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การออกแบบนิทรรศการเบื้องตน
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา

รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัส และ ชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2072201 การออกแบบนิทรรศการเบื้องตน (Fundamental Principles of Exhibition Design)
2. จํานวนหนวยกิต
3 ( 2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตร และ ประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง ประเภทวิชาบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และ อาจารยผูสอน
อาจารย มานะ เอี่ยมบัว
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2556 ชั้นปที่ 2
6. วิชาที่ตองเรียนมากอน ( Pre – requisite ) ถามี
วิชาวาดเสนสรางสรรค
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ( co – requisites ) ถามี
วิชาวัสดุอุปกรณสําหรับโครงสรางงานนิทรรศการ
8. สถานที่เรียน
หองเรียนแฟชั่น 7 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี
9. วันที่จัดทํา หรือ ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
หมวดที่ 2 จุดมุงหมาย และ วัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหนักศึกษารูจักการจัดนิทรรศการ การจัดงานแสดงในรูปแบบตางๆ
1.2 เพื่อใหนักศึกษาออกแบบการจัดแสดงนิทรรศการไดอยางเหมาะสม
1.3 เพื่อใหนักศึกษาไดบูรณาการความรูที่ไดจากรายวิชา เขากับโครงการ EVEX ตานยาเสพติด
1.4 เพื่อใหนักศึกษาไดบูรณาการความรูที่ไดจากรายวิชาเขากับโครงการสวนดุสิตสุพรรณบุรี เมือง
สรางสรรคการออกแบบ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อปรับกิจกรรมใหเหมาะสมกับสภาวะสิ่งแวดลอมปจจุบันใหมีความทันสมัยตลอด
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎี และ หลักการออกแบบจัดแสดงงานนิทรรศการประเภทตางๆ ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบ และการสรางแนวคิด ขั้นตอนการเตรียมงานนิทรรศการ การกําหนดพื้นที่ ตําแหนงทิศทาง ระบบ
การสัญจร สวนประกอบในการจัดแสดงงาน และการเปดตัวงานแสดง รวมทั้งฝกปฏิบัติการสรางแบบจําลอง
แสดงขนาดสัดสวน
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยายการฝก
สอนเสริม
ปฏิบัติ / งานภาคสนาม ศึกษาดวยตนเอง
/ การฝกงาน
30ชั่วโมง/ภาค กําหนดตามความเหมาะสม 40 ชั่วโมง/ภาค
5 ชั่วโมง / สัปดาห
การศึกษา
การศึกษา
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาห ที่อาจารยใหคําปรึกษา และ แนะนําทางวิชาการ แกนักศึกษา เปนรายบุคคล
อาจารยจัดเวลาในการใหคําปรึกษา เปนรายบุคคล เปนกลุม 1 ชั่วโมง / สัปดาห (เฉพาะรายที่
ตองการ)
อาจารยประจํารายวิชาเปดชองทาง Facebook เพื่อใหนักศึกษาไดปรึกษาเนื้อหาในรายวิชา
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ตองพัฒนา
1.1.1 ตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย สุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และ รับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
1.1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
1.1.4 เคารพสิทธิ และ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา และศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย
1.1.5 เคารพกฎระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคกร และ สังคม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 มอบหมายงานในชั่วโมงเรียน
1.2.2 การนําเสนอโดยใชรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1.2.3 การกําหนดเวลาสงงาน และเวลาเรียนในชั้นเรียน
1.2.4 อาจารยเปนแบบอยางในเรื่องคุณธรรม และจริยธรรมแกนักศึกษา
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมในขณะเรียนในชั้นเรียนจากการเสนอผลงาน และการปฏิบัติงาน
1.3.2 จากการตรวจผลงาน การปฏิบัติกิจกรรม
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1.3.3 สังเกตจากการเขาเรียน และการสงงานตรงตอเวลาที่กําหนด
