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วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
20733202
การออกแบบจัดแสงเบื้องตน
Fundamental Principles for Lighting Design
2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเลือกเสรี
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยวรรณิกา เกิดบาง
4.2 อาจารยผูสอน อาจารยวรรณิกา เกิดบาง ตอนเรียน UA
วาที่รอยตรีดร.ศรัฐ สิมสิริ
นายทวิทธิ์ เกษประไพ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษา 2/2560 ชั้นปที่ 3
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
1.1 พุทธิพิสัย (ความรูที่ไดรับจากการเรียน)
เพื่อใหนักศึกษาที่ไมมีพื้นฐานดานการออกแบบ สามารถเรียนรูและเขาใจ สามารถปฏิบัติในขั้นตอนตางๆ
ไดอยางเหมาะสม
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะที่ไดรับจากการเรียน)
• เพื่อศึกษาหลักการและทฤษฏีเบื้องตนในการออกแบบแสง สี และเงา
• เพื่อศึกษาหลักการออกแบบพื้นที่การจัดรูปแบบตางๆลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะของดวงไฟ
แตละประเภท
• เพื่อศึกษาขอมูลทางเทคนิค ขอจํากัดตางๆ จิตวิทยาการรับรูทางสายตา
• เพื่อการออกแบบแสงดวยวิธีการประหยัดพลังงานและความปลอดภัย
• เพื่อศึกษาและเขาใจระบบการออกแบบแสง และฝกปฏิบัติการออกแบบแสงสวางดวยเทคนิค
วิธีการควบคุมแสง
• เพื่อสามารถนําความรูความเขาใจไปประยุกตใชในสถานการณจริงและเปนประโยชนตอการ
ออกแบบแสงได
• เพื่อสามารถนําความรูความเขาใจในการออกแบบแสง ตามโครงการตางๆของหลักสูตรได
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากการเรียน)
เพื่อใหนักศึกษามีทัศนคติที่ดีตออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
และปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางสม่ําเสมอ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
• เพื่อความรูความเขาใจถึงหลักการและทฤษฏีเบื้องตนในการออกแบบแสง สี และเงา
• เพื่อความรูความเขาใจแนวคิดการออกแบบแสงและสามารถวิเคราะหแกปญหา ในงานออกแบบ
แสงได
• เพื่อความรูความเขาใจขั้นตอนกระบวนการและหนาที่ของผูปฏิบัติงานออกแบบแสงในงาน
นิทรรศการและงานจัดแสดง
• เพื่อสามารถนําความรูความเขาใจไปประยุกตใชในสถานการณจริง
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและทฤษฎีเบื้องตนในการออกแบบแสง สี และเงา ในการออกแบบพื้นที่การ
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จัดแสดงรูปแบบตางๆ ลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะของดวงไฟแตละประเภท ขอมูลทางเทคนิค ขอจํากัด
ตางๆ จิตวิทยาการรับรูทางสายตา การประหยัดพลังงานและความปลอดภัย ฝกปฏิบัติการออกแบบแสงสวาง
ดวยเทคนิคและวิธีการควบคุมแสง รวมทั้งการจัดการแสงสวาง
Study the fundamental principles and theories of lighting design, coloring
and shading for distinctive displays. Features and qualifications of each type of light bulb,
technical information, limitations, visual perceptive psychology, energy economization and
safety are to be studied. Practice designing illumination with different techniques in order
to control the lighting.
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 (เฉพาะรายที่ตองการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยาง
ราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวมตามสายงานทางดานงานนิทรรศการและการจัดแสดงงาน โดย
มาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
● 1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
● 2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
○ 3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไข
ขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ
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● 4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย

● 5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคการและสังคม
○ 6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคการ และสังคม
● 7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
ปลู ก ฝ ง ให นั ก ศึ ก ษามี ร ะเบี ย บวิ นั ย โดยเน น การตรงต อ เวลา การแต ง กาย 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
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานและ
การเขารวมกิจกรรม
2) ประเมินจากการดําเนินกิจกรรม ทั้งหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกที่
หลักสูตรมอบหมาย
3) ประเมินตามกรอบ Competency ของหลักสูตรโดยอาจารยผูสอนมีสวนรวมใน
การประเมินทุกรายวิชา มอบรางวัลสําหรับนักศึกษาที่ไดผลการประเมินมากที่สุดในแตละชั้นปทุกภาคเรียน

2. ความรู
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
● 3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ในการจัดงานนิทรรศการและงานจัดแสดงในรูปแบบ
ตางๆ
● 4) สามารถเรียนรูสิ่งใหม ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการออกแบบ
● 5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางการออกแบบอยางตอเนื่อง
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○ 6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ
○ 7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตการออกแบบนิทรรศการและงาน
แสดงที่ใชงานไดจริง
● 8) สามารถบูรณาการความรูที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆ โดย
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
5) ประเมินจากการฝกประสบการณ
3 ทักษะทางปญญา
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
● 4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับงานออกแบบนิทรรศการและงานแสดงไดอยาง
เหมาะสม
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
การสอนในรูปแบบ Active Learning ใชกรณี ศึกษาทําในรูปแบบ PDCA โดยการ
ประยุกตใชศาสตรทางดานการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดงในการทํางานรวมกับผูอื่น มีการแบง
7
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หน าที่การทํ างาน แลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น แกป ญ หาเฉพาะหน า มี การอภิ ป รายกลุ ม และเป ดโอกาสให
นักศึกษาไดใชความรูเพื่อการปฏิบัติงานจริง
1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา จากการใชกรณีศึกษาในการ
ปฏิบัติงานจริง ในรูปแบบ PDCA โดยใหผูที่เขารวมงานประเมินความพึงพอใจ และทําการอภิปรายกลุมเพื่อ
สรุปผลการดําเนินงานวิเคราะหปญหาและหาแนวทางการแกปญหาเพื่องานครั้งตอไป
4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึ กษาตองออกไปประกอบอาชีพซึ่งสวนใหญ ตองเกี่ยวข องกั บบุ คคล
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) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกป ญหาในสถานการณ
ตางๆ ในกลุมทั้งบทบาทผูนํา หรือบทบาทของผูรวมทีม
● 3) สามารถใชความรูในศาสตร มาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
● 4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
● 5) สามารถเป น ผู ริเริ่มแสดงประเด็ น ในการแกไขสถานการณ ทั้งสวนตั วและส วนรวม
รวมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
● 6)มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง
4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
