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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวชิา FAD2216 รายวชิาการออกแบบลวดลายสำหรับสินค้าแฟชั่น 

 สาขาวชิาการออกแบบเครือ่งแต่งกาย คณะศลิปกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศกึษา ๑  ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
๑.  รหัสและชือ่รายวชิา    

รหัสวิชา    FAD๒๒๑๖  
ชื่อรายวชิาภาษาไทย  การออกแบบลวดลายสำหรับสินค้าแฟชั่น 
ชื่อรายวชิาภาษาอังกฤษ  Textile Motive Design for Fashion Design. 

๒.  จำนวนหน่วยกติ        …...............................................................       
        
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวชิา     
      ๓.๑  หลกัสูตร       ศลิปกรรมศาสตรบัณฑติ 
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
 
๔.  อาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน     
      ๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เตชิต   เฉยพ่วง 
      ๔.๒ อาจารย์ผูส้อน    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เตชิต   เฉยพ่วง 
 
๕.  สถานท่ีติดตอ่   คณะศลิปกรรมศาสตร์/ taechit.ch@ssru.ac.th 
 
๖.  ภาคการศกึษา / ชั้นปีท่ีเรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ๒ /  ชั้นปีท่ี ๒ 
๖.๒ จำนวนผู้เรียนท่ีรับได้  ประมาณ ๖๐ คน 

 
๗.  รายวชิาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  - 
 
๘.  รายวชิาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
    -  
 
๙.  สถานท่ีเรียน  อาคาร ๕๘ คณะศลิปกรรมศาสตร์ หอ้ง ๕๘๑๐๒ 
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๑๐.วันท่ีจัดทำหรอืปรับปรุง   วันท่ี.........เดอืน.......................พ.ศ. ........ 
     รายละเอยีดของรายวชิาครั้งล่าสุด 
 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑.   จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
    การออกแบบลวดลายสำหรับสินค้าแฟชั่น เป็นรายวิชาท่ีสร้างความเข้าใจและความชำนาญในการออกแบบลวดลายให้
ตรงตามประเภทของสินค้าแฟชั่น การออกแบบลวดลายที่ดีนั้นจะต้องสามารถอธิบายถึงขบวนการทางความคิดและการ
ออกแบบและสื่อสารออกมาเป็นลวดลายได้ตรงตามเป้าหมาย ผลงานนั้นจึงจะถือมีความสมบรูณ์ เมื่อเป็นเช่นนั้น การสร้าง
แนวทางในการพัฒนาความคิดให้ออกมาเป็นลวดลายในลักษณะต่างๆ รวมถึงสามารถออกแบบลวดลายนั้นให้มีความ
เหมาะสมกับสินค้าแฟชั่น มีการสื่อสารอธิบายถึงแนวความคิดและผลงานนั้นอย่างเป็นระบบจึงเป็นสิ่งสำคัญ และจะต้องมี
การพัฒนา ฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ 
 ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเน้นเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกฝนเพ่ิมพูนทักษะกระบวนการคิด กำหนดประเด็นการออกแบบ การ
สร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบด้วยระบบและขั้นตอนในการใช้เหตุและผลบอกที่มาท่ีไปของผลงานได้อย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือนำไปสูผ้ลงานในการออกแบบลวดลายท่ีสมบรูณ์เหมาะสมกับสินค้าแฟชั่นนั้น 
 
๒.   วัตถปุระสงคใ์นการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา 
     เพ่ือพัฒนากระบวนการทางความคิดใหม้ีประสิทธิภาพและสามารถสร้างสรรค์ลวดลายสำหรับสินค้าแฟชั่น 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
 

๑. คำอธิบายรายวชิา 
   ประวัติ วิวัฒนาการลวดลายสิ่งทอตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ประเภทของลวดลายแต่ละประเภท กระบวนการการ
สร้างลวดลายสิ่งทอด้วยเทคนิคต่างๆ การถัก ทอ ย้อมและพิมพ์ ฝึกปฏิบัติการออกแบบบลวดลายสิ่งทอด้วยการจัดวาง
องค์ประกอบของลวดลายประเภทต่างๆ รวมท้ังการเลือกใช้สีท่ีเหมาะสม โอยสามารถนำมาประยุกตใ์ช้ในงานออกแบบแฟชัน่
ได้อย่างลงตัว 
           History and evolution of textile motive designs from the past up to now, type of textile including creating textile 
motive with the techniques of knitting, weaving, dyeing and printing, practice in textile motive designs by setting up 
various types textile motives with suitable color selection, and its application to fashion design. 
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๒. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ตอ่ภาคการศกึษา (ระบุเป็นจำนวนชั่วโมงต่อภาคเรียน) 
 

