
มคอ.3 

รายวิชาศิลปนิพนธ์ออกแบบนิเทศศิลป์ 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาศิลปกรรม     
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

 รหัสวิชา   8014903    
  (ช่ือวิชาภาษาไทย) ศิลปนิพนธ์ออกแบบนิเทศศิลป์ 
 (ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ) Visual Communication Design  Thesis 
2. จ านวนหน่วยกิต 
 4 (2-4-6)หน่วยกิต 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 3.1  หลักสูตร  
  ศิลปศาสตรบัณฑิต 
 3.2  ประเภทของรายวิชา  
  สาขาวิชศิลปกรรม 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  อาจารย์ปิยวะรรณ ปิ่นแก้ว 
 4.2  อาจารย์ผู้สอน  
  อาจารย์ปิยวะรรณ ปิ่นแก้ว 
  อาจารย์ศิริญญา อารยะจารุ  
5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 ช้ันปีท่ี 4 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 
 นักศึกษาต้องเรียนในรายวิชาต่างๆในหลักสูตรตามแผนการเรียนท่ีโปรแกรมจัดให้ 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
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8. สถานที่เรียน 
 โปรแกรมวิชาศิลปกรรม 
9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 วันท่ี 27 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 
 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 หลังจากท่ีเรียนรายวิชาศิลปนิพนธ์ออกแบบนิเทศศิลป์แล้ว นักศึกษามีความสามารถในการ
กระท าส่ิงต่อไปนี้ได้ 
 1.1  เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าใจการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม โดย ใช้กระบวนการ
ค้นคว้าวิจัยทางด้านศิลปกรรม 
 1.2  เพื่อให้นักศึกษา สามารถประมวลผลความรู้ท่ีได้เรียนมาแก้ปัญหาทางการออกแบบได้ 
 1.3  สามารถน าเสนอผลงานส าเร็จ ท่ีมีคุณภาพต่อสาธารณะ 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 - 
 

หมวดที่ 3  ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1.  ค าอธิบายรายวิชา 
 นักศึกษาเลือกหัวข้อเรื่องในการปฏิบัติงาน ออกแบบนิเทศศิลป์ท่ีสมบูรณ์ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการและตัดสินโครงการพิเศษ ส่วนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนท่ี
คณะกรรมการก าหนดให้จนกว่าจะแล้วเสร็จต้องผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการและจั ด
นิทรรศการแสดงผลงานให้ผู้สนใจได้ชม 
 
2.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 20 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา   

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา

มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม จ านวน 36 

การศึกษาด้วยตนเอง   
4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   



มคอ.3 

 3 

 เฉพาะราย   ช่ัวโมง 
3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น 
     รายบุคคล 
     -  อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
(เฉพาะรายท่ีต้องการ) 
 

หมวดที่ 4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา (ให้ตรงกับ มคอ.2)  
  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูล
ส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์ โดยมีคุณธรรม
จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 
  -  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
  -  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  -  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และล าดับความส าคัญ 
  -  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 
  -  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  
  -  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 1.2  วิธีการสอน  
  -  บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการ
วิจัยทางศิลปกรรมและการออกแบบ โดยมีวัตถุประสงค์ไม่สุจริต หรือจากมิจฉาชีพ การป้องกันตนเอง  

-  บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างการวิจัยด้านศิลปกรรม จริยธรรม คุณธรรมของนักวิจัย 

-  เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้วิพากษ์ วิจารณ์ เสนอแนะความคิดเห็น ในประเด็นคุณธรรม 
และจริยธรรมของนักออกแบบทางด้านการออกแบบ 
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 1.3  วิธีการประเมินผล 
  -  ประเมินจากการเข้าเรียน และพฤติกรรมในห้องเรียนของนักศึกษา 
  -  การสังเกตระบบความคิด  การปฏิบัติงาน และจากผลงานออกแบบสร้างสรรค์จาก
โครงการวิจัย 
 
