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รายละเอียดของรายวิชา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
 

หมวดที่ 1   
ขอมูลโดยทั่วไป  

 

1 รหัสและช่ือวิชา     07 - 112 – 302 
การตัดเย็บเสื้อผาอุตสาหกรรม  

      Industry Clothing  Construction   
2 จํานวนหนวยกิต     3 (1-4-4) 

เวลาเรียน 75 ช่ัวโมง ตลอด 15 สัปดาห  ทฤษฎี 1 ช่ัวโมง/สัปดาห  ปฏิบัติ 4 ช่ัวโมง/สัปดาห  
นักศึกษา ตองใชเวลาศึกษา คนควานอกเวลา 4 ช่ัวโมง/สัปดาห 

3 หลักสูตรและประเภทของวิชา 
หมวดวิชาชีพบังคับ   หลักสตูรปริญญาตร ี

4 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
ผูชวยศาสตราจารยศรัทธา   แขงเพ็ญแข 

5 ภาคการศึกษา / ช้ันปที่เรียน    
ภาคการศึกษาที ่1   นักศึกษา ปอฟ. ช้ันปที่ 3 

6 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  
- 

7 รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) 
- 

8 สถานที่เรียน      
อาคาร 6  ช้ัน 4  หองปฏิบัติการตัดเย็บอุตสาหกรรม (641)  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

9 วันที่จัดทํา หรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
พฤษภาคม 2557 

 
หมวดที่ 2 

จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

 1 จุดมุงหมายของรายวิชา 
1. ตระหนักถึง ความสําคัญของการผลิตและการดูแลรักษาเครื่องจักร รวมถึงการทํางาน 
    ดานอุตสาหกรรมเสื้อผา อยางสรางสรรคและมีคณุธรรม 
2. เขาใจ กระบวนการผลิตเสื้อผาระบบอุตสาหกรรม รวมถึงหนาที่ของพนักงานเย็บและ 
    หลักความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผา   
3. เขาใจหลักการผลิตและควบคุมการผลิต ตามขั้นตอนของโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผา  
4. มีวินัยและความรับผิดชอบตอการทํางานดานอุตสาหกรรมเสื้อผา 
5. ใชระบบเครอืขายคอมพิวเตอรในการติดตอสื่อสารและทํางานอุตสาหกรรมเสื้อผา 
6. ปฏิบัติการผลิตและควบคุมการผลิต ตามขั้นตอนของโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผา   
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2 วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ เครื่องจักรในการผลิตเสือ้ผาอุตสาหกรรม  
เพ่ือใหสามารถควบคุมการดําเนินงานผลิต และชวยใหงานที่ผลิตมีคณุภาพเพ่ิมขึ้น 

ในการพัฒนารายวิชาครั้งน้ี ไดเพ่ิมเติมเน้ือหาเรื่อง เครื่องจักรอุตสาหกรรมเสื้อผาทีใ่ชในขั้นตอนของ
การผลิตเสื้อผาอุตสาหกรรม และปรับเปลีย่นช่ัวโมงในการฝกปฏิบัติใหเพ่ิมมากขึ้น 

 
หมวดที่ 3  

ลักษณะและการดําเนนิการ 
 

1 คําอธิบายรายวิชา 
กระบวนการผลิตเสื้อผา การใชงานอุปกรณและเครื่องจักรอุตสาหกรรมเสื้อผา ชนิดของตะเข็บ

และฝเขม็ในอุตสาหกรรม การทําแบบตัดและการปรับขนาด การวางแบบและการคิดคาํนวณผา การ 
ปูผา การตัดผา การมัดแยกจายงานและการตัดเย็บเสื้อผาอุตสาหกรรม ความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรม  

2 จํานวนช่ัวโมงที่ใช ตอ ภาคการศึกษา  
บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ การศึกษาดวยตนเอง 

15 ช่ัวโมง ตามความตองการของนักศึกษาเฉพาะราย 60 ช่ัวโมง 60 ช่ัวโมง 
 

3 จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
1. สถานที่  หองฝายกิจการนักศึกษา   อาคารเรือนปญญา   ช้ัน 1  
2. ทุกวัน   เวลา 12.00-13.00 น. 

