความเห็นผ่านการประเมินรายวิชา, การประเมินการสอนของอาจารย์
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและนักศึกษา
- การสะท้อนคิดของนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- อาจารย์ผสู้ อนประเมินการสอนของตนเอง
- การสังเกตการสอนของผูร้ ่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ/ผลการเรียนรู ้
- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู ้
3. การปรับปรุงการสอน
- ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา ผลการประเมินการสอน ปั ญหา อุปสรรค เพื่อเป็ นข้อมูลในการปรับปรุง
การสอน
- การวิจยั ในชั้นเรียน
- การปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา
- การประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- มีคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูข้ องนักศึกษา
- ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบและ/หรือ งานที่ได้รบั มอบหมาย
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําผลการประเมินโดยนักศึกษาจากข้อ 1 และการประเมินการสอนจากข้อ 2 มาประมวลเพื่อปรับปรุงรายวิชา
การจัดการเรียนการสอน
- จัดประชุม/สัมมนาอาจารย์ผสู้ อนเพื่อทบทวนและปรับปรุงรายวิชา
- ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปี ตามข้อมูลจากการประเมิน

มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาการสื่อสาร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั ่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
873-112 การใช้สีในการออกแบบและการผลิตสื่อ
2. จํานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
 หมวดวิชาเฉพาะ
ในกลุ่มวิชา
 แกน
 บังคับ
 เฉพาะด้าน
 บังคับ
 พื้ นฐานวิชาชีพ
 บังคับ
 ชีพ
 บังคับ
 เอก
 บังคับ
 โท
 บังคับ
 อื่นๆ (ระบุ) …………………..………………
 หมวดวิชาเลือกเสรี
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชา
1.ผูอ้ าํ นวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ
2.อ.สิทธิกร เทพสุวรรณ
อาจารย์ผสู้ อน

อ.สิทธิกร เทพสุวรรณ

5. ภาคการศึกษา /ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ..2.........ชั้นปี ที่ ...........1....................
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
 ไม่มี
 รายวิชา ………………………………….. (……………………….)
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
 ไม่มี
 รายวิชา……………………………………(……………………….)

 เลือก
 เลือก
 เลือก
 เลือก
 เลือก
 เลือก
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8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
 วันที่จดั ทํารายวิชา วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553
 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผเู้ รียนมีความรูค้ วามเข้าใจในหลักการและความสําคัญของวิธีการและการสร้างสรรค์ในใช้สีเพื่อการออกแบบ
2. เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถใช้ทฤษฎีสีเพื่อการออกแบบได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถนําความรูค้ วามเข้าใจทฤษฎีสีไปใช้วเิ คราะห์ประกอบการปฏิบตั ิงานสร้างสรรค์โดยคํานึ งถึงสี
ของภาพได้อย่างเป็ นกระบวนการ
4. เพื่อให้ผเู้ รียนมีความตระหนักซาบซึ้ งถึงคุณค่าในการปฏิบตั ิงานการใช้ทฤษฎีสี เพื่อนําไปใช้ในการออกแบบ
สร้างสรรค์ได้อย่างมีคุณค่าและมีความรับผิดชอบต่อไป
2 .วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อให้ผเู้ รียนเข้าใจถึงหลักการทฤษฎีสีและสามารถปฏิบตั ิงานตามหัวข้อที่กาํ หนดได้
2. เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างของทฤษฎีสีและสามารถปฏิบตั ิงานตามหัวข้อที่กาํ หนด ได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้ผเู้ รียนนําความรูค้ วามเข้าใจไปใช้ในการออกแบบตามหลักทฤษฎีสีได้อย่างมีกระบวนการ
4. เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างของทฤษฎีสี การใช้น้ําหนักและการผสานของบรรยากาศในตัวภาพเพื่อสามารถปฏิบตั ิงาน
ตามหัวข้อที่กาํ หนดและสามารถนําไปบูรณาการในการปฏิบตั ิการสร้างสรรค์ได้
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย) ทฤษฎีสี การใช้สีในการสะท้อนความหมายและอารมณ์ในบริบทของการออกแบบและการสร้างสรรค์สื่อ
หลักการและแนวคิดในการสร้างปฏิสมั พันธ์ของสี แสง รูปแบบ และพื้ นที่ในการสร้างสรรค์
(ภาษาอังกฤษ) Color theories and applications as descriptive and expressive toois in media design and creation
context; principles and concepts of interaction of colors, lighting, form and space in creative work
2. จํานวนชั ่วโมงที่ใช้ตอ่ ภาคการศึกษา
- บรรยาย 30 ชัว่ โมง
- การฝึ กปฏิบตั ิ 30 ชัว่ โมง
- การศึกษาด้วยตนเอง 75 ชัว่ โมง
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3. จํานวนชั ่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้อ งการ) โดยระบุ เวลาการให้คําปรึ กษาไว้ใ นประมวลผลการสอน ประกาศผ่ า นเว็ บไซต์ห อ้ งเรี ย นเสมื อ น (Virtual
Classroom) และมีผชู้ ว่ ยสอน (Teacher Assistant) ช่วยให้คาํ ปรึกษาเพิ่มเติมตลอดกระบวนการเรียนการสอน
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
ผลการเรียนรูแ้ ต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ้ งพัฒนา
วิธีการสอน
1) มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์
1) เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
สุจริต
การไม่ลอกการบ้าน และการ แต่งกาย
ให้เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นการปฏิบตั ิงานในชั้นเรียน
3) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับ
การวาดเส้นเพื่อการออกแบบ

วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการเข้าชั้นเรียน
สมํา่ เสมอ การตรงต่อเวลาขอนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียน การเข้าร่วม
กิจกรรม การส่งงานที่มอบหมายตรง
เวลา
2) ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รบั
มอบหมาย
3) มอบหมายงานที่มีการค้นหาข้อมูล
จากแหล่งเรียนรูต้ ่างๆ โดยจะต้องมีการ
อ้างอิงที่มาของข้อมูลอย่างครบถ้วน

2. ความรู ้
ความรูท้ ี่ตอ้ งได้รบั
1มีความรูใ้ นศาสตร์ของการสร้างสรรค์
การออกแบบและการผลิตสื่อทัง่ ทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิอย่างกว้างขวาง เป็ น
ระบบ เป็ นสากล และทันสมัยต่อ
สถานการณ์โลก
2) มีความรูใ้ นกระบวนการและเทคนิ ค
การวิจยั เพื่อแก้ไขปั ญหาและต่อยอดองค์
ความรูใ้ นอาชีพ
3) มีความรูค้ วามเข้าใจในการใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบตั ิงานในทางการสร้างสรรค์การ
ออกแบบและการผลิตสื่อ

วิธีการสอน
1) บรรยายและจัดให้ผเู้ รียนฝึ ก
ปฏิบตั ิการจัดองค์ประกอบจาก
สถานการณ์จริงและมอบหมายงาน
2) มอบหมายงานให้นักศึกษา
ประยุกต์การจัดอง๕ประกอบเพื่อใช้ใน
การออกแบบ
3) จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้
เรียนปฏิบตั ิงานจริง

วิธีการประเมินผล
ประเมินความรูข้ องนักศึกษาจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
ปฏิบตั ิงานของนักศึกษาในด้าน
ต่าง ๆ จากสิ่งต่อไปนี้
1) ประเมินจากตนเอง และเพื่อนร่วม
ชั้นเรียนจากชิ้ นงานที่ได้รบั มอบหมาย
2) ประเมินผลด้วยผลการตรวจผลงาน
ที่ได้รบั มอบหมาย การทดสอบย่อย
การสอบกลางภาค และการสอบไล่
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3 .ทักษะทางปั ญญา
ทักษะทางปั ญญาที่ตอ้ งพัฒนา
1) มีความสามารถในการค้นหา
ข้อเท็จจริง ตีความ ทําความเข้าใจ และ
ประเมินข้อมูลสารสนเทศแนวคิดและ
หลักฐานใหม่ๆจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย เพื่อใช้ในการออกแบบสื่อ
และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
2) สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและ
เสนอแนวทางในการแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยคํานึ งถึงความรูท้ างทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบตั ิ
และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจ
นั้น

