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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 
รหสัวิชา FAD2215รายวิชาหลกัการออกแบบแฟชัน่บนโครงหุ่นเปลือย   

สาขาวิชา การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2564 

 
หมวดท่ี๑ข้อมูลทัว่ไป 

๑. รหสัและช่ือรายวิชา   
รหสัวชิา     FAD2215 
ชื่อรายวชิาภาษาไทย   หลกัการออกแบบแฟชัน่บนโครงหุ่นเปลอืย   
ชื่อรายวชิาภาษาองักฤษ    Principle of Fashion Design on the Nude Model    

๒. จ านวนหน่วยกิต              3(2-2-5)ทฤษฎี 2 ชัว่โมง/ปฏบิตั ิ2 ชัว่โมง/นอกเวลา 5 ชัว่โมง  
       
๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑  หลกัสูตร        ศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย  
๓.๒  ประเภทของรายวชิา     วชิาเฉพาะดา้น 
 
๔.อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน    
๔.๑  อาจารย์ผูร้บัผดิชอบรายวชิา   ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ  
๔.๒  อาจารย์ผูส้อน    ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ 
 
๕.  สถานท่ีติดต่อ             อาคาร 58 คณะศลิปกรรมศาสตร์ หอ้งพกัอาจารย์ชัน้ M 
E – Mail.                                chanoknart.ma@ssru.ac.th, pook_ka_9@hotmail.com 
๖. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน   

๖.๑ ภาคการศกึษาที ่        2 /2564  ชัน้ปีที ่2 
๖.๒ จ านวนผูเ้รยีนทีร่บัได้                  ประมาณ 35 คน  กลุ่ม 001,002 

 
๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)  (ถ้าม)ีไม่ม ี
 
๘. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั(Co-requisites)(ถ้าม)ี ไม่ม ี  
 
๙. สถานท่ีเรียน  อาคาร 58 คณะศลิปกรรมศาสตร์ หอ้ง58M04 ชัน้ M  
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๑๐.วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุ   วนัที ่25 เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ.2563 
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
 
 

หมวดท่ี๒จุดมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  นักศกึษาสามารถเขา้ใจทฤษฎีและกระบวนการออกแบบเสือ้ผา้บนโครงหุ่นเปลอืย รวมถงึกระบวนการท าแพทเทริน์

และตดัเยบ็บนโครงหุ่นเปลอืยไดอ้ย่างถูกวิธ ีโดยมคีวามเชีย่วชาญจนกระทัง่น าไปใชพ้ฒันาในการออกแบบเครื่องแต่งกาย
อื่นๆต่อไป 

 
 
๒. วตัถปุระสงค์ในการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

 1) เพื่อเขา้ใจทฤษฎีในการออกแบบเครื่องแต่งกายบนโครงหุ่นเปลอืยไดอ้ย่างถูกต้อง 
2)  เพื่อเขา้ใจทฤษฎีการออกแบบแพทเทริ์นเสือ้ กระโปรง กางเกงบนโครงหุ่นเปลอืยไดอ้ย่างถูกต้อง 
3)  เพื่อสามารถปฏบิตักิารออกแบบ สรา้งแพทเทริ์นและตดัเยบ็เสือ้บนโครงหุ่นเปลอืยไดอ้ย่างถูกต้อง 
4)  เพื่อสามารถน าหลกัเกณฑ์และทฤษฎีต่างๆทีไ่ดม้าประเมนิคุณค่าและน าแนวทางไปพฒันางาน 

                  ออกแบบ 
 

 
หมวดท่ี๓ลกัษณะและการด าเนินการ 

 
๑. ค าอธิบายรายวิชา 

          ออกแบบเครื่องแต่งกายบนโครงหุ่น วิธีและเทคนิคการสร้างแพทเทริ์นเส้ือผ้าเบ้ืองต้นบนโครงหุ่น และการ
สร้างแพทเทริ์นเส้ือ กระโปรง กางเกง  ในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องแต่งกาย การทำแพทเทิร์นและ
ตัดเย็บเส้ือผ้าบนโครงหุ่นตามผลงานที่ได้ออกแบบไว้ข้างต้น 

