
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑ 
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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

รหัสวิชา FAD ๑๒๐๙ รายวิชา หลักการวาดโครงหุ่นเปลือย 

สาขาวชิา การออกแบบเครือ่งแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสนุันทา 

ภาคการศึกษา ๒ ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวชิา     

รหัสวิชา        FAD ๑๒๐๙ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย      หลักการวาดโครงหุ่นเปลือย 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ        Principles Drawing Nude Model   
 
  

๒. จ านวนหน่วยกติ      ๓(๒-๒-๕) ทฤษฎี ๒ ช่ัวโมง/ปฏิบัติ ๒ ช่ัวโมง/นอกเวลา ๕ ช่ัวโมง  
      
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     ๓.๑  หลักสูตร       ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 
     ๓.๒  ประเภทของรายวิชา    วิชาเฉพาะด้าน 
 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
    ๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.สุภาวด ีจุ้ยศุขะ  
    ๔.๒  อาจารย์ผูส้อน   ผศ.สุภาวด ีจุ้ยศุขะ 
 
๕.  สถานที่ติดต่อ   อาคาร ๕๘ คณะศิลปกรรมศาสตร ์ห้องพักอาจารย์ช้ัน M  

    E– Mail: supawadee.ju@ssru.ac.th, isissue@gmail.com 
 

๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรยีน   
๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒ /๒๕๖๔ ช้ันปีที่ ๑ 
๖.๒ จ านวนผู้เรยีนที่รับได ้ ประมาณ  ๕๕ คน กลุ่มเรียน ๐๐๑ 

 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมากอ่น(Pre-requisite)  (ถา้มี) ….......................-........................................ 
 
๘. รายวิชาที่ต้องเรยีนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถา้มี) ….......................-........................................ 
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๙. สถานที่เรียน    online  
 
๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรุง   ฉบับปรังปรุงพ.ศ.๒๕๖๐ 
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 เพื่อให้นักศึกษามีความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกับการวาดโครงหุ่นแฟชั่น  ส าหรับใชใ้นการสรา้งสรรคก์ารออกแบบเครื่อง 

แต่งกายและถ่ายทอดแนวความคดิได้อย่างชัดเจน  โดยมีคุณลักษณะความเป็นโครงหุ่นแฟช่ันที่เหมาะสม และสามารถน า

วิธีการและกระบวนการทีไ่ด้ท าการศึกษา ในการวาดโครงหุน่แฟช่ันไปพัฒนาใชต้่อการออกแบบเครื่องแต่งกายได้อย่างดี   

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

  เสรมิสร้างทักษะ พัฒนาความรู ้ความเช่ียวชาญในการวาดโครงหุ่นแฟช่ันและการวาดเสือ้ผ้าเครื่องแต่งกาย  

 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางการออกแบบแฟช่ันได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ผู้สอนได้ใช้หลักการสอนด้วยโครงหุ่น

 เปลือยตามองค์ประกอบพื้นฐาน โดยมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคการวาดโครงหุ่นให้สอดคล้องกับสไตล์ของนักศึกษาแต่ละ

 บุคคล เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการวาดโครงหุ่นตามสัดส่วนที่ถูกต้อง เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานออกแบบ

 เครื่องแต่งกายต่อไปในอนาคต   

 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนนิการ 

๑. ค าอธบิายรายวิชา 

หลักการวาดโครงหุ่นเปลือยในลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหวแบบต่างๆ ส่วนประกอบของโครงหุน่เปลือย  ศีรษะ ตา 

หู จมูก ปาก มอื และ เท้า เปน็ต้น เพื่อน าไปประยุกต์ต่องานออกแบบแฟช่ันและค้นหาแนวทางหรอื สไตล์ (Style) การ

วาดโครงหุน่เปลือย เฉพาะในรูปแบบของตนเอง 

   

Principles of drawing nude models in various motion postures including details of nude models namely, head, 

eyes, nose, mouth, hand and foot with the purposes of applying this knowledge in fashion designs and finding out 

guidance or one’s own style of nude model drawing 
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๒. จ านวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๒   ช่ัวโมงตอ่สัปดาห์   