บรรยาย 
(ช่ัวโมง) 

สอนเสริม 
(ช่ัวโมง) 

การฝึกปฏบัิติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน (ช่ัวโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

2    ชั่วโมงต่อสัปดาห์   
28  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

 ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย ( เฉพาะ
กรณีที่งดการเรียนการ
สอน ) หรือตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะรายบุคคล 

2    ชั่วโมงต่อสัปดาห์   
28  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

5    ชั่วโมงต่อสัปดาห์   
70  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

 

 
๓. จำนวนชั่วโมงตอ่สัปดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้คำปรึกษาและแนะนำทางวชิาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 วิธีการแจ้งให้นักศกึษาทราบในวันแรกเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเรียนการสอนและนัดเวลาการใหค้ำปรึกษาและ
แนะนำเร่ืองการเรียน โดยจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุม่ตามความตอ้งการ 1 ชั่วโมงตอ่สัปดาห์ (เฉพาะ
รายท่ีตอ้งการ) 
 ๓.๑ ปรึกษาดว้ยตนเองท่ีหอ้งพักอาจารย์ผู้สอน  หอ้งพักอาจารย์ ชั้น 1 อาคาร 58  คณะศลิปกรรมศาสตร์ 
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ท่ีทำงาน / มอืถอื  หมายเลข 0905146399 
 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนกิส์ (E-Mail) taechit.ch@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน ์Facebook  ออ เอ 
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) - 

 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 
๑.๑   คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
  (๑)  พัฒนาผู้เรียนใหต้ระหนักถึงคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม และความซือ่สัตย์สุจริต เคารพในสิทธิของ
บุคคลอื่น ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น มีทัศนคติท่ีดใีนการเรียนรู้ 
  (๒)  มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม มวีินัย เคารพกฎระเบียบ ตรงต่อเวลา 
  (๓)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑)  กำหนดหลกัเกณฑ์ กฎระเบียบและข้อตกลงในการเรียนการสอน 
(๒)  บรรยายหลกัการนำเสนอผลงานการออกแบบแฟชั่นและหลักการนำมาใชใ้นงานออกแบบ  
(๓)  บรรยายหลกัการออกแบบและกระบวนการสร้างสรรค์งาน 
(๔)  กำหนดใหม้ีการค้นควา้หาขอ้มูล การค้นหาแรงบันดาลใจเพ่ือนำมาปฏิบัติเป็นงานในหัวข้อต่างๆเพ่ือ

สร้างทักษะให้เกดิความคิดและความชำนาญในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน 
(๕)  สอนให้นักศกึษามีคุณธรรมซือ่สัตย์ตอ่ตนเองไม่ลอกเลยีนงานของผูอ้ื่น 

๑.๓    วธีิการประเมนิผล 
(๑)  ประเมนิผลจากพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน  ความรับผดิชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมาย ชิน้งานมี

คุณภาพ และส่งตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
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(๒)  ประเมินผลจากพฤตกิรรมการนำเสนอผลงานแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน 
(๓)  ประเมินจากผลงานและความตั้งใจและความสม่ำเสมอในการเข้าเรียน 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ท่ีต้องพัฒนา 
   (๑)  มีความรู้ความเขา้ใจในหลักการการออกแบบลวดลายสำหรับสินค้าแฟชั่นไดอ้ย่างถูกตอ้งและ
เหมาะสม  
  (๒)  เรียนรู้ขั้นตอนการทำงาน การค้นหาแรงบันดาลใจในทำงาน 
 (๓)  สามารถทำงานภายใตก้รอบเวลาและหัวข้อท่ีกำหนดได้ 
 (๔)  ฝึกฝนกระบวนการคิดและสามารถพัฒนาแนวความคิดนั้นใหป้รากฏออกมาเป็นผลงานไดอ้ย่างลงตัว 
  (๕)  อธิบายถึงท่ีมาท่ีไปไดข้องผลงาน เข้าใจวิธีการออกแบบลวดลายสำหรับสินค้าแฟชัน่ 

