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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
รหัสวิชา CPD ๒๒๓๖  รายวิชา การวิเคราะห์งานออกแบบ 

สาขาวิชา การออกแบบแฟช่ันและสินค้าไลฟส์ไตล์ (การออกแบบสนิค้าไลฟส์ไตล์)  
คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

รหัสวิชา    CPD ๒๒๓๖   
ช่ือรายวิชาภาษาไทย  การวิเคราะห์งานออกแบบ 
ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ  Analysis of Design Work 

๒.  จำนวนหน่วยกิต         ๓ (๒-๒-๕)          
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     

๓.๑  หลักสตูร     ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ การออกแบบผลติภณัฑ์สร้างสรรค์  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    หมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาเฉพาะด้าน 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     
      ๔.๑  อาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชา     ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร   
      ๔.๒ อาจารย์ผูส้อน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร   
๕.  สถานที่ติดต่อ สาขาวิชาการออกแบบแฟช่ันและสินค้าไลฟ์สไตล์ (การออกแบบสินค้าไลฟส์ไตล์) 

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

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒/๒๕๖๕  /  ช้ันปีท่ี ๒ 
๖.๒ จำนวนผู้เรียนท่ีรับได้   ประมาณ ๔๐ คน 

๗.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)    ไม่ม ี
๘.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)   ไม่มี      
๙.  สถานที่เรียน    ห้อง ๕๘๓๐๑ สาขาวิชาการออกแบบแฟช่ันและสินค้าไลฟส์ไตล์  

(การออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์) 
คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

๑๐.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด วันท่ี ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

๑.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 - เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ รวมถึงการฝึกปฏิบตัิการนำผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลมาใช้สร้างสรรคผ์ลงาน 
 - นกัศกึษาน าความรูจ้ากการศกึษา ไปประยกุตใ์ชก้บัรายวิชาอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้

๒.   วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน และการเรียนในวิชาอื่นๆ 
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
 

๑. คำอธิบายรายวิชา 
 ข้อมูลด้านการออกแบบ การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และมีผลต่อการออกแบบ เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ  
 Design information, analysis of relevant information having result on Design, to bring knowledge to adapt in 

Design. 
  

๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๓๒ ช่ัวโมง ตามความต้องการของ
นักศึกษา  

๓๒ ช่ัวโมง ๘๐ ช่ัวโมง 
 

 
๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารยผ์ู้สอน  ห้อง ๕๘๓๐๓ ช้ัน ๓  อาคาร ๕๘  คณะศิลปกรรมศาสตร ์
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ท่ีทำงาน / มือถือ  หมายเลข ๐๘๔-๙๙๖๕๕๙๖ 
 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) noppadol.sa@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line) www.facebook.com/iknot.ing, Line : knot_not 
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) https://elfar.ssru.ac.th/noppadon_sa/ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/iknot.ing
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หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 (๑) มีความสื่อสัตย ์
  (๒)  มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรบัผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 (๓) มีจรรยาบรรณวิชาชีพนักออกแบบ 

๑.๒   วิธีการสอน 
(๑)  กำหนดข้อตกลงในการเข้าช้ันเรียน และการส่งงานให้ตรงเวลา 
(๒)  กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามรีะเบียบวินยั รวมทั้งการแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย 
(๓)  มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามกำหนด การร่วมกิจกรรม 

(๒)  ประเมินจากวินัย และความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม 
(๓)  ประเมินจากความรับผดิชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มีความรู้และความเข้าใจในหลักการ และทฤษฎีที่สำคญัในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
 (๒) สามารถวิเคราะห์ อธิบาย ประยุกต์องค์ความรู้มาใช้ในงานออกแบบ 
 (๓) สามารถบูรณาการความรู้ และ/หรือ ทักษะในวิชาที่ศึกษาเข้ากบัความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกีย่วข้อง 
๒.๒   วิธีการสอน 

(๑)  เน้นหลักทฤษฏี และการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง 
(๒)  ให้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน และเชิญผูเ้ชี่ยวชาญที่มีประสบการณต์รงมาเปน็วิทยากรพิเศษ 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาทำส่ง และทดสอบย่อยโดยเน้นเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎ ี
(๒)  ประเมินจากช้ินงานผลติภณัฑ์หัตถกรรมที่นักศึกษาทำส่ง 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 (๑) สามารถรวบรวม ศึกษา คิดวิเคราะห์ และสรุปประเด็นที่ศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 (๒) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
  (๓)  มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานทางด้านการออกแบบ 