๓๔ ช่ัวโมงต่อภาค

การศึกษา 

 

ตามประกาศของ
มหาวิทยาลยั ( เฉพาะ
กรณีที่งดการเรียนการ
สอน ) หรอืตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะรายบุคคล 

 ๒   ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์  

๓๔ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 

 

๕ ชั่วโมงตอ่สัปดาห์   

๘๐ ชั่วโมงตอ่ภาค 

การศึกษา 

 

 
 

 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 

 ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห ์

 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  ห้องพักอาจารย์ ช้ัน M อาคาร ๕๘ คณะศิลปกรรมศาสตร ์

 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ท างาน หมายเลข ๐-๒๑๖๐-๑๓๘๒ ต่อ ๒๐๔ 

 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) :  supawadee.ju@ssru.ac.th 

 ๓.๔ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน ์(Facebook/Twitter/Line) is juysukha 

 ๓.๕ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) http://www.teacher.ssru.ac.th/supawadee_ju/ 

  
 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

 (๑)  ตระหนักในคุณคา่และคณุธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสัตยส์ุจรติ 

  (๒)  มีวนิัย ตรงตอ่เวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

  (๓) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแก้ไขข้อขดัแย้งและล าดับ

ความส าคัญได ้

 (๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้อืน่ รวมทั้งเคารพในคุณคา่และศักดิศ์รีของความเป็นมนุษย์ 

 (๕) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 

 (๖) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
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  (๑) การอธิบายพรอ้มยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวขอ้ง 

  (๒) อภิปรายกลุม่ 

  (๓) ให้นักศกึษาฝึกวาดในรูปแบบของตนเอง 

(๔) นักศึกษาศึกษาค้นควา้เพิ่มเติมด้วยตนเอง 

 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินผลจากความรับผดิชอบต่องานทีไ่ด้รับมอบหมาย คุณภาพงานและความถูกตอ้งตามโจทย์ที่

ได้รับมอบหมาย 

(๒)  ประเมนิจากผลงาน การส่งงานตรงตามระยะเวลาที่ก าหนดจะถูกน ามาใช้เป็นเกณฑ์การให้พจิารณา

คะแนน 

 (๓)  ประเมินจากพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรยีน ความตั้งใจและความสม่ าเสมอในการเขา้เรยีน 

 

๒. ความรู้ 

๒.๑   ความรู้ท่ีต้องพัฒนา 

 (๑)  มีความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีทีส่ าคัญด้านหลักการวาดโครงหุ่นเปลือย 

 (๒)  สามารถวเิคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความตอ้งการทางคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ประยุกต์ความรู ้

ทักษะ และการใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสมกับการแกไ้ขปัญหา 

 (๓)  สามารถวเิคราะห ์ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรอืประเมินระบบองคป์ระกอบตา่งๆของระบบงาน

ในสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส์ให้ได้ตรงตามขอ้ก าหนด 

 (๔)  สามารถตดิตามความกา้วหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการของระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการน าไป

ประยุกต ์

 (๕) มีความรู้ ความเข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางด้านหลักการวาดโครงหุ่นเปลือยอย่าง

ต่อเนื่อง 

 (๖) มีความรู้ในแนวกว้างทางด้านหลักการวาดโครงหุ่นเปลือย เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบจากสื่อและผลงานออกแบบเครื่องแต่งกายของนักออกแบบจากนานาประเทศทั่วโลก 

 (๗) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ความรู้ด้านหลักการวาดโครงหุ่นเปลือย เพื่อสรา้ง

งานออกแบบเครื่องแต่งกายที่รว่มสมัยและหลากหลาย 

 (๘) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายในด้านหลักการวาดโครงหุ่นเปลือย 

กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องการทดสอบมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการทดสอบแต่ละวิชาในช้ัน

