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1 
รายละเอียดของรายวิชา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 
1 
 

รหัสและช่ือวิชา 
07-111-102  วิชาหลกัการสิ่งทอและเคร่ืองนุง่หม่  (Principles of Textiles  and Clothing) 

2  
 

จ านวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต  (3-0-6)        
ทฤษฏี 3 ชัว่โมง/สปัดาห์ ปฏิบตั ิ0 ชัว่โมง/สปัดาห์ ค้นคว้านอกเวลาเรียน 6  ชัว่โมง/สปัดาห์ 

3 หลักสูตรและประเภทของวิชา 
หลกัสตูรคหกรรมศาสตรบณัฑิต  ประเภทวิชาแกน 
หลกัสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต          ประเภทวิชาแกน 

4 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์เกศทิพย์               กร่ีเงิน                 อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์มลัลิกา                 จงจิตต์     อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์อชัชา                   หทัยานานนท์     อาจารย์ผู้สอน 

5 ภาคการศกึษา / ชัน้ปีท่ีเรียน    
ภาคเรียนท่ี  1   /   ปีการศกึษา 2557 

ชัน้ปี  57 ปอฟ,  57 ปออ/1-2,  57 ปบค/1 – 2, 57 ทบค/1 – 2, 57 ทอภ/1 – 2 
6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

ไมมี่ 
7 รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไมมี่ 
8 สถานท่ีเรียน 

อาคาร 5 ชัน้ 3 ห้อง 531 
อาคาร 5 ชัน้ 4 ห้อง 541และ 544 
อาคาร 6 ชัน้ 4 ห้อง 641  
อาคารเรือนปัญญา ชัน้ 2 ห้อง 2205 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

9 วนัท่ีจดัท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ลา่สดุ   
1  กรกฎาคม  57 
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2 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1 
 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.  เข้าใจความรู้ทัว่ไปด้านเส้นใยสิ่งทอ 
2.  เข้าใจคณุสมบตัิของผ้าชนิดตา่ง ๆ 
3.  อธิบายลกัษณะของผ้าชนิดตา่ง ๆ 
4.  เลือกซือ้สิ่งทอและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 
5.  ซอ่มแซมและการดแูลรักษาเคร่ืองนุง่หม่ได้ 

2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
ปรับปรุงการแบง่หนว่ยเรียนให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัเวลาเรียนและกิจกรรมการเรียน

การสอนในแตล่ะภาคการศกึษา 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1       ค าอธิบายรายวิชา 

ความรู้พืน้ฐานด้านเส้นใยสิ่งทอ  คณุสมบตัแิละลกัษณะของผ้าชนิดตา่ง ๆ การเลือกซือ้              
การน าไปใช้  การซอ่มแซมและการดแูลรักษาเคร่ืองนุง่หม่ 

2 
 
 
 

จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิ  

งานภาคสนาม / การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย   
45 ชัว่โมง 

ตามความต้องการของ
นกัศกึษาเฉพาะราย 

- 6  ชัว่โมง ตอ่สปัดาห์ 

 

3 จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล  สถานท่ี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์    
อาจารย์ประพาฬภรณ์  ธีรมงคล   โทรศพัท์  084-094-0707   e-mail : praparnporn.t @rmutp.ac.th    
อาคาร 5 ชัน้ 3  ทกุวนัพธุ   เวลา 9.00 – 15.30 น. 
และอาคารเรือนปัญญา  ชัน้ 3  ทกุวนัองัคาร เวลา 9.00 – 11.30 น. 
อาจารย์เกศทพิย์   กร่ีเงนิ   โทรศพัท์  081-442-9666 e-mail : kettip13@gmail.com 
อาคาร 5 ชัน้ 3  ทกุวนัจนัทร์  เวลา 15.00 – 16.00 น. 
อาจารย์มัลลิกา  จงจิตต์  โทรศพัท์  086-398-7821 ,  e-mail : orange_tan@hotmail.com        
อาคาร 5 ชัน้ 3  ทกุวนัองัคาร เวลา 13.00 – 16.00 น. 
อาจารย์อัชชา   หทัยานานนท์   โทรศพัท์  085-063-2713     e-mail : autcha_m@hotmail.com        
อาคาร 5 ชัน้ 3  ทกุวนัองัคาร   เวลา 9.00 – 15.30 น. 
อาคารเรือนปัญญาฝ่ายกิจการนกัศกึษา ชัน้ 1 ทกุวนัพฤหสับดี  เวลา 9.00 – 15.30 น. 
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3 
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1 คุณธรรม จริยธรรม 
 
