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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา FAD๒๒๑๑  รายวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 

สาขาวชิาการออกแบบเครือ่งแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสนุันทา 

ภาคการศึกษา ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวชิา    

รหัสวิชา     FAD๒๒๑๗ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย   การออกแบบเครื่องประดับ 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  Accessories Design 

๒.  จ านวนหน่วยกติ        ๓(๒-๒-๕)       
        
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑  หลักสูตร       ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑติ 
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     
      ๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา      ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 
      ๔.๒ อาจารย์ผูส้อน    ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 
 
๕.  สถานที่ติดต่อ   คณะศิลปกรรมศาสตร์/ supawadee.ju@ssru.ac.th, isissue@gmail.com 
๖.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒  /  ช้ันปีที่ ๒ 
๖.๒ จ านวนผู้เรยีนที่รับได ้ ประมาณ    ๕o คน 

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

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
    วิชาการออกแบบเครื่องประดับเป็นวิชาที่ต้องการให้ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับเครื่องประดับรา่งกายที่มคีวามส าคัญไม่
น้อยไปกว่าเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ เพื่อเน้นสอนให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเครื่องประดับ 
การจัดองค์ประกอบศิลป์ในการตกแต่งร่างกาย สีสัน รวมไปถึงการเข้าใจถึงสรีระร่างกายเพื่อน ามาท าการออกแบบ
เครื่องประดับให้เกดิความสวยงาม 
การศึกษาองค์ประกอบในการออกแบบเครื่องประดับ การสร้างสรรค์แรงบันดาลใจเพื่อคิดค้นและพัฒนาการอกแบบ
เครื่องประดับในรูปแบบใหม่ๆที่สามารถน ามาใช้ในการตกแต่งบนรา่งกายได้อย่างเหมาะสม  
ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเน้นเพื่อให้นักศึกษาใช้ความคิดสร้างสรรค์และฝึกปฏิบัติในการท าการออกแบบเครื่องประดับเพื่อ
ตกแต่งร่างกายและคิดค้นวิธีการใช้และสวมใส่ในรูปแบบใหม่ โดยที่สามารถบอกถึงแรงบันดาลใจในการออกแบบได้อย่าง
เหมาะสมและมีการท างานที่สมบรูณ์ 
 
๒.   วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
     เพื่อศึกษาค้นคว้า และพัฒนากระบวนการทางความคิด การตีความหมาย ให้มีประสิทธิภาพและสามารถสร้างสรรค์
ผลงานการออกแบบเครื่องประดับออกมาเป็นผลงานได้อย่างสมบรูณแ์ละสวยงาม 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนนิการ 
 

๑. ค าอธบิายรายวิชา 
   ประวัติความเป็นมา ประเภทและรูปแบบของเครื่องประดับและประกอบการแต่งกาย ด้วยการสร้างสรรค์แนวคิดใน
การออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ขององค์ประกอบโดยรวมของการออกแบบแฟช่ัน  โดย
การฝึกปฏิบัติออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกายประเภทต่างๆในรูปแบบงาน ๓มิติได้อย่างสมบูรณ์ 
            History and origin of types and forms of accessories, creating concepts in accessories designs to complement 
the overall fashion designs together with practice in designing accessories for various types of costumes in the forms of 
3 dimensions 
 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา (ระบุเป็นจ านวนชั่วโมงตอ่ภาคเรียน) 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๒   ชั่วโมงตอ่สัปดาห ์  
๒๘  ชั่วโมงตอ่ภาค
การศึกษา 
 

