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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

2072202

การออกแบบจัดแสดงสินคา
Merchandise Display Design

2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยวรรณิกา เกิดบาง
4.2 อาจารยผูสอน อาจารยวรรณิกา เกิดบาง และ อาจารยสุธิดา ศุภโสภณ ตอนเรียน UA
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่ อให นั ก ศึ ก ษารูและเข าใจในหลักการและแนวคิ ด ในขั้น ตอนการออกแบบจัดแสดงสิน คา ใน
รูปแบบตางๆ เพื่อนําไปใชในการออกแบบและฝกปฏิบัติการสรางแบบจําลองไดดวยตัวเอง
1.1 พุทธิพิสัย (ความรูที่ไดรับจากการเรียน)
เพื่อใหนักศึกษาที่ไมมีพื้นฐานดานการออกแบบ สามารถเรียนรูและเขาใจ สามารถปฏิบัติในขั้นตอน
ตางๆไดอยางเหมาะสม
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะที่ไดรับจากการเรียน)
เพื่ อให นั ก ศึ ก ษารูและเข าใจในหลักการและแนวคิ ด ในขั้น ตอนการออกแบบจัดแสดงสิน คา ใน
รูปแบบตางๆ เพื่อนําไปใชในการออกแบบพรอมปฏิบัติการสรางแบบจําลองไดดวยตัวเอง และสามารถนํา
ผลงานไปแสดง ในโอกาสตางๆตามสถานการณ โดยสอดคลองกับแผนการทองเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่ง
เปนที่ตั้งของวิทยาเขต รวมถึงโครงการกิจกรรมตางๆที่ไดรับมอบหมาย
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากการเรียน)
เพื่อใหนักศึกษามีทัศนคติที่ดีตออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
และปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางสม่ําเสมอ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาที่ไมมีพื้นฐานดานการออกแบบจัดแสดงสินคา สามารถเรียนรูและเขาใจ สามารถ
ปฏิบัติในขั้นตอนตางๆไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้ไดปรับปรุงรายวิชาโดยมุงใหนักศึกษาสามารถนําทฤษฎีและ
หลักการทางการออกแบบจัดแสดงสินคามาประยุกตใชในงานบริการ และปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน
โดยเน น การเรี ย นรู แ บบ Active Learning และสอดคล อ งสนั บ สนุ น นโยบายไทยแลนด 4.0 ใน
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม สรางนักออกแบบจัด
แสดงสินคา ออกแบบ Display เปลี่ยนจาก SMEs แบบเดิมไปสูการเปน Smart Enterprises และ Startups
ที่มีศักยภาพสูง
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการ แนวคิด และฝกปฏิบัติการออกแบบจัดแสดงสินคา ตามกรณีศึกษา การออกแบบจัด
แสดงสินคาภายในตูโชว การออกแบบจัดแสดง ณ จุดขาย การออกแบบตูจัดแสดง รวมทั้งฝกปฏิบัติการ
สรางแบบจําลอง หรือผลงานจริงเพื่อสงเสริมการขาย
Study the principles, concepts and practices of visual merchandising design by using
case studies for window display design, point-of-purchase display design and various
aspects of kiosk design, including the creation of proportional models or prototypes or
mock-up for sale promotion purposes.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยายการฝก

สอนเสริม

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

30 ชั่วโมง

ไมมี

30 ชั่วโมง

75 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3.3.1 นักศึกษานัดวันเวลาลวงหนา หรือมาพบอาจารยประจํารายวิชาเปนรายบุคคล หรือกลุม ตาม
เวลานัดหมาย ดวยวิธีการสื่อสารและชองทางการสื่อสาร เชน ไลน โทรศัพท หรือมาพบดวยตนเองที่หองพัก
อาจารย เปนตน
3.3.2 อาจารยผูสอนกําหนดวันเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษาที่สนใจและตองการขอรับคําปรึกษา
(Office hour) หรือหลังเลิกเรียนในรายวิชา 16 ชั่วโมง (เฉพาะรายที่ตองการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคม
อยางราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวมตามสายงานทางดานงานนิทรรศการและการจัดแสดงงาน โดย
มาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
● 1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
● 2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
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● 3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไข
ขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ
● 4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
○ 5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคการและสังคม
● 6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคการ และสังคม
● 7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ปลู กฝงให นั กศึ กษามีระเบี ย บวินั ย โดยเน น การตรงต อเวลา การแตงกาย ความ
รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น ความเสียสละเวลาสวนตัวเพื่องานสวนรวม รูจักหนาที่การทํางานเปนกลุม ทั้ง
ในภาวะผูนําและภาวะผูตาม มีความซื่อสัตย โดยสอดแทรกในรายวิชาเรียนทุกรายวิชาและนอกเวลาเรียน
มอบรางวั ล สํ าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ตามเกณฑ Competency ที่ ห ลั ก สู ต รกํ าหนดทุ ก ป
การศึกษาและทุ กชั้นปของนั กศึกษา ในโครงการคุณบั ตรเพชร มีการจัดกิจกรรมที่ เนนสงเสริมคุ ณธรรม
จริยธรรม ใหนักศึกษาเปนผูกําหนดและดําเนินกิจกรรม โดยมีอาจารยที่ปรึกษาเปนผูดูแลในทุกภาคเรียน
เชน โครงการ EVEX ติดเข็มและคุณบัตรเพชร เปนตน
1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานและ
การเขารวมกิจกรรม
2) ประเมินจากการดําเนินกิจกรรม ทั้งหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกที่
หลักสูตรมอบหมาย
3) ประเมินตามกรอบ Competency ของหลักสูตรโดยอาจารยผูสอนมีสวนรวมใน
การประเมินทุกรายวิชา มอบรางวัลสําหรับนักศึกษาที่ไดผลการประเมินมากที่สุดในแตละชั้นปทุกภาคเรียน
1.2. ความรู
1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง และ
มีทักษะ ความเชี่ ย วชาญในสาขาวิช าเพื่ อใชป ระกอบอาชีพและพั ฒ นาสังคม ดังนั้น มาตรฐานความรูต อง
ครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
● 1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
● 2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการในออกแบบนิทรรศการและ
งานแสดง รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
6
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● 3) สามารถวิ เคราะห ออกแบบในการจัดงานนิ ทรรศการและงานจั ดแสดงในรูป แบบ
ตางๆ

● 4) สามารถเรียนรูสิ่งใหม ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการออกแบบ
● 5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางการออกแบบอยางตอเนื่อง
● 6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ
● 7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตการออกแบบนิทรรศการและงาน
แสดงที่ใชงานไดจริง
● 8) สามารถบูรณาการความรูที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
1.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใช วิ ธี ก ารสอนในหลากหลาย เน น ให นั กศึ ก ษาเกิ ดการเรีย นรูดว ยตนเอง ทั้ งใน
รูปแบบการสืบคน การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การฝกปฏิบัติงานจริง โดยมีอาจารยหรือผูเชี่ยวชาญ ที่มี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ เปนผูดูแลสอดคลองกับเนื้อหารายวิชา
1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆ โดย
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
5) ประเมินจากการฝกประสบการณ
1.3 ทักษะทางปญญา
1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได โดยพึ่งตนเองไดเมื่อจบ
การศึกษาแลว ดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจที่มา
และสาเหตุปญหา วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคิดดวยตนเอง ในรูปแบบ PDCA นักศึกษาตองมีคุณสมบัติ
ตางๆ จากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญา ดังนี้
● 1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
● 2) สามารถสืบคนความรูดานการออกแบบและธุรกิจการออกแบบเพื่อใชในการแกไข
ปญหาอยางสรางสรรค
● 3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
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● 4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับงานออกแบบนิทรรศการและงานแสดงไดอยาง
เหมาะสม