 

1.1 ปฏิบตัิตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบ  ข้อบงัคบั และกฎเกณฑ์ของสงัคม 
1.2 มีวินยั ซื่อสตัย์สจุริตและมีจิตสาธารณะ 
1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชีพ รับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม 

 วิธีการสอน 
1. ให้ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎระเบยีบและข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยั 
2. ความซื่อสตัย์ตอ่ตนเองและผู้อื่น 
3. การตรงตอ่เวลา สง่งานภายในเวลาที่ก าหนด 
4. การเลา่เร่ืองและยกตวัอยา่งสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม 

 วิธีการประเมินผล 
1. การขานช่ือ การให้คะแนนการเข้าชัน้เรียนและการสง่งานตรงเวลา 
2. สงัเกตพฤติกรรมของนกัศกึษา ในการปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ 
3. ประเมินจากการทจุริตในการสอบ 

2 ความรู้ 
 

 
2.1  เข้าใจองค์ความรู้ในวิชาหลกัการสิง่ทอและเคร่ืองนุง่หม่ 
2.2  สามารถบรูณาการความรู้ทัง้ในสาขาวชิา  และนอกสาขาวิชาที่เก่ียวข้องเพื่อตอ่ยอดองค์ความรู้ 

 
 

วิธีการสอน 
1.  ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลกัทางทฤษฎี  เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 
2.  มอบหมายให้ท ารายงานท่ีเก่ียวกบัสิง่ทอท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และน าเสนอหน้าชัน้เรียน 
3.  จดักิจกรรมการแก้ไขปัญหา เร่ืองการวิเคราะห์สิง่ทอ คณุสมบตัิและลกัษณะของผ้าชนิดตา่ง ๆ การเลอืกซือ้ 
การน าไปใช้  การซอ่มแซมและการดแูลรักษาเคร่ืองนุง่หม่ 

 
 

วิธีการประเมินผล 
1.  ประเมินจากแบบทดสอบภาคทฤษฏี และผลงานท่ีมอบหมาย 

3 ทักษะทางปัญญา 
 

 
3.1  คิดอยา่งมีระบบบนพืน้ฐานของข้อมลูและข้อเทจ็จริง 
3.2  สามารถสบืค้น  ตีความ และประเมินข้อมลูแนวคิดและหลกัฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา 

 
 

วิธีการสอน 
1.  การเรียนรู้จากการแก้ปัญหา  
2.  การมอบหมายงานในรายวิชาหลกัการสิง่ทอและเคร่ืองนุง่หม่ 

 
 

วิธีการประเมินผล 
1.  ประเมินผลจากงานท่ีมอบหมาย  
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4 
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 
 

4.1  มีมนษุย์สมัพนัธ์ที่ด ี
4.2  มีความรับผิดชอบตอ่ผลของการกระท าและการน าเสนอ 
 

 
วิธีการสอน 
1. การมอบหมายงานเป็นกลุม่โดยให้หมนุเวียนการเป็นผู้น า การเป็นสมาชิกกลุม่โดยให้ความส าคญัในการแบง่
หน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ รวมทัง้ปลกูฝังให้มีความรับผิดชอบตอ่หน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

2. การน าเสนอหน้าชัน้เรียนโดยสง่เสริมให้นกัศกึษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็น โดยการจดัอภิปราย
และเสวนางานท่ีมอบหมายให้ค้นคว้า 