          Principles of designing costumes on nude models, basic techniques in creating various 
patterns of costumes; blouses, skirts, pants, together with practice in costume designs, pattern creating, 
and making costumes for the models as designed 
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๒. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

สอนเสริม 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบติั/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชัว่โมง) 

2   ชัว่โมงต่อสปัดาห์   
30  ชัว่โมงต่อภาค
การศกึษา 

 

ตามประกาศของ
มหาวทิยาลยั ( เฉพาะ
กรณีทีง่ดการเรยีนการ
สอน ) หรอืตามความ
ต้องการของนักศกึษา
เฉพาะรายบุคคล 

2    ชัว่โมงต่อสปัดาห์   
30  ชัว่โมงต่อภาคการศกึษา 

 

5    ชัว่โมงต่อสปัดาห์   
75  ชัว่โมงต่อภาคการศกึษา 

 
 

 
๓. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 ๑ ชัว่โมง / สปัดาห์ 
 ๓.๑ ปรกึษาดว้ยตนเองทีห่อ้งพกัอาจารย์ผูส้อน  หอ้งพกัอาจารย์ ชัน้ Mอาคาร 
                  58 คณะศลิปกรรมศาสตร ์
 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศพัทท์ีท่ างาน 02-1601392 ตอ่ 204 มอืถอื 086383382  

๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Mail) 
      chanoknart.ma@ssru.ac.th  
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หมวดท่ี๔การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๑.คณุธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 
 (๑)  พฒันาผู้เรยีนใหต้ระหนักถงึคุณค่า คุณธรรม จรยิธรรม และความซื่อสตัยสุ์จรติ เคารพในสทิธิ

ของบุคคลอื่น มทีศันคตทิีด่ใีนการเรยีนรู้ 

         (๒)  มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม มวีนิัย เคารพกฎระเบยีบ ตรงต่อเวลา 
 (๓)  มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี ไม่ลอกเลยีนผลงานของผูอ้ื่น 

 
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑)ก าหนดหลกัเกณฑ ์กฎระเบยีบและขอ้ตกลงในการเรยีนการสอน เช่น การเขา้ชัน้ใหต้รงเวลาการมาเรยีนอย่าง
สม ่าเสมอและการขาดเรยีนเป็นต้น 

(๒)สอดแทรกเรื่องราวที่เกี่ยวกบัคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิต ไว้ในเนื้อหาวิชาที่สอน  หรือใช้การ
ยกตวัอย่างประกอบเรื่องราวต่างๆ 
(๓)  ปลูกฝังจรรยาบรรณในเรื่องของความซื่อสตัย์ในชัน้เรียนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อไม่ให้ไปละเมดิลิขสทิธิท์างปัญญา
ของผูอ้ื่น โดยเฉพาะในเรื่องของงานออกแบบ 

 
๑.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมนิผลจากความรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย คุณภาพงานและความถูกต้องตามโจทย์
ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

(๒)  ประเมนิจากผลงานและความตัง้ใจและความสม ่าเสมอในการเขา้เรยีน 
(๓)  ประเมนิจากความรบัผดิชอบในการส่งงานตรงตามระยะเวลาทีก่ าหนดจะถูกน ามาใชเ้ป็นเกณฑ์

การใหพ้จิารณาคะแนน 
๒.๑   ความรู้ท่ีต้องพฒันา 

 (๑) มคีวามรูค้วามเขา้ใจในทฤษฎกีารออกแบบเสือ้ผ้าบนโครงหุ่นเปลอืย โดยสามารถปฏบิตักิารท า
แพทเทริน์และตดัเยบ็เสื้อผา้บนโครงหุ่นเปลอืยไดอ้ย่างถูกวธิ ีอกีทัง้สามารถน าหลกัเกณฑแ์ละทฤษฎต่ีางๆทีไ่ดม้า
ประเมนิคุณค่าและน าแนวทางไปพฒันางานออกแบบ 

