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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2073901 การวิจัยทางการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
Design Research for Event and Exhibition Design
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศรัฐ สิมศิริ
4.2 อาจารย์ผู้สอน ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศรัฐ สิมศิริ ตอนเรียน UA
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย (ความรู้ที่ได้รบั จากการเรียน)
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจวิธีการและกระบวนการทาวิจัย ในการพัฒนาหัวข้อโครงการวิจัย
ด้านการออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ สาหรับนาไปใช้ร่วมกับวิชาโครงการพิเศษด้านการออกแบบ
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะที่ได้รับจากการเรียน)
นักศึกษาจะมีความสามารถในการพัฒนาหัวข้อ การนาเสนอแนวคิดของตนเองเพื่อการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ห รือ การมี ส่วนร่ว มในการรั บ ฟั ง แนวคิ ดของผู้ อื่น มี วิ ธีคิ ดที่ เ ป็น ระบบ มี ก ารประมวลความรู้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือเชื่อมโยงประเด็นต่าง ๆที่มีความสัมพันธ์กัน และการสรุปประเด็นได้อย่างมี
ประสิท ธิภาพ โดยใช้ร ะเบียบวิธีวิจัย เพื่ อประโยชน์ในการออกแบบงานแสดงและนิท รรศการและการ
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความสามารถในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตาม
หน้าที่และบทบาทของตนเองได้อย่างเหมาะสม
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน)
เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่ น มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
การวิจัยเป็นกระบวนการค้นคว้าหาความรู้อย่างมีระบบเพื่อค้นหาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อวิเคราะห์หรือ
อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆที่เกิดขึ้น โดยใช้ระเบียบวิธีที่ยอมรับ ได้ในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การวิจัยจึงมี
ความสาคัญและจาเป็นต่อการประยุกต์ใช้ความรู้ รวมทั้งการเรียบเรียงแนวคิดอย่างเป็นระบบและพิสูจน์ได้
เพื่อประโยชน์ในการต่อยอดองค์ความรู้เดิมและการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ทั้งนี้ได้ปรับปรุงรายวิชาโดยมุ่งให้
นัก ศึก ษาสามารถนาทฤษฎีและหลัก การของการวิจั ยเพื่อการออกแบบมาประยุก ต์ใช้ในงานแสดงและ
นิทรรศการ และปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อให้รายวิชา
นี้เป็นรายวิชาเริ่มต้นด้านการทาวิจัยด้านการออกแบบงานแสดงและนิท รรศการ สาหรับนาไปสู่ร ายวิชา
โครงการพิเศษการออกแบบต่อไป
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการระเบียบวิธีการวิจัย สถิติ ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการวิจัย การกาหนดปัญหาการ
วิจัย การตั้งสมมติฐานการวิจัย การเลือกสุ่มตัวอย่าง การกาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจัย การเลือกใช้สถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบการวิจัย การนาเสนอเค้าโครงการวิจัย ขั้นตอนและรูปแบบมาตรฐานใน
การทาเอกสารงานวิจัย
Study the research methodology, research concepts, research questions, hypothesis,
sampling, research instruments, statistics for analysis, research design, research proposal,
related presentation, research procedures and standard formats for research documents.
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยายการฝึก

สอนเสริม

45 ชั่วโมง

ไม่มี

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
3.3.1 นักศึกษานัดวันเวลาล่วงหน้า หรือมาพบอาจารย์ประจารายวิชาเป็นรายบุคคล หรือกลุ่ม ตาม
เวลานัดหมาย ด้วยวิธีการสื่อสารและช่องทางการสื่อสาร เช่น ไลน์ โทรศัพท์ หรือมาพบด้วยตนเองที่ห้องพัก
อาจารย์ เป็นต้น
3.3.2 อาจารย์ผู้สอนกาหนดวันเวลาให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาที่สนใจและต้องการขอรับคาปรึกษา
(Office hour) หรือหลังเลิกเรียนในรายวิชา (เฉพาะรายที่ต้องการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การและสังคม
6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ตอ่ บุคคลองค์การและสังคม
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาการวิจัยทางการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง โดยการ
มอบหมายงานและนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน นักศึกษาสามารถถกประเด็น
ปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆที่เกิดขึ้น เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระเบียบวิธีของการวิจัย ปลูกฝังให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นในเรื่องของการตรงต่อเวลา การแต่งกาย ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
มีความเสียสละเพื่องานส่วนรวม การทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ทั้งบทบาทของความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มี
ความซื่อสัตย์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมในเรื่องของการเคารพสิทธิ การรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น และจรรยาบรรณทางวิชาการ
1.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมจากการตรงต่อเวลา การมีส่วนร่วม การนาเสนอผลงาน และคุณภาพงานรายบุคคล
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการในออกแบบนิทรรศการและงานแสดง
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ในการออกแบบนิทรรศการและงานแสดงในรูปแบบต่าง ๆได้
4) สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการออกแบบ
5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางการออกแบบอย่างต่อเนื่อง
6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม่ๆ
7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์การออกแบบนิทรรศการและงานแสดงที่ใช้
งานได้จริง
8) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาการวิจัยทางการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง โดยการ
บรรยาย ยกตัวอย่างงานวิจัย รวมถึงการนาเสนอผลงานของนักศึกษาในชั้นเรียนเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน และ
การให้คาปรึกษาการพัฒนาหัวข้อวิจัยรายบุคคล
2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์งานวิจัยในรายวิชาการวิจัยทางการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
ร่วมกับการนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน และคุณภาพของงานวิจัยรายบุคคล
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
2) สามารถสืบค้นความรู้ด้านการออกแบบและธุรกิจการออกแบบเพือ่ ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับงานออกแบบนิทรรศการและงานแสดงได้
อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
ผู้ส อนบรรยายเนื้อหารายวิชาการวิจัยทางการออกแบบนิท รรศการและการจัดแสดง พร้อมทั้ง ให้
นักศึกษาค้นคว้าและอภิปรายหัวข้อของโครงการที่สนใจเป็นรายบุคคล ตามโครงสร้างของ PDCA ซึ่งจะต้องมี
การวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (DO) การตรวจสอบ (Check) และ การปรับปรุงการดาเนินการ
อย่างเหมาะสม (Act) โดยการนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนสาหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในชั้น
เรียน นักศึก ษาสามารถการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้วยการนาเสนอแนวคิดของตนเองหรือ ถกประเด็น
ปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆที่เกิดขึ้นและรับฟังข้อเสนอแนะหรือแนวคิดอื่น ๆของเพื่อนร่วมชั้น
3.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากการนาเสนอผลงานของงานโครงการวิจัยรายบุคคล เพื่อสรุปผลการดาเนินงานวิเคราะห์
ปัญหารวมถึงการหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป
6

มคอ. 3
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปญ
ั หาในสถานการณ์ต่าง ๆในกลุ่ม
ทั้งบทบาทผู้นา หรือบทบาทของผูร้ ่วมทีม
3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ มาชี้นาสังคมในประเด็นทีเ่ หมาะสม
4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม่
5) สามารถเป็นผู้รเิ ริม่ แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม รวมทัง้ แสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทัง้ ของตนเองและของกลุ่ม
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทงั้ ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
จัดให้มีการนาเสนอข้อมูลในการพัฒนาหัวข้อจากการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในชั้น
เรียนเพื่อให้เกิดการแลกเปลีย่ นความรู้กบั เพื่อนร่วมชั้น โดยมีอาจารย์ที่ร่วมแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากการนาเสนอผลงานของงานโครงการวิจัยรายบุคคล รวมถึง สัง เกตจากพฤติก รรมที่
แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ดาเนินโครงการ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับการออกแบบ
2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถสื่อ สารอย่างมี ประสิทธิภาพทั้ งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
จัดให้มีการนาเสนอข้อมูลในการพัฒนาหัวข้อจากการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในชั้น
เรียนเพื่อให้เกิดการแลกเปลีย่ นความรู้กบั เพื่อนร่วมชั้น โดยมีอาจารย์ที่ร่วมแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ
สื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์งานวิจัยในรายวิชาการวิจัยทางการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
ร่วมกับการนาเสนอผลงานผ่านระบบสารสนเทศ ที่มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
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มคอ. 3
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่
หัวข้อเรื่อง