2.  ความรู้ 
 2.1  ความรู้ท่ีต้องได้รับ  
  - นักศึกษามีความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัยด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ วิจัยในเชิง
ออกแบบสร้างสรรค์ การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ 
    - มีความรู้ในการเลือกหัวข้อเรื่องในการปฏิบัติงาน ออกแบบนิเทศศิลป์ท่ีสมบูรณ์ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
 2.2  วิธีการสอน 
  บรรยาย การน าเสนอรายงาน  ปฏิบัติการ และมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้อง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา และโครงงาน Problem base 
learning และ Student Center เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  บรรยายพร้อมตัวอย่างของการวิจัยปฏิบัติการน าเสนอหัวข้อประเด็นของการท าวิจัยด้าน
การออกแบบนิเทศศิลป์ เป็นรายบุคคลและการต้ังคณะกรรมการพิจารณา และให้ค าปรึกษาหัวข้อ
ศิลปนิพนธ์ 

2.3  วิธีการประเมินผล 

- พฤติกรรมการเข้าเรียนและการน าเสนอท่ีได้รับมอบหมายตามขอบเขตของประเด็นหัวข้อใน
การวิจัยรายบุคคล 

- มีกระบวนการและระเบียบวิธีวิจัยท่ีถูกต้องและเหมาะสมกับประเด็นหัวข้อในการวิจัย
รายบุคคล 

- ประเมินจากประสิทธิผลจากผลการศึกษาและจากน าเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการศิลป
นิพนธ์ 
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3.  ทักษะทางปัญญา 
 3.1  ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
  พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาของโจทย์วิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 3.2  วิธีการสอน 
  -  การมอบหมายให้นักศึกษาท าโครงงานพิเศษ และน าเสนอผลการศึกษา 
  -  การสะท้อนแนวคิดน าเสนอเป็นรายบุคคล 
  - ตรวจสอบและเสนอแนะให้ค าปรึกษา วิพากษ์  วิจารณ์  อภิปราย  สรุปผล เป็น
รายบุคคล 

3.3  วิธีการประเมินผล 

- สังเกตจากการน าเสนอในช้ันเรียน การน าเสนอต่ออาจารย์ปรึกษาและคณะกรรมการสอบ
ศิลปนิพนธ์ 

- ตรวจสอบผลงานวิจัยโดยอาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ปรึกษาและคณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ์ 
 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
  -  พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
  -  พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม 
  -  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายให้ครบถ้วน
ตามก าหนดเวลา 
 4.2  วิธีการสอน 

- การอภิปราย 

- การปฏิบัติงานการวิจัยและการออกแบบ 
 4.3  วิธีการประเมินผล 

-  การน าเสนองานออกแบบ 

-  รายงานการวิจัย 
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5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา       
  -  ทักษะการคิดค านวณ เชิงตัวเลข 
  -  พัฒนาทักษะในการส่ือสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการท ารายงาน 
และน าเสนอในช้ันเรียน 
  -  พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 
  -  พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  
  -  ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนองาน เช่น การน าเสนอการออกแบบ 
  -  ทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
 5.2  วิธีการสอน       
  - อภิปราย 
  -  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website 
  -  น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
  5.3  วิธีการประเมินผล 
  -  การจัดท ารายงาน และน าเสนอด้วยส่ือเทคโนโลยี 
  -  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 
ผู้สอน 

1 -ความหมายของตัวศิลป
นิพนธ ์
-การเตรียมตัวท าศิลปนิพนธ ์
-การวิจัยด้านศิลปกรรม 
-ขอบเขตของการเสนอหัวข้อ         
ศิลปะนิพนธ์ 
-กระบวนการท าศิลปะนพินธ ์
-การเขียนเค้าโครงการวิจัย 

4 ตัวอย่างงานวิจัย 
-Power point 
- -เอกสารรายงานวิจัย 

อ.ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว 
อ.ศิริญญา อารยะจารุ 

2 การเตรียมเสนอหัวข้อเรื่อง
ศิลปนิพนธส์าขาออกแบบ
นิเทศศิลป์ 

4 คณะกรรมการสอบ
พิจารณาหัวข้อคณาจารย์
ในโปรแกรมวิชาศิลปกรรม 

อ.ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว 
อ.ศิริญญา อารยะจารุ 

3 การศึกษาค้นคว้ารวบรวม
เอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง 

4 -ตัวอย่างงานวิจัย 
-Power point 
 

อ.ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว 
อ.ศิริญญา อารยะจารุ 

4-5 วิธีการด าเนินการวิจัย 
-การเก็บข้อมูล 
-การวิเคราะห์ข้อมูล 
-การสรุปผลข้อมูล 