๒.๒   วิธีการสอน 
(๑) - การบรรยายและการสาธติ 
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(๒) การระดมสมอง การอภปิรายกรณีศกึษา เพื่อใหรู้จ้กัการวเิคราะห ์และการแก้ปัญหา 
  (๓) การสรุปประเดน็ส าคญั หรอืการน าเสนอผลของการสบืคน้ หรอืผลของงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

อื่นๆ เช่น การปฏบิตั ิการออกแบบ 
๒.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ทดสอบจากงานปฏบิตั ิขอ้เขยีนและการประเมนิผลจากรายงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
(๒) ประเมนิจากการมส่ีวนร่วมในชัน้เรยีน 

๓.ทกัษะทางปัญญา 
๓.๑   ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

 (๑)  นักศกึษามคีวามสามารถในการออกแบบเสือ้ผ้าบนโครงหุ่นเปลอืย โดยการตแีบบจากชุดทีท่ า
การออกแบบได ้ดว้ยการน าเอาทฤษฎกีารออกแบบแพทเทิรน์เสือ้ กระโปรง กางเกงเบื้องต้นบนโครงหุ่นเปลอืย มา
ประยุกต์ใชใ้หเ้หมาะสมกบังาน 

๓.๒   วิธีการสอน 
(๑) ฝึกปฏิบัติการสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าเบื้องต้นบนโครงหุ่นเปลือย เพื่อเพิ่มความแม่นย าในการ

ออกแบบและตดัเยบ็เสือ้ผา้  
  (๒)  ฝึกปฏิบตัิด้วยการออกแบบเสื้อผ้าประเภทต่างๆมาให้นักศึกษาทดลองสร้างแพทเทิร์นและตัด
เยบ็บนโครงหุ่นเปลอืย เพื่อใหเ้กดิความช านาญในการท าแบบตดัและตดัเยบ็เสือ้ผา้บนโครงหุ่นเปลอืยทีม่หีลากหลาย 

 
๓.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมนิผลจากการปฏบิตั ิการคดิคน้หาแรงบนัดาลใจเพื่อการออกแบบเครื่องแต่งกายทัง้ในชัน้
เรยีน และการบา้นทีม่อบหมายให้ 

(๒)  ประเมนิผลจากความรูแ้ละความเขา้ใจของผู้เรยีน ความสม ่าเสมอและการใหค้วามร่วมมอืในชัน้
เรยีน ตลอดจนพฒันาการทีเ่กดิขึน้ระหว่างการเรยีนวชิานี้ 

๔. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
๔.๑   ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 

 (๑) พฒันาทศันะคตทิีด่ใีนการเรยีนรู ้พฒันาทกัษะในการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนั 

 (๒)  มภีาวะความเป็นผูน้ ากลา้แสดงออกในทางทีด่ ีกลา้พูด มคีวามมัน่ใจในตวัเอง 
 (๓)  เป็นผูฟั้งทีด่ ีสามารถทนต่อค าวจิารณ์ของผูอ้ื่นไดเ้ปิดกวา้งและเคารพสทิธขิองผูอ้ื่น 
       (๔)  มคีวามรบัผดิชอบในงานทีม่อบหมายใหค้รบถ้วนตามก าหนดเวลา 
 (๕)  มกีารพฒันาการเรยีนรูท้ัง้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๔.๒   วิธีการสอน 
(๑) ใหน้ักศกึษาเรยีนรูก้ารคน้ควา้หาแรงบนัดาลใจในการออกแบบเครื่องแต่งกาย จากแหล่งขอ้มูล

ต่างๆรอบตวั คดิอย่างมรีะบบและท างานอย่างมขี ัน้ตอน 
(๒) เปิดใหม้กีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างกนัในแต่ละขัน้ตอน เพื่อใหน้ักศกึษาน าขอ้เสนอแนะ