 
๒.๒   วิธีการสอน 

(๑)  บรรยายถึงประวัต ิววิัฒนาการลวดลายสิ่งทอตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
(๒)  ทำความเข้าใจถึงวิธีคิดงานและกระบวนการประเภทของลวดลายแต่ละประเภท กระบวนการการ

สร้างลวดลายสิ่งทอดว้ยเทคนิคต่างๆ การถัก ทอ ย้อมและพิมพ์ ฝกึปฏิบัติการออกแบบบลวดลายสิ่งทอดว้ยการจัด
วางองค์ประกอบของลวดลายประเภทต่างๆ รวมท้ังการเลอืกใช้สีท่ีเหมาะสม 

(๓)  ฝึกปฏิบัตกิารนำเสนอผลงานการออกแบบแฟชัน่ท้ังในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน  
(๔)  การนำลวดลายไปใช้กับสินค้าแฟชั่นไดอ้ย่างเหมาะสม 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  นกัศึกษาท่ีสามารถพัฒนาด้านทักษะและกระบวนการทางความคิดให้สามารถตอบโจทย์ไดอ้ย่าง

ชัดเจน 
(๒)  นักศกึษาสามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้เองได้ด้วยตนเอง มีความเขา้ใจในวิธีการออกแบบและเทคนิค

ต่างๆ 
(๓)  สามารถออกแบบลวดลายสำหรับสินค้าแฟชั่นได้อย่างเหมาะสมและสวยงาม 
(๔)  พฤติกรรมการให้ความร่วมมือในชั้นเรียนภายในหอ้งเรียน ความสมำ่เสมอในการเขา้เรียน ส่งงาน

ครบถ้วน 
๓. ทักษะทางปัญญา 

๓.๑   ทักษะทางปญัญาท่ีต้องพัฒนา 
  (๑)  พัฒนาแนวความคิดวิเคราะห์และรวบองค์ความรู้ ขอ้มลูในการทำงานได้เป็นอย่างดี 
  (๒)  สามารถผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพตอบโจทย์ไดอ้ย่างชัดเจน 
  (๓)  มขีั้นตอนนำความรู้ท่ีได้จากการเรียนวิชานีไ้ปเป็นพืน้ฐานท่ีดเีพ่ือการออกแบบลวดลายสำหรับสินค้า

แฟชั่น 
 (๔)  มวีิธีการนำเสนอผลงานออกแบบลวดลายสำหรับสินค้าแฟชั่นท่ีสามารถดึงดดูความสนใจ และ

เสริมสร้างให้สนิค้าแฟชั่นมีความสวยงาม 
   
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑)  บรรยายและมุ่งเน้นให้นักศกึษาฝึกปฏิบัติจริงจนเกิดความแม่นยำในทุกกระบวนการ เร่ิมจากวิธีคิดใน
การนำเสนอผลงานการออกแบบแฟชั่น  

(๒)  มอบหมายให้นกัศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ในการออกแบบเบ้ืองต้น 
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(๓)  คิดหาวิธีแก้ปญัหาท่ีอาจเกิดขึน้ในกระบวนการทำงาน ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ 
(๔)  ฝึกการวิเคราะหก์ารใชส้ีโดยยกตวัอย่างเพ่ือให้เห็นภาพอย่างชัดเจน 
(๕)  นักศึกษามสี่วนร่วมในการแสดงความเห็น วิเคราะห์งานร่วมกัน เพ่ือฝกึให้นกัศึกษาเรียนรู้ท่ีจะเปิดใจ

