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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
รหัสวิชา CPD ๒๒๔๐ รายวิชา การออกแบบสิ่งทอ (Textile Design)
สาขาวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
๒. จานวนหน่วยกิต

CPD ๒๒๔๐
การออกแบบสิ่งทอ
Textile Design
๓

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
๓.๒ ประเภทของรายวิชา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
วิชาเฉพาะด้าน

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์คณิน ไพรวันรัตน์
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์คณิน ไพรวันรัตน์
อ.ดร.ณิชานันท์ เสริมศรี
๕. สถานที่ติดต่อ

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม คณะศิลหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา/ E – Mail : human_anatomy@hotmail.com

๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๒/๒๕๖๔ ชั้นปีที่ ๒
๖.๒ จานวนผู้เรียนที่รับได้ ประมาณ ๓๐ คน
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)

-

๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)

-

๙. สถานที่เรียน ห้อง ๕๘๓๐๑ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
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๑๐.วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด วันที่ ๒๖ เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
-เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัติของเส้นใยและสิ่งทอ
- เพื่อสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถไปใช้ในการประยุกต์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบนั โดยใช้แนวโน้มทางการตลาดมาเป็นแนวความคิด

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ

๑. คาอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย)ความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับเส้นใย คุณลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งทอแต่ละประเภทกับการนาไปประยุกต์ใช้งานสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์จากวัถุดิบและเทคนิคสิ่งทอ
ประยุกต์ใช้งาน ออกแบบสิ่งทอ

ข้อมูลแนวโน้มทางการตลาดเพื่อทาการออกแบบ

ฝึกปฏิบัติโดยเน้นการนาองค์ความรู้ท้องถิ่นมา

(ภาษาอังกฤษ) Introduction about fiber, character and property of textile of each type and adapting for usage, creating of product
work from raw materials and textile technique, marketing information and trend for design, practical training, emphasizing bringing of local
body of knowledge to adapt for usage in textile design

๒. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)
๓๐

สอนเสริม
(ชั่วโมง)
-

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน (ชั่วโมง)
๓๐

การศึกษาด้วยตนเอง
(ชั่วโมง)
๑๕

๓. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
(ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล ตัวอย่างเช่น ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์)
๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผสู้ อน ห้อง ๕๘๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ที่ทางาน / มือถือ หมายเลข ๐๖๑๙๑๙๕๙๒๙
๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) human_anatomy@hotmail.com
๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook) Joom Ja.
๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) www.teacher.ssru.ac.th/tanutpong_ph/
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา




(๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(๕) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(๖) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้การออกแบบต่อบุคคล องค์กรและสังคม

๑.๒ วิธีการสอน
(๑) กาหนดกฎเกณฑ์การส่งงาน การแต่งกาย การเข้าชั้นเรียน
(๒) สอนจริยธรรมเรื่องการคัดลอกผลงานและผลกระทบต่อตัวบุคคลและสังคม
๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด การร่วมกิจกรรม
(๒) ปริมาณการทุจริตในการสอบ

๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ที่ต้องพัฒนา

(๑)
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีสาคัญในเนื้อหาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
หัตถกรรม

(๒) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายตวามต้องการการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และวัสดุที่เหมาะสมกับการออกแบบ

(๓) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ปรับปรุง และประเมินองค์ประกอบต่างๆของการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม

(๔) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมรวมทั้งการนาไปประยุกต์

(๕) มีความรู้ความเข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
๒.๒ วิธีการสอน
(๑) ใช้การสอนโดยเริ่มจากการให้นักศึกษาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จริงมาลงในคอมพิวเตอร์แล้วปรับเปลี่ยนให้นักศึกษา
ออกแบบเองในคอมพิวเตอร์
(๒) เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านการใช้โปรแกรมมาให้ความรู้
๒.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) การทดสอบย่อย
(๒) การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน

๓. ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา

(๑) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และเป็นระบบ
หน้า | ๓

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก



(๒) สามารถสืบค้น ประเมินผล เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
(๓) รวบรวมศึกษาวิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ

๓.๒ วิธีการสอน
(๑) ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาให้นักศึกษามาทาการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
(๒) ให้นักศึกษาปฎิบัติงานจริง
๓.๓ วิธีการประเมินผล
ประเมินจากตามผลงาน และการปฎิบัติงานของนักศึกษา เช่น รายงาน แบบทดสอบ

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา

(๔) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม

(๕) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
๔.๒ วิธีการสอน
(๑) สอนให้นักศึกษาปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ปฎิบัติงาน
(๒) สอนให้นักศึกษามีภาวการณ์ผู้นา
๔.๓ วิธีการประเมินผล
ประเมินผลจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา ในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชัน้ เรียน

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา

(๑) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจุบันต่อการทางาน และการใช้คอมพิวเตอร์ในการ ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม เลือกใช้รูปแบบของการสื่อสารนาเสนออย่างเหมาะสม

(๓) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
๕.๒ วิธีการสอน
ให้นักศึกษาวิเคราะห์สถานะการณ์จาลองและนาเสนอการแก้ปัญหา และประยุกต์การใช้โปรแกรมในการแก้ปัญหา

๕.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
(๒) ประเมินจากการประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่อการแก้ปัญหา
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หมายเหตุ
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เว้นว่าง
หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ
ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน

แนะนารายวิชา

จานวน
(ชม.)
๔

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้
แนะนารายวิชา
ทดสอบการเรียน
(online)

๒

สิ่งทอพื้นถิ่น

๔

Slide & Movie
-เอกสารประกอบการสอน
(online)

๓

สิ่งทอพื้นถิ่น

๔

Slide & Movie
-เอกสารประกอบการสอน
(online)

๔

คุณสมบัติเส้นใย

๔

Slide & Movie
-เอกสารประกอบการสอน

๕

คุณสมบัติเส้นใย

๔

-เอกสารประกอบการสอน

๖

คุณสมบัติเส้นใย

๔

Slide & Movie
-เอกสารประกอบการสอน

๗

สิ่งทอกับงานออกแบบ

๔

Slide & Movie
-เอกสารประกอบการสอน

๘

สิ่งทอกับงานออกแบบ

๔

Slide & Movie
-เอกสารประกอบการสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

๑

ผู้สอน

อาจารย์คณิน ไพรวัน
รัตน์
อ.ดร.ณิชานันท์ เสริมศรี
อาจารย์คณิน ไพรวัน
รัตน์
อ.ดร.ณิชานันท์ เสริมศรี
อาจารย์คณิน ไพรวัน
รัตน์
อ.ดร.ณิชานันท์ เสริมศรี
อาจารย์คณิน ไพรวัน
รัตน์
อ.ดร.ณิชานันท์ เสริมศรี
อาจารย์คณิน ไพรวัน
รัตน์
อ.ดร.ณิชานันท์ เสริมศรี
อาจารย์คณิน ไพรวัน
รัตน์
อ.ดร.ณิชานันท์ เสริมศรี
อาจารย์คณิน ไพรวัน
รัตน์
อ.ดร.ณิชานันท์ เสริมศรี
อาจารย์คณิน ไพรวัน
รัตน์
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
(ชม.)

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้

๙

สิ่งทอกับงานออกแบบ

๔

Slide & Movie
-เอกสารประกอบการสอน

๑๐

สิ่งทอกับงานออกแบบ

๔

Slide & Movie
-เอกสารประกอบการสอน

๑๑

การตลาดกับการออกแบบสิ่งทอ

๔

Slide & Movie
-เอกสารประกอบการสอน

๑๒

การตลาดกับการออกแบบสิ่งทอ

๔

-นักศึกษาปฏิบัติงานออกแบบ
-ติดตามความคืบหน้าผลงานนักศึกษา
(online)

๑๓

การตลาดกับการออกแบบสิ่งทอ

๔

-นักศึกษาปฏิบัติงานออกแบบ
-ติดตามความคืบหน้าผลงานนักศึกษา
(online)

๑๔

การตลาดกับการออกแบบสิ่งทอ

๔

-นักศึกษาปฏิบัติงานออกแบบ
-ติดตามความคืบหน้าผลงานนักศึกษา
(online)

