
 1 

รายละเอียดของรายวิชา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

 
หมวดที่ 1   

ขอมูลโดยทั่วไป  
 

1 รหัสและช่ือวิชา     07 – 112 – 312 
เทคโนโลยีการผลิตเสื้อผาระบบอุตสาหกรรม  

Technology in Garment  Industry System 
2 จํานวนหนวยกิต     3 (2-2-5) 

เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง ตลอด 15 สัปดาห  ทฤษฎี 2 ช่ัวโมง/สัปดาห  ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง/สัปดาห  
นักศึกษา ตองใชเวลาศึกษา คนควานอกเวลา 5 ช่ัวโมง/สัปดาห 

3 หลักสูตรและประเภทของวิชา 
หมวดวิชาชีพบังคับ   หลักสตูรปริญญาตร ี

4 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
1. ผูชวยศาสตราจารยศรัทธา   แขงเพ็ญแข 

5 ภาคการศึกษา / ช้ันปที่เรียน    
ภาคการศึกษาที ่1   ช้ันปที ่3 

6 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  
- 

7 รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) 
- 

8 สถานที่เรียน      
อาคาร 6   ช้ัน 4   หอง 641   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

9 วันที่จัดทํา หรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
พฤษภาคม 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มคอ. 3 
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หมวดที่ 2 
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

 1 จุดมุงหมายของรายวิชา 
1. ตระหนักถึง ความสําคัญของการใชเทคโนโลยีการผลิตและการดูแลรกัษาเครื่องจักร 
    รวมถึงการทํางานดานอุตสาหกรรมเครือ่งแตงกาย อยางสรางสรรคและมีคุณธรรม 
2. เขาใจ ระบบการผลิตและการวางแผนการผลิตดานอุตสาหกรรมเครือ่งแตงกาย รวมถึง 
    หนาที่ของพนักงานเย็บ และหลักความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม   
3. วางแผนการผลิตตามขั้นตอนของงานดานอุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย  
4. มีวินัยและความรับผิดชอบตอการทํางานดานอุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย 
5. ใชระบบเครอืขายคอมพิวเตอรในการติดตอสื่อสารและทํางานอุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย 
6. ปฏิบัติการวางแผนและดําเนินการผลิตตามขั้นตอนของงานดานอุตสาหกรรม 
    เครื่องแตงกาย   

2 วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับ การใชเครือ่งมือ เครื่องจักรที่ทันสมัยในการผลิตเสื้อผา เพ่ือให

สามารถลดเวลาที่ใชในการดําเนินงานผลิต และชวยใหงานที่ผลิตมีคณุภาพเพ่ิมขึ้น 
ในการพัฒนารายวิชาครั้งน้ีไดเพ่ิมเติมเน้ือหาเรื่อง เครื่องจักรอุตสาหกรรมเสื้อผาที่ควบคมุการ

ทํางานดวยระบบคอมพิวเตอร ที่ใชในขั้นตอนการปูผาและตัดผา 
 

หมวดที่ 3  
ลักษณะและการดําเนนิการ 

 

1 คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเสื้อผา และเทคโนโลยีที่ใชในระบบอุตสาหกรรม ชนิด

การใชงานอุปกรณ และเครือ่งจักรอุตสาหกรรมเสื้อผา ชนิดของตะเข็บ และฝเข็ม ในงานอุตสาหกรรม  
การทําแบบตัด การปรับขนาด การวางแบบและการคิดคํานวณผา การปูผา การตัดผา และการมัดแยก
จายงาน การวางแผนการผลติ ความปลอดภัยในโรงงาน  

2 จํานวนช่ัวโมงที่ใช ตอ ภาคการศึกษา  
บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ การศึกษาดวยตนเอง 

30 ช่ัวโมง ตามความตองการของนักศึกษาเฉพาะราย 30 ช่ัวโมง 75 ช่ัวโมง 
 

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

1. มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควากอนเขาช้ันเรียน 
2. บรรยาย ประกอบสื่อ และซักถามเกี่ยวกับเน้ือหาที่สอน  
3. สาธิต และใหนักศึกษาปฏิบัติตาม  
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  
3. สาธิต และใหนักศึกษาปฏิบัติตาม 