1.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
การสอนในรูปแบบ Active Learning ใชกรณี ศึกษาทําในรูปแบบ PDCA โดยการ
ประยุกตใชศาสตรทางดานการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดงในการทํางานรวมกับผูอื่น มีการแบง
หน าที่การทํ างาน แลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น แกปญ หาเฉพาะหนา มีการอภิป รายกลุม และเปดโอกาสให
นักศึกษาไดใชความรูเพื่อการปฏิบัติงานจริง
1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา จากการใชกรณีศึกษาในการ
ปฏิบัติงานจริง ในรูปแบบ PDCA โดยใหผูที่เขารวมงานประเมินความพึงพอใจ และทําการอภิปรายกลุมเพื่อ
สรุปผลการดําเนินงานวิเคราะหปญหาและหาแนวทางการแกปญหาเพื่องานครั้งตอไป
1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึ กษาตองออกไปประกอบอาชีพซึ่งสวนใหญ ตองเกี่ยวข องกั บบุคคล
การ
ติดตอประสานงาน การปฏิบัติงาน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงเนนกรณีตัวอยางใหนักศึกษาปฏิบัติงาน
จริง เปนตนดังนั้นอาจารยในรายวิชาตางๆจึงสอดแทรกใหนักศึกษาเรียนรูเรื่อง กาลเทศะ การเขาสังคม การ
ทํางานกับผูอื่น อาทิ รายวิชาบุคลิกภาพและจริยธรรมสําหรับนักออกแบบ รายวิชาการเปนผูประกอบการ
สําหรับนักออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง เปนตน
● 1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
● 2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาในสถานการณ
ตางๆ ในกลุมทั้งบทบาทผูนํา หรือบทบาทของผูรวมทีม
● 3) สามารถใชความรูในศาสตร มาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
● 4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
● 5) สามารถเป น ผู ริเริ่มแสดงประเด็ น ในการแกไขสถานการณ ทั้งสวนตั วและส วนรวม
รวมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
○ 6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง
1.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
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การสอนในรูปแบบ Active Learning กําหนดกิจกรรมใหทํางานเปนกลุม มีการ
ประสานงานกับผูอื่นหรือคนควาหาขอมูลจากแหลงขอมูลอื่นๆ รวมถึงการหาขอมูลจาก
การสัมภาษณ
บุคคลหรือผูมีประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคล
และความสามารถในการรับผิดชอบดังนี้
1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดอยางดี
2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานได
อยางดี
4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและบุคคลทั่วไป
5) มีภาวะผูนํา
1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุม
ในชั้นเรียนและสังเกตจากพฤติ กรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรง
ประเด็นของขอมูลที่ดําเนินกิจกรรม
1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
นักศึกษาตองมีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังนี้
● 1) มีทักษะในการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่
เกี่ยวกับการออกแบบ
● 2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการ
แสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
● 3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียนในการนําเสนออยาง
เหมาะสม
● 4) สามารถใชเครื่องมือและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
1.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารนเทศ
ในการเรียนการสอนดานการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จําเปนตองมี
การเขียนแบบ การออกแบบคํานวณตัวเลขเพื่อหาขนาดสัดสวน เพื่ อนําแบบไปผลิต เปนชิ้นงานหรือ
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ผลงานจริง สวนการนําเสนอแบบจําเปนตองมีการออกแบบและนําเสนอแบบผานระบบสารสนเทศ ทําให
นักศึกษาสามารถใชทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การประเมิ น จากผลงานการออกแบบ การเขีย นแบบ และการนํ าเสนอผาน
ระบบสารสนเทศ ที่มีความถูกตองและมีประสิทธิภาพ
2) การประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผล
ใน
การเลือกใชเครื่องมือตางๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
1.6 วิธีการสอน
จัดใหมีการเขียนรายงาน การสอบ การนําเสนอผลงานในหลากหลายสถานการณอยางเหมาะสม
5.1.7 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลงานจากเนื้อหา รูปแบบ การเขียนรายงาน การสอบ และการนําเสนอผลงาน และการจัดโครงการ
บูรณาการรายวิชา การออกแบบจัดแสดงสินคาและรายวิชาอื่นๆในหลักสูตร นําเสนอผลงานการออกแบบในแบบ
นิทรรศการและการจัดแสดง
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอเรื่อง
1

บทที่1 บทนํา
1. การโฆษณาสินคนคา
2. ความหมายของการโฆษณา
3. หลักการปฏิบัติของพนักงาน
ขาย
4. องคประกอบการจัดแสดง
สินคา
5. ขั้นตอนการออกแบบ
6. นักออกแบบที่ดี

จํานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
1. นําเขาสูบทเรียน พูดถึง
บุคลิกภาพการเขาชั้นเรียน
2. บรรยายประกอบสื่อ power
point ทฤษฎี ซักถามและให
นักศึกษานําเสนอความคิดเห็น
จากตัวอยางที่กําหนดให
3. เสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดและ
ซักถาม
กิจกรรมที่1ใหนักศึกษา
คนควาตัวอยางการจัดแสดงสินคา
ในแบบตางๆที่ตนประทับใจพรอม
บรรยายหลักการออกแบบตาม
ความเขาใจจาก Website ที่

