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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 
รหัสวิชา FAD1108 รายวิชาหลักการออกแบบ 2 มิติ 3 มิติ 
สาขาวิชา การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา 1  ปกีารศึกษา 2564 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา   
รหัสวิชา      FAD1108 
ช่ือรายวิชาภาษาไทย    หลักการออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 
ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ    Principles of Two and Three Dimensional Design 

  
2. จ านวนหน่วยกิต  3(2-2-5) ทฤษฎี 2 ช่ัวโมง/ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง/นอกเวลา 5 ช่ัวโมง  
       
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
3.1  หลักสูตร       ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย  
3.2  ประเภทของรายวิชา   วิชาเฉพาะด้าน 
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ดร.เตือนตา พรมุตตาวรงค์  
4.2  อาจารย์ผู้สอน   ดร.เตือนตา พรมุตตาวรงค์ 
 
5.  สถานที่ติดต่อ อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ช้ัน M 
E – Mail.   tuenta.po @ssru.ac.th 
6. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

6.1 ภาคการศึกษาท่ี   1 / ช้ันปีท่ี 1 กลุ่มเรียน 002 
6.2 จ านวนผู้เรียนท่ีรับได้ ประมาณ 35 คน 

 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)     (ถ้ามี) - 
 
8. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)   (ถ้ามี) -  
 
9. สถานที่เรียน อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง 58102 ช้ัน M 
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10. วันที่จัดท าหรือปรับปรุง   วันท่ี 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
รายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 หลักการออกแบบเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งท่ีใช้เป็นแนวทางช่วยในการสร้างสรรค์งานออกแบบให้มีความเหมาะสมและ 
สมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น ปัจจุบันนี้การออกแบบถือเป็นส่ิงส าคัญส่ิงหนึ่งในการด ารงชีวิต เพราะมนุษย์เราเริ่มเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม งานออกแบบต่าง ๆ จึงเข้ามามีบทบาทในการด ารงชีวิตมากขึ้น และค าถามท่ีมักจะเกิดขึ้นต่อนักออกแบบก็คือ 
ออกแบบส่ิงใด ออกแบบเพื่ออะไร ออกแบบให้ใคร ออกแบบอย่างไร หรือออกแบบท่ีใด เป็นต้น ส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็น 
ค าถามท่ีนักออกแบบทุกคนต้องสามารถตอบให้ได้อย่างเหมาะสมและตอบโจทย์ปัญหาของงานดีไซน์ได้อย่างถูกต้อง และก้าว 
ทันต่อการพัฒนาผลงานออกแบบใหม่ๆอยู่เสมอ นอกจากนี้นักศึกษาต้องสามารถสร้างสรรค์ผลงานและน าเสนอผลงานใน 
รูปแบบต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ท้ังในช้ันเรียน และการน าเสนอผ่านช่องทางออนไลน์จากส่ือต่างๆ ตามยุคสมัย   
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  1. การปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนออนไลนใ์นช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 ให้มีความสอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีต้องการให้เป็นห้องเรียนแบบออนไลน์ท่ีสามารถตอบสนองและตรงกับความต้องการของผู้เรียน 
  2. การปรับรูปแบบวิธีการส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ และมีการจัดเก็บผลงานต่างๆ เข้าเป็นระบบเพื่อการประเมิน 
  3. การน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ผ่านการแชร์ข้อมูลออนไลน์ หรือโปรแกรมออนไลน์ท่ีสามารถน าเสนอเผยแพร่
ข้อมูลผลงานต่างๆ และสามารถติดต่อส่ือสารพูดคุยเพื่อการเสนอแนะกันได้ 
  4. ส่งเสริมให้นักศึกษามีการศึกษา ท้ังจากแนวทางทฤษฎีในภาคเอกสารและแนวทางปฏิบัติจากการฝึกฝนสร้างสรรค์
งานออกแบบ 2 มิติและ 3 มิติ ตลอดจนการพัฒนาผลงานและการน าเสนอต่อหน้าช้ันเรียนหรือทางออนไลน์เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้และการพัฒนาผลงานอย่างเหมาะสม 
  5. การศึกษาในรายวิชานี้ได้น าแนวทางของการท างานวิจัยเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าแฟช่ันจากโจทย์ท่ี
ก าหนด และแนวทางการสอนในเรื่องของหลักการออกแบบการวิเคราะห์ผลงาน ลักษณะ โครงสร้าง สีสัน ลวดลาย น ามาใช้
ต่อการสอนหลักองค์ประกอบศิลป์ทางการออกแบบเพื่อสร้างวิธีคิดและรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์สินค้าแฟช่ันทางการตลาดอย่างเหมาะสม ใหม่ ๆ ให้กับนักศึกษาได้เห็นภาพการออกแบบผลงานได้อย่างชัดเจน
และเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบเบื้องต้นและทฤษฎีสี เพื่อเป็นแนวทางสร้างสรรค์งานออกแบบ  ตลอดจนฝึก
ปฏิบัติงานออกแบบ  2 มิติและ 3 มิติ   ฝึกทักษะทางการส่ือสารด้วยค าอธิบายและการส่ือสารด้วยภาษาภาพ เพื่อการสร้าง
งานออกแบบ 2 มิติและ 3 มิติอย่างเหมาะสม 

Principles of setting artistic composition, and principles of basic design and color theory as 
guidelines for creating design works including practice in two and three dimensional designs and 
communication with word explanation and images through creating two and three dimensional designs 
appropriately     
 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

2   ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   
30  ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา 

 

ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย (เฉพาะ
กรณีท่ีงดการเรียนการ
สอน) หรือตามความ
ต้องการของนักศึกษา

เฉพาะรายบุคคล 

2    ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   
30  ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 

 

5    ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   
75  ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 

 
 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
 3.1 ปรึกษาด้วยตนเองท่ีห้องพักอาจารย์ผู้สอน  ห้องพักอาจารย์ ช้ัน M อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 3.2 ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ท่ีท างาน / มือถือ  0815584428 

3.3 ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)  tuenta.po@ssru.ac.th  
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

 (1)  ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 
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 (2)  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีวินัย เคารพกฎระเบียบ ตรงต่อเวลา 
 (3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญได้ 
 (4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
 (5)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
 (6)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.2   วิธีการสอน 

(1) ฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถน าเสนองาน และการคิดวิจารณ์ผลงานการออกแบบของผู้ร่วมชั้น โดยอาศัยหลักการ
และทฤษฎีด้านหลักการออกแบบ 2 มิติและ 3 มิติ ท่ีได้ศึกษาไป เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในกลุ่มช้ันเรียนท่ีกว้างขึ้นและได้เห็น
แนวทางรูปแบบการคิดค้นท่ีหลากหลายแตกต่างกันออกไป 

    วิธีการประเมินผล 
(1) ประเมินผลจากความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย คุณภาพงานและความถูกต้องตามโจทย์ท่ี