เรียน ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตร 

๒.๒   วิธีการสอน 

(๑) บรรยาย 
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(๒) ฝึกปฏบัิต ิ

(๓) ท างานเดี่ยว /งานกลุ่ม 

(๔) ฝึกให้นักศกึษาการวเิคราะห์งานและมอบหมายให้นักศกึษาค้นคว้าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินผลจากข้อสอบโดยใชผ้ลคะแนนเป็นตัวช้ีวัด 

(๒)  ประเมินผลจากงานวาดโครงหุ่นเปลอืยท่ีให้นักศึกษาได้ฝึกท าระหวา่งการเรียนวชิานี้ 

(๓)  ประเมนิผลจากพัฒนาการในดา้นวาดโครงหุ่นเปลอืยของนักศกึษา รวมถึงความสามารถน าเสนอผลงาน

ออกมาได้อยา่งสมบรูณ ์

 

๓. ทักษะทางปัญญา 

๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 

 (๑) คดิอยา่งมีวจิารณญาณและอย่างเปน็ระบบ 

 (๒) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมนิสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 

 (๓)  สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเดน็ปญัหาและความตอ้งการ 

 (๔)  สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแกไ้ขปัญหา 

 

๓.๒   วิธีการสอน 

(๑) บรรยายและฝึกพัฒนากระบวนการความคิดเพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดม้าพัฒนาไปสู่การวาด

โครงหุ่นเปลอืยได้อยา่งเหมาะสม 

(๒)  ให้นักศกึษาฝกึฝนทักษะดา้นการวาดโครงหุ่นเปลอืยได้อย่างตอ่เนื่องตามแบบฝึกหัดท่ีก าหนดให ้

(๓)  ฝึกการน าเสนอผลงานของนักศกึษาเพื่อเพิ่มความมั่นใจและฝึกการถ่ายทอดเนื้อหาเร่ืองราวในการออกแบบ

ลวดลายอย่างมลี าดับขั้นตอน 

(๔)  อธิบายให้นักศกึษารู้ถึงคุณค่าและประโยชนใ์นการการวาดโครงหุ่นเปลอืยได้ เป็นสว่นประกอบในการ

ออกแบบเครื่องแต่งกายโดยค านงึถึงความสวยงามและความเหมาะสม 

 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินผลจากความรู้และความเข้าใจของผู้เรียน จากการปฏบัิตงิานภายในช้ันเรียน ความสม่ าเสมอและการ

 ให้ความร่วมมอืในช้ันเรียน การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค ตลอดจนวิธีการพัฒนาและคน้หาสไตล์การ

 วาดโครงหุน่การออกแบบเครื่องแต่งกายได้อย่างเหมาะ 

 

 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๖ 
รายวิชา FAD ๑๒๐๙  หลักการวาดโครงหุ่นเปลือย สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 (๑)  สามารถสื่อสารกับกลุม่คนหลากหลาย สามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 (๒)  สามารถให้ความชว่ยเหลอืและอ านวยความสะดวกแก่การแกปั้ญหาสถานการณ์ต่างๆในกลุ่ม ทัง้ในบทบาท

ของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

 (๓)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

 (๔) มคีวามรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

 (๕)  สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณท้ั์งสว่นตัวและสว่นรวม พร้อมท้ังแสดงจุดยนือยา่ง

พอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุ่ม 

 (๖)  มคีวามรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังของตนเองและทางวิชาชพีอยา่งต่อเนื่อง 

 

 

 

๔.๒   วิธีการสอน 

(๑) ให้นักศกึษาเรียนรู้การคน้ควา้หาข้อมูลอย่างมกีระบวนการและท างานอย่างมขีั้นตอน 

(๒)  เปิดให้มกีารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในแตล่ะขัน้ตอน เพื่อให้นักศกึษาน าข้อเสนอแนะท่ีได้รับไป

พัฒนาต่อในช้ินงานต่อๆไป 

(๓)  ให้นักศกึษามกีารน าเสนอผลงานหน้าช้ันอย่างตอ่เนื่องเพื่อฝึกการน าเสนองานอย่างเป็นมอือาชพี 