วิธีการสอน
1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึก
ทักษะทางด้านความคิด การวิเคราะห์
และการออกแบบอย่างสร้างสรรค์
2) จัดกิจกรรมในคาบเรียนและนอก
คาบเรียนให้ผเู้ รียนสามารถปฏิบตั ิจริงได้

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
วิธีการสอน
และความรับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนา
1) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รบั
1) มอบหมายให้นักศึกษาทํางาน
มอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
เป็ นกลุ่ม ฝึ กการเป็ นผูน้ ํา สมาชิก
กลุ่ม ฝึ กความรับผิดชอบ และ
นําเสนอหน้าชั้นเรียน
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วิธีการประเมินผล
1) การร่วมแสดงความคิดเห็น
2) การทํางาน
3) การนําเสนอผลงาน
4) การปฏิบตั ิงานตามแบบฝึ กหัด
แบบทดสอบ ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกคิด
แก้ปัญหา
5) วัดและประเมินผลความสามารถ
ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้องและ
เข้าใจ

วิธีการประเมินผล

1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดง
ออกของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมกลุ่ม
2) ประเมินความสมํา่ เสมอของการ
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
3) ประเมินความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รบั มอบหมาย
2) มอบหมายงานรายบุคคลและ 4) ประเมินการทํางานกลุ่ม
งานกลุ่มให้นักศึกษาค้นคว้าจาก 5) ประเมินการนําเสนอผลงานกลุ่ม
แหล่งเรียนรูป้ ระเภทต่างๆ
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5

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
วิธีการสอน
สารสนเทศที่ตอ้ งพัฒนา
1) มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล
1) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และใช้ การจัดองค์ประกอบ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสมํา่ เสมอ ในการออกแบบ
2) จัดโอกาสให้นักศึกษานําเสนอ
เพื่อรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย
ผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารข้อมูลข่าวสารและ
3) มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าด้วย
แนวความคิด
ตนเองจากเว็บไซต์สื่อการสอน e2) มีทกั ษะในการใช้เครื่องมือที่
จําเป็ นที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทํางาน learning และทํารายงานโดยเน้นการ
ที่เกี่ยวกับศาสตร์ของการออกแบบและ ค้นคว้าจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่
สร้างสรรค์สื่อการทํางานที่เกี่ยวกับ
น่ าเชื่อถือ
ศาสตร์ของการออกแบบและ
สร้างสรรค์สื่อ

วิธีการประเมินผล
1) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2) ทักษะการนําเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) ประเมินจากแหล่งข้อมูลที่
นักศึกษาค้นคว้า

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
1

2

แนะนําลักษณะรายวิชา
จุดมุ่งหมาย, เนื้ อหา, ขั้นตอนการ
ฝึ กทักษะปฏิบตั งิ านและเกณฑ์
การวัดประเมินผล ของการเรียน
การสอนในภาคเรียน
- ความหมายและคุณลักษณะ
รวมถึงประโยชน์ของทฤษฎีสีเพื่อ
การออกแบบ
หัวข้อ. “”ความหมายและ
ความสําคัญของทฤษฎีสี
- แนวเรื่อง เนื้ อหา ความหมายของ
ศิลปะ วิธีการแสดงออกและ
นําเสนอ

