
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑ รายวิชา FAD ๑๓๐๓ สาขาวิชา การออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
 

รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

รหัสวิชา  FAD ๑๓๐๓  รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่องานออกแบบแฟช่ัน 

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายคณะศลิปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวชิา   

รหัสวิชา    FAD ๑๓๐๓ 

ชื่อรายวิชาภาษาไทย  ภาษาองักฤษเพื่องานออกแบบแฟช่ัน 

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  English for Fashion Design. 
 

๒. จ านวนหน่วยกติ   ๓ (๒-๒-๕)   
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 ๓.๑  หลักสูตร       ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑติ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตง่กาย  

 ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพ 

 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
 ๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา    ผศ.สุภาวดี จุย้ศุขะ  
       ๔.๒ อาจารย์ผูส้อน   ผศ.สุภาวดี จุย้ศุขะ  
 
๕.  สถานที่ติดต่อ   อาคาร ๕๘คณะศิลปกรรมศาสตร ์ช้ันM  

E – Mail: supawadee.ju@ssru.ac.th 
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑ / ช้ันปีที่ ๒ 
๖.๒ จ านวนผู้เรยีนที่รับได ้  ๔๖ คน 

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

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

  วิชาภาษาองักฤษเพื่องานออกแบบแฟช่ันส าหรับนักศึกษาด้านแฟช่ัน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้

ภาษาองักฤษอย่างถูกต้อง ทั้งในสายงานวิชาชีพของตนเองและในชีวติประจ าวัน สามารถพัฒนาต่อยอดความรูท้ี่ได้รับ น าไป

ประยุกต์ใชใ้นงานออกแบบเครื่องแต่งกายได้ โดยนักศึกษาจะได้เรยีนรูท้ั้ง 4 ทักษะ ได้แก ่ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะ

การอ่านและทักษะการเขียน  

 เนื้อหาการเรยีนการสอนในรายวิชานีจ้ะการมุง่เน้นเนือ้หาที่เกี่ยวกับแฟชั่นเป็นหลัก ค าศัพท์เทคนิค

 เฉพาะ เพื่อเป็นพืน้ฐานและสรา้งเสรมิประสบการณใ์นการท างานในสายงานแฟช่ัน รวมถงึการใช้ภาษาองักฤษเพื่อ

การสนทนาในสถานการณต์า่งๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจภาษาองักฤษในระดับที่สามารถ

สื่อสารกับชาวต่างชาติได้เพื่อเตรียมความพรอ้มในการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน   

  

 

 ๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

  นักศึกษาสามารถเขา้ใจความหมายและวธิีการน าไปใช้ของค าศัพท์เทคนิคทางด้านการออกแบบแฟช่ัน มี

 ความรู ้ ความเข้าใจในโครงสรา้งและหลักไวยากรณข์ั้นพืน้ฐานที่ถูกต้อง สามารถน าไปใช้ในการสื่อสารใน

 ชีวติประจ าวันได้  สง่เสรมิความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในทุกทักษะ เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ใน

งานออกแบบ แฟช่ันหรอืกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจแฟชั่นได้อย่างมคีุณภาพ สามารถท างานรว่มกับชาวต่างชาตไิด้

เป็น อย่างด ีซึ่งจะน าไปสู่ความกา้วหน้าทางวิชาชีพต่อไป 

  

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนนิการ 

 
๑. ค าอธิบายรายวิชา 

 ค าศัพท์พื้นฐานด้านเทคนิค สแีละพืน้ผิว โดยมุง่เน้นพัฒนาและฝึกฝน วธิีการสนทนาที่เกีย่วข้องกับแฟชั่นตลอดจน

ศึกษาเนือ้หาและบทความจากเทรนด์แนวโนม้แฟช่ัน เพื่อสามารถน ามาประยุกต์ใชใ้ห้มีความเหมาะสมตอ่การเรยีนและ

ประกอบวิชาชีพ 
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  Basic technical words and expressions, colours and surface with and emphasis on developing 

and practice in conversation related to fashion design including contents and articles concerning fashion 

trends, which will be applicable to learning and future career 
 

 
๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๒   ชั่วโมงตอ่สัปดาห ์  
๒๘  ชั่วโมงตอ่ภาค
การศึกษา 
 