อาจารย
ผูสอน
อ.วรรณิกา
เกิดบาง
อ.สุธิดา
ศุภโสภณ
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สัปดาหที่

หัวขอเรื่อง

จํานวน
ชั่วโมง

2

บทที่2 การออกแบบ
1. ความหมายของการ
ออกแบบ
2. ประเภทของงานออกแบบ
3. องคประกอบในการ
ออกแบบ
4. หลักการออกแบบ
5. ปญหาในการออกแบบ

4

3

บทที่3 วัตถุประสงคในการ
ออกแบบจัดแสดงสินคาแบบของ
การจัดวางสินคา
1. การเลือกสินคาที่จะนํามา
แสดง
2. รูปแบบและวิธขี องการจัด
สินคา
บทที่4 อิทธิพลของแสงสีกับการ
จัดแสดงสินคา
1.ลักษณะโคมไฟที่ใชในการตก
แตงหนาราน
1. แสงกับการตกแตง
2. สี
บทที่ 5 วัสดุและอุปกรณประเภท
ของวัสดุที่ใชในการจัดแสดงสินคา

4

4

5

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
เกี่ยวของ
1. นําเขาสูบทเรียน พูดเรื่อง
จรรยาบรรณของนักออกแบบ
2. บรรยายประกอบสื่อ power
point ทฤษฎี ซักถามและให
นักศึกษา
3. นักศึกษานําเสนอรายงาน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รวมกัน
กิจกรรมที่2 การนําเสนอตัวอยาง
การจัดแสดงสินคาในแบบตางๆที่
ประทับใจจาก Website ที่
เกี่ยวของ
1. นําเขาสูบทเรียน พูดเรื่อง
ความคิดสรางสรรค กับการบูร
ณาการในรายวิชา
2. บรรยายประกอบสื่อ power
point ทฤษฎี ซักถามและให
นักศึกษานําเสนอความคิดเห็น

มคอ. 3
อาจารย
ผูสอน
อ.วรรณิกา
เกิดบาง

อ.วรรณิกา
เกิดบาง

อ.วรรณิกา
เกิดบาง

4

1. บรรยายประกอบสื่อ power
point ทฤษฎี ซักถาม
2. อธิบายเทคนิคการใชแสงเพื่อ
การตกแตงหนารานใน
กรณีศึกษาตางๆ

4

1. บรรยายประกอบสื่อ power อ.วรรณิกา
เกิดบาง
point
ทฤษฎี ซักถาม
2. อธิบายประเภทของวัสดุที่ใชใน
การตกแตงหนารานใน
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สัปดาหที่

6

หัวขอเรื่อง
การฝกปฏิบัติทักษะการออกแบบ
จัดแสดงสินคา
1. การออกแบบพื้นที่จัด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

4

กรณีศึกษาตางๆ
กิจกรรมที่3
1. ใหนักศึกษาออกแบบพื้นที่จัด

มคอ. 3
อาจารย
ผูสอน
อ.วรรณิกา
เกิดบาง

แสดงสินคาโดยการเขียนแบบ

แสดงสินคาโดยการเขียน

และการใชสัญลักษณ

แบบ และการใช
สัญลักษณ
2. การออกแบบ
ตกแตงหนารานและการใชสี
แบบตางๆ

7

การฝกปฏิบัติทักษะการออกแบบ
จัดแสดงสินคา
1. การออกแบบจัดแสดง
สินคาประเภทตางๆ
2. การเลือกใชวัสดุอุปกรณ

4

8

การฝกปฏิบัติทักษะการออกแบบ
จัดแสดงสินคา
1. การนําเสนอแนวคิดการ
ออกแบบจัดแสดงสินคา
2. ขั้นตอนการทํา
แบบจําลองการจัดแสดง