และนำขอ้คิดเห็นไปเป็นแนวทางเพ่ือพัฒนาผลงาน 
๓.๓    วิธีการประเมนิผล 

(๑)  ความรู้และความเข้าใจของผู้เรียน 
(๒)  การปฏิบัติงานภายในชั้นเรียน 
(๓)  ความสม่ำเสมอและการให้ความร่วมมือในชั้นเรียน 
(๔)  รูปแบบผลงานและการส่งงานตรงตามกำหนด 
(๕)  การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบท่ีต้องพัฒนา 
  (๑)  พัฒนาทัศนะคติท่ีดีในการเรียนรู้ พัฒนาทกัษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
  (๒)  มภีาวะความเป็นผู้นำกล้าแสดงออกในทางท่ีด ีกล้าพูด มีความมั่นใจในตัวเอง 
 (๓)  เป็นผู้ฟังท่ีด ีสามารถทนตอ่คำวิจารณ์ของผูอ้ื่นได้ เปิดกว้างและเคารพสิทธิของผูอ้ื่น 
 (๔)  มีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายให้ครบถว้นตามกำหนดเวลา 
 (๕)  -มีความรับผดิชอบตอ่วิชาชีพของตนเองไมล่อกเลียนแบบงานของผูอ้ื่นและมกีารพัฒนาการเรียนรู้ท้ัง

ของตนเองอย่างตอ่เนือ่ง 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑)  ใหน้ักศึกษามีความเข้าใจ ประวัต ิววิัฒนาการลวดลายสิ่งทอตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ประเภทของ
ลวดลายแตล่ะประเภท กระบวนการการสร้างลวดลายสิ่งทอด้วยเทคนิคต่างๆ การถกั ทอ ย้อมและพิมพ์ ฝึก
ปฏิบัติการออกแบบบลวดลายสิ่งทอดว้ยการจัดวางองค์ประกอบของลวดลายประเภทต่างๆ รวมท้ังการเลอืกใช้สีท่ี
เหมาะสม  

(๒)  ฝึกปฏิบัติงานออกแบบลวดลาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกนั เพ่ือท่ีนักศกึษาจะนำขอ้คิดเห็นไป
พัฒนาการในการทำงานต่อไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓)  มีการนำหนังสอื  Inspired by Fashion Diaries มาเป็นสว่นหนึ่งในการเรียนการสอนเป็นหลัก รวมถึง
วิจัยเร่ืองการออกแบบผลงานสร้างสรรค์ลวดลายผ้าและเคร่ืองแต่งกายร่วมสมัยจากภมูิปัญญา “สกุลช่างเพชรบุรี” 
กรณีศึกษาภาพผลงานจิตรกรรมฝาผนัง วดัใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี มาเชือ่มโยงไปถึงสัปดาห์
สุดทา้ยของการเรียนการสอน  

(๔)  มอบหมายงานให้นกัศึกษา โดยกำหนดขอบเขตและระยะเวลาในการปฏิบัติงานอย่างชดัเจน 
๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมนิผลจากความประพฤติระหว่างเรียน การเคารพตัวเองและผูอ้ื่น 
(๒)  ประเมินผลจากการส่งงานตามกำหนดเวลาทีไ่ด้รับมอบหมายในแตล่ะคร้ัง 
 
 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
  (๑)  พัฒณาทักษะความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีของรายวิชา 
  (๒)  พัฒนาทกัษะในการสือ่สารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 (๓)  พัฒนาทกัษะในการสบืค้นขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
 (๔)  พัฒนาทักษะในทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
๕.๒   วิธีการสอน 

(๑)  อธิบายการสอนพร้อมยกตวัอย่างการนำเสนอผลงานผา่นทางสื่อเทคโนโลยีเพ่ือเป็นตัวอย่างในการ
เรียนรู้ใหแ้ก่นักศกึษา 

(๒)  มอบหมายงานให้นกัศึกษาหาขอ้มูลจากเว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย มานำเสนอ
แลกเปลี่ยนกันในชั้นเรียน 

 
 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมนิผลจากรูปแบบผลงานการออกแบบลวดลายสำหรับสินค้าแฟชั่นโดยใช้สือ่เทคโนโลยีเข้ามาเป็น

ส่วนประกอบอย่างเหมาะสม   
(๒)  สามารถนำสื่อเทคโนโลยีสมัยใหมม่าประยุกต์ใชก้ับงานออกแบบหรือนำเสนอผลงานได้ 
 

๖. ด้านอ่ืนๆ - 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  

เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

 

 

 

 

 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑ 1.  แนะนำรายวิชาและระเบียบต่างๆ

