รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถานบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มคอ. 3

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ศูนยสุพรรณบุรี/โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ/
หลักสูตรการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อวิชา
320733202 การออกแบบจัดแสงเบื้องตน
Fundamental Principles for Lighting Design
2. จํานวนหนวยกิต
หนวยกิต 3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิชาเลือก ระดับปริญญาตรี
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยวรรณิกา เกิดบาง / (อาจารย ผูเชี่ยวชาญพิเศษ)
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคเรียนที่ 1/2556 นักศึกษาชั้นปที่ 3 รหัส 54
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนยสุพรรณบุรี
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
10 พฤษภาคม 2554
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
• เพื่อศึกษาหลักการและทฤษฏีเบื้องตนในการออกแบบแสง สี และเงา
• เพื่อศึกษาหลักการออกแบบพื้นที่การจัดรูปแบบตางๆลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะของดวง
ไฟแตละประเภท
• เพื่อศึกษาขอมูลทางเทคนิค ขอจํากัดตางๆ จิตวิทยาการรับรูทางสายตา
• เพื่อการออกแบบแสงดวยวิธีการประหยัดพลังงานและความปลอดภัย
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• เพื่อศึกษาและเขาใจระบบการออกแบบแสง และฝกปฏิบัติการออกแบบแสงสวางดวย
เทคนิควิธีการควบคุมแสง
• เพื่อสามารถนําความรูความเขาใจไปประยุกตใชในสถานการณจริงและเปนประโยชนตอการ
ออกแบบแสงได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
• เพื่อความรูความเขาใจถึงหลักการและทฤษฏีเบื้องตนในการออกแบบแสง สี และเงา
• เพื่อความรูความเขาใจแนวคิดการออกแบบแสงและสามารถวิเคราะหแกปญหา ในงาน
ออกแบบแสงได
• เพื่อความรูความเขาใจขั้นตอนกระบวนการและหนาที่ของผูปฏิบัติงานออกแบบแสงในงาน
นิทรรศการและงานจัดแสดง
• เพื่อสามารถนําความรูความเขาใจไปประยุกตใชในสถานการณจริง
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1.คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและทฤษฏีเบื้องตนในการออกแบบแสง สี และเงา ในการออกแบบพื้นที่การ
จัดรูปแบบตางๆลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะของดวงไฟแตละประเภท ขอมูลทางเทคนิค ขอจํากัดตางๆ
จิตวิทยาการรับรูทางสายตา การประหยัดพลังงานและความปลอดภัย ฝกปฏิบัติการออกแบบแสงสวาง
ดวยเทคนิควิธีการควบคุมแสง รวมทั้งการจัดแสงสวาง
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมง ตอ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา

ฝกปฏิบัติงาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
12 ชั่วโมง ตอ
การศึกษาดวยตนเอง 3
ภาคการศึกษา
ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3.1 อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาในชั่วโมงเรียน
3.2 อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุม 1 ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายที่
ตองการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองการ
1.1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินงาน ไมสรางปญหาตอองคกร ชุมชน
สถานประกอบการ ผูวาจาง เพื่อนรวมงาน และสิ่งแวดลอม
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1.1.2 เคารพกฎระเบียบของสถานที่และรูกฎหมายที่เกี่ยวของกับการไฟฟาในงานตางๆ
1.1.3 มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตน สามารถเปนผูนําและผูตามที่ดีไดในงาน
ออกแบบแสงเพื่อความปลอดภัย
1.2 วิธีสอน
1.2.1 บรรยายเนื้อหาในแตละบทเรียน พรอมยกตัวอยางธุรกิจที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับแต
ละบทเรียน
1.2.2 นํานักศึกษา ไปทัศนศึกษาในสถานประกอบการณ ทั้งหนวยงานภาครัฐ และ
เอกชน เพื่อใหเห็นและทดลองปฏิบัติงานจริง โดยมีผูเชี่ยวชาญเปนผูบรรยายและสาธิต
1.2.3 อภิปรายกลุมยอยและกลุมใหญ เพื่อใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นในมุมมองของ
ตน และสรางกรณีศึกษาใหนักศึกษาไดทดลองทํางานแกปญหาเฉพาะหนาได เปนการสะสมประสบการณ
1.2.4 บูรณาการการเรียนการสอน โดยใหนักศึกษาลงมือปฏิบัติการออกแบบแสงใน
โครงการ ไอเดียสุพรรณ ของขวัญวันแม 2556
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 พิจารณาจากพฤติกรรมการเขาเรียนและการทํางานที่ไดรับมอบหมายอยาง
ถูกตองและตรงเวลา
1.3.2 พิจารณาจากการรวมอภิปรายที่มีเหตุผลถูกตอง เหมาะสมและสรางสรรค
1.3.3 ประเมินผลจากการสอบ การตอบคําถาม รายงานและใบงานที่มอบหมาย
1.3.4. ประเมินจากความสําเร็จของผลงานที่ไดรับมอบหมาย
1.3.5 ประเมินการทํางานรวมกับเพื่อนรวมงาน และบุคคลอื่นๆ หรือการประสานงาน
กับหนวยงานอื่น
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
ความรู เ กี่ ย วกั บ หลั กการและทฤษฏีเบื้องต น ในการออกแบบแสง สี และเงา ในการ
ออกแบบพื้นที่การจัดรูปแบบตางๆลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะของดวงไฟแตละประเภท ขอมูลทาง
เทคนิค ขอจํากัดตางๆ จิตวิทยาการรับรูทางสายตา การประหยัดพลังงานและความปลอดภัย วิธีการ
ออกแบบแสงสวางดวยเทคนิควิธีการควบคุมแสง การจัดแสงสวาง ในงานนิทรรศการและการจัดแสดง
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยายเนื้อหาในบทเรียนพรอมยกตัวอยางประกอบ
2.2.2 อภิปรายกลุมยอยและกลุมใหญในหองเรียน
2.2.3 การทํางานกลุมและงานเดี่ยว
2.2.4 วิเคราะหกรณีศึกษาตามหัวขอที่กําหนดให
2.2.5 ศึกษาดูงานสถานที่จริงในงานออกแบบแสง
2.3 วิธีประเมินผล
2.3.1 ทดสอบปลายภาคเนนการประยุกตใชทฤษฎีใหเขากับสถานการณตางๆ
2.3.2 ประเมินผลจากงานที่นักศึกษาสง แบบฝกหัดและรายงาน
2.3.3 ประเมินผลจากการทํางานรวมกัน ละการแกปญหาเฉพาะหนาไดถูกตอง
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองการพัฒนา
พัฒนาในการวิเคราะหสถานการณปจจุบันเพื่อสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ ใหเปน
ผูประกอบการที่มีวิสัยทัศนกวางไกล ทันตอสถานการณปจจุบันเพื่อสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ
ดานการออกแบบแสงตอไป
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 วิเคราะห ศึกษาองคกรธุรกิจที่มีการดําเนินงานจริง สถานการณจริง วิเคราะหการ
ดําเนินงานขององคกรนั้นๆและสรุปเปนรายงาน
3.3 วิธกี ารประเมินผล
3.3.1 สอบปลายภาคโดยเนนการคิดวิเคราะหสถานการณที่สามารถเกิดขึ้นจริง
3.3.2 พิจารณาจากการอธิปรายกลุมเล็กและกลุมใหญ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการ
4.1.1 ทักษะการสรางความสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน
4.1.2 ทักษะความเปนผูนําและผูตามในการทํางานที่เปนทีม
4.1.3 ทักษะการเรียนดวยตนเอง มีความรับผิดชอบ ในงานที่ไดรับมอบหมายครบถวน
ทันเวลา
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จักกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา
4.2.2 มอบหมายงานทั้งรายกลุมและรายบุคคล
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 นักศึกษาประเมินผลตนเองและเพื่อนดวยแบบฟอรมที่กําหนด
4.3.2 ประเมินผลการรายงานที่นักศึกษานําเสนอ
4.3.3 ประเมินผลจากการอภิปรายกลุม
5. ทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 พัฒนาทักษะการวิเคราะหขอมูลที่กําหนดให
5.1.2 พัฒนาทักษะดานการสื่อสารทั้งการฟง การพูด การอาน โดยจัดทําเปนรายงาน
และนําเสนอในชั้นเรียน
5.1.3 พัฒนาทักษะดานการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานใหนักศึกษาสืบคนดวยตนเองทางเว็ปไซต นําขอมูลมาวิเคราะห
เพื่อนําเสนอหนาชั้นเรียน
5.2.2 นําเสนอผลการศึกษาขอมูล พรอมการวิเคราะหและนําเสนอในรูปแบบเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม

5

5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากการมีสวนรวมในการอภิปราย หลังจากฟงการนําเสนอผลการศึกษา
คนควาของเพื่อรวมชั้นเรียน
5.3.2 ประเมินจากรายงานการเขียนและการนําเสนอผลงานในรูปของเทคโนโลยี
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
อธิบายรายวิชา
บ ท ที่ 1 ห ลั ก ก า ร แ ล ะ ทฤ ษ ฏี ก า ร
2

ออกแบบแสงเบื้ อ งต น สํ า หรั บ
งานนิทรรศการ
บทที่ 2 - ทฤษฏีแสง สี และเงา
- สีของแสง

จํานวน
ชั่วโมง
3

ผูสอน
อ.วรรณิกา

ถาม ตอบ
3

3

บทที่ 3อุปกรณและเครื่องมือสําหรับงาน

3

4

บทที่ 4 คุณสมบัติเฉพาะของดวงไฟแตละ
ประเภท

3

5

บทที่ 5หลักการออกแบบแสงใหเหมาะสมกับ
พื้นที่

3

6

บทที่ 6หลักการตกแตงพื้นทีด่ วยแสง

3

7

บทที่ 7จิตวิทยาการรับรูทางสายตา

3

ออกแบบแสง

กิจกรรมการสอน/
สื่อการสอน
นําเขาสูบทเรียน พูดถึง
บุคลิกภาพการเขาชั้นเรียน

นําเขาสูบทเรียน พูดเรื่องความคิด
สรางสรรค กับการบูรณาการใน
รายวิชาบรรยายเนื้อหาในบทเรียน
กิจกรรมที1่ จัดกลุมนักศึกษา
มอบหมายงานใหนักศึกษา
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทําแบบฝกหัดทายบทเรียน
นําเขาสูบทเรียน พูดเรื่อง
จรรยาบรรณของนักออกแบบ
บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
จัดกลุมนักศึกษามอบหมายงานให
นักศึกษารายกลุม และงานเดี่ยว
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทําแบบฝกหัดทายบทเรียน
นําเขาสูบทเรียน พูดเรื่อง
จรรยาบรรณของนักออกแบบ
บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
จัดกลุมนักศึกษามอบหมายงานให
นักศึกษารายกลุม และงานเดี่ยว
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
จัดกลุมนักศึกษามอบหมายงานให
นักศึกษารายกลุม และงานเดี่ยว
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

(อาจารยพิเศษ)

บรรยายเนื้อหา ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบตกแตงพื้นที่
บรรยายเนื้อหา อภิปราย

(อาจารยพิเศษ)

(อาจารยพิเศษ)

(อาจารยพิเศษ)

(อาจารยพิเศษ)

(อาจารยพิเศษ)
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8

บทที่ 8 การประหยัดพลังงานและ
ความปลอดภัย

9

บทที่ 9 ปฏิบัติการออกแบบแสงสวางดวย
เทคนิควิธีการควบคุมแสง รวมทั้งการจัดแสง
สวาง

10

ศึกษาดูงานนอกสถานที่

3

3

11

การออกแบบแสงในงาน Event โครงการ
ไอเดียสุพรรณของขวัญวันแม 2556

3

12

การออกแบบแสงในงาน Event โครงการ
ไอเดียสุพรรณของขวัญวันแม 2556
การออกแบบแสงในงาน Event ที่ไดรับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัย

3

ประชุมสรุปผลการดําเนินงานการออกแบบแสง
ในงาน Event โครงการ ไอเดียสุพรรณ
ของขวัญวันแม 2556 และ งาน Event ที่ไดรับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัย
สอบปลายภาค

3

13
14

15

การวัดผล
1.คะแนนระหวางภาคเรียน
1.1 จิตพิสัย
1.2 กระบวนการจัดงานสัมมนา
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4
2.สอบปลายภาค

3

3

แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
สรุปแนวคิด ตอบขอซักถาม
ความคิดสรางสรรค กับการบูรณา
การในรายวิชา อภิปรายกลุม
นําเสนอวิธีการประหยัดพลังงาน
ในงานออกแบบแสง
จรรยาบรรณของนักออกแบบ
บรรยาย ทดลองปฏิบตั ิการ
ออกแบบแสงสวางดวยเทคนิค
วิธีการควบคุมแสง ณ สถานที่จริง
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานนอก
สถานที่ ในสถานที่จริง ทดลอง
เครื่องมือและอุปกรณ การ
ออกแบบแสง โดยผูเ ชี่ยวชาญ
กิจกรรมที่ 3 ดําเนินงานการ
ออกแบบแสงในงาน Event
โครงการ ไอเดียสุพรรณของขวัญ
วันแม 2556 เปนกรณีศกึ ษา
จัดงานโครงการ ไอเดียสุพรรณ
ของขวัญวันแม 2556
กิจกรรมที่ 4 ดําเนินงานงาน
Event ที่ไดรับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัย
การประชุม นําเสนอรายงานสรุป
การดําเนินงาน อภิปรายกลุม
พรอมทําเลมสรุปผลงาน
ทบทวนบทเรียน / สอบทฤษฏี
ปลายภาค