๓.๒   วิธีการสอน 
(๑) จัดให้มีการนำเสนอ วิเคราะหแ์ละอภิปรายในผลงานท่ีนักศึกษาได้ทำ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับตนเองและ 
       สมาชิกในช้ันเรียน 

๓.๓    วิธกีารประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากสภาพจริงจากผลงาน และขั้นตอนการปฏิบตัิงานของนักศึกษา 
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๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

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

๔.๒   วิธีการสอน 
(๑)  มอบหมายให้ทำงานเป็นกลุม่ 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา ในการนำเสนอรายงายกลุม่ในช้ันเรียน 
(๒)  สังเกตจากการร่วมกิจกรรมตา่งๆ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
 (๑) มีทักษะในการใช้เครื่องมือท่ีจำเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสนับสนุนการทำงานด้านการออกแบบ 
  (๒)  สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

๕.๒   วิธีการสอน 
(๑)  มอบหมายให้สืบค้นข้อมูล และนำเสนอผลงานออนไลน ์

๕.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอ 

๖. ทักษะพิสัย 
๖.๑   ทักษะพิสัยที่ต้องพัฒนา 
 (๑) มีทักษะการปฏบิัติงานออกแบบผลติภณัฑ์ตามเนื้อหารายวิชา และสามารถพัฒนาทักษะของตนเอง อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
  (๒)  นำความรู้ทางทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบผลิตภณัฑไ์ด้ 

๖.๒   วิธีการสอน 
 (๑)  จัดให้มีการนำเสนอ วิเคราะห์และอภิปรายในผลงานท่ีนักศึกษาได้ทำ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับตนเองและ 
       สมาชิกในช้ันเรียน 

๖.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากสภาพจริงจากผลงาน และขั้นตอนการปฏิบตัิงานของนักศึกษา 
 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน  

สัปดาหท์ี ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สือ่ทีใ่ช้  

ผู้สอน 

๑ รูปแบบแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 
ความหมายและความสำคัญของการออกแบบ 
 

๔ -บรรยาย 
โดยใชโ้ปรแกรม Powerpoint 
-ยกตวัอยา่งงานออกแบบ 
-แบ่งกลุม่อภิปลาย 

ผศ.นภดล สงัวาลเพ็ชร 
 

๒ องค์ประกอบต่างๆ ในการออกแบบ 
  

๔  -บรรยาย 
โดยใชโ้ปรแกรม Powerpoint 
-ยกตวัอยา่งงานออกแบบ 

-แบ่งกลุม่อภิปลาย 

ผศ.นภดล สงัวาลเพ็ชร 

๓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการออกแบบ ๔ -บรรยาย 
โดยใชโ้ปรแกรม Powerpoint 
-ยกตวัอยา่งงานออกแบบ 
-แบ่งกลุม่อภิปลาย 

ผศ.นภดล สงัวาลเพ็ชร 

 
๔ 

การวิเคราะห์การออกแบบโดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้
สอย 

๔ -บรรยาย 
โดยใชโ้ปรแกรม Powerpoint 
-ยกตวัอยา่งงานออกแบบ 
-ศึกษาเชิงพืน้ที่ โครงการวิจยั
ความหลากหลายและการใช้
ประโยชน ์พ ืชพ ื ้นถ ิ ่ นด ้ าน
โภชนาการ ในตำบลแพรก
หนามแดง อำเภออ ัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม. 
-แบ่งกลุม่อภิปลาย 

ผศ.นภดล สงัวาลเพ็ชร 

๕ การวิเคราะห์การออกแบบโดยคำนึงถึงวัสดุ ๔ -บรรยาย 
โดยใชโ้ปรแกรม Powerpoint 
-ยกตวัอยา่งงานออกแบบ 
-ศกึษาเชงิพืน้ท่ี โครงการวิจยั 
การแปรรปูเปลือกหอยแมลงภู่
สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ไลฟ์
สไตล ์
-ศึกษาเชิงพื้นที่ โครงการวิจัย 
การใช้ประโยชน์สาหร่ายผล

ผศ.นภดล สงัวาลเพ็ชร 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปรญิญา  ◼ ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๖  

รายวิชาการวิเคราะหง์านออกแบบ   สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ (การออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์) 

คณะศิลปกรรมศาสตร ์  มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

สัปดาหท์ี ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สือ่ทีใ่ช้  

ผู้สอน 

พลอยได ้จากการประกอบ
อาชีพเลี ้ยงกุ ้งในตำบลแพรก
หนามแดง อำเภออ ัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
-แบ่งกลุม่อภิปลาย 

๖ การวิเคราะห์การออกแบบโดยคำนึงถึงความงาม ๔ -บรรยาย 
โดยใชโ้ปรแกรม Powerpoint 
-ยกตวัอยา่งงานออกแบบ 
-แบ่งกลุม่อภิปลาย 

ผศ.นภดล สงัวาลเพ็ชร 

๗ การวิเคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์ตามหลักการ
ออกแบบอย่างย่ังยืน 

๔ -บรรยาย 
โดยใชโ้ปรแกรม Powerpoint 
-ยกตวัอยา่งงานออกแบบ 
-ศึกษาเชิงพื้นที่ โครงการวิจัย 
ศ ักยภาพพ ืชน ้ำ เค ็มส ู ่การ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนในพื้นที่ตำบลยี่สาร และ
ตำบลแพรกหนามแดง อำเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. 
-แบ่งกลุ่มอภิปลาย 

ผศ.นภดล สงัวาลเพ็ชร 

๘ การออกแบบสร้างสรรค์ (โดยนักออกแบบ) ๔ บรรยายโดยวิทยากร วิทยากร (นกัออกแบบ) 

๙ การค้นคว้าอิสระ ๔ -นกัศกึษาศกึษาคน้ควา้
ขอ้มลู เพื่อก าหนดหวัขอ้ใน
การสรา้งสรรคผ์ลงาน 

ผศ.นภดล สงัวาลเพ็ชร 
 ๑๐ ๔ 

๑๑ นำเสนอหัวข้อในการออกแบบอิสระ ๔ -นกัศกึษาน าเสนอ 
-อาจารยใ์หค้  าแนะน า 

ผศ.นภดล สงัวาลเพ็ชร 
 

๑๒ วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการออกแบบ ๔ -นกัศกึษาน าเสนอ 
-อาจารยใ์หค้  าแนะน า 

ผศ.นภดล สงัวาลเพ็ชร 

๑๓ นำเสนอแบบร่าง  ๔ -นกัศกึษาน าเสนอ 
-อาจารยใ์หค้  าแนะน า 

ผศ.นภดล สงัวาลเพ็ชร 

๑๔ นำเสนอแบบจำลอง ๔ -นกัศกึษาน าเสนอ 
-อาจารยใ์หค้  าแนะน า 

ผศ.นภดล สงัวาลเพ็ชร 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปรญิญา  ◼ ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๗  

รายวิชาการวิเคราะหง์านออกแบบ   สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ (การออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์) 

คณะศิลปกรรมศาสตร ์  มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

สัปดาหท์ี ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สือ่ทีใ่ช้  

ผู้สอน 

๑๕ ผลิตชิ้นงานจริง   ๔ -นกัศกึษาปฏิบตัิงาน
หอ้งปฏิบตัิการ 
-อาจารยใ์หค้  าแนะน า 

ผศ.นภดล สงัวาลเพ็ชร 

๑๖ ผลิตชิ้นงานจริง (ต่อ)  ๔ -นกัศกึษาปฏิบตัิงาน
หอ้งปฏิบตัิการ 
-อาจารยใ์หค้  าแนะน า 

ผศ.นภดล สงัวาลเพ็ชร 

๑๗ สอบปลายภาค ๔ นกัศกึษาน าเสนอผลงานการ
ออกแบบผลิตภณัฑ ์
อาจารยส์รุปผลการเรียนรู ้

ผศ.นภดล สงัวาลเพ็ชร 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

     ผลการเรียนรู้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล  
(๑)   มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(๒)  มีจรรยาบรรณวิชาชีพนัก
ออกแบบ 

(๑)  ประเมินจากการตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การสง่งานตาม
กำหนด การร่วมกิจกรรม 
(๒)  ประเมินจากวินัย และความพร้อมในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
(๓)  ประเมินจากความรับผดิชอบในหน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมาย 
 

ทุกสัปดาห ์ ๕% 

(๑)  มีความรู้และความเข้าใจใน
หลักการ และทฤษฎีที่สำคัญใน
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
(๒) สามารถวิเคราะห์ อธิบาย 
ประยุกต์องค์ความรู้มาใช้ในงาน
ออกแบบ 
 

(๑)  ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาทำส่ง 
และทดสอบย่อยโดยเน้นเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎี 
(๒)  ประเมินจากช้ินงานผลติภณัฑ์หัตถกรรม
ที่นักศึกษาทำส่ง 
 

๔,๕,๖,๗ ๕๐% 

(๑) สามารถรวบรวม ศึกษา คิด
วิเคราะห์ และสรุปประเด็นที่ศึกษา
อย่างเป็นระบบ 
(๒) มีความคิดสรา้งสรรค์ในการสร้าง
ผลงานทางด้านการออกแบบ 

ประเมินจากผลงาน และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา 

๑๑-๑๖ ๑๐% 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปรญิญา  ◼ ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๘  

รายวิชาการวิเคราะหง์านออกแบบ   สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ (การออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์) 

คณะศิลปกรรมศาสตร ์  มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

มีความรับผิดชอบในการกระทำของ
ตนเองและรับผดิชอบงานในกลุ่ม 

(๑)  ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษา ในการนำเสนอราย
งายกลุ่มในช้ันเรียน 
(๒)  สังเกตจากการร่วมกิจกรรมตา่งๆ 

ทุกสัปดาห ์ ๕% 

สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

ประเมินจากเทคนิค และการใช้เทคโนโลยีใน
การนำเสนอ 

ทุกสัปดาห ์ ๑๐% 

นำความรู้ทางทฤษฎีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ได ้

ประเมินจากผลงาน และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา 

๑๗ ๒๐% 

 
 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ตำราและเอกสารหลัก 
 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (๒๕๖๕). เจาะเทรนด์โลก 2023 . กรุงเทพ  : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(องค์การมหาชน). 
 นภดล สังวาลเพ็ชร (๒๕๖๖). การแปรรูปเปลือกหอยแมลงภู่สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์. งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 
 เอกพงศ์ อินเกื้อ (๒๕๖๖). การใช้ประโยชน์สาหร่าย ผลพลอยได้จากการประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้ง ในตำบลแพรกหนามแดง อำเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 เอกพงศ์ อินเกื้อ (๒๕๖๖). ศักยภาพพืชน้ำเค็มสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลยี่สาร และตำบลแพรก
หนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 เอกพงศ์ อินเกื้อ (๒๕๖๖). ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์พืชพื้นถิ่นด้านโภชนาการ ในตำบลแพรกหนามแดง อำเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

     
หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ๑.๑ นักศึกษาทำแบบประเมินการเรียนการสอนในเว็บไซด์ที่หมาวิทยาลัยกำหนด 
 ๑.๒ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษา เขียนข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่อกระบวนการเรียนการสอน 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  

 ๒.๑ สังเกตจากพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน และนำมาเปรียบเทียบกับผลการเรียนท่ีได้ 
 ๒.๒ นำข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการเรียนการสอนครั้งอื่นๆ 
 
๓.  การปรับปรุงการสอน 
      สาขาวิชา มีการกำหนดในการปรับปรุงการเรยีนการสอน โดยนำผลข้อร้องเรียนต่างๆ ที่นักศึกษาเสนอแนะมาใช้เป็นแนวทาง 
       ในการปรับการเรียนการสอน 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปรญิญา  ◼ ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๙  

รายวิชาการวิเคราะหง์านออกแบบ   สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ (การออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์) 

คณะศิลปกรรมศาสตร ์  มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา 
     สาขาวิชามีการกำหนดให้นักศกึษา นำผลงานมานำเสนอเป็นนิทรรศการ เป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณะ เพื่อเป็นการประเมิน 
      ผลการเรียนการสอนในแตล่ะรายวิชา 
 
๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      ๕.๑ สาขามีการประชุม เพื่อสรุป และหาแนวทาง จากผลการประเมินการเรียนการสอนจากนักศึกษา 
      ๕.๒ นำแนวทางที่ได้ใช้แก้ปัญหา ปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ◼ ตรี   โท  เอก   
 

หนา้ | ๑๐  

รายวชิาการออกแบบหตัถกรรม   สาขาวชิาการออกแบบผลติภณัฑส์รา้งสรรค ์คณะศิลปกรรมศาสตร ์  มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 
 

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

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

  ความรับผิดชอบหลัก         ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ 

รหัสวิชา     CPD ๒๒๓๖ 
ชื่อรายวิชา  การวิเคราะห์งานออกแบบ 
                Analysis of Design Work 
      

                  

ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจำนวนได้ตามความรับผิดชอบ 

 