วิธีการประเมินผล  
1. การสังเกต 
2. การซักถาม 
3. การปฏิบัติงาน 
4. การทดสอบ  
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4 ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 มีมนุษยสมัพันธที่ดี 

4.3 แสดงภาวะผูนํา และผูตามไดอยางเหมาะสม 
4.4 มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ  

 วิธีการสอน 
1. กําหนดแนวปฏิบัติรวมกันในการเรียนการสอน 
2. การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี แนะนําและตักเตือน 
3. อภิปราย โดยใชกรณีตัวอยางตางๆ  

วิธีการประเมินผล  
1. การสังเกต 
2. การอภิปราย 
3. การปฏิบัติงาน 

5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1 เขาใจหลักเบ้ืองตนทางคณิตศาสตร และสถิติ 

5.2 สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตร และสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน 
 วิธีการสอน 

1. มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควากอนเขาช้ันเรียน 
2. บรรยาย ประกอบสื่อ และซักถามเกี่ยวกับเน้ือหาที่สอน  
3. อภิปรายสรุปเกี่ยวกับเน้ือหาที่สอน 
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 
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หมวดที่ 5  
แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 

 

สัปดาห 
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด  จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน 

สื่อที่ใช การวัดผล 

1 1.  เครื่องจักรอตุสาหกรรมเครือ่งแตงกาย 
     1.1  หลักการทั่วไปเกี่ยวกบัอุตสาหกรรม  
            เครื่องแตงกาย 
     1.2  การใช และการบํารุงรกัษาจกัร 
            อุตสาหกรรมเข็มเดี่ยว        
     1.4  ฝกทกัษะการใช และบํารุงรักษาจักร 
            อุตสาหกรรมเข็มเดี่ยว  

 
2 
 
 
 
2 

 
บรรยาย 
อภิปราย 

 
 

สาธิต 
ฝกปฏิบัติ 

 
เอกสารประกอบ 
คําบรรยาย 
ส่ือ Powerpoint  
 
จักรอุตสาหกรรม
เข็มเดีย่ว 

 
การสังเกต 
การซักถาม 
การปฏิบัตงิาน 
การทดสอบ 

2      1.3  ชนิดของตะเข็บ และฝเข็มในงาน 
            อุตสาหกรรม 
     1.5  ฝกทกัษะการใช และบํารุงรักษาจักร 
            อุตสาหกรรมเข็มเดี่ยว (ตอ)  

2 
 
 
2 

บรรยาย 
 

สาธิต 
ฝกปฏิบัติ 

เอกสารประกอบ 
คําบรรยาย 
ส่ือ Powerpoint  
จักรอุตสาหกรรม
เข็มเดีย่ว 

การสังเกต 
การซักถาม 
การปฏิบัตงิาน 
การทดสอบ 

3 2.  การสรางแบบตัด และการปรับขนาด 
     เส้ือผาอุตสาหกรรม  
     2.1  การสรางแบบเส้ือและปรับขนาดเส้ือ 
     2.4  ฝกทักษะการสรางแบบตัดและ 
            ปรับขนาดเส้ือ           

 
 
2 
2 

 
 

บรรยาย 
  สาธิต 

ฝกปฏิบัติ 

 
 
เอกสารประกอบ 
คําบรรยาย 
ส่ือ Powerpoint 

 
 
การสังเกต 
การปฏิบัตงิาน 
การทดสอบ 

4      2.2  การสรางแบบกระโปรงและ 
            ปรับขนาดกระโปรง 
     2.5  ฝกทักษะการสรางแบบตัดและ 
            ปรับขนาดกระโปรง  

2 
 
 
2 

บรรยาย 
สาธิต 

 
ฝกปฏิบัติ 

เอกสารประกอบ 
คําบรรยาย 
ส่ือ Powerpoint  

การสังเกต 
การซักถาม 
การปฏิบัตงิาน 
การทดสอบ 

5      2.3  การสรางแบบกางเกงและปรับขนาด 
            กางเกง 
     2.6  ฝกทักษะการสรางแบบตัดและ 
            ปรับขนาดกางเกง  

