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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 
รหัสวิชา FAD2402 รายวิชาการจัดการสินค้าแฟชั่น 1 

สาขาวิชา การออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา 1  ปีการศึกษา 2564 
 

หมวดที๑่ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา   

รหัสวิชา      FAD2402 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย    การจัดการสินค้าแฟชั่น 1 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ    Fashion Merchandising 
  

๒. จ านวนหน่วยกิต 3(2-2-5)ทฤษฎี 2 ชั่วโมง/ปฏบิัติ 2 ชั่วโมง/นอกเวลา 5 ชั่วโมง  
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑  หลักสูตร      ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย  
๓.๒ ประเภทของรายวิชา   วิชาเฉพาะด้าน 
 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อาจารย์สุวิธธ์  สาดสังข์  
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์สุวิธธ์   สาดสังข ์
 
๕.  สถานที่ติดต่อ อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ชั้น 1/ 58102 
E – Mail. suwit.sa @ssru.ac.th 
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   1 /2564 ชั้นปีที่ 2 
๖.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได ้ประมาณ 60 คน 
 

 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)  (ถ้ามี)ไม่ม ี
 
๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถ้ามี) ไม่มี  
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๙. สถานที่เรียน อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง58102 ชั้น 1 
 
๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรุง   วันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 
รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 
 

หมวดที๒่จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 ปัจจุบันธุรกิจทางด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วมาก มีการแข่งขันในตลาดแฟชั่นที่
ค่อนข้างสูง ดังนั้นนักศึกษาทางด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ถึงกระบวนการทางด้านธุรกิจการ
ออกแบบเครื่องแต่งกาย เพื่อจะได้น าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการธุรกิจประเภทนี้ในอนาคต 
 ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเน้นเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนเพ่ิมพูนทักษะทางการออกแบบและการส ารวจ คิดวิเคราะห์
ตลาดเสื้อผ้าปัจจุบัน เพื่อเพ่ิมพูน ทักษะ ประสบการณ์และน าความรู้ที่ได้มาพัฒนากระบวนการคิดทางการออกแบบและการ
ต่อยอดในธุรกิจแฟชั่นในอนาคตได้อย่างน่าสนใจและเหมาะสม  
 
แนวทางในการจัดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชามีดังนี้คือ 
 1.  มุง่เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้การบริหารและการจัดการธุรกิจการออกแบบเครื่องแต่งกายอย่างมีระบบจาก
ประสบการณ์จริงในการออกแบบตามความต้องการของผู้ประกอบการ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และการปฎิบัติการจริง 
 2.   นักศึกษามีภาพพจน์ เป็นผู้ที่สามารถมองการไกลในสาขาอาชีพ ท างานได้อย่างมีระบบทัดเทียมนักออกแบบมือ
อาชีพ 
 3.   นักศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการแปรผันของ
ตลาดแฟชั่น 
 4.   นักศึกษาสามารถออกแบบตรงความต้องการตามแนวทางของกลุ่มเป้าหมาย โดยวิเคราะห์ให้เหมาะสมตาม
หลักการของ โอกาสและประโยชน์ใช้สอย 
 5.   นักศึกษาสามารถรู้แนวคิดทางการวิเคราะห์ สร้างสินค้าเพ่ือธุรกิจการผลิตสินค้าส าเร็จรูป ทางด้านการตลาดการ
ขายและจัดจ าหน่าย 
 6.   นักศึกษาสามารถประเมินการจัดการและแก้ไขปัญหาในการประกอบธุรกิจการออกแบบเครื่องแต่งกายได้ 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 ๑.  การปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 ให้มีความสอดคล้อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้เป็นห้องเรียนแบบออนไลน์ที่สามารถตอบสนองและตรงกับความต้องการของผู้เรียน 



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปรญิญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๓ 
รายวิชา FAD2402 การจัดการสินค้าแฟชั่น1 สาขาวิชา การออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา 

๒.  การปรับรูปแบบวิธีการส่งผลงาน ผ่านระบบออนไลน์ และมีการจัดเก็บผลงานต่างๆ เข้าเป็นระบบเพ่ือการ
ประเมิน  

๓.  การน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ผ่านการแชร์ข้อมูลออนไลน์ หรือโปรแกรมออนไลน์ที่สามารถน าเสนอเผยแพร่
ข้อมูลผลงานต่างๆ และสามารถติดต่อสื่อสารพูดคุยเพ่ือการเสนอแนะกันได้ 
  ๔.  ส่งเสริมให้นักศึกษามีการค้นคว้า วิเคราะห์ ส ารวจธุรกิจแฟชั่นจากการศึกษาและสังเกตในท้องตลาดจริง เพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาความรู้และกระบวนการคิดทางธุรกิจแฟชั่นได้อย่างเหมาะสม 
 

หมวดที๓่ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
รูปแบบการจัดการธุรกิจแฟชั่น         อิทธิพลที่มีต่อแฟชั่นทั้งจากสังคมและเทรนด์ (Trend )ในแต่ละยุค แต่ละสมัย   

การวิเคราะห์และประเมินตลาดแฟชั่น ต่อกลุ่มผู้บริโภค  เพื่อน ามาพัฒนาแนวทางในการสร้างสรรค์งานออกแบบแฟชั่นให้มี
ความเหมาะสมต่อความต้องการของตลาดและธุรกิจแฟชั่น 
 Forms of fashion management, influences affecting fashion; social and trends in each era 
including market analysis and evaluation for consumers with the purpose of developing guidance for 
creative fashion designs serving the market needs as well as fashion business 
 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

2   ชั่วโมงต่อสัปดาห์   
30  ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษา 

 

ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย ( เฉพาะ
กรณีท่ีงดการเรียนการ
สอน ) หรือตามความ
ต้องการของนักศึกษา

เฉพาะรายบุคคล 

2    ชั่วโมงต่อสัปดาห์   
30  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

 

5    ชั่วโมงต่อสัปดาห์   
75  ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา 

 
 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 ๑ ชั่วโมง / สัปดาห ์
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองท่ีห้องพักอาจารย์ผู้สอน  ห้องพักอาจารย์ ชั้น 1 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ที่ท างาน 02-1601388 ต่อ 102 มือถือ 0909692969 



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปรญิญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๔ 
รายวิชา FAD2402 การจัดการสินค้าแฟชั่น1 สาขาวิชา การออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา 

๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) Suwit.sa@ssru.ac.th  
 

หมวดที๔่การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๑.คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

 (๑)  พัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักถึงคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต เคารพในสิทธิของ
บุคคลอื่น มีทัศนคติท่ีดีในการเรียนรู้ 

 (๒)  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีวินัย เคารพกฎระเบียบ ตรงต่อเวลา 
 (๓)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน 
 (๔)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 (๕)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
  (๖) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

  
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑) ฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถคิดวิจารณ์ผลงานการออกแบบของผู้ร่วมชั้น โดยอาศัยหลักการและทฤษฎีทางธุรกิจ
แฟชั่นที่ได้ศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในกลุ่มชั้นเรียนที่กว้างข้ึนและได้เห็นแนวทางรูปแบบการคิดค้นที่หลากหลายแตกต่าง
กันออกไปทั้งการสื่อสารผ่านทางออนไลน์และในชั้นเรียน 