การสอนในรูปแบบ Active Learning กําหนดกิจกรรมใหทํางานเปนกลุม มีการ
ประสานงานกับผูอื่นหรือคนควาหาขอมูลจากแหลงขอมูลอื่นๆ รวมถึงการหาขอมูลจาก
การสัมภาษณ
บุคคลหรือผูมีประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคล
และความสามารถในการรับผิดชอบดังนี้
1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดอยางดี
2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานได
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อยางดี
4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและบุคคลทั่วไป
5) มีภาวะผูนํา
4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุม
ในชั้นเรียนและสังเกตจากพฤติ กรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรง
ประเด็นของขอมูลที่ดําเนินกิจกรรม
5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
นักศึกษาตองมีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้
● 1) มีทักษะในการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่
เกี่ยวกับการออกแบบ
● 2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการ
แสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
● 3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียนในการนําเสนออยาง
เหมาะสม
● 4) สามารถใชเครื่องมือและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารนเทศ
ในการเรียนการสอนดานการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จําเปนตองมี
การเขียนแบบ การออกแบบคํานวณตัวเลขเพื่อหาขนาดสัดสวน เพื่ อนําแบบไปผลิต เปนชิ้นงานหรือ
ผลงานจริง สวนการนําเสนอแบบจําเปนตองมีการออกแบบและนําเสนอแบบผานระบบสารสนเทศ ทําให
นักศึกษาสามารถใชทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การประเมิ น จากผลงานการออกแบบ การเขีย นแบบ และการนํ าเสนอผาน
ระบบสารสนเทศ ที่มีความถูกตองและมีประสิทธิภาพ
2) การประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผล
ใน
การเลือกใชเครื่องมือตางๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
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6 วิธีการสอน
6.1 บรรยายเนือ้ หาในแตละบทเรียน พรอมยกตัวอยางธุรกิจที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับแตละ
บทเรียน
6.2 นํานักศึกษา ไปทัศนศึกษาในสถานประกอบการณ ทั้งหนวยงานภาครัฐ และเอกชน
เพื่อใหเห็นและทดลองปฏิบัติงานจริง โดยมีผูเชี่ยวชาญเปนผูบรรยายและสาธิต
6.3 อภิปรายกลุมยอยและกลุมใหญ เพื่อใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นในมุมมองของตน
และสรางกรณีศึกษาใหนักศึกษาไดทดลองทํางานแกปญหาเฉพาะหนาได เปนการสะสมประสบการณ
6.4 บูรณาการการเรียนการสอน โดยใหนักศึกษาลงมือปฏิบัติการออกแบบแสงในโครงการ
ตางๆของหลักสูตรดังนี้
โครงการ EVEX ศูนยสรางสรรคการออกแบบ
โครงการ EVEX เสริมทีมเสริมประสบการณนอกหองเรียน
7 วิธีการประเมินผล
7.1 พิจารณาจากพฤติกรรมการเขาเรียนและการทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางถูกตองและตรงเวลา
7.2 พิจารณาจากการรวมอภิปรายที่มีเหตุผลถูกตอง เหมาะสมและสรางสรรค
7.3 ประเมินผลจากการสอบ การตอบคําถาม รายงานและใบงานที่มอบหมาย
7.4 ประเมินจากความสําเร็จของผลงานที่ไดรับมอบหมาย
7.5 ประเมินการทํางานรวมกับเพื่อนรวมงาน และบุคคลอื่นๆ หรือการประสานงานกับหนวยงานอื่น
7.6 ผลสัมฤทธิ์ของผลงานนักศึกษา จากผูสอนและจากแบบประเมินขององคกรและสถาน
ประกอบการณภายนอก
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอเรื่อง
1

