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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification)
รหัสวิชา FAD ๑๓๐๓ รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่องานออกแบบแฟชั่น
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ

FAD ๑๓๐๓
ภาษาอังกฤษเพื่องานออกแบบแฟชั่น
English for Fashion Design.

๒. จานวนหน่วยกิต

๓ (๒-๒-๕)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
๓.๒ ประเภทของรายวิชา

ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพ

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.สุภาวดี จุย้ ศุขะ
๔.๒ อาจารย์ผสู้ อน
ผศ.สุภาวดี จุย้ ศุขะ
๕. สถานที่ติดต่อ

อาคาร ๕๘คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นM
E – Mail: supawadee.ju@ssru.ac.th

๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๖.๒ จานวนผู้เรียนที่รับได้

๑ / ชั้นปีที่ ๒
๔๖ คน

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite) (ถ้ามี)

….......................-........................................

๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถ้ามี) ….......................-........................................
๙. สถานที่เรียน

online
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๑๐.วันที่จัดทาหรือปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด

ฉบับปรังปรุงพ.ศ.๒๕๖๐

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
วิชาภาษาอังกฤษเพื่องานออกแบบแฟชั่นสาหรับนักศึกษาด้านแฟชั่น เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้
ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ทั้งในสายงานวิชาชีพของตนเองและในชีวติ ประจาวัน สามารถพัฒนาต่อยอดความรูท้ ี่ได้รบั นาไป
ประยุกต์ใช้ในงานออกแบบเครื่องแต่งกายได้ โดยนักศึกษาจะได้เรียนรูท้ ั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะ
การอ่านและทักษะการเขียน
เนื้อหาการเรียนการสอนในรายวิชานีจ้ ะการมุง่ เน้นเนือ้ หาที่เกี่ยวกับแฟชั่นเป็นหลัก คาศัพท์เทคนิค
เฉพาะ เพื่อเป็นพืน้ ฐานและสร้างเสริมประสบการณ์ในการทางานในสายงานแฟชั่น รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสนทนาในสถานการณ์ตา่ งๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถ
สื่อสารกับชาวต่างชาติได้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
นักศึกษาสามารถเข้าใจความหมายและวิธีการนาไปใช้ของคาศัพท์เทคนิคทางด้านการออกแบบแฟชั่น มี
ความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้างและหลักไวยากรณ์ขั้นพืน้ ฐานที่ถกู ต้อง สามารถนาไปใช้ในการสื่อสารใน
ชีวติ ประจาวันได้ ส่งเสริมความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในทุกทักษะ เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
งานออกแบบ แฟชั่นหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจแฟชั่นได้อย่างมีคุณภาพ สามารถทางานร่วมกับชาวต่างชาติได้
เป็น อย่างดี ซึ่งจะนาไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพต่อไป

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา
คาศัพท์พื้นฐานด้านเทคนิค สีและพืน้ ผิว โดยมุง่ เน้นพัฒนาและฝึกฝน วิธีการสนทนาที่เกีย่ วข้องกับแฟชั่นตลอดจน
ศึกษาเนือ้ หาและบทความจากเทรนด์แนวโน้มแฟชั่น เพื่อสามารถนามาประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมต่อการเรียนและ
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. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)
๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
๒๘ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริม
(ชั่วโมง)
ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย ( เฉพาะ
กรณีที่งดการเรียนการ
สอน ) หรือตามความ

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง)
๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
๒๘ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
(ชั่วโมง)
๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
๗0 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