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรูความเขาใจในกระบวนการ การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงงาน และกิจกรรม
ประกอบนิทรรศการ
2.1.2 สามารถปฏิบัติการจัดนิทรรศการ และงานแสดงได โดยนําทฤษฎี และหลักการมา
ประยุกตใช
2.1.3 สามารถนําความรูไปประกอบวิชาชีพได
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การบรรยายโดยใช power point
2.2.2 จัดทําเอกสารประกอบการสอน
2.2.3 จัดทําแบบทดสอบทายเทอม
2.2.4 ศึกษานอกสถานที่เพิ่มเติม
2.2.5 ปฎิบัติการจริง เพื่อเปนประสบการณ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากกิจกรรมการออกแบบระหวางเทอม
2.3.2 ประเมินจากกิจกรรมจริงระหวางเทอม
2.3.3 ประเมินจากแบบสอบถามผูมีสวนไดสวนเสียในกิจกรรม
2.3.4 ประเมินจากการเขียน พูด การนําเสนองาน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 เกิดทักษะในการสรางสรรค และ วิเคราะหผลงาน
3.1.2 สามารถนําเสนอผลงาน โดยใชสื่อเทคโนโลยีประกอบ
3.1.3 ทักษะเบื้องตนในการวิเคราะห และคนควาสื่อขอมูลวิชาการตางๆ จากสํานักวิทยบริการ
3.1.4 สามารถทํางานรวมกันเปนกลุม และแลกเปลี่ยนความรู
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การสอนแบบศึกษาทฤษฏีหลักการของเนื้อหา
3.2.2 การเสนอผลงานไดถูกตองตามหลักวิชาการเฉพาะ
3.2.3 การฝกปฎิบัติงานจริง
3.2.4 ไดฝกการใชความคิด สรางสรรคการออกแบบ
3.2.5 ใหศึกษาจากพื้นที่แสดงงานจริง และ จากสื่อตางๆ
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3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากกิจกรรมระหวางเทอม
3.3.2 ประเมินจากกิจกรรมจัดจริงโดยแบงเปนกลุม
3.3.3 ประเมินจากความคิดสรางสรรคผลงาน
3.3.4 ประเมินจากแบบทดสอบผลการเรียน
3.3.5 สังเกตจากการเสนอผลงาน และ การแกปญหา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ ความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ ความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 การสรางความสัมพันธ ความเปนมิตร ระหวางเพื่อนในชั้นเรียน
4.1.2 สงเสริมใหรูจักการทํางานเปนทีม และรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับ
4.1.3 รูจักมีน้ําใจ ชวยเหลือผูอื่น
4.1.4 รูจักรับผิดชอบตอวิชาชีพ
4.2 วิธีการสอน
แบงนักศึกษาเปนกลุม โดยกําหนดหากิจกรรมที่จะจัดจริง ใหนักศึกษาไปแบงหนาที่รับผิดชอบกันใน
กลุม สรางสรรคงาน และหาประสบการณในการจัดแสดงจริง
ผลงานของแตละกิจกรรมใหทําระหวางเทอม จัดนักศึกษาเปนกลุม โดยมีความรับผิดชอบในหลายๆ
ดาน
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินตน และ ประเมินจากเพื่อนรวมชั้นเรียน
ประเมินระหวางปฏิบัติงานเปนกลุม และเสนอผลงาน จากผลงานที่ทําเสร็จรวมกัน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เฉพาะในการนําเสนองานแบบวิชาชีพได
5.1.2 สามารถใช internet เพื่อหาขอมูลจาก website ตางๆ
5.1.3 สามารถใช e-mail สําหรับติดตออาจารยผูสอน ระหวางนักศึกษา หรือ บุคคลอื่นๆ หรือ
สงผลงาน
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การสรางสรรคการออกแบบผลงาน โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.2 ใหสืบคนขอมูลเพิ่ม จาก internet
5.2.3 ใหติดตอสื่อสารทาง Facebook
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5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลงานระหวางเทอม และผลงานจัดแสดงจริง การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และมีความทันสมัย
หมวดที่ 5 แผนการสอน และ การประเมินผล
1.แผนการสอน
สัปดาห หัวขอ / รายละเอียด จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารยผูสอน
ที่
ชั่วโมง
สื่อที่ใช ( ถามี )
อ.มานะ เอี่ยมบัว
1
บทที่ 1 ความรูพื้นฐาน
4
1.อาจารยผูสอนแนะนําตัวและอธิบายรายวิชา
การออกแบบ
แนะนําหนังสือ และ website เพิ่มเติม
นิทรรศการ
2.บรรยายประกอบสื่อ power point
3.ซักถาม ขอเสนอแนะในเนื้อหา
- ความเปนมา
4. ใหนักศึกษาคนควาวิธีจัดแสดงผลิตภัณฑใน
- ความหมาย
รูปแบบใหมๆ
- ประเภทของ
นิทรรศการ
2

