มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา การออกแบบเครือ่ งแต่งกาย 1
ภาควิชา คหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
คส341 การออกแบบเครื่องแต่งกาย 1
HS341 APPAREL DESIGN AND SKETCHING 1
2. จานวนหน่วยกิต
บรรยาย – ปฏิบัติ 2(1-2-3)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)
ประเภทรายวิชา วิชาเฉพาะด้ านเลือก
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ชาติรส การะเวก
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน : ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
ภาคทฤษฏี ณ ห้ องปฏิบัติการ 19-1413 ชั้น 14 อาคาร 19 มศว ประสานมิตร
ภาคปฏิบัติ ณ ห้ องปฏิบัติการ 19-1413 ชั้น 14 อาคาร 19 มศว ประสานมิตร
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
10 สิงหาคม 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้ าน ดังต่อไปนี้
- ด้ านคุณธรรมจริยธรรม
- ด้ านความรู้
- ด้ านทักษะทางปัญญา
- ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้ ผ้ ูเรียนสามารถ
1. อธิบายความสาคัญของการออกแบบ
2. ประยุกต์ทฤษฎีและวิธกี ารออกแบบเพื่อพัฒนางานคหกรรมศาสตร์
3. นาความรู้จากงานออกแบบคหกรรมศาสตร์ไปปรับปรุงและประยุกต์ให้ เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
และผู้อ่นื
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ ทนั สมัยและสอดคล้ องกับ
1. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (TQF)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 (มคอ.2)
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
หลักการออกแบบเพื่อนาไปใช้ ในการออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ประเภทของ
เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ สัดส่วนและรูปร่างของคนปกติของทั้งสตรี บุรุษ และเด็ก เครื่องมือ
สาหรับการออกแบบ ฝึ กออกแบบ ร่างแบบเสื้อและเครื่องประดับ

2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย

การฝึ กปฎิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน

กรณีศึกษา

การเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็ นฐาน

การศึกษาด้ วย
ตนเอง (SDL)

15

30

-

-

45

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
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ด้านที่ 4
ด้านที่ 5
ด้านที่ 1
ด้านที่ 3
ทักษะ
ด้านที่ 2
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
คุณธรรมและ
ทักษะทาง
ความสัมพันธ์
ความรู ้
การสือ่ สารและการใช้
รายวิชา
จริยธรรม
ปั ญญา
ระหว่างบุคคลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1
2
3
1 2 3 4
คส232 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ●

4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นิสติ นอกชั้นเรียนเฉพาะรายที่ต้องการ
ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์สามารถนัดเวลาสาหรับขอคาปรึกษาได้ ทางโทรศัพท์ e-mail หรือนัดหมาย
โดยตรง

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
มีระเบียบวินัย
เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่นื
1.2 วิธกี ารสอน
ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย และความซื่อสัตย์
จัดกิจกรรมการทางานเป็ นกลุ่ม
1.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงต่อเวลา การแต่งกาย และการปฏิบัติตนตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
สังเกตพฤติกรรมการเข้ าร่วมกิจกรรมการทางานเป็ นกลุ่ม

2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
มีความรู้เกี่ยวกับวิธกี ารออกแบบเพื่อพัฒนางานคหกรรมศาสตร์ และนาความรู้จากงานออกแบบ
คหกรรมศาสตร์ไปปรับปรุงและประยุกต์ให้ เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่นื
2.2 วิธกี ารสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย การฝึ กปฏิบัติ
2.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินผลจากการสอบด้ วยข้ อสอบแบบปรนัยและอัตนัยทั้งการสอบทฤษฎีและการสอบปฏิบัติ
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์
3.2 วิธกี ารสอน
ฝึ กปฏิบัติ
3.3 วิธกี ารประเมินผล
สอบข้ อเขียน
ประเมินจากผลงานที่ได้ จากการฝึ กปฏิบัติ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
มีภาวะผู้นา โดยสามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ในฐานะผู้นาและสมาชิกที่ดี
4.2 วิธกี ารสอน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ที่เน้ นการทางานเป็ นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
บุคคล
4.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ในการทา
กิจกรรมกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ นและเก็บรวบรวมข้ อมูลได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์
5.2 วิธกี ารสอน

มอบหมายงานให้ สบื ค้ นและนาเสนอหน้ าชั้นเรียน
5.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนิสติ ในการสอบ
ประเมินจากการนาเสนอผลงาน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 4

มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(วัน เดือน ปี )
1
20 ส.ค. 57