 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีได้รับมอบหมาย 

(๒) ประเมินผลจากคะแนนสอบ 

(๓) ประเมินผลจากการสง่งานตามก าหนดเวลาท่ีได้รับมอบหมายในแตล่ะครัง้ 

 

๕. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 (๑)  มีทักษะในการใช้เคร่ืองมอืที่จ าเป็นที่มอียูใ่นปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

 (๒)  สามารถแนะน าประเด็นการแกไ้ขปัญหา โดยใช้สารสนเทศหรอืการแสดงสถติิประยุกต์ต่อปัญหาที่

เก่ียวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

 (๓)  สามารถสือ่สารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขยีน เลอืกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอ

อย่างเหมาะสม 

 (๔)  สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารอย่างเหมาะสม 

  

 

 

๕.๒   วิธีการสอน 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๗ 
รายวิชา FAD ๑๒๐๙  หลักการวาดโครงหุ่นเปลือย สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

(๑) อธิบายการสอนพร้อมยกตัวอย่างการน าเสนอผลงานผ่านทางสื่อเทคโนโลยีเพ่ือเป็นตัวอย่างในการ
เรียนรู้ให้แก่นักศึกษา 
(๒)  มอบหมายงานให้นักศึกษาหาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการวาดโครงหุ่นเปลือยมาน าเสนอ
แลกเปลี่ยนกันในชั้นเรียน 
 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินผลจากความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ในการวาดโครงหุ่นเปลือยของผู้เรียน 

(๒)  ประเมินผลจากรูปแบบผลงานการน าเสนอโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนประกอบอย่างเหมาะสม
กับหัวข้อท่ีได้รับมอบหมาย 
(๓)  สามารถน าสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประกอบการน าเสนอผลงานวาดโครงหุ่นเปลือยได้อย่างเหมาะสม 

 

 

๖. ด้านอื่นๆ - 

 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ ์ หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้วา่ง หมายถงึ ไมไ่ด้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยูใ่นแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑ ๑. แนะน ารายวชิาและระเบียบ 

ตา่งๆของการศึกษาในรายวชิา 

๒. อธิบายเนื้อหารายวชิาเกี่ยวกับ 

หลักการวาดโครงหุ่นเปลอืย 

๓. ทดสอบการวาดโครงหุ่นเปลอืย 

พื้นฐานของแต ่ละบุคคล  

(Pre-Test) 

๔ ๑. ผู้สอนแนะน า ชี้แจงรายวิชาและ

ระเบียบตา่งๆของการศึกษาในรายวชิา 

๒ . ผู้ ส อนอ ธิบาย เนื้ อ ห า ร ายวิ ช า

หลักการวาดโครงหุ่นวิธีการท างานท่ี

นั ก ศึ ก ษ า ต้ อ ง ป ฏิ บั ติ ต ล อ ด ภ า ค

การศึกษา  

๓. ผู้สอนทดสอบความสามารถ 

พื้นฐานในการวาดโครงหุ่นเปลอืย 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๘ 
รายวิชา FAD ๑๒๐๙  หลักการวาดโครงหุ่นเปลือย สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

ของนักศกึษาแตล่ะคนว่าม ี

ความสามารถระดับใด  

 