 ตามประกาศของ
มหาวทิยาลัย ( เฉพาะ
กรณท่ีีงดการเรียนการ
สอน ) หรือตามความ

๒    ชั่วโมงตอ่สัปดาห์   
๒๘  ชั่วโมงตอ่ภาคการศึกษา 

๕   ชั่วโมงตอ่สัปดาห ์  
๗0  ชั่วโมงตอ่ภาคการศึกษา 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๓  
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย.................................. ......... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ตอ้งการของนักศกึษา
เฉพาะรายบุคคล 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 วิธีการแจง้ใหน้ักศึกษาทราบในวันแรกเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเรยีนการสอนและนัดเวลาการให้ค าปรึกษาและ
แนะน าเรื่องการเรียน โดยจัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ช่ัวโมงตอ่สัปดาห ์(เฉพาะ
รายที่ต้องการ) 
 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  ห้องพักอาจารย์ ช้ัน ๑ อาคาร ๕๘  คณะศิลปกรรมศาสตร ์
 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ท างาน / มือถอื  หมายเลข o๙๙๔๒๖๖๕๕๙ 
 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) supawadee.ju@ssru.ac.th, isissue@gmail.com  
 ๓.๔ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน ์Facebook  IS JUYSUKHA 
 ๓.๕ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) - 

 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
  (๑)  พัฒนาผู้เรยีนให้ตระหนักถงึคุณคา่ คุณธรรม จรยิธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต เคารพในสิทธิของ
บุคคลอื่น ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อืน่ มีทัศนคติทีด่ีในการเรยีนรู้ 
  (๒)  มีความรับผดิชอบตอ่ตนเองและสังคม มีวนิัย เคารพกฎระเบียบ ตรงตอ่เวลา 
  (๓)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑)  ก าหนดหลักเกณฑ์ กฎระเบียบและขอ้ตกลงในการเรียนการสอน 
(๒)  บรรยายหลักการออกแบบเครื่องประดับและหลักการน ามาใช้ในงานออกแบบ 
(๓)  บรรยายหลักการออกแบบและกระบวนการสรา้งสรรคง์าน 
(๔)  ก าหนดให้มีการคน้ควา้หาข้อมลู การค้นหาแรงบันดาลใจเพื่อน ามาปฏิบตัิเป็นงานออกแบบในหัวข้อ

ต่างๆเพื่อสรา้งทักษะให้เกดิความคดิและความช านาญในการออกแบบสรา้งสรรค์ผลงาน 
(๕)  สอนให้นักศึกษามีคุณธรรมซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่ลอกเลยีนงานของผู้อื่น 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินผลจากพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรยีน  ความรับผดิชอบต่องานทีไ่ด้รับมอบหมาย ชิน้งานมี

คุณภาพ และส่งตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 
(๒)  ประเมนิผลจากพฤติกรรมการน าเสนอผลงานแนวทางในการสรา้งสรรคผ์ลงาน 
(๓)  ประเมินจากผลงานและความตั้งใจและความสม่ าเสมอในการเขา้เรียน 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
   (๑)  มีความรูค้วามเข้าใจในหลักการออกแบบเครื่องแต่งกายได้อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 
  (๒)  เรียนรูข้ั้นตอนการท างาน การค้นหาแรงบนัดาลใจในการออกแบบ 
 (๓)  สามารถท างานภายใต้กรอบเวลาและหัวข้อที่ก าหนดได้ 
 (๔)  ฝึกฝนกระบวนการคิดและสามารถพัฒนาแนวความคดินั้นให้ปรากฏออกมาเปน็ผลงานได้อย่างลงตัว 
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  (๕)  อธิบายถงึทีม่าทีไ่ปได้ของผลงาน  เข้าใจวิธีการตดัเย็บและเทคนิคเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งผลงานออกแบบที่
สมบูรณ ์

 
๒.๒   วิธีการสอน 

(๑)  บรรยายถงึประวัติความเป็นมาและหลักการออกแบบเคร่ืองประดับ 
(๒)  ท าความเข้าใจถงึวธิีคิดงานและกระบวนการในการเลอืกวัสดุที่ใชใ้นการออกแบบอย่างเหมาะสม 
(๓)  ฝกึปฏิบัต ิคน้หาแรงบนัดาลใจทั้งในช้ันเรยีนและนอกช้ันเรยีน 
(๔)  การพัฒนางานเครื่องประดับและการผลิตผลงานจรงิ 