2 
 
2 

บรรยาย 
 

สาธิต 
ฝกปฏิบัติ 

เอกสารประกอบ 
คําบรรยาย 
ส่ือ Powerpoint  

การสังเกต 
การซักถาม 
การปฏิบัตงิาน 
การทดสอบ 

6 3.  การวางแบบตัด และการคิดคํานวณผาตัด 
     งานอุตสาหกรรม    
     3.1  การวางแบบตัดเส้ือผาอุตสาหกรรม 
     3.4  ฝกทักษะการวางแบบตัดงาน 
            อุตสาหกรรม 

 
 
2 
2 

 
 

บรรยาย 
สาธิต 

ฝกปฏิบัติ 

 
 
เอกสารประกอบ 
คําบรรยาย 
ส่ือ Powerpoint  

 
 
การซักถาม 
การปฏิบัตงิาน 
การทดสอบ 

7      3.2  การคิดคํานวณผาตัดงาน
อุตสาหกรรม 
     3.5  ฝกทักษะการคิดคํานวณผาตัดงาน 
            อุตสาหกรรม  

2 
2 

บรรยาย 
สาธิต 

ฝกปฏิบัติ 

เอกสารประกอบ 
คําบรรยาย 
ส่ือPowerpoint  

การซักถาม 
การปฏิบัตงิาน 
การทดสอบ 
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8 3.3  การคิดคํานวณความส้ินเปลืองของ 
        เสนดาย      
3.6  ฝกทักษะการคิดคํานวณความ 

            ส้ินเปลืองของเสนดาย 

2 
 
2 

บรรยาย 
สาธิต 

ฝกปฏิบัติ 

เอกสารประกอบ 
คําบรรยาย 
ส่ือ Powerpoint  

การสังเกต 
การซักถาม 
การปฏิบัตงิาน 
การทดสอบ 

9 4.  การวางแผนการผลิตเส้ือผาระบบ 
     อุตสาหกรรม            
     4.1  การวิเคราะหขั้นตอนการเย็บ 
     4.6  ฝกทกัษะการเขียนแผนภูมิขั้นตอน 
            การเย็บเส้ือตัวอยาง 

 
 
2 
2 

 
 

บรรยาย 
สาธิต 

ฝกปฏิบัติ 

 
 
เอกสารประกอบ 
คําบรรยาย 
ส่ือ Powerpoint  

 
 
การสังเกต 
การปฏิบัตงิาน 
การทดสอบ 

10      4.2  การวางแผนการผลิตในแผนกเย็บ 
     4.3  การศึกษาวธิีการทํางาน และการ 
            เคล่ือนไหว  
     4.7  ฝกทักษะการใชโครงรางมนุษย และ 
            การจดัวางตําแหนงในการเย็บ 

2 
 
 
2 

บรรยาย 
สาธิต 

 
ฝกปฏิบัติ 

เอกสารประกอบ 
คําบรรยาย 
ส่ือ Powerpoint  

การสังเกต 
การซักถาม 
การปฏิบัตงิาน 
การทดสอบ 

11      4.4  การศึกษาเวลาในการผลิตดวยวิธกีาร 
            จับเวลา 
     4.8  ฝกทักษะการศึกษาเวลาในการผลิต 

2 
2 

บรรยาย 
สาธิต 

ฝกปฏิบัติ 

เอกสารประกอบ 
คําบรรยาย 
ส่ือ Powerpoint  

การสังเกต 
การปฏิบัตงิาน 
การทดสอบ 

12      4.5  การจดัสมดุลการผลิต 
     4.9  ฝกทักษะการจัดสมดลุการผลิตและ 
            การวางผังการผลิต  

2 
2 

บรรยาย 
สาธิต 

ฝกปฏิบัติ 

เอกสารประกอบ 
คําบรรยาย 
ส่ือ Powerpoint 

การซักถาม 
การปฏิบัตงิาน 
การทดสอบ 

13 5.  การเย็บงานเปนหนวย   
     5.1  การจาํแนกระดับฝมอืแรงงาน และ 
            ลักษณะของงานผลิต (การเย็บ) 
     5.2  การจายงาน และเย็บงาน
อุตสาหกรรม 
     5.3  ฝกทกัษะการจายงาน และการเย็บ 
             งานอุตสาหกรรม 

