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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวชิา FAD3223 รายวชิาการนำเสนอผลงานการออกแบบแฟชั่น 

สาขาวชิาการออกแบบเครือ่งแต่งกาย คณะศลิปกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศกึษา 2  ปีการศกึษา 2564 

 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
๑.  รหัสและชือ่รายวชิา    

รหัสวิชา     FAD3223  
ชื่อรายวชิาภาษาไทย  การนำเสนอผลงานการออกแบบแฟชั่น 
ชื่อรายวชิาภาษาอังกฤษ  Fashion Design Presentation 

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   2  /  ชั้นปีท่ี 3 
๖.๒ จำนวนผู้เรียนท่ีรับได้  กลุ่ม 001 จำนวน  45 คน 

 
๗.  รายวชิาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) Presentations, fashion design.  - 
 
๘.  รายวชิาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
    -  
 
๙.  สถานท่ีเรียน  อาคาร 58 คณะศลิปกรรมศาสตร์ หอ้ง 58102 
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๑๐.วันท่ีจัดทำหรอืปรับปรุง   วันท่ี.........เดอืน.......................พ.ศ. ........ 
     รายละเอยีดของรายวชิาครั้งล่าสุด 
 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑.   จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
    การนำเสนอผลงานการออกแบบแฟชั่นเป็นวิชาท่ีช่วยสร้างความรู้และความเขา้ใจในการนำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ 
รวมไปถึงการเก็บรวบรวมผลงานเพ่ือนำมาใชเ้ป็นต้นแบบและสื่อในการอา้งอิงเพ่ือสร้างความนา่เชื่อถือในการนำเสนอผลงาน
การออกแบแฟชั่น  
ผลงานในการออกแบบแม้ว่าจะออกแบบมาได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าผู้ออกแบบไม่สามารถอธิบายถึงขบวนการทางความคิดและ
การออกแบบให้ผู้อื่นเข้าใจได้นั้น ผลงานนั้นก็ถือว่าไม่มีความสมบรูณ์ เมื่อเป็นเช่นนั้น การสร้างแนวทางในการพัฒนา
ความคิดใหอ้อกมาเป็นรูปแบบงานในลักษณะต่างๆ รวมถึงการสื่อสารอธิบายถึงแนวความคิดและผลงานนั้นอย่างเป็นระบบ
จึงเป็นสิ่งสำคัญ และจะต้องมีการพัฒนา ฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ 
ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเน้นเพ่ือให้นักศกึษาไดฝ้ึกฝนเพ่ิมพูนทักษะกระบวนการคิด กำหนดประเด็นการออกแบบ การสร้าง
แรงบันดาลใจในการออกแบบด้วยระบบและขั้นตอนในการใช้เหตุและผลบอกที่มาที่ ไปของผลงานได้อย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู้การนำเสนอผลงานในการออกแบบที่สมบรูณ์ และสามารถสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจระหวา่ง
ผู้รับสารและส่งสารได้เป็นอย่างดี 
 
๒.   วัตถปุระสงคใ์นการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา 
     เพ่ือพัฒนากระบวนการทางความคิดใหม้ีประสทิธิภาพและสามารถสร้างสรรค์สื่อในรูปแบบต่างๆออกมาเป็นผลงานใน
การออกแบบแฟชั่น พร้อมท้ังสมารถนำเสนอผลงานในการออกแบบได้อย่างสมบรูณ์ 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
 