๓. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่อี าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
๒ ชั่วโมง / สัปดาห์
๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผสู้ อน ห้องพักอาจารย์ ชั้น M อาคาร ๕๘คณะศิลปกรรมศาสตร์
๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ท่ที างาน หมายเลข o๙๙๔๒๖๖๕๕๙
๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : supawadee.ju@ssru.ac.th, isissue@gmail.com
๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line) Is Juysukha
๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 (๑) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม
 (๒) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 (๓) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผู้ตามสามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญได้
 (๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อนื่ รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์
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 (๕) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
 (๖) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
๑.๒ วิธีการสอน
(๑) การอธิบายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
(๒) อภิปรายกลุ่ม
(๓) นักศึกษาศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมด้วยตนเอง
๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การส่งงานทีไ่ ด้รับมอบหมายตามกาหนดทีใ่ ห้และเวลา
(๒) การอ้างอิงเอกสารบุคคลอื่น
(๓) ประเมินผลงานอภิปรายกลุ่ม และ การแสดงความคิดเห็นกรณีศึกษา

๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ที่ต้องพัฒนา
 (๑) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและทักษะที่สาคัญในเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบแฟชั่น
ด้วยคอมพิวเตอร์
(๒) สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจและอธิบายความต้องการด้านงานวิจัยทางด้านการออกแบบแฟชั่นด้วย
คอมพิวเตอร์เพื่องานแฟชั่นมาประยุกต์ทักษะที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาแต่ละครั้ง
 (๓) สามารถวิเคราะห์ออกแบบปรับปรุงและ/หรือประเมินองค์ประกอบต่างๆของงานออกแบบเครื่อง
แต่งกายในลักษณะของการออกแบบแฟชั่นด้วยคอมพิวเตอร์
 (๔) สามารถติดตามความก้าวหน้า และวิวัฒนาการของการออกแบบเครื่องแต่งกายรวมทั้งการนาไป
ประยุกต์ใช้ตามความนิยมของสังคม โดยงานจะออกมาในลักษณะของงานร่วมสมัย
(๕) มีความรูค้ วามเข้าใจและสนใจพัฒนาความรูค้ วามชานาญทางการการออกแบบแฟชั่นด้วยคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง
 (๖) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาการออกแบบแฟชั่นด้วยคอมพิวเตอร์ เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและ
เข้าใจผลกระทบจากสื่อและผลงานการผลิตเครื่องแต่งกายของแบรนด์จากนานาประเทศทั่วโลก
(๗) มีประสบการณ์ในการการออกแบบแฟชั่นด้วยคอมพิวเตอร์
(๘) สามารถบูรณาการความรู้ในด้านการออกแบบแฟชั่นด้วยคอมพิวเตอร์ กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่
เกี่ยวข้องการทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทาได้โดยการทดสอบแต่ละวิชาในชั้นเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ใน
หลักสูตร
๒.๒ วิธีการสอน
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(๑) บรรยาย
(๒) ฝึกการพูดและอ่าน
(๓) ทางานเดีย่ ว /งานกลุ่ม
๒.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) สอบกลาง/สอบปลายภาค
(๒) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
(๓) ประเมินจากการนาเสนองานกลุม่

๓. ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งพัฒนา
(๑) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(๒) สามารถสืบค้นตีความและประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(๓) สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
 (๔) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการการออกแบบ
แฟชั่นด้วยคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
๓.๒ วิธีการสอน
(๑) การมอบหมายงานให้นักศึกษา
(๒) การวิเคราะห์ ตอบข้อซักถาม จากการนาเสนอผลงาน
๓.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากงานที่มอบหมาย
(๒) ประเมินจากการนาเสนอแนวคิดในการทางานกลุ่ม
(๓) ประเมินจากการตอบข้อซักถาม

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 (๑) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆในกลุ่มทัง้ ใน
บทบาทของผู้นาหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(๓) สามารถใช้ความรูใ้ นศาสตร์มาชีน้ าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(๔) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม่
 (๕) สามารถเป็นผู้รเิ ริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
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มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา ตรี  โท  เอก

