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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
        CA 205  ศิลปะการสื่อสารผ่านภาพและเสียง (Audio and Visual Arts for Communication) 

2. จ านวนหน่วยกิต   
3(2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
วิชาบังคับพื้นฐาน 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 
             (ภาคทฤษฎี) ดร.อัญชลี พิเชษฐพันธ์ 
                                 E-mail: ayingkae@yahoo.com 
                            
            (ภาคปฏิบัติ) อาจารย์ โศภน  กัณหะเสน  ตึก 9 ชั้น 4 ห้องพักอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ 
                                 E-mail: kok_utcc@hotmail.com 
5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

1 / 2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
 

8. สถานที่เรียน    
อาคาร 21  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
University of the Thai Chamber of Commerce 

วิทยาเขต/คณะ/ 
สาขาวิชา  

คณะนิเทศศาสตร์ 
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 

  

mailto:ayingkae@yahoo.com
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านหลักการทางจิตวิทยาการรับรู้  อันเป็นปัจจัยส าคัญต่อการสื่อสารด้าน
ภาพและเสียง เข้าใจในหลักการออกแบบสื่อเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติในการรับรู้ของผู้รับสาร สามารถน า
ความรู้ไปเป็นพื้นฐานในการศึกษาการผลิตสื่อด้านภาพและเสียงรูปแบบต่างๆ ต่อไป 
2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถจ าแนกข้อแตกต่างของปัจจัยในการรับรู้ด้านการเห็นและการได้ยิน
รวมทั้งสาเหตุของการรับรู้ท่ีถูกต้องและผิดพลาดได้ 

2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบาย วิเคราะห์และวิจารณ์ชิ้นงานสื่อด้านภาพและเสียงทางสื่อต่าง ๆ 

     ได้อย่างเป็นระบบและมีหลักการ 

3. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติผลิตสื่อเบื้องต้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการสื่อสารผ่านภาพและเสียง 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

จิตวิทยาการสื่อสารด้วยภาพ ตัวอักษร และเสียง  การใช้จิตวิทยาในการถ่ายทอดความคิดและ
ความรู้สึก เพื่อให้สอดคล้องกับความรู้และความเข้าใจของผู้รับสาร   การจัดองค์ประกอบของภาพและเสียง 
ทฤษฎีและเทคนิคเบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว    ฝึกการถ่ายภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้นทั้งในสตูดิโอ และนอกสถานที่ 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

     1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

   (1) สอนจริยธรรม คุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในบทเรียน 
   (2) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน 
     (3) การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดี 
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     1.2 วิธีการสอน  

   (1) มีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมด้านการน าเสนอภาพและเสียงในแผนการสอน 
   (2) ท างานเป็นกลุ่มและงานรายบุคคล 

     1.3 วิธีการประเมินผล 

          (1) ประเมินผลจากงานของนักศึกษา 
          (2) ดูแลพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา มีการตรวจสอบพฤติกรรมในชั้นเรียนและห้องปฏิบัติการ 
               อย่างเป็นระบบ 
          (3) ประเมินจากการเลือกใช้ภาพและเสียงในงานภาคปฏิบัติในเชิงลึกและเชิงกว้าง 
2. ความรู ้
     2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  

   (1) มีความรู้ในหลักการทางจิตวิทยาการรับรู้ อันเป็นปัจจัยส าคัญต่อการสื่อสารด้านภาพและเสียง    
   (2) มีความรู้ในหลักการออกแบบและผลิตสื่อด้านภาพและเสียง เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติใน
การ 
         รับรู้ของผู้รับสาร 
     (3) มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการผลิตสื่อด้านภาพและเสียงเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในงาน 

          อาชีพต่อไป 

     2.2 วิธีการสอน 

   (1) การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถามตอบ 
   (2) การมอบหมายงานพร้อมการอธิบายงานภาคปฏิบัติโดยละเอียด 
   (3) การเปิดโอกาสให้เปรียบเทียบความรู้จากห้องเรียนกับการท างานจริงจากภาคปฏิบัติ โดยยึด
ผู้เรียน 
         เป็นศูนย์กลาง 
   (4) สอนโดยการสาธิตและฝึกภายในห้องเรียน 
   (5) ให้ทบทวนบทเรียนจาก e-Learning ใน Hybrid Learning Process 

     2.3 วิธีการประเมินผล 

            (1) สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 

            (2) ประเมินผลงานนักศึกษา 

            (3) ประเมินผลจากการสอนกลางภาคและปลายภาคเรียน 
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3. ทักษะทางปัญญา 

    3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

  (1) สามารถเสนอผลงานทักษะในงานภาคปฏิบัติ ที่ใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
  (2) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปสู่การฝึกประสบการณ์จริง และการ 
       ปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
  (3) สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาทักษะการท างานให้เกิด 
       ประสิทธิผล 