สื่อทีใ่ช้ประกอบ 

๑.เอกสารประกอบการสอน 

๒.บรรยายและสอนโดย  Zoom 

meeting / Google meet 

๓. นักศึกษาท าแบบทดสอบผ่าน 

Google form 

๒ การฝึกวาดโครงหุ่นเปลอืยผู้หญงิ 

ตามสัดส่วนมาตรฐานสากล 
๔ ๑. ผู้สอนอธิบายถึงรูปแบบและ 

วธีิการวาดโครงหุ่นเปลอืยผู้หญงิท่ีมี 

ความเหมาะสมและสวยงามตรง 

ตามมาตรฐานสากลพร้อมให้ 

นักศกึษาท าการฝีกวาดเพื่อให้เกิด 

ความช านาญ   

สื่อทีใ่ช้ประกอบ 

๑.เอกสารประกอบการสอน 

๒. บรรยายและสอนโดย Zoom 

meeting / Google meet 

๓. Power Point 

๔. online platform 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 

๓ การฝึกวาดโครงหุ่นผู้ชายตาม 

สัดสว่นมาตรฐานสากล 
๔ ๑. ผู้สอนอธิบายถึงรูปแบบและ 

วธีิการวาดโครงหุ่นเปลอืยผู้ชายท่ีมี 

ความเหมาะสมและสวยงามตรง 

ตามมาตรฐานสากลพร้อมให้ 

นักศกึษาท าการฝีกวาดเพื่อให้เกิด 

ความช านาญ   

สื่อทีใ่ช้ประกอบ 

๑.เอกสารประกอบการสอน 

๒. บรรยายและสอนโดย Zoom 

meeting / Google meet 

๓. Power Point 

๔. online platform 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๙ 
รายวิชา FAD ๑๒๐๙  หลักการวาดโครงหุ่นเปลือย สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๔ หลักการวาดโครงสร้างใบหน้า  

ในมุมมองตา่งๆ และรายละเอยีด 

ของใบหนา้ 

๔ ๑. ผู้สอนอธิบายถึงรูปแบบและ 

วธีิการวาดโครงสร้างใบหน้าใน 

มุมมองต่างๆ รวมถึงการก าหนด 

ต าแหนง่ตา หู จมูก ปาก  

สื่อทีใ่ช้ประกอบ 

๑.เอกสารประกอบการสอน 

๒. บรรยายและสอนโดย Zoom 

meeting / Google meet 

๓. Power Point 

๔. online platform 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 

๕ การวาดทรงผม ๔ ๑.ผู้สอนอธิบายถึงและยกตัวอยา่ง 

รูปแบบทรงผม และเทคนิคการวาด 

ทรงผมในรูปแบบตา่งๆ พร้อมให้ 

นักศกึษาท าการฝึกวาดเพื่อให้เกิด 

ความช านาญ  

๒. นักศกึษาท าการน าเสนอผลงาน 

การฝึกวาดใบหนา้และ 

ส่วนประกอบต่างๆ รายบุคคล  

พร้อมอธิบายปัญหาในการวาดและ 

รับฟังแนวทางการวาดท่ีถูกต้อง 

พร้อมวธีิการแก้ไขปัญหาเพื่อได้น า 

กลับไปพัฒนาในการฝึกวาดของ 

ตนเองขัน้ต่อไปให้ถูกตอ้งและ 

เหมาะสม  

สื่อทีใ่ช้ประกอบ 

๑.เอกสารประกอบการสอน 

๒. บรรยายและสอนโดย Zoom 

meeting / Google meet 

๓. Power Point 

๔. online platform 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 

๖ การวาดแขน และ มอื ๔ ๑.ผู้สอนอธิบายถึงรูปแบบและ 

วธีิการวาดแขนและมอื รวมถึงขอ้ 

ตอ่ต่างๆ พรอ้มให้นักศกึษาท าการ 

ฝึกวาดและลงสี เพื่อให้เกิดความ 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๐ 
รายวิชา FAD ๑๒๐๙  หลักการวาดโครงหุ่นเปลือย สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