ทีไ่ดร้บัไปพฒันาต่อในชิน้งานต่อๆไป 
(๓) ใหน้ักศกึษามกีารน าเสนอผลงานหน้าชัน้อย่างต่อเนื่องเพื่อฝึกการน าเสนองานอย่างเป็นมอือาชพี 
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๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมนิผลจากพฤตกิรรมและทศันคตกิารเรยีนรูท้ัง้ในชัน้เรยีน ตลอดจนการน าเสนอผลงานหน้า
ชัน้ในแต่ละครัง้ 
(๒)  ประเมนิผลจากความประพฤตคิวามใส่ใจระหว่างเรยีน รูจ้กัการเคารพตวัเองและผูอ้ื่น    
(๓)  ประเมนิผลจากการส่งงานตามก าหนดเวลาทีไ่ดร้บัมอบหมายในแต่ละครัง้ 

๕. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑   ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 

 (๑)  พฒันาทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยเีขา้มามส่ีวนในการคดิคน้หาแรงบนัดาลใจและช่วยในการ
ออกแบบเครื่องแต่งกายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 (๒)  พฒันาทกัษะในการสบืคน้ขอ้มูลเกี่ยวกบัการแรงบนัดาลใจทางอนิเทอรเ์น็ตไดอ้ย่างช านาญ 
 (๓)  ฝึกฝนและพฒันาทกัษะในการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลย ีอย่างเช่นโปรแกรมคอมพวิเตอรก์ราฟฟิค

ต่างๆ เขา้มามส่ีวนช่วยในการคน้หาแรงบนัดาลใจและถ่ายทอดผลงานไดอ้ย่างเหมาะสม 
๕.๒   วิธีการสอน 

(๑) อธบิายการสอนพรอ้มยกตวัอย่างการน าเสนอผลงานผ่านทางสื่อเทคโนโลยเีพื่อเป็นตวัอย่างใน
การเรยีนรูใ้หแ้ก่นักศกึษา 

(๒)  มอบหมายงานใหน้ักศกึษาหาขอ้มูลจากเวบ็ไซต์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการคดิหาแรงบนัดาลใจมา
น าเสนอแลกเปลีย่นกนัในชัน้เรยีน 
๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)ประเมนิผลจากความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กดิประโยชน์ในการคน้หาแรงบนัดาลใจใน
การออกแบบของผูเ้รยีน 

(๒)  ประเมนิผลจากรูปแบบผลงานการน าเสนอโดยใชส้ื่อเทคโนโลยเีขา้มาเป็นส่วนประกอบอย่าง
เหมาะสมกบัหวัขอ้ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

(๓)  สามารถน าสื่อเทคโนโลยสีมยัใหม่มาประกอบการน าเสนอผลงานการคดิคน้ ตลอดจนขัน้ตอนการ
ออกแบบเครื่องแต่งกายไดอ้ย่างเหมาะสม 

๖. ด้านอื่นๆ 
(๑) ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๒)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๓)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๕)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 
หมายเหต ุ

สญัลกัษณ์  หมายถงึ ความรบัผดิชอบหลกั  
สญัลกัษณ์  หมายถงึ ความรบัผดิชอบรอง  
เวน้ว่าง หมายถงึ ไม่ไดร้บัผดิชอบ 
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ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี๕แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

1. แผนการสอน 
สปัดาหท์ี่ หวัขอ้/รายละเอยีด จ านวน

ชัว่โมง 
กจิกรรมการเรยีนการ

สอน/สื่อทีใ่ช ้
ผูส้อน 

1 แนะน าการเรยีนการสอน 
 

4 1. ระเบยีบในการเรยีนการ
สอน       
2. แ น ะ น า ร า ย วิ ช า
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
และน าเขา้สู่บทเรยีน 
3 การบรรยายประกอบ
ฉายสไลด์Power Point  
4 บรรยายและสอนโดย 
Google meet 
Zoom meeting 
 

ผศ.ดร.ชนกนาถ 

2 การเตรยีมหุ่น 4 - เรยีนรูห้ลกัการท าเสื้อผ้า
บนหุ่น 
- การวางเส้นรากฐานบน
หุ่น 

ผศ.ดร.ชนกนาถ 
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3. การบรรยายประกอบ
ฉายสไลด์Power Point  
4.สาธติวธิกีารใชง้านและ
การดูแลรกัษาวสัดุ
อุปกรณ์ 
5.บรรยายและสอนโดย 
Google meet 
Zoom meeting 
6.นักศึกษาท าบททดสอบ
ผ่านGoogle form 