๒.๓    วิธีการประเมนิผล 
(๑)  นักศึกษาทีส่ามารถพัฒนาด้านทักษะและกระบวนการทางความคดิให้สามารถตอบโจทย์ไดอ้ยา่ง

ชัดเจน 
(๒)  นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาที่เกดิขึน้เองได้ด้วยตนเอง มีความเข้าใจในวธิีเย็บแลเทคนิคต่างๆ 
(๓)  สามารถน าเสนอผลงานออกมาได้อย่างสมบรูณ์ 
(๔)  พฤติกรรมการให้ความรว่มมือในช้ันเรยีนภายในห้องเรียน ความสม่ าเสมอในการเขา้เรียน สง่งาน

ครบถว้น 
๓. ทักษะทางปัญญา 

๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 
  (๑)  พัฒนาแนวความคดิวิเคราะห์และรวบองคค์วามรู ้ข้อมลูในการท างานได้เปน็อย่างดี 
  (๒)  สามารถผลติผลงานทีม่คีุณภาพตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจน 
  (๓)  มีขัน้ตอนน าความรูท้ี่ได้จากการเรียนวิชานีไ้ปเป็นพืน้ฐานที่ดีเพื่อการออกแบบเคร่ืองประดับ 
 (๔)  มีวธิีการน าเสนอผลงานที่ได้มาตรฐานข้อมลูครบถว้นและสามารถดงึดดูความสนใจของผู้ฟังได้ เพือ่

เสรมิสรา้งความมัน่ใจและทักษะที่ดีในการพูดอธิบายผลงานไดต้รงประเดน็และท าความเข้าใจได้โดยงา่ย 
   
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑)  บรรยายและมุ่งเนน้ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจรงิจนเกิดความแม่นย าในทุกกระบวนการ เร่ิมจากวธิีคิด 
การออกแบบการเลือกใช้วัสดใุนการออกแบบ 

(๒)  มอบหมายให้นักศึกษาคน้ควา้และวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปไดใ้นการออกแบบเบื้องต้น 
(๓)  คดิหาวิธีแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการท างาน ใช้เหตุผลในการตดัสินใจ 
(๔)  ฝึกการวเิคราะห์การใช้สโีดยยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพอย่างชัดเจน 
(๕)  นักศึกษามสี่วนร่วมในการแสดงความเห็น วิเคราะห์งานรว่มกัน เพื่อฝึกให้นักศึกษาเรยีนรูท้ี่จะเปิดใจ

และน าขอ้คิดเหน็ไปเป็นแนวทางเพื่อพัฒนาผลงาน 
๓.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ความรูแ้ละความเข้าใจของผู้เรยีน 
(๒)  การปฏิบัตงิานภายในช้ันเรียน 
(๓)  ความสม่ าเสมอและการให้ความรว่มมือในช้ันเรยีน 
(๔)  รูปแบบผลงานและการสง่งานตรงตามก าหนด 
(๕)  การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 
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  (๑)  พัฒนาทศันะคติทีด่ีในการเรยีนรู ้พัฒนาทักษะในการสรา้งสัมพนัธภาพระหวา่งผู้เรยีนด้วยกัน 
  (๒)  มีภาวะความเป็นผู้น ากลา้แสดงออกในทางที่ด ีกล้าพดู มีความมั่นใจในตัวเอง 
 (๓)  เป็นผู้ฟังทีด่ี สามารถทนต่อค าวิจารณ์ของผู้อื่นได ้เปิดกวา้งและเคารพสิทธิของผู้อื่น 
 (๔)  มีความรับผดิชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา 
 (๕)  -มีความรับผดิชอบต่อวชิาชีพของตนเองไมล่อกเลยีนแบบงานของผู้อื่นและมีการพัฒนาการเรยีนรูท้ั้ง

ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑)  ให้นักศึกษาฝึกวเิคราะห ์และบรรยายถึงแนวคิดวธิีการในกระบวนการสรา้งสรรคผ์ลงานได้อย่าง
ถูกต้องและมีขัน้ตอน     

