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รายละเอียดของรายวชิา (Course Specification) 
รหัสวิชา CPD ๒๒๓๗  รายวิชา การท าหุ่นจ าลอง 

สาขาวชิา การออกแบบผลติภณัฑห์ตัถกรรม คณะ/วทิยาลัย ศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

รหสัวิชา    CPD ๒๒๓๗   
ชื่อรายวิชาภาษาไทย  การท าหุ่นจ าลอง 
ชื่อรายวิชาภาษาองักฤษ  Model Making 

๒.  จ านวนหน่วยกติ         ๓ (๒-๒-๕)          
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑  หลกัสตูร       ศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ (การออกแบบผลติภณัฑห์ตัถกรรม)   
      ๓.๒ ประเภทของรายวชิา    หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน ประเภทวชิาบงัคบั  
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     
      ๔.๑  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา     อาจารย์นภดล สงัวาลเพ็ชร   
      ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์นภดล สงัวาลเพ็ชร 
๕.  สถานที่ติดต่อ    สาขาการออกแบบผลิตภณัฑ์หตัถกรรม 

E – Mail: noppadol.sa@ssru.ac.th 
๖.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน   

๖.๑ ภาคการศกึษาที่   ๒/๒๕๖๔  /  ชัน้ปีที่ ๒ 
๖.๒ จ านวนผู้ เรียนที่รับได้   ประมาณ ๔๐ คน 

๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)    ไม่มี 
๘.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)   ไม่มี      
๙.  สถานที่เรียน       ห้อง ๕๘๑๐๑ สาขาการออกแบบผลิตภณัฑ์สร้างสรรค์  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
๑๐.วันที่จดัท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด วนัท่ี ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 

๑.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
- ให้นกัศกึษามีความรู้เก่ียวกบัชนิด ลกัษณะ ของหุ่นจ าลองชนิดต่าง ๆ 

           - ให้นกัศกึษามคีวามรู้ความสามารถปฏิบตัิการสร้างหุ่นจ าลองจากวสัดตุา่ง ๆ เช่น ดินน า้มนั ปนูปลาสเตอร์ กระดาษ  ไม้  
พลาสติก  โลหะ  ฯลฯ 

           - นักศึกษาน าความรู้จากการศึกษาเทคนิคการท าหุ่นจ าลอง  Model Making Technique ไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องได้ 
๒.   วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  เพื่อให้นกัศึกษามีทกัษะในการสร้างหุ่นจ าลองที่เหมือนจริง เพื่อสามารถประยกุต์ใช้ได้สอดคล้องกับแนวโน้มความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี และเป็นพืน้ฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
   หลักการ ประเภท เทคนิควิธีการท าหุ่นจ าลองผลิตภัณฑ์ ฝึกปฏิบัติการสร้างหุ่นจ าลอง ผลิตภัณฑ์ด้วยวัสดุต่างๆ รวมทัง้การ
ตกแต่งรายละเอียดได้เหมือนจริง  
   
  Principles, types, technique and methods of making models of products, practical training of making models of 
products by using materials and detailed decoration to be as the genuine things.  
 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๓๒ ชัว่โมง ตามความต้องการของ
นกัศกึษา  

๓๒ ชัว่โมง ๘๐ ชัว่โมง 
 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสปัดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล ๑ ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพกัอาจารย์ผู้สอน  ห้อง ๕๘๓๐๓ ชัน้ ๓  อาคาร ๕๘  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศพัท์ที่ท างาน / มือถือ  หมายเลข ๐๘๑-๘๖๘๑๙๒๗ 
 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ (E-Mail) noppadol.sa@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line) www.facebook.com/iknot.ing 
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ (Internet/Webboard) www.teacher.ssru.ac.th/noppadol_sa/ 
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หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
  (๑)  มีความซื่อสตัย ์
  (๒)  มีวินัยตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 (๓)  มีจรรยาบรรณวิชาชีพนักออกแบบ 

๑.๒   วิธีการสอน 
(๑)  มีการสอดแทรกเรื่องคณุธรรม จริยธรรมรวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 
(๒)  กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามรีะเบียบวินยั รวมทั้งการแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย 
๑.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินจากผลงานการออกแบบ 

(๒)  ประเมินจากวินัย และความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม 
๒. ความรู้ 

๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
  (๑)  มีความรู้และความเข้าใจในหลักการ และทฤษฎีที่สำคญัในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
 (๒)  สามารถวิเคราะห์ อธิบาย ประยุกต์องค์ความรู้มาใช้ในงานออกแบบ 
 (๓)  สามารถมารถบรูณาการความรู้ และ/หรือ ทักษะในวิชาที่ศึกษาเข้ากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกีย่วข้อง 
๒.๒   วิธีการสอน 

(๑)  เน้นหลักทฤษฏี และการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง 
(๒)  ให้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน และเชิญผูเ้ชี่ยวชาญที่มีประสบการณต์รงมาเปน็วิทยากรพิเศษ 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาทำส่ง และทดสอบย่อยโดยเน้นเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎ ี
(๒)  ประเมินจากช้ินงานผลติภณัฑ์สร้างสรรค์ ที่นักศึกษานำเสนอ 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  สามารถรวบรวม ศึกษา คดิวเิคราะห์ และสรุปประเด็นที่ศึกษาอย่างเป็นระบบ 
  (๒)  สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 
 (๓)  มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานทางด้านการออกแบบ 

๓.๒   วิธีการสอน 
(๑)  นำเสนอเทคนิคและเครื่องมือพร้อมท้ังสร้างช้ินงานตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน  โดยให้นักศึกษา 
        สามารถเลือกเทคนิคและเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากสภาพจริงจากผลงาน และขั้นตอนการปฏิบตัิงานของนักศึกษา 
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๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
 (๑) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างเหมาะสม 
  (๒)  มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 (๓)  สามารถแสดงความคิดเห็น และแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 

๔.๒   วิธีการสอน 
(๒)  มอบหมายให้ทำงานเป็นกลุม่ 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
(๒)  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา ในการนำเสนอรายงายกลุม่ในช้ันเรียน 
 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
       (๑)  มีทักษะในการใช้เครื่องมือท่ีจำเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสนับสนุนการทำงานด้านการออกแบบ 
       (๒)  สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

๕.๒   วิธีการสอน 
(๑) กำหนดการนำเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับการเสนองานออกแบบ 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากสภาพจริงจากผลงาน และขั้นตอนการปฏิบตัิงานของนักศึกษา 

 
๖. ทักษะพิสัย 

๖.๑   ทักษะพิสัยที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มีทักษะการปฏิบตัิงานออกแบบผลติภณัฑ์ตามเนื้อหารายวิชา และสามารถ พัฒนาทักษะของตนเอง อย่างมี  
                  ประสิทธิภาพ 
 (๒)  นำความรู้ทางทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบผลิตภณัฑไ์ด้ 

๖.๒   วิธีการสอน 
 (๒)  จัดให้มีการนำเสนอ วิเคราะห์และอภิปรายในผลงานท่ีนักศึกษาได้ทำ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับตนเองและ 
       สมาชิกในช้ันเรียน 

๖.๓    วิธีการประเมินผล 
(๒)  ประเมินจากสภาพจริงจากผลงาน และขั้นตอนการปฏิบตัิงานของนักศึกษา 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๑ แนะน ารายวิชา วตัถปุระสงคข์องวิชา เกณฑ์และวิธีการ
วดัผล ก าหนดข้อตกลงต่างๆ ในการเรียนการสอน 

๔ บรรยายโดยใช้โปรแกรม 
Powerpoint 

ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร 

๒ ลกัษณะ และความส าคญัของหุ่นจ าลอง ๔ บรรยายโดยใช้โปรแกรม 
Powerpoint 

ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร 

๓ เทคนิค วิธีการสร้างหุ่นจ าลองชนดิต่าง ๆ  การตกแต่ง
ผิวหน้า การตกแตง่รายละเอียด และการตกแต่งให้ดู
เหมือนจริง 

 
๑๒ 

บรรยายโดยใช้โปรแกรม 
Powerpoint 
พร้อมทัง้ตวัอย่างจริง 

 
ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร ๔ 

๕ 
๖ บรรยายวสัดปุระเภทกระดาษ ๆ ที่ใช้สร้างหุ่นจ าลอง ๔ บรรยายโดยใช้โปรแกรม 

Powerpoint 
พร้อมทัง้ตวัอย่างจริง 

ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร 

๗ ปฏิบตัิการ หุ่นจ าลองโครงสร้างจากกระดาษ ๔ นกัศกึษาฝึกปฏิบตัิการ ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร 

๘ สอบกลางภาค   ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร 

๙ บรรยายวสัดปุระเภท ไม้  ที่ใช้สร้างหุ่นจ าลอง  บรรยายโดยใช้โปรแกรม 
Powerpoint 
พร้อมทัง้ตวัอย่างจริง 

ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร 

๑๐ ปฏิบตัิการ หุ่นจ าลอง ไม้ ๔ นกัศกึษาฝึกปฏิบตัิการ ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร 

๑๑ บรรยายวสัดปุระเภท ปนูปาสเตอร์  ที่ใช้สร้างหุ่นจ าลอง  บรรยายโดยใช้โปรแกรม 
Powerpoint 
พร้อมทัง้ตวัอย่างจริง 

ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร 

๑๒ ปฏิบตัิการ หุ่นจ าลอง ปนูปลาสเตอร์ ๔ นกัศกึษาฝึกปฏิบตัิการ ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร 

๑๓  
การน าเสนอ หุ่นจ าลอง ตามความถนดั 

 
๑๖ 

 
นกัศกึษาฝึกปฏิบตัิการ 
อาจารย์ให้ค าปรึกษา 

ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร 

๑๔ ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร 

๑๕ ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร 

๑๖ ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร 

๑๗ สอบปลายภาค ๔ นกัศกึษาน าเสนอผลงานการ
ออกแบบ หุ่นจ าลอง 
อาจารย์สรุปผลการเรียนรู้ 

ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร 

 
 
 
 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปรญิญา  ◼ ตรี   โท  เอก 
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รายวชิาการท าหุ่นจ าลอง   สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์สร้างสรรค์   คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

     ผลการเรียนรู้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ประเมนิ 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล  
๑(๒),๑(๕),๑(๖) การมีส่วนร่วมในชัน้เรียน 

ความมีระเบียบวินยั 
ความตรงต่อเวลา 

ทกุสปัดาห์ ๑๐% 

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

ประเมินความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ 
ปัญหาในเวลาจ ากดัจากผลงานออกแบบ
จากการปฏิบตัิการ ๔ ชัว่โมง โดยผลงาน
ออกแบบ Sketch Design จ านวน ๓ ชิน้  
และผลงานการออกแบบแบบจ าลอง ๓ ชิน้ 

๗,๑๐,๑๒ ๖๐% 

๔(๑),๔(๔),๔(๕),๕(๑),๕(๓) ทดสอบความรู้ปลายภาค การน าเสนอ
ผลงาน 

๑๗ ๓๐% 

 
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ต าราและเอกสารหลกั 
 ๑)  นันทนี เนียมทรัพย์ . 2551.  แนวทางการออกแบบรูปทรงโดยอิงวัสดุ “Form follows material”. กรุงเทพฯ : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
๒.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
        ๑)  อาชัญ นักสอน. 2558. ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล กรุ๊ป จำกัด. 

     
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ๑.๑ นกัศกึษาท าแบบประเมินการเรียนการสอนในเว็บไซด์ที่หมาวิทยาลยัก าหนด 
 ๑.๒ เมื่อสิน้สดุการเรียนการสอน มีการเปิดโอกาสให้นกัศกึษา เขียนข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่อกระบวนการเรียนการสอน 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
 ๒.๑ สงัเกตจากพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน และน ามาเปรียบเทียบกบัผลการเรียนที่ได้ 
 ๒.๒ น าข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัการเรียนการสอนครัง้อื่นๆ 
๓.  การปรับปรุงการสอน 
      สาขาวชิา มกีารก าหนดในการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยน าผลข้อร้องเรียนต่างๆ ท่ีนกัศกึษาเสนอแนะมาใช้เป็นแนวทาง 
       ในการปรับการเรียนการสอน 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวชิา 
     สาขาวชิามกีารก าหนดให้นกัศกึษา น าผลงานมาน าเสนอเป็นนิทรรศการ เป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณะ เพื่อเป็นการประเมิน 
      ผลการเรียนการสอนในแต่ละรายวชิา 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      ๕.๑ สาขามีการประชมุ เพื่อสรุป และหาแนวทาง จากผลการประเมินการเรียนการสอนจากนกัศกึษา 
       ๕.๒ น าแนวทางที่ได้ใช้แก้ปัญหา ปรับปรุงการเรียนการสอนในครัง้ต่อไป 
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รายวชิาเทคนิคการท าหุ่นจ าลอง   สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์หตัถกรรม   คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะพิสัย 

  ความรับผิดชอบหลัก         ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ 

รหัสวิชา     CPD ๒๒๓๗  
ชื่อรายวิชา  การทำหุ่นจำลอง 
     Model Making 
 

                 

ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจำนวนได้ตามความรับผิดชอบ 

 


