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รายละเอียดของรายวิชา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลโดยท่ัวไป  
 

1 รหัสและชื่อวิชา 
07-112-303    ผ้าทอพ้ืนเมือง    Native Woven  Fabric  

2 จ านวนหน่วยกิต             3 หน่วยกิต   3(