ของการศึกษาในรายวิชา 

 2. อธิบายเนื้อหารายวิชาเกี่ยวกับการ

ออกแบบลวดลายสำหรับสินค้าแฟชั่น 

(ออนไลน์) 

 

4 ชั่วโมง 1. ผู้สอนแนะนำ ชีแ้จงรายวิชาและ

ระเบยีบต่างๆของการศึกษาในรายวิชา 

2. ผู้สอนอธิบายเนื้อหารายวิชาที่

เกี่ยวข้องกับการออกแบบลวดลาย

สำหรับสินค้าแฟชั่น วิธีการทำงานที่

ผศ. ดร. เตชิต เฉยพ่วง 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาต้องปฏิบัติตลอดภาค

การศึกษา  

สื่อที่ใช้ประกอบ 

1.  Write board  

2. คอมพิวเตอร์ 

3. LCD Projector 

๒ 1.  ศึกษา ประวัติ วิวัฒนาการลวดลาย

สิ่งทอตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

(ออนไลน์) 

4 ชั่วโมง 1. ผู้สอนอธิบายถึงประวัติ วิวัฒนาการ

ลวดลายสิ่งทอตั้งแต่ในอดีตจนถึง

ปัจจุบัน โดยใช้หนังสือ Inspired by 

Fashion Diaries และ วิจัยเรื่องการ

ออกแบบผลงานสร้างสรรค์ลวดลายผ้า

และเครื่องแต่งกายร่วมสมัยจากภูมิ

ปัญญา “สกุลช่างเพชรบุรี” กรณีศึกษา

ภาพผลงานจิตรกรรมฝาผนัง วัดใหญ่

สุวรรณารามวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี 

ประกอบการสอน 

สื่อที่ใช้ประกอบ 

1.  Write board  

2. คอมพิวเตอร์ 

3. LCD Projector 

 

สั่งการบ้าน 

- ให้นักศึกษาทำการค้นหาลวดลายที่

ตนมีความสนใจ 

ผศ. ดร. เตชิต เฉยพ่วง 

๓ 1. ศึกษาประเภทของลวดลายแต่ละ

ประเภท (ออนไลน์) 

4 ชั่วโมง 1.ผู้สอนทำการบรรยายประเภทของ

ลวดลายแต่ละประเภท โดยใช้หนังสือ 

Inspired by Fashion Diaries และ วิจัย

เรื่องการออกแบบผลงานสร้างสรรค์

ลวดลายผ้าและเครื่องแต่งกายร่วม

สมัยจากภูมิปัญญา “สกุลช่าง

เพชรบุรี” กรณีศึกษาภาพผลงาน

จิตรกรรมฝาผนัง วัดใหญ่สุวรรณาราม

ผศ. ดร. เตชิต เฉยพ่วง 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

วรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี ประกอบการ

สอน 

 

สื่อที่ใช้ประกอบ 

1.เอกสารประกอบการสอน 

2. Power Point ประกอบการบรรยาย  

3.  Write board  

4. คอมพิวเตอร์ 

5. LCD Projector  

 

๔ 1. ฝ ึกปฏ ิบ ัต ิการออกแบบลวดลาย 

(ออนไลน์) 

4 ชั่วโมง 1.  นักศึกษาฝึกปฏิบัติการออกแบบ

ลวดลายภายในชั้นเรียน 

 

สื่อที่ใช้ประกอบ 

1. Power Point ประกอบการบรรยาย  

2.  Write board  

3. คอมพิวเตอร์ 

4. LCD Projector 

ผศ. ดร. เตชิต เฉยพ่วง 

๕ 1.ศึกษากระบวนการการสร้างลวดลาย

สิ ่งทอด้วยเทคนิคต่างๆ การถัก ทอ 

ย้อมและพิมพ์  (ออนไลน์) 

 