 
2 
 
 
2 

 
บรรยาย 

 
 

สาธิต 
ฝกปฏิบัติ 

 
เอกสารประกอบ 
คําบรรยาย 
ส่ือ Powerpoint  

 
การสังเกต 
การซักถาม 
การปฏิบัตงิาน 
การทดสอบ 

14 6.  ความปลอดภัยในโรงงานอตุสาหกรรม 
     6.1  ความหมาย และปจจัยที่มีผลตอ 
            สุขภาพของพนักงานในโรงงาน 
            อุตสาหกรรมเส้ือผา 
     6.2  ประเภทอุบัติเหตุในโรงงาน 
            อุตสาหกรรมเส้ือผา            
     6.3  การปองกันอันตรายจากการทํางาน 
            ในโรงงานอตุสาหกรรมเส้ือผา 
     6.5  ฝกทกัษะเขียนแผนปองกันอุบัติเหตุ  
            จากการทํางานในโรงงาน    

 
2 
 
 
 
 
 
 
2 

 
บรรยาย 
สาธิต 

 
 
 
 
 

ฝกปฏิบัติ 

 
เอกสารประกอบ 
คําบรรยาย 
ส่ือ Powerpoint 

 
การสังเกต 
การซักถาม 
การปฏิบัตงิาน 
การทดสอบ 

15      6.4  หลักความปลอดภัยในการปฏิบัตงิาน 
            ในโรงงานอตุสาหกรรมเส้ือผา 
     6.6  ฝกทักษะการจัดหาอปุกรณปองกัน 
            อันตรายจากการทํางานในโรงงาน 

2 
 
2 

บรรยาย 
สาธิต 

ฝกปฏิบัติ 

เอกสารประกอบ 
คําบรรยาย 
ส่ือ Powerpoint  

การสังเกต 
การซักถาม 
การปฏิบัตงิาน 
การทดสอบ 
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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) 

สอบกลางภาค  
สอบปลายภาค 

สัปดาหที่ 8 
สัปดาหที่ 16 

10 % 
 

3 ดานทักษะทางปญญา 
(3.1, 3.2) 

สอบกลางภาค  
สอบปลายภาค 

สัปดาหที่ 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 % 

 
หมวดที่ 6  

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1 เอกสารและตําราหลัก 
1. กมล พรหมหลาวรรณ. (2534). อุตสาหกรรมเสื้อผาสาํเร็จรปูเบื้องตน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.   
2. กุลชลี องคศิริพร. (มปป). อุตสาหกรรมเสื้อผา. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต 

ชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ.   
 3. จิตรพี ชวาลาวัณย. (2539). เสื้อผาอุตสาหกรรม. กรงุเทพฯ: เอส พี เอฟ พริ้นต้ิงกรุป.  
4. โดม ถนอมบูรณ. (2543). เทคนคิการซอมบํารุงจักรเย็บผาอุตสาหกรรมเข็มเด่ียว. กรุงเทพฯ: 

สํานักงานพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมสงเสริมอุตสาหกรรม. 
5. ภูวพัสส เอกตาแสง และสละ บินอับดุลรามัน. (2539). เอกสารประกอบการเรียน วิชาเครื่องจักร 

อุตสาหกรรมเสื้อผา. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ. 
6. วัฒนา วัชรเสรีกุล และคณะ. (2529). ชุดแบบเรียน การตัดเย็บอุตสาหกรรม 1. กรงุเทพฯ:  

คณะคหกรรมศาสตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.  
7. วิจิตร บุณยะโหตระ. (2530). วิชาความปลอดภัย. มปท. 
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8. วีรพงษ เฉลิมจิระรัตน และวิฑูรย สิมะโชคดี. (2530). วิศวกรรม และการบริหารความปลอดภัย 
ในโรงงาน. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุน).  