๑. คำอธิบายรายวชิา 
   นำเสนอผลงานการออกแบบแฟชั่นของแต่ละบุคคล ฝึกทักษะในการนำเสนอผลงานต่อหน้าสาธารณชน เพ่ือให้เกิด
ความเชี่ยวชาญในการนำเสนอ  สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้และปรับการนำเสนอให้สมบูรณ์แบบ รวมทั้งเทคนิค
การจัดทำ Portfolioเพ่ือใช้ในการสมัครงานทางด้านการออกแบบFashion ตลอดจนเทคนิคและขั้นตอนในการนำเสนอผลงาน
การออกแบบแฟชั่น โดยฝึกปฏิบัติการจริงในรูปแบบต่างๆ 
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           Individual fashion design presentation, and practice in public presentation with the purpose of familiarizing 
learners with actual presentation, immediate problem solving, and adjusting the presentation including portfolio making 
techniques for fashion design jobs, and steps in fashion design presentation, together with various forms of practice 
 
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 0899197745 
 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 
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(๕)  สอนให้นักศกึษามีคุณธรรมซือ่สัตย์ตอ่ตนเองไม่ลอกเลยีนงานของผูอ้ื่น 
๑.๓    วธีิการประเมนิผล 

(๑)  ประเมนิผลจากพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน  ความรับผดิชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมาย ชิน้งานมี
คุณภาพ และส่งตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 

(๒)  ประเมินผลจากพฤตกิรรมการนำเสนอผลงานแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน 
(๓)  ประเมินจากผลงานและความตั้งใจและความสม่ำเสมอในการเข้าเรียน 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ท่ีต้องพัฒนา 
   (๑)  มีความรู้ความเขา้ใจในหลักการการนำเสนอผลงานการออกแบบแฟชั่นไดอ้ย่างถกูต้องและเหมาะสม  
  (๒)  เรียนรู้ขั้นตอนการทำงาน การค้นหาแรงบันดาลใจในทำงาน 
 (๓)  สามารถทำงานภายใตก้รอบเวลาและหัวข้อท่ีกำหนดได้ 
 (๔)  ฝึกฝนกระบวนการคิดและสามารถพัฒนาแนวความคิดนั้นใหป้รากฏออกมาเป็นผลงานไดอ้ย่างลงตัว 
  (๕)  อธิบายถึงท่ีมาท่ีไปไดข้องผลงาน เข้าใจวิธีการนำเสนอผลงานการออกแบบแฟชั่น 

 
๒.๒   วิธีการสอน 

(๑)  บรรยายถึงวิธีการการนำเสนอผลงานการออกแบบแฟชั่นในลกัษณะต่างๆ 
(๒)  ทำความเข้าใจถึงวิธีคิดงานและกระบวนการในการนำเสนอผลงานการออกแบบแฟชัน่  
(๓)  ฝึกปฏิบัตกิารนำเสนอผลงานการออกแบบแฟชัน่ท้ังในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน  
(๔)  การพัฒนาเทคนิคการนำเสนอผลงานการออกแบบแฟชั่น 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  นกัศึกษาท่ีสามารถพัฒนาด้านทักษะและกระบวนการทางความคิดให้สามารถตอบโจทย์ไดอ้ย่าง

ชัดเจน 
(๒)  นักศกึษาสามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้เองได้ด้วยตนเอง มีความเขา้ใจในวิธีเย็บแลเทคนิคต่างๆ 
(๓)  สามารถนำเสนอผลงานการออกแบบแฟชั่นไดอ้ย่างสมบรูณ์ 
(๔)  พฤติกรรมการให้ความร่วมมือในชั้นเรียนภายในหอ้งเรียน ความสมำ่เสมอในการเขา้เรียน ส่งงาน

ครบถ้วน 
๓. ทักษะทางปัญญา 

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

แฟชั่น  
 (๔)  มวีิธีการนำเสนอผลงานท่ีไดม้าตรฐานขอ้มูลครบถว้นและสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ฟังได้ เพ่ือ

เสริมสร้างความมั่นใจและทกัษะท่ีดใีนการพูดอธิบายผลงานได้ตรงประเด็นและทำความเข้าใจได้โดยง่าย 
   
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)  ใหน้ักศึกษาฝึกวิเคราะห์ และบรรยายถึงแนวคิดวิธีการในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานการนำเสนอ
ผลงานการออกแบบแฟชั่นไดอ้ย่างถูกตอ้งและมีขั้นตอน      