จานวน
ชั่วโมง

1

- ลักษณะรายวิชา
- วัตถุประสงค์รายวิชา
- แนวการสอนและภาพรวม
ของเนื้อหาทีส่ อนในแต่ละ
สัปดาห์
- การวัดและการประเมินผ
- ข้อตกลงในการเรียน และ
การเข้าชั้นเรียน
- ความสาคัญของการศึกษา
การวิจัยทางการออกแบบ
นิทรรศการและการจัดแสดง

3

2

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการวิจัย
1.1 การวิจัยคืออะไร
1.2 ทาไมต้องทาวิจัย
1.3 แนวความคิดพื้นฐาน
เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการ
ออกแบบ

3

3

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการวิจัย
1.4 ความหมายและ
ความสาคัญของการวิจัย
1.5 ประเภทและ
กระบวนการวิจัย

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอนแนะนาตนเอง พูดคุยทาความรู้จักเพื่อ
ปรับทัศนคติและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้เรียนกับผูส้ อน อธิบายความสาคัญ
ของ การวิจัยทางการออกแบบนิทรรศการ
และการจัดแสดง พร้อมทั้งแนะนาลักษณะ
รายวิชา วัตถุประสงค์รายวิชา อธิบายแนว
การสอน ภาพรวมของเนือ้ หาทีส่ อนในแต่ละ
สัปดาห์ ทาความเข้าใจเรื่องการวัดและ
การประเมินผล กาหนดข้อตกลงในการเรียน
และแนะนาสือ่ การเรียนรู้เพิม่ เติม
สื่อการเรียน
- เอกสารบรรยาย power point
- ถาม-ตอบ
- ตาราวิชาการวิจัยทางการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ทดสอบภู มิ ห ลั ง ของนั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
ความรู้เรื่องการวิจัย
- พูดคุย ถาม-ตอบ อภิป รายร่วมกับ ผู้เ รียน
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งราวในชี วิ ต ประจ าวั น เพื่ อ จะ
นาไปสู่การเชื่อมโยงไปยัง เนื้อหาของการท า
วิจัย
สื่อการเรียน
- เอกสารบรรยาย power point
- ถาม-ตอบ
- ตาราวิชาการวิจัยทางการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอน
- นาเข้าสู่บทเรียน
- ผู้สอนบรรยาย ยกตัวอย่างงานวิจัย ถามตอบและอภิปรายร่วมกับผู้เรียน
สื่อการเรียน
- เอกสารบรรยาย power point ถาม-ตอบ
- ตาราวิชาการวิจัยทางการออกแบบ

อาจารย์
ผู้สอน
ว่าที่ร.ต.ดร.
ศรัฐ สิมศิริ

ว่าที่ร.ต.ดร.
ศรัฐ สิมศิริ

ว่าที่ร.ต.ดร.
ศรัฐ สิมศิริ
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อเรื่อง

จานวน
ชั่วโมง

4

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการวิจัย
1.6 คาถามการวิจัย
1.7 การนิยามแนวคิดเชิง
ทฤษฏี (Conceptualization)
และแนวคิดเชิงปฏิบัติการ
(operationalization)

3

5

บทที่ 2 การทบทวน
วรรณกรรม (Literature
review)
2.1 การกาหนดเรื่อง ขอบเขต
และประเภทของข้อมูลที่
ต้องการค้นคว้า
2.2 การเลือกแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลและการนาข้อมูลมาใช้

3

6

บทที่ 2 การทบทวน
วรรณกรรม (Literature
review)
2.3 การกาหนดตัวแปร
2.4 กรอบการวิจัย
2.5 วิธีการวิจัย

3

7

บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
กิจกรรมการเรียนการสอน
- นาเข้าสู่บทเรียน
- ผู้ ส อนบรรยาย ถาม-ตอบและอภิ ป ราย
ร่วมกับผู้เรียน
- นักศึกษานาเสนอเรื่องที่สนใจ สาหรั บการ
น าไปพั ฒ นาหั ว ข้ อ โครงการวิ จั ย ทางการ
ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
สื่อการเรียน
- เอกสารบรรยาย power point
- ถาม-ตอบ
- ตาราวิชาการวิจัยทางการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอน
- นาเข้าสู่บทเรียน
- ผู้ ส อนบรรยาย ถาม-ตอบและอภิ ป ราย
ร่วมกับผู้เรียน
- นักศึกษานาเสนอเรื่องที่สนใจ สาหรับการ
น าไปพั ฒ นาหั ว ข้ อ โครงการวิ จั ย ทางการ
ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
สื่อการเรียน
- เอกสารบรรยาย power point
- ถาม-ตอบ
- ตาราวิชาการวิจัยทางการออกแบบ
- บทความวิจัยตัวอย่างใช้เป็นกรณีศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน
- นาเข้าสู่บทเรียน
- ผู้ ส อนบรรยาย ถาม-ตอบและอภิ ป ราย
ร่วมกับผู้เรียน
- นักศึกษานาเสนอเรื่องที่สนใจ สาหรับการ
น าไปพั ฒ นาหั ว ข้ อ โครงการวิ จั ย ทางการ
ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
สื่อการเรียน
- เอกสารบรรยาย power point
- ถาม-ตอบ
- ตาราวิชาการวิจัยทางการออกแบบ
- บทความวิจัยตัวอย่างใช้เป็นกรณีศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน

อาจารย์
ผู้สอน
ว่าที่ร.ต.ดร.
ศรัฐ สิมศิริ

ว่าที่ร.ต.ดร.
ศรัฐ สิมศิริ

ว่าที่ร.ต.ดร.
ศรัฐ สิมศิริ

ว่าที่ร.ต.ดร.
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อเรื่อง

จานวน
ชั่วโมง

3.1 ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง
3.2 เครื่องมือวิจัย

8

บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 สถิติสาหรับการวิจัย
เบื้องต้น

3

9

บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 วิธีการการวิเคราะห์ข้อมูล
4.2 การพิสจู น์ประเด็นความ
เชื่อมโยงของตัวแปรที่สร้างขึ้น
ในกรอบแนวคิด

3

10

บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
- นาเข้าสู่บทเรียน
- ผู้ ส อนบรรยาย ถาม-ตอบและอภิ ป ราย
ร่วมกับผู้เรียน
- นักศึกษานาเสนอความก้าวหน้าของหัวข้อ
โครงการวิจัย ทางการออกแบบนิท รรศการ
และการจัดแสดง
สื่อการเรียน
- เอกสารบรรยาย power point
- ถาม-ตอบ
- ตาราวิชาการวิจัยทางการออกแบบ
- บทความวิจัยตัวอย่างใช้เป็นกรณีศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน
- นาเข้าสู่บทเรียน
- ผู้ ส อนบรรยาย ถาม-ตอบและอภิ ป ราย
ร่วมกับผู้เรียน
- นักศึกษานาเสนอความก้าวหน้าของหัวข้อ
โครงการวิจัย ทางการออกแบบนิท รรศการ
และการจัดแสดง
สื่อการเรียน
- เอกสารบรรยาย power point
- ถาม-ตอบ
- ตาราวิชาการวิจัยทางการออกแบบ
- บทความวิจัยตัวอย่างใช้เป็นกรณีศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน
- นาเข้าสู่บทเรียน
- ผู้ ส อนบรรยาย ถาม-ตอบและอภิ ป ราย
ร่วมกับผู้เรียน
- นักศึกษานาเสนอความก้าวหน้าของหัวข้อ
โครงการวิจัย ทางการออกแบบนิท รรศการ
และการจัดแสดง
สื่อการเรียน
- เอกสารบรรยาย power point
- ถาม-ตอบ
- ตาราวิชาการวิจัยทางการออกแบบ
- บทความวิจัยตัวอย่างใช้เป็นกรณีศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน

อาจารย์
ผู้สอน
ศรัฐ สิมศิริ

ว่าที่ร.ต.ดร.
ศรัฐ สิมศิริ

ว่าที่ร.ต.ดร.
ศรัฐ สิมศิริ

ว่าที่ร.ต.ดร.
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อเรื่อง

จานวน
ชั่วโมง

4.3 การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อ
ตอบคาถามการวิจัย

11

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.2 อภิปรายผล

3

12

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.3 ข้อเสนอแนะ

3

13

บทที่ 6 การเขียนบทคัดย่อ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
- นาเข้าสู่บทเรียน
- ผู้ ส อนบรรยาย ถาม-ตอบและอภิ ป ราย
ร่วมกับผู้เรียน
- นักศึกษานาเสนอความก้าวหน้าของหัวข้อ
โครงการวิจัย ทางการออกแบบนิท รรศการ
และการจัดแสดง
สื่อการเรียน
- เอกสารบรรยาย power point
- ถาม-ตอบ
- ตาราวิชาการวิจัยทางการออกแบบ
- บทความวิจัยตัวอย่างใช้เป็นกรณีศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน
- นาเข้าสู่บทเรียน
- ผู้ ส อนบรรยาย ถาม-ตอบและอภิ ป ราย
ร่วมกับผู้เรียน
- นักศึกษานาเสนอความก้าวหน้าของหัวข้อ
โครงการวิจัย ทางการออกแบบนิท รรศการ
และการจัดแสดง
สื่อการเรียน
- เอกสารบรรยาย power point
- ถาม-ตอบ
- ตาราวิชาการวิจัยทางการออกแบบ
- บทความวิจัยตัวอย่างใช้เป็นกรณีศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน
- นาเข้าสู่บทเรียน
- ผู้ ส อนบรรยาย ถาม-ตอบและอภิ ป ราย
ร่วมกับผู้เรียน
- นักศึกษานาเสนอความก้าวหน้าของหัวข้อ
โครงการวิจัย ทางการออกแบบนิท รรศการ
และการจัดแสดง
สื่อการเรียน
- เอกสารบรรยาย power point
- ถาม-ตอบ
- ตาราวิชาการวิจัยทางการออกแบบ
- บทความวิจัยตัวอย่างใช้เป็นกรณีศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน

อาจารย์
ผู้สอน
ศรัฐ สิมศิริ

ว่าที่ร.ต.ดร.
ศรัฐ สิมศิริ

ว่าที่ร.ต.ดร.
ศรัฐ สิมศิริ

ว่าที่ร.ต.ดร.
11

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อเรื่อง

จานวน
ชั่วโมง

และการอ้างอิงเอกสาร
6.1 การเขียนบทคัดย่อ
6.2 การเขียนบรรณานุกรม

14

สรุป ทบทวนเนื้อหา และ
นาเสนอ proposal

3

15

นาเสนอ proposal

3

16

สอบปลายภาค

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
- นาเข้าสู่บทเรียน
- ผู้ ส อนบรรยาย ถาม-ตอบและอภิ ป ราย
ร่วมกับผู้เรียน
- นักศึกษานาเสนอความก้าวหน้าของหัวข้อ
โครงการวิจัย ทางการออกแบบนิท รรศการ
และการจัดแสดง
สื่อการเรียน
- เอกสารบรรยาย power point
- ถาม-ตอบ
- ตาราวิชาการวิจัยทางการออกแบบ
- บทความวิจัยตัวอย่างใช้เป็นกรณีศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน
- นาเข้าสู่บทเรียน
- ผู้ ส อนบรรยาย ถาม-ตอบและอภิ ป ราย
ร่วมกับผู้เรียน
- นั ก ศึ ก ษาน าเสนอโครงการวิ จั ย ทางการ
ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง พร้อม
ส่ง proposal ฉบับสมบูรณ์
สื่อการเรียน
- เอกสารบรรยาย power point
- ถาม-ตอบ
กิจกรรมการเรียนการสอน
- นาเข้าสู่บทเรียน
- ผู้ ส อนบรรยาย ถาม-ตอบและอภิ ป ราย
ร่วมกับผู้เรียน
- นั ก ศึ ก ษาน าเสนอโครงการวิ จั ย ทางการ
ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง พร้อม
ส่ง proposal ฉบับสมบูรณ์
สื่อการเรียน
- เอกสารบรรยาย power point
- ถาม-ตอบ

อาจารย์
ผู้สอน
ศรัฐ สิมศิริ

ว่าที่ร.ต.ดร.
ศรัฐ สิมศิริ

ว่าที่ร.ต.ดร.
ศรัฐ สิมศิริ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
12

กิจกรรมที่
1
2
3
4
5
6

ผลการ
เรียนรู้
1.1.1,1.1.2,1.1.4,
1.1.5,1.1.6,1.1.7

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

มคอ. 3
สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1 - 15

10 %

สังเกตพฤติกรรม การมีส่วนร่วม
(คะแนนการมีส่วนร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียนและบุคลิกภาพ)
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์งานวิจัย
ในรายวิชาการวิจัยทางการ
ออกแบบนิทรรศการและการ
จัดแสดง ร่วมกับการนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน และ
คุณภาพของงานวิจัยรายบุคคล