ตามประกาศของ

มหาวทิยาลัย ( เฉพาะ

กรณท่ีีงดการเรียนการ

สอน ) หรือตามความ 

   ๒   ชั่วโมงตอ่สัปดาห ์  

๒๘  ชั่วโมงตอ่ภาคการศึกษา 

๕   ชั่วโมงตอ่สัปดาห ์  
๗0  ชั่วโมงตอ่ภาคการศึกษา 

 

 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรกึษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 

 ๒ ช่ัวโมง / สัปดาห ์

 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  ห้องพักอาจารย์ ช้ัน M อาคาร ๕๘คณะศิลปกรรมศาสตร ์

 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ท างาน หมายเลข o๙๙๔๒๖๖๕๕๙ 

 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) : supawadee.ju@ssru.ac.th, isissue@gmail.com 

๓.๔ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน ์(Facebook/Twitter/Line) Is Juysukha 

 ๓.๕ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) 

 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

 (๑) ตระหนักในคุณคา่ของคุณธรรมจรยิธรรม 

 (๒) มีวนิยัตรงต่อเวลาและความรับผดิชอบตอ่ตนเองและสงัคม 

 (๓) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผู้ตามสามารถท างานเปน็ทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญได ้

 (๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้อืน่รวมทั้งเคารพในคุณคา่และศักดิศ์รีของความเป็นมนุษย์ 

mailto:supawadee.ju@ssru.ac.th
mailto:isissue@gmail.com
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 (๕) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององคก์รและสงัคม 

 (๖) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑) การอธิบายพรอ้มยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวขอ้ง 

 (๒) อภิปรายกลุ่ม 

 (๓) นักศึกษาศึกษาค้นควา้เพิม่เติมด้วยตนเอง 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) พฤติกรรมการเขา้ชั้นเรยีน  การส่งงานทีไ่ด้รับมอบหมายตามก าหนดทีใ่ห้และเวลา 

  (๒) การอ้างอิงเอกสารบุคคลอื่น 

  (๓) ประเมินผลงานอภิปรายกลุ่ม และ การแสดงความคดิเห็นกรณีศึกษา 

 

๒. ความรู้ 

๒.๑   ความรู้ท่ีต้องพัฒนา 

 (๑) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและทักษะที่ส าคัญในเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบแฟช่ัน

ด้วยคอมพิวเตอร์ 

 (๒) สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจและอธิบายความต้องการด้านงานวิจัยทางด้านการออกแบบแฟช่ันด้วย

คอมพิวเตอร์เพื่องานแฟช่ันมาประยุกต์ทักษะที่เหมาะสมกับการแกไ้ขปัญหาแต่ละคร้ัง 

 (๓) สามารถวิเคราะห์ออกแบบปรับปรุงและ/หรือประเมินองค์ประกอบต่างๆของงานออกแบบเครื่อง

แต่งกายในลักษณะของการออกแบบแฟช่ันด้วยคอมพิวเตอร์ 

 (๔) สามารถติดตามความก้าวหน้า และวิวัฒนาการของการออกแบบเครื่องแต่งกายรวมทั้งการน าไป

ประยุกต์ใชต้ามความนิยมของสังคม โดยงานจะออกมาในลักษณะของงานรว่มสมัย 

(๕) มีความรูค้วามเข้าใจและสนใจพัฒนาความรูค้วามช านาญทางการการออกแบบแฟชั่นด้วยคอมพิวเตอร์

อย่างต่อเนื่อง 

 (๖) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาการออกแบบแฟช่ันด้วยคอมพิวเตอร์ เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและ

เข้าใจผลกระทบจากสื่อและผลงานการผลิตเครื่องแต่งกายของแบรนด์จากนานาประเทศทั่วโลก 

 (๗) มีประสบการณใ์นการการออกแบบแฟช่ันด้วยคอมพิวเตอร์ 

 (๘) สามารถบูรณาการความรู้ในด้านการออกแบบแฟช่ันด้วยคอมพิวเตอร์กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่