4 ชั่วโมง 1. ผู้สอนบรรยายกระบวนการการ

สร้างลวดลายสิ่งทอด้วยเทคนิคต่างๆ 

การถัก ทอ ย้อมและพิมพ์  

โดยใช้หนังสือ Inspired by Fashion 

Diaries และ วิจัยเรื่องการออกแบบ

ผลงานสร้างสรรค์ลวดลายผ้าและ

เครื่องแต่งกายร่วมสมัยจากภูมิปัญญา 

“สกุลช่างเพชรบุรี” กรณีศึกษาภาพ

ผลงานจิตรกรรมฝาผนัง วัดใหญ่

สุวรรณารามวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี 

ประกอบการสอน 

2.นักศึกษาทำ การนำเสนอผลงาน

หัวข้อของแรงบันดาลใจที่ได้ค้นหามา

ของแต่ละบุคคล พร้อมซักถาม

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

สื่อที่ใช้ประกอบ 

ผศ. ดร. เตชิต เฉยพ่วง 
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จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

1. Power Point ประกอบการบรรยาย  

2.  Write board  

3. คอมพิวเตอร์ 

4. LCD Projector  

 

๖ 1. ศึกษาการจัดวางองค์ประกอบของ

ลวดลายประเภทต่างๆ รวมทั้งการ

เลือกใช้สีที่เหมาะสม (ออนไลน์) 

 

4 ชั่วโมง 1.  ผู้สอนทำการอธิบายถึงเนือ้หา

เกี่ยวกับหลักในการนำเสนอผลงานใน

การออกแบบในรูปแบบต่างๆ โดยใช้

หนังสือ Inspired by Fashion Diaries 

และ วิจัยเรื่องการออกแบบผลงาน

สร้างสรรค์ลวดลายผ้าและเครื่องแต่ง

กายร่วมสมัยจากภูมิปัญญา “สกุลช่าง

เพชรบุรี” กรณีศึกษาภาพผลงาน

จิตรกรรมฝาผนัง วัดใหญ่สุวรรณาราม

วรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี ประกอบการ

สอน 

2.  นักศึกษาทำการฝึกปฏิบัติการ

นำเสนอผลงานรายบุคคลในชั้นเรียน 

สื่อที่ใช้ประกอบ 

1.เอกสารประกอบการสอน 

2. Power Point ประกอบการบรรยาย  

3.  Write board  

4. คอมพิวเตอร์ 

5. LCD Projector 

สั่งการบ้าน 

- กำหนดขอบเขตของแรงบันกาลใจ

และรูปแบบของการนำเสนอผลงานให้

นักศึกษาเลือกแรงบันดาลใจที่ตัวเอง

ชื่นชอบ เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบ

และการนำเสนอผลงานในการสอบครั้ง

ต่อไป 

ผศ. ดร. เตชิต เฉยพ่วง 

๗ 1. สอบปฏิบัติการออกแบบลวดลาย

จากหัวข้อที่ได้รับ (ออนไลน์) 

4 ชั่วโมง 1. นักศึกษาสอบปฏิบัติการออกแบบ

ลวดลายจากหัวข้อที่ได้รับในชั้นเรียน 

 สื่อที่ใช้ประกอบ 

ผศ. ดร. เตชิต เฉยพ่วง 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๐  
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วิทยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

1. Power Point ประกอบการบรรยาย  

2.  Write board  

3. คอมพิวเตอร์ 

4. LCD Projector 

 

๘ 1. ให้นักศึกษาค้นหาแรงบันดาลใจใน

การทำงานออกแบบลวดลาย จาก

หัวข้อ จิตรกรรมฝาผนัง (ออนไลน์) 

4 ชั่วโมง 1. ผู้สอนบรรยายถึงการค้นหาแรง

บันดาลใจในการออกแบบลวดลาย 

2. บรรยายจากวิจัยเรื่องการออกแบบ

ผลงานสร้างสรรค์ลวดลายผ้าและ

เครื่องแต่งกายร่วมสมัยจากภูมิปัญญา 

“สกุลช่างเพชรบุรี” กรณีศึกษาภาพ

ผลงานจิตรกรรมฝาผนัง วัดใหญ่

สุวรรณารามวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี 

 สื่อที่ใช้ประกอบ 

1. Power Point ประกอบการบรรยาย  

2.  Write board  

3. คอมพิวเตอร์ 

4. LCD Projector 

สั่งการบ้าน 

-  ให้นักศึกษาค้นหาแรงบันดาลใจใน

การออกแบบลวดลาย 

ผศ. ดร. เตชิต เฉยพ่วง 

๙ 1.  นักศึกษานำเสนอแรงบันดาลใจใน

การออกแบบลวดลาย (ออนไลน์) 