 
๑.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินผลจากความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย คุณภาพงานและความถูกต้องตามโจทย์ที่
ได้รับมอบหมาย 

(๒)  ประเมินจากผลงานและความตั้งใจและความสม่ าเสมอในการเข้าเรียน 
(๓)  ประเมินจากความรับผิดชอบในการส่งงานตรงตามระยะเวลาที่ก าหนดจะถูกน ามาใช้เป็นเกณฑ์การให้

พิจารณาคะแนน 
๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 

 (๑) ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่างๆในการคิดค้นหาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
การออกแบบเครื่องแต่งกายและการจัดการสินค้าแฟชั่นตามรูปแบบที่เหมาะสม ตั้งแต่กระบวนการก าหนดหัวข้อ จนกระท่ัง
ฝึกฝนกระบวนการคิด ก าหนดประเด็นการออกแบบและพัฒนาแนวความคิด เข้าใจพ้ืนฐานการตัดเย็บเบื้องต้น และการ
จัดการสินค้าแฟชั่นที่จ า 
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 (๒) สามารถวิเคราะห์ปัญหา ข้าใจและอธิบายความต้องการด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายและการจัดการ
สินค้าแฟชั่นของสังคม รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาแต่ละครับ 

 (๓)  สามารถวิเคราะห์  ออกแบบปรับปรุงและ/หรือประเมิน องค์ประกอบต่างๆ ของงานออกแบบเครื่อง
แต่งกายและการจัดการสินค้าแฟชั่นในลักษณะของงานสร้างสรรค์ 

 (๔)  สามารถติดตามความก้าวหน้า และวิวัฒนาการของการออกแบบเครื่องแต่งกายและการจัดการสินค้า
แฟชั่นรวมทั้งการน าไปประยุกต์ใช้ตามความนิยมของสังคม โดยงานจะออกมาในลักษณะของงานร่วมสมัย 

 (๕)  มีความรู้ความเข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางการออกแบบเครื่องแต่งกายและการ
จัดการสินค้าแฟชั่นอย่างต่อเนื่อง 

 (๖)  มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจ
ผลกระทบจากสื่อและผลงานออกแบบเครื่องแต่งกายของนักออกแบบจากและการจัดการสินค้าแฟชั่นจากนานาประเทศทั่ว
โลก 

 (๗) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์งานทางด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายและการ
จัดการสินค้าแฟชั่นตามความต้องการของวงการออกแบบอย่างสากลที่ร่วมสมัยและหลากหลาย 

 (๘)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายและการจัดการสินค้าแฟชั่นกับ
ความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องการทดสอบมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการทดสอบแต่ละวิชาในชั้นเรียน ตลอดระยะเวลา
ที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตร 

 
๒.๒   วิธีการสอน 

(๑) บรรยายเกี่ยวกับความหมายและรูปแบบ ชนิดต่าง ๆ ของวัสดุและเทคนิคที่ใช้ ในการออกแบบ
สร้างสรรค์ ผลงาน  ตลอดจนสามารถคิดวิเคราะห์ และน าวัสดุและเทคนิครูปแบบต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ต่อการพัฒนาการ
ออกแบบและงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ทั้งการสื่อสารผ่านทางออนไลน์และในชั้นเรียน 

 
๒.๓    วิธีการประเมินผล 

 (๑) ประเมินจากผลงานที่รับผิดชอบในเรื่องของ ความตั้งใจ  ความครบถ้วนสมบูรณ์ของงาน การพัฒนา
ทักษะในการน าวัสดุและเทคนิคต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ศึกษามาใช้ต่อการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ 

 
๓.ทักษะทางปัญญา 

๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 (๑)  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปรญิญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๖ 
รายวิชา FAD2402 การจัดการสินค้าแฟชั่น1 สาขาวิชา การออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา 

 (๒)  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 (๓)  สามารถรวบรวมศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 

 (๔)  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในกระบวนการออกแบบเครื่องแต่ง
กายและการจัดการสินค้าแฟชั่นแต่ละครั้งได้อย่างเหมาะสม 

 

๓.๒   วิธีการสอน 
(๑) บรรยายและฝึกพัฒนากระบวนการความคิดแนวทางในสร้างสรรค์ผลงาน การทดลองปฏิบัติจริง 
(๒)  มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน ามาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบผลงานได้

อย่างมีเหตุผล และสามารถน าแรงบันดาลใจนั้นมาเป็นหัวข้อในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเหมาะสม 
(๓)  ฝึกการน าเสนอผลงานของนักศึกษาเพื่อเพ่ิมความม่ันใจและฝึกการถ่ายทอดเนื้อหาเรื่องราวในการ

จัดการสินค้าแฟชั่น 
 (๔)  เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความเห็น วิเคราะห์ และสรุปผลงานร่วมกัน เพ่ือที่นักศึกษาจะน า

ข้อคิดเห็นไปพัฒนาในท างานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินผลจากการปฏิบัติ การคิดค้นหาแรงบันดาลใจเพ่ือการจัดการสินค้าแฟชั่นทั้งในชั้นเรียน และ
การบ้านที่มอบหมายให้เพ่ือการพัฒมนาผลงานสร้างสรรค์ 

(๒)  ประเมินผลจากความรู้และความเข้าใจของผู้เรียน ความสม่ าเสมอและการให้ความร่วมมือในชั้นเรียน 
ตลอดจนพัฒนาการที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียนวิชานี้ 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

 (๑) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 (๒)  สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มท้ังใน
บทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

 (๓)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

 (๔)  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 (๕)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืน

อย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
      (๖) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งของตนเอง  และทาง 

วิชาชีพอย่างต่อเนื่องคุณสมบัติต่าง ๆ นี้สามารถวัดร่วมกับคุณสมบัติในข้อ (1), (2), และ (3) ได้ในระหว่างการท ากิจกรรรม
ร่วมกัน 



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปรญิญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๗ 
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๔.๒   วิธีการสอน 
(๑) ให้นักศึกษาฝึกฝนในการสร้างสรรค์งานออกแบบจากการสร้างแบรนด์และการจัดการสินค้าแฟชั่นจาก

แนวทางการศึกษา โดย ทดลองและปฏิบัติจริง ทั้งการสื่อสารผ่านทางออนไลน์และในชั้นเรียน 
 (๒) มีการเปิดให้แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ และ สรุปผลงานร่วมกัน เพ่ือที่นักศึกษาจะน าข้อคิดเห็นไป

พัฒนาการในการท างานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการสื่อสารผ่านทางออนไลน์และในชั้นเรียน 
(๓) มอบหมายงานให้นักศึกษา โดยก าหนดขอบเขตและระยะเวลาในการปฎิบัติงาน 
 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินผลจากพฤติกรรมและทัศนคติการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียน ตลอดจนการน าเสนอผลงานหน้าชั้นใน
แต่ละครั้ง 

(๒)  ประเมินผลจากความประพฤติความใส่ใจระหว่างเรียน รู้จักการเคารพตัวเองและผู้อ่ืน    
(๓)  ประเมินผลจากการส่งงานตามก าหนดเวลาที่ได้รับมอบหมายในแต่ละครั้ง 
 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างาน ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ืองานออกแบบเครื่องแต่งกายและการจัดการสินค้าแฟชั่น 
 (๒)  สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหา โดยใช้สารสนเทศหรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่

เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
 (๓)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอ

อย่างเหมาะสม 
  (๔) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

 
๕.๒   วิธีการสอน 

(๑) อธิบายการสอนพร้อมยกตัวอย่างการน าเสนอผลงานผ่านทางสื่อเทคโนโลยีเพ่ือเป็นตัวอย่างในการ
เรียนรู้ให้แก่นักศึกษา  

(๒)  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลตัวอย่างการสร้างแบรนด์แนวทางการจัดการสินค้าแฟชั่นจากสื่อ
ต่างๆและน ามาศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบใหม่ ๆ พร้อมลงมือปฏิบัติได้อย่างน่าสนใจ 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)ประเมินผลจากความสามารถในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในการค้นหาแรงบันดาลใจในการ
ออกแบบของผู้เรียน 
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(๒)  ประเมินผลจากรูปแบบผลงานการน าเสนอโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนประกอบอย่างเหมาะสม
กับหัวข้อท่ีได้รับมอบหมาย 

(๓)  สามารถน าสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประกอบการน าเสนอผลงานการคิดค้น ตลอดจนขั้นตอนการ
ออกแบบเครื่องแต่งกายได้อย่างเหมาะสม 
๖. ทักษะพิสัย 

  (๑)  มีทักษะการปฏิบัติด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายตามเนื้อหารายวิชาและสามารถพัฒนาทักษะ
ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๒)  น าความรู้ทางทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายได้ 
  (๓)  มีทักษะทางด้านการน าเสนอผลงานในรูปแบบแฟชั่นโชว์ต่อสาธารณชน 
  (๔) มีทักษะความช านาญเฉพาะทางตามความถนัดของผู้เรียน  

๖.๒   วิธีการสอน 

(๑) ให้นักศึกษาฝึกการน าทฤษฎีการออกแบบเครื่องแต่งกายมาใช้ต่อการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ 

(๒)  มอบหมายงานให้นักศึกษาสร้างสรรคผ์ลงานในการค้นคว้าการจัดการสินค้าแฟชั่นตามแนวทางในการ
พัฒนาสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบใหม่ ๆ พร้อมลงมือปฏิบัติได้อย่างน่าสนใจ 

(๓)  ฝึกให้นักศึกษามีทักษะในด้านการจัดแสดงผลงานในรูปแบบแฟชั่นโชว์จากผลงานออกแบบสร้างสรรค์
เครื่องแต่งกาย 

๖.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)ประเมินผลจากความสามารถในการใช้ทักษะด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายและแนวทางในการจัดการ
สินค้าแฟชั่น ตลอดจน การแสดงผลงานในรูปแบบแฟชั่นโชว์ 

(๒)  ประเมินผลจากความช านาญและความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานทางการออกแบบ 
 
หมายเหตุ 

สัญลักษณ์ หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

 
 
 
 



มคอ. ๓ 
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หมวดที๕่แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ /รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

1 1.  แนะน ารายวิชา
และระเบียบต่างๆ
ของการศึกษาใน
รายวิชา 
 2. อธิบายเนื้อหา
รายวิชาเกี่ยวกับการ
จัดการสินค้าแฟชั่น 
ก าหนดวิธีการท างาน
ที่ต้องปฏิบัติ 
 

 
 
 

 

4 ชั่วโมง 1. ผู้สอนแนะน า ชี้แจงรายวิชาและระเบียบต่างๆ
ของการศึกษาในรายวิชา สื่อสารผ่านทาง
ออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM Online 
2. ผู้สอนอธิบายเนื้อหารายวิชาเกี่ยวกับธุรกิจการ
ออกแบบเครื่องแต่งกาย ก าหนดวิธีการท างานที่
ต้องปฏิบัติ สื่อสารผ่านทางออนไลน์โดยใช้
โปรแกรม ZOOM Online 
สื่อที่ใช้ประกอบ 
1. Power Point ประกอบการบรรยาย  
2. โปรแกรมการสนทนาออนไลน์ Zoom  
3. คอมพิวเตอร์ เครื่องแสกนหรือกล้องถ่ายภาพ 
4. ข้อมูลเอกสารออนไลน์และWebsite ในการ
นกตัวอย่างที่เก่ียวข้อง  
5. ไฟล์ google drive ในการแชร์ข้อมูลเพ่ือการ
ส่งผลงาน  
สั่งการบ้าน(ส่งผลงานทาง Google drive) 

1.ให้นักศึกษาท าการส ารวจตลาดแบรนด์เสื้อผ้า
คนละ 3 แบรนด์สินค้า โดยการหาข้อมูลทาง
การตลาด เช่น รูปแบบสินค้า ราคา สถานที่ตั้ง 
เป็นต้น เพ่ือน ามาเสนอหน้าชั้นเรียนและสรุป
เลือก 1 แบรนด์สินค้าที่เหมาะสมและน่าสนใจ 
เพ่ือใช้ศึกษาตลอดทั้งการศึกษา 

อ.สุวิธธ์   
สาดสังข ์

 
 
 
 
 

 
 
 

2 1. การศึกษาน าเสนอ
วิเคราะห์ 
แบรนด์สินค้าในชั้น
เรียน 
2. การเลือกแบรนด์
สินค้าแฟชั่นที่จะ

4 ชั่วโมง 1. อธิบายวิธีการ รูปแบบวิเคราะห์แบรนด์สินค้า
การศึกษาวิธีการส ารวจตลาดสินค้าธุรกิจแฟชั่น
สื่อสารผ่านทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM 
Online 
 

อ.สุวิธธ์   
สาดสังข ์
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ท าการค้นคว้าและ
วิเคราะห์ข้อมูล 

2. นักศึกษาท าการน าเสนอแบรนด์สินค้าที่ศึกษา
มาท้ัง 3 แบรนด์ และเลือก 1 แบรนด์สินค้า
แฟชั่นที่จะท าการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล
ตลอดภาคการศึกษาสื่อสารผ่านทางออนไลน์โดย
ใช้โปรแกรม ZOOM Online 
3. นักศึกษาร่วมชั้นช่วยกันวิเคราะห์และวิจารณ์
ความเหมาะสมของแบรนด์สินค้าแฟชั่นที่เพ่ือน
เลือกด้วยความยุติธรรมสื่อสารผ่านทางออนไลน์
โดยใช้โปรแกรม ZOOM Online 
4. นักศึกษาเขียนสรุปการวิเคราะห์เก่ียวกับแบ
รนด์สินค้าแฟชั่นที่เลือก  สื่อสารผ่านทางออนไลน์
โดยใช้โปรแกรม ZOOM Online และส่งงาน
เขียน ผ่าน การแชร์ใน google drive 
สื่อที่ใช้ประกอบ 
1.เอกสารประกอบการสอน 
2. โปรแกรมการสนทนาออนไลน์ Zoom  
3. คอมพิวเตอร์ เครื่องแสกนหรือกล้องถ่ายภาพ 
4. ข้อมูลเอกสารออนไลน์และWebsite ในการ
นกตัวอย่างที่เก่ียวข้อง  
5. ไฟล์ google drive ในการแชร์ข้อมูลเพ่ือการ
ส่งผลงาน  
6. ใบวิเคราะห์การตลาดเสื้อผ้าส าเร็จรูป 
สั่งการบ้าน(ส่งผลงานทาง Google drive) 
1.ให้นักศึกษาท าการส ารวจการตลาดเสื้อผ้าใน
เชิงลึก  ของแบรนด์สินค้าท่ีนักศึกษาเลือกเลือก
ตามใบวิเคราะห์การตลาดธุรกิจ 