2
27 ส.ค. 57

3
3 ก.ย. 57

4
10 ก.ย. 57

5

บรรยาย แนะนาเกี่ยวกับการเรียน
การสอน, ความหมายและ
ความสาคัญของเครื่องแต่งกาย,
ประเภทของการออกแบบเสื้อผ้ า,
ประวัตเิ ครื่องแต่งกาย
ฝึ กปฏิบตั ิ ทดสอบพื้นฐานการวาด
งานชิ้นที่ 1 ให้ นิสติ จับคู่การศึกษา
ประวัตแิ ฟชั่น
บรรยาย หลักของการออกแบบ
เสื้อผ้ าเครื่องแต่งกาย,
การใช้ เส้น สี รูปทรง ผิวสัมผัส
จุดเด่น สัดส่วน สมดุล จังหวะ,
แนวโน้ มแฟชั่น,
ส่วนประกอบของ Collection
ฝึ กปฏิบตั ิ วาดเส้น
งานชิ้นที่ 2 หากลุ่มเป้ าหมายในการ
ออกแบบแฟชั่น(Client)
ฝึ กหัดวาดโครงร่าง
สัดส่วนร่างกายมนุษย์,
สัดส่วนโครงหุ่นแสดงแบบ
ฝึ กปฏิบตั ิ วาดส่วนประกอบของหุ่น
แสดงแบบ วาดหุ่นแสดงแบบ
ฝึ กหัดวาดโครงร่าง
การวาด ตา คิ้ว จมูก ปาก
การวาดศีรษะและทรงผม
งานชิ้นที่ 3 แรงบันดาลใจ
(Inspiration)
บรรยาย การวาดมือ
ฝึ กปฏิบตั ิ วาดมือ

จานวน
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสือ่ ทีใ่ ช้
บรรยาย
ปฏิบตั ิ

อ. ชาติรส การะเวก

3

บรรยาย
ปฏิบตั ิ

อ. ชาติรส การะเวก

3

บรรยาย
ปฏิบตั ิ

อ. ชาติรส การะเวก

3

บรรยาย
ปฏิบตั ิ

อ. ชาติรส การะเวก

3

บรรยาย
ปฏิบตั ิ

อ. ชาติรส การะเวก

3

บรรยาย
ปฏิบตั ิ

อ. ชาติรส การะเวก

3

ผูส้ อน

17 ก.ย. 57
6
24 ก.ย. 57

บรรยาย การวาดเท้ าและรองเท้ า
ฝึ กปฏิบตั ิ วาดเท้ าและรองเท้ า
ฝึ กปฏิบตั ิ วาดใบหน้ าหุ่นแสดงแบบ
งานชิ้นที่ 4 เลือกสีและวัสดุ (Mood
Board)
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สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(วัน เดือน ปี )
7
1 ต.ค. 57
8

บรรยาย การวาดคอเสื้อ
การวาดปกเสื้อ
ฝึ กปฏิบตั ิ วาดคอเสื้อและปกเสื้อ
แบบต่างๆ
นาเสนอประวัตศิ าสตร์แฟชั่นหน้ าชั้น
เรียน

จานวน
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสือ่ ทีใ่ ช้
บรรยาย
ปฏิบตั ิ

อ. ชาติรส การะเวก

3

บรรยาย
ปฏิบตั ิ

อ. ชาติรส การะเวก

3

สอบกลางภาค

อ. ชาติรส การะเวก

บรรยาย
ปฏิบตั ิ

อ. ชาติรส การะเวก

3

บรรยาย
ปฏิบตั ิ

อ. ชาติรส การะเวก

3

บรรยาย
ปฏิบตั ิ

อ. ชาติรส การะเวก

3

บรรยาย
ปฏิบตั ิ

อ. ชาติรส การะเวก

3

บรรยาย
ปฏิบตั ิ

อ. ชาติรส การะเวก

3

บรรยาย
ปฏิบตั ิ

อ. ชาติรส การะเวก

3

ผูส้ อน

8 ต.ค. 57
สัปดาห์สอบกลางภาค
9

2

15 ต.ค. 57
10
22 ต.ค. 57
11
29 ต.ค. 57

12

บรรยาย การวาดแขนเสื้อแบบเรียบ
การวาดแขนเสื้อจีบรูด
ฝึ กปฏิบตั ิ วาดแขนเสื้อแบบต่างๆ
งานชิ้นที่ 5 หุ่นแสดงแบบ 3 ชุด
(Design)
บรรยาย การวาดกระโปรงรูปทรง
ต่างๆ
ฝึ กปฏิบตั ิ วาดกระโปรง
งานชิ้นที่ 5 หุ่นแสดงแบบ 3 ชุด
(Design) (ต่อ)
บรรยาย การวาดกางเกง
ฝึ กปฏิบตั ิ วาดกางเกง