๑๕

นักศึกษาปฏิบัติงาน Final Project

๔

-นักศึกษาปฏิบัติงานออกแบบ
-ติดตามความคืบหน้าผลงานนักศึกษา
(online)

๑๖

นักศึกษานาเสนอ final project

๔

นักศึกษานาเสนอผลงานการออกแบบ
เป็นรายบุคคล

ผู้สอน

อ.ดร.ณิชานันท์ เสริมศรี
อาจารย์คณิน ไพรวัน
รัตน์
อ.ดร.ณิชานันท์ เสริมศรี
อาจารย์คณิน ไพรวัน
รัตน์
อ.ดร.ณิชานันท์ เสริมศรี
อาจารย์คณิน ไพรวัน
รัตน์
อ.ดร.ณิชานันท์ เสริมศรี
อาจารย์คณิน ไพรวัน
รัตน์
อ.ดร.ณิชานันท์ เสริมศรี
อาจารย์คณิน ไพรวัน
รัตน์
อ.ดร.ณิชานันท์ เสริมศรี
อาจารย์คณิน ไพรวัน
รัตน์
อ.ดร.ณิชานันท์ เสริมศรี
อาจารย์คณิน ไพรวัน
รัตน์
อ.ดร.ณิชานันท์ เสริมศรี
อาจารย์คณิน ไพรวัน
รัตน์
อ.ดร.ณิชานันท์ เสริมศรี
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๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

วีธีการประเมินผลการเรียนรู้

๑(๒),๑(๕),๑(๖)
๒(๑),๒(๒),๒(๓),๒
(๔),๒(๕),๒(๖)
๓(๑), ๓(๒),๓(๓)
๔(๑),๔(๔),๔(๔)
๕(๑),๕(๓)

- การรับผิดชอบต่องาน,ตรงต่อเวลา

๕(๑),๕(๓)

- เทคนิคการนาเสนอ

๑(๒),๑(๕),๑(๖)

- การรับผิดชอบต่องาน,ตรงต่อเวลา

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วน
ของการประเมินผล

๒-๑๑

๕๐%

๑๒-๑๕

๒๐%

ตลอดภาคเรียน

๑๐%

๑๗

๒๐%

- การทดสอบย่อย
- การอภิปราย
- พฤติกรรมการแสดงออก

๒(๑),๒(๒)

สอบปลายภาค

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตาราและเอกสารหลัก

๑) เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์ .2557. มัดย้อม. กรุงเทพฯ. : หจก ภาพพิมพ์.

๒. เอกสารและข้อมูลสาคัญ

๑) ปานฉัตท์ อิทร์คง .2560. การออกแบบผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม. บริษัท อันลิมิต ปริ้งติ้ง จากัด.

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนา

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ได้แก่ วิธีการสอน การจัดกิจกรรม เนื้อหารายวิชา พร้อมข้อเสนอแนะ ในการ
ปรับปรุง
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๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ประเมินโดยคณะกรรมการวิชาการของคณะฯ
๓. การปรับปรุงการสอน
_ คณะกาหนดให้อาจารย์ผสู้ อนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีสอนจากผลการประเมิน ประสิทธิภาพรายวิชา
- สาขาวิชาสนับสนุนผู้สอนทาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
คณะฯ มีคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมของการให้คะแนนโดยการสุ่มรายวิชาภายใน รอบเวลาหลักสูตร
๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผู้สอนนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายวิชาในกลุ่มคณะกรรมการองค์ความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางการ
ปรับปรุงร่วมกัน
***********************
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา



หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
รหัสวิชา CPD 2240

การออกแบบสิ่งทอ

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ความรับผิดชอบหลัก



ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุค คล
และความ รับผิดชอบระหว่าง บุค
คลและความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อ สาร
และการใช้เทค โนโลยี
สารสนเทศ เชิงตัวเลข
การสื่อ สาร และการ
ใช้เทค โนโลยี
สารสนเทศ

ความรับผิดชอบรอง

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๑

๒

๓



















































…........... Textile Design
ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจานวนได้ตามความรับผิดชอบ
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