ได้รับมอบหมาย 
(2)  ประเมินจากผลงานและความต้ังใจและความสม่ าเสมอในการเข้าเรียน 
(3)  ประเมินจากความรับผิดชอบในการส่งงานตรงตามระยะเวลาท่ีก าหนดจะถูกน ามาใช้เป็นเกณฑ์การให้

พิจารณาคะแนน 
 

2. ความรู้ที่ต้องพัฒนา 

 (1) ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่างๆเกี่ยวกับทฤษฎีและทักษะท่ีส าคัญ ในเนื้อกา
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย และการคิดค้นหาแรงบันดาลใจในการสร้างงานออกแบบ2 มิติ 3 มิติตามรูปแบบท่ี
เหมาะสม ต้ังแต่กระบวนการท างาน จนกระท่ังฝึกฝนกระบวนการคิด ก าหนดประเด็นการออกแบบและพัฒนาแนวความคิด 
และเข้าใจพื้นฐานการออกแบบ 

 (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา ข้าใจและอธิบายความต้องการด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายของสังคม 
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะท่ีเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาแต่ละครับ 

 (3)  สามารถวิเคราะห์  ออกแบบปรับปรุงและ/หรือประเมิน องค์ประกอบต่างๆ ของงานออกแบบเครื่อง
แต่งกายในลักษณะของงานสร้างสรรค์ 

 (4)  สามารถติดตามความก้าวหน้า และวิวัฒนาการของการออกแบบเครื่องแต่งกายรวมท้ังการน าไป
ประยุกต์ใช้ตามความนิยมของสังคม โดยงานจะออกมาในลักษณะของงานร่วมสมัย 

 (5)  มีความรู้ความเข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางการออกแบบเครื่องแต่งกายและงาน
ออกแบบ 2 มิติ 3 มิติอย่างต่อเนื่อง 
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 (6)  มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย เล็งเห็นการเปล่ียนแปลงและเข้าใจ
ผลกระทบจากส่ือและผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายและงานออกแบบ 2 มิติ 3 มิติของนักออกแบบจากนานาประเทศท่ัว
โลก 

  (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์งานทางด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายและงาน
ออกแบบ 2 มิติ 3 มิติตามความต้องการของวงการออกแบบอย่างสากลท่ีร่วมสมัยและหลากหลาย 

 (8)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการทดสอบแต่ละวิชาในช้ันเรียน ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ในหลักสูตร 

2.1   วิธีการสอน 
(1) บรรยายเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทาง หลักการออกแบบ 2 มิติ และ  

3 มิติ ซึ่งได้แก่ เส้น สี น้ าหนัก พื้นผิว บริเวณว่าง รูปร่าง หรือรูปทรง เป็นต้น การฝึกฝนการสร้างสรรค์งานออกแบบ การ
ประสานและกลมกลืนกันต่อหลักการ เทคนิคพื้นฐานทางการออกแบบได้อย่างเหมาะสม และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ต่อ
การพัฒนาการออกแบบและงานสร้างสรรค์ด้านอื่น ๆ อย่างน่าสนใจ 

2.2   วิธีการประเมินผล 
(1) ประเมินจากผลงานท่ีรับผิดชอบในเรื่องของ ความต้ังใจ  ความ 

ครบถ้วนสมบูรณ์ของงาน การพัฒนาทักษะในการออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ  ท่ีได้เรียนรู้ศึกษามาใช้ต่อการสร้างสรรค์ผลงาน
ได้อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ 
   
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 (1)  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

 (2)  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 (3)  สามารถรวบรวมศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 

 (4)  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในกระบวนการออกแบบเครื่องแต่ง
กายแต่ละครั้งได้อย่างเหมาะสม 

3.2   วิธีการสอน 
(1) บรรยายและฝึกพัฒนากระบวนการความคิดแนวทางในสร้างสรรค์ผลงาน การทดลองปฏิบัติจริง 
(2)  มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน ามาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบผลงานได้

อย่างมีเหตุผล และสามารถน าแรงบันดาลใจนั้นมาเป็นหัวข้อในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเหมาะสม 
(3)  ฝึกการน าเสนอผลงานของนักศึกษาเพื่อเพิ่มความมั่นใจและฝึกการถ่ายทอดเนื้อหาเรื่องราวในการ

ออกแบบงาน 2 มิติและ 3 มิติ 
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(4)  เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความเห็น วิเคราะห์ และสรุปผลงานร่วมกัน เพื่อท่ีนักศึกษาจะน า
ข้อคิดเห็นไปพัฒนาในท างานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.3    วิธีการประเมินผล 

(1) ประเมินผลจากการปฏิบัติ การคิดค้นหาแรงบันดาลใจเพื่อการออกแบบ2 มิติ 3 มิติ ท้ังในช้ันเรียน และ
การบ้านท่ีมอบหมายให้ 

(2)  ประเมินผลจากความรู้และความเข้าใจของผู้เรียน ความสม่ าเสมอและการให้ความร่วมมือในช้ันเรียน 
ตลอดจนพัฒนาการท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียนวิชานี้ 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

 (1) สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนหลากหลายสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 (2)  สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มท้ังใน
บทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

 (3)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

 (4)  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 (5)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมท้ังแสดงจุดยืน

อย่างพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ่ม 
 (6)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ ท้ังของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างตอเนื่องคุณสมบัติต่างๆ นี้

สามารถวัดร่วมกับคุณสมบัติในข้อ (๑) , (๒) และ (๓) ได้ในระหว่างการท ากิจกรรมร่วมกัน 
4.2   วิธีการสอน 

(1) ให้นักศึกษาฝึกฝนในการสร้างสรรค์งานออกแบบ 2 มิติและ 3 มิติ โดย ทดลองและปฏิบัติจริง 
(2) มีการเปิดให้แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ และ สรุปผลงานร่วมกัน เพื่อท่ีนักศึกษาจะน าข้อคิดเห็นไป

พัฒนาการในการท างานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) มอบหมายงานให้นักศึกษา โดยก าหนดขอบเขตและระยะเวลาในการปฎิบัติงาน 

4.3    วิธีการประเมินผล 

(1) ประเมินผลจากพฤติกรรมและทัศนคติการเรียนรู้ท้ังในช้ันเรียน ตลอดจนการน าเสนอผลงานหน้าช้ันใน
แต่ละครั้ง 

(2)  ประเมินผลจากความประพฤติความใส่ใจระหว่างเรียน รู้จักการเคารพตัวเองและผู้อื่น    
(3)  ประเมินผลจากการส่งงานตามก าหนดเวลาท่ีได้รับมอบหมายในแต่ละครั้ง 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 (1)  มีทักษะในการใช้เครื่องมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างาน ท่ีเกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบเครื่องแต่งกาย 
 (2)  สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหา โดยใช้สารสนเทศหรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาท่ี

เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
 (3)  สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของส่ือการน าเสนอ

อย่างเหมาะสม 
   (4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารอย่างเหมาะสม 
5.2   วิธีการสอน 

(1) อธิบายการสอนพร้อมยกตัวอย่างการน าเสนอผลงานผ่านทางส่ือเทคโนโลยีเพื่อเป็นตัวอย่างในการเรียนรู้
ให้แก่นักศึกษา 

(2)  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลตัวอย่างผลงาน 2 มิติ และ 3 มิติ จากส่ือต่างๆและน ามาศึกษาหา
แนวทางในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบใหม่ ๆ พร้อมลงมือปฏิบัติได้อย่างน่าสนใจ 

5.3    วิธีการประเมินผล 

(1)ประเมินผลจากความสามารถในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในการค้นหาแรงบันดาลใจในการ
ออกแบบของผู้เรียน 

(2)  ประเมินผลจากรูปแบบผลงานการน าเสนอโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนประกอบอย่างเหมาะสม
กับหัวข้อท่ีได้รับมอบหมาย 

(3)  สามารถน าส่ือเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประกอบการน าเสนอผลงานการคิดค้น ตลอดจนขั้นตอนการ
ออกแบบเครื่องแต่งกายได้อย่างเหมาะสม 

 
6. ทักษะพิสัย 

 (1)  มีทักษะการปฏิบัติด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายตามเนื้อหารายวิชาและสามารถพัฒนาทักษะของ
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (2)  น าความรู้ทางทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายได้ 
 (3)  มีทักษะทางด้านการน าเสนอผลงานในรูปแบบแฟช่ันโชว์ต่อสาธารณชน 
 (4) มีทักษะความช านาญเฉพาะทางตามความถนัดของผู้เรียน  
6.2   วิธีการสอน 

(1) ให้นักศึกษาฝึกการน าทฤษฎีการออกแบบเครื่องแต่งกายมาใช้ต่อการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ 
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(2)  มอบหมายงานให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงาน 2 มิติ และ 3 มิติ ตามแนวทางในการพัฒนาสร้างสรรค์
ผลงานรูปแบบใหม่ ๆ พร้อมลงมือปฏิบัติได้อย่างน่าสนใจ 

6.3    วิธีการประเมินผล 

(1)ประเมินผลจากความสามารถในการใช้ทักษะด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายและหลักการออกแบบงาน 
2 มิติละ 3 มิติ 

(2)  ประเมินผลจากความช านาญและความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานทางการออกแบบ 
หมายเหตุ 

สัญลักษณ์   หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์   หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง  หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ท่ี 
หัวข้อ /รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

1 1. แนะน าการเรียน 
การสอนจุดประสงค์ 
รายวิชาและแนว 
ทางการเรียนการ 
สอน 
2. ศึกษาความหมาย 
ของศิลปะ พื้นฐาน 
หลักองค์ประกอบ 
ศิลป์ และหลักการ 
ออกแบบเบ้ืองต้น 
3. ส่ังงาน PRE – 
TEST ทดสอบการ 
สร้างสรรค์ผลงาน 
การจัดองค์ประกอบ 

4 ช่ัวโมง 1.  แนะน ารายวิชา วัตถุประสงค์การเรียนรู้และ
น าเข้าสู่บทเรียนผ่านโปรแกรม Google Meet 
Online 
2.  ช้ีแจงรายละเอียดของวิชาหลักการออกแบบ 
2 มิติ 3 มิติ 
3.  ศึกษาความหมายของศิลปะ ขอบข่ายของ
ศิลปะ พื้นฐานหลักองค์ประกอบศิลป์ และ
หลักการออกแบบเบ้ืองต้น การยกตัวอย่างข้อมูล
จากส่ือออนไลน์ และ website ท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ส่ังการบ้าน PRE –TEST ทดสอบการ
สร้างสรรค์ผลงานการจัดองค์ประกอบศิลป์ งาน 
2 มิติ บนกระดาษร้อยปอนด์ เพื่อทดสอบความ
ถนัดพื้นฐานในการสร้างสรรค์งานองค์ประกอบ
ศิลป์แต่ละคนต่อความเข้าใจพื้นฐานงาน

ดร.เตือนตา 
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ศิลป์ งาน 2 มิติ บน 
กระดาษร้อยปอนด์ 
เพื่อทดสอบความ 
ถนัดพื้นฐานในการ 
สร้างสรรค์งาน 
องค์ประกอบศิลป์ 
เบ้ืองต้นของนักศึกษา 
แต่ละคน 
 

 
 
 

 

องค์ประกอบศิลป์และพื้นฐานการวาดภาพและ
การใช้สีต่องานออกแบบ 2 มิติ และให้ท าการ
สแกนผลงานหรือถ่ายภาพผลงาน ส่งงานผ่าน
ทางการแชร์ข้อมูลออนไลน์ในระบบ Google 
Drive และน าเสนอในสัปดาห์ถัดไป 
ส่ือท่ีใช้ประกอบ 
1. Power Point ประกอบการบรรยาย 
2. โปรแกรมการสนทนาออนไลน์ Google Meet 
3. คอมพิวเตอร์เครื่องแสกนหรือกล้องถ่ายภาพ 
4. ข้อมูลเอกสารออนไลน์และWebsite ในการ
นกตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ไฟล์ google drive ในการแชร์ข้อมูลเพื่อการ 
ส่งผลงาน 
ข้อดี 
1. สะดวกสบายในการจัดการเรียนการสอนและ 
การเก็บข้อมูลการด าเนินการสอน 
2. สามารถจัดเก็บข้อมูลผลงานนักศึกษาได้อย่าง
เป็นระบบและรวดเร็ว 
ข้อเสีย 
1. การส่งผลงานรายวิชานี้เป็นการน าเสนอเรื่อง
ของสีสันและงานศิลปะ การใช้ระบบออนไลน์อาจ
ท าให้คุณภาพของงาน รายละเอียด สีสัน พื้นผิว 
และเทคนิคของช้ินงานในการน าเสนอผลงานด้อย
คุณภาพลง นักศึกษาแต่ละคนไม่สามารถมี 
เทคโนโลยี กล้อง คอมพิวเตอร์ ท่ีมีคุณภาพ
ระดับสูงได้เท่าเทียมเสมอกันทุกคนทุกบ้าน การ
สอนและส่งงานออนไลน์ในวิชานี้จึงไม่เหมาะสม
เท่าท่ีควร แต่เป็นการท าตามนโยบาย สุดท้าย
ยังไงก็ต้องให้นักศึกษารวบรวมผลงานช้ินจริงมา
ส่งอีกทีเพื่อท าการประเมินตามความถูกต้องของ
ช้ินงานและรายละเอียดงานตามจริง ท าให้เกิด
การท างานซ้ าซ้อนหลายรอบข้ึน 
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2 1. ทดลองการ 
น าเสนอผลงาน 
สร้างสรรค์ 2 มิติ 
2. ทบทวน 
ความหมายและความ 
ส าคัญของหลักการ 
ออกแบบและ 
องค์ประกอบศิลป์ 
3.หลักการออกแบบ 
ศิลปะ จุด และ เส้น 
และส่ังการบ้านงาน 
ออกแบบ 2 มิติ จุด 
และเส้น 

4 ช่ัวโมง 1. ทดลองการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ Pre – 
test การออกแบบ 2 มิติ ผ่านระบบการน าเสนอ
ส่ือออนไลน์ Google Meet พูดคุยและช้ีแนะ
แนวทางการออกแบบ 
2. การสอนทบทวนความหมายและความส าคัญ
ของหลักการออกแบบและองค์ประกอบศิลป์ 
รวมถึงประเภทของการออกแบบ บรรยายด้วย
โปรแกรม Google Meet 
3. ศึกษาและฝึกปฏิบัติองค์ประกอบศิลป์ในเรื่อง 
ของ จุด และเส้น ในรูปแบบต่าง ๆ บรรยายผ่าน 
โปรแกรม Google Meet พร้อมส่งตัวอย่างการ
ท างานเรื่องจุดและเส้นให้นักศึกษาดูเป็นแนวทาง
เพื่อท างานออกแบบ 2 มิติเรื่องจุดและเส้น ส่ง
งานทาง Google Drive พร้อมการน าเสนอใน
สัปดาห์ถัดไปส่ังการบ้าน 
- ให้ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิค 
องค์ประกอบศิลป์พื้นฐานเรื่อง จุด และ เส้น 2ช้ิน 
1.การสร้างสรรค์ผลงานองค์ประกอบศิลป์ด้วย 
เทคนิค “จุด” 1 ช้ิน และ 2. การออกแบบ
ลวดลายผ้าขาวม้าโดยใช้หลักองค์ประกอบศิลป์
เรื่อง “เส้น”1 ช้ิน ลงบนกระดาษร้อยปอนด์
ขนาด A4 พร้อมอธิบายแนวความคิดและรูปแบบ
การสร้างสรรค์ด้านหลังของกระดาษ 
ส่ือท่ีใช้ประกอบ 
1. Power Point ประกอบการบรรยาย 
2. โปรแกรมการสนทนาออนไลน์ Google Meet 
3. คอมพิวเตอร์เครื่องแสกนหรือกล้องถ่ายภาพ 
4. ข้อมูลเอกสารออนไลน์และWebsite ในการ
นกตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ไฟล์ google drive ในการแชร์ข้อมูลเพื่อการ 
ส่งผลงาน 
(ซ้ า ข้อดีและข้อเสีย) 

ดร.เตือนตา 
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3 1. การน าเสนอ 
ผลงานการออกแบบ 
สร้างสรรค์ 2 มิติ 
เรื่อง จุดและเส้น 
2.องค์ประกอบศิลปะ 
ในเรื่องของรูปร่าง 
รูปทรง 
3.ตัวอย่างผลงานการ 
สร้างสรรค์ 
องค์ประกอบศิลป์ 
เรื่องรูปร่างรูปทรง 

4 ช่ัวโมง 1. การน าเสนอผลงานรายบุคคลจากท่ีส่ังการบ้าน
สัปดาห์ก่อนเรื่องจุดและเส้น ผ่านระบบออนไลน์
โปรแกรม Google Meet พร้อมแนะแนวทางการ
สร้างสรรค์ท่ีน่าสนใจและแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ต่อผลงานการสร้างสรรค์กับเพื่อนร่วมชั้น 
2. ศึกษาถึงความหมายและประเภทของรูปร่าง
และรูปทรง ในรูปแบบต่าง ๆ บรรยายผ่าน
โปรแกรม Google Meet Online 
3. ยกตัวอย่างการสร้างสรรค์ผลงาน 2 มิติและ 
แนวทางฝึกปฏิบัติเรื่องของรูปร่างรูปทรงผ่านส่ือ 
ออนไลน์ website ท่ีเกี่ยวข้องหรือ Youtube 
4. ศึกษาและฝึกปฏิบัติองค์ประกอบศิลป์ในเรื่อง 
ของรูปร่าง รูปทรงในรูปแบบต่าง ๆ บรรยายผ่าน
โปรแกรม Google Meet พร้อมส่งตัวอย่างการ
ท างานเรื่องรูปร่างรูปทรงให้นักศึกษาดูเป็น
แนวทางเพื่อท างานออกแบบ 2 มิติเรื่องจุดและ
เส้น ส่งงานทาง Google Drive พร้อมการ
น าเสนอในสัปดาห์ถัดไป 
สั่งการบ้าน 
- ให้ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิค 
องค์ประกอบศิลป์พื้นฐานเรื่อง รูปร่าง รูปทรง ลง
บนกระดาษร้อยปอนด์ขนาด A4 พร้อมอธิบาย 
แนวความคิดและรูปแบบการสร้างสรรค์ ด้านหลัง 
ของกระดาษ 
- เตรียมวัสดุอุปกรณ์หรือวัสดุเหลือใช้ท่ีสามารถ 
สร้างพื้นผิวบนงานศิลปะ เช่น เศษผ้า เปลือกไม้ 
ลูกปัดสี เป็นต้น พร้อมเครื่องมือในการสร้างสรรค์ 
งานและการปะติด มาในช้ันเรียนสัปดาห์หน้า 
ส่ือท่ีใช้ประกอบ 
1. Power Point ประกอบการบรรยาย 
2. โปรแกรมการสนทนาออนไลน์ Google Meet 
3. คอมพิวเตอร์เครื่องแสกนหรือกล้องถ่ายภาพ 

ดร.เตือนตา 
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4. ข้อมูลเอกสารออนไลน์และWebsite ในการ
นกตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ไฟล์ google drive ในการแชร์ข้อมูลเพื่อการ 
ส่งผลงาน 
(ซ้ า ข้อดีและข้อเสีย) 

4 1. การน าเสนอ 
ผลงานการออกแบบ 
สร้างสรรค์ 2 มิติ 
เรื่อง รูปร่างรูปทรง 
2. องค์ประกอบ 
ศิลปะในเรื่องพื้นผิว 
3.ตัวอย่างผลงานการ 
สร้างสรรค์
องค์ประกอบศิลป์ 
เรื่องพื้นผิว 

4 ช่ัวโมง 1. การน าเสนอผลงานรายบุคคลจากท่ีส่ังการบ้าน 
สัปดาห์ก่อนเรื่องรูปร่างรูปทรง ผ่านระบบ
ออนไลน ์
โปรแกรม Google Meet พร้อมแนะแนวทางการ
สร้างสรรค์ท่ีน่าสนใจและแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ต่อผลงานการสร้างสรรค์กับเพื่อนร่วมชั้น 
2.ศึกษาและฝึกปฏิบัติในเรื่องพื้นผิว โดยการ
ค้นหาเทคนิคและวัสดุท่ีช่วยเสริมในการ
สร้างสรรค์ผลงานรูปแบบใหม่ ๆ ขึ้น ผ่านการ
บรรยายระบบออนไลน์โปรแกรม Google Meet 
2. ฝึกปฏิบัติเรื่องของพื้นผิวจากวัสดุอุปกรณ์ท่ี 
สามารถหาได้รอบตัวหรือวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ 
3. ศึกษาและฝึกปฏิบัติองค์ประกอบศิลป์ในเรื่อง
ของพื้นผิวในรูปแบบต่าง ๆ บรรยายผ่าน
โปรแกรม Google Meet พร้อมส่งตัวอย่างการ
ท างานเรื่องพื้นผิวให้นักศึกษาดูเป็นแนวทางเพื่อ 
ท างานออกแบบ 2 มิติเรื่องจุดและเส้น ส่งงาน
ทาง Google Drive พร้อมการน าเสนอในสัปดาห์
ถัดไป 
สั่งการบ้าน 
- ให้ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิค 
องค์ประกอบศิลป์พื้นฐานเรื่อง พื้นผิว ลงบน 
กระดาษร้อยปอนด์ขนาด A4 พร้อมอธิบาย 
แนวความคิดและรูปแบบการสร้างสรรค์ ด้านหลัง 
ของกระดาษ 
ส่ือท่ีใช้ประกอบ 
1. Power Point ประกอบการบรรยาย 

ดร.เตือนตา 
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2. โปรแกรมการสนทนาออนไลน์ Google Meet 
3. คอมพิวเตอร์เครื่องแสกนหรือกล้องถ่ายภาพ 
4. ข้อมูลเอกสารออนไลน์และWebsite ในการ
นกตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ไฟล์ google drive ในการแชร์ข้อมูลเพื่อการ 
ส่งผลงาน 
(ซ้ า ข้อดีและข้อเสีย) 

5 1.องค์ประกอบศิลปะ 
เรื่องการใช้สี ต่อการ 
สร้างสรรค์ผลงาน 
2. การน าเสนอ 
ผลงานรายบุคคลจาก 
ท่ีส่ังการบ้านสัปดาห์ 
ก่อนหน้าช้ันเรียน 
เรื่องพื้นผิว 

4 ช่ัวโมง 1. ศึกษาถึงความส าคัญของหลักการออกแบบ 
พื้นฐานเรื่องของสี ต่อการสร้างสรรค์ผลงาน ใน 
รูปแบบต่าง ๆ 
2. ฝึกปฏิบัติเรื่องของสี วงจรสีค่าน้ าหนักของสีท่ี
มีความเหมาะสมต่องานศิลปะเบ้ืองต้น 
3. การน าเสนอผลงานรายบุคคลจากท่ีส่ังการบ้าน 
สัปดาห์ก่อนหน้าช้ันเรียนพร้อมการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นต่อผลงานการสร้างสรรค์กับเพื่อน
ร่วมชั้น 
ส่ือท่ีใช้ประกอบ 
1. Power Point ประกอบการบรรยาย 
2. โปรแกรมการสนทนาออนไลน์ Google Meet 
3. ไฟล์ google drive ในการแชร์ข้อมูลเพื่อการ 
ส่งผลงาน 
สั่งการบ้าน 
- ให้ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิค 
องค์ประกอบศิลป์พื้นฐานเรื่อง สีในงาน
องค์ประกอบศิลป์สร้างสรรค์ ลงบนกระดาษร้อย
ปอนด์ขนาด A4 พร้อมอธิบายแนวความคิดและ
รูปแบบการสร้างสรรค์ ด้านหลังของกระดาษ 
- แบ่งกลุ่มกลุ่มละ 3-4 คน ท าการปรึกษาและ 
เตรียมอุปกรณ์ในการท างานสร้างสรรค์เกี่ยวกับ
การสร้างสรรค์ผลงานโดยผสมเทคนิคหลักการ
ออกแบบศิลปะ เบื้องต้น ได้แก่ จุด เส้น รูปร่าง
รูปทรงพื้นผิว และสี เป็นรายกลุ่ม บนวัตถุรูปทรง

ดร.เตือนตา 
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ต่าง ๆหรือบนผืนผ้า เส้ือผ้าตามความเหมาะสม 
และจินตนาการสร้างสรรค์ 

6 1. องค์ประกอบ 
ศิลปะเรื่อง สี ครั้งท่ี 
2 ( ต่อ) การ 
ออกแบบสีงานเชิง 
พาณิชย์ ความรู้สึกท่ี 
มีต่อสี ต่องานศิลปะ 
และงานออกแบบ 
2. การน าเสนอ 
ผลงานรายบุคคลจาก 
ท่ีส่ังการบ้านสัปดาห์ 
ก่อนหน้าช้ันเรียน 

4 ช่ัวโมง 1. ศึกษาและฝึกปฏิบัติส่วนประกอบส าคัญของ 
ศิลปะเรื่องสี ต่องานออกแบบเชิงพาณิชย์ และ 
ความรู้สึกท่ีมีต่อสี ต่องานศิลปะและงานออกแบบ 
2. การน าเสนอผลงานรายบุคคลจากท่ีส่ังการบ้าน 
สัปดาห์ก่อนหน้าช้ันเรียนพร้อมการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นต่อผลงานการสร้างสรรค์กับเพื่อน
ร่วมชัน้ 
ส่ือท่ีใช้ประกอบ 
1. Power Point ประกอบการบรรยาย 
2. โปรแกรมการสนทนาออนไลน์ Google Meet 
3. ไฟล์ google drive ในการแชร์ข้อมูลเพื่อการ 
ส่งผลงาน 
สั่งการบ้าน 
- ให้ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิค 
องค์ประกอบศิลป์พื้นฐานเรื่อง สี และ น้ าหนัก 
ต่อการออกแบบสีงานเชิงพาณิชย์ (โปสเตอร์ 
กระดาษจดหมายและซอง)ลงบนกระดาษร้อย
ปอนด์ขนาดA4 พร้อมอธิบายแนวความคิดและ
รูปแบบการสร้างสรรค์ ด้านหลังของกระดาษ 
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7 1.สรุปเนื้อหาครึ่งแรก 
2. ปฏิบัติการค้นหา 
แรงบันดาลใจและ 
การออกแบบผลงาน 
จากหัวข้อท่ีได้รับใน 
ช้ันเรียน 
3. น าเสนอการ 
สร้างสรรค์ผลงานท่ี 
ท าการออกแบบ 

4 ช่ัวโมง 1. สรุปเนื้อหาส าคัญและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ 
ส่วนประกอบส าคัญของศิลปะเบ้ืองต้น ได้แก่ จุด 
เส้น รูปร่างรูปทรง พื้นผิว และสี 
2. จัดท าผลงานสร้างสรรค์และอภิปราย โดยการ 
แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 – 4 คนท างานสร้างสรรค์ 
เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานโดยผสมผสาน
เทคนิคหลักการออกแบบศิลปะ เบื้องต้น ได้แก่ 
จุด เส้น รูปร่างรูปทรง พื้นผิว และสี เป็นรายกลุ่ม 
บนวัตถ ุรูปทรงต่าง ๆ ตามถนัด หรือบนผืนผ้า 
เส้ือผ้าตามความเหมาะสมและจินตนาการ
สร้างสรรค์ 
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ส่ือท่ีใช้ประกอบ 
1. Power Point ประกอบการบรรยาย 
2. โปรแกรมการสนทนาออนไลน์ Google Meet 
3. ไฟล์ google drive ในการแชร์ข้อมูลเพื่อการ 
ส่งผลงาน 

8 1.สอบกลางภาค 4 ช่ัวโมง 1. สอบกลางภาคเก็บคะแนน ท้ังภาคทฤษฎีและ 
ปฏิบัติในช้ันเรียนในการให้สร้างสรรค์ผลงาน
ออกแบบ 2 มิติ 
ส่ือท่ีใช้ประกอบ 
1. Power Point ประกอบการบรรยาย 
2. โปรแกรมการสนทนาออนไลน์ Google Meet 
3. ไฟล์ google drive ในการแชร์ข้อมูลเพื่อการ 
ส่งผลงาน 
4. ข้อสอบ  

ดร.เตือนตา 

9 1.องค์ประกอบ 
ส าคัญท่ีเป็นหลักใน 
การสร้างสรรค์ศิลปะ 
และงานออกแบบ
เอกภาพ ดุลยภาพ 

4 ช่ัวโมง 1. ศึกษาและฝึกปฏิบัติในส่วนขององค์ประกอบ 
ส าคัญท่ีเป็นหลักในการสร้างสรรค์ศิลปะและงาน 
ออกแบบ ได้แก่ เอกภาพ การขัดแย้ง การ
ประสานการซ้ า ดุลยภาพ สมมาตร และ
อสมมาตร 
ส่ือท่ีใช้ประกอบ 
1. Power Point ประกอบการบรรยาย 
2. โปรแกรมการสนทนาออนไลน์ Google Meet 
3. ไฟล์ google drive ในการแชร์ข้อมูลเพื่อการ 
ส่งผลงาน 
สั่งการบ้าน 
- ให้ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้หลัก 
องค์ประกอบศิลป์เรื่องเอกภาพ การขัดแย้ง การ 
ประสาน การซ้ า ดุลยภาพ สมมาตร และ
อสมมาตร ในรูปแบบการสร้างสรรค์ลวดลายผ้า
พิมพ์ลงบนกระดาษร้อยปอนด์ขนาด A4 พร้อม
อธิบายแนวความคิดและรูปแบบการสร้างสรรค์ 
ด้านหลังของกระดาษ 
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10 1. ความรู้ท่ัวไป 
ทางการออกแบบ 
2. การน าเสนอ 
ผลงานรายบุคคลจาก 
ท่ีส่ังการบ้านสัปดาห์ 
ก่อนหน้าช้ันเรียน 

4 ช่ัวโมง 1. ศึกษาความหมายของการออกแบบ การสร้าง
แรงบันดาลใจและจินตนาการ กระบวนการ
ออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน 
2. การน าเสนอผลงานรายบุคคลจากท่ีส่ังการบ้าน 
สัปดาห์ก่อนหน้าช้ันเรียนพร้อมการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นต่อผลงานการสร้างสรรค์กับเพื่อน
ร่วมชั้น 
ส่ือท่ีใช้ประกอบ 
1. Power Point ประกอบการบรรยาย  
2. โปรแกรมการสนทนาออนไลน์ Google Meet 
3. ไฟล์ google drive ในการแชร์ข้อมูลเพื่อการ 
ส่งผลงาน 
สั่งการบ้าน 
- ให้ออกแบบแผนภูมิต้นไม้การระดมความคิดใน
การสร้างสรรค์งานออกแบบตามแนวทางท่ี
ก าหนดพร้อมสร้างสรรค์แบบร่างสเก็ต (Sketch) 
ผลงานขนาด A4 พร้อมอธิบายแนวความคิดและ
รูปแบบการสร้างสรรค์ ด้านหลังของกระดาษ 
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11 1. มนุษย์กับการ 
ออกแบบ อารยธรรม 
สู่เทคโนโลยี 
2. การน าเสนอ 
ผลงานรายบุคคลจาก 
ท่ีส่ังการบ้านสัปดาห์ 
ก่อนหน้าช้ันเรียน 
3. ความหมายและ 
ประเภทของการ 
ออกแบบงาน 2 มิติ 
และ 3 มิติ ต่อการ 
ออกแบบงานเชิง 
พาณิชย์ 

4 ช่ัวโมง 1. ศึกษาแนวทางและประวัติศาสตร์เบ้ืองต้นของ
งานออกแบบต่ออารยธรรมของมนุษย์ 
วิวัฒนาการงานออกแบบต้ังแต่อดีตจนปัจจุบัน 
2. การน าเสนอผลงานรายบุคคลจากท่ีส่ังการบ้าน 
สัปดาห์ก่อนหน้าช้ันเรียนพร้อมการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นต่อผลงานการสร้างสรรค์กับเพื่อน
ร่วมชั้น 
ส่ือท่ีใช้ประกอบ 
1. Power Point ประกอบการบรรยาย  
2. โปรแกรมการสนทนาออนไลน์ Google Meet 
3. ไฟล์ google drive ในการแชร์ข้อมูลเพื่อการ 
ส่งผลงาน 
สั่งการบ้าน 
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- เตรียมรูปภาพตัวอย่างผลงานการออกแบบ 2 
มิติและ 3 มิติต่องานเชิงพาณิชย์อย่างละ 1 
ผลงาน พร้อมท้ังศึกษาเพื่อน ามาพูดคุย
แลกเปล่ียนหน้าช้ันเรียน 

12 1. หลักการ
สร้างสรรค์งานตาม 
หลักการออกแบบ 2 
มิติ และ 3 มิติ เชิง 
พาณิชย์การแบ่ง 
ขั้นตอนกระบวนการ 
ออกแบบ 
2. การอภิปราย 
รูปภาพตัวอย่าง 
ผลงาน 2 มิติ 3 มิติ 

4 ช่ัวโมง 1. ศึกษาถึงกระบวนการ กลวิธีในการสร้างสรรค์
งานออกแบบประเภท 2 มิติ และ 3 มิติ เชิง
พาณิชย์และการบรรยายข้ันตอนกระบวนการ
ออกแบบผลงาน 
2. การอภิปรายรูปภาพตัวอย่างผลงานการ
ออกแบบ 2 มิติและ 3 มิติต่องานเชิงพาณิชย์
อย่างละ 1 ผลงาน พร้อมแลกเปล่ียนความคิด
รายบุคคลหน้าช้ันเรียน 
ส่ือท่ีใช้ประกอบ 
1. Power Point ประกอบการบรรยาย  
2. โปรแกรมการสนทนาออนไลน์ Google Meet 
3. ไฟล์ google drive ในการแชร์ข้อมูลเพื่อการ 
ส่งผลงาน 
สั่งการบ้าน 
- ให้เตรียมอุปกรณ์ในการออกแบบสร้างสรรค์ 
ผลงานโดยใช้หลักการออกแบบงาน 2 มิติ เชิง 
พาณิชย์จากทฤษฎีและหลักองค์ประกอบศิลป์
ต่าง ๆ ท่ีได้ท าการศึกษาท่ีผ่านมาในตอนต้น 
พร้อมตั้งหัวข้อระดมความคิดและร่างแบบสเก็ต 
(Sketch) ผลงานเบ้ืองต้นบนกระดาษร้อยปอนด์
ขนาด A4 พร้อมอธิบายแนวความคิดและรูปแบบ
การสร้างสรรค์ด้านหลังของกระดาษเมื่อน ามาท า
ผลงานร่วมกันในช้ันเรียน 
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13 1. การฝีกปฏิบัติ
สร้างสรรค์การ 
ออกแบบงาน 2 มิติ 
เชิงพาณิชย์ 
2. การน าเสนอ 

4 ช่ัวโมง 1.การฝึกปฏิบัติการออกแบบงาน 2 มิติ เชิง
พาณิชย์จากทฤษฎีและหลักองค์ประกอบศิลป์
ต่าง ๆ ท่ีได้ท าการศึกษาท่ีผ่านมาในตอนต้น เพื่อ
ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานการออกแบบได้อย่าง
เหมาะสม 
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ผลงานหน้าช้ันเรียน 2. น าเสนอผลงานท่ีท าการออกแบบในช้ันเรียน 
มาน าเสนอบรรยายอภิปรายร่วมกันในช้ันเรียน 
ส่ือท่ีใช้ประกอบ 
1. Power Point ประกอบการบรรยาย  
2. โปรแกรมการสนทนาออนไลน์ Google Meet 
3. ไฟล์ google drive ในการแชร์ข้อมูลเพื่อการ 
ส่งผลงาน 
สั่งการบ้าน 
- ให้เตรียมอุปกรณ์ในการออกแบบสร้างสรรค์ 
ผลงานโดยใช้หลักการออกแบบงาน 3 มิติ เชิง 
พาณิชย์จากทฤษฎีและหลักองค์ประกอบศิลป์
ต่าง ๆ ท่ีได้ท าการศึกษาท่ีผ่านมาในตอนต้น 
พร้อมตั้งหัวข้อระดมความคิดและร่างแบบสเก็ต 
(Sketch) ผลงานเบ้ืองต้นบนกระดาษร้อยปอนด์
ขนาด A4 พร้อมอธิบายแนวความคิดและรูปแบบ
การสร้างสรรค์ด้านหลังของกระดาษเมื่อน ามาท า
ผลงานร่วมกันในช้ันเรียน 

14 1. การฝีกปฏิบัติ 
สร้างสรรค์การ 
ออกแบบงาน 3 มิติ 
เชิงพาณิชย์ 
2. การน าเสนอ 
ผลงาน 

4 ช่ัวโมง 1.การฝึกปฏิบัติการออกแบบงาน 3 มิติ เชิง
พาณิชย์จากทฤษฎีและหลักองค์ประกอบศิลป์
ต่าง ๆ ท่ีได้ท าการศึกษาท่ีผ่านมาในตอนต้น เพื่อ
ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานการออกแบบได้อย่าง
เหมาะสมในช้ันเรียน 
2. น าผลงานท่ีท าการออกแบบในช้ันเรียน มา 
น าเสนอบรรยายอภิปรายร่วมกันในช้ันเรียน 
ส่ือท่ีใช้ประกอบ 
1. Power Point ประกอบการบรรยาย  
2. โปรแกรมการสนทนาออนไลน์ Google Meet 
3. ไฟล์ google drive ในการแชร์ข้อมูลเพื่อการ 
ส่งผลงาน 

ดร.เตือนตา 

15 1. การน าผลงานวิจัย
เรื่อง การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สินค้า

4 ช่ัวโมง 1.  การน าผลงานวิจัยเรื่อง การสร้างสรรค์
ลวดลายผ้าพิมพ์(จากโจทย์ท่ีก าหนด) ใช้
ประกอบการเรียนการสอนในส่วนของการใช้หลัก

ดร.เตือนตา 
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แฟช่ันจากลวดลาย
ส่ิงทอ(จากโจทย์ท่ี
ก าหนด) มาใช้
ประกอบการเรียน
การสอนครั้งท่ี 1 

องค์ประกอบศิลป์ต่องานออกแบบเชิงพาณิชย์ 
ต้ังแต่ท่ีมาท่ีไปจนถึงการหาแรงบันดาลใจ วิธี
การศึกษา ลวดลาย โครงสร้าง สีสัน เทคนิค และ
การใช้หลักองค์พื้นฐานต่าง ๆ ในการประยุกต์ให้
เป็นงานสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม 
ส่ือท่ีใช้ประกอบ 
1. Power Point ประกอบการบรรยาย  
2. โปรแกรมการสนทนาออนไลน์ Google Meet 
3. ไฟล์ google drive ในการแชร์ข้อมูลเพื่อการ 
ส่งผลงาน 

16 1. การน ารูปแบบ 
ผลงานสร้างสรรค์ 
จากผลงานวิจัยการ 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
สินค้าแฟช่ันจาก 
ลวดลาย(ตามโจทย์ท่ี
ก าหนด(ต่อ)) มาใช้
ประกอบการเรียน
การสอนครั้งท่ี 
2 และการฝึกการ 
ออกแบบงาน 
สร้างสรรค์จากโจทย์ 
แรงบันดาลใจ 
ท่ีก าหนดได้ 

4 ช่ัวโมง 1. การน ารูปแบบผลงานสร้างสรรค์จากโจทย์ท่ี
ก าหนด(ต่อ) มาใช้ประกอบการเรียนการสอนใน
ส่วนของการใช้หลักองค์ประกอบศิลป์ต่องาน
ออกแบบเชิงพาณิชย์ต้ังแต่ท่ีมาท่ีไปจนถึงการหา
แรงบันดาลใจ วิธีการศึกษาลวดลาย โครงสร้าง 
สีสัน เทคนิค และการใช้หลักองค์พื้นฐานต่าง ๆ 
ในการประยุกต์ให้เป็นงานสร้างสรรค์ได้อย่าง
เหมาะสม 
2. จากการศึกษาให้ท าการฝึกการออกแบบ
ลวดลายผ้าจากแรงบันดาลใจลวดลายส่ิงทอตาม
โจทย์ท่ีก าหนด โดยแบ่งกลุ่มละ 5 คน พร้อมการ
น าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 
ส่ือท่ีใช้ประกอบ 
1. Power Point ประกอบการบรรยาย  
2. โปรแกรมการสนทนาออนไลน์ Google Meet 
3. ไฟล์ google drive ในการแชร์ข้อมูลเพื่อการ 
ส่งผลงาน 

ดร.เตือนตา 

17 1.  สอบปลายภาค 
 

4 ช่ัวโมง 1. สอบปลายภาคเก็บคะแนน ท้ังภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ 
ส่ือท่ีใช้ประกอบ 
1. โปรแกรมการสนทนาออนไลน์ Google Meet 
2. ใช้ Google Classroom เช็คช่ือ 

ดร.เตือนตา 
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3. ไฟล์ google drive ในการแชร์ข้อมูลเพื่อการ 
ส่งผลงาน 
4. ข้อสอบ 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
(ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา 
(Curriculum Mapping) ตามท่ีก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห์ท่ีประเมินและสัดส่วนของการประเมิน) 

กิจกรรม 
ท่ี 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 1.1,1.6,2.1,2.2,2.3, 
3.2,4.1,6.1,6.2 

การสร้างสรรค์ผลงานจาก 
ทฤษฎีหลักองค์ประกอบ 

ศิลป์และหลักการออกแบบ 
2 มิติและ 3 มิติ ในรูปแบบ 
ต่าง ๆ  พร้อมการน าเสนอ 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ผ่านระบบการส่ือสารออนไลน์  

ตลอดภาค
การศึกษาตามแต่

ละสัปดาห์ 

35% 

2 1.1,1.6,2.1,2.2,2.3, 
3.2,4.1,6.1,6.2 

การเข้าช้ันเรียนและมีส่วนร่วม 
ในการสอนผ่านระบบการ

ส่ือสารออนไลน์ 

1-15 10% 

3 1.1,1.6,2.1,2.2,2.3, 
3.2,4.1,6.1,6.2 

การสอบภาคกลาง 8 20% 

4 1.1,1.6,2.1,2.2,2.3, 
3.2,4.1,6.1,6.2 

การสอบปลายภาค 15 20% 

5 1.1,1.6,2.1,2.2,2.3, 
3.2,4.1,6.1,6.2 

การน าเสนองานกลุ่มผลงาน
สร้างสรรค์การออกแบบจาก

แนวคิดด้านต่างๆในการ
สอนผ่านระบบการส่ือสาร

ออนไลน ์

5 – 7,16 15% 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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1. ต าราและเอกสารหลัก 
1)  เอกสารประกอบการสอนวิชา FAD1108 รายวิชาหลักการออกแบบ 2 มิติและ 3 มิติ 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 1) กุลนิกา เหลือบจ าเริญ,2553.องค์ประกอบศิลป์. กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์ม,บจก. 
 2) นวลน้อย บุญวงษ์. หลักการออกแบบ. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3) อ้อยทิพย์  พลศรี.2545.การออกแบบลวดลาย .กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
4) สกนธ์  ภู่งามดี.2545.การออกแบบการพิมพ์. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์วาดศิลป์. 
5) อัจฉราพร  ไศละสูต.2524.การออกแบบลวดลายผ้าและเทคนิคการพิมพ์.กรงุเทพฯ : สหประชาพาณิชย์. 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
1) สุวิธธ์  สาดสังข์. การออกแบบเครื่องแต่งการสตรีปาร์ต้ีแวร์ตามแนวทฤษฎีการลอกเลียนแบบธรรมชาติของ

อริสโตเติลและแรงบันดาลใจจากดอกไม้ทะเลท่ีสามารปรับเปล่ียนรูปแบบได้.โครงการพิเศษศิลปนิพนธ์มหาบัณฑิต.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2551.  

2) สุวิธธ์ สาดสังข์. ลวดลายผ้าพิมพ์จากการศึกษาเครื่องเบญจรงค์, ทุนโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและ
พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,2554. 

3) สุวิธธ์ สาดสังข์. ลวดลายผ้าพิมพ์จากแรงบันดาลใจของเล่นสังกะสีไทย, ทุนงบรายได้มหาวิทยาลัยราภัฎสวนสุนัน
ทา,2559. 
 4) สุวิธธ์ สาดสังข์.ลวดลายผ้าพิมพ์ผ้านุ่งส าเร็จรูปจากการศึกษาลวดลายส่ิงทอลาวโซ่ง (ไทยทรงด า) บ้านดอนมะนาว 
จังหวัดสุพรรณบุรี , ทุนงบรายได้มหาวิทยาลัยราภัฎสวนสุนันทา, 2560. 
 5) สุวิธธ์ สาดสังข์.ลวดลายผ้าพิมพ์จากแรงบันดาลใจหมากรุกไทย, ทุนงบรายได้มหาวิทยาลัยราภัฎสวนสุนันทา
,2561. 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

-  เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนผ่านแบบประเมินรายวิชา 

-  ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์และการน าไปประยุกต์ใช้ของตนเองโดยเปรียบเทียบ 
ระหว่างก่อนและหลังการเรียนรายวิชานี้ 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
   -  ประเมินผลการสอนจากแบบการประเมินรายวิชา 

-  ประเมินผลจากคะแนนสอบและผลงานของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 

-  ประมวลปัญหาและอุปสรรค ความคิดเห็นของนักศึกษา หาแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมเพื่อสรุปเป็นข้อมูลในการแก้ไข
ปรับปรุงรายวิชาต่อไป 

-  ปรับปรุงรายละเอียดวิชาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุ่นต่อไป 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
-  ตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชา 
-  เปรียบเทียบการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเพื่อให้มีมาตรฐานการให้คะแนน 

  -   มีการจัดแสดงผลงานและการน าเสนอผลงานตลอดการศึกษาปลายเทอมท้ังในรูปแบบนิทรรศการและการแสดง 
โดยเชิญให้อาจารย์ในสาขาวิชาท่านอื่นๆ และผู้มีความรู้เฉพาะทางภายนอกและนักศึกษาช้ันปีอื่นๆ หรือบุคคลภายนอก เข้า
ร่วมชมผลงานและประเมินผลความพึงพอใจท้ังการจัดการและผลงานของนักศึกษา 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

-  ประเมินจากผลการเรียนการสอนและการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา พร้อมท้ังน าผลการประเมินท่ีได้ มา
เปรียบเทียบกับผลการประเมินรายวิชาการสอนของตนเอง  เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระและแนวทางในการสอนให้มีคว าม
เหมาะสม  พร้อมท้ังปรับวิธีการเรียนการสอนให้ทันสมัยและตรงกับผลการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุด 
 

*********************
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)มคอ. 2 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
ด้านอื่น 

ๆ 

ความรับผิดชอบหลัก                                                        ความรับผิดชอบรอง  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 
รหัสวิชาFAD1108  
ชื่อรายวิชา   
หลักการออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 
Principles of Two and Three 
Dimensional  

                                

ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจ านวนได้ตามความรับผิดชอบ 