5 พ.ย. 57
13
12 พ.ย. 57

14

บรรยาย เครื่องประกอบการแต่งกาย
การวาดส่วนประกอบของเครื่องแต่ง
กาย
ฝึ กปฏิบตั ิ การออกแบบ
ส่วนประกอบของเครื่องแต่งกาย
งานชิ้นที่ 6 แบบเสื้อ 2 มิติ
(Technical Drawing)
บรรยาย อุปกรณ์เพื่อการออกแบบ
ฝึ กปฏิบตั ิ ลงสีแฟชั่น

19 พ.ย. 57
15
26 พ.ย. 57

บรรยาย การวาดแบบแฟชั่นผ้ าชนิด
ต่างๆ
ฝึ กปฏิบตั ิ วาดและลงสีผ้าผิวสัมผัส
ต่างๆ
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สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(วัน เดือน ปี )

จานวน
ชัว่ โมง

นาเสนอ Collection
16

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสือ่ ทีใ่ ช้

ผูส้ อน

นาเสนอผลงาน

อ. ชาติรส การะเวก

สอบปลายภาค

อ. ชาติรส การะเวก

3

3 ธ.ค. 56
สอบปลายภาค

2

17
10 ธ.ค. 56

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม

ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน

ความรู้ ทักษะปัญญา

การสอบปลายภาค

ภาค
บรรยาย

คุณธรรม จริยธรรม ความ การเข้ าชั้นเรียน/จิตพิสยั /จริยธรรม/
มีวินัย
การเอาใจใส่
ทักษะความสัมพันธ์
คะแนนการทางานกลุ่ม การมีส่วน
ภาคปฏิบัติ
ร่วมในการทางาน
การ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
รายงานการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
การสื่อสารและการใช้
และการนาเสนอ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
30%
10%
60%

เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด
A = 80 คะแนนขึ้นไป
B+ = 75-79.9 คะแนน
B = 70-74.9 คะแนน
C+ = 65-69.9 คะแนน
C = 60-64.9 คะแนน
D+ = 55-59.9 คะแนน
D = 50-54.9 คะแนน
F = ต่ากว่า 50 คะแนน
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
-ไม่มี2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
Website ทางสิ่งทอ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
1. Alicia Kennedy & Emily Banis Stoehrer with Jay Calderin. Fashion design, referenced :
a visual guide to the history, language & practice of fashion. Beverly, MA : Rockport
Publishers, 2013.
2. Natalie Bray. More dress pattern designing ; illustrations by Ann Haggar Oxford :
Blackwell, 2003
3. Sha Tahmasebi. Figure poses for fashion illustrators. Hauppauge, N. Y. : Barron's,
2011.
4. nancy Riegelman 9 Heads: A Guide to Drawing Fashion. 4th . Prentice Hall.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
 ให้ นิสติ ประเมินผู้สอนโดยแบบประเมิน พร้ อมทั้งให้ ข้อเสนอแนะ (ปค.003)
 ให้ นิสติ ประเมินรายวิชาโดยแบบประเมิน พร้ อมทั้งให้ ข้อเสนอแนะ (ปค.004)
 ให้ นิสติ ประเมินตนเองในการเรียนโดยแบบประเมินที่ผ้ ูสอนสร้ างขึ้น
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
 ผลการประเมินการสอนโดยผู้เรียน
 ผลการสอบการเรียนรู้ของนิสติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 การสังเกตการณ์การเรียนของนิสติ ในห้ องเรียนและห้ องปฏิบัติการ
3. การปรับปรุงการสอน
คณะและภาควิชามีการกาหนดระบบ กลไกและวิธกี ารปรับปรุงการสอน โดย
 คณะวิทยาศาสตร์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.คหกรรมศาสตร์
 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มีการส่งเสริมให้ คณาจารย์เข้ าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนที่จัดโดยคณะและมหาวิทยาลัย และ/หรือหน่วยงานภายนอก
 มีการนาผลการประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชามาพิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงวิธกี ารสอน
และการเรียนรู้ของนิสติ โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. คหกรรม
ศาสตร์
 แต่ละรายวิชารายงานผลและแนวทางการปรับปรุงใน มคอ.5
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 แต่ละรายวิชามีการปรับปรุงการเรียนการสอนผ่าน มคอ.3 ในปี การศึกษาถัดไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
กระบวนการที่ใช้ ในการทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
รายวิชา โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ ดังนี้
 มีการทวนสอบจากคะแนนสอบและการประเมินตนเองของนิสติ เพื่อดูความสอดคล้ องและ
แนวโน้ มของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสติ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
มีการปรับปรุงรายวิชาโดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอน และเนื้อหาใหม่ให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ
 ในแต่ละภาคการศึกษาจะมีการนาผลการประเมินการสอนมาพิจารณาปรับปรุงแนวทางการสอนใน
ภาคการศึกษาต่อไป
 มีการทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาทุกปี
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