(๒)  ฝึกน าเสนอผลงานวิเคราะห์ผลงาน แลกเปลีย่นความคดิเห็นระหว่างกัน เพื่อทีน่ักศึกษาจะน า
ข้อคดิเห็นไปพัฒนาการในการท างานต่อไปไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 

(๓)  มกีารน าส่วนงานวิจัยเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายจากลวดลายภาพวาดสนี้ าในวังสวนสุนันทามา
เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 9-11 เป็นหลัก และยังเช่ือมโยงไปถงึสัปดาห์สดุท้ายของการเรียนการ
สอน 

(๔)  มอบหมายงานให้นักศึกษา โดยก าหนดขอบเขตและระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยา่งชัดเจน 
๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินผลจากความประพฤติระหว่างเรียน การเคารพตัวเองและผู้อื่น 
(๒)  ประเมนิผลจากการส่งงานตามก าหนดเวลาที่ได้รับมอบหมายในแต่ละคร้ัง 
 
 

๕. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
  (๑)  พัฒณาทักษะความรูค้วามเข้าใจในทฤษฎีของรายวิชา 
  (๒)  พัฒนาทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 (๓)  พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมลูทางอินเทอรเ์นต็ 
 (๔)  พัฒนาทักษะในท างานรว่มกันเป็นหมู่คณะ 
๕.๒   วิธีการสอน 

(๑)  อธิบายการสอนพรอ้มยกตัวอย่างการน าเสนอผลงานผา่นทางสื่อเทคโนโลยีเพื่อเปน็ตัวอย่างในการ
เรียนรูใ้ห้แกน่ักศึกษา 

(๒)  มอบหมายงานให้นักศึกษาหาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เก่ียวข้องกับการออกแบบเครื่องแต่งกาย มาน าเสนอ
แลกเปลี่ยนกันในช้ันเรยีน 

 
 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินผลจากรูปแบบผลงานการน าเสนอโดยใช้สือ่เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนประกอบอยา่งเหมาะสม   
(๒)  สามารถน าสือ่เทคโนโลยสีมัยใหมม่าประยุกต์ใชก้ับงานออกแบบหรอืน าเสนอผลงานได้ 
 

๖. ด้านอื่นๆ - 
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หมายเหตุ 

สัญลักษณ ์ หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้วา่ง หมายถงึ ไมไ่ด้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยูใ่นแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑ ๑.  แนะน ารายวิชาและระเบียบต่างๆ

ของการศกึษาในรายวชิา 

 ๒. อธิบายเนื้อหารายวชิาการออกแบบ

เครื่องประดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔ ชั่วโมง ๑. ผู้สอนแนะน า ชี้แจงรายวิชาและ