3 1. การสรุปผลเลือก
แบรนด์สินค้าแฟชั่นที่
จะท าการค้นคว้าและ
วิเคราะห์ข้อมูล 

4 1. นักศึกษาเขียนสรุปการวิเคราะห์เก่ียวกับแบ
รนด์สินค้าแฟชั่นที่ได้ท าการศึกษาและท าการ
เลือกแบรนด์สินค้าท่ีมีความเหมาะสมต่อความ
สนใจของตัวนักศึกษาเพ่ือ ท าการวิเคราะห์แบ
รนด์ในเชิงลึกขั้นต่อไปสื่อสารผ่านทางออนไลน์

อ.สุวิธธ์   
สาดสังข ์
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โดยใช้โปรแกรม ZOOM Online และส่งงาน
เขียน ผ่าน การแชร์ใน google drive 
สื่อที่ใช้ประกอบ 
1.เอกสารประกอบการสอน 
2. Power Point ประกอบการบรรยาย  
3. โปรแกรมการสนทนาออนไลน์ Zoom  
4. คอมพิวเตอร์ เครื่องแสกนหรือกล้องถ่ายภาพ 
5. ข้อมูลเอกสารออนไลน์และWebsite ในการ
นกตัวอย่างที่เก่ียวข้อง  
6. ไฟล์ google drive ในการแชร์ขอ้มูลเพ่ือการ
ส่งผลงาน  
7. ใบวิเคราะห์การตลาดเสื้อผ้าส าเร็จรูป 
สั่งการบ้าน(ส่งผลงานทาง Google drive) 
1.ให้นักศึกษาท าการส ารวจการตลาดเสื้อผ้าใน
เชิงลึก  ของแบรนด์สินค้าท่ีนักศึกษาเลือกเลือก
ตามใบวิเคราะห์การตลาดธุรกิจ 

4 1.ขอบข่ายทฤษฎี 
การจัดการแฟชั่นใน
เชิงธุรกิจ 
  Product line 
,Veriety Product,    
Items 
2. ประเภทของ
เสื้อผ้าส าเร็จรูป 
3. งานวิจัยพื้น
ฐานข้อมูลแบรนด์
เสื้อผ้า 
 

4 ชั่วโมง 1.ผู้สอนอธิบายขอบข่ายทฤษฎี การจัดการแฟชั่น
ในเชิงธุรกิจ Product line ,Veriety Product,    
Items สื่อสารผ่านทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรม 
ZOOM Online  
2. ผู้สอนอธิบายถึงประเภทของเสื้อผ้าส าเร็จรูป
สื่อสารผ่านทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM 
Online  
3. ผู้สอนอธิบายวิธีการงานวิจัยพื้นฐานข้อมูลแบ
รนด์เสื้อผ้าสื่อสารผ่านทางออนไลน์โดยใช้
โปรแกรม ZOOM Online  
4. นักศึกษาเริ่มเขียนวิจัยพ้ืนฐานข้อมูลแบรนด์
เสื้อผ้าที่ได้เลือกไว้ 1แบรนด์สื่อสารผ่านทาง
ออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM Online และ
ส่งงานเขียน ผ่าน การแชร์ใน google drive 

อ.สุวิธธ์   
สาดสังข ์
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5. นักศึกษาท าการน าเสนอแบรนด์สินค้าแฟชั่นที่
เลือกสื่อสารผ่านทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรม 
ZOOM Online  
6. นักศึกษาวิจารณ์แบรนด์สินค้าแฟชั่นที่เพ่ือน
เลือกด้วยความยุติธรรมสื่อสารผ่านทางออนไลน์
โดยใช้โปรแกรม ZOOM Online  
สื่อที่ใช้ประกอบ 
1.เอกสารประกอบการสอน 
2. Power Point ประกอบการบรรยาย  
3. โปรแกรมการสนทนาออนไลน์ Zoom  
4. คอมพิวเตอร์ เครื่องแสกนหรือกล้องถ่ายภาพ 
5. ข้อมูลเอกสารออนไลน์และWebsite ในการ
นกตัวอย่างที่เก่ียวข้อง  
6. ไฟล์ google drive ในการแชร์ข้อมูลเพ่ือการ
ส่งผลงาน  
7. ใบวิเคราะห์การตลาดเสื้อผ้าส าเร็จรูป 
8. ตัวอย่างผลงาน การน าเสนอข้อมูลทาง
การตลาดของแบรนด์สินค้าแฟชั่น 
สั่งการบ้าน (ส่งผลงานทาง Google drive) 
- กรอกรายละเอียดข้อมูลวิจัยพื้นฐานแบรนด์
เสื้อผ้าให้สมบูรณ์หลังจากการน าเสนอและ
วิจารณ์งานหน้าชั้นเรียน 
- หาประวัติแบรนด์สินค้าที่นักศึกษาได้เลือก 
รูปภาพสไตล์ของแบรนด์สินค้าดังกล่าว และ
ภาพลักษณ์แบรนด์สินค้านั้นๆ  
- หาภาพ Origin Brand, Target Group ที่
เหมาะสมต่อแบรนด์สินค้าท่ีเลือกศึกษาและ
เตรียมกระดาษโฟโต้บอร์ดคนละ1แผ่น กาว 
กรรไกร- เตรียมวัสดุอุปกรณ์หรือวัสดุเหลือใช้ที่
สามารถสร้างพ้ืนผิวบนงานศิลปะ เช่น เศษผ้า 
เปลือกไม้ ลูกปัดสี เป็นต้น พร้อมเครื่องมือในการ
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สร้างสรรค์งานและการปะติด มาในชั้นเรียน
สัปดาห์หน้า 

5 1. น าเสนอแบรนด์
สินค้าแฟชั่นที่เลือก
พร้อมรูปภาพ Style, 
Image Brand 
2. ศึกษาOrigin 
Brandและ Target 
Groupที่เลือก 
 