บทที่ 2 หลักการจัด
นิทรรศการ
- หลักองคประกอบ
ศิลปะ
- แนวคิด

4

3

บทที่ 3 ขั้นตอนการ
จัดนิทรรศการ
- เนื้อหาเรื่องแสดง
- กลุมผูชม
- สถานที่

4

บทที่ 4 การจัดสถานที่
- การออกแบบแปลน
- การเขียนแบบ
- การใชสัญลักษณ
- การเขียนแบบแปลน
สัญจร
- การเขียนแบบแปลน

16

4-7

นําเขาสูบทเรียน : มารยาทการเขาหองเรียน
1.บรรยายประกอบสื่อ power point
2. (กิจกรรมที่1) ใหนักศึกษาออกแบบที่จัด
แสดงผลิตภัณฑตามโจทย
3. การบานใหนักศึกษาทําแบบจําลองที่จัด
แสดงผลิตภัณฑตามโจทย
นําเขาสูบทเรียน : ความปลอดภัยในการ
เดินทาง
1.บรรยายประกอบสื่อ power point
2.ซักถาม ขอเสนอแนะในเนื้อหา
ระหวางอาจารย และ นักศึกษา
3.นําเสนอแบบจําลองที่จัดแสดงผลิตภัณฑตาม
โจทย
4.ศึกษาดูงานนอกสถานที่ TCDC และ
พิพิธภัณฑวัดไตรมิตร
1.บรรยายประกอบสื่อ power point
2.ใหนักศึกษาเขียนแบบแปลนสัญจร แปลน
ไฟฟา รูปดาน โดยใชสัญลักษณใหถูกตองตาม
หลักวิชาการ
3.อาจารยตรวจแปลน แสดงหัวขอ เนื้อหาของ
นิทรรศการ เสนอแนะ ปรับปรุง แกไข
4.(กิจกรรมที่ 2) โครงการ EVEX ตานยาเสพ

อ.มานะ เอี่ยมบัว

อ.มานะ เอี่ยมบัว

อ.มานะ เอี่ยมบัว
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8-9

ไฟฟา
- วัสดุนิทรรศการ
- เทคนิคสื่อ
นิทรรศการ
บทที่ 5 การทําโมเดล
นิทรรศการ
บทที่ 6 การออกแบบ
เปดตัวงานแสดง
- กราฟกนิทรรศการ
- แสง สี
- กิจกรรมประกอบ
- การประเมินผลงาน

10-11

บทที่ 7 การออกแบบ
นิทรรศการดวย
คอมพิวเตอร
- การเขียนแบบราง
- การเขียนภาพ 3 มิติ
- วัสดุนิทรรศการ
12-14 บทที่ 8 การออกแบบ
นิทรรศการชั่วคราว
- การจัด display
ตูแสดง
- การจัดบอรด
- การออกแบบกราฟก
- การใชวัสดุเทคโนโลยี
15 สอบปลายภาค

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู
1

1.1.1, 1.1.3,

ติดใหนักศึกษาคิดและออกแบบนิทรรศการ
ตานยาเสพติด
5.ใหนักศึกษาจัดทําโมเดล 3 มิติ เพื่อประกอบ
แบบใหสมบูรณ
8

1.บรรยายประกอบสื่อ power point
2.อาจารยทบทวนตรวจผลงานกลุม ให
คําแนะนํา ปรับปรุง แกไข
3.ใหนักศึกษาจัดแสดงนิทรรศการ EVEX ตาน
ยาเสพติด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ

อ.มานะ เอี่ยมบัว

8

1.บรรยายประกอบสื่อ power point
2.อาจารยใชคอมพิวเตอรในการสอนรวมกับ
นักศึกษา
3.ใหนักศึกษาสรางงาน 3 มิติ ตามโจทย

อ.มานะ เอี่ยมบัว

12

1.บรรยายประกอบสื่อ power point
2.ใหนักศึกษาออกแบบนิทรรศการชั่วคราว
3.ใหนักศึกษาสรางงาน 3 มิติ นิทรรศการ
ชั่วคราว

อ.มานะ เอี่ยมบัว

4

ขอสอบอัตนัย 10 ขอ
ตามสาระการเรียนรูดังนี้
บทที่ 1-8 จํานวน 10 ขอโดยเฉลี่ย

อ.มานะ เอี่ยมบัว

วิธีการประเมิน

-รายงานสื่อจัดแสดงสินคา

สัปดาหที่
ประเมิน
2-9

สัดสวนของ
การประเมินผล
40%

มคอ.3

การออกแบบนิทรรศการเบื้องตน

2

3

1.1.4, 2.1.1,
2.1.3, 3.1.1,
3.1.3, 4.1.1,
4.1.2, 4.1.3,
5.1.1, 5.1.3
1.1.1, 1.1.3,
1.1.4, 2.1.1,
2.1.3, 3.1.1,
3.1.3, 4.1.1,
4.1.2, 4.1.3,
5.1.1, 5.1.3

1.1.1, 2.1.1
3.1.1

-ผลงานการการออกแบบที่จัดแสดงสินคา
-ผลงานการเขียนแบบที่จัดแสดงสินคา
-ผลงานการจัดทํา แบบจําลองนิทรรศการ
-ผลงานนําเสนอแบบ
-รายงานเนื้อหาการจัดนิทรรศการ
-ผลงานการการออกแบบนิทรรศการ
โครงการ EVEX ตานยาเสพติด
-ผลงานการเขียนแบบ งาน EVEX ตานยาเสพ
ติด
-ผลงานการจัดทํา แบบจําลองนิทรรศการ
-ผลงานการจัดแสดงนิทรรศการ
EVEX ตานยาเสพติด ณ มหาวิทยาลัย และ
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี
ขอสอบอัตนัย

10-14

40%

15

20%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสาร และ ตําราหลัก
1. หนังสือ นิทรรศการและการจัดแสดง ของ ธีรศักดิ์ อัครบวร (2537) กรุงเทพฯ
2. เอกสาร และ ขอมูลสําคัญ
1. ผศ.จันทรา มาศสุพงศ (2540) หลักนิทรรศการ . กรุงเทพ
2. วัฒนะ จุฑะวิภาต (2542) ศิลปะการจัดนิทรรศการ . กรุงเทพ
3. กฤษฎา อินทรสถิตย (2546) การเขียนแบบสถาปตยกรรมภายใน กรุงเทพ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. ภาสิต ลีนิวา (2555) ออกแบบนิทรรศการเบื้องตน.กรุงเทพ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง
3. เอกสาร และ ขอมูลแนะนํา
แนะนําเอกสารที่เกี่ยวของดังนี้
1. http:// www.depthai.go.th , http:// www.tcdc.orth
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาการออกแบบนิทรรศการเบื้องตน จัดทําโดยมีกิจกรรม และ
ความเห็นจากนักศึกษาดังนี้
- แบบประเมินผูสอน และ แบบประเมินรายวิชา
- การแนะนํา ปรับปรุง แกไข ผลงานนักศึกษาระหวางเทอม

มคอ.3

การออกแบบนิทรรศการเบื้องตน
- ประเมินผลงานกิจกรรมจากผูชมผลงาน
- สังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
การเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ดังนี้
- ทดสอบผลประเมินเรียนรู
- ผลการสอบ
- สังเกตการณสอนจากผลงานกิจกรรมของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากประเมินการสอนจึงปรับปรุงการสอน โดยจัดกิจกรรมและหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุง
การสอนดังนี้
- การปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน
- การทําวิจัยในชั้นเรียน
4. การตรวจสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- มีการทวนผลสัมฤทธิ์ตามจากผลงานของนักศึกษาในระหวางภาคเรียน
- มีการตั้งกรรมการในสาขาวิชาตรวจผลการประเมินเรียนรูของนักศึกษา โดยวิธีการใหคะแนน ผลงาน
และคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวน และการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- มีการปรับปรุงรายวิชาตามขอเสนอแนะและความเหมาะสม
- เปลี่ยนอาจารยผูสอน เพื่อใหความรูหลากหลายดานและมีความทันสมัยอยูตลอดเวลา