ระเบียบตา่งๆของการศึกษาในรายวชิา 

๒. ผู้สอนอธิบายเนื้อหารายวชิาการ

ออกแบบเครื่องประดับ วธีิการท างาน

ท่ีนักศกึษาตอ้งปฏบัิตติลอดภาค

การศึกษา  

สื่อท่ีใชป้ระกอบ 

๑.เอกสารประกอบการสอน 

๒. บรรยายและสอนโดย Zoom 

meeting / Google meet 

๓. Power Point 

๔. online platform 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 

๒ ๑.  ศึกษารูปแบบของเครื่องประดับ

และการตกแตง่ร่างกายในรูปแบบตา่งๆ 

๒.ฝึกปฏบัิตใินช้ันเรียน 

๔ ชั่วโมง ๑. ผู้สอนอธิบายถึงรูปแบบของ

เครื่องประดับและการตกแตง่ร่างกาย

ในรูปแบบตา่งๆ  

๒. ให้นักศกึษาฝึกปฏบัิตใินช้ันเรียน

ด้วยการให้วาดรูปเครื่องประดับท่ี

ตนเองนึกถึงให้มากที่สุดตามเวลาที่

ก าหนดให ้

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

สื่อท่ีใชป้ระกอบ 

๑.เอกสารประกอบการสอน 

๒. บรรยายและสอนโดย Zoom 

meeting / Google meet 

๓. Power Point 

๔. online platform 

๓ ๑. ศึกษารูปแบบของเคร่ืองประดับและ

การตกแต่งร่างกายในรูปแบบต่างๆ 

รวมถึงองค์ประกอบของศลิปะ 

๒ .  ก า ร น า เ ส น อ ข้ อ มู ล ภ า พ

เ ค ร่ื อ ง ป ร ะ ดั บ ท่ี ต น เ อ ง ชื่ น ช อ บ

รายบุคคลและปฏิบัตงิานในชั่วโมง 

๔ ชั่วโมง ๑. ผู้สอนอธิบายถึงรูปแบบของ

เครื่องประดับและการตกแตง่ร่างกาย

ในรูปแบบตา่งๆ รวมถึงองค์ประกอบ

ของศิลปะ 

๒.  นักศึกษาท าการน าเสนอข้อมูลภาพ

เครื่องประดับท่ีตนเองช่ืนชอบ

รายบุคคลพร้อมท้ังท าการปฏบัิตงิาน

ในช่ัวโมง โดยท าการออกแบบ

เครื่องประดับจากรูปภาพท่ีตนเอง

น ามา 

สื่อท่ีใชป้ระกอบ 

๑.เอกสารประกอบการสอน 

๒. บรรยายและสอนโดย Zoom 

meeting / Google meet 

๓. Power Point 

๔. online platform 

สั่งการบ้าน 

- ให้นักศกึษาคดิหัวขอ้ของแรงบันดาล

ใจ ๓ หัวขอ้ 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 

๔ ๑. นักศึกษาน าเสนอหัวข้อแรงบันดาล

ใจทัง้ 3 หัวข้อรายบุคคล 

 ๒. ผู้สอนและนักศึกษาท าการเลือก

หั ว ข้ อ เพี ย ง  ๑  หั ว ข้ อ  เพื่ อ น า ม า

ส ร้ า งสรรค์ ผลงานการออกแบบ

เครื่องประดับ 

๔ ชั่วโมง ๑.  นักศึกษาน าเสนอหัวขอ้ท้ัง 3 หัวข้อ 

๒. ผู้สอนและนักศึกษาท าการเลอืก

หัวขอ้เพยีง ๑ หัวขอ้เพื่อน ามา

สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ

เครื่องประดับ 

 

                 สื่อท่ีใชป้ระกอบ 

๑.เอกสารประกอบการสอน 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 

และวิทยากรรับเชญิ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๒. บรรยายและสอนโดย Zoom 