4

2. ใหนักศึกษาออกแบบตก
แตงหนารานและการใชสีแบบ
ตางๆ
ดวยการออกแบบ 2 มิติโดยการ
Sketch และการออกแบบดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร
3. บูรณาการรายวิชา ใหนักศึกษา
ออกแบบและดําเนินการจัดแสดง
สินคาในโครงการความรวมมือ
MOU ตามเทศกาล
กิจกรรมที่4
ใหนักศึกษาออกแบบพื้นที่จัดแสดง
สินคาประเภทตางๆ
1. ใหนักศึกษาอธิบายเหตุผลใน
การเลือกใชวัสดุอุปกรณตางๆ
ในการออกแบบ
2. บูรณาการรายวิชา ใหนักศึกษา
ออกแบบและดําเนินการจัด
แสดงสินคาในโครงการความ
รวมมือ MOU ตามเทศกาล
กิจกรรมที่5
ใหนักศึกษาแบงกลุมระดมสมองหา
แนวคิดการออกแบบจัดแสดงสินคา
และขั้นตอนการทําแบบจําลองการ
จัดแสดงสินคา

อ.วรรณิกา
เกิดบาง

อ.วรรณิกา
เกิดบาง

12

สัปดาหที่

9

10

11

12

13

หัวขอเรื่อง
สินคา
การฝกปฏิบัติทักษะการออกแบบ
จัดแสดงสินคา
3. การนําเสนอแนวคิดการ
ออกแบบจัดแสดงสินคา
4. ขั้นตอนการทํา
แบบจําลองการจัดแสดง
สินคา
การฝกปฏิบัติทักษะการออกแบบ
จัดแสดงสินคา
กิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

4

การฝกปฏิบัติทักษะการออกแบบ
จัดแสดงสินคา
กิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่

4

การฝกปฏิบัติทักษะการ
ออกแบบจัดแสดงDisplay ใน
โครงการ EVEX ศูนยสรางสรรค
งานออกแบบ

4

การฝกปฏิบัติทักษะการ
ออกแบบจัดแสดงDisplay ใน
โครงการ EVEX ศูนยสรางสรรค
งานออกแบบ

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

มคอ. 3
อาจารย
ผูสอน

อ.วรรณิกา
กิจกรรมที่5
ใหนักศึกษานําเสนอแนวคิดเปนกลุม เกิดบาง
ระดมสมองหาแนวคิดการออกแบบ
จัดแสดงสินคาและขั้นตอนการทํา
แบบจําลองการจัดแสดงสินคา

กิจกรรมที่6
ใหนักศึกษาแตละกลุม ออกแบบจัด
แสดงDisplay ในโครงการ EVEX
เสริมทีมเสริมประสบการณนอก
หองเรียน (ครั้งที่ 1)
กิจกรรมที่6
ใหนักศึกษาแตละกลุม ออกแบบจัด
แสดงDisplay ในโครงการ EVEX
เสริมทีมเสริมประสบการณนอก
หองเรียน (ครั้งที่ 2)
กิจกรรมที่7
การฝกปฏิบัติทักษะการออกแบบจัด
แสดงDisplay ในการบูรณาการ
รายวิชา มุงเนนกิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยว จ.สุพรรณบุรี
จัดเตรียมผลงาน แบงหนาที่รับผิดชอบ
กิจกรรมที่7
การฝกปฏิบัติทักษะการออกแบบจัด
แสดงDisplay ในการบูรณาการ
รายวิชา มุงเนนกิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยวจ.สุพรรณบุรี
ประสานงานติดตอสถานที่ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ นําเสนอแนวคิด

อ.วรรณิกา
เกิดบาง
อ.สุธิดา
ศุภโสภณ
อ.วรรณิกา
เกิดบาง
อ.สุธิดา
ศุภโสภณ
อ.วรรณิกา
เกิดบาง
อ.สุธิดา
ศุภโสภณ

อ.วรรณิกา
เกิดบาง
อ.สุธิดา
ศุภโสภณ

13

สัปดาหที่

14

จํานวน
ชั่วโมง

หัวขอเรื่อง
จัดงานออกแบบจัดแสดงDisplay
ในโครงการ EVEX ศูนย
สรางสรรคงานออกแบบ

4

15

สรุปและประเมินผล การจัดงาน
ออกแบบจัดแสดงDisplay ใน
โครงการ EVEX ศูนยสรางสรรค
งานออกแบบ

4

16

สอบปลายภาค

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
การจัดแสดงงาน
กิจกรรมที่8
จัดงานออกแบบออกแบบจัดแสดง
Display ในรูปแบบนิทรรศการ