3 การท าแบบตัดเสื้อเบื้องต้นบน
โครงหุ่น 

4 1.ศึกษาและฝึกปฏิบตัิการ
ท าแบบตดัเสือ้เบื้องต้นบน
โครงหุ่น   จากผา้ดบิอย่าง 
บางหรอืผา้มสัสนิ 
2. การบรรยายประกอบ
ฉายสไลด์Power Point  
3.สาธติวธิกีารใชง้านและ
การดูแลรกัษาวสัดุ
อุปกรณ์ 
4.บรรยายและสอนโดย 
Google meet 
Zoom meeting 
5.นักศึกษาท าบททดสอบ
ผ่านGoogle form 

ผศ.ดร.ชนกนาถ 

4 การยา้ยเกลด็เสือ้ 4 1.ศึกษาและฝึกปฏิบตัิการ
ย้ายเกล็ดต าแหน่งต่างๆ
บนตวัเสือ้ 
2. การบรรยายประกอบ
ฉายสไลด์Power Point  
3.สาธติวธิกีารใชง้านและ
การดูแลรกัษาวสัดุ
อุปกรณ์ 
4.บรรยายและสอนโดย 
Google meet 

ผศ.ดร.ชนกนาถ 
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Zoom meeting 
5.นักศึกษาท าบททดสอบ
ผ่านGoogle form 

5 การยา้ยเกลด็เสือ้  (ต่อ ) 4 1 การบรรยายประกอบ
ฉายสไลด์Power Point  
2 บรรยายและสอนโดย 
Google meet 
Zoom meeting 
- ฝึกปฏบิตักิารยา้ยเกลด็
ต าแหน่งต่างๆบนตวัเสื้อ 

ผศ.ดร.ชนกนาถ 

6 การพฒันาแบบเสือ้บนหุ่น 4 1 การบรรยายประกอบ
ฉายสไลด์Power Point  
2 บรรยายและสอนโดย 
Google meet 
Zoom meeting 
- ฝึ กปฏิบัติ ก า รพัฒนา
แบบเสือ้รูปแบบต่างๆ 

ผศ.ดร.ชนกนาถ 

7 การพฒันาแบบเสื้อบนหุ่น ( ต่อ 
) 

4 1 การบรรยายประกอบ
ฉายสไลด์Power Point  
2 บรรยายและสอนโดย 
Google meet 
Zoom meeting 
- ฝึ กปฏิบัติ ก า รพัฒนา
แบบเสือ้รูปแบบต่างๆ 

ผศ.ดร.ชนกนาถ 

8 สอบกลางภาค 4 สอบปฏิบตัิ การออกแบบ
เ สื้ อ บ น หุ่ น   โ ด ย น า
หลัก ก า รย้ า ย เกล็ ดมา
ประยุกต์ 

ผศ.ดร.ชนกนาถ 

9 การท าแบบตดักระโปรงเบื้องต้น
บนโครงหุ่น 

4 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการ
ท า แ บ บ ตั ด ก ร ะ โ ป ร ง
เบื้องต้นบนโครงหุ่น 

ผศ.ดร.ชนกนาถ 

10 การออกแบบกระโปรงบนหุ่น 4 ฝึกปฏิบัติการท าแบบตัด
กระโปรงยว้ยบนโครงหุ่น 

ผศ.ดร.ชนกนาถ 
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11 การออกแบบกระโปรงบนหุ่น 4 ฝึกปฏิบัติการท าแบบตัด
กระโปรงต่อ / กระโปรงจบี 
บนโครงหุ่น 

ผศ.ดร.ชนกนาถ 

12 การออกแบบชุดตดิกนับนหุ่น 4 ฝึกปฏิบัติการท าแบบตัด
ชุดตดิกนั 

ผศ.ดร.ชนกนาถ 

13 การออกแบบชุดติดกันบนหุ่น  
(ต่อ) 