4 ชั่วโมง 1. นักศึกษาน าเสนอแบรนด์ที่เลือกพร้อมรูปภาพ 
Style, Image Brand ในรูปแบบ. Power Point 
ประกอบการบรรยาย พร้อมบอร์ดรูปภาพสื่อสาร
ผ่านทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM 
Online 
2. ผู้สอนบรรยายถึงการศึกษาOrigin Brandและ 
Target Groupที่เลือกสื่อสารผ่านทางออนไลน์
โดยใช้โปรแกรม ZOOM Online 
3. นักศึกษาปฏิบัติการท าบอร์ด Origin Brand, 
ประวัติแบรนด์และบอร์ดTarget Groupที่เลือก
วิจัยสื่อสารผ่านทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรม 
ZOOM Online 
สื่อที่ใช้ประกอบ 
1.เอกสารประกอบการสอน 
2. Power Point ประกอบการบรรยาย  
3. โปรแกรมการสนทนาออนไลน์ Zoom  
4. คอมพิวเตอร์ เครื่องแสกนหรือกล้องถ่ายภาพ 
5. ข้อมูลเอกสารออนไลน์และWebsite ในการ
นกตัวอย่างที่เก่ียวข้อง  
6. ไฟล์ google drive ในการแชร์ข้อมูลเพ่ือการ
ส่งผลงาน  
7. ตัวอย่างผลงาน การน าเสนอข้อมูลทาง
การตลาดของแบรนด์สินค้าแฟชั่น 
สั่งการบ้าน(ส่งผลงานทาง Google drive) 
- หาภาพ Life Styleและ Activity และ Taste 
of Housing ของ Target Group ที่เหมาะสมต่อ
แบรนด์สินค้าที่เลือกศึกษา และเตรียม
กระดาษโฟโต้บอร์ดคนละ1แผ่น กาว กรรไกร 

อ.สุวิธธ์   
สาดสังข ์
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6 1. ศึกษาระดับตลาด
สินค้าแฟชั่นและ
คู่แข่งทางการตลาด 
2. ศึกษาลักษณะของ
Shop Corner 
3. ศึกษา Life Style
และ Activityของ 
Target Group 
4. นักศึกษา
ท าการศึกษาและ
ก าหนด Product 
line, Veriety, 
Market 
Competitor 

4 ชั่วโมง 1. ผู้สอนบรรยายระดับตลาดสินค้าแฟชั่นและ
คู่แข่งทางการตลาดสื่อสารผ่านทางออนไลน์โดย
ใช้โปรแกรม ZOOM Online 
2. ผู้สอนบรรยายลักษณะของShop Corner
สื่อสารผ่านทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM 
Online 
3. ผู้สอนบรรยายลักษณะ Life Styleและ 
Activityของ Target Groupสื่อสารผ่านทาง
ออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM Online 
4. นักศึกษาท าบอร์ด Life Styleและบอร์ด
Activityของ Target Groupสื่อสารผ่านทาง
ออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM Online 
5. การน าเสนอผลงานและวิจารณ์งานในกลุ่ม
เพ่ือนร่วมชั้นเรียนสื่อสารผ่านทางออนไลน์โดยใช้
โปรแกรม ZOOM Online 
สื่อที่ใช้ประกอบ 
1.เอกสารประกอบการสอน 
2. Power Point ประกอบการบรรยาย  
3. โปรแกรมการสนทนาออนไลน์ Zoom  
4. คอมพิวเตอร์ เครื่องแสกนหรือกล้องถ่ายภาพ 
5. ข้อมูลเอกสารออนไลน์และWebsite ในการ
นกตัวอย่างที่เก่ียวข้อง  
6. ไฟล์ google drive ในการแชร์ข้อมูลเพ่ือการ
ส่งผลงาน  
7. ตัวอย่างผลงาน การน าเสนอข้อมูลทาง
การตลาดของแบรนด์สินค้าแฟชั่น 
สั่งการบ้าน(ส่งผลงานทาง Google drive) 
- หาภาพStyleเสื้อผ้าของแบรนด์ที่เลือก 
- นักศึกษาเตรียมแนวทางภาพงานInspirationที่
ตนเองสนใจและคิดว่ามีความเหมาะสมต่อ
รูปแบบแบรนด์สินค้าที่นักศึกษาเลือกหน้าชั้น
เรียน 

อ.สุวิธธ์   
สาดสังข ์

 



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปรญิญา   ตรี   โท  เอก 
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7 1. ศึกษาเรื่องการ
สร้าง Inspiration 
2. ศึกษาStyleเสื้อผ้า
ของแบรนด์ที่เลือก 
3. นักศึกษา
ท าการศึกษาและ
ก าหนด Product 
line, Veriety, 
Market 
Competitor 

4 ชั่วโมง 1. ผู้สอนบรรยายเรื่องการสร้าง Inspiration
สื่อสารผ่านทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM 
Online 
2. นักศึกษาน าเสนอInspirationที่ตนเองสนใจ
สื่อสารผ่านทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM 
Online 
3. นักศึกษาท าบอร์ดStyleเสื้อผ้าของแบรนด์ที่
เลือกสื่อสารผ่านทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรม 
ZOOM Online 
4. นักศึกษาท าการศึกษาและก าหนด Product 
line, Veriety, Market Competitorสื่อสารผ่าน
ทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM Online 
 สื่อที่ใช้ประกอบ 
1.เอกสารประกอบการสอน 
2. Power Point ประกอบการบรรยาย  
3. โปรแกรมการสนทนาออนไลน์ Zoom  
4. คอมพิวเตอร์ เครื่องแสกนหรือกล้องถ่ายภาพ 
5. ข้อมูลเอกสารออนไลน์และWebsite ในการ
นกตัวอย่างที่เก่ียวข้อง  
6. ไฟล์ google drive ในการแชร์ข้อมูลเพ่ือการ
ส่งผลงาน  
7. ตัวอย่างผลงาน การน าเสนอข้อมูลทาง
การตลาดของแบรนด์สินค้าแฟชั่น 
สั่งการบ้าน(ส่งผลงานทาง Google drive) 
- หาภาพStyleเสื้อผ้าของแบรนด์ที่เลือก 
- ท าการก าหนดและวิเคราะห์ข้อมูล Product 
line, Veriety, Market Competitor ที่
เหมาะสมต่อแบรนด์สินค้าท่ีเลือกศึกษา 

อ.สุวิธธ์   
สาดสังข ์

 

8 1. สอบกลางภาค 
2. เรื่องการคิดราคา
ต้นทุนพื้นฐาน สินค้า
แฟชั่น 

4 ชั่วโมง 1.  สอบกลางภาค 
2. ผู้สอนบรรยายเรื่องการคิดราคาต้นทุนพ้ืนฐาน 
สินค้าแฟชั่นสื่อสารผ่านทางออนไลน์โดยใช้
โปรแกรม ZOOM Online 

อ.สุวิธธ์   
สาดสังข ์
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3. นักศึกษาทดลองการคิดราคาต้นทุนของแบ
รนด์สินค้าที่เลือกข้ึนมาสื่อสารผ่านทางออนไลน์
โดยใช้โปรแกรม ZOOM Online 
4. นักศึกษาน าเสนอและวิจารณ์การคิดราคา
ต้นทุนของแบรนด์สินค้าที่เลือก สื่อสารผ่าน
ทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM Online 
สื่อที่ใช้ประกอบ 
1.ข้อสอบกลางภาค  
2. Power Point  
3. โปรแกรมการสนทนาออนไลน์ google meet  
4. คอมพิวเตอร์ เครื่องแสกนหรือกล้องถ่ายภาพ 
5. ข้อมูลเอกสารออนไลน์และWebsite ในการ
นกตัวอย่างที่เก่ียวข้อง  
6. ไฟล์ google drive ในการแชร์ข้อมูลเพ่ือการ
ส่งผลงาน  
7. ใบตารางการคิดราคาต้นทุน 