10

คะแนน

10
10
20
20

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

70 คะแนน

30 คะแนน

(อาจารยพิเศษ)

(อาจารยพิเศษ)

อ.วรรณิกา / (อาจารย
พิเศษ)
อ.วรรณิกา

อ.วรรณิกา
อ.วรรณิกา
อ.วรรณิกา

อ.วรรณิกา
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ระดับคะแนนA
รอยละ
90-100
ระดับคะแนน B 
รอยละ
85-89
ระดับคะแนนB
รอยละ
75-84
ระดับคะแนน C 
รอยละ
70-74
ระดับคะแนน C
รอยละ
60-69
ระดับคะแนน D 
รอยละ
55-59
ระดับคะแนน D
รอยละ
50-54
ระดับคะแนน E
ต่ํากวารอยละ 50
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1.เอกสารและตําราหลัก
สมิต สัชฌุกร. เทคนิคการจัดประชุม. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สนพ.สายธาร, 2547.
สมิต สัชฌุกร.การประชุมที่เกิดประสิทธิผล. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สนพ.สายธาร, 2547.
Thomas. N. and Reek, H. (2005) The strategy and Tactics of Pricing. Se-Education.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาการจัดองคประกอบการออกแบบ จัดทําโดยนักศึกษา โดยมี
กิจกรรมและความเห็นจากนักศึกษาดังนี้
- แบบประเมินผูสอน และ แบบประเมินรายวิชา
- การสนทนาระหวางผูสอน และ ผูเรียน
- สังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
การเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอนมีดังนี้
- การทดสอบผลประเมินการเรียนรู
- ผลการสอบ
- สังเกตการณสอน จากผลงานของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากประเมินการสอน (ขอ 2 ) จึงปรับปรุงการสอน โดยจัดกิจกรรม และหาขอมูลเพิ่มเติม ใน
การปรับปรุงการสอนดังนี้
4. การตรวจสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามจากผลงานของนักศึกษาในระหวางภาคเรียน
มีการตั้งกรรมการในสาขาวิชา ตรวจผลประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยวิธีการใหคะแนน
ผลงาน และ คะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวน และการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- มีการปรับปรุงรายวิชา ตามขอเสนอแนะ และความเหมาะสม
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- ใหผูเขารวมการสัมมนาจากภายนอกเปนผูประเมิน และวิจารณเสนอความคิดเห็น ในการ
ดําเนินงาน เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรู และมีแนวคิดที่แตกตาง และเหมาะสมกับสถานการณ
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
6. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาการจัดองคประกอบการออกแบบ จัดทําโดยนักศึกษา โดยมี
กิจกรรมและความเห็นจากนักศึกษาดังนี้
- แบบประเมินผูสอน และ แบบประเมินรายวิชา
- การสนทนาระหวางผูสอน และ ผูเรียน
- สังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียนในการดําเนินงานในโครงการตางๆที่ไดรับมอบหมาย
7. กลยุทธการประเมินการสอน
การเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอนมีดังนี้
- การทดสอบผลประเมินการเรียนรู
- ผลการสอบ
- สังเกตการณสอน จากผลงานของนักศึกษา
8. การปรับปรุงการสอน
หลังจากประเมินการสอน (ขอ 2 ) จึงปรับปรุงการสอน โดยจัดกิจกรรม และหาขอมูลเพิ่มเติม ใน
การปรับปรุงการสอนดังนี้
- การทําวิจัยในชั้นเรียน
9. การตรวจสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามจากผลงานของนักศึกษาในระหวางภาคเรียน
มีการตั้งกรรมการในสาขาวิชา ตรวจผลประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยวิธีการใหคะแนน
ผลงาน และ คะแนนพฤติกรรม
10. การดําเนินการทบทวน และการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- มีการปรับปรุงรายวิชา ตามขอเสนอแนะ และความเหมาะสม
- เปลี่ยนอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรู และมีแนวคิดที่แตกตาง และเหมาะสมกับ
สถานการณ