3.  การระดมสมอง (Brainstorming) เพื่อเปิดโอกาสการแสดงความคิดเห็นและฝึกการยอมรับความคิดเห็น 
     ของผู้อื่นด้วยเหตผุล  

 
 
วิธีการประเมินผล 
1.  ประเมินจากรายงานการหน้าชัน้เรียนโดยนกัศกึษา สงัเกตพฤติกรรมในการท างานกลุม่ระดมสมอง 
2.  พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนกัศกึษา 
3.  สงัเกตพฤติกรรมการระดมสมอง 

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 สามารถเลอืกสือ่ และเคร่ืองมือในการสบืค้น เก็บรวบรวมข้อมลู ประมวลผล และแปลความหมาย รวมถงึ

การน าเสนอข้อมลูสารสนเทศได้อยา่งเหมาะสม 
5.2  สามารถใช้ภาษาไทย และภาษาองักฤษในการสือ่สารได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 วิธีการสอน 
1. สง่เสริมให้มีการตดัสนิใจบนฐานข้อมลูและข้อมลูเชิงตวัเลข 
2. มอบหมายงานให้ผู้ เรียนค้นคว้าองค์ความรู้ จากแหลง่ข้อมลูตา่งๆ และเว็บไซต์  และน าเสนอหน้าชัน้เรียน 
3. การใช้ศกัยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงานท่ีได้รับมอบหมาย 
4.  บรรยายวิธีการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมลูและการน าเสนอเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถกูต้อง และเน้นให้นกัศกึษาเห็น

ความส าคญัในการอ้างอิงแหลง่ข้อมลู 
 วิธีการประเมินผล 

1.  การสงัเกตพฤตกิรรมจากการศกึษาค้นคว้า 
2.  ประเมินจากผลงานและการน าเสนอผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 



 

07-111-102   วิชาหลกัการสิ่งทอและเคร่ืองนุง่หม่        มคอ. 3   

5 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1  แผนการสอน 

 

สัปดาห์
ที่ 

หวัข้อสอน 
จ านวน
ชั่วโมง 

กจิกรรม 
การเรียนการสอน 

ส่ือที่ใช้ การวัดผล 

1  แนะน ารายวิชา 
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปด้านเส้นใย 
สิ่งทอ    
1.1 ความส าคญัด้านสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

1.1.1 ความส าคญัของสิ่งทอ 
1.1.2 ความเป็นมาและวิวฒันาการ

ด้านสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 
1.2 อตุสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

1.2.1 อตุสาหกรรมเส้นใย 
1.2.2 อตุสาหกรรมป่ันด้าย 
1.2.3 อตุสาหกรรมทอผ้า 
1.2.4 อตุสาหกรรมฟอก ย้อม พิมพ์ 

และตกแตง่ส าเร็จ 
1.2.5 อตุสาหกรรมผลิตเสือ้ผ้าส าเร็จรูป 

3 การบรรยาย  
การอภิปราย 

 

1.PowerPoint 
2.ใบงานท่ี 1
รายงานสิ่งทอ 
3. ตวัอย่างสิ่ง
ทอ 

1.ผลงาน 

2.ความสนใจ 
การมีสว่นร่วมใน
กิจกรรม 
3. ทดสอบ 
 

2 หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปด้านเส้นใย 
สิ่งทอ (ต่อ) 
1.3 อตุสาหกรรมสิ่งทอไทย 

1.3.1 อตุสาหกรรมสิ่งทอต้นน า้ 
1.3.2 อตุสาหกรรมสิ่งทอกลางน า้ 
1.3.3 อตุสาหกรรมสิ่งทอปลายน า้ 

1.4 ความหมายและค าศพัท์ท่ีเก่ียวข้องกบั
สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

1.4.1 ความหมายของสิ่งทอและ 
เคร่ืองนุ่งห่ม 

1.4.2 ค าศพัท์เฉพาะของสิ่งทอและ
เคร่ืองนุ่งห่ม 

 
 
 

3 การบรรยาย  
การอภิปราย 

 