(๒)  ฝึกนำเสนอผลงานวิเคราะหผ์ลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวา่งกัน เพ่ือท่ีนักศกึษาจะนำ
ข้อคิดเหน็ไปพัฒนาการในการทำงานตอ่ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓)  มีการนำหนังสอื  Inspired by Fashion Diaries มาเป็นสว่นหนึ่งในการเรียนการสอนเป็นหลัก และยัง
เชื่อมโยงไปถึงสัปดาหส์ุดทา้ยของการเรียนการสอน 

(๔)  มอบหมายงานให้นกัศึกษา โดยกำหนดขอบเขตและระยะเวลาในการปฏิบัติงานอย่างชดัเจน 
๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมนิผลจากความประพฤติระหว่างเรียน การเคารพตัวเองและผูอ้ื่น 
(๒)  ประเมินผลจากการส่งงานตามกำหนดเวลาทีไ่ด้รับมอบหมายในแตล่ะคร้ัง 
 
 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

(๒)  มอบหมายงานให้นกัศึกษาหาขอ้มูลจากเว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย มานำเสนอ
แลกเปลี่ยนกันในชั้นเรียน 

 
 

๕.๓    วธีิการประเมินผล 
(๑)  ประเมนิผลจากรูปแบบผลงานการนำเสนอโดยใช้สือ่เทคโนโลยีเข้ามาเป็นสว่นประกอบอย่างเหมาะสม   
(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

นำเสนอผลงานการออกแบบ (ออนไลน์) 

 

 

 

 

 

 

4 ชั่วโมง 1. ผู้สอนแนะนำ ชีแ้จงรายวิชาและ

ระเบยีบต่างๆของการศึกษาในรายวิชา 

2. ผู้สอนอธิบายเนื้อหารายวิชาที่

เกี่ยวข้องกับการนำเสนอผลงานการ

ออกแบบ วิธีการทำงานที่นักศึกษาต้อง

ปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา  

สื่อที่ใช้ประกอบ 

1.  Write board  

2. คอมพิวเตอร์ 

3. LCD Projector 

ผศ. ดร. เตชิต เฉยพ่วง 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

 

 

๒ 1.  ศึกษาหลักการในการรวบรวบแรง

บันดาลใจ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

อย่างเป็นระบบระเบียบเพื่อนำมาใช้ใน

การนำเสนอผลงานการออกแบบ 

(ออนไลน์) 

4 ชั่วโมง 1. ผู้สอนอธิบายถึงกระบวนการวิธีใน

การหลักการในการรวบรวบแรง

บันดาลใจ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

อย่างเป็นระบบระเบียบเพื่อนำมาใช้ใน

การนำเสนอผลงานการออกแบบ 

สื่อที่ใช้ประกอบ 

1.  Write board  

2. คอมพิวเตอร์ 

3. LCD Projector 

 

สั่งการบ้าน 

- ให้นักศึกษาทำการค้นหาและศึกษา

ข้อมูลของแรงบันดาลใจที่นักศึกษามี

ความสนลงในสมุดปฏิบัติงาน 

ผศ. ดร. เตชิต เฉยพ่วง 

๓ 1. การนำเสนอห ัวข ้อท ี ่มาจากแรง

บันดาลใจรายบุคคล 

2. ศึกษารูปแบบการนำเสนอผลงานใน

รูปแบบต่างๆ (ออนไลน์) 

 

4 ชั่วโมง 1.  นักศึกษาทำการนำเสนอข้อมูลของ

แรงบันดาลใจที่นักศึกษามีความสนลง

จากสมุดปฏิบัติงานของตนราบบุคคล 

2.  ผู้สอนทำการบรรยายรูปแบบการ

นำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อ

เป็นแนวทางในการนำการทำงานใน

ครั้งต่อไป 

 