2.1.1,2.1.2,2.1.4,
2.1.5,2.1.6,2.1.7,
2.1.8
3.1.1
4.1.1,4.1.4,4.1.6
5.1.3
2.1.1,2.1.2,2.1.4,2.1.5,
2.1.6,2.1.7,2.1.8,3.1.1, สอบปลายภาค
4.1.1,4.1.4,4.1.6,5.1.3

20 %
4 - 15

16

10 %
10 %
10 %
40 %

การประเมินผล
ประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้คะแนนอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ในสัดส่วน คะแนนเก็บ (60) : สอบ
ปลายภาค (40)
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
นพพร ธนะชัยขันธ์. (2555). สถิติเบื้องต้นสาหรับการวิจัย. กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
1 ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล และ สุภาพ ฉัตราภรณ์. (2555). การออกแบบการวิจัย. กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์.
2 นพพร ธนะชัยขันธ์. (2555). สถิติเบื้องต้นสาหรับการวิจัย. กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์.
3 อรุณ จิรวัฒน์กุล.(2556). การออกแบบแบบสอบถามสาหรับงานวิจัย. กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์.
3.เอกสารและข้อมูลแนะนา
1 กฤษณา สิกขมาน. (2551).การพัฒนาบรรุภัณฑ์กล้วยตากบางกระทุ่ม.วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีที่ : 8 ฉบับที่ : 1 เลขหน้า : 103-110
2 นพดล สหชัยเสรี. (2546). เอกสารประกอบการสอนวิชา Environment & Behavior. ภาควิชาการวางแผน
ภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง.
3 นพดล สหชัยเสรี. (2551). เอกสารประกอบการสอนวิชาการวิจัยการออกแบบเพื่อความยั่งยืน. คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหาร ลาดกระบัง.
4 Sarath Simsiri. (2010). Comparisons of perception of identity for Thai craft souvenirs: A crosscultural study between Thai and Malaysian customers. The International Journal
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5
6
7

มคอ. 3
of Designed Objects. VOLUME 9 ISSUE 3, September, 2015, pp.19-32. Common
Ground Publishing LLC, USA
Sarath Simsiri. (2010). Factors Affecting Buyers’ Perceptions in Accordance with Marketing
Strategy: A Case of Vernacular Thai Product. Social and Behavioral Sciences 5,
1283–7.
Velasco, C., Salgado-Montejo, A., Marmolejo-Ramos, F., & Spence, C. (2014). Predictive
packaging design: Tasting shapes, typographies, names, and sounds. Food Quality &
Preference, 34, 88–95.
Yuri Lee, So Young Kim, Yoo-Kyoung Seock, Yunjin Cho. 2009. Tourists’ Attitudes Towards
Textiles and Apparel-Related Cultural Products: A Cross-Cultural Marketing Study.
Tourism Management 30, 724–732.
หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคลผ่านระบบออนไลน์ ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองกาหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทา มคอ.5 รายงานรายวิชาทุกภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 อาจารย์ผู้สอนศึกษาเครื่องมือ เลือกเครื่องมือ และรายวิชาที่จะนามาใช้ในการทวนสอบ เช่น
คะแนนผลการสอบ หรือ คะแนนด้านอื่น ๆ ที่กาหนดไว้ในเกณฑ์ผลการเรียนรู้ของรายวิชาพร้อมหลักฐานที่
แสดงออกมาของคะแนนแต่ละส่วนกับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
4.2 อาจารย์ผู้ส อนดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา
4.3 อาจารย์ผู้สอนประมวลผลและเขียนรายงานผลการทวนสอบ
4.4 อาจารย์ผู้สอนนาเสนอรายงานที่จัดท าขึ้นเมื่ อสิ้นสุดภาคการศึก ษาต่ออาจารย์ผู้รับ ผิดชอบ
หลัก สูตรพร้อ มทั้ ง แนวทางการปรับ ปรุง และรายงานในผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) เพื่อใช้
ประกอบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนสร้างระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาโดย
พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอนหลังการทบทวน
ประสิทธิผลของรายวิชาภายในหลักสูตร และนาเข้าที่ประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตรโดยผ่าน
14

มคอ. 3
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน ผลการประชุมการ
ทบทวนผลสัมฤทธิ์ และกลยุทธ์การสอนที่ใช้ เพื่อสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ในปีการศึ กษาถัดไป
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