meeting / Google meet 

๓. Power Point 

๔. online platform 

สั่งการบ้าน 

- ให้นักศกึษาท าการออกแบบ

เครื่องประดับจากหัวข้อท่ีได้รับ

มอบหมาย 

๕ ๑.นักศึกษาท าการน าเสนอผลงานการ

ออกแบบเครื่องประดับรายบุคคล 

๒.บรรยายถึงการสร้างสรรค์ผลงาน

การออกแบบเครื่องประดับบนร่างกาย 

๔ ชั่วโมง ๑. นักศกึษาท าการน าเสนอผลงานการ

ออกแบบเครื่องประดับรายบุคคล 

๒.ผู้สอนบรรยายถึงการสร้างสรรค์

ผลงานการออกแบบเครื่องประดับบน

ร่างกาย 

สื่อท่ีใชป้ระกอบ 

๑.เอกสารประกอบการสอน 

๒. บรรยายและสอนโดย Zoom 

meeting / Google meet 

๓. Power Point 

๔. online platform 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 

๖ ๑. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนา

ความคิดในชัน้เรียน 

๔ ชั่วโมง ๑.นักศกึษาท าแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนา

ความคิดในชัน้เรียนดว้ยการก าหนด

หัวขอ้ให้นักศึกษาท าการออกแบบ

เครื่องประดับด้วยการก าหนดเวลา 

 สื่อท่ีใชป้ระกอบ 

๑.เอกสารประกอบการสอน 

๒. บรรยายและสอนโดย Zoom 

meeting / Google meet 

๓. Power Point 

๔. online platform 

สั่งการบ้าน 

- ให้นักศกึษาท ารายงานการออกแบบ

เครื่องประดับ 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 

๗ ๑. บรรยายลักษณะรูปแบบการประดับ

ร่างกายในลักษณะต่างๆ 

๔ ชั่วโมง ๑. ผู้สอนบรรยายลักษณะรูปแบบการ

ประดับร่างกายในลักษณะต่างๆ 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 

และวิทยากรพเิศษ 
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จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๒. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนา

ความคิดในชัน้เรียน 

๒. นักศกึษาท าแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนา

ความคิดในชัน้เรียนดว้ยการก าหนด

หัวขอ้ให้นักศึกษาท าการออกแบบ

ลวดลาย 

๓.นักศกึษาน าเสนอผลงานและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช้ันเรียน 

๘ ๑. สอบเก็บคะแนนการออกแบบ

เครื่องประดับในช่ัวโมงเรียนจากโจทย์ท่ี

ได้รับ 

๔ ชั่วโมง ๑. นักศกึษาสอบเก็บคะแนนการ

ออกแบบเครื่องประดับในช่ัวโมงเรียน

จากโจทย์ท่ีได้รับ 

๒.นักศกึษาน าเสนอผลงานและแรก

เปลี่ยนความคิด 

เห็นในช้ันเรียน 

 สื่อท่ีใชป้ระกอบ 

๑.เอกสารประกอบการสอน 

๒. บรรยายและสอนโดย Zoom 

meeting / Google meet 

๓. Power Point 

๔. online platform 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 

๙ ๑.  ศึกษาท าการปฏิบัติการท างานการ

ออกแบบเคร่ืองประดับพร้อมท้ังรับ

หัวขอ้ในการปฏบัิตงิาน 

๔ ชั่วโมง ๑. ให้ศึกษาฟังบรรยายและรับหัวขอ้ใน

การปฏบัิตงิาน 

สั่งการบ้าน 

-  ให้นักศกึษาเตรียมน าเสนอข้อมูล

จากหัวข้อท่ีได้รับมอบหมายมาน าเสนอ

ถึงแนวความคิดและแนวทางการ

ท างานการออกแบบเครื่องประดับ 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 

๑๐ ๑.  นักศึกษาน าเสนอข้อมูลจากหัวข้อท่ี

ได้รับมอบหมาย 

๒. ผู้สอนอธิปายถึงแนวความคิดและ

การท างานของแต่ละคน 

๔ ชั่วโมง ๑. นักศกึษาน าเสนอข้อมูลจากหัวขอ้ท่ี

ได้รับมอบหมายโดยน าเสนอถึง

แนวความคิดและแนวทางการท างาน 

๒. ผู้สอนอธิปายถึงแนวความคดิและ

การท างานของแต่ละคน พรอ้มท้ังท า

การเสนอแนะเพื่อให้นักศึกษาน าไป

พัฒนาในการท างานต่อ 

สื่อท่ีใชป้ระกอบ 

๑.เอกสารประกอบการสอน 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๒. บรรยายและสอนโดย Zoom 

meeting / Google meet 

๓. Power Point 

๔. online platform 

สั่งการบ้าน 

-  นักศกึษาพัฒนาการออกแบบ

เครื่องประดับ 

 