ช านาญ 

สื่อที่ใช้ประกอบ 

๑.เอกสารประกอบการสอน 

๒. บรรยายและสอนโดย Zoom 

meeting / Google meet 

๓. Power Point 

๔. online platform 

๗ การวาดช่วงล่างขา,เท้าและข้อตอ่ 

ตา่งๆ 

๔ ๑.ผู้สอนอธิบายถึงรูปแบบและ 

วธีิการวาดชว่งลา่งขา,เท้า รวมถึง 

ข้อตอ่ต่างๆ พร้อมให้นักศึกษาท า 

การฝึกวาดและลงส ีเพื่อให้เกิด 

ความช านาญ  

สือ่ที่ใช้ประกอบ 

๑.เอกสารประกอบการสอน 

๒. บรรยายและสอนโดย Zoom 

meeting / Google meet 

๓. Power Point 

๔. online platform 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 

๘ สอบกลางภาค  ๑. ผู้สอนท าการทดสอบความสามารถ

ของนักศกึษา  

สื่อทีใ่ช้ประกอบ 

๑.เอกสารประกอบการสอน 

๒. บรรยายและสอนโดย Zoom 

meeting / Google meet 

๓. Power Point 

๔. online platform 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 

๙ การฝึกวาดโครงหุ่นเปลอืยตาม 

สัดสว่นมาตรฐานสากล 

เปรียบเทียบกัน การวาดโครงหุ่น 

ในรูปแบบสไตล์ของตนเอง 

๔ ๑. ผู้สอนอธิบายถึงรูปแบบและ 

วธีิการวาดโครงหุ่นเปลอืยท่ีมี 

สัดสว่นมาตรฐานสากล พรอ้มให้ 

นักศกึษาการฝึกวาดเพื่อให้เกิด 

ความช านาญ และท าการ 

เปรียบเทียบระหว่างวธีิการวาด 

รูปแบบมาตรฐานกับการวาดใน 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๑ 
รายวิชา FAD ๑๒๐๙  หลักการวาดโครงหุ่นเปลือย สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

สไตล์ของตนเองเพื่อหาความ 

เหมาะสมในการวาดโครงหุ่นเปลอืย 

ท่ีตนเองถนัด 

๒. นักศกึษาท าการน าเสนอผลงาน 

การฝึกวาดโครงหุ่นเปลอืย ที่ม ี

ความเหมาะสมและสวยงามตรง 

ตามมาตรฐานสากล ในรูปแบบ 

กรยิาท่าทางต่าง ๆ รายบุคคล 

พร้อมอธิบายปัญหาในการวาดและ 

รับฟังแนวทางการวาดท่ีถูกต้อง 

พร้อมวธีิการแก้ไขปัญหาเพื่อไดน้ า 

กลับไปพัฒนาในการฝึกวาดของ 

ตนเองขัน้ต่อไปให้ถูกตอ้งและเหมาะสม  

สื่อที่ใช้ประกอบ 

๑.เอกสารประกอบการสอน 

๒. บรรยายและสอนโดย Zoom 

meeting / Google meet 

๓. Power Point 

๔. online platform 

๑๐ การฝึกวาดโครงหุ่นเด็กและชุดเด็กตาม 

สัดสว่นมาตรฐานสากล 
๔ ๑. ผู้สอนอธิบายถึงรูปแบบและ 

วธีิการวาดโครงหุ่นเด็กที่มคีวาม 

เหมาะสมและสวยงามตรงตาม 

มาตรฐานสากล พรอ้มให้นักศกึษา 

ท าการฝึกวาดเพ่ือให้เกิดความช านาญ 

สื่อที่ใช้ประกอบ 

 ๑.เอกสารประกอบการสอน 

๒. บรรยายและสอนโดย Zoom 

meeting / Google meet 

๓. Power Point 

๔. online platform 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 

๑๑ การฝึกวาดโครงหุ่นเปลอืยท่ี 

ดัดแปลงมาจากรูปแบบการโพส 

ท่านางแบบจรงิท่ีมาจากนิตยสาร 

แฟช่ัน 

๔ ๑. ผู้สอนอธิบายถึงรูปแบบและ 

วธีิการวาดโครงหุ่นเปลอืยท่ีมีความ 

เหมาะสมและสวยงามตรงตาม 

มาตรฐานสากล พรอ้มให้นักศกึษา 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๒ 
รายวิชา FAD ๑๒๐๙  หลักการวาดโครงหุ่นเปลือย สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