เกี่ยวข้องการทดสอบมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการทดสอบแต่ละวิชาในช้ันเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ใน

หลักสูตร 

 

๒.๒   วิธีการสอน 
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(๑) บรรยาย 

 (๒) ฝึกการพูดและอ่าน 

 (๓) ท างานเดีย่ว /งานกลุ่ม 

๒.๓    วิธีการประเมนิผล 

(๑) สอบกลาง/สอบปลายภาค 

 (๒) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 

  (๓) ประเมินจากการน าเสนองานกลุม่ 

๓. ทักษะทางปัญญา 

๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 

 (๑) คดิอย่างมีวจิารณญาณและอย่างเปน็ระบบ 

 (๒) สามารถสืบค้นตีความและประเมนิสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

 (๓) สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 

 (๔) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการการออกแบบ

แฟช่ันด้วยคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

๓.๒   วิธีการสอน 

(๑) การมอบหมายงานใหน้ักศึกษา 

  (๒) การวเิคราะห์ ตอบข้อซักถาม จากการน าเสนอผลงาน 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมนิจากงานที่มอบหมาย 

 (๒) ประเมินจากการน าเสนอแนวคิดในการท างานกลุ่ม 

  (๓) ประเมินจากการตอบข้อซกัถาม 

 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา  

 (๑) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 (๒) สามารถให้ความช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกแกก่ารแก้ปัญหาสถานการณต์่างๆในกลุ่มทัง้ใน

บทบาทของผู้น าหรอืในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

(๓) สามารถใช้ความรูใ้นศาสตร์มาชีน้ าสังคมในประเดน็ที่เหมาะสม 

(๔) มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม่ 

 (๕) สามารถเป็นผู้รเิร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณท์ั้งส่วนตัวและส่วนรวมพรอ้มทั้งแสดง

จุดยืนอยา่งพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๖ รายวิชา FAD ๑๓๐๓ สาขาวิชา การออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 (๖) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรยีนรูท้ั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอยา่งตอ่เนือ่งคุณสมบตัิต่างๆ

นีส้ามารถวัดรว่มกับคุณสมบตัิในข้อ (๑), (๒), และ (๓) ไดใ้นระหวา่งการท ากิจกรรรมรว่มกันพรอ้มทั้งแสดงจุดยืน

อย่างพอเหมทั้งของตนเองและของกลุม่ 

๔.๒   วิธีการสอน 

(๑) การมอบหมายงานทั้งกลุม่และบุคคล 

 (๒) น าเสนอรายงานการศึกษาค้นควา้  

(๓) การเรียนรูเ้ก่ียวกับศัพท์เทคนิคที่ส าคัญและเก่ียวข้องกบัรายวิชา 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินจากผลส าเร็จของงานกลุ่มและความรว่มมือในการท างานของแตล่ะบุคคล 

(๒) คุณภาพของผลงานและความตรงต่อเวลา 

 

๕. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

   (๑) มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือที่จ าเป็นทีม่ีอยู่ในปัจจุบนัตอ่การท างานที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์

และการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบเครื่องแต่งกาย 

  (๒) สามารถแนะน าประเดน็การแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศหรอืการแสดงสถติิประยกุต์ต่อปัญหาที่

เก่ียวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

 (๓) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธภิาพทั้งปากเปล่าและการเขียนเลือกใชรู้ปแบบของสือ่การน าเสนอ

อย่างเหมาะสม 

  (๔) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารอย่างเหมาะสม 

๕.๒   วิธีการสอน 

(๑) ให้นักศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเองจากเว็บไซต์และแหล่งจากข้อมูลทีน่า่เชื่อถือ 

(๒) สอนการน าเสนอผลงานอย่างมืออาชีพโดยใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสาร 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินจากการน าเสนอผลงานโดย การถา่ยทอดกระบวนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาส่วนรว่ม

ได้อย่างเหมาะสม 

(๒) นักศึกษาสามารถคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาตา่งๆที่เกดิขึน้ระหวา่งการท างานได ้