สื่อที่ใช้ประกอบ 

1.เอกสารประกอบการสอน 

2. Power Point ประกอบการบรรยาย  

3.  Write board  

4. คอมพิวเตอร์ 

5. LCD Projector  

สั่งการบ้าน 

- ให้นักศึกษาทำงานการเสนอผลงาน

ตามหัวข้อที่ได้กำหนดให้ 

ผศ. ดร. เตชิต เฉยพ่วง 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๔ 1. ฝ ึ กปฏ ิ บ ั ต ิ การ นำ เสนอผลงาน

รายบุคคล (ออนไลน์) 

4 ชั่วโมง 1.  นักศึกษานำเสนอผลงานหน้าชั้น

เรียนที่ละบุคคล ผู้สอนและนักศึกษา

คนอ่ืนมีการซักถามถึงผลงานนั้นพร้อม

ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   

2. ผู้สอนอธิบายหลักการในการ

นำเสนอผลงานหน้าหน้าชั้นเรียนของ

นักศึกษา พร้อมชีแ้จงถึงข้อดีและสิ่งที่

ต้องแก้ไข 

                 สื่อที่ใช้ประกอบ 

1. Power Point ประกอบการบรรยาย  

2.  Write board  

3. คอมพิวเตอร์ 

4. LCD Projector 

สั่งการบ้าน 

- กำหนดขอบเขตของแรงบันกาลใจ

และรูปแบบของการนำเสนอผลงานให้

นักศึกษาเลือกแรงบันดาลใจที่ตัวเอง

ชื่นชอบ เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบ

และการนำเสนอผลงาน 

ผศ. ดร. เตชิต เฉยพ่วง 

๕ 1.นำเสนอหัวข้อการนำเสนอผลงานที่

น ่ าสน ใ จจาก หน ั ง ส ื อ  Inspired by 

Fashion Diaries 

2.การนำเสนอผลงานจากหัวข้อที่ได้รับ

มอบหมาย (ออนไลน์) 

4 ชั่วโมง 1. บรรยายหนังสือ Inspired by 

Fashion Diaries 

2.นักศึกษาทำ การนำเสนอผลงาน

หัวข้อของแรงบันดาลใจที่ได้ค้นหามา

ของแต่ละบุคคล พร้อมซักถาม

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

สื่อที่ใช้ประกอบ 

1. Power Point ประกอบการบรรยาย  

2.  Write board  

3. คอมพิวเตอร์ 

4. LCD Projector  

 

ผศ. ดร. เตชิต เฉยพ่วง 

๖ 1. การนำเสนอผลงานในการออกแบบ

จากหัวข้อแรงบันดาลใจที่ในรูปแบบ

ต่างๆ (ออนไลน์) 

4 ชั่วโมง 1.  ผู้สอนทำการอธิบายถึงเนือ้หา

เกี่ยวกับหลักในการนำเสนอผลงานใน

การออกแบบในรูปแบบต่างๆ 

ผศ. ดร. เตชิต เฉยพ่วง 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

 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 

๗ 1. สอบปฏิบัติการค้นหาแรงบันดาลใจ

และการออกแบบผลงานจากหัวข้อที่

ได้รับในชั้นเรียน (ออนไลน์) 

4 ชั่วโมง 1. นักศึกษาสอบปฏิบัติการนำเสนอ

ผลงานการออกแบบจากหัวข้อแรง

บันดาลที่ได้ทำงานออกแบบมาในชั้น

เรียนรายบุคคล พร้อมซักถาม

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 สื่อที่ใช้ประกอบ 

1. Power Point ประกอบการบรรยาย  

2.  Write board  

3. คอมพิวเตอร์ 

4. LCD Projector 

 

ผศ. ดร. เตชิต เฉยพ่วง 

๘ 1. การศึกษาการนำเสนอผลงานการ

ออกแบบจากตัวศิลปิน นักออกแบบ 

(ออนไลน์) 