4 ฝึกปฏิบัติการท าแบบตัด
ชุดตดิกนั  (ต่อ ) 

ผศ.ดร.ชนกนาถ 

14 การท าชุด Final โดยใช้เทคนิค
การท าเสือ้บนโครงหุ่น )ต่อ(  

4 ออกแบบชุด  Final  โดย
ก าหนดแรงบนัดาลใจ 

ผศ.ดร.ชนกนาถ 

15 การท าชุดFinal โดยใช้เทคนิค
การท าเสือ้บนโครงหุ่น )ต่อ(  

4 - ออกแบบและการเลือก
วสัดุทีใ่ช ้

ผศ.ดร.ชนกนาถ 

16 สรุปการเรียนการสอนและส่ง
งาน 

4 - การน าเสนอผลงาน 
- สรุปการเรยีนการสอน 

ผศ.ดร.ชนกนาถ 

17 สอบปลายภาค 2 สอบองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การออกแบบแพทเทิร์น
บนโครงหุ่นเปลอืย 

ผศ.ดร.ชนกนาถ 

 
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
( ระบุวธิกีารประเมนิผลการเรยีนรูห้วัขอ้ย่อยแต่ละหวัขอ้ตามทีป่รากฏในแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบของรายวชิา  
(Curriculum Mapping) ตามทีก่ าหนดในรายละเอยีดของหลกัสูตรสปัดาห์ทีป่ระเมนิและสดัส่วนของการประเมนิ) 

กิจกรรม
ท่ี 

ผลการ 
เรียนรู ้

วิธีการประเมิน สปัดาห์ท่ี
ประเมิน 

สดัส่วนของ
การประเมินผล 

1 ผลการเรยีนรู ้ 
5 ดา้น 

การเข้าชัน้ เรียน  การแต่งกาย ความ
รบัผดิชอบ  การตรงต่อเวลา 

1 – 16 10 % 

2 ผลการเรยีนรู ้ 
5 ดา้น 

งานทีไ่ดร้บัมอบหมายรายบุคคล 
น าเสนอรายงานกลุ่ม 
การทดสอบกลางภาค 
การน าเสนอผลงานและสอบปฏบิตัิ 
การสอบปลายภาค 

4,6,7,10,11,13 
3 
8 
15 
16 

10 % 
10 % 
20 % 
10 % 
20 % 

3 ผลการเรยีนรู ้ 
5 ดา้น 

ผลงานส าเรจ็ 
 

15 20 % 
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หมวดท่ี๖ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ต าราและเอกสารหลกั 
๑)  ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ(2556). เอกสารประกอบการสอน รายวชิา FAD2205รายวิชาหลกัการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย
บนโครงหุ่นเปลือย   

 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคญั 
 ๑)  Winifred Aldrich . Metric Pattern Cutting . 7sted(Great Britain : The UniversityPress, Cambridge, 
1992)  
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ๑  (Calasibetta , ChalotteMankey . Esstential Terms of Fashion. (New York : Fairchild Publications, 

1986) 

๒) Carol Jouce .Textile Design . 2nded (New York : Watson – Guptill Publications, 1993) 
 

 
 
 
 
 

หมวดท่ี๗ การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

-  เปิดโอกาสใหน้ักศกึษาแสดงความคดิเหน็ต่อการเรยีนการสอนผ่านแบบประเมนิรายวชิา 

-  ใหน้ักศกึษาประเมนิพฒันาการการเรยีนรู ้การคดิวเิคราะหแ์ละการน าไปประยุกต์ใชข้องตนเองโดย
เปรยีบเทยีบ ระหว่างก่อนและหลงัการเรยีนรายวชิานี้ 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
  -ประเมนิผลการสอนจากแบบการประเมนิรายวชิา 

-  ประเมนิผลจากคะแนนสอบและผลงานของนักศกึษา 
๓. การปรบัปรงุการสอน 

-  ประมวลปัญหาและอุปสรรค ผ่านความคดิเหน็ของนักศกึษา หาแนวปฏบิตัทิีเ่หมาะสมเพื่อสรุปเป็นข้อมูลใน
การแก้ไขปรบัปรุงรายวชิาต่อไป 