1.PowerPoint 
2.ใบงานท่ี 1  
Mind Map 
3. ตวัอย่างสิ่ง
ทอ 

1.ผลงาน 

2.ความสนใจ 
การมีสว่นร่วมใน
กิจกรรม 
3. ทดสอบ 
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6 
สัปดาห์

ที่ 
หวัข้อสอน 

จ านวน
ชั่วโมง 

กจิกรรม 
การเรียนการสอน 

ส่ือที่ใช้ การวัดผล 

3 ทดสอบย่อยหน่วยเรียนที่ 1 
หน่วยที่ 2 คุณสมบัตขิองผ้าชนิดต่างๆ 
2.1 หลกัการจ าแนกเส้นใยสิ่งทอ 
2.1.1 ความส าคญัของการแบ่งประเภท

และชนิดของเส้นใยสิ่งทอ 
2.1.2 การจ าแนกเส้นใยตามท่ีมาและ

สว่นประกอบของเส้นใย 
 

3 
 

การบรรยาย 
การทดสอบย่อย 
การถาม-ตอบ 

1.PowerPoint 
2.ใบงานท่ี 2 
แผนภมูิจ าแนก
เส้นใย 
3. ตวัอย่างสิ่ง
ทอ 
4. สื่อวิดิทศัน์ 
5.แบบทดสอบ
ย่อยครัง้ท่ี 1 

1. ผลงาน 
2. ผลการทดสอบ
ย่อย 
3.ความสนใจ 
การมีสว่นร่วมใน
กิจกรรม 
4.ถาม-ตอบ 

4 หน่วยที่ 2 คุณสมบัตขิองผ้าชนิดต่างๆ 
(ต่อ) 

2.1.3 การเรียกช่ือเส้นใยสิ่งทอ 
2.1.4 ประโยชน์ของการรู้จกัช่ือเส้นใย

ควบคูไ่ปกบัช่ือการค้า 

3 
 

การบรรยาย 
การถาม-ตอบ 

1.PowerPoint 
2.ใบงานท่ี 2 
ตวัอย่างเส้นใย 
3. ตวัอย่างสิ่ง
ทอ 
4. สื่อวิดิทศัน์ 
5.แบบทดสอบ
ย่อยครัง้ท่ี 1 

1. ผลงาน 
2.ความสนใจ 
การมีสว่นร่วมใน
กิจกรรม 
3.ถาม-ตอบ 

5 หน่วยที่ 2 คุณสมบัตขิองผ้าชนิดต่างๆ 
(ต่อ) 
2.2 คณุสมบตัิของผ้าชนิดตา่งๆ 

2.2.1 การแบ่งคณุสมบตัิของเส้นใย 
2.2.2 การแบ่งกลุม่เส้นใยธรรมชาต ิ

3 การบรรยาย 
การอภิปราย 

 การถาม-ตอบ 

1.PowerPoint 
2. ตวัอย่างสิ่ง
ทอ  
3. สื่อวิดิทศัน์ 

1.ผลงาน 
2.ความสนใจ 
การมีสว่นร่วมใน
กิจกรรม 

6 หน่วยที่ 2 คุณสมบัตขิองผ้าชนิดต่างๆ 
(ต่อ) 

2.2.3 การแบ่งกลุม่เส้นใยประดิษฐ์ 
2.2.4 ปฏิกิริยาการทดสอบวิเคราะห์สิ่ง

ทอ และคณุสมบตัิของเส้นใย 
 
 
 
 
 
 

3 การบรรยาย 
การอภิปราย 
การสาธิต 
ฝึกปฏิบตั ิ    

การถาม-ตอบ 

1.PowerPoint 
2.ใบงานท่ี 2  
ทดสอบสิ่งทอ 
3. ตวัอย่างสิ่ง
ทอ  
4. สื่อวิดิทศัน์ 

1.ผลงาน 
2.ความสนใจ 
การมีสว่นร่วมใน
กิจกรรม 
3.ถาม-ตอบ 
4.ผลการทดสอบ
สิ่งทอ 
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7 
สัปดาห์