  

 

4 ชั่วโมง 1.  นักศึกษานำเสนอแรงบันดาลใจใน

การออกแบบลวดลาย ที่ได้

ทำการศึกษาเพื่อนำมาปฏิบัติงาน

ออกแบบตามขอบเขตที่ได้ให้ไว้  พร้อม

ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

1.เอกสารประกอบการสอน 

2. Power Point ประกอบการบรรยาย  

3.  Write board  

4. คอมพิวเตอร์ 

5. LCD Projector  

สั่งการบ้าน 

ผศ. ดร. เตชิต เฉยพ่วง 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๑  
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วิทยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

-  ให้นักศึกษาใช้แรงบันดาลใจที่ได้ทำ

การค้นหามานั้นนำมาใช้ในการ

ออกแบบลวดลาย 

 

๑๐ 1.  นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการออกแบบ

ลวดลาย  

 

4 ชั่วโมง 1.  นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการ

ออกแบบลวดลาย 

 

ผศ. ดร. เตชิต เฉยพ่วง 

๑๑ 1. นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการออกแบบ

ลวดลาย 

 

4 ชั่วโมง 1.  นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการ

ออกแบบลวดลาย 

 

ผศ. ดร. เตชิต เฉยพ่วง 

๑๒ 1 .  น ั กศ ึ กษานำ เสนอผลงานการ

ออกแบบลวดลาย 

 

4 ชั่วโมง 1.นักศึกษานำผลงานการออกแบบ

ลวดลาย พร้อมแลกเปลี่ยนตอบข้อ

ซักถาม 

1. Power Point ประกอบการบรรยาย  

2.  Write board  

3. คอมพิวเตอร์ 

4. LCD Projector 

 

สั่งการบ้าน 

- ให้นักศึกษานำลวดลายที่ได้ออกแบบ

ไปใช้คู่กับการออกแบบสินค้าแฟชั่น 

ผศ. ดร. เตชิต เฉยพ่วง 

๑๓ 1.นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการนำ

ลวดลายที่ได้ออกแบบไปใช้คู่กับการ

ออกแบบสินค้าแฟชั่น (ออนไลน์) 

 

4 ชั่วโมง 1.นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการนำ

ลวดลายที่ได้ออกแบบไปใช้คู่กับการ

ออกแบบสินค้าแฟชั่น 

 

สั่งการบ้าน 

- ให้นักศึกษาทำการผลิตชิน้งานจริงที่

ได้ทำการนำเสนอ 

ผศ. ดร. เตชิต เฉยพ่วง 

๑๔ 1.น ักศึกษาเข ้าสู ่ขบวนการการผลิต

ชิ้นงาน การออกแบบลวดลายสำหรับ

สินค้าแฟชั่น (ออนไลน์) 

4 ชั่วโมง 1.นักศึกษาเข้าสู่ขบวนการการผลิต

ชิน้งาน การออกแบบลวดลายสำหรับ

สินค้าแฟชั่น 

ผศ. ดร. เตชิต เฉยพ่วง 

๑๕ 1.น ักศึกษาเข ้าสู ่ขบวนการการผลิต

ชิ้นงาน การออกแบบลวดลายสำหรับ

สินค้าแฟชั่น (ออนไลน์) 

4 ชั่วโมง 1.นักศึกษาเข้าสู่ขบวนการการผลิต

ชิน้งาน การออกแบบลวดลายสำหรับ

สินค้าแฟชั่น 

ผศ. ดร. เตชิต เฉยพ่วง 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๒  
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วิทยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑๖ 1.น ักศึกษาเข ้าส ู ่ขบวนการการผลิต

ชิ้นงาน การออกแบบลวดลายสำหรับ

สินค้าแฟชั่น 

4 ชั่วโมง 1.นักศึกษาเข้าสู่ขบวนการการผลิต

ชิน้งาน การออกแบบลวดลายสำหรับ

สินค้าแฟชั่น 

 