2

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ชั่วโมง
อธิบายรายวิชา
4
นําเขาสูบทเรียน พูดถึงบุคลิกภาพการ
บทที่ 1 หลักการและทฤษฏีการ
เขาชั้นเรียน ถาม ตอบ
ออกแบบแสงเบื้ อ งต น
นําเสนอโดย Power Point
สําหรับงานนิทรรศการ
บทที่ 2 - ทฤษฏีแสง สี และเงา
4 นําเขาสูบทเรียน พูดเรื่องความคิด
- สีของแสง
สรางสรรค กับการบูรณาการในรายวิชา
บรรยายเนือ้ หาในบทเรียน
กิจกรรมที่1เชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญ
ดานการออกแบบแสง ตามโครงการ

อาจารย
ผูสอน
อ.วรรณิกา
อ.ศรัฐ

อ.วรรณิกา
(อาจารยพิเศษ)
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สัปดาหที่

หัวขอเรื่อง

จํานวน
ชั่วโมง

3

บทที่ 3 อุปกรณและเครื่องมือ
สําหรับงานออกแบบแสง

4

4

บทที่ 4 คุณสมบัติเฉพาะของดวง
ไฟแตละประเภท วิทยากร
ผูเชี่ยวชาญดาน

4

5

บทที่ 5หลักการออกแบบแสงให
เหมาะสมกับพื้นที่

4

6

บทที่ 6หลักการตกแตงพื้นทีด่ วย
แสง

4

7

บทที่ 7จิตวิทยาการรับรูทาง
สายตา

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
EVEX เสริมทีมเสริมประสบการณนอก
หองเรียน
จัดกลุมนักศึกษามอบหมายงานให
นักศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ทําแบบฝกหัดทายบทเรียน
นําเสนอโดย Power Point
นําเขาสูบทเรียน พูดเรื่องจรรยาบรรณ
ของนักออกแบบ
บรรยายเนือ้ หาในบทเรียน
จัดกลุมนักศึกษามอบหมายงานให
นักศึกษารายกลุมและงานเดี่ยว
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
นําเสนอโดย Power Point
นําเขาสูบทเรียน พูดเรื่องจรรยาบรรณ
ของนักออกแบบบรรยายเนื้อหาใน
บทเรียน
จัดกลุมนักศึกษามอบหมายงานให
นักศึกษารายกลุมและงานเดี่ยว
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
นําเสนอโดย Power Point and
Multimedia
บรรยายเนือ้ หาในบทเรียน
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
นําเสนอโดย Power Point and
Multimedia
บรรยายเนื้อหา ฝกปฏิบัติการออกแบบ
ตกแตงพื้นที่ โครงการ EVEX เสริมทีม
เสริมประสบการณนอก รวมกับองคกร
ภายนอก Multimedia
บรรยายเนือ้ หา อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น สรุปแนวคิด ตอบขอ
ซักถามโครงการ EVEX เสริมทีมเสริม
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อาจารย
ผูสอน

อ.วรรณิกา
(อาจารยพิเศษ)

อ.วรรณิกา
(อาจารยพิเศษ)

อ.วรรณิกา
(อาจารยพิเศษ)

อ.วรรณิกา
(อาจารยพิเศษ)

อ.วรรณิกา
(อาจารยพิเศษ)
11

สัปดาหที่

หัวขอเรื่อง

จํานวน
ชั่วโมง

8

บทที่ 8 การประหยัดพลังงานและ
ความปลอดภัย

4

9

บทที่ 9 ปฏิบัติการออกแบบแสง
สวางดวยเทคนิควิธีการควบคุมแสง
รวมทั้งการจัดแสงสวาง

4

10

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษา
ทักษะการใชเครื่องมือและอุปกรณ
การออกแบบแสงสําหรับพื้นที่การ
แสดง

4

11

วางแผนการออกแบบแสงใน
โครงการEVEX ศูนยสรางสรรคการ
ออกแบบ ใน “กิจกรรม EVEX
OPEN HOUSE” การออกแบบ
แสงเพื่อการจัดนิทรรศการ
นําเสนอการออกแบบแสงใน
โครงการEVEX ศูนยสรางสรรคการ
ออกแบบ ใน “กิจกรรม EVEX
OPEN HOUSE” การออกแบบ
แสงเพื่อการจัดนิทรรศการ

4

ปฏิบัตกิ ารออกแบบแสงใน
โครงการEVEX ศูนยสรางสรรคการ
ออกแบบ ใน “กิจกรรม EVEX

4

12

13

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ประสบการณนอกหองเรียน
Multimedia
ความคิดสรางสรรค กับการบูรณาการใน
รายวิชา อภิปรายกลุม นําเสนอวิธีการ
ประหยัดพลังงานในงานออกแบบแสง
โครงการ EVEX เสริมทีมเสริม
ประสบการณนอกหองเรียน
Multimedia
จรรยาบรรณของนักออกแบบ
บรรยาย ทดลองปฏิบัติการออกแบบ
แสงสวางดวยเทคนิควิธีการควบคุมแสง
ณ สถานที่จริง Multimedia
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานนอกสถานที่
ในสถานที่จริง ทดลองเครื่องมือและ
อุปกรณ การออกแบบแสง โดย
ผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานภายนอก
Multimedia
กิจกรรมที่ 3 ดําเนินงานการออกแบบ
แสง โครงการEVEX ศูนยสรางสรรค
การออกแบบ ใน “กิจกรรม EVEX
OPEN HOUSE” การออกแบบแสงเพื่อ
การจัดนิทรรศการ Multimedia
กิจกรรมที่ 4 นําเสนองานตามโจทยที่
ไดรับมอบหมายตามสถานการณ
ในโครงการEVEX ศูนยสรางสรรคการ
ออกแบบ ใน “กิจกรรม EVEX OPEN
HOUSE” การออกแบบแสงเพื่อการจัด
นิทรรศการ Multimedia
กิจกรรมที่ 5 ดําเนินงานกิจกรรม EVEX
OPEN HOUSE” การออกแบบแสงเพื่อ
การจัดนิทรรศการ Multimedia