 (๖) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ ั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ งคุณสมบัติต่างๆ
นีส้ ามารถวัดร่วมกับคุณสมบัติในข้อ (๑), (๒), และ (๓) ได้ในระหว่างการทากิจกรรรมร่วมกันพร้อมทั้งแสดงจุดยืน
อย่างพอเหมทั้งของตนเองและของกลุม่
๔.๒ วิธีการสอน
(๑) การมอบหมายงานทั้งกลุม่ และบุคคล
(๒) นาเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้า
(๓) การเรียนรูเ้ กี่ยวกับศัพท์เทคนิคที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับรายวิชา
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากผลสาเร็จของงานกลุ่มและความร่วมมือในการทางานของแต่ละบุคคล
(๒) คุณภาพของผลงานและความตรงต่อเวลา

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
(๑) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นทีม่ ีอยู่ในปัจจุบนั ต่อการทางานที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบเครื่องแต่งกาย
(๒) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศหรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 (๓) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนเลือกใช้รูปแบบของสือ่ การนาเสนอ
อย่างเหมาะสม
(๔) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
๕.๒ วิธีการสอน
(๑) ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์และแหล่งจากข้อมูลทีน่ า่ เชื่อถือ
(๒) สอนการนาเสนอผลงานอย่างมืออาชีพโดยใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสาร
๕.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการนาเสนอผลงานโดย การถ่ายทอดกระบวนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาส่วนร่วม
ได้อย่างเหมาะสม
(๒) นักศึกษาสามารถคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึน้ ระหว่างการทางานได้

๖. ด้านอื่นๆ
……………………………………………-………………………..…………………………………
หมายเหตุ
สัญลักษณ์ หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เว้นว่าง
หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ
ซึ่งจะปรากฎอยูใ่ นแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

หน้า | ๖ รายวิชา FAD ๑๓๐๓ สาขาวิชา การออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา ตรี  โท  เอก

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
๑
- Introductions
- Pre-test

จานวน
(ชม.)
๓

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้
ผู้สอนแนะนา ชี้แจงรายวิชาและให้
นักศึกษาทาการทดสอบก่อนเรียน

ผู้สอน
ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ

สื่อที่ใช้ประกอบ
- ข้อสอบ
- บรรยายและสอนโดย Zoom
meeting
- นักศึกษาทาแบบทดสอบผ่าน
Google form
๒

Basic Conversation 1

๓

- ผู้สอนอธิบายคาศัพท์
ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ
ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน
- นักศึกษาฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ
สื่อที่ใช้ประกอบ
- เอกสารประกอบการสอน
- บรรยายและสอนโดย Zoom
meeting
- นักศึกษาทาแบบทดสอบผ่าน
Google form

๓

Basic Conversation 2

๓

- ผู้สอนอธิบายคาศัพท์
ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ
ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน
- นักศึกษาฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ
สื่อที่ใช้ประกอบ
๑.เอกสารประกอบการสอน
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สัปดาห์
ที่

๔

๕

๖

หัวข้อ/รายละเอียด

Listening Exercises 1

Listening Exercises 2

Reading Exercises 1

จานวน
(ชม.)

๓

๓

๓

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา ตรี  โท  เอก
กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่อที่ใช้
๒. บรรยายและสอนโดย Zoom
meeting / Google meet
๓. Power Point
๔. online platform
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนใช้ทักษะการฟัง ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ
ภาษาอังกฤษตามเทป,ข่าว,เพลง
ฯลฯ และทาแบบฝึกหัดเสริมทักษะ
สื่อที่ใช้ประกอบ
๑.เอกสารประกอบการสอน
๒. บรรยายและสอนโดย Zoom
meeting / Google meet
๓. Power Point
๔. online platform
ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกฟังบทสนทนา
ภาษาอังกฤษ และฝึกแปล
ความหมายพร้อมทาแบบฝึกหัด
สื่อที่ใช้ประกอบ
๑.เอกสารประกอบการสอน
๒. บรรยายและสอนโดย Zoom
meeting / Google meet
๓. Power Point
๔. online platform
ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกอ่านบทความ
ภาษาอังกฤษและฝึกแปล
ความหมายพร้อมทาแบบฝึกหัด