ที่ 
หวัข้อสอน 

จ านวน
ชั่วโมง 

กจิกรรม 
การเรียนการสอน 

ส่ือที่ใช้ การวัดผล 

7 ทดสอบย่อยหน่วยเรียนที่ 2 
หน่วยที่ 3 ลักษณะของผ้าชนิดต่างๆ  
3.1 ลกัษณะของผ้าชนิดตา่งๆ 

3.1.1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเส้นด้าย 
3.1.2 รูปแบบและคณุสมบตัิของเส้นด้าย 
3.1.3 ลกัษณะของเส้นด้าย 

3.2 การป่ันด้าย 
3.2.1 การป่ันด้ายระบบฝ้าย 
3.2.2 การป่ันด้ายระบบขนสตัว์ 
3.2.3 การป่ันด้ายใยยาว 

3 การบรรยาย 
การอภิปราย 
การถาม-ตอบ 

1.PowerPoint 
2.ใบงานท่ี 3 
รูปแบบเส้นด้าย, 
รายงาน 
3. ตวัอย่างสิ่ง
ทอ  
4. สื่อวิดิทศัน์ 
5.แบบทดสอบ
ย่อยครัง้ท่ี 2 

1.ผลงาน 

2.ผลการทดสอบ
ย่อย 
3.ความสนใจ 
การมีสว่นร่วมใน
กิจกรรม 
4.ถาม-ตอบ 
 

8 หน่วยที่ 3 ลักษณะของผ้าชนิดต่างๆ 
(ต่อ) 
3.3 การเข้าเกลียวเส้นด้าย 

3.3.1 ทิศทางการเข้าเกลียว 
3.3.2 การนบัจ านวนเกลียวเส้นด้าย 
 3.3.3 ขนาดของเส้นด้ายหรือเบอร์ด้าย 

3.4 ชนิดของเส้นด้าย 
3.4.1 ด้ายธรรมดา 
3.4.2 ด้ายพิเศษ 
3.4.3 เส้นด้ายผิวสมัผสั 

3 การบรรยาย 
การถาม-ตอบ 
การสาธิต 

 

1.PowerPoint 
2.ใบงานท่ี 3  
ฝึกปารป่ัน
เกลียว 
3. สื่อวิดิทศัน์ 

1.ผลงาน 

2.ความสนใจ 
การมีสว่นร่วมใน
กิจกรรม 
3.ผลการฝึก
ปฏิบตัิ 
4.ถาม-ตอบ 
 

9 หน่วยที่ 3 ลักษณะของผ้าชนิดต่างๆ 
(ต่อ) 
3.5 การผลิตผ้าอดัและผ้าไมท่อ 

3.5.1 ผ้าอดัติดเส้นใยขนสตัว์ 
3.5.2 การผลิตผ้าไมท่อ 
3.5.3 ประโยชน์ของผ้าไมท่อ 

3.6 การผลิตผ้าทอ 
3.6.1 ส่วนประกอบพืน้ฐานของเคร่ืองทอมือ 

3.6.2 การทอมาตรฐาน 
3.6.3 การทอแบบตกแตง่ 

3.7 การผลิตผ้าถกันิต 
3.7.1 ประเภทของผ้าถกันิต 

 3.7.2 ลกัษณะทัว่ไปของผ้าถกั 

3 การบรรยาย 
การอภิปราย 
การถาม-ตอบ  

1.PowerPoint 
2.ใบงานท่ี 3  
ลกัษณะผ้าทอ
ชนิดตา่งๆ 
3. สื่อวิดิทศัน์ 

1.ผลงาน 

2.ความสนใจ 
การมีสว่นร่วมใน
กิจกรรม 
3.ถาม-ตอบ 
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8 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อสอน 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน 

สื่อที่ใช้ การวัดผล 

10 หน่วยที่ 3 ลักษณะของผ้าชนิดต่างๆ 
(ต่อ) 
3.8 การผลิตผ้าด้วยกระบวนการอื่นๆ  

3.8.1 การถกัปีย 
3.8.2 การถกัตาข่าย 
3.8.3 การผลิตผ้าลกูไม้ 
3.8.4 การอดัผ้าหลายชัน้ 
3.8.5 การอดัผ้าเป็นแผน่ฟิล์ม 