๑๑ ๑. นักศกึษาท างานพัฒนาการออกแบบ

เครื่องประดับ 

๔ ชั่วโมง ๑.  นักศึกษาท างานพัฒนาการ

ออกแบบเครื่องประดับ 

สื่อท่ีใชป้ระกอบ 

๑.เอกสารประกอบการสอน 

๒. บรรยายและสอนโดย Zoom 

meeting / Google meet 

๓. Power Point 

๔. online platform 

สั่งการบ้าน 

-  นักศกึษาเตรียมน าเสนองาน

ออกแบบเครื่องประดับ 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 

๑๒ ๑. นักศึกษาน าเสนองานออกแบบ

เครื่องประดับ 

๒. ผู้สอนท าการเสนอแนะและสรุปงาน

ออกแบบเครื่องประดับ 

๔ ชั่วโมง ๑. นักศกึษาน าเสนองานออกแบบ

เครื่องประดับ 

๒. ผู้สอนท าการเสนอแนะและสรุปงาน

ออกแบบเครื่องประดับกับนักศึกษา 

พร้อมท้ังวางแนวทางในการผลติ

ชิ้นงาน 

สื่อท่ีใชป้ระกอบ 

๑.เอกสารประกอบการสอน 

๒. บรรยายและสอนโดย Zoom 

meeting / Google meet 

๓. Power Point 

๔. online platform 

สั่งการบ้าน 

- นักศกึษาท าการผลิตชิ้นงาน งาน

ออกแบบเครื่องประดับ 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑๓ ๑. นักศึกษารายงานความก้าวหน้าของ

ชิ้นงานเครื่องประดับ 

๒. ผู้สอนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อ

พัฒนาชิ้นงาน 

๔ ชั่วโมง ๑. นักศกึษารายงานความก้าวหนา้

ชิ้นงานเครื่องประดับ 

๒. ผู้สอนร่วมแสดงความคดิเห็นเพื่อ

พัฒนาชิ้นงาน 

สื่อท่ีใชป้ระกอบ 

๑.  Write board  

๒. คอมพิวเตอร์ 

๓. LCD Projector 

 

 

 

 

 

 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 

๑๔ ๑. นักศกึษาท าการปฏบัิตงิาน 

 

๔ ชั่วโมง ๑.  นักศกึษาปฏบัิตงิานผลิตช้ินงานท่ี

สมบรูณ์ แล้วน าไปถ่ายภาพเพื่อรวม

เป็นสมุดรวมผลงาน 

สั่งการบ้าน 

- ให้นักศกึษาเตรียมสอบน าเสนอ

ผลงานการออกแบบเครื่องประดับและ

ส่งรูปเล่มของผลงาน 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 

๑๕ ๑. นักศึกษาสอบน าเสนอผลงานการ

ออกแบบเครื่องประดับ 

๒. นักศึกษาส่งรายงานการออกแบบ

เครื่องประดับ 

๓. การสรุปวิธีการท างานและใจความ

ส าคัญของงานออกแบบเคร่ืองประดับ

ส าหรับร่างกายในรูปแบบตา่งๆ 

๔ ชั่วโมง ๑.  นักศึกษาสอบน าเสนอผลงานการ

ออกแบบเครื่องประดับพร้อมรูปเล่ม

ผลงาน 

๒. นักศกึษาสง่รายงานการออกแบบ

เครื่องประดับ 

สื่อท่ีใช้ประกอบ 

๑.เอกสารประกอบการสอน 

๒. บรรยายและสอนโดย Zoom 

meeting / Google meet 

๓. Power Point 

๔. online platform 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑๖ ๑. การสรุปวิธีการท างานและใจความ