    3.2 วิธีการสอน 

  (1) แนะน าการใช้ทักษะ ตลอดจนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานภาคปฏิบัติ 
  (2) แนะน าการใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์เพื่อให้ผู้อ่ืนเข้าใจผลงานภาคปฏิบัติ 

    3.3 วิธีการประเมินผล 

          (1) ประเมินผลจากภาคปฏิบัติที่นักศึกษาส่งมา  
          (2) ให้ความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ส่งงานอีกครั้ง 
          (3) ประเมินผลงานของนักศึกษาที่ส่งรอบสอง 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

 (1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้ 
      อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม 
 (2) สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และตรงตามมาตรฐานสากล 
 (3) มีความสามารถในการจัดการกับทรัพยากรเพื่อการท างานและการบริหาร 

   4.2 วิธีการสอน 

 (1) บรรจุเนื้อหาความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรายวิชาชีพ 
 (2) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อย และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยหมุนเวียนกันในกลุ่ม 
 (3) สอนโดยใช้ภาคปฏิบัติ 

   4.3 วิธีการประเมินผล 

          (1) ประเมินผลจากผลงานที่นักศึกษาส่งมา  
          (2) ให้ความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ส่งงานอีกครั้ง 
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          (3) ประเมินผลงานของนักศึกษาที่ส่งรอบสอง 
          (4) ภาคฑัณฑ์และลงโทษนักศึกษาที่ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อ่ืนมา 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 (1) ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (2) สื่อสารกับมวลชนได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม 
 (3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และการน าเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    5.2 วิธีการสอน 

 (1) ทดสอบระดับความสามารถทางภาษาในการสื่อสาร 
 (2) งานที่ส่งทุกชิ้นต้องพิมพ์ส่ง และสื่อสารกับนักศึกษาทาง internet 
 (3) บูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์หรือสื่อต่างๆ  
  

    5.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินผลจากรายงานที่นักศึกษาส่งมา ทั้งในแง่คุณภาพ และการตรงต่อเวลา 
 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
 

สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติ 
กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้ 

จ านว
น 

(ชม.)  
ผู้สอน 

1 
 

หัวข้อบรรยาย 
- แนะน ารายวิชาและการเรียนการ 
  สอน 
- ทฤษฎีการรับรู้ (Perception) 
- ปัจจัยในการรับรู้ (1) 
หัวข้อปฏิบัติ 
- แนะน าการเลือกใช้-เลือกซื้อกล้อง 
  ถ่ายภาพดิจิตอล 

- ประมวลรายวิชา 
- เอกสาร PowerPoint Handout 
- PowerPoint 
- บทเรียน e-Learning 
- กล้องดิจิตอล 
- ห้องปฏิบัติการ PC 
 

2-2 
 

ภาคทฤษฎี 
ดร.อัญชลี 
ภาคปฏิบัติ 
อ.โศภน 
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สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติ 
กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้ 

จ านว
น 

(ชม.)  
ผู้สอน 

- สาธิตและแนะน าการใช้กล้อง 
  เบื้องต้น 

2 
 

หัวข้อบรรยาย 
แนวคิดของการสื่อสารด้วยภาพ 
หัวข้อปฏิบัติ 
- ปัจจัยและองค์ประกอบในการ
ออกแบบเพื่อการรับรู้ 
 

- เอกสาร PowerPoint Handout 
- PowerPoint  
- กล้องดิจิตอล 
- บทเรียน e-Learning  
- ห้องปฏิบัติการ PC 
- มอบหมายงานกิจกรรมครั้งที่ 1    

2-2 ภาคทฤษฎี 
ดร.อัญชลี 
ภาคปฏิบัติ 
อ.โศภน 

3 
 

หัวข้อบรรยาย 
- ภาพและการสื่อความหมายตาม
แนวทางสัญญะวิทยา 
 (Semiotic Theory) 

 
หัวข้อปฏิบัติ 
- แนะน าอุปกรณ์ในการผลิตสื่อ
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  สาธิต
การใช้กล้องเบื้องต้น 

- เอกสาร PowerPoint  
- ตัวอย่าง Audio และ Clip Video 
- บทเรียน e-Learning   
- ห้องปฏิบัติการ PC 
- มอบหมายงานกิจกรรมครั้งที่ 1 
(การค้นคว้าภาพถ่ายในอดีตที่เป็น
หลักฐานเชิงวัฒนธรรม)    

2-2 ภาคทฤษฎี 
ดร.อัญชลี 
ภาคปฏิบัติ 
อ.โศภน 

4 
 

หัวข้อบรรยาย 
- องค์ประกอบศิลป์ของภาพ 
  (composition)  
หัวข้อปฏิบัติ 
 
- ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้เลนส์
ถ่ายภาพ 
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์
กล้องถ่ายภาพ 