9 1.ศึกษาเรื่องการคิด
ค านวณ จ านวนแบบ
ต่อ1 Collection 

4 ชั่วโมง 1. ผู้สอนบรรยายเรื่องการคิดค านวณ จ านวน
แบบต่อ1 Collectionสื่อสารผ่านทางออนไลน์
โดยใช้โปรแกรม ZOOM Online 
2. นักศึกษาทดลองท าการคิดค านวณ จ านวน
แบบต่อ1 Collection ของแบรนด์ที่เลือกสื่อสาร
ผ่านทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM 
Online 
3. นักศึกษาน าเสนอและวิจารณ์การคิดราคา
ต้นทุนของแบรนด์สินค้าที่เลือกสื่อสารผ่านทาง
ออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM Online 
สื่อที่ใช้ประกอบ 
1.เอกสารประกอบการสอน 
2. Power Point ประกอบการบรรยาย  
3. โปรแกรมการสนทนาออนไลน์ Zoom  
4. คอมพิวเตอร์ เครื่องแสกนหรือกล้องถ่ายภาพ 

อ.สุวิธธ์   
สาดสังข ์

 



มคอ. ๓ 
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5. ข้อมูลเอกสารออนไลน์และWebsite ในการ
นกตัวอย่างที่เก่ียวข้อง  
6. ไฟล์ google drive ในการแชร์ข้อมูลเพ่ือการ
ส่งผลงาน  
7. ใบตารางการคิดค านวณ จ านวนแบบต่อ1 
Collection 
สั่งการบ้าน(ส่งผลงานทาง Google drive) 
1. จัดท าตารางสรุป การค านวณต้นทุนสินค้า 
และการคิดค านวณจ านวนแบบต่อ 1 collection 
ของแบรนด์สินค้าที่เลือกใช้ศึกษาตลอกภาค
การศึกษา เพ่ือสรุปเข้าสไลด์การน าเสนอ  

10 1. ศึกษาเรื่องการ
สร้างแบรนด์ธุรกิจ
เสื้อผ้า 
2. ศึกษาเรื่องความ
ต้องการของตลาด
แฟชั่น 

4 ชั่วโมง 1. ผู้สอนบรรยายเรื่องการสร้างแบรนด์ธุรกิจ
เสื้อผ้าสื่อสารผ่านทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรม 
ZOOM Online 
 2. ผู้สอนบรรยายเรื่องความต้องการของตลาด
แฟชั่นสื่อสารผ่านทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรม 
ZOOM Online 
3. อภิปรายกลุ่มเรื่องการสร้างแบรนด์เสื้อผ้า
สื่อสารผ่านทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM 
Online 
4. นักศึกษาเขียนวิเคราะห์เรื่องความต้องการของ
ธุรกิจแฟชั่นสื่อสารผ่านทางออนไลน์โดยใช้
โปรแกรม ZOOM Online 
สื่อที่ใช้ประกอบ 
1.เอกสารประกอบการสอน 
2. Power Point ประกอบการบรรยาย  
3. โปรแกรมการสนทนาออนไลน์ Zoom  
4. คอมพิวเตอร์ เครื่องแสกนหรือกล้องถ่ายภาพ 
5. ข้อมูลเอกสารออนไลน์และWebsite ในการ
นกตัวอย่างที่เก่ียวข้อง  
6. ไฟล์ google drive ในการแชร์ข้อมูลเพ่ือการ
ส่งผลงาน  

อ.สุวิธธ์   
สาดสังข ์
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11 1.ศึกษาเรื่องการตี
โจทย์ การท างานซึ่ง
ถูกก าหนดโดยโจทย์
ของผู้ประกอบการ 
 

4 ชั่วโมง 1. ผู้สอนบรรยายเรื่องการตีโจทย์ การท างานซึ่ง
ถูกก าหนดโดยโจทย์ของผู้ประกอบการสื่อสาร
ผ่านทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM 
Online 
2. ผู้สอนยกตัวอย่างการตีโจทย์ของ
ผู้ประกอบการที่ใช้ในธุรกิจแฟชั่นสื่อสารผ่านทาง
ออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM Online 
3. นักศึกษาแก้ไขโจทย์ในการออกแบบที่
ผู้ประกอบการก าหนดให้สื่อสารผ่านทางออนไลน์
โดยใช้โปรแกรม ZOOM Online 
4. นักศึกษาน าเสนอและวิจารณ์งานเรื่องแก้ไข
โจทย์ในการออกแบบที่ผู้ประกอบการก าหนดให้
สื่อสารผ่านทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM 
Online 
สื่อที่ใช้ประกอบ 
1.เอกสารประกอบการสอน 
2. Power Point ประกอบการบรรยาย  
3. โปรแกรมการสนทนาออนไลน์ Zoom  
4. คอมพิวเตอร์ เครื่องแสกนหรือกล้องถ่ายภาพ 
5. ข้อมูลเอกสารออนไลน์และWebsite ในการ
นกตัวอย่างที่เก่ียวข้อง  
6. ไฟล์ google drive ในการแชร์ข้อมูลเพ่ือการ
ส่งผลงาน  

อ.สุวิธธ์   
สาดสังข ์

 

12 1.ศึกษาเรื่องการ
ก าหนดTrendแฟชั่น 

4 ชั่วโมง 1. ผู้สอนบรรยายเรื่องการก าหนดTrendแฟชั่น
สื่อสารผ่านทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM 
Online 
2. ให้นักศึกษายกตัวอย่างและวิเคราะห์Trend
แฟชั่นในปัจจุบันและอนาคตโดยการเขียน
วิเคราะห์สื่อสารผ่านทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรม 
ZOOM Online 
3. นักศึกษาน าเสนอและวิจารณ์งานสื่อสารผ่าน
ทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM Online 

อ.สุวิธธ์   
สาดสังข ์
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สื่อที่ใช้ประกอบ 
1.เอกสารประกอบการสอน 
2. Power Point ประกอบการบรรยาย  
3. โปรแกรมการสนทนาออนไลน์ Zoom  
4. คอมพิวเตอร์ เครื่องแสกนหรือกล้องถ่ายภาพ 
5. ข้อมูลเอกสารออนไลน์และWebsite ในการ
นกตัวอย่างที่เก่ียวข้อง  
6. ไฟล์ google drive ในการแชร์ข้อมูลเพ่ือการ
ส่งผลงาน  
สั่งการบ้าน(ส่งผลงานทาง Google drive) 
1.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพ่ือท าการค้นคว้าศึกษา 
Trend ตลาดแฟชั่นของ Nelly Rodi ณ ศูนย์
การศึกษาและการเรียนรู้ TCDC หรือ สถาบัน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในแต่ละหัวข้อเพ่ือ
น ามาเสนออภิปรายกลุ่มหน้าชั้นเรียนแลกเปลี่ยน
กัน 