๖. ด้านอื่นๆ 

……………………………………………-………………………..………………………………… 
หมายเหตุ 

สัญลักษณ์ หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้วา่ง หมายถงึ ไมไ่ด้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยูใ่นแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๗ รายวิชา FAD ๑๓๐๓ สาขาวิชา การออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑ - Introductions 

- Pre-test 

๓ ผู้สอนแนะน า ชี้แจงรายวชิาและให้

นักศกึษาท าการทดสอบก่อนเรียน 

 

สื่อท่ีใชป้ระกอบ 

- ข้อสอบ 

- บรรยายและสอนโดย Zoom 

meeting  

- นักศกึษาท าแบบทดสอบผ่าน 

Google form 

 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 

๒ Basic Conversation 1 ๓ - ผู้สอนอธิบายค าศัพท์

ภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชใ้น

ชวีติประจ าวัน 

- นักศกึษาฝกึสนทนาภาษาอังกฤษ 

 

สื่อท่ีใชป้ระกอบ 

- เอกสารประกอบการสอน 

- บรรยายและสอนโดย Zoom 

meeting  

- นักศกึษาท าแบบทดสอบผ่าน 

Google form 

 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 

๓ Basic Conversation 2 ๓ - ผู้สอนอธิบายค าศัพท์

ภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชใ้น

ชวีติประจ าวัน 

- นักศกึษาฝกึสนทนาภาษาอังกฤษ 

 

 สื่อท่ีใชป้ระกอบ 

๑.เอกสารประกอบการสอน 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๘ รายวิชา FAD ๑๓๐๓ สาขาวิชา การออกแบบเครื่องแต่งกาย 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 

๔ Listening Exercises 1 

 

๓ ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนใชทั้กษะการฟัง

ภาษาอังกฤษตามเทป,ข่าว,เพลง 

ฯลฯ และท าแบบฝึกหัดเสริมทักษะ 

 

สื่อท่ีใชป้ระกอบ 

๑.เอกสารประกอบการสอน 

๒. บรรยายและสอนโดย Zoom 

meeting / Google meet 

๓. Power Point 

๔. online platform 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 

๕ Listening Exercises 2 

 

๓ ผู้สอนใหผู้้เรียนฝึกฟังบทสนทนา

ภาษาอังกฤษ และฝึกแปล

ความหมายพร้อมท าแบบฝึกหัด 

 

สื่อท่ีใชป้ระกอบ 

๑.เอกสารประกอบการสอน 

๒. บรรยายและสอนโดย Zoom 

meeting / Google meet 

๓. Power Point 

๔. online platform 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 

๖ Reading Exercises 1 

 

๓ ผู้สอนใหผู้้เรียนฝึกอ่านบทความ

ภาษาอังกฤษและฝกึแปล

ความหมายพร้อมท าแบบฝึกหัด 

 

สื่อท่ีใชป้ระกอบ 

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 ๑๓๐๓ สาขาวิชา การออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๗ Reading Exercises 2 

 

๓ ผู้สอนใหผู้้เรียนฝึกอ่านบทความ

ภาษาอังกฤษและฝกึแปล

ความหมายพร้อมท าแบบฝึกหัด 

 

 

สื่อท่ีใชป้ระกอบ 

๑.เอกสารประกอบการสอน 

๒. บรรยายและสอนโดย Zoom 

meeting / Google meet 

๓. Power Point 

๔. online platform 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 

๘ สอบกลางภาค ๓ ผู้สอนท าการทดสอบความเข้าใจ

และการใชภ้าษาอังกฤษของผู้เรียน 

 

สื่อท่ีใชป้ระกอบ 

online platform 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 

๙ Fashion Vocabulary 1 

 

๓ ผู้สอนอธิบายให้ผู้เรียนทราบถึง

ค าศัพท์พืน้ฐานที่เกี่ยวกับธุรกิจ

แฟช่ันและการออกแบบ 

 

สื่อท่ีใชป้ระกอบ 

๑.เอกสารประกอบการสอน 

๒. บรรยายและสอนโดย Zoom 

meeting / Google meet 

๓. Power Point 

๔. online platform 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 

๑๐ Fashion Vocabulary 2 

 

๓ ผู้สอนอธิบายให้ผู้เรียนทราบถึง

ค าศัพท์พืน้ฐานที่เกี่ยวกับธุรกิจ

แฟช่ันและการออกแบบ 

 

สื่อท่ีใชป้ระกอบ 

๑.เอกสารประกอบการสอน 

๒. บรรยายและสอนโดย Zoom 

meeting / Google meet 

๓. Power Point 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๐ รายวิชา FAD ๑๓๐๓ สาขาวิชา การออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๔. online platform 

 

๑๑ Fashion Vocabulary 3 

 

๓ ผู้สอนอธิบายให้ผู้เรียนทราบถึง

ค าศัพท์พืน้ฐานที่เกี่ยวกับธุรกิจ

แฟช่ันและการออกแบบ 

สื่อท่ีใชป้ระกอบ 

๑.เอกสารประกอบการสอน 

๒. บรรยายและสอนโดย Zoom 

meeting / Google meet 

๓. Power Point 

๔. online platform 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 

๑๒ Posing Instructions ๓ ผู้สอนอธิบายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ

ท่ีเกี่ยวกับการถา่ยแบบ และการ

ออกค าสั่งให้นางแบบโพสท่าตา่งๆ  

 

สื่อท่ีใชป้ระกอบ 

๑.เอกสารประกอบการสอน 

๒. บรรยายและสอนโดย Zoom 

meeting / Google meet 

๓. Power Point 

๔. online platform 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 

๑๓ Job Application ๓ ผู้สอนอธิบายค าศัพท์เกี่ยวกับการ

สมัครงาน และให้นักศกึษาฝึกกรอก

แบบฟอร์มภาษาอังกฤษ 

 

สื่อท่ีใชป้ระกอบ 

๑.เอกสารประกอบการสอน 

๒. บรรยายและสอนโดย Zoom 

meeting / Google meet 

๓. Power Point 

๔. online platform 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 

๑๔ Job Interview ๓ ผู้สอนอธิบายค าศัพท์เกี่ยวกับการ

สมัครงาน และให้นักศกึษาฝึกการ

ตอบค าถามในการการสัมภาษณ์

งานเป็นภาษาอังกฤษ 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๑ รายวิชา FAD ๑๓๐๓ สาขาวิชา การออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

 

สื่อท่ีใชป้ระกอบ 

๑.เอกสารประกอบการสอน 

๒. บรรยายและสอนโดย Zoom 

meeting / Google meet 

๓. Power Point 

๔. online platform 

๑๕ Presentation 

 

๓ ผู้สอนให้นักศึกษาน าเสนอผลงาน 

Project เป็นภาษาอังกฤษโดยให้

น าเสนอเป็นกลุ่ม โดยท่ีทุกคนตอ้งมี

ส่วนร่วมในการท างาน 

 

สื่อท่ีใชป้ระกอบ 

๑.เอกสารประกอบการสอน 

๒. บรรยายและสอนโดย Zoom 

meeting / Google meet 

๓. Power Point 

๔. online platform 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 

๑๖ Group Discussion ๓ ผู้สอนให้นักศึกษาจับกลุม่สนทนา

ตามหัวขอ้ท่ีได้รับมอบหมาย  

 

สื่อท่ีใชป้ระกอบ 

๑.เอกสารประกอบการสอน 

๒. บรรยายและสอนโดย Zoom 

meeting / Google meet 

๓. Power Point 

๔. online platform 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 

๑๗ สอบปลายภาค ๓ ผู้สอนท าการทดสอบความรู้ในการ

ใชภ้าษาอังกฤษของนักศึกษา 

 

สื่อท่ีใชป้ระกอบ 

 online platform 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 

 

https://www.google.co.th/search?q=Group+Discussion&sa=X&espv=2&biw=1366&bih=623&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwia973ltPrNAhVCNo8KHTfIC5UQ7AkIKA


มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๒ รายวิชา FAD ๑๓๐๓ สาขาวิชา การออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

    ( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อยอ่ยแตล่ะหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวชิา 

     (Curriculum Mapping) ตามท่ีก าหนดในรายละเอยีดของหลกัสูตรสัปดาห์ท่ีประเมินและสัดสว่นของการประเมิน) 