ท าการฝึกวาด เพื่อให้เกิดความ 

ช านาญ โดยการวาดจากท่าทางการ 

โพสท์ของนางแบบจรงิจาก 

นติยสารแฟช่ัน 

2. อธิบายปัญหาในการวาดและรับ 

ฟังแนวทางการวาดท่ีถูกต้อง พร้อม 

วธีิการแก้ไขปัญหาเพื่อได้น า 

กลับไปพัฒนาในการฝึกวาดของ 

ตนเองขัน้ต่อไปให้ถูกตอ้งและ 

เหมาะสม 

สื่อที่ใช้ประกอบ 

๑.เอกสารประกอบการสอน 

๒. บรรยายและสอนโดย Zoom 

meeting / Google meet 

๓. Power Point 

๔. online platform 

๑๒ 1. การวาดชุดวา่ยน้ า,ชุดชัน้ใน 

2. พร้อมการฝึกการลงสี 

๔ ๑. ผู้สอนอธิบายถึงรูปแบบและ 
วิธีการวาดชุดว่ายน้ า,ชุดชั้นใน 
พร้อมให้นักศึกษาท าการฝึกวาด 
เพื่อให้เกิดความช านาญ 
  
สื่อทีใ่ช้ประกอบ 

๑.เอกสารประกอบการสอน 

๒. บรรยายและสอนโดย Zoom 

meeting / Google meet 

๓. Power Point 

๔. online platform 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 

๑๓ การวาดราตรีผ้าบางและขนสัตว ์พร้อม

ฝึกการลงสี 

๔ ๑. ผู้สอนอธิบายถึงรูปแบบและ 

วธีิการวาดเสื้อผ้าท่ีมีการจับ 

เดรปบนโครงหุน่พร้อมให้นักศึกษา 

ท าการฝึกวาดเพ่ือให้เกิดความ 

ช านาญ  

สื่อทีใ่ช้ประกอบ 

๑.เอกสารประกอบการสอน 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๓ 
รายวิชา FAD ๑๒๐๙  หลักการวาดโครงหุ่นเปลือย สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๒. บรรยายและสอนโดย Zoom 

meeting / Google meet 

๓. Power Point 

๔. online platform 

๑๔ การวาดชุดท่ีมีลวดลายผ้า พร้อมฝึก 

การลงส ี

๔ ๑. ผู้สอนอธิบายถึงรูปแบบและ 

วธีิการวาดเสื้อผ้าท่อนบนพร้อมให ้

นักศกึษาท าการฝึกวาดเพื่อให้เกิด

ความช านาญ  

 

สื่อทีใ่ช้ประกอบ 

๑.เอกสารประกอบการสอน 

๒. บรรยายและสอนโดย Zoom 

meeting / Google meet 

๓. Power Point 

๔. online platform 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 

๑๕ การวาดเครื่องประดับ พร้อมฝึก 

การลงส ี

๔ ๑. ผู้สอนอธิบายถึงรูปแบบและ 

วธีิการวาดเสื้อผ้าท่อนบนพร้อมให ้

นักศกึษาท าการฝึกวาดเพื่อให้เกิด

ความช านาญ  

 

สื่อทีใ่ช้ประกอบ 

๑.เอกสารประกอบการสอน 

๒. บรรยายและสอนโดย Zoom 

meeting / Google meet 

๓. Power Point 

๔. online platform 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 

๑๖ การวาดและลงสดี้วยเทคนิคพิเศษ ๔ ๑.ผู้สอนอธิบายถึงรูปแบบและ 

วธีิ การวาดและลงสดี้วยเทคนิค 

พเิศษ พรอ้มให้นักศกึษาท าการฝึก 

วาดเพื่อให้เกิดความช านาญ  

สื่อทีใ่ช้ประกอบ 

๑.เอกสารประกอบการสอน 

๒. บรรยายและสอนโดย Zoom 

meeting / Google meet 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๔ 
รายวิชา FAD ๑๒๐๙  หลักการวาดโครงหุ่นเปลือย สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๓. Power Point 

๔. online platform 

๑๗ สอบปลายภาค  ๑. ผู้สอนท าการทดสอบความสามารถ

ของนักศกึษา  

สื่อทีใ่ช้ประกอบ 

online platform 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 

 