ผศ. ดร. เตชิต เฉยพ่วง 

๑๗ สอบปลายภาค 4 ชั่วโมง 1.นักศึกษาส่งชิน้งานจริง 

2.เรียกเก็บแฟ้มสะสมผลงานเพื่อตรวจ

ประเมินความสามารถและความ

สม่ำเสมอในการส่งงาน 

สื่อที่ใช้ประกอบ 

3.นักศึกษาส่สมุดปฏิบัติงานการ

ออกแบบลวดลาย 

4.ผู้สอนบรรยายสรุปการเรียนการสอน 

1.Write board  

2. คอมพิวเตอร์ 

3. LCD Projector 

4.Power Point 

 

 

ผศ. ดร. เตชิต เฉยพ่วง 

 

 

 

 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู ้ วธีีการประเมินผลการเรยีนรู ้
สัปดาห์ท่ี

ประเมนิ 

สัดส่วน 

ของการประเมินผล  

๑  การนำเสนอ

ผลงาน 

50% 

๒  สอบกลางภาค 20% 

๓  สอบปลายภาค 20% 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๓  
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วิทยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๔  การเข้าเรียนและ

การมีสว่นร่วมใน

ชั้นเรียน 

10% 

 

 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ตำราและเอกสารหลัก 
๑)  เอกสารประกอบคำสอน 

๒.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ  
        ๑)  เตชิต  เฉยพ่วง. Inspired by Fashion Diaries.พิมพ์คร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ:....................., 2560. 

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

 ๓)  เตชติ  เฉยพ่วง. Texture Diaries.พิมพ์คร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ:....................., 2564. 

 ๔)  วิจัยเร่ืองการออกแบบผลงานสร้างสรรค์ลวดลายผ้าและเคร่ืองแต่งกายร่วมสมัยจากภมูิปัญญา “สกุลชา่ง

เพชรบุรี” กรณีศึกษาภาพผลงานจิตรกรรมฝาผนัง วดัใหญสุ่วรรณารามวรวหิาร จังหวดัเพชรบุรี 

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

        ๒)  เอกสารประกอบการฝกึอบรมหลกัสูตร “จากนักออกแบบสู่นักวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ”์ โดย อ.ทรงเดช  

ตันสุรัต มูลนิธิพัฒนาอตุสาหกรรมเคร่ืองนุ่งหม่ไทย 

        

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศกึษา 

-  เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนผ่านแบบประเมินรายวิชา 
-  ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์และการนำไปประยุกต์ใช้ของตนเองโดยเปรียบเทียบ ระหว่าง
ก่อนและหลังการเรียนรายวิชานี้ 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  

-  ประเมินผลการสอนจากแบบการประเมนิรายวิชา 

-  ประเมินผลจากคะแนนสอบและผลงานของนกัศึกษา 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

-  ประมวลปัญหาและอุปสรรค ผ่านความคิดเหน็ของนักศกึษา หาแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือสรุปเป็นขอ้มูลในการแก้ไข

ปรับปรุงรายวิชาต่อไป 

-  เพ่ิมเติมเนือ้หาใหม่ ปรับปรุงรายละเอียดวชิาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับนกัศึกษารุ่นต่อไป 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษาในรายวชิา 

-  ตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชา 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๔  
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วิทยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

-  เปรียบเทียบการใหค้ะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด เพ่ือใหม้มีาตรฐานการใหค้ะแนน 

๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

-  ประเมินจากผลการเรียนการสอนและการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา พร้อมทั้งนำผลการประเมินที่ได้ มาเปรียบเทียบกับผล

การประเมินรายวิชาการสอนของตนเอง เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระและแนวทางในการสอนให้มีความเหมาะสม  พร้อมทั้งปรับวิธีการ

เรียนการสอนให้ทันสมัยและตรงกับผลการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด 

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



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก   
 

หน้า | ๑๕  

รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วิทยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ

ด้าน

อ่ืน ๆ 

  ความรับผิดชอบหลัก                                                          ความรับผิดชอบรอง  

หมวดวิชา............ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔  

รหัสวชิา FAD2216  

ช่ือรายวิชา การออกแบบลวดลายสำหรับ

สินค้าแฟชั่น / Textile Motive Design for 

Fashion Design 

                       

ความรับผิดชอบในแตล่ะด้านสามารถเพ่ิมลดจำนวนได้ตามความรับผิดชอบ 