มคอ. 3
อาจารย
ผูสอน
อ.วรรณิกา
เกิดบาง
อ.สุธิดา
ศุภโสภณ
อ.วรรณิกา
เกิดบาง

กิจกรรมที่8
สรุปและประเมินผล การจัดงาน
ออกแบบจัดแสดงDisplay ในโครงการ
อ.สุธิดา
EVEX ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ
ศุภโสภณ
อภิปราย

อ.วรรณิกา
เกิดบาง
อ.สุธิดา
ศุภโสภณ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการ
วิธีการประเมิน
เรียนรู
1
1.2,1.4,1.5,1.7, - ประเมินจากผลงานที่
2.1,2.2,
นักศึกษาไดคนความา
- ความรับผิดชอบงานและ
3.4,5.1,5.4
การสงงานตรงตามเวลา
2

1.1,1.2,2.1,2.4
3.1,4.1,5.1,5.3

- ความรับผิดชอบ การสงงาน
ตรงตามเวลาที่นัดหมาย
- ความถูกตองในการเลือก

สัปดาหที่
ประเมิน
1

สัดสวนของการ
ประเมินผล
10%

2,3,4,5

5%

14

มคอ. 3
ผลงานจัดแสดงสินคา
- ความเขาใจในการวิเคราะห
ขอดีขอเสียในการออกแบบที่
นําเสนอ
3

4

- ประเมินจากผลงานการเขียน
1.1,1.2,2.1,2.2,2.4 แบบ ความถูกตองและความ
3.1,3.4,5.1,5.4 สวยงาม
- การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นตาม
กระบวนการออกแบบ
1.1,1.2,2.1,2.2, - ประเมินผลงานการจัดการ
2.3,3.1,3.4,4.2 พื้นที่เพื่อการจัดแสดงสินคา
- ประเมินความถูกตองในการ
เลือกใชวัสดุ
- ผลสัมฤทธิ์ของผลงาน

5
1.1,1.2,1.3,1.4,1.7
2.1,2.8,3.1,3.2,3.3,
3.4,41,4.4,5.1,5.3

6
1.1,1.2,1.3,1.4,1.7
2.1,2.8,3.1,3.2,3.3,
3.4,41,4.4,5.1,5.3

- กระบวนการและขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การจัดแสดง
สินคา
- วิธีการแกปญหาในระหวาง
การปฏิบัติงาน
- ผลสัมฤทธิ์ของผลงาน
- การบูรณาการความรู
- การทํางานรวมกับผูอื่น
- คุณธรรมจริยธรรมในการ
ทํางาน
- กระบวนการและขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การจัดแสดง
สินคา
- วิธีการแกปญหาในระหวาง
การปฏิบัติงาน
- ผลสัมฤทธิ์ของผลงาน
- การบูรณาการความรู

6

5%

7

10%

8,9

10%

10,11

10%

15

มคอ. 3

7

1.1,1.7,2.8,3.1,
3.3,3.4

8

1.1,1.7,2.8,3.1,
3.3,3.4

17

- การทํางานรวมกับผูอื่น
- คุณธรรมจริยธรรมในการ
ทํางาน
- กระบวนการและขั้นตอน
การปฏิบัติงาน1.3.2 วิธีการ
แกปญหาในระหวางการ
ปฏิบัติงาน
- ผลสัมฤทธิ์ของผลงาน
- การบูรณาการความรูแขนง
ตางๆ
- กระบวนการและขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
- วิธีการแกปญหาในระหวาง
การปฏิบัติงาน
- ผลสัมฤทธิ์ของผลงาน
- การบูรณาการความรูแขนง
ตางๆ
สอบปลายภาค

การประเมินผล
1. คะแนนระหวางภาคเรียน
1.1 ปฏิบัติงานรายสัปดาห
1.2 รายงาน
1.3 ปฏิบัติงาน
(จัดแสดงนิทรรศการผลงานภาพเขียน)
2. สอบปลายภาค
2.1 สอบทฤษฎี
3. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ระดับคะแนน A
ระดับคะแนน B 
ระดับคะแนน B
ระดับคะแนน C 