3 การบรรยาย 
การสาธิต 

การถาม-ตอบ 
  

1.PowerPoint 
2.ใบงานท่ี 3  
ผ้าทอชนิดตา่งๆ 
การทอผ้าแบบ
ตา่งๆ 
3. สื่อวิดิทศัน์ 
 

1.ผลงาน 

2.ความสนใจ 
การมีสว่นร่วมใน
กิจกรรม 
3.ผลการฝึก
ปฏิบตัิ 
4.ถาม-ตอบ 
 

11 ทดสอบย่อยหน่วยเรียนที่ 3 
หน่วยที่ 4 การเลือกซือ้และการน าไปใช้ 
4.1 การเลือกซือ้และการน าไปใช้ 
 4.1.1 การเลือกใช้เสือ้ผ้าและเคร่ืองแตง่

กาย 
 4.2.1 ผ้าท่ีผลิตจากเส้นใยชนิดตา่งๆ 
 4.1.3 ประเภทของเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย 

4.1.4 ผ้าท่ีใช้ในบ้านและผ้าท าเคร่ือง
เรือน 

3 การบรรยาย 
การถาม-ตอบ 

 

1.PowerPoint 
2. สื่อวิดิทศัน์ 
3.แบบทดสอบ
ย่อยครัง้ท่ี 3 

1.ผลงาน 

2.ความสนใจ
และมีสว่นร่วม
ในกิจกรรม 
3.ถาม-ตอบ 
4.ผลการทดสอบ
ย่อย 

12 
 
 

หน่วยที่ 4 การเลือกซือ้และการน าไปใช้ 
(ต่อ) 
4.2 การน าไปใช้ 
 4.2.1 ประโยชน์ในการใช้สอย 
 4.2.2 วยัและบคุลิกภาพ 
 4.2.3 รูปร่างและสผิีว 

3 การบรรยาย 
การถาม-ตอบ 

 

1. PowerPoint  
2.ใบงานท่ี 4 
รายงานการ
เลือกซือ้ 
 

1.ความสนใจ 
การมีสว่นร่วมใน
กิจกรรม 
2.ถาม-ตอบ 
 

13 ทดสอบย่อยหน่วยเรียนที่ 4 
หน่วยที่ 5 การซ่อมแซมและการดูแล
รักษาเคร่ืองนุ่งห่ม 
5.1 การซอ่มแซมเคร่ืองนุ่งห่ม 

5.1.1 ความหมายและความส าคญั
การซอ่มแซมเคร่ืองนุ่งห่ม 

5.1.2 ประเภทของการซอ่มแซม
เคร่ืองนุ่งห่ม 

5.1.3 อปุกรณ์การตดัเย็บชนิดตา่งๆ 
5.1.4 การเย็บด้วยมือ 

3 การบรรยาย 
การสาธิต 
ฝึกปฏิบตั ิ     

1.แบบทดสอบ
ย่อยครัง้ท่ี 4 
2. PowerPoint  
3.ใบงานท่ี 5 
การซอ่มแซม
เสือ้ผ้า 
4. สื่อวิดิทศัน์ 

1.ผลงาน 

2.ความสนใจ 
การมีสว่นร่วมใน
กิจกรรม 
3.ผลการทดสอบ
ย่อย 
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9 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อสอน 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน 

สื่อที่ใช้ การวัดผล 

14 หน่วยที่ 5 การซ่อมแซมและการดูแล
รักษาเคร่ืองนุ่งห่ม (ต่อ) 
5.2 การดแูลรักษาเคร่ืองนุ่งห่ม 