มคอ. 3
อาจารย
ผูสอน

อ.วรรณิกา
(อาจารยพิเศษ)

อ.วรรณิกา
(อาจารยพิเศษ)

อ.วรรณิกา
อ.ศรัฐ
(อาจารยพิเศษ)

อ.วรรณิกา
อ.ศรัฐ

อ.วรรณิกา
อ.ศรัฐ

อ.วรรณิกา
อ.ศรัฐ

12

สัปดาหที่

14

15

16

หัวขอเรื่อง
OPEN HOUSE” การออกแบบ
แสงเพื่อการจัดนิทรรศการ
ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน
ออกแบบแสงใน“กิจกรรม EVEX
OPEN HOUSE” การออกแบบ
แสงเพื่อการจัดนิทรรศการงาน
ประเมินผลการดําเนินงาน
ออกแบบแสงใน“กิจกรรม EVEX
OPEN HOUSE” การออกแบบ
แสงเพื่อการจัดนิทรรศการงาน
สอบปลายภาค

จํานวน
ชั่วโมง

4

4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

มคอ. 3
อาจารย
ผูสอน

การประชุม นําเสนอรายงานสรุปการ
ดําเนินงาน อภิปรายกลุม พรอมทําเลม
สรุปผลงาน “กิจกรรม EVEX OPEN
HOUSE” การออกแบบแสงเพื่อการจัด
นิทรรศการ Multimedia
ปะเมินผลการดําเนินงาน อภิปรายกลุม
“กิจกรรม EVEX OPEN HOUSE” การ
ออกแบบแสงเพื่อการจัดนิทรรศการ

อ.วรรณิกา
อ.ศรัฐ

สอบทฤษฎี

อ.วรรณิกา
อ.ศรัฐ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการ
วิธีการประเมิน
เรียนรู
1
1.2,1.4,1.5,1.7, - ประเมินจากผลงานที่
2.1,2.2,
นักศึกษาไดคนความา
3.4,5.1,5.4
- ความรับผิดชอบงานและ
การสงงานตรงตามเวลา
2
1.1,1.2,2.1,2.4 - ความรับผิดชอบ การสงงาน
3.1,4.1,5.1,5.3 ตรงตามเวลาที่นัดหมาย
- ความถูกตองในการเลือก
ผลงานจัดแสง
- ความเขาใจในการวิเคราะห
ขอดีขอเสียในการออกแบบที่
นําเสนอ
3
- ประเมินจากผลงานการเขียน
1.1,1.2,2.1,2.2,2.4 แบบ ความถูกตองและความ
3.1,3.4,5.1,5.4 สวยงาม
- การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นตาม

อ.วรรณิกา
อ.ศรัฐ

สัปดาหที่
ประเมิน
1

สัดสวนของการ
ประเมินผล
10%

2,3,4,5

5%

6

5%
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มคอ. 3
4

1.1,1.2,2.1,2.2,
2.3,3.1,3.4,4.2

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

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

กระบวนการออกแบบแสง
- ประเมินผลงานการจัดการ
พื้นที่เพื่อการจัดแสง
- ประเมินความถูกตองในการ
เลือกใชวัสดุอุปกรณ
- ผลสัมฤทธิ์ของผลงาน
- กระบวนการและขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การจัดแสง
- วิธีการแกปญหาในระหวาง
การปฏิบัติงาน
- ผลสัมฤทธิ์ของผลงาน
- การบูรณาการความรู
- การทํางานรวมกับผูอื่น
- คุณธรรมจริยธรรมในการ
ทํางาน
- กระบวนการและขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การจัดแสง
- วิธีการแกปญหาในระหวาง
การปฏิบัติงาน
- ผลสัมฤทธิ์ของผลงาน
- การบูรณาการความรู
- การทํางานรวมกับผูอื่น
- คุณธรรมจริยธรรมในการ
ทํางาน
- กระบวนการและขั้นตอน
การปฏิบัติงาน1.3.2 วิธีการ
แกปญหาในระหวางการ
ปฏิบัติงาน
- ผลสัมฤทธิ์ของผลงาน
- การบูรณาการความรูแขนง
ตางๆ
- กระบวนการและขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
- วิธีการแกปญหาในระหวาง

