
มคอ. ๓ 

หลกัสูตรระดบัปรญิญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑ รายวิชา FAD ๑๑๑๐ การออกแบบแฟชั่นด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
 

รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 
รหัสวิชา  FAD ๑๑๑๐ รายวิชา การออกแบบแฟชั่นด้วยคอมพิวเตอร ์

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
ภาคการศึกษา๑ ปีการศึกษา ๒๔๖๔ 

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชือ่รายวิชา   
รหัสวิชา    FAD๑๑๑๐ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย  การออกแบบแฟชั่นด้วยคอมพิวเตอร์   
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  Fashion Design by Computer. 

 
๒. จ านวนหนว่ยกิต   ๓ (๒-๒-๕) ทฤษฎี ๒ ชั่วโมง/ปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง/นอกเวลา ๕ ชั่วโมง  
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑  หลักสูตร       ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย  
๓.๒ ประเภทของรายวิชา    กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพ 
 
๔.อาจารย์ผูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
๔.๑  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา     อ.ดร.เตือนตา พรมุตตาวรงค์  
๔.๒  อาจารยผ์ู้สอน   อ.ดร.เตือนตา พรมุตตาวรงค์  
 
๕.  สถานที่ตดิต่อ   อาคาร ๕๘ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น ๑ 
E – Mail:     tuenta.po@ssru.ac.th 
๖. ภาคการศกึษา / ชั้นปีทีเ่รียน   

๖.๑ ภาคการศกึษาที่   ๑/ ชั้นปีที่ ๒ 
๖.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้ ประมาณ ๕๐ คน 

 
๗. รายวิชาทีต่้องเรียนมากอ่น(Pre-requisite)  (ถ้ามี) ไม่ม ี
 
๘. รายวิชาทีต่้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถ้ามี) ไม่ม ี
 
๙. สถานที่เรียน    อาคาร ๕๘ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง ๕๘๔๐๐ ชั้น ๔ 
 
๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรงุ   วันที่ ๖  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 

 



มคอ. ๓ 

หลกัสูตรระดบัปรญิญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๒ รายวิชา FAD ๑๑๑๐ การออกแบบแฟชั่นด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับงานออกแบบเครื่องแต่งกาย 
๒. มีความรู้ในทฤษฎี หลักการและกระบวนการออกแบบเครื่องแต่งกายโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ส าเร็จรูป
ส าหรับงานออกแบบเครื่องแต่งกาย 

 ๓. สามารถใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าหาแนวทางในการออกแบบเครื่องแต่งกาย 
๔. สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลความรู้อย่างเป็นระบบ และน าข้อมูลทางด้านการออกแบบด้วย
คอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบเครื่องแต่งกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการและวิธีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปที่ใช้ในการ
ออกแบบสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหา ช่องทางการเรียนรู้ และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และสถานการณใ์นภาวะ New normal 
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนนิการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
หลักการและวธิีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปที่ใชใ้นการออกแบบ และฝึกปฏิบตัิการออกแบบด้วย

คอมพิวเตอร ์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านการออกแบบ 
Principles and procedures of computerized programs in designs with practice in designing 

through the computerized program application. 
 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

๓๔ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย ( เฉพาะ
กรณีที่งดการเรียนการ
สอน ) 

๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

๓๔ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

 

๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

๘๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 



มคอ. ๓ 
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หน้า | ๓ รายวิชา FAD ๑๑๑๐ การออกแบบแฟชั่นด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 ๒ ชั่วโมง / สัปดาห ์
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผู้สอน  ห้อง . ชัน้ ....๑... อาคาร ..๕๘...... คณะ ศิลปกรรมศาสตร์   
 ๓.๒ ปรึกษาผา่นโทรศัพท์ที่ท างาน / มือถือ  หมายเลข ........๐๘๑-๕๕๘-๔๔๒๘..................................................... 
 ๓.๓ ปรึกษาผา่นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) .........tuenta.po@ssru.ac.th..............................................   
 ๓.๔ ปรึกษาผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Line)................................-………….................................   
 ๓.๕ ปรึกษาผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)...........................-............................................. 
 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมทีต่้องพัฒนา 
  ๑.๑  ตระหนักในคุณคา่และคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
  ๑.๒ มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
  ๑.๓  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญ 
  ๑.๔   เคารพสิทธิและรบัฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย ์
  ๑.๕  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
  ๑.๖  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

๑.๒   วิธีการสอน 

 (๑) ก าหนดหลักเกณฑ์ กฎระเบียบและข้อตกลงในการเรียนการสอน เช่น การเข้าเรียนให้ตรงเวลา 
 การมาเรียนอย่างสม่ าเสมอและการขาดเรียน เป็นต้น 
  (๒) สอดแทรกเรื่องราวที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมโดยเฉพาะเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ ลิขสิทธิ์ทาง
 ปัญญาไว้ในเนือ้หาวิชาที่สอน 

๑.๓    วิธีการประเมนิผล 
(๑) พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน  การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามก าหนดที่ให้และเวลา 

  (๒) การอ้างอิงเอกสารบุคคลอื่น 
 
๒. ความรู ้

๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 

   ๒.๑  มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวหลักการและทฤษฏีทีส่ าคัญด้านวิธีวิจัยทางการออกแบบเครื่องแต่งกาย 



มคอ. ๓ 
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   ๒.๒  สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาเข้าใจและอธิบายความต้องการของสังคมเกี่ยวกับงานวิธีวิจัยทางการ
ออกแบบเครื่องแต่งกาย รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้รูปแบบกระบวนการออกแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ ์

   ๒.๓  สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และปรับปรุง/หรือประเมิน องค์ประกอบต่างๆ ของงานออกแบบ
ทางด้านวิธีวิจัยทางการออกแบบเครื่องแต่งกายในลักษณะของงานสร้างสรรค์ 

   ๒.๔  สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการของงานออกแบบวิธีวิจัยทางการออกแบบเครื่อง
แต่งกายและสามารถน ามาใช้โดยการอนุรักษ์หรือประยุกต์งานในลักษณะของงานร่วมสมัยให้เข้ากับบริบททางสังคม   

   ๒.๕  มีความรู้และความเข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญด้านวิธีวิจัยทางการออกแบบ
เครื่องแต่งกาย  

   ๒.๖  มีความรู้ในแนวกว้างของวิธีวิจัยทางการออกแบบเครื่องแต่งกาย เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและ
เข้าใจผลกระทบ ที่เกิดขึ้นในวงการเครื่องแต่งกายในรูปแบบใหม่ ๒ 

   ๒.๗  มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์งานทางด้านวิธีวิจัยทางการออกแบบเครื่อง
แต่งกายตามความต้องการของวงการอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายแต่ละครั้ง 

   ๒.๘  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

๒.๒   วิธีการสอน 
(๑) บรรยายเกี่ยวกับทฤษฏแีละหลักการออกแบบ 

 (๒) ฝึกฝนทักษะการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ภายในชั้นเรียน 
 (๓) ให้นักศึกษาฝึกการท างานเดี่ยว และ งานกลุ่ม 
๒.๓    วิธีการประเมนิผล 

(๑) สอบกลาง/สอบปลายภาค 
 (๒) ประเมินจากความส าเร็จของผลงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

  (๓) ประเมินจากการน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
 
๓. ทักษะทางปัญญา 

๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
   ๓.๑  คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

   ๓.๒  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

   ๓.๓  สามารถ รวบรวมศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 

   ๓.๔  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑) มอบหมายงานให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 
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  (๒) การวิเคราะห์ ตอบข้อซักถาม จากการน าเสนอผลงาน 
๓.๓    วิธีการประเมนิผล 

(๑)  ประเมินจากงานที่มอบหมาย 
 (๒) ประเมินจากการน าเสนอแนวคิดและผลส าเร็จของงาน 

  (๓) ประเมินจากความเข้าใจในผลงานตัวเองสามารตอบข้อซักถามได ้
 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
   ๔.๑  สามารถสื่อสานกบักลุ่มคนหลากหลายความสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๔.๒ สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆในบทบาท
ผู้น าและผู้ร่วมทีมท างาน  
     ๔.๓  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
    ๔.๔ มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
    ๔.๕  สามารถเป็นผู้ริเริม่แสดงประเด็นการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
    ๔.๖  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

๔.๒   วิธีการสอน 
(๑) การมอบหมายงานทั้งกลุ่มและบุคคล 

๔.๓    วิธีการประเมนิผล 
(๑) ประเมินจากผลส าเร็จของงานกลุ่มและความร่วมมือในการท างานของแต่ละบุคคล 
(๒) คุณภาพของผลงานและความตรงต่อเวลา 

 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
   ๕.๑  มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปจัจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ทางด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย 
   ๕.๒  สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสิถิติ

ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
   ๕.๓  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ

น าเสนออย่างเหมาะสม 
   ๕.๔ สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยา่งเหมาะสม 
 



มคอ. ๓ 

หลกัสูตรระดบัปรญิญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๖ รายวิชา FAD ๑๑๑๐ การออกแบบแฟชั่นด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๕.๒   วิธีการสอน 
(๑) ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์และท ารายงานโดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือ 
(๒) สอนการน าเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ  

 
๕.๓    วิธีการประเมนิผล 

(๑) ประเมินจากการน าเสนอผลงานโดย การถ่ายทอดกระบวนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาส่วนร่วม
ได้อย่างเหมาะสม 

(๒) นักศึกษาสามารถคิด วิเคราะห์และแก้ปญัหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการท างานได้ 
 

๖. ทักษะพสิัย 
   ๖.๑ มีทักษะการปฏิบัติด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายตามเนื้อหารายวิชาและสามารถพฒันา
ทักษะของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๖.๒ น าความรู้ทางทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายได้ 
   ๖.๓ มีทักษะทางด้านการน าเสนอผลงานในรูปแบบแฟช่ันโชว์ต่อสาธารณชน 
   ๖.๔ มีทักษะความช านาญเฉพาะทางตามความถนัดของผู้เรียน 
หมายเหต ุ

สัญลักษณ ์ หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum 
Mapping) 
 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 
๑. แผนการสอน 
หลักการและวธิีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปที่ใชใ้นการออกแบบ และฝึกปฏิบตัิการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ โดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านการออกแบบ 
 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ /รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

๑ แนะน ารายวิชาและระเบียบต่างๆ
ของการศึกษาในรายวิชา 
 

๔ ๑. ผู้สอนแนะน า ชี้แจงรายวิชาและ
ระเบียบต่างๆของการศึกษาใน
รายวิชา 

ดร.เตือนตา  
พรมุตตาวรงค์ 

 



มคอ. ๓ 

หลกัสูตรระดบัปรญิญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๗ รายวิชา FAD ๑๑๑๐ การออกแบบแฟชั่นด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๒. ผู้สอนอธิบายเน้ือหารายวิชา
เกี่ยวกับการออกแบบด้วย
คอมพิวเตอร์ ก าหนดวิธีการท างานที่
ต้องปฏิบัติ 
สื่อที่ใช ้
-Power Point และ/หรือ File PDF
ประกอบการบรรยาย 
-บรรยายด้วย Google Meet 
 

๒ หลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปที่ใช้ในการออกแบบ 

๔ ๑. ผู้สอนอธิบายการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับงาน
ออกแบบด้านต่างๆ 
๒. ผู้สอนอธิบายความส าคัญและการ
ใช้งานโปรแกรม illustratorเบื้องต้น 
๓. ผู้สอนอธิบายการใช้เครื่องมือ
ต่างๆในโปรแกรม illustrator 
๔. นักศึกษาทดลองปฏิบัติการใช้
เครื่องมือต่างๆในโปรแกรม 
illustrator 
สื่อที่ใช ้
-Power Point และ/หรือ File PDF
ประกอบการบรรยาย 
-บรรยายด้วย Google Meet 
-ส่งงานผ่าน Google Drive 

ดร.เตือนตา  
พรมุตตาวรงค์ 

 
 

๓ วิธีการใช้โปรแกรม illustrator ใช้ใน
การออกแบบ 
 
 

๔ ๑. ผู้สอนอธิบายถึงเทคนิคการตัด
ภาพโดยการใช้โปรแกรม illustrator 
๒. ผู้สอนอธิบายถึงขั้นตอนการท า
นามบัตรโดยการใช้โปรแกรม 
illustrator 
๓. นักศึกษาทดลองปฏิบัติการใช้
โปรแกรม illustratorในการท า
นามบัตรตนเอง 

ดร.เตือนตา  
พรมุตตาวรงค์ 

 



มคอ. ๓ 

หลกัสูตรระดบัปรญิญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๘ รายวิชา FAD ๑๑๑๐ การออกแบบแฟชั่นด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๔. นักศึกษาท าการน าเสนอผลงาน
การออกแบบหน้าช้ันเรียน 
๕. นักศึกษาร่วมกันแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
สื่อที่ใช ้
-Power Point และ/หรือ File PDF
ประกอบการบรรยาย 
-บรรยายด้วย Google Meet 
-ส่งงานผ่าน Google Drive 

๔ ฝึกปฏิบัติการออกแบบด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม 
illustrator ในการวาดการ์ตูนและ
โครงหุ่น ด้วยเทคนิคการใช้ปากกา
และฝึกลงส ี
 

๔ ๑. ผู้สอนอธิบายถึงขั้นตอนการใช้
โปรแกรม illustratorในการวาด
การ์ตูนและโครงหุ่นด้วย 
๒. นักศึกษาฝกึปฏิบัติการใช้
โปรแกรม illustrator 
สื่อที่ใช ้
-Power Point และ/หรือ File PDF
ประกอบการบรรยาย 
-บรรยายด้วย Google Meet 
-ส่งงานผ่าน Google Drive 

ดร.เตือนตา  
พรมุตตาวรงค์ 

 
 

๕ ฝึกปฏิบัติการออกแบบด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม 
illustrator ในการออกแบบลวดลาย
ผ้า 

๔ ๑. ผู้สอนอธิบายถึงการใช้โปรแกรม 
illustratorในการวาดภาพด้วย
เทคนิคการซ้ าของลวดลายและการ
ลงสีลวดลายผา้ 
๒. นักศึกษาฝกึปฏิบัติการใช้
โปรแกรม illustratorในการวาด
ออกแบบลวดลายผ้า 
๓. นักศึกษาท าการน าเสนอผลงาน
การออกแบบหน้าช้ันเรียน 
๔. นักศึกษาร่วมกันแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
สื่อที่ใช ้
-Power Point และ/หรือ File PDF
ประกอบการบรรยาย 

ดร.เตือนตา  
พรมุตตาวรงค์ 

 
 



มคอ. ๓ 

หลกัสูตรระดบัปรญิญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๙ รายวิชา FAD ๑๑๑๐ การออกแบบแฟชั่นด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

-บรรยายด้วย Google Meet 
-ส่งงานผ่าน Google Drive 

๖ ฝึกปฏิบัติการออกแบบด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม 
illustrator ในการวาดเสื้อในรูปแบบ
ต่างๆ 
 

๔ ๑. ผู้สอนอธิบายถึงการใช้โปรแกรม 
illustratorในการวาดภาพเสื้อใน
รูปแบบต่างๆ 
๒. ผู้สอนอธิบายถึงการลงสีและแสง
เงาบนเสื้อ  
๓. นักศึกษาฝกึปฏิบัติการใช้
โปรแกรม illustratorในการวาดเสื้อ
และลงสใีนรูปแบบต่างๆ 
สื่อที่ใช ้
-Power Point และ/หรือ File PDF
ประกอบการบรรยาย 
-บรรยายด้วย Google Meet 
-ส่งงานผ่าน Google Drive 

ดร.เตือนตา 
พรมุตตาวรงค์ 

 
 

๗ ฝึกปฏิบัติการออกแบบด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม 
illustrator ในการวาดและลงสี
กระโปรงในรูปแบบต่างๆ 
 

๔ ๑. ผู้สอนอธิบายถึงการใช้โปรแกรม 
illustratorในการวาดกระโปรงใน
รูปแบบต่างๆ 
๒. ผู้สอนอธิบายถึงการลงสีและแสง
เงาบนกระโปรง  
๓. นักศึกษาฝกึปฏิบัติการใช้
โปรแกรม illustratorในการวาด
กระโปรงในรูปแบบต่างๆ 
สื่อที่ใช ้
-Power Point และ/หรือ File PDF
ประกอบการบรรยาย 
-บรรยายด้วย Google Meet 
-ส่งงานผ่าน Google Drive 

ดร.เตือนตา  
พรมุตตาวรงค์ 

 
 

๘ สอบกลางภาค ๔ นักศึกษาท าการสอบกลางภาค 
-Power Point และ/หรือ File PDF
ประกอบการบรรยาย 
-บรรยายด้วย Google Meet 
-ส่งงานผ่าน Google Drive 

ดร.เตือนตา  
พรมุตตาวรงค์ 



มคอ. ๓ 

หลกัสูตรระดบัปรญิญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๐ รายวิชา FAD ๑๑๑๐ การออกแบบแฟชั่นด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา การออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๙ ฝึกปฏิบัติการออกแบบด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม 
illustrator ในการวาดภาพและลงสี
กางเกงในรูปแบบต่างๆ 
 

๔ ๑. ผู้สอนอธิบายถึงการใช้โปรแกรม 
illustratorในการวาดกางเกง ใน
รูปแบบต่างๆ 
๒. ผู้สอนอธิบายถึงการลงสีและแสง
เงาบนกางเกง ด้วยการใช้โปรแกรม 
illustrator 
๓. นักศึกษาฝกึปฏิบัตกิารวาด
กางเกงรูปแบบต่างๆ 
สื่อที่ใช ้
-Power Point และ/หรือ File PDF
ประกอบการบรรยาย 
-บรรยายด้วย Google Meet 
-ส่งงานผ่าน Google Drive 

ดร.เตือนตา  
พรมุตตาวรงค์ 

 
 

๑๐ ฝึกปฏิบัติการออกแบบด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม 
illustrator ในการวาดและลงสีชุดเด
รสและชุดแซค ในรูปแบบต่างๆ 
 

๔ ๑. ผู้สอนอธิบายถึงการใช้โปรแกรม 
illustratorในการวาดชุดเดรสและ
ชุดแซคในรูปแบบต่างๆ 
๒. ผู้สอนอธิบายถึงการลงสีและแสง
เงาบนชุดเดรสและชุดแซค ดว้ยการ
ใช้โปรแกรม illustrator 
๓. นักศึกษาฝกึปฏิบัติการใช้
โปรแกรม illustratorในการวาดชุด
เดรสและชุดแซคในรูปแบบต่างๆ 
สื่อที่ใช ้
-Power Point และ/หรือ File PDF
ประกอบการบรรยาย 
-บรรยายด้วย Google Meet 
-ส่งงานผ่าน Google Drive 

ดร.เตือนตา  
พรมุตตาวรงค์ 

 
 

๑๑ ฝึกปฏิบัติการออกแบบด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม 
illustrator ในการวาดเครื่องประดับ
ประกอบการแต่งกาย ในรูปแบบ
ต่างๆ 
 

๔ ๑. ผู้สอนอธิบายถึงการใช้โปรแกรม 
illustratorในการวาดเครื่องประดับ
ประกอบการแต่งกาย ในรูปแบบ
ต่างๆ 
๒. ผู้สอนอธิบายถึงการลงสีและแสง
เงาในภาพFlat formเครื่องประดับ 

ดร.เตือนตา  
พรมุตตาวรงค์ 

 
 



มคอ. ๓ 

หลกัสูตรระดบัปรญิญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๑ รายวิชา FAD ๑๑๑๐ การออกแบบแฟชั่นด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา การออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๓. นักศึกษาฝกึปฏิบัติการใช้
โปรแกรม illustratorในการวาดและ
ลงสีเครื่องประดับประกอบการแต่ง
กาย ในรูปแบบต่างๆ 
สื่อที่ใช ้
-Power Point และ/หรือ File PDF
ประกอบการบรรยาย 
-บรรยายด้วย Google Meet 
-ส่งงานผ่าน Google Drive 

๑๒ วิธีการใช ้และการฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรม Photoshop ในการ
ตกแต่งภาพ 

๔ ๑. ผู้สอนอธิบายถึงการใช้โปรแกรม 
Photoshopในการตกแต่งภาพใน
รูปแบบต่างๆ 
๒. นักศึกษาฝกึปฏิบัติการออกแบบ
โดยใช้โปรแกรมPhotoshop 
สื่อที่ใช ้
-Power Point และ/หรือ File PDF
ประกอบการบรรยาย 
-บรรยายด้วย Google Meet 
-ส่งงานผ่าน Google Drive 

ดร.เตือนตา  
พรมุตตาวรงค์ 

 
 

๑๓ ฝึกปฏิบัติการออกแบบด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
Photoshop ในการท าบอร์ด 
Inspiration, Target Group , Life 
Styleและ Activity 
 

๔ ๑. ผู้สอนอธิบายถึงการใช้โปรแกรม 
illustratorในการท าบอร์ด 
Inspiration, Target Group, Life 
Styleและ Activity 
๒. ผู้สอนอธิบายถึงหลักการจัดวาง
องค์ประกอบในบอร์ด  
๓. นักศึกษาฝกึปฏิบัติการใช้
โปรแกรม Photoshopในการท า
บอร์ด  
๔. นักศึกษาท าการน าเสนอผลงาน
การออกแบบหน้าช้ันเรียน 
๕. นักศึกษาร่วมกันแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
สื่อที่ใช ้

ดร.เตือนตา  
พรมุตตาวรงค์ 

 
 



มคอ. ๓ 

หลกัสูตรระดบัปรญิญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๒ รายวิชา FAD ๑๑๑๐ การออกแบบแฟชั่นด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา การออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

-Power Point และ/หรือ File PDF
ประกอบการบรรยาย 
-บรรยายด้วย Google Meet 
-ส่งงานผ่าน Google Drive 

๑๔ การออกแบบคอลเล็คชัน่เครือ่ง แต่ง
กายด้วยการใช้โปรแกรม illustrator
และ Photoshop 
 

๔ ๑. ผู้สอนอธิบายถึงหลักการในการ
ออกแบบคอลเล็คชั่น ชุด Party 
Wear 
๒. ผู้สอนอธิบายถึงการเลือกใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
ออกแบบคอลเล็คชั่นใน  
๓. นักศึกษาฝกึปฏิบัติการใช้
โปรแกรม illustrator และ 
Photoshop 
ในการออกแบบคอลเล็คชั่น  
๔. นักศึกษาท าการน าเสนอผลงาน
การออกแบบหน้าช้ันเรียน 
๕. นักศึกษาร่วมกันแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
สื่อที่ใช ้
-Power Point และ/หรือ File PDF
ประกอบการบรรยาย 
-บรรยายด้วย Google Meet 
-ส่งงานผ่าน Google Drive 

ดร.เตือนตา  
พรมุตตาวรงค์ 

 
 

๑๕ การออกแบบ Window Display  
ด้วยการใช้โปรแกรม illustratorและ 
Photoshop 
 

๔ ๑. ผู้สอนอธิบายถึงหลักการในการ
ออกแบบWindow Display 
๒. ผู้สอนอธิบายถึงการเลือกใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับในการ
ออกแบบ Window Display 
๓. นักศึกษาฝกึปฏิบัติการใช้
โปรแกรม illustratorและ 
Photoshop 
ในการออกแบบ Window Display 
สื่อที่ใช ้

ดร.เตือนตา  
พรมุตตาวรงค์ 

 



มคอ. ๓ 

หลกัสูตรระดบัปรญิญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๓ รายวิชา FAD ๑๑๑๐ การออกแบบแฟชั่นด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา การออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

-Power Point และ/หรือ File PDF
ประกอบการบรรยาย 
-บรรยายด้วย Google Meet 
-ส่งงานผ่าน Google Drive 

๑๖ การสรุปและประเมินผลจากการ
น าเสนอผลงานเป็น Power Point 

๔ ๑. นักศึกษาน าเสนองานสรุปเป็น
ชิ้นงาน 
๒. นักศึกษาร่วมกันแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
สื่อที่ใช ้
-Power Point และ/หรือ File PDF
ประกอบการบรรยาย 
-บรรยายด้วย Google Meet 
-ส่งงานผ่าน Google Drive 

ดร.เตือนตา  
พรมุตตาวรงค์ 

 
 

๑๗ สอบปลายภาค ๔ นักศึกษาส่งผลงานทั้งหมดและสอบ
ปฏิบัติงานเก็บคะแนน 
สื่อที่ใช ้
-Power Point และ/หรือ File PDF
ประกอบการบรรยาย 
-ส่งงานและสอบปฏิบัติงานเก็บ
คะแนนผ่าน Google Drive 

ดร.เตือนตา  
พรมุตตาวรงค์ 

 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 

ผลการเรียนรู ้ วีธีการประเมนิผลการเรียนรู ้
สัปดาห์ที่

ประเมนิ 

สัดส่วน 

ของการประเมินผล 

๑.๑,๑.๖,๓.๒,๓.๔, 

๖.๑,๖.๒ 

- วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นควา้ การน าเสนอ ผ่าน
ระบบการสื่อสารออนไลน์ 
- การท างานและผลงาน 
- การส่งงานตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาค

การศึกษา 

๔๐% 

๑.๑,๑.๖,๒.๑,๒.๓, 

๓.๒,๓.๔,๕.๑,๕.๓, 

๕.๔,๖.๑,๖.๒ 

สอบกลางภาค ๘ ๒๐% 



มคอ. ๓ 

หลกัสูตรระดบัปรญิญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๔ รายวิชา FAD ๑๑๑๐ การออกแบบแฟชั่นด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา การออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๑.๑,๑.๖,๒.๑,๒.๓, 

๓.๒,๓.๔,๕.๑,๕.๓, 

๕.๔,๖.๑,๖.๒ 

สอบปลายภาค ๑๗ ๓๐% 

๑.๑,๑.๖,๒.๑,๒.๓, 

๓.๒,๓.๔,๕.๑,๕.๓, 

๕.๔ 

- การเข้าชั้นเรียน ผ่านระบบการสื่อสารออนไลน์ 
- การมสี่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้น 
  เรียน 

ตลอดภาค

การศึกษา 

๑๐% 

 
หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 
๑) เอกสารประกอบค าสอน รายวิชา FAD ๑๑๐๕ การออกแบบแฟชั่นด้วยคอมพิวเตอร์   

  
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
  ๑)  วสันต์ พึ่งพูลผล. Professional Guide Illustrator CC คู่มือฉบับบสมบูรณ์.พิมพ์ครั้งที่๑.นนทบุรี: 
  ไอดีซีฯ,๒๕๕๘ 
      ๒)  Sandra Burke. Fashion Designer Concept of Collection. Published in China, 2011 

      ๓)  เกียรติพงษ์  บุญจิตร. Professional Guide Photoshop CC คู่มือฉบับบสมบูรณ์. พิมพค์รั้งที๑่. 

 นนทบุรี: ไอดีซีฯ,๒๕๕๗ 

 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ๑) Michael S Dorrian and Liz Farrelly. Business Cards2 More Ways of Saying Hello. Published in    
 London, 2006 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ จัดท าโดยให้นักศึกษาจัดกิจกรรมการนาเสนอแนวคิดและความเห็นดังนี้  

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  
- การสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน  
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  
- ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางการสื่อสารที่อาจารย์ผู้สอนจัดท าขึ้น  

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้  

- ผลการสอบ  



มคอ. ๓ 

หลกัสูตรระดบัปรญิญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๕ รายวิชา FAD ๑๑๑๐ การออกแบบแฟชั่นด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา การออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

- ผลประเมินความพึงพอใจการเรียนการสอน 
-การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้   
 

๓. การปรับปรุงการสอน 
 จากผลการประเมินการสอนในข้อ๒มีการปรับปรุงการสอน โดยการหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงการสอน 
 ดังนี้  

- มีการประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
-สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาข้อเสนอแนะ  

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 จากผลการประเมิน และผลสอบสัมฤทธิ์ผลรายวิชา ได้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 

- ให้นักศึกษาฝึกการใชค้อมพิวเตอร์ในการออกแบบต่างๆตามหัวข้อที่เคยได้ศึกษาไปแล้ว  
- น าข้อเสนอที่รับจากนักศึกษามาทบทวนและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนมาก

 ยิ่งขึ้น 
๕. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 จากผลการประเมินและผลสอบสัมฤทธิ์ผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียด
 ในรายวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้  

- ปรับปรุงเน้ือหาและเทคนิควิธีการสอนในรายวิชาทุก๑ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการประเมิน  
- เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จากภายนอกมาร่วมสอน 

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



มคอ. ๓ 

หลกัสูตรระดบัปรญิญา   ตรี   โท  เอก 
 

หนา้ | ๑๖ 

รายวิชา FAD ๑๑๑๐ การออกแบบแฟชั่นด้วยคอมพิวเตอร์สาขาวิชา การออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

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

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะ
ด้านอื่น ๆ 

ความรับผดิชอบหลัก                                                        ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑,๒

,๓ 

๔ 

รหัสวิชาFAD๑๑๑๐ 

ชื่อรายวิชา 

ออกแบบแฟชั่นด้วย

คอมพิวเตอร์ 

Fashion Design by 

Computer. 

 
 
 
 
 
 

                             

ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจ านวนได้ตามความรับผิดชอบ 