 
หมวดที่ 4  

การพัฒนาการเรียนรูของนกัศึกษา 
 

1 คุณธรรม จริยธรรม 
 1.2 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม 

1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
 วิธีการสอน 

1. มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควา หาขอมูล 
2. บรรยาย ประกอบสื่อ และซักถามเกี่ยวกับเน้ือหาที่สอน  
3. อภิปรายสรุปเน้ือหาที่สอน 

วิธีการประเมินผล 
1. การสังเกต 
2. การซักถาม 
3. เอกสารรายงานและการนําเสนอ 

2 ความรู 
 2.1 เขาใจองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวางเปนระบบ 

2.4 สามารถบูรณาการความรูทั้งในสาขาวิชา และนอกสาขาวิชาที่เกี่ยวของเพ่ือตอยอดองคความรู 
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 วิธีการสอน 
1. มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควากอนเขาช้ันเรียน 
2. บรรยาย ประกอบสื่อ และซักถามเกี่ยวกับเน้ือหาที่สอนพรอมต้ังประเด็นคําถาม  
3. สาธิต และใหนักศึกษาปฏิบัติตาม โดยใหทํางานเปนรายบุคคลและงานกลุม  

วิธีการประเมินผล 
1. การสังเกต 
2. การซักถาม 
3. การปฏิบัติงาน 
4. การทดสอบ 

3 ทักษะทางปญญา 
 3.1 คิดอยางมีระบบพ้ืนฐานของขอมูลและขอเท็จจริง 

3.2 สามารถสบืคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิด และหลักฐานเพ่ือการวิเคราะหปญหา 
 วิธีการสอน 

1. มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควากอนเขาช้ันเรียน 
2. บรรยาย ประกอบสื่อ และซักถามเกี่ยวกับเน้ือหาที่สอน พรอมต้ังหัวขอปญหา  
3. สาธิต และใหนักศึกษาประชุมกลุมระดมสมองแลวมอบหมายงานใหปฏิบัติ 

วิธีการประเมินผล  
1. การสังเกต 
2. การซักถาม 
3. การปฏิบัติงาน 
4. การทดสอบ  

4 ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 มีมนุษยสมัพันธที่ดี 

4.3 แสดงภาวะผูนํา และผูตามไดอยางเหมาะสม 
4.4 มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ  

 วิธีการสอน 
1. มอบหมายงานเปนกลุม พรอมกับกําหนดแนวปฏิบัติรวมกันกอนการปฏิบัติงาน 
2. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ใหคําแนะนํา และตักเตือนหากเกิดปญหา 
3. อภิปราย โดยใชกรณีตัวอยางตางๆ พรอมมอบหมายงานใหทําเปนกลุม  

วิธีการประเมินผล  
1. การสังเกต 
2. การอภิปราย 
3. การปฏิบัติงาน 

5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1 เขาใจหลักเบ้ืองตนทางคณิตศาสตร และสถิติ 

5.2 สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตร และสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน 
 วิธีการสอน 

1. มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควากอนเขาช้ันเรียน 
2. บรรยาย ประกอบสื่อ และซักถาม ต้ังประเด็นปญหาเกี่ยวกับเน้ือหาที่สอน  
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3. อภิปรายสรุปเกี่ยวกับเน้ือหาที่สอน มอบหมายใหนักศึกษาทํางานรายบุคคลและเปนกลุม 
วิธีการประเมินผล  

1. การสังเกต 
2. การซักถาม  
3. เอกสารรายงานและการนําเสนอ  

6 ทักษะดานการปฏิบัติงาน 
 6.1 สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได 

6.3 สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพ่ือการแกไขในสภาพจริงได 
 วิธีการสอน 

1. อธิบายสรุป ทบทวนความเขาใจในภาคทฤษฎี กอนลงมอืปฏิบัติ 
2. สาธิต และใหผูเรียนปฏิบัติตาม งานที่มอบหมาย  
3. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูเรียน ใหเปนไปตามลําดับขั้นตอน  

วิธีการประเมินผล  
1. การสังเกต 
2. การปฏิบัติงาน 
3. ผลงานที่มอบหมาย 

 
หมวดที่ 5  

แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 

 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการ

สอน 
สื่อที่ใช การวัดผล 

1 1. เครื่องจักรอตุสาหกรรมเส้ือผา 
   1.1 ความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเครือ่งจกัร
อุตสาหกรรมเส้ือผา  
   1.2 เครื่องจกัรและอุปกรณที่ใชในการตัด 
   1.3 การใชและการบํารงุรกัษาเครื่องจกัรและ
อุปกรณในงานอุตสาหกรรม 
   1.4 ฝกทักษะการใชและการบํารงุรกัษา
เครื่องจักรและอุปกรณในงานอุตสาหกรรม 