7

10%

8,9

10%

10,11

10%

12,13

10%

14,15

10%

14

มคอ. 3
การปฏิบัติงาน
- ผลสัมฤทธิ์ของผลงาน
- การบูรณาการความรูแขนง
ตางๆ
สอบปลายภาค

16

การประเมินผล
1.คะแนนระหวางภาคเรียน
1.1 ปฏิบัติงานรายสัปดาห
1.2รายงาน
1.3ปฏิบัติงาน
(จัดแสดงนิทรรศการผลงานภาพเขียน)
2.สอบปลายภาค
2.1 สอบทฤษฎี
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ระดับคะแนนA
ระดับคะแนน B 
ระดับคะแนนB
ระดับคะแนน C 
ระดับคะแนน C
ระดับคะแนน D 
ระดับคะแนน D
ระดับคะแนน E

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
ต่ํากวารอยละ

16

30 %

70 คะแนน
50 คะแนน
10 คะแนน
10
30
30

คะแนน
คะแนน
คะแนน

90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
50

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน. (2560) เทคนิคการออกแบบระบบแสงสวาง.(พิมพครั้งที่ 4) สํานักพิมพ
กรุงทพฯ : สงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) สนพ. สมาคม
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
15

มคอ. 3
1

ศิลี บรรจงจิตร,ศุลี บรรจงจิตร. (2538) วิศวกรรมการสองสวาง. พิมพลักษณ, กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น

2

สุรีพรรณ สุพรรณสมบูรณ. (2544). อิทธิพลของตัวแปรที่มีผลตอการนําแสงธรรมชาติดานขางเขามาใชภายใน
อาคาร วิทยานิพนธ สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
Egan, M. David, & Olgyay, V. W. (2002). Architectural lighting. New York: McGraw-Hill.
Lechner, N. (2001). Heating, cooling, lighting: Design methods for architect (2nd ed.). New
York: John Wiley & Sons.
Moore, F. (1986). Concept and practice of architectural daylighting. New York: Van Nostrand
Reinhold.

3
4
5

3.เอกสารและขอมูลแนะนํา
1 http://www.diischool.com/lighting-design/
2 http://www.lighting.philips.co.th/education/lighting-university#page=1
3 http://vewalight.com/en/knowledgebase
หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาการออกแบบและการตกแตงบาน จัดทําโดยมี
กิจกรรม และความเห็นจากนักศึกษาดังนี้
- แบบประเมินผูสอน และ แบบประเมินรายวิชา
- สังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียน
- สังเกตจากคุณภาพของผลงานที่มอบหมาย
- ผลประเมินจากสถานประกอบการณ และหนวยงาน องคกรภายนอก
2) นั ก ศึ ก ษาประเมิ น การเรี ย นการสอนของอาจารย เป น รายบุ ค คลผ า นระบบออนไลน ของ
มหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
การเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ดังนี้
- ทดสอบผลประเมินเรียนรู
- ผลการสอบ
- สังเกตการณสอนจากผลงานกิจกรรมของนักศึกษา
- ผลประเมินจากสถานประกอบการณ และหนวยงาน องคกรภายนอก
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มคอ. 3
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

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูสอนสรางระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาโดย
พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอนหลังการทบทวน
ประสิทธิผลของรายวิชาภายในหลักสูตร และนําเขาที่ประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตรโดยผาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน ผลการประชุมการ
ทบทวนผลสัมฤทธิ์ และกลยุทธการสอนที่ใช เพื่อสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป
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