9. ศรีกาญจนา พลอาสา. (2546). การจัดการสนิคาเสื้อผา. กรุงเทพฯ: สายธาร. โรงพิมพเดือนตุลา.   
10. ______.  (2540). การตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูปเชงิอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: ตนไทรการพิมพ.   
11. สุขุมาลย หวังวณิชยพันธ. (2548). การจัดการในอุตสาหกรรมเครือ่งนุงหม. กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร.   
2 เอกสารและขอมูลสําคญั 

1. กาญจนา ภาคยสกุลชัย. (2529). การออกแบบเสื้อตามลักษณะทางกายวิภาค. กรงุเทพฯ: โอเดียนส
โตร. 
2. นิพันธ สิมะกรัย. (2539). รวมบทความทางวิชาการเครื่องนุงหม. กรุงเทพฯ: รําไทยเพลส.  
3. ปรีดี สุขพัฒน และคณะ. (ม.ป.ป.). สัมมนาการผลิตเสือ้ผาสําเร็จรูป. กรุงเทพฯ: พาราวินเซอร. 
4. มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย. (2545). เอกสารประกอบการอบรม หลกัสูตร  

การจัดการ การผลิตเครื่องนุงหม. กรุงเทพฯ: มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย.  
5. มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย. (2542). เอกสารประกอบการอบรม หลกัสูตร 

การจัดการในแผนกเยบ็. กรงุเทพฯ: มลูนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย.  
 6. มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย. (2544). เอกสารประกอบการอบรมหลกัสูตร  

ความรูเก่ียวกับ IE ในงานอุตสาหกรรมเสือ้ผาสําเร็จรูป. กรุงเทพฯ: มลูนิธิพัฒนา 
อุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย.  

7. สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (2542). เอกสารการสอนชุดวิชา หลักความปลอดภัยใน 
การทํางาน หนวยที่ 9 -15. พิมพครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.   
8. Goldsworthy, M. (1981). Knowing Your Sewing. London: Bell & Hyman.  
9. Thomas, A. J. (1994). The Art of  Sewing. London: New Dehi UBS.   
 

3 เอกสารและขอมูลแนะนํา     - 
1. จินดา พนมพรสุวรรณ และคณะ. (2529). เอกสารประกอบการเรียนวิชาการตัดเยบ็ 1. กรุงเทพฯ: 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ. 
2. ชูศรี อรุณไวกิจ. (2545). วิทยาการตัดเสื้อสตรี - เสื้อชาย. กรุงเทพฯ: เทคนิคพริ้นต้ิง.   
3. พรรณงาม สุวรรณเสวก. (2536). การสรางแบบและแยกแบบตัดเสือ้สตรี. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ 

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

โรงเรียนสารพัดชางพระนคร.  
5. ศรีนวล แกวแพรก. (2543). การตัดเยบ็เสื้อผา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.  
6. สุกรี พฤกษพิพรรธน. (2524). ทฤษฎีชางตัดเสื้อ. กรุงเทพฯ: วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ.  
7. อัจฉรา วรรณสถิตย. (2525). คูมือการสรางและแยกแบบเสื้อสตรี. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ 

สามเจริญพานิช.  
8. 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].  
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9. Bangkok PPE.  (2551). ปลอกแขน. ใน อุปกรณปองกันมือ. [Online]. Available HTTP:   
http://www.bangkokppe.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538680931  
[2551, พฤศจิกายน 12].   

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

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

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

13. Skowell.com. (2551). ถุงมือเหล็ก. 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 

- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู 
3 การปรับปรุงการสอน 

       หลังจากผลการประเมนิการสอนในขอ 2  จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอนดังน้ี 

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

- การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 
4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

        ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูในวิชา  ไดจากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบยอยและหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาไดดังน้ี 

- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน หรือผูทรงคุณวุฒิที่
มิใชอาจารยประจําหลักสูตร 
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- ต้ังคณะกรรมการประจําสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู  ตามที่กําหนดในรายวิชา 
เชน ขอสอบ  รายงาน วิธีใหคะแนนสอบและคะแนนพฤติกรรม 

5 การดําเนินการทวนสอบและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
       จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสทิธิผลรายวิชา  ไดมีการวางแผนปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากขึ้นดังน้ี 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรอืตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ 4   

- เปลี่ยนหรือสลบัอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศกึษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูน้ีกับปญหาที่มา
จากงานวิจัยของอาจารยหรืออุตสาหกรรมตาง ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