13 1.ศึกษาเรื่อง
กระบวนการ
ออกแบบสินค้า
แฟชั่นในปัจจุบัน 

4 ชั่วโมง 1. ผู้สอนบรรยายเรื่องกระบวนการออกแบบ
สินค้าแฟชั่นในปัจจุบันสื่อสารผ่านทางออนไลน์
โดยใช้โปรแกรม ZOOM Online 
2. นักศึกษาทดลองออกแบบเครื่องแต่งกายตาม
โจทย์ของผู้ประกอบการและแบนรด์สินค้าที่ได้
เลือกตามความเหมาะสมสื่อสารผ่านทางออนไลน์
โดยใช้โปรแกรม ZOOM Online 
สื่อที่ใช้ประกอบ 
1.เอกสารประกอบการสอน 
2. Power Point ประกอบการบรรยาย  
3. โปรแกรมการสนทนาออนไลน์ Zoom  
4. คอมพิวเตอร์ เครื่องแสกนหรือกล้องถ่ายภาพ 
5. ข้อมูลเอกสารออนไลน์และWebsite ในการ
นกตัวอย่างที่เก่ียวข้อง  
6. ไฟล์ google drive ในการแชร์ข้อมูลเพ่ือการ
ส่งผลงาน  

อ.สุวิธธ์   
สาดสังข ์

 



มคอ. ๓ 
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14 1. การน าเสนอผล
การศึกษารายกลุ่ม 
Trend แฟชั่น 

1. 2.การศึกษาค้นคว้า
และการสร้างสรรค์
ผลงาน 

4 ชั่วโมง 1.นักศึกษาท าการน าเสนอการค้นคว้าศึกษา 
Trend ตลาดแฟชั่นของ Nelly Rodi ณ ศูนย์
การศึกษาและการเรียนรู้ TCDC หรือ สถาบัน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในแต่ละหัวข้อหน้า
ชั้นเรียน สื่อสารผ่านทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรม 
ZOOM Online 
2. นักศึกษาคิดวิเคราะห์ช่วยกันสรุป Trend 
แฟชั่นสื่อสารผ่านทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรม 
ZOOM Online 
3. นักศึกษาน าเสนอความก้าวหน้าของผลงานที่
ทดลองการออกแบบเครื่องแต่งกายตามโจทย์ของ
ผู้ประกอบการของแบรนด์ที่นักศึกษาเลือกเป็น
รายบุคคลสื่อสารผ่านทางออนไลน์โดยใช้
โปรแกรม ZOOM Online 
สื่อที่ใช้ประกอบ 
1.เอกสารประกอบการสอน 
2. Power Point ประกอบการบรรยาย  
3. โปรแกรมการสนทนาออนไลน์ Zoom  
4. คอมพิวเตอร์ เครื่องแสกนหรือกล้องถ่ายภาพ 
5. ข้อมูลเอกสารออนไลน์และWebsite ในการ
นกตัวอย่างที่เก่ียวข้อง  
6. ไฟล์ google drive ในการแชร์ข้อมูลเพ่ือการ
ส่งผลงาน  

อ.สุวิธธ์   
สาดสังข ์

 

15 1.การน าเสนอผลงาน
การวิเคราะห์ศึกษา
แบรนด์และการ
ออกแบบคอลเลคชั่น 
ที่ได้ท าการศึกษามา
ตลอดเทอม หน้าชั้น
เรียน ครั้งที่ 1 

4 ชั่วโมง 1. นักศึกษาน าเสนอผลงานส าเร็จที่ได้ท าการ
วิเคราะห์ศึกษาแบรนด์จากตัวอย่าง
ผู้ประกอบการ และการทดลองท าการออกแบบ
เครื่องแต่งกายตามโจทย์ของผู้ประกอบการเป็น
รายบุคคลหน้าชั้นเรียนสื่อสารผ่านทางออนไลน์
โดยใช้โปรแกรม ZOOM Online 
2. ผู้สอนและเพ่ือนในชั้นเรียนท าการวิจารณ์งาน
สื่อสารผ่านทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM 
Online 

อ.สุวิธธ์   
สาดสังข ์
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รายวิชา FAD2402 การจัดการสินค้าแฟชั่น1 สาขาวิชา การออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา 

สื่อที่ใช้ประกอบ 
1.เอกสารประกอบการสอน 
2. Power Point ประกอบการบรรยาย  
3. โปรแกรมการสนทนาออนไลน์ Zoom  
4. คอมพิวเตอร์ เครื่องแสกนหรือกล้องถ่ายภาพ 
5. ข้อมูลเอกสารออนไลน์และWebsite ในการ
นกตัวอย่างที่เก่ียวข้อง  
6. ไฟล์ google drive ในการแชร์ข้อมูลเพ่ือการ
ส่งผลงาน  

16 1.การน าเสนอผลงาน
การวิเคราะห์ศึกษา
แบรนด์และการ
ออกแบบคอลเลคชั่น 
ที่ได้ท าการศึกษามา
ตลอดเทอม หน้าชั้น
เรียน ครั้งที่ 2 

4 ชั่วโมง 1. นักศึกษาน าเสนอผลงานส าเร็จที่ได้ท าการ
วิเคราะห์ศึกษาแบรนด์จากตัวอย่าง
ผู้ประกอบการ และการทดลองท าการออกแบบ
เครื่องแต่งกายตามโจทย์ของผู้ประกอบการเป็น
รายบุคคลหน้าชั้นเรียน ( ครั้งที่ 2 )สื่อสารผ่าน
ทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM Online 
2. ผู้สอนและเพ่ือนในชั้นเรียนท าการวิจารณ์งาน
สื่อสารผ่านทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM 
Online 
สื่อที่ใช้ประกอบ 
1.เอกสารประกอบการสอน 
2. Power Point ประกอบการบรรยาย  
3. โปรแกรมการสนทนาออนไลน์ Zoom  
4. คอมพิวเตอร์ เครื่องแสกนหรือกล้องถ่ายภาพ 
5. ข้อมูลเอกสารออนไลน์และWebsite ในการ
นกตัวอย่างที่เก่ียวข้อง  
6. ไฟล์ google drive ในการแชร์ข้อมูลเพ่ือการ
ส่งผลงาน    

อ.สุวิธธ์   
สาดสังข ์

 

17 1.  สอบปลายภาค 
2. การสรุปและ
ประเมินผลจากการ
น าเสนอผลงานเป็น
รายบุคคลและส่ง

4 ชั่วโมง 1.นักศึกษาท าการสอบปลายภาค 
2.สรุปและท าการประเมินผล การน าเสนอผลงาน
การศึกษาแบรนด์สินค้าแฟชั่นที่เลือกน ามาศึกษา 
1 แบรนด์ที่ใช้ตลอดภาคการศึกษา เพื่ออภิปราย
สรุปผลการประเมินให้เห็นแนวทางการท างาน

อ.สุวิธธ์   
สาดสังข ์

 



มคอ. ๓ 
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รูปเล่มการวเคราะห์
แบรนด์ของแต่ละคน 

และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพ่ือใช้ปรับแก้ไข้ใน
การท างานจริง รวมถึงส่งผลงานรูปเล่มแบรนด์ที่
ได้ท าการศึกษาฉบับสมบูรณ์ สื่อสารผ่านทาง
ออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM Online 
สื่อที่ใช้ประกอบ 
1.เอกสารประกอบการสอน 
2. Power Point ประกอบการบรรยาย  
3. โปรแกรมการสนทนาออนไลน์ Zoom  
4. คอมพิวเตอร์ เครื่องแสกนหรือกล้องถ่ายภาพ 
5. ข้อมูลเอกสารออนไลน์และWebsite ในการ
นกตัวอย่างที่เก่ียวข้อง  
6. ไฟล์ google drive ในการแชร์ข้อมูลเพ่ือการ
ส่งผลงาน  
7. แบบประเมินการน าเสนอผลงานออนไลน์ 
8. แบบประเมินคุณภาพของผลงานออนไลน์ 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของ
รายวิชา 
(Curriculum Mapping) ตามท่ีก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน) 

