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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

รายละเอียดของรายวิชา
มหำวิทยำสวนดุสิต
วิทยำเขต สุพรรณ / โรงเรียนกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร
หลักสูตรออกแบบนิทรรสกำรและกำรจัดแสดง
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2072403

สื่อมัลติมีเดียสำหรับนิทรรศกำรและกำรจัดแสดง
Multimedia for Event and Exhibition

2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร ออกแบบนิทรรศกำรและกำรจัดแสดง
ประเภทวิชำบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อำจำรย์สธนวัชร์ ประกอบผล
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภำคกำรศึกษำที่ 2
ปีกำรศึกษำ 2560
ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
8. สถานที่เรียน
วิทยำเขต สุพรรณบุรี
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
มกรำคม 2561
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจงำนมัลติมีเดีย และงำนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์
1.2 เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถใช้ควำมรู้และวิธีกำรใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อออกแบบงำนมัลติมเี ดีย และ
งำนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์
1.3 เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถนำงำนออกแบบงำนมัลติมีเดีย และงำนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ไปใช้นำเสนอ
ผลงำนกำรจัดแสดงและนิทรรศกำร
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้รำยวิชำนี้เป็นรำยวิชำเริ่มต้นด้ำนกำรทำวิจัยด้ำนกำรออกแบบงำนแสดงและนิทรรศกำร เพื่อ
นำไปสู่รำยวิชำโครงกำรพิเศษกำรออกแบบ
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษำหลักกำรและวิธีกำรใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในกำรสร้ำงงำนด้ำนมัลติมีเดีย ข้อควำม (Text)
ภำพกรำฟิก (Graphic Images) ภำพเคลื่อนไหว(Animation) เสียง(Sound) ภำพยนตร์วีดีทัศน์ (Full motion
Video) และส่วนมัลติมีเดียปฏิสมั พันธ์ (Interactive Multimedia) สำหรับกำรนำเสนอผลงำนทำงด้ำนกำร
ออกแบบนิทรรศกำรและกำรจัดแสดง
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
บรรยำย
ปฎิบัติ
ค้นคว้ำงำนวิจัยและ
15 ครั้ง (2 ชม./1ครั้ง)
15 ครั้ง (2 ชม./1ครั้ง)
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ต่อภำคกำรศึกษำ
ต่อภำคกำรศึกษำ
15 ครั้ง (5 ชม./ 1 ครั้ง)
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษารายบุคคล
10 ชั่วโมง
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) ให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณสำหรับนักออกแบบและนักวิจัย
2) สร้ำงสรรค์งำนด้วยตนเองโดยไม่ละเมิดผลงำนของคนอื่นมำเป็นผลงำนของตนเอง
1.2 วิธีการสอน
1) สอนแบบสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักออกแบบและนักวิจัย
2) กำรนำเสนอผลงำนของตนเอง โดยให้สำมำรถนำเสนอขั้นตอนกำรปฏิบัตงิ ำน อย่ำงละเอียด
1.3 วิธีการประเมินผล
1) กำรนำเสนอผลงำนหน้ำชัน้ เรียน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1) นักศึกษำมีควำมรู้และควำมเข้ำใจกระบวนกำร และเครื่องมือในกำรออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อกำรจัด
แสดง
2) นักศึกษำสำมำรถนำควำมรู้ทไี่ ด้มำสร้ำงผลงำนออกแบบจริงได้
2.2 วิธีการสอน
1) สอนโดยกำรบรรยำย
2) สอนโดยกำรปฎิบัติกำรใช้โปรแกรม
2.3 วิธีการประเมินผล
1) กำรนำเสนอผลงำนหน้ำชัน้ เรียน
2) คุณภำพงำนและควำมคิดสร้ำงสรรค์
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1) นักศึกษำสำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ด้ำนกำรออกแบบเพื่อนำมำนำเสนอในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อกำร
ออกแบบงำนแสดงและนิทรรศกำร
2) คิดวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อนำมำใช้ในกำรออกแบบ
3.2 วิธีการสอน
1) สอนโดยกำรบรรยำย
2) สอนปฎิบัติกำร กระบวนกำรวำงแผนงำนออกแบบ
3.3 วิธีการประเมินผล
1) กำรนำเสนอผลงำนหน้ำชัน้ เรียน
2) คุณภำพงำนและควำมคิดสร้ำงสรรค์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) ให้นักศึกษำนำเสนองำนในกลุ่ม ร่วมวิพำกษ์วิจำรณำ แลกเปลี่ยนควำมรู้ซึ่งกันและกัน
4.2 วิธีการสอน
1) แบ่งกลุ่มในกำรค้นคว้ำข้อมูลกำรออกแบบของงำนสื่อมัลติมีเดีย จำกนัน้ นำมำเสนอในชั้นเรียนเพื่อ
แลกเปลี่ยนควำมรู้ซึ่งกันและกัน
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินผลโดยดูจำกผลงำน
2) ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่ได้ฟงั กำรนำเสนอผลงำน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1) สำมำรถวำงแผนกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นขัน้ ตอน
2) สำมำรถใช้สื่อสำรสนเทศในกำรนำเสนอผลงำนกำรออกแบบ
5.2 วิธีการสอน
ให้นักศึกษำสร้ำงงำนออกแบบโดยใช้สื่อสำรสนเทศอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในกำรนำเสนอผลงำน
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลโดยดูจำกผลงำนและแนวควำมคิด
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง
3