-  เพิม่เตมิเนื้อหาใหม่ ปรบัปรุงรายละเอยีดวชิาใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบันักศกึษารุ่นต่อไป 



มคอ. ๓ 
หลกัสูตรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑๒ 
รายวชิา FAD2215 หลกัการออกแบบแฟชัน่บนโครงหุ่นเปลอืย สาขาวชิา การออกแบบเครือ่งแต่งกาย คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราช
ภฎัสวนสุนันทา 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
-  ตรวจสอบการใหค้ะแนนในรายวชิา 

-  เปรยีบเทียบการใหค้ะแนนตามเกณฑท์ีก่ าหนดเพื่อใหม้มีาตรฐานการใหค้ะแนน 
 
 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

-  ประเมนิจากผลการเรียนการสอนและการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาพร้อมทัง้น าผลการประเมนิทีไ่ด้ 
มาเปรยีบเทยีบกบัผลการประเมนิรายวชิาการสอนของตนเองเพื่อพฒันาเนื้อหาสาระและแนวทางในการสอนใหม้คีวาม
เหมาะสมพรอ้มทัง้ปรบัวธิกีารเรยีนการสอนใหท้นัสมยัและตรงกบัผลการเรยีนรู้ใหเ้กดิประสทิธผิลทีด่ทีีสุ่ด 
 

*********************** 



มคอ. ๓ 

หลกัสูตรระดบัปรญิญา   ตรี   โท  เอก 
 

หน้า | ๑๓ 

รายวชิา FAD2215 หลกัการออกแบบแฟชัน่บนโครงหุ่นเปลอืยสาขาวชิา การออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลกัสูตร (Programme Specification)มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รบัผิดชอบ

ระหว่างบุคคล
และความ
รบัผิดชอบ 

ทกัษะการวิเคราะห์
เชิงตวัเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิง
ตวัเลข การสื่อสาร

และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทกัษะ
ด้าน
อ่ืน ๆ 

ความรบัผดิชอบหลกั                                                        ความรบัผดิชอบรอง  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔  
รหสัวิชาFAD2215 
ช่ือรายวิชา   
หลักการออกแบบแฟชัน่บนโครง หุ่น
เปลอืย 
Principle of Fashion Design on the 
Nude Model   

                       

ความรบัผดิชอบในแต่ละดา้นสามารถเพิม่ลดจ านวนไดต้ามความรบัผดิชอบ 


	(๑)กำหนดหลักเกณฑ์ กฎระเบียบและข้อตกลงในการเรียนการสอน เช่น การเข้าชั้นให้ตรงเวลาการมาเรียนอย่างสม่ำเสมอและการขาดเรียนเป็นต้น
	(๑)กำหนดหลักเกณฑ์ กฎระเบียบและข้อตกลงในการเรียนการสอน เช่น การเข้าชั้นให้ตรงเวลาการมาเรียนอย่างสม่ำเสมอและการขาดเรียนเป็นต้น
	(๒)สอดแทรกเรื่องราวที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต ไว้ในเนื้อหาวิชาที่สอน  หรือใช้การยกตัวอย่างประกอบเรื่องราวต่างๆ
	(๒)สอดแทรกเรื่องราวที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต ไว้ในเนื้อหาวิชาที่สอน  หรือใช้การยกตัวอย่างประกอบเรื่องราวต่างๆ
	(๑) ฝึกปฏิบัติการสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าเบื้องต้นบนโครงหุ่นเปลือย เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า
	(๑) ฝึกปฏิบัติการสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าเบื้องต้นบนโครงหุ่นเปลือย เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า
	(๒)  ฝึกปฏิบัติด้วยการออกแบบเสื้อผ้าประเภทต่างๆมาให้นักศึกษาทดลองสร้างแพทเทิร์นและตัดเย็บบนโครงหุ่นเปลือย เพื่อให้เกิดความชำนาญในการทำแบบตัดและตัดเย็บเสื้อผ้าบนโครงหุ่นเปลือยที่มีหลากหลาย