5.2.1 ความหมายและความส าคญั
ของการดแูลรักษาเคร่ืองนุ่งห่ม 

5.2.2 สญัลกัษณ์การดแูลรักษา
เคร่ืองนุ่งห่ม 

5.2.3 สารท่ีใช้ในการท าความสะอาด
สิ่งทอ 

5.2.4 วิธีท าความสะอาดสิ่งทอ 
5.2.5 การก าจดัรอยเปือ้น  

3 การบรรยาย 
การสาธิต 
ฝึกปฏิบตั ิ     

1.ใบงานท่ี 5  
การซอ่มแซม
เสือ้ผ้า 
2.ตวัอย่างการ
ซอ่มแซม 

 

1.ผลงาน 

2.ความสนใจ 
การมีสว่นร่วมใน
กิจกรรม 
3.ถาม-ตอบ 

15 ทดสอบย่อยหน่วยเรียนที่ 5 
ทบทวนและสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ 

3 การบรรยาย 
การถาม-ตอบ 

1.แบบทดสอบ
ย่อยครัง้ท่ี 5 

1.ผลการทดสอบ
ย่อย 
2.ความสนใจ 
การมีสว่นร่วมใน
กิจกรรม 
3.ถาม-ตอบ 

16 สอบปลายภาค     
 

 

2  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สปัดาห์ท่ีประเมิน สดัสว่นของการประเมินผล 

1 ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน การสงัเกตพฤตกิรรม ตลอดภาคการศกึษา 10 % 

2 ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน การทดสอบยอ่ย 3,7,10,12,14 40 % 

3 ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน การสงัเกตการณ์ 
การประเมินผลงาน 

ตลอดภาคการศกึษา 20 % 

4 ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน การสอบปลายภาค 16 30 % 
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10 
หมวดที่ 6   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1  ต าราหลกั 
1. เอกสารประกอบการเรียนวิชาหลกัการสิ่งทอและเคร่ืองนุง่หม่   

2  เอกสารและข้อมลูส าคญั 
บทความ  วารสาร  เว็บไซด์ที่เก่ียวข้องกบัสิง่ทอและและเคร่ืองนุง่หม่ เช่น  TTIS,  TEXTILE 
1.  กาญจนา  ภานโุสภณ.  2538.  เรียนตัดเสือ้  งามวิไล.  กรุงเทพมหานคร. 
2.  ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ ดร. “พฒันาการด้านสิ่งทอ” เอกสารประกอบสาร.  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ภาควิชาศกึษาศาสตร์,เอกสารอดัส าเนา. 
3.  จินดา นยัผอ่งศรี. 2542.  การตัดเยบ็เสือ้และกระโปรงสตรี. พระนครศรีอยธุยา: เอกสารค าสอนคณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สถาบนัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา. 
 4.  นวลแข  ปาลวินิช. 2536.  ความรู้เร่ืองผ้าและเส้นใย. พิมพ์สปัดาห์ที่ 3. กรุงเทพมหานคร:  ภาควิชาผ้าและ
เคร่ืองแตง่กาย คณะคหกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 
 5.  มณฑา จนัทร์เกตเุลีย้ด.  2514.วทิยาศาสตร์สิ่งทอเบือ้งต้น.  กรุงเทพมหานคร: หอรัตนชยัการพิมพ์.  
 6.  วีระศกัดิ์  อดุมกิจเดชา.  2543.  วิทยาศาสตร์เส้นใย. พิมพ์ครัง้ที่ 2.  กรุงเทพมหานคร:  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั. 
7.  ศรีนวล แก้วแพรก.  2535.  การออกแบบและเลอืกเสือ้ผ้า. พิมพ์ครัง้ที่ 2.  กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพ์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง. 
8.  อภิชาติ สนธิสมบตัิ.  2545.  กระบวนการทางเคมีสิ่งทอ. กรุงเทพมหานคร:  ซีเอ็ดยเูคชัน่ 
9.  อรรฆิศา ฮลัซนัอาล ีและ เกศทิย์ กร่ีเงิน.   2546.  ความรู้เร่ืองผ้าและเส้นใยเบือ้งต้น. เอกสารประกอบการ
สอน.  กรุงเทพมหานคร:  สาขาวชิาผ้าและเคร่ืองแตง่กาย คณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตโชติเวช 
11. บษุรา  สร้อยระย้า.   ม.ป.ป.  ผ้าและเส้นใย. เอกสารประกอบการสอน.  กรุงเทพมหานคร:  สาขาวิชาผ้าและ
เคร่ืองแตง่กาย คณะคหกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชตเิวช 
12. Hollen, N., Saddler, J., Langford, AL., and Kadolph, S.J., Textile, 6th Edition, New York, 1988. 
13.  Lorna Knight, The Compendium of Sewing  250 Tips, Techniques and Trade Secrets, Search 
Press, KENT, 2010. 