- เอกสาร PowerPoint Handout 
- ตัวอย่าง Audio และ Clip Video 
- PowerPoint 
- บทเรียน e-Learning   
- ถ่ายภาพนิ่งนอกสถานที่  
- ห้องปฏิบัติการ PC 
- มอบหมายงานกิจกรรมครั้งที่ 2    

2-2 ภาคทฤษฎี 
ดร.อัญชลี 
ภาคปฏิบัติ 
อ.โศภน 

5 หัวข้อบรรยาย - เอกสาร PowerPoint Handout 2-2  ภาคทฤษฎี 
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สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติ 
กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้ 

จ านว
น 

(ชม.)  
ผู้สอน 

 - การออกแบบและจัดองค์ประกอบ
ภาพเพื่อสื่อความหมาย 
 
หัวข้อปฏิบัติ 
- องค์ประกอบภาพ/ทิศทางแสงกับ
การถ่ายภาพ 
- การจัดแสงไฟในสตูดิโอเพื่อการ
ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 

- PowerPoint 
- บทเรียน e-Learning 
- ห้องปฏิบัติการ PC   
 

ดร.อัญชลี 
ภาคปฏิบัติ 
อ.โศภน 
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หัวข้อบรรยาย 
-  สีและอิทธิพลของสีในเชิง
จิตวิทยา  
 หลักการใช้สี  
 
หัวข้อปฏิบัติ 
- น าเสนองานถ่ายภาพนิ่ง 

- เอกสาร PowerPoint Handout 
- PowerPoint 
- บทเรียน e-Learning 
- ห้องปฏิบัติการ PC 
- กล้องดิจิตอล 
- มอบหมายงานกิจกรรมครั้งที่ 3    

2-2 ภาคทฤษฎี 
ดร.อัญชลี 
ภาคปฏิบัติ 
อ.โศภน 

7 
 

หัวข้อบรรยาย 
ภาพและการสื่อความหมาย 
 
หัวข้อปฏิบัติ 
-  เรียนรู้โปรแกรมการจัดการไฟล์
ภาพดิจิตอล 

- เอกสาร PowerPoint Handout 
- PowerPoint 
- บทเรียน e-Learning 
- ห้องปฏิบัติการ PC 
 

2-2 ภาคทฤษฎี 
ดร.อัญชลี 
 
ภาคปฏิบัติ 
ครูปฏิบัติการ 
(อ.ศุภัคร) 
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สอบกลางภาค 

 
สอบกลางภาค 20 % 

  

9 
 

หัวข้อบรรยาย 
- แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารผ่าน
ภาพเคลื่อนไหวและเสียง 
 

- เอกสาร PowerPoint Handout 
- PowerPoint 
- ตัวอย่าง Audio และ Clip Video 
- บทเรียน e-Learning 

2-2 ภาคทฤษฎี 
อ.พิเศษ 
ภาคปฏิบัติ 
ครูปฏิบัติการ 
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สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติ 
กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้ 

จ านว
น 

(ชม.)  
ผู้สอน 

หัวข้อปฏิบัติ 
- ฝึกปฏิบัติการใช้ซอฟแวร์ตกแต่ง
ภาพดิจิตอล 
 

- ห้องปฏิบัติการ PC 
- มอบหมายงานเพื่อเตรียมเสียงใช้ 
  ใน Lab สัปดาห์ต่อไป 
 

(อ.ศุภัคร) 

10 
 

หัวข้อบรรยาย 
องค์ป ระกอบของ เสี ย ง ในการ
สื่อสาร 
  (Components of Sound) 
- เทคนิคในการใช้เสียงที่ควรรู้ 
 
หัวข้อปฏิบัติ 
- สอบปฏิบัติการใช้ซอฟแวร์ตกแต่ง
ภาพดิจิตอล 
 
 

- เอกสาร PowerPoint Handout 
- PowerPoint 
- ตัวอย่าง Audio และ Clip Video 
- บทเรียน e-Learning 
- ห้องปฏิบัติการ PC 
 
 

2-2 ภาคทฤษฎี 
อ.พิเศษ 
ภาคปฏิบัติ 
ครูปฏิบัติการ 
(อ.ศุภัคร) 

11 
 

หัวข้อบรรยาย 
-แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารผ่าน
ภาพเคลื่อนไหวและเสียง 
- องค์ประกอบของเสียงในการ
สื่อสาร 
  (Components of Sound) 
- เทคนิคในการใช้เสียงที่ควรรู้   
หัวข้อปฏิบัติ 
แนะน าซอฟแวร์การจักดารภาพ
และเสียง 

- เอกสาร PowerPoint Handout 
- PowerPoint 
- ตัวอย่าง Audio และ Clip Video 
- บทเรียน e-Learning 
- ห้องปฏิบัติการ PC 
- มอบหมายงานกิจกรรมครั้งที่ 4    