4 ชั่วโมง 1. ผู้สอนบรรยายการนำเสนอผลงาน

การออกแบบจากตัวศิลปิน นัก

ออกแบบ 

 สื่อที่ใช้ประกอบ 

1. Power Point ประกอบการบรรยาย  

2.  Write board  

3. คอมพิวเตอร์ 

4. LCD Projector 

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 

สั่งการบ้าน 

-  ให้นักศึกษาค้นหาศิลปิน นัก

ออกแบบที่ตนเองชื่นชอบ ทำการศึกษา

เพื่อนำมาปฏิบัติงานออกแบบตาม

ขอบเขตที่ได้ให้ไว้ พร้อมนั้นเตรียมการ

นำเสนอผลงานในครั้งต่อไป 

๙ 1 .   น ักศ ึกษานำเสนอผลงานการ

ออกแบบจากศิลปิน น ักออกแบบที่

ตนเองชื ่นชอบ ที ่ได้ทำการศึกษาเพื่อ

นำมาปฏิบัติงานออกแบบตามขอบเขต

ที่ได้ให้ไว้ 

 2.  รูปแบบในการนำเสนอผลงานที่

สร้าง มิติให้กับงาน (ออนไลน์) 

 

4 ชั่วโมง 1.  นักศึกษานำเสนอผลงานการ

ออกแบบจากศิลปิน นักออกแบบที่

ตนเองชื่นชอบ ที่ได้ทำการศึกษาเพื่อ

นำมาปฏิบัติงานออกแบบตามขอบเขต

ที่ได้ให้ไว้  พร้อมซักถามแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น 

2.  ผู้สอนทำการอธิบายถึงรูปแบบใน

การนำเสนอผลงานที่สร้าง มิติให้กับ

งาน เช่น ลักษณะผลงาน 2 มิติ และ 3 

มิติ เป็นต้น 

สื่อที่ใช้ประกอบ 

1.เอกสารประกอบการสอน 

2. Power Point ประกอบการบรรยาย  

3.  Write board  

4. คอมพิวเตอร์ 

5. LCD Projector  

สั่งการบ้าน 

-  ให้นักศึกษาทำการศึกษาค้นหา

เทคนิคการสร้างมิติในรูปแบบต่างๆ

ให้กับงาน ตามขอบเขตของหัวข้อที่ให้

ไว้ พร้อมเตรียมนำเสนอผลงานในครั้ง

ต่อไป 

 

ผศ. ดร. เตชิต เฉยพ่วง 

๑๐ 1.  นักศึกษานำเสนอผลงานในรูปแบบ

มิติต่างๆ ตามแต่ละบุคคล 

 2.  ศึกษารูปแบบการนำเสนอผลงาน

(ออนไลน์)  

4 ชั่วโมง 1.  นักศึกษานำเสนอผลงานในรูปแบบ

มิติต่างๆ ตามแต่ละบุคคลพร้อม

ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

2.  ผู้สอนบรรยายรูปแบบการนำเสนอ

ผลงานในรูปแบบต่างๆ  พร้อมทั้งสาธิต

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 

วธิีการนำเสนอผลงานและการตอบข้อ

ซักถาม 

สื่อที่ใช้ประกอบ 

1.เอกสารประกอบการสอน 

2. Power Point ประกอบการบรรยาย  

3.  Write board  

4. คอมพิวเตอร์ 

5. LCD Projector 

สั่งการบ้าน 

-  ให้นักศึกษาทำการศึกษารวบรวม

ข้อมูล รูปแบบ วิธีการ ในการนำเสนอ

ผลงาน 

๑๑ 1. ศึกษาและทดลองปฏิบัติเทคนิคใน

การนำเสนอผลงาน (ออนไลน์) 

 

4 ชั่วโมง 1.  ผู้สอนทำการอธิบายรูปแบบและ

เทคนิคในการนำเสนอผลงาน พร้อม

กับให้นักศึกษาปฏิบัติในชั้นเรียน 

สื่อที่ใช้ประกอบ 

1.เอกสารประกอบการสอน 

2. Power Point ประกอบการบรรยาย  

3.  Write board  

4. คอมพิวเตอร์ 

5. LCD Projector  

6.อุปกรณ์ในการตัดเย็บพืน้ฐาน เช่น 

ผ้า กรรไกร เข็ม ด้าย เป็นต้น 

สั่งการบ้าน 

-  ให้นักศึกษาค้นหาแรงบันดาลใจใน

การออกแบบผลงานเพื่อใช้ในการ

นำเสนอผลงานตามหัวข้อที่กำหนดไว้ 

ผศ. ดร. เตชิต เฉยพ่วง 

๑๒ 1. ส ่งรายงานทำการศึกษารวบรวม

ข้อมูล รูปแบบ วิธีการ ในการนำเสนอ

ผลงาน 

2. นำเสนอผลงานจากแรงบันดาลใจ

ตามห ัวข ้อท ี ่ ไ ด ้ ให ้ ไ ว ้ ในช ั ้ น เ ร ี ยน 

รายบุคคล 

4 ชั่วโมง 1. นักศึกษาส่งรายงานทำการศึกษา

รวบรวมข้อมูล รูปแบบ วิธีการ ในการ

นำเสนอผลงาน 

2. นักศึกษาผลงานจากแรงบันดาลใจที่

นำมาใช้ในการออกแบบผลงาน

รายบุคคลในชั้นเรียน พร้อม

แลกเปลี่ยนตอบข้อซักถาม 

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 

3.  ศึกษารูปแบบการนำเสนอผลงาน 

(ออนไลน์) 

3. ผู้สอนบรรยายการศึกษา รูปแบบใน

การนำเสนอผลงาน 

สื่อที่ใช้ประกอบ 

1. Power Point ประกอบการบรรยาย  

2.  Write board  

3. คอมพิวเตอร์ 

4. LCD Projector 

สั่งการบ้าน 

- ให้นักศึกษาจับหัวข้อในการทำงาน

ตามลายบุคคล พร้อมทำศึกษาหา

ข้อมูลในหัวข้อที่ตนเองได้รับ 

๑๓ 1.  นักศึกษานำข้อมูลการหัวข้อที่ตนเอง

ได้รับเข้าปรึกษาแนวทางในการทำงาน 

(ออนไลน์) 

 

4 ชั่วโมง 1.  ผู้สอนบรรยายรูปแบบในการ

นำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ 

2. ผู้สอนให้คำปรึกษา ชี้แจงเกี่ยวกับ

ข้อมูลและแนวทางในการปฏิบัติงาน

จากหัวข้อที่นักศึกษาได้รับเป็น

รายบุคคล 

 

สื่อที่ใช้ประกอบ 

1.  Write board  

2. คอมพิวเตอร์ 

3. LCD Projector 

4. นิตยสาร 

 

ผศ. ดร. เตชิต เฉยพ่วง 

๑๔ 1. สอบปฏิบัติการนำเสนอผลงานจาก

หัวข้อที่ได้รับในชั้นเรียน  (ออนไลน์) 

4 ชั่วโมง 1.  นักศึกษาทำการสอบปฏิบัติการ

นำเสนอผลงานจากหัวข้อได้รับในชั้น

เรียน พร้อมตอบข้อซักถาม 

สื่อที่ใช้ประกอบ 

1.  Write board  

2.  คอมพิวเตอร์ 

3.  LCD Projector 

 

ผศ. ดร. เตชิต เฉยพ่วง 

๑๕ 1 .   ก า ร ส ร ุ ป ว ิ ธ ี ก า ร ท ำ ง า น ใ น

กระบวนการคิดการเก็บรวบรวมข้อมูล

4 ชั่วโมง 1.  บรรยาย การสรุปวิธีการทำงานใน

กระบวนการคิดการเก็บรวบรวมข้อมูล

ผศ. ดร. เตชิต เฉยพ่วง 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

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

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

เพื ่อนำมาสร้างผลงานไปจนถึง หลัก

ความสำค ัญในการนำเสนอผลงาน

เพื ่อให้เกิดความเข ้าใจที ่สมบรูณ์ท ั ้ง

ผู้ออกแบบและผู้รับสาร (ออนไลน์) 

เพื่อนำมาสร้างผลงานไปจนถึง หลัก

ความสำคัญในการนำเสนอผลงาน

อย่างเป็นระบบ สามารถตอบคำถาม

แก่ผู้ซักถามได้ด้วยเหตุและผล เพื่อ

สร้างความรู้และความเข้าใจทั้งกับผู้ส่ง

สารและผู้รับสาร 

สื่อที่ใช้ประกอบ 

1.  Write board  

2.  คอมพิวเตอร์ 

3.  LCD Projector 

 

๑๖ 1. การสรุปวิธีการทำงานและใจความ

สำค ัญในการนำเสนแผลงานการ

ออกแบบแฟชั่น (ออนไลน์) 

4 ชั่วโมง 1. บรรยายการสรุปวิธีการการนำเสน

แผลงานการออกแบบแฟชั่นทำงานและ

ใจความสำคัญ 

สื่อที่ใช้ประกอบ 

1.  Write board  

2.  คอมพิวเตอร์ 

3.  LCD Projector 

ผศ. ดร. เตชิต เฉยพ่วง 

๑๗ สอบปลายภาค 4 ชั่วโมง 1. นักศึกษาส่งชุดจริง 

 2. เรียกเก็บแฟ้มสะสมผลงานเพื่อ

ตรวจประเมินความสามารถและความ

สม่ำเสมอในการส่งงาน 

สื่อที่ใช้ประกอบ 

1.Write board  

2. คอมพิวเตอร์ 

3. LCD Projector 

4.Power Point 

 

 

ผศ. ดร. เตชิต เฉยพ่วง 
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๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู ้ วธีีการประเมินผลการเรยีนรู ้
สัปดาห์ท่ี

ประเมนิ 

สัดส่วน 

ของการประเมินผล  

๑  การนำเสนอ

ผลงาน 

50% 

๒  สอบกลางภาค 20% 

๓  สอบปลายภาค 20% 

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.  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 
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๓.  การปรับปรุงการสอน 

-  ประมวลปัญหาและอุปสรรค ผ่านความคิดเหน็ของนักศกึษา หาแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือสรุปเป็นขอ้มูลในการแก้ไข

ปรับปรุงรายวิชาต่อไป 

-  เพ่ิมเติมเนือ้หาใหม่ ปรับปรุงรายละเอียดวชิาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับนกัศึกษารุ่นต่อไป 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษาในรายวิชา 

-  ตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชา 

-  เปรียบเทียบการใหค้ะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด เพ่ือใหม้มีาตรฐานการใหค้ะแนน 

๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

-  ประเมินจากผลการเรียนการสอนและการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา พร้อมทั้งนำผลการประเมินที่ได้ มาเปรียบเทียบกับผล

การประเมินรายวิชาการสอนของตนเอง เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระและแนวทางในการสอนให้มีความเหมาะสม  พร้อมทั้งปรับวิธีการ

เรียนการสอนให้ทันสมัยและตรงกับผลการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด 

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



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก   
 

หน้า | ๑๖  

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 FAD3223 

ช่ือรายวิชา การนำเสนอผลงานการ

ออกแบบแฟชั่นPresentations of fashion 

design. 

 

                       

ความรับผิดชอบในแตล่ะด้านสามารถเพ่ิมลดจำนวนได้ตามความรับผิดชอบ 