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

12,13

10%

14,15,16

10%

16

30 %

70 คะแนน
50 คะแนน
10 คะแนน
10
30
30

คะแนน
คะแนน
คะแนน

90-100
85-89
75-84
70-74
16

มคอ. 3
ระดับคะแนน C
ระดับคะแนน D 
ระดับคะแนน D
ระดับคะแนน E

รอยละ
รอยละ
รอยละ
ต่ํากวารอยละ

60-69
55-59
50-54
50

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
สิรีพร เส็นติหยะ.(2556) การจัดแสดงสินคา. กรุงทพฯ :สํานักพิมพ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ
(พว.) จํากัด
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
1 จุฑามาศ ณ สงขลา. (2546). พลังแหงสีสัน เพื่อชีวิตที่ดีกวา. กรุงเทพฯ: โพสตพับลิชชิ่งจํากัด
2 นวลนอย บุญวงค. (2539). หลักการออกแบบ. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
3 พรเทพ เลิศเทวศิริ. (2547). การคิดออกแบบและมิติทางวัฒนธรรม Design education 2: รวมบทความวิชาการ
และบทความวิจัยทางการออกแบบ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
4 พวงรัตน ทววีรัตน. (2540). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. (พิมพครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร:
ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
5 เพ็ญศรี เขมะสุวรรณ. (2553) การจัดแสดงสินคา.กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพศูนยสงเสริมวิชาการ
6 ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร. (2553). @design:หลักการออกแบบศิลปะ. กรุงเทพฯ: ไวลาย.
7 สกน ภูงามดี. (2547). พื้นฐานการออกแบบตกแตง. กรุงเทพมหานคร: บุค พอยท.
8 สรชัย นันทวัชรวิบูลย. (2545). Be Graphic สูเสนทางกราฟกดีไซเนอร. กรุงเทพฯ: พิมพดี
3.เอกสารและขอมูลแนะนํา
1 https://www.pinterest.com
2 http://www.peppercreative.co.uk
3 http://retaildesignblog.net
4 http://www.iurban.in.th
5 http://community.akanek.com/th

หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาการออกแบบและการตกแตงบาน จัดทําโดยมี
กิจกรรม และความเห็นจากนักศึกษาดังนี้
17

มคอ. 3
-

แบบประเมินผูสอน และ แบบประเมินรายวิชา
สังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียน
สังเกตจากคุณภาพของผลงานที่มอบหมาย
ผลประเมินจากสถานประกอบการณ และหนวยงาน องคกรภายนอก

2) นั ก ศึ ก ษาประเมิ น การเรี ย นการสอนของอาจารย เ ป น รายบุ ค คลผ า นระบบออนไลน ของ
มหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
การเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ดังนี้
- ทดสอบผลประเมินเรียนรู
- ผลการสอบ
- สังเกตการณสอนจากผลงานกิจกรรมของนักศึกษา
- ผลประเมินจากสถานประกอบการณ และหนวยงาน องคกรภายนอก
3. การปรับปรุงการสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูสอนรวมกันระดมสมองกําหนดกลยุทธวิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทํา มคอ.5 รายงานรายวิชาทุกภาคการศึกษา
หลังจากประเมินการสอนจึงปรับปรุงการสอน โดยจัดกิจกรรมและหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการ
สอนดังนี้
- การปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน
- การทําวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 อาจารยผูสอนศึกษาเครื่องมือ เลือกเครื่องมือ และรายวิชาที่จะนํามาใชในการทวนสอบ เชน
คะแนนผลการสอบ หรือ คะแนนดานอื่น ๆ ที่กําหนดไวในเกณฑผลการเรียนรูของรายวิชาพรอมหลักฐานที่
แสดงออกมาของคะแนนแตละสวนกับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
4.2 อาจารย ผูส อนดํ าเนิ นการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรีย นรูของนั กศึ กษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา
4.3 อาจารยผูสอนประมวลผลและเขียนรายงานผลการทวนสอบ
4.4 อาจารย ผู ส อนนํ าเสนอรายงานที่ จัดทํ าขึ้น เมื่ อสิ้น สุดภาคการศึกษาตออาจารยผูรับ ผิดชอบ
หลั ก สู ต รพร อ มทั้ ง แนวทางการปรั บ ปรุ ง และรายงานในผลการดํ าเนิ นการของรายวิ ชา (มคอ. 5) เพื่ อ ใช
ประกอบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา
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มคอ. 3
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูสอนสรางระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาโดย
พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอนหลังการทบทวน
ประสิทธิผลของรายวิชาภายในหลักสูตร และนําเขาที่ประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตรโดยผาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน ผลการประชุมการ
ทบทวนผลสัมฤทธิ์ และกลยุทธการสอนที่ใช เพื่อสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป
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