กิจกรรม 
ที ่

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ ประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1  ผลการน าเสนอข้อมูล
การศึกษาแบรนด์ที่นักศึกษา
เลือกเพ่ือใช้ในการค้นคว้า
ข้อมูลตลอกภาคการศึกษา
เป็นรูปเล่ม Portfolio 1 เล่ม 
และสไลด์น าเสนอ Power 
Point ประกอบด้วยชิ้นงาน
ดังนี้ 

ตลอดภาค
การศึกษาตามแต่

ละสัปดาห์ 

30% 
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1.บทวิเคราะห์การตลาด
เสื้อผ้าส าเร็จรูป เลือก1แบ
รนด์ 
2.บอร์ด Origin Brand 
3.บอร์ดประวัติแบรนด์ 
4.บอร์ดTarget Group 
5.บอร์ด Life Style 
6.บอร์ดActivityของ 
Target Group 
7.บอร์ดProduct line, 
8.บอร์ดVeriety 
9.บอร์ด Market 
Competitor 
10.ตารางคิดราคาต้นทุน
ของแบรนด์ที่เลือก 
11.ตารางการคิดค านวณ 
จ านวนแบบต่อ1 
Collection ของแบรนด์ที่
เลือก 
12.วิเคราะห์เรื่องความ
ต้องการของตลาดแฟชั่น 
13.แบบทดลองตีโจทย์ของ
ผู้ประกอบการที่ใช้ในธุรกิจ
แฟชั่น 
14.ยกตัวอย่างและวิเคราะห์
Trendแฟชั่นในปัจจุบันและ
อนาคต 
15.ผลงานที่ทดลองท าการ
ออกแบบเครื่องแต่งกายตาม
โจทย์ของผู้ประกอบการเป็น
รายบุคคล การน าเสนองาน
สื่อสารผ่านทางออนไลน์โดย
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ใช้โปรแกรม ZOOM 
Online และภายในชั้นเรียน 
การส่งงานเขียน ผ่าน การ
แชร์ข้อมูลใน google drive 

 
2  การเข้าชั้นเรียนและมีส่วนรว่ม 1-17 10% 
3  การสอบกลางภาค 8 15% 
4  การน าเสนอการศึกษารายกลุ่ม 

TREND แฟชั่น รูปเล่ม และ 
Power Point น าเสนอหน้า

ชั้นเรียน 

13 10% 

5  การน าเสนอผลงานการ
วิเคราะห์ศึกษาแบรนด์และ
การออกแบบคอลเลคชั่น ที่
ได้ท าการศึกษามาตลอด

เทอม หน้าชั้นเรียน ครั้งที่ 2 

15 - 16 20% 

6  การสอบปลายภาค 17 15% 
 
 

หมวดที๖่ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 
   ๑)  เอกสารประกอบการสอนวิชา FAD2401 รายวิชาการจัดการสินค้าแฟชั่น 

๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
  ผศ. ฤดี  หลิมไพโรจน์, การตลาดสินค้าแฟชั่น , กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ , 2553. 
     ผศ.พัดชา อุทิศวรรณกุล. เอกสารประกอบการบรรยายวิชาธุรกิจแฟชั่น ระดับปริญญาโท จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. กรุงเทพ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. 
  

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
สุวิธธ์  สาดสังข์. การออกแบบเครื่องแต่งการสตรีปาร์ตี้แวร์ตามแนวทฤษฎีการลอกเลียนแบบธรรมชาติของ

อริสโตเติลและแรงบันดาลใจจากดอกไม้ทะเลที่สามารปรับเปลี่ยนรูปแบบได้.โครงการพิเศษศิลปนิพนธ์มหาบัณฑิต.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๕๑.  
 1. Fashion : From concept to consumer         by Gini Stephens Frings. 
 2. The world of Fashion Merchandising          by Mary Gorgen Wolfe 
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 3. Fashion Merchandising and Mar  by Marian H. Jernigan, Cynthia R. Easterlin 
  4. The Business of Fashion : Design, Manufacturing and Marketing  by Leslie Davis Burns, Nancy O. Brya 

 
 

หมวดที่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

-  เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนผ่านแบบประเมินรายวิชา 

-  ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์และการน าไปประยุกต์ใช้ของตนเองโดยเปรียบเทียบ 
ระหว่างก่อนและหลังการเรียนรายวิชานี้ 

 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
   -ประเมินผลการสอนจากแบบการประเมินรายวิชา 

-  ประเมินผลจากคะแนนสอบและผลงานของนักศึกษา 

 
๓. การปรับปรุงการสอน 

-  ประมวลปัญหาและอุปสรรค ความคิดเห็นของนักศึกษา หาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมเพ่ือสรุปเป็นข้อมูลในการแก้ไข
ปรับปรุงรายวิชาต่อไป 

-  ปรับปรุงรายละเอียดวิชาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุ่นต่อไป 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

-  ตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชา 
-  เปรียบเทียบการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดเพ่ือให้มีมาตรฐานการให้คะแนน 
-   มีการจัดแสดงผลงานและการน าเสนอผลงานตลอดการศึกษาปลายเทอมทั้งในรูปแบบนิทรรศการและการแสดง 

โดยเชิญให้อาจารย์ในสาขาวิชาท่านอ่ืนๆ และผู้มีความรู้เฉพาะทางภายนอกและนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ หรือบุคคลภายนอก เข้า
ร่วมชมผลงานและประเมินผลความพึงพอใจทั้งการจัดการและผลงานของนักศึกษา 

 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

-  ประเมินจากผลการเรียนการสอนและการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา  พร้อมทั้งน าผลการประเมินที่ได้ มา
เปรียบเทียบกับผลการประเมินรายวิชาการสอนของตนเอง  เพ่ือพัฒนาเนื้อหาสาระและแนวทางในการสอนให้มีความ
เหมาะสม  พร้อมทั้งปรับวิธีการเรียนการสอนให้ทันสมัยและตรงกับผลการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด 
 

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



มคอ. ๓ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตร ี  โท  เอก 
 

หนา้ | ๒๖ 

รายวิชา FAD2401 การจัดการสินค้าแฟชั่น สาขาวิชา การออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

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

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพั

นธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะด้านอ่ืน ๆ 

ความรับผิดชอบหลัก                                                        ความรับผิดชอบรอง  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๔ ๖ ๗ ๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
รหัสวิชาFAD2402 
ชื่อรายวิชา   
FAD 2402   การจัดการสินค้า
แฟชั่น1 3(2-2-5) 
Fashion Merchandising 1 

                           



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปรญิญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๒๗ 
รายวิชา FAD2402 การจัดการสินค้าแฟชั่น1 สาขาวิชา การออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา 

ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพ่ิมลดจ านวนได้ตามความรับผิดชอบ 