 

ผลการเรียนรู ้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 

สัดส่วน 

ของการประเมินผล 

๑ คะแนนเก็บ ๒-๗, ๙-๑๖ ๕๐% 

๒ สอบกลางภาค ๘ ๒๐% 

๓ สอบปลายภาค ๑๗ ๒๐% 

๔ การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ๑-๑๗ ๑๐% 

 

 

 

 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ต าราและเอกสารหลัก 

๑) รศ.ดร.พรสนอง วงศ์สงิหท์อง . พจนานุกรมประกอบภาพค าศัพท์แฟชั่น . พมิพ์ครัง้ที่ ๑. กรุงเทพ: บรษิัทวิสคอม

เซ็นเตอร์ จ ากดั ,๒๕๔๙. 

      ๒)  สถาบนัวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. English-Thai Fashion Dictionary. พิมพ์ครัง้

ที่ ๑. กรุงเทพ: มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, ๒๕๕๕. 

    ๓)  Sandra Burke. Fashion Designer Concept to Collection. First published. China: Burkepublishing, 2011. 

  

๒.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

       ๑)  Craigie & Cator. English for Communication Arts.พิมพ์ครัง้ที่ 1. กรุงเทพ: มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสุนันทา, 

2556. 

       ๒)  Richards, Hull & Proctor. Interchange Third Edition. 6th printing. Singapore: NPE Print Communications Pte 

Ltd., 2012. 

       ๓)  Edward William Guertin. Complete TOEIC. First published. Bangkok: Interact Images Co.Ltd., 2011. 

 

๓.เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 ๑) http://www.cambridgeenglish.org 

 ๒) http://www.englishteststore.net/ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๓ รายวิชา FAD ๑๓๐๓ สาขาวิชา การออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 ๓) http://www.talkenglish.com/Grammar/Grammar.aspx 

 

 

หมวดที่ ๗ การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้จัดท าโดยให้นักศึกษาจัดกจิกรรมการนาเสนอแนวคดิและความเห็นดังนี ้ 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรยีน  

- การสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรยีน  

- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  

- ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางการสื่อสารที่อาจารย์ผูส้อนจัดท าขึ้น  

 

 

 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี ้ 

- ผลการสอบ  

- ผลประเมินความพึงพอใจการเรียนการสอน 

-การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู ้ 

 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

 จากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 มีการปรับปรุงการสอน โดยการหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงการสอน ดังนี้  

- มกีารประชุมเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน 

-สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อหาข้อเสนอแนะ  

 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

 จากผลการประเมิน และผลสอบสัมฤทธิ์ผลรายวิชา ได้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 

- ให้นักศึกษาฝึกการใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆตามหัวข้อที่เคยได้ศึกษาไปแล้ว  

- น าข้อเสนอที่รับจากนักศึกษามาทบทวนและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผูเ้รียนมากยิ่งขึ้น 

 

๕.  การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรงุประสิทธผิลของรายวิชา 

 จากผลการประเมิน และผลสอบสัมฤทธิ์ผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา 

เพื่อให้เกดิคุณภาพมากขึน้ ดังนี ้ 

http://www.talkenglish.com/Grammar/Grammar.aspx


มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๔ รายวิชา FAD ๑๓๐๓ สาขาวิชา การออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

- ปรับปรุงเนื้อหาและเทคนิควิธีการสอนในรายวิชาทุก 1 ปี หรอืตามข้อเสนอแนะและผลการประเมิน  

- เชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษจากภายนอกมาร่วมสอน 

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



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๑๕ 

รายวิชา FAD ๑๓๐๓ วาดเส้นพื้นฐานเพื่องานออกแบบเครื่องแต่งกาย สาขาวิชา การออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

 

 

ความรู ้ ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

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  

รหัสวิชาFAD ๑๓๐๓ 

ชื่อรายวิชา  

ภาษาอังกฤษเพื่องาน

ออกแบบแฟช่ัน 

English for Fashion 

Design. 

                            - 

ความรับผดิชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจ านวนไดต้ามความรับผดิชอบ 