3  เอกสารและข้อมลูแนะน า 
1. Website ท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัการสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งหม่และหวัข้อในประมวลรายวิชา 

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์-วชิาหลักการสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม http://lms.rmutp.ac.th/moodle/ 
- เวบ็บอร์ดไทยเคมีสิ่งทอ http://ttcexpert.thai-forum.net/    
- เวบ็บอร์ด Textileknowledge  http://www.textileknowledge.com/ 
- ศูนย์ความรู้และเทคโนโลยีสิ่งทอ http://www2.mtec.or.th/th/research/textile/index.html 
- Cyber Seams : How to Sew By Hand - Basic Stitches  http://cyberseams.com/ 

2. ส่ือวดิทิศัน์ท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งทอเบือ้งต้นและการตดัเย็บเบือ้งต้น 
- ระบบการเรียนการสอนออนไลน์-วชิาหลักการสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม  http://lms.rmutp.ac.th/moodle/ 
- Monkeysee.com  http://www.youtube.com/watch?v=8uDlK7dOc5s&feature=related 
- Cyber Seams : How to Sew By Hand - Basic Stitches  http://cyberseams.com/ 

http://www.textileknowledge.com/
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หมวดที่ 7   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1 กลยทุธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศกึษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ท่ีจดัท าโดยนกัศกึษา ได้จดักิจกรรมในการน าแนวคิดและ 
ความเห็นจากนกัศกึษาได้ดงันี ้

- การสนทนากลุม่ระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ข้อเสนอแนะผ่านเวบ็บอร์ด ท่ีอาจารย์จดัท าเป็นช่องทางการสื่อสารกบันกัศกึษา 

2 กลยทุธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมลูเพ่ือประเมินการสอน ได้มีกลยทุธ์ดงันี ้
- ผลการเรียนของนกัศกึษา 
- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้ 

3 
 
 
 

การปรับปรุงการสอน 
หลงัจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จงึมีการปรับปรุงการสอนโดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง และ
หาข้อมลูเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอนดงันี ้

- สมัมนาการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
- การวิจยัในชัน้เรียน 
- น าข้อเสนอแนะจากภาคการศกึษามาปรับปรุงในรายวิชา 

4 การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาในรายวิชา 
ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหวัข้อ ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้

ในวิชา ได้จากการสอบถามนกัศกึษา หรือการสุม่ตรวจผลงานของนกัศกึษา รวมถงึพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย่อยและหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได้ดงันี ้

-   การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุม่ตรวจผลงานของนกัศกึษาโดยอาจารย์อื่น หรือ 
    ผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมิใช่อาจารย์ประจ าหลกัสตูร 
-   ตัง้คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ ตามก าหนดในรายวิชา เช่น 

ข้อสอบ รายงาน วิธีให้คะแนนสอบและคะแนนพฤติกรรม 

5 การด าเนินการทวนสอบและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสทิธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุงการ 

สอนและรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคณุภาพมากขึน้ดงันี ้
-   ปรับปรุงรายวิชาทกุ 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามข้อ 4 
-   เปลี่ยนหรือสลบัอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นกัศกึษามีมมุมองในเร่ืองการประยกุต์ความรู้นีก้บั 
    ปัญหาท่ีมาจากงานวิจยัของอาจารย์หรืออตุสาหกรรมตา่ง ๆ 

 