1

แนวคิดเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย

2

องค์ประกอบในกำรออกแบบ
สื่อมัลติมีเดีย
ข้อควำม
ภำพ
เสียง

6

3

ภำพยนต์วีดที ัศน์

6

4

ภำพเคลื่อนไหว

6

5

มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์

6

6

กำรใช้โปรแกรมสำเสร็จรูป
- Adobe Flash

6

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
1.นำเข้ำสู่บทเรียน
- เรื่องมำรยำทและบุคลิกภำพ
ในกำรเรียน
2.แจ้งรำยละเอียดกำรเรียน
กำรสอน
3.สอนบรรยำย ถำม-ตอบ
-แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ลักษณะกำรเสวนำ
1.นำเข้ำสู่บทเรียน
2. สอนบรรยำย ถำม-ตอบ
กิจกรรม1 นำเสนอสื่อ
มัลติมีเดีย 1 ประเภทที่ได้
ศึกษำมำ

1.นำเข้ำสู่บทเรียน
2. สอนบรรยำย ถำม-ตอบ
3. ให้นักศึกษำวิเครำะห์
ภำพยนต์วีดที ัศน์ในประเด็น
กำรออกแบบ
1.นำเข้ำสู่บทเรียน
2.บรรยำย ถำม-ตอบ
กิจกรรม2 ให้นักศึกษำร่วมกัน
วิเครำะห์กำรสร้ำง
ภำพเคลื่อนไหว
1.นำเข้ำสู่บทเรียน
2.บรรยำย ถำม-ตอบ
3.ให้นักศึกษำนำเสนอแบบร่ำง
กำรออกแบบ
1.นำเข้ำสู่บทเรียน
2.บรรยำย ถำม-ตอบ
3 นักศึกษำปฎิกำรใช้โปรแกรม

ผู้สอน
อ.สธนวัชร์ ประกอบ
ผล

อ.สธนวัชร์ ประกอบ
ผล

อ.สธนวัชร์ ประกอบ
ผล

อ.สธนวัชร์ ประกอบ
ผล

อ.สธนวัชร์ ประกอบ
ผล
อ.สธนวัชร์ ประกอบ
ผล
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7

กำรใช้โปรแกรมสำเสร็จรูป
-Adobe After effect

6

8

กระบวนกำรออกแบบ

6

สำเร็จรูป
1.นำเข้ำสู่บทเรียน
2.บรรยำย ถำม-ตอบ
กิจกรรม3 ให้นักศึกษำสร้ำง
งำนมัลติมีเดียโดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูป
1.นำเข้ำสู่บทเรียน
2.บรรยำย ถำม-ตอบ
กิจกรรม4 นำเสนอผลงำนกำร
ออกแบบพร้อมแนวควำมคิด

45
สอบปลำยภำคเรียน (กำรนำเสนอผลงำนกำรออกแบบ)

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
เรียนรู้
1
1.1.1, 1.1.2
2
2.1.1 , 2.1.2
4.1.1
5.1.1 , 5.1.2
3
1.1.1 , 1.1.2
2.1.1 , 2.1.2
3.1.1 , 3.1.2
4
4.1.1
5
1.1.1, 1.1.2
2.1.1 , 2.1.2
3.1.1 , 3.1.2
4.1.1
5.1.1 , 5.1.2

วิธีการประเมิน
1.3.1
2.3.1, 2.3.2
4.3.1 , 4.3.2
5.3.1
1.3.1,
2.3.1, 2.3.2
3.3.1, 3.3.2
4.3.1 , 4.3.2
1.3.1
2.3.1, 2.3.2
3.3.1, 3.3.2
4.3.1 , 4.3.2
5.3.1

อ.สธนวัชร์ ประกอบ
ผล

อ.สธนวัชร์ ประกอบ
ผล

อ.สธนวัชร์ ประกอบ
ผล

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1,2,3,4,5
6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10%
10%

12 , 13

10%

14 , 15
สอบปลำยภำค

20%
50%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
กิตติ ภักดีวัฒนกุล.มัลติมีเดียฉบับพื้นฐำน
บุญญำดำ ช้อนขุนทด.Inside Flash cs3
David Green. Motion Graphic
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- ประเมินในระบบประเมินผูส้ อน ของศูนย์สุพรรณบุรี
- กำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนของนักศึกษำ
- ผลกำรเรียนของนักศึกษำ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ประเมินในระบบประเมินผูส้ อน ของศูนย์สุพรรณบุรี
- กำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนของนักศึกษำ
- ผลกำรเรียนของนักศึกษำ
3. การปรับปรุงการสอน
- สรุปผลกำรประเมินในระบบประเมินผู้สอน ของศูนย์สุพรรณบุรี
- จำกผลกำรเรียน คุณภำพของผลงำน และควำมสนใจของผูเ้ รียน
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่ำงกระบวนกำรสอนรำยวิชำ มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิใ์ นรำยหัวข้อ ตำมที่คำดหวังจำกกำร
เรียนรูใ้ นรำยวิชำ ได้จำก กำรสอบถำมนักศึกษำ หรือสุ่มตรวจผลงำนของนักศึกษำ รวมถึงพิจำรณำจำกกำร
นำเสนอผลงำนของนักศึกษำ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จำกผลกำรประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิป์ ระสิทธิผลรำยวิชำ ได้มีกำรวำงแผนกำรปรับปรุงกำรสอน
และรำยละเอียดรำยวิชำ เพื่อให้เกิดคุณภำพมำกขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรำยวิชำทุก 3 ปี หรือตำมข้อเสนอแนะและผลทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ตำมข้อ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอำจำรย์ผสู้ อน เพื่อให้นักศึกษำมีมุมมองในเรื่องกำรวิจัย ให้มีควำมหลำกหลำยมำก
ขึ้น