 
1 
 
 
 
 
4 

 
บรรยาย 
อภิปราย 
สาธิต 

 
 

ฝกปฏิบัติ 

 
เอกสารประกอบ 
คําบรรยาย 
ส่ือ Powerpoint  
 
 
เครื่องตัดผา 
อุตสาหกรรม 

 
การสังเกต 
การซักถาม 
การปฏิบัตงิาน 
การทดสอบ 

2    1.5 เครื่องจกัรและอุปกรณที่ใชในการเย็บ 
   1.6 เครื่องจกัรและอุปกรณที่ใชในการรีดและ
การทําสําเร็จ 
   1.7 การใชและการบํารงุรกัษาเครื่องจกัรและ
อุปกรณในการเย็บ การรีดและทําสําเร็จ  
   1.8 ฝกทักษะการใชและการบํารงุรกัษา
เครื่องจักรและอุปกรณในงานอุตสาหกรรม (ตอ) 
 

1 
 
 
 
 
4 

บรรยาย  
สาธิต 

 
 
 

ฝกปฏิบัติ 

เอกสารประกอบ 
คําบรรยาย 
ส่ือ Powerpoint  
 
 
จักรอุตสาหกรรม 
เตารีดไอน้ํา
อุตสาหกรรม 

การสังเกต 
การซักถาม 
การปฏิบัตงิาน 
การทดสอบ 
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3    1.9 ชนิดของตะเข็บและฝเขม็ในงาน
อุตสาหกรรมเส้ือผา 
   1.10 ฝกทักษะการใชและการบํารงุรกัษา
เครื่องจักรและอุปกรณในงานอุตสาหกรรม (ตอ) 

1 
 
4 

บรรยาย  
สาธิต 

ฝกปฏิบัติ 

เอกสารประกอบ 
คําบรรยาย 
ส่ือ Powerpoint 

การสังเกต 
การปฏิบัตงิาน 
การทดสอบ 

4 2. การทําแบบตัด และการปรบัขนาดเส้ือผา
อุตสาหกรรม 
   2.1 การทําแบบตัดเส้ือ 
   2.2 ฝกทักษะการทําแบบตดัเส้ือ           

 
 
1 
4 

 
 

บรรยาย สาธิต 
ฝกปฏิบัติ 

 
 
เอกสารประกอบ 
คําบรรยาย 
ส่ือ Powerpoint  

 
 
การสังเกต 
การปฏิบัตงิาน 
การทดสอบ 

5    2.3 การทําแบบตัดกางเกง 
   2.4 ฝกทักษะการทําแบบตดักางเกง 
 

1 
4 

บรรยาย สาธิต 
ฝกปฏิบัติ 

เอกสารประกอบ 
คําบรรยาย 
ส่ือ Powerpoint  

การสังเกต 
การปฏิบัตงิาน 
การทดสอบ 

6    2.5 การปรับขนาดแบบตัดเส้ือและกางเกง 
   2.6 ฝกทักษะการปรับขนาดแบบตัดเส้ือและ
กางเกง 

1 
4 

บรรยาย สาธิต 
ฝกปฏิบัติ 

เอกสารประกอบ 
คําบรรยาย 
ส่ือ Powerpoint  

การสังเกต 
การปฏิบัตงิาน 
การทดสอบ 

7 3. การวางแบบตัด และการคิดคํานวณผาตัดงาน
อุตสาหกรรม      
    3.1 การวางแบบตัดเส้ือผาอตุสาหกรรม 
    3.2 ฝกทักษะการวางแบบตดัเส้ือผา
อุตสาหกรรม       

 
 
1 
4 

 
 

บรรยาย สาธิต 
ฝกปฏิบัติ 

 
 
เอกสารประกอบ 
คําบรรยาย 
ส่ือ Powerpoint  

 
 
การซักถาม 
การปฏิบัตงิาน 
การทดสอบ 

8    3.3 การคิดคํานวณผาในงานอุตสาหกรรม 
   3.4 ฝกทักษะการคิดคํานวณผาในงาน
อุตสาหกรรม 