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ

สื่อที่ใช้ประกอบ
๑.เอกสารประกอบการสอน
๒. บรรยายและสอนโดย Zoom
meeting / Google meet
๓. Power Point
๔. online platform
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
๗
Reading Exercises 2

๘

๙

๑๐

สอบกลางภาค

Fashion Vocabulary 1

Fashion Vocabulary 2

จานวน
(ชม.)
๓

๓

๓

๓

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา ตรี  โท  เอก
กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่อที่ใช้
ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกอ่านบทความ
ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ
ภาษาอังกฤษและฝึกแปล
ความหมายพร้อมทาแบบฝึกหัด

สื่อที่ใช้ประกอบ
๑.เอกสารประกอบการสอน
๒. บรรยายและสอนโดย Zoom
meeting / Google meet
๓. Power Point
๔. online platform
ผู้สอนทาการทดสอบความเข้าใจ
และการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน
สื่อที่ใช้ประกอบ
online platform
ผู้สอนอธิบายให้ผู้เรียนทราบถึง
คาศัพท์พนื้ ฐานที่เกี่ยวกับธุรกิจ
แฟชั่นและการออกแบบ
สื่อที่ใช้ประกอบ
๑.เอกสารประกอบการสอน
๒. บรรยายและสอนโดย Zoom
meeting / Google meet
๓. Power Point
๔. online platform
ผู้สอนอธิบายให้ผู้เรียนทราบถึง
คาศัพท์พนื้ ฐานที่เกี่ยวกับธุรกิจ
แฟชั่นและการออกแบบ

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ

สื่อที่ใช้ประกอบ
๑.เอกสารประกอบการสอน
๒. บรรยายและสอนโดย Zoom
meeting / Google meet
๓. Power Point
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
(ชม.)

๑๑

Fashion Vocabulary 3

๓

๑๒

Posing Instructions

๓

๑๓

๑๔

Job Application

Job Interview

๓

๓

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา ตรี  โท  เอก
กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่อที่ใช้
๔. online platform
ผู้สอนอธิบายให้ผู้เรียนทราบถึง
คาศัพท์พนื้ ฐานที่เกี่ยวกับธุรกิจ
แฟชั่นและการออกแบบ
สื่อที่ใช้ประกอบ
๑.เอกสารประกอบการสอน
๒. บรรยายและสอนโดย Zoom
meeting / Google meet
๓. Power Point
๔. online platform
ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ที่เกี่ยวกับการถ่ายแบบ และการ
ออกคาสั่งให้นางแบบโพสท่าต่างๆ

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ

สื่อที่ใช้ประกอบ
๑.เอกสารประกอบการสอน
๒. บรรยายและสอนโดย Zoom
meeting / Google meet
๓. Power Point
๔. online platform
ผู้สอนอธิบายคาศัพท์เกี่ยวกับการ ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ
สมัครงาน และให้นักศึกษาฝึกกรอก
แบบฟอร์มภาษาอังกฤษ
สื่อที่ใช้ประกอบ
๑.เอกสารประกอบการสอน
๒. บรรยายและสอนโดย Zoom
meeting / Google meet
๓. Power Point
๔. online platform
ผู้สอนอธิบายคาศัพท์เกี่ยวกับการ
สมัครงาน และให้นักศึกษาฝึกการ
ตอบคาถามในการการสัมภาษณ์
งานเป็นภาษาอังกฤษ

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ

หน้า | ๑๐ รายวิชา FAD ๑๓๐๓ สาขาวิชา การออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

สัปดาห์
ที่

๑๕

๑๖

๑๗

หัวข้อ/รายละเอียด

Presentation

Group Discussion

สอบปลายภาค

จานวน
(ชม.)