ส าคัญของงานออกแบบเคร่ืองประดับ

ส าหรับร่างกายในรูปแบบตา่งๆ 

๔ ชั่วโมง ๑. บรรยายการสรุปวธีิการท างานและ

ใจความส าคัญของงานออกแบบ

เครื่องประดับส าหรับร่างกายใน

รูปแบบตา่งๆ เพื่อท่ีจะสามารถน ามาใช้

ในการท างานเพ่ือสร้างสรรค์การ

ท างานออกแบบได้ต่อไป 

สื่อท่ีใชป้ระกอบ 

๑.เอกสารประกอบการสอน 

๒. บรรยายและสอนโดย Zoom 

meeting / Google meet 

๓. Power Point 

๔. online platform 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 

๑๗ สอบปลายภาค ๔ ชั่วโมง ๑. นักศกึษาสง่ชุดจรงิ 

 ๒. เรียกเก็บแฟม้สะสมผลงานเพื่อ

ตรวจประเมินความสามารถและความ

สม่ าเสมอในการส่งงาน 

สื่อท่ีใชป้ระกอบ 

๑.เอกสารประกอบการสอน 

๒. บรรยายและสอนโดย Zoom 

meeting / Google meet 

๓. Power Point 

๔. online platform 

 

ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
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ผลการเรียนรู ้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 

สัดส่วน 

ของการประเมินผล  

๑ การน าเสนอผลงาน ๕, ๑0, ๑๕ ๑0% 

๒ สอบกลางภาค ๘ ๓0% 

๓ สอบปลายภาค ๑๗ ๔0% 

๔ การเขา้เรียนและการมีส่วนรว่มในช้ันเรยีน  ๒0% 

 

 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ต าราและเอกสารหลัก 
๑)  เอกสารประกอบค าสอน 

๒.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
        ๑)  ดร.พรสนอง  วงศส์ิงห์ทอง . การออกแบบและพัฒนาแฟชั่นและมัณฑนภัณฑ์ .พมิพค์ร้ังที่ ๑. กรุงเทพฯ: บรษิัท 

วิสคอมเซ็นเตอร์ จ ากัด , ๒๕๕o. 

        ๒)  Ezinma Mbonu. Fashion Design Research . London: Laurence king , 2014. 

๓.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
        ๑)  Richard Sorger & Jenny Udale. The Fundamentals of Fashion Design. London : An Ava Book. 

        ๒)  เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสตูร “จากนักออกแบบสู่นักวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์” โดย อ.ทรงเดช  

ตันสุรัต มลูนธิิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย 

        

หมวดที่ ๗ การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

-  เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคดิเห็นต่อการเรียนการสอนผ่านแบบประเมินรายวิชา 
-  ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์และการน าไปประยุกต์ใช้ของตนเองโดยเปรียบเทียบ ระหว่าง
กอ่นและหลังการเรียนรายวิชานี้ 
 

 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  

-  ประเมินผลการสอนจากแบบการประเมินรายวิชา 

-  ประเมินผลจากคะแนนสอบและผลงานของนักศึกษา 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

-  ประมวลปัญหาและอุปสรรค ผ่านความคดิเหน็ของนักศกึษา หาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อสรุปเป็นข้อมูลในการแก้ไข

ปรับปรุงรายวิชาต่อไป 
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-  เพิ่มเติมเนื้อหาใหม ่ปรับปรุงรายละเอียดวิชาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุ่นต่อไป 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

-  ตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชา 

-  เปรียบเทียบการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เพือ่ใหม้มีาตรฐานการให้คะแนน 

 

๕.  การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรงุประสิทธผิลของรายวิชา 

-  ประเมินจากผลการเรียนการสอนและการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา พร้อมท้ังน าผลการประเมินท่ีได้ มาเปรียบเทียบกับผล

การประเมินรายวชิาการสอนของตนเอง เพื่อพัฒนาเนือ้หาสาระและแนวทางในการสอนให้มคีวามเหมาะสม  พร้อมท้ังปรับวธีิการ

เรียนการสอนให้ทันสมัยและตรงกับผลการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผลที่ดีท่ีสุด 

*********************** 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รับผดิชอบ

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ

ด้าน

อื่น ๆ 

  ความรับผิดชอบหลัก                                                          ความรับผิดชอบรอง  

หมวดวิชาเฉพาะดา้น ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔  

รหัสวิชา FAD2211 

ชื่อรายวิชา การออกแบบเครื่องประดับ 

 Accessories Design 

                       

ความรับผดิชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจ านวนไดต้ามความรับผดิชอบ 