1 
4 

บรรยาย สาธิต 
ฝกปฏิบัติ 

เอกสารประกอบ 
คําบรรยาย 
ส่ือ Powerpoint  

การซักถาม 
การปฏิบัตงิาน 
การทดสอบ 

9    3.5 การคิดคํานวณความส้ินเปลืองของ
เสนดายในงานอุตสาหกรรม      
   3.6 ฝกทักษะการคิดคํานวณความส้ินเปลือง
ของเสนดายในงานอุตสาหกรรม 

1 
 
4 

บรรยาย 
สาธิต 

ฝกปฏิบัติ 

เอกสารประกอบ 
คําบรรยาย 
ส่ือPowerpoint  

การซักถาม 
การปฏิบัตงิาน 
การทดสอบ 

10 4. กระบวนการผลิตเส้ือผาอุตสาหกรรม 
   4.1 การปูผา ตัดผา และการมัดแยกจายงาน
ระบบอุตสาหกรรม 
   4.2 ฝกทักษะ การปูผา ตัดผา มัดแยกจายงาน
ระบบอุตสาหกรรม 

 
1 
 
4 

 
บรรยาย  
สาธิต 

ฝกปฏิบัติ 

 
เอกสารประกอบ 
คําบรรยาย 
ส่ือ Powerpoint  

 
การสังเกต 
การซักถาม 
การปฏิบัตงิาน 
 

11    4.3 ระบบการผลิต การจายงานและการเย็บ
งานอุตสาหกรรม    
   4.4 ฝกทักษะการตัดเย็บเส้ือผาระบบ
อุตสาหกรรม 

1 
 
4 

บรรยาย  
สาธิต 

ฝกปฏิบัติ 

เอกสารประกอบ 
คําบรรยาย 
ส่ือ Powerpoint  

การสังเกต 
การซักถาม 
การปฏิบัตงิาน 
 

12    4.5 การจําแนกระดับฝมือแรงงานการผลิต
เส้ือผาระบบอุตสาหกรรม 
   4.6 ฝกทักษะการตัดเย็บเส้ือผาระบบ
อุตสาหกรรม (ตอ) 
 

1 
 
4 

บรรยาย  
สาธิต 

ฝกปฏิบัติ 

เอกสารประกอบ 
คําบรรยาย 
ส่ือ Powerpoint  

การสังเกต 
การซักถาม 
การปฏิบัตงิาน 
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13    4.7 การจําแนกลักษณะของงานผลิตเส้ือผา
ระบบอุตสาหกรรม  
   4.8 ฝกทักษะการตัดเย็บเส้ือผาระบบ
อุตสาหกรรม (ตอ) 

1 
 
4 

บรรยาย 
สาธิต 

ฝกปฏิบัติ 

เอกสารประกอบ 
คําบรรยาย 
ส่ือ Powerpoint  

การสังเกต 
การซักถาม 
การปฏิบัตงิาน 
 

14 5. ความปลอดภัยในโรงงานอตุสาหกรรม 
   5.1 ความหมาย และปจจัยทีม่ีผลตอสุขภาพ
ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเส้ือผา 
   5.2 ประเภทอุบัติเหตใุนโรงงานอุตสาหกรรม
เส้ือผา            
   5.3 การปองกันอันตรายจากการทํางานใน
โรงงานอุตสาหกรรมเส้ือผา 
   5.4 ฝกทักษะเขียนแผนปองกันอุบัติเหตุจาก
การทํางานในโรงงาน    

 
1 
 
 
 
 
 
4 

 
บรรยาย 
สาธิต 

 
 
 
 

ฝกปฏิบัติ 

 
เอกสารประกอบ 
คําบรรยาย 
ส่ือ Powerpoint 

 
การสังเกต 
การซักถาม 
การปฏิบัตงิาน 
การทดสอบ 

15    5.5 หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมเส้ือผา 
   5.6 ฝกทักษะการจัดหาอุปกรณปองกัน           
อันตรายจากการทํางานในโรงงาน 

1 
 
4 

บรรยาย  
สาธิต 

ฝกปฏิบัติ 

เอกสารประกอบ 
คําบรรยาย 
ส่ือ Powerpoint  

การสังเกต 
การซักถาม 
การปฏิบัตงิาน 
การทดสอบ 

16 สอบปลายภาคการศึกษา 

 
2  แผนการประเมินผลการเรยีนรู 
 

กิจกรรม  
ที ่

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการ
ประเมินผล 

1 ดานคุณธรรมจริยธรรม 
(1.2 , 1.4) 