จํานวน
ชั ่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อทีใ่ ช้
อธิบายจุดมุง่ หมายของลักษณะ
รายวิชา,เนื้ อหาของการปฏิบตั ิงาน,
เกณฑ์การวัดประเมินผลและการ
กําหนดการส่งงาน พร้อมอธิบายซักถาม อ๓ปรายเกี่ยวกับเนื้ อหาและ
การสืบค้นข้อมูลประกอบ

4

ฝึ กทักษะปฏิบตั ิงานด้วยเทคนิ คการ
วาดภาพด้วยสีโปสเตอร์
เน้นทักษะและความเข้าใจเรื่องแม่
สีข้นั ที่ 1,2และ3
จํานวน 1 ภาพ

ผูส้ อน
อ.สิทธิกร

อ.สิทธิกร
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

3-4

- นําเสนอผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ใน
สัปดาห์ที่ 3
หัวข้อ. วรรณะและโครงรวมของสี
ในงานออกแบบ

6
จํานวน
ชั ่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อทีใ่ ช้

ผูส้ อน

8

ฝึ กทักษะปฏิบตั ิงานด้วยเทคนิ คสี
โปสเตอร์ เน้นทักษะการควบคุมการใช้
สีให้เกิดความสัมพันธ์และลงตัว ตาม
หัวข้อที่กาํ หนด
เน้นการวางโครงสร้างของสี
จํานวน 2 ภาพ

อ.สิทธิกร

8

ฝึ กทักษะปฏิบตั ิงานด้วยเทคนิ คการจัด
วางค่านํ้าหนักของสีดว้ ยสีโปสเตอร์
เน้นทักษะความเข้าใจคุณลักษณะที่
สําคัญของสีเพื่อนําไปสร้างสรรค์ใน
การจัดวางองค์ประกอบตามความถนัด
เน้นการจัดโครงสร้างและค่านํ้าหนัก
สี จํานวน 2 ภาพ

อ.สิทธิกร

4

ฝึ กทักษะปฏิบตั ิงานการจัดวางคู่สีดว้ ย
เทคนิ คสีโปสเตอร์ เน้นทักษะการ
จัดการพื้ นที่วา่ งในองค์ประกอบตาม
ความถนัด
เน้นการจัดโครงสร้างและการใช้สีคู่
ตรงข้ามจํานวน 1 ภาพ

อ.สิทธิกร

- แนวเรื่อง เนื้ อหา ความหมายของ
ศิลปะ วิธีการแสดงออกและ
นําเสนอ
- ความหมายของสี การเกิดมิติของสี
ประเภทและความสัมพันธ์ของสี ใน
วรรณะต่ างๆ และการประกอบกัน
ของสี
- ภาพตัวอย่างงาน

5-6

- นําเสนอผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ใน
สัปดาห์ที่ 4 และ 5
หัวข้อ. ค่านํ้าหนักของสี
- แนวเรื่อง เนื้ อหา ความหมายของ
ศิลปะ วิธีการแสดงออกและ
นําเสนอ
- ความหมายและความสําคัญของ
ทฤษฏี สี ใ นงานออกแบบ ลั ก ษณะ
ของสี หน้ า ที่ ข องสี วงจรสี สี ข้ั น
ต่ างๆ และอารมณ์ความรูส้ ึ กของสี
ในทางจิตวิทยา
- ภาพตัวอย่างงาน

7

- นํ าเสนอผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ใน
สัปดาห์ที่ 6 และ 7
หัวข้อ. การใช้ค่ตู รงข้าม
- แนวเรื่อง เนื้ อหา ความหมายของ
ศิลปะ วิธีการแสดงออกและ
นําเสนอ
- ความหมายและความสําคัญของ
ทฤษฏี สี ใ นงานออกแบบ ลั ก ษณะ
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

7
จํานวน
ชั ่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อทีใ่ ช้

ผูส้ อน

ของสี หน้ า ที่ ข องสี วงจรสี สี ข้ั น
ต่ างๆ และอารมณ์ความรูส้ ึ กของสี
ในทางจิตวิทยา
- ภาพตัวอย่างงาน
- นํ าเสนอผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ใน
สัปดาห์ที่ 8
9-10

สัปดาห์ที่ 8 สอบกลางภาค
ฝึ กทักษะปฏิบตั ิงานด้วยเทคนิ คการจัด
หัวข้อ. การใช้สีเอกรงค์ และ
8
วางโครงสร้างของสีดว้ ยสีโปสเตอร์
การใช้สีสามสี
เน้นทักษะสร้างรูปทรงจากระนาบที่
- แนวเรื่อง เนื้ อหา ความหมายของ
กลมกลืน กันในองค์ประกอบตาม
ศิลปะ วิธีการแสดงออกและ
ความถนัด
นําเสนอ
เน้นการจัดโครงสร้างและการใช้ค่สู ี
จํานวน 2 ภาพ
- ความหมายและความสําคัญของ
ทฤษฏี สี ใ นงานออกแบบ ลั ก ษณะ
ของสี หน้ า ที่ ข องสี วงจรสี สี ข้ั น
ต่ างๆ และอารมณ์ความรูส้ ึ กของสี
ในทางจิตวิทยา

อ.สิทธิกร

- ภาพตัวอย่างงาน

11-12

- นําเสนอผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ใน
สัปดาห์ที่ 10 และ 11
หั ว ข้ อ . ก า ร ใ ช้ สี ส่ ว น ร ว ม ใ น
วรรณะสีรอ้ นและเย็น
- แนวเรื่อง เนื้ อหา ความหมายของ
ศิลปะ วิธีการแสดงออกและ
นําเสนอ
- ความหมายและความสําคัญของ
ทฤษฏี สี ใ นงานออกแบบ ลั ก ษณะ
ของสี หน้ า ที่ ข องสี วงจรสี สี ข้ั น
ต่ างๆ และอารมณ์ความรูส้ ึ กของสี
ในทางจิตวิทยา
- ภาพตัวอย่างงาน

8

ฝึ กทักษะปฏิบตั ิงานด้วยเทคนิ คการจัด
วางโครงสร้างของสีดว้ ยสีโปสเตอร์
เน้นทักษะสร้างรูปทรงจากระนาบที่
กลมกลืน กันในองค์ประกอบตาม
ความถนัด
เน้นการจัดโครงสร้างองค์ประกอบ
ศิลป์ จํานวน 2 ภาพ

อ.สิทธิกร
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สัปดาห์ที่

8

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั ่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อทีใ่ ช้

ผูส้ อน

8

ฝึ กทักษะปฏิบตั ิงานด้วยเทคนิ คปะติด
โครงสร้างของสีดว้ ยกระดาษสี เน้น
ทักษะสร้างรูปทรงจากระนาบที่
กลมกลืน กันในองค์ประกอบตาม
ความถนัด
เน้นการจัดโครงสร้างองค์ประกอบ
ศิลป์ จํานวน 1 ภาพ

อ.สิทธิกร

4

ฝึ กทักษะปฏิบตั ิงานด้วยเทคนิ คการจัด
วางโครงสร้างของสีดว้ ยสีโปสเตอร์
เน้นทักษะสร้างรูปทรงจากระนาบที่
กลมกลืน กันในองค์ประกอบตาม
ความถนัด
เน้นการจัดโครงสร้างองค์ประกอบ
ศิลป์ จํานวน 1 ภาพ

อ.สิทธิกร

- นําเสนอผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ใน
สัปดาห์ที่ 12 และ 13
13-14

หั ว ข้ อ . ก า ร อ อ ก แ บ บ สี แ ล ะ
องค์ประกอบเพื่อการออกแบบ
- แนวเรื่อง เนื้ อหา ความหมายของ
ศิลปะ วิธีการแสดงออกและ
นําเสนอ
ความหมายของเนื้ อหา
ความสําคัญของการวางจังหวะของสี
และองค์ป ระกอบศิ ล ป์ ของภาพใน
การออกแบบ
- ภาพตัวอย่างงาน

15

- นําเสนอผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ใน
สัปดาห์ที่ 15
หั ว ข้ อ . ก า ร อ อ ก แ บ บ สี แ ล ะ
องค์ประกอบเพื่อการออกแบบ
- แนวเรื่อง เนื้ อหา ความหมายของ
ศิลปะ วิธีการแสดงออกและ
นําเสนอ
ความหมายของเนื้ อหา
ความสําคัญของการวางจังหวะของสี
และองค์ป ระกอบศิ ล ป์ ของภาพใน
การออกแบบ
- ภาพตัวอย่างงาน
- นําเสนอผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ใน
สัปดาห์ที่ 16

สัปดาห์ที่ 16 สอบปลายภาค
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2)
ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน

1.1, 2.1, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2,  วิเคราะห์และอภิปรายใน
4.2, 5.4, 5.5
ชั้นเรียนโดยประเมินจาก
ชิ้ นงานที่ได้รบั มอบหมาย

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วนของการประเมิน

ตลอดภาคการศึกษา

60 %

ตลอดภาคการศึกษา

5%

8

15 %

16

20 %

 การตรงต่อเวลาในการเข้า
เรียนและการส่งงานตรง
ตามเวลาที่กาํ หนด

 การสอบกลางภาค
(ปฏิบตั ิ)

 การสอบปลายภาค
(ปฏิบตั ิ)

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
กําจร สุนพงษ์ศรี.2537.กําจร-ศิลป์ . กรุงเทพฯ : เอ็ม.ลี.พับลิซซิ่งเฮาส์.
ชะลูด นิ่ มเสมอ. 2531. องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณิช.
ประเทือง เอมเจริญ. ชีวิตและผลงานประเทือง เอมเจริญ. 2533. กรุงเทพฯ : สาระการพิมพ์.
เทียนชัย ตั้งพระประเสริฐ. 2540 องค์ประกอบศิลป์ 1. กรุงเทพฯ : เฟื่ องฟ้ าพริ้ นติ้ ง.
วิรตั น์ พิชญไพบูลย์. 2528. ความเข้าใจศิลปะ. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณิช.
สุชาติ สุทธิ. 2538. การรูก้ ารเห็นพื้ นฐานการวิจารย์ทศั นศิลป์ . กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.
สุธี คุณาวิชานนท์. 2545. จากสยามเก่าสู่สยามใหม่. กรุงเทพฯ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
วารสาร หรือ เว็บไซด์ที่นักศึกษาจําเป็ นต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
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รายวิชา 873-112 การใช้สใี นการออกแบบและการผลิตสือ่
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบความรูท้ กั ษะในการประมวล/
คิดวิเคราะห์กอ่ นและหลักการเรียนรายวิชานี้
-ให้นักศึกษาประเมิน/แสดงความเห็นผ่านการประเมินรายวิชา, การประเมินการสอนของอาจารย์
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและนักศึกษา
- การสะท้อนคิดของนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- อาจารย์ผสู้ อนประเมินการสอนของตนเอง
- การสังเกตการสอนของผูร้ ่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ/ผลการเรียนรู ้
- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู ้
3. การปรับปรุงการสอน
- ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา ผลการประเมินการสอน ปั ญหา อุปสรรค เพื่อเป็ นข้อมูลในการปรับปรุง
การสอน
- การวิจยั ในชั้นเรียน
- การปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา
- การประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- มีคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูข้ องนักศึกษา
- ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบและ/หรือ งานที่ได้รบั มอบหมาย
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําผลการประเมินโดยนักศึกษาจากข้อ 1 และการประเมินการสอนจากข้อ 2 มาประมวลเพื่อปรับปรุงรายวิชา
การจัดการเรียนการสอน
- จัดประชุม/สัมมนาอาจารย์ผสู้ อนเพื่อทบทวนและปรับปรุงรายวิชา
- ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปี ตามข้อมูลจากการประเมิน