8 -ตัวอย่างการวิเคราะห์
ข้อมูล 
-Power point 
 

อ.ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว 
อ.ศิริญญา อารยะจารุ 

6-7 การพัฒนางานออกแบบ 
-การท า Design  Brief 
-แผนผังการคิดในงาน
ออกแบบ 

8 ตัวอย่างการออกแบบ
Power point 

อ.ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว 
อ.ศิริญญา อารยะจารุ 

8-12 -เสนอความคืบหน้าของการ
ออกแบบต่อผู้สอนอาจารย์ท่ี
ปรึกษา  กรรมการรายบุคคล 
-เตรียมนิทรรศการ 

20 น าเสนอความคืบหน้า อ.ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว 
อ.ศิริญญา อารยะจารุ 
และคณาจารย์ใน
สาขาวิชา 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 
ผู้สอน 

13-14 -สอบพิจารณาความคืบหน้า
ผลงานส าเร็จ 

8 สอบประเมินงานออกแบบ อ.ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว 
อ.ศิริญญา อารยะจารุ 
และคณาจารย์ใน
สาขาวิชา 

15 -สรุปและการอภิปรายผลการ
เสนอรายงานการวิจัย 

4 น าเสนอรายงานวจิัย อ.ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว 
อ.ศิริญญา อารยะจารุ 
และคณาจารย์ใน
สาขาวิชา 

16 นิทรรศการศิลปนิพนธ ์ 4 น าเสนอผลงานจากต้นแบบ 
และน าเสนอปากเปล่า 

อ.ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว 
อ.ศิริญญา อารยะจารุ 
และคณาจารย์ใน
สาขาวิชา 

17 สอบน าเสนองานสมบูรณ ์ 4 ประเมินผลการเรียน   
ปลายภาค 

 

 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

การ
ประเมิน 

งานที่จะใช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ 
ที่ก าหนด 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

(1) คณะกรรมการสอบ   
     -  สอบพิจารณาหัวข้อ 2  10 % 
  - สอบความคืบหน้า 8         50 % 

(2) การเข้าช้ันเรียน ตลอดเทอม 10% 
(3) การท างานรายบุคคลและผลงาน 17 40% 
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หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1.  เอกสารและต าราหลัก 

วิธีวิทยาการวิจัยออกแบบผลิตภัณฑ์  พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง 
การวิจัยทางศิลปะ  ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์ 
การวิจัยทางศิลปะและประยุกต์ศิลป์  ภรดี พันธุภากร 

 การวิจัยทางทัศนศิลป์  วิรุณ  ต้ังเจริญ 
 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 ไม่มี 
 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ไม่มี 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิด
และความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
 -  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 -  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
 -  การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน 
 -  ผลการสอบ 
 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.  การปรับปรุงการสอน  
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
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 - การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา 
อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อส้ินสุดการสอน เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาค
การศึกษาต่อไป 
 -  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
 -  การวิจัยในและนอกช้ันเรียน  
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ในการจัดการเรียนการสอนมีการติดตามประเมินรายบุคคลในความคืบหน้าของการ
ปฏิบัติและความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการการพิจารณาศิลปนิพนธ์  มีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชาได้ดังนี้ 
  (1) มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ วิธีการให้คะแนนปฏิบัติและการให้
คะแนนพฤติกรรม 
  (2) การจัดนิทรรศการโดยตรวจสอบการประเมินผลความพึงพอใจจากคณาจารย์  
นักศึกษา และผู้เข้าชมนิทรรศการ 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการ
ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 

-แลกเปล่ียนมุมมองของคณาจารย์ในโปรแกรมวิชาในการวิจัยของนักศึกษา 
- น าข้อคิดเห็นของผู้เข้าชมนิทรรศการมาประมวล เพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ท่ีต้องปรับปรุง 

วิธีการศึกษาค้นคว้า   ผลจากการประมวลจะน าไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 
 - จัดกลุ่มเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนักศึกษา เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระให้ทันสมัย             
ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 -ปรับปรุงแนวทางการสอนทุกภาคเรียนเพื่อให้หัวข้อวิจัยทันต่อสภาพของสังคมส่ือเทคโนโลยี
ของการออกแบบ 
 -  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน 
ผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
 -  เปล่ียนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับ
ปัญหาท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 