การเขาช้ันเรียน  
การสอบ  
การสังเกตพฤติกรรม  
การแสดงความคิดเห็น  

ตลอดภาคการศึกษา 10 % 
 

2 ดานความรู 
(2.1, 2.4) 

ทดสอบรายหนวย  
สอบปลายภาค 

สัปดาหที่ 4 และ 8 
สัปดาหที่ 16 

10 % 
 

3 ดานทักษะทางปญญา 
(3.1, 3.2) 

ทดสอบรายหนวย 
สอบปลายภาค 

สัปดาหที่ 4 และ 8 
สัปดาหที่ 16 

20 % 
 

4 ดานความสัมพันธ ความ
รับผิดชอบ (4.1 , 4.3) 

การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย 
วัดผลรวมกับการปฏิบัติงาน 

ตลอดภาคการศึกษา 10 % 

5 ดานการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (5.1 , 5.2) 

การวิเคราะหปญหา  
การนําเสนอแนวคิด 

ตลอดภาคการศึกษา 20 % 

6 ดานทักษะ (6.1 , 6.3) การะบวนการปฏิบัติงาน 
การใชเครื่องมือ อุปกรณตางๆ 
ผลการปฏิบัติงาน ช้ินงาน 
 

ตลอดภาคการศึกษา 30 % 
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หมวดที่ 6  
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1 เอกสารและตําราหลัก 

กมล พรหมหลาวรรณ. (2534). อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเรจ็รูปเบื้องตน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.   
กุลชลี องคศิรพิร. (มปป). อุตสาหกรรมเสือ้ผา. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต 

ชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ.   
จิตรพี ชวาลาวัณย. (2539). เสื้อผาอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: เอส พี เอฟ พริ้นต้ิงกรุป.  
ชูศรี อรุณไวกิจ. (2545). วิทยาการตัดเสื้อสตรี - เสื้อชาย. กรุงเทพฯ: เทคนิคพริ้นต้ิง.   
โดม ถนอมบูรณ. (2543). เทคนคิการซอมบํารุงจักรเย็บผาอุตสาหกรรมเข็มเด่ียว. กรุงเทพฯ: 

สํานักงานพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมสงเสริมอุตสาหกรรม. 
นิพันธ สิมะกรยั. (2539). รวมบทความทางวิชาการเครื่องนุงหม. กรุงเทพฯ: รําไทยเพลส.  
ปรีดี สุขพัฒน และคณะ. (ม.ป.ป.). สัมมนาการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป. กรุงเทพฯ: พาราวินเซอร. 
พรรณงาม สุวรรณเสวก. (2536). การสรางแบบและแยกแบบตัดเสื้อสตรี. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ 

พรานนก การพิมพ.  
เพ็ญจิตร มนุญพร. (มปป).  ตัดเสื้อ - กางเกงชาย หลักสูตรระยะสั้น ระดับ 1 และ 2. กรุงเทพฯ: 

โรงเรียนสารพัดชางพระนคร.  
ภูวพัสส เอกตาแสง และสละ บินอับดุลรามัน. (2539). เอกสารประกอบการเรียน วิชาเครื่องจักร 

อุตสาหกรรมเสื้อผา. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ. 
วัฒนา วัชรเสรีกุล และคณะ. (2529). ชุดแบบเรยีน การตัดเย็บอุตสาหกรรม 1. กรุงเทพฯ:  

คณะคหกรรมศาสตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.  
วิจิตร บุณยะโหตระ. (2530). วิชาความปลอดภัย. มปท. 
วีรพงษ เฉลิมจริะรัตน และวิฑูรย สิมะโชคดี. (2530). วิศวกรรม และการบริหารความปลอดภัย 

ในโรงงาน. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุน).  
ศรีกาญจนา พลอาสา. (2546). การจัดการสินคาเสื้อผา. กรุงเทพฯ: สายธาร. โรงพิมพเดือนตุลา.   
______.  (2540). การตัดเยบ็เสื้อผาสําเรจ็รูปเชงิอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: ตนไทรการพิมพ.   
สุกรี พฤกษพิพรรธน. (2524). ทฤษฎีชางตัดเสื้อ. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ.  
สุขุมาลย หวังวณิชยพันธ. (2548). การจัดการในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม. กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร.  
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (2542). เอกสารการสอนชุดวิชา หลักความปลอดภัยใน 

การทํางาน หนวยที่ 9 -15. พิมพครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
Goldsworthy, M. (1981). Knowing Your Sewing. London: Bell & Hyman.  
Thomas, A. J. (1994). The Art of  Sewing. London: New Dehi UBS.   
 