 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อยอ่ยแตล่ะหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวชิา 

(Curriculum Mapping) ตามท่ีก าหนดในรายละเอยีดของหลักสูตรสัปดาห์ท่ีประเมินและสัดสว่นของการประเมิน) 

 

ผลการเรียนรู ้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 

สัดส่วน 

ของการประเมินผล 

๑ สอบกลางภาค ๘ ๒๐% 

๒ สอบปลายภาค ๑๗ ๒๐% 

๓ การเข้าช้ันเรียนและการมีสว่นร่วมในชัน้เรียน ๑-๑๗ ๑๐% 

๔ คะแนนเก็บและแฟ้มสะสมผลงาน ๒-๑๗ ๕๐% 

  
 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 
๑)  เอกสารประกอบการสอนหลักการวาดโครงหุ่นเปลอืย โดย ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 

  

๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
๑) Kathryn Hagen. Fashion Illustration for designers. พมิพค์รัง้ท่ี  1. New Jersey : Upper Saddle River, 2548 

๒) Bethan Morris. Fashion Illustration .พมิพค์รัง้ท่ี 1. United Kingdom. Laurence King Publishing, 2549 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๕ 
รายวิชา FAD ๑๒๐๙  หลักการวาดโครงหุ่นเปลือย สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๓) ผศ.ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล. Fashion Illustration . พมิพค์รัง้ท่ี 1.กรุงเทพฯ : สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ ภาควิชา 

นฤมติศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

๔)  Anna Kiper. FASHION PORTFOLIO DESIGN AND PRESENTATION. First published. London, 2014. 

๕)  Fashion Illustration For Designers, By Kathryn McKelvey. 

 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
๑) www.Thaipattern.com     

๒) www.pinterest.com 

 

 

 

หมวดที่ ๗ การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

  -เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนผ่านแบบประเมินรายวิชา 

 -ให้นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู ้การคิด วิเคราะห์และการน าไปประยุกต์ใชข้องตนเอง โดยเปรียบเทียบ  

ระหว่างกอ่นและหลังการเรียนรายวิชานี้ 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 -ประเมินผลการสอนจากแบบการประเมินรายวชิา 

 -ประเมินผลคะแนนสอบและผลงานของนักศึกษา 

๓. การปรับปรุงการสอน 

 -ประมวลปัญหาและอุปสรรค ผ่านความคิดเห็นของนักศึกษา หาแนวปฏบัิตท่ีิเหมาะสมเพื่อสรุปเป็นขอ้มูลในการแก้ไข      

     ปรับปรุงรายวชิาต่อไป  

-ปรับปรุงรายละเอยีดวิชาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับนักศกึษารุ่นตอ่ไป 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

 -ตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชา 

 -เปรียบเทียบการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเพื่อให้มมีาตรฐานการใหค้ะแนน 

๕. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

 ประเมินจากผลการเรียนการสอนและการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาพร้อมท้ังน าผลการประเมินท่ีได้ มาเปรียบเทียบ 

กับผลการประเมินรายวชิาการสอนของตนเองเพื่อพัฒนาเนือ้หาสาระและแนวทางในการสอนให้มีความเหมาะสมพร้อมท้ังปรับ       

วธีิการเรียนการสอนให้ทันสมัยและตรงกับผลการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผลที่ดีท่ีสุด 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๑๖ 

รายวิชา FAD ๑๒๐๙ หลักการวาดโครงหุ่นเปลือย สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

 

 

ความรู ้ ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล และความ

รับผดิชอบระหวา่งบคุคล

และความรบัผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ

ด้าน

อื่น ๆ 

  ความรับผิดชอบหลัก                                                          ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔  
รหัสวิชา FAD ๑๒๐๙ 

ชื่อรายวิชา  

หลักการวาดโครงหุ่นเปลือย 

Principle  

Drawing Nude Model. 

                            - 

ความรับผดิชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจ านวนไดต้ามความรับผดิชอบ 