๓

๓

๓

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา ตรี  โท  เอก
กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่อที่ใช้
สื่อที่ใช้ประกอบ
๑.เอกสารประกอบการสอน
๒. บรรยายและสอนโดย Zoom
meeting / Google meet
๓. Power Point
๔. online platform
ผู้สอนให้นักศึกษานาเสนอผลงาน
ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ
Project เป็นภาษาอังกฤษโดยให้
นาเสนอเป็นกลุ่ม โดยที่ทุกคนต้องมี
ส่วนร่วมในการทางาน
สื่อที่ใช้ประกอบ
๑.เอกสารประกอบการสอน
๒. บรรยายและสอนโดย Zoom
meeting / Google meet
๓. Power Point
๔. online platform
ผู้สอนให้นักศึกษาจับกลุม่ สนทนา
ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
สื่อที่ใช้ประกอบ
๑.เอกสารประกอบการสอน
๒. บรรยายและสอนโดย Zoom
meeting / Google meet
๓. Power Point
๔. online platform
ผู้สอนทาการทดสอบความรู้ในการ
ใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ

สื่อที่ใช้ประกอบ
online platform
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มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา ตรี  โท  เอก

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา
(Curriculum Mapping) ตามที่กาหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน)

ผลการเรียนรู้
๑
๒
๓
๔

วีธีการประเมินผลการเรียนรู้
คะแนนเก็บ

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วน
ของการประเมินผล

๒-๗, ๙-๑๖

๕๐%
๒๐%
๒๐%
๑๐%

๘
๑๗
๑-๑๗

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตาราและเอกสารหลัก
๑) รศ.ดร.พรสนอง วงศ์สงิ ห์ทอง . พจนานุกรมประกอบภาพคาศัพท์แฟชั่น . พิมพ์ครัง้ ที่ ๑. กรุงเทพ: บริษัทวิสคอม
เซ็นเตอร์ จากัด ,๒๕๔๙.
๒) สถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. English-Thai Fashion Dictionary. พิมพ์ครัง้
ที่ ๑. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, ๒๕๕๕.
๓) Sandra Burke. Fashion Designer Concept to Collection. First published. China: Burkepublishing, 2011.

๒. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
๑) Craigie & Cator. English for Communication Arts.พิมพ์ครัง้ ที่ 1. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา,
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.เอกสารและข้อมูลแนะนา
๑) http://www.cambridgeenglish.org
๒) http://www.englishteststore.net/
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๓) http://www.talkenglish.com/Grammar/Grammar.aspx

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ จัดทาโดยให้นักศึกษาจัดกิจกรรมการนาเสนอแนวคิดและความเห็นดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางการสื่อสารที่อาจารย์ผสู้ อนจัดทาขึ้น

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- ผลการสอบ
- ผลประเมินความพึงพอใจการเรียนการสอน
-การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
๓. การปรับปรุงการสอน
จากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 มีการปรับปรุงการสอน โดยการหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงการสอน ดังนี้
- มีการประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
-สัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญเพื่อหาข้อเสนอแนะ
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
จากผลการประเมิน และผลสอบสัมฤทธิ์ผลรายวิชา ได้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
- ให้นักศึกษาฝึกการใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆตามหัวข้อที่เคยได้ศึกษาไปแล้ว
- นาข้อเสนอที่รับจากนักศึกษามาทบทวนและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผูเ้ รียนมากยิ่งขึ้น
๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และผลสอบสัมฤทธิ์ผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา
เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึน้ ดังนี้
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- ปรับปรุงเนื้อหาและเทคนิควิธีการสอนในรายวิชาทุก 1 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการประเมิน
- เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษจากภายนอกมาร่วมสอน
***********************
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรับผิดชอบหลัก

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รหัสวิชาFAD ๑๓๐๓
ชื่อรายวิชา

๑ ๒ ๓


๔

๕

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะ
ด้าน
อื่น ๆ

ความรับผิดชอบรอง

๖

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

















๑

๒

๓


๔
-

ภาษาอังกฤษเพื่องาน
ออกแบบแฟชั่น

English for Fashion
Design.
ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจานวนได้ตามความรับผิดชอบ
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