2 เอกสารและขอมูลสําคญั 
กาญจนา ภาคยสกุลชัย. (2529). การออกแบบเสื้อตามลักษณะทางกายวิภาค. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.      
มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย. (2545). เอกสารประกอบการอบรม หลักสตูร  

การจัดการ การผลิตเครื่องนุงหม. กรุงเทพฯ: มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย.  
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มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย. (2542). เอกสารประกอบการอบรม หลักสตูร 
การจัดการในแผนกเยบ็. กรงุเทพฯ: มลูนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย.  

ศรีนวล แกวแพรก. (2543). การตัดเย็บเสือ้ผา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.  
อัจฉรา วรรณสถิตย. (2525). คูมือการสรางและแยกแบบเสื้อสตรี. กรงุเทพฯ: โรงพิมพ 

สามเจริญพานิช.  
 

3 เอกสารและขอมูลแนะนํา     - 
หยาดพิรุณ นุตสถาปนา. (2548). 20 นักประดิษฐ บันลอืโลก. ใน Scitech. [Online]. Available  

HTTP: http://www.bangkokbiznews.com/scitech/2004/0203/ News.php?news= 
column_11555906.html [2548, พฤษภาคม 22].  

Bangkok PPE.  (2551). ปลอกแขน. ใน อุปกรณปองกันมือ. [Online]. Available HTTP:   
http://www.bangkokppe.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538680931  
[2551, พฤศจิกายน 12].   

BSD Business Group. (2551). อุปกรณปองกันระบบการไดยิน. ใน รายการสนิคา. [Online].  
Available HTTP: http://www.bsdsafety.com/v_item.php?category=11  
[2551, พฤศจิกายน 10].  

______.  (2551). อุปกรณดับเพลิง. ใน รายการสนิคา. [Online]. Available HTTP: 
http://www.bsdsafety.com/catalog.php?idp=47 [2551, พฤศจิกายน 10].  

______.  (2551). อุปกรณปองกันการหายใจ(2). ใน รายการสนิคา. [Online]. Available HTTP: 
http://www.bsdsafety.com/v_item.php?category=14 [2551, พฤศจิกายน 10].   

Skowell.com. (2551). ถงุมือเหล็ก. ใน กลุมแอคเซสโซรี่. [Online]. Available HTTP: 
http://www.skowell.com/popup_image.php?pID=116 [2551, พฤศจิกายน 12].  
 

 
หมวดที่ 7  

การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
      การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี  ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาไดดังน้ี 
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ขอเสนอแนะผานเว็บบอรด ที่อาจารยจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
 

2 กลยุทธการประเมินการสอน 
      ในการเกบ็ขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธดังน้ี 
- การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 
- ผลการเรียนของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลการประเมนิการเรียนรู 
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3 การปรับปรุงการสอน 
       หลังจากผลการประเมนิการสอนในขอ 2  จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอนดังน้ี 
- สมัมนาการจดัการเรียนการสอน 
- การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 

4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
        ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูในวิชา  ไดจากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบยอยและหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาไดดังน้ี 
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน หรือผูทรงคุณวุฒทิี่มิใช  
อาจารยประจําหลักสูตร 
- ต้ังคณะกรรมการประจําสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู  ตามที่กําหนดในรายวิชา เชน  
ขอสอบ  รายงาน วิธีใหคะแนนสอบและคะแนนพฤติกรรม 

5 การดําเนินการทวนสอบและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
       จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสทิธิผลรายวิชา  ไดมีการวางแผนปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากขึ้นดังน้ี 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามขอ 4   
- บูรณาการกบัรายวิชาอ่ืนที่เกี่ยวของ เพ่ือใหนักศึกษามมีมุมองในเรื่องการประยุกตความรูน้ีกับปญหาที่มา
จากงานวิจัยของอาจารยหรืออุตสาหกรรมตางๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