2-2 ภาคทฤษฎี 
อ.พิเศษ 
ภาคปฏิบัติ 
ครูปฏิบัติการ 
(อ.ศุภัคร) 

12 
 

หัวข้อบรรยาย 
-  แนวคิดและเทคนิคของการใช้

- เอกสาร PowerPoint Handout 
- PowerPoint 

2-2 ภาคทฤษฎี 
อ.พิเศษ 
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สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติ 
กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้ 

จ านว
น 

(ชม.)  
ผู้สอน 

ภาพเคลื่อนไหวในการสื่อ
ความหมาย 
-  คุณลักษณะพิเศษของ
ภาพเคลื่อนไหว 
- การก าหนดลักษณะภาพ (Shot)  
หัวข้อปฏิบัติ 
- ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเคลื่อนไหว 

- ตัวอย่าง Audio และ Clip Video 
- บทเรียน e-Learning 
- ห้องปฏิบัติการ PC 
  

ภาคปฏิบัติ 
ครูปฏิบัติการ 
(อ.ศุภัคร) 
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หัวข้อบรรยาย 
- การสร้างความต่อเนื่องของภาพ 
- วิธีการในการเชื่อมโยงภาพ 
(Transitional 
  Devices) 
- จังหวะในการตัดภาพ (Timing of 
Shots 
หัวข้อปฏิบัติ 
- ฝึกปฏิบัติโปรแกรมการตัดต่อ
ภาพเคลื่อนไหวและเสียง 

- เอกสาร PowerPoint Handout 
- PowerPoint 
- ตัวอย่าง Audio และ Clip Video 
- บทเรียน e-Learning 
- ห้องปฏิบัติการ PC 
- มอบหมายงานกิจกรรมครั้งที่ 5    

2-2 ภาคทฤษฎี 
อ.พิเศษ 
ภาคปฏิบัติ 
ครูปฏิบัติการ 
(อ.ศุภัคร) 

14 
 

หัวข้อบรรยาย 
- เทคนิคพิเศษในงาน
ภาพเคลื่อนไหว 
- การจัดการไฟล์ภาพเคลื่อนไหว 
- การ Export ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว 
-   ข้อควรระวังในการตัดต่อล าดับ
ภาพ 
  เคลื่อนไหว 
หัวข้อปฏิบัติ 
- ฝึกปฏิบัติโปรแกรมการตัดต่อ

- เอกสาร PowerPoint Handout 
- PowerPoint 
- ตัวอย่าง Audio และ Clip Video 
- บทเรียน e-Learning 
- ห้องปฏิบัติการ PC 

2-2 ภาคทฤษฎี 
อ.พิเศษ 
ภาคปฏิบัติ 
ครูปฏิบัติการ 
(อ.ศุภัคร 
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สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติ 
กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้ 

จ านว
น 

(ชม.)  
ผู้สอน 

ภาพเคลื่อนไหวและเสียง 
15 
 

หัวข้อบรรยาย 
- น.ศ.น าเสนอผลงานกลุ่ม  
 
 
หัวข้อปฏิบัติ 
- ฝึกปฏิบัติการด้านเทคนิคพิเศษใน
การตัดต่อภาพเคลื่อนไหว 
-สอบปฏิบัติการจัดการไฟล์
ภาพเคลื่อนไหว 

- เอกสาร PowerPoint Handout 
- PowerPoint 
- ตัวอย่าง Audio และ Clip Video 
- บทเรียน e-Learning 
- ห้องปฏิบัติการ PC 

2-2 ภาคทฤษฎี 
อ.พิเศษ 
 
ภาคปฏิบัติ 
ครูปฏิบัติการ 
(อ.ศุภัคร) 
 

 
• ต ารา/เอกสารประกอบการสอน (Textbooks/Instructional Material) 
 
เอกสารประกอบการเข้าฟังบรรยาย วิชา CA 205 ศิลปะการสื่อสารผ่านภาพและเสียง.  
กรุงเทพมหานคร: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 
 
• การวัดและประเมินผล  
   - ความรู้และทักษะ (Knowledge and Skills) 
 - สอบกลางภาค (Midterm Examination)  ร้อยละ (percentage)  20 
 - สอบปลายภาค (Final Examination)       ร้อยละ (percentage) 30 
 
  - การท างานหรือกิจกรรมการเรียนการสอน (Assignments/Teaching-Learning Activities) 
   - งาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย (Assigned Tasks/Projects) ร้อยละ (percentage)    40 
   - การเข้าชั้นเรียน (Attendance) (ภาคทฤษฎี-ภาคปฏิบัติ)   ร้อยละ (percentage)    10 

   
• เอกสารประกอบการค้นคว้าและอ้างอิง (Reference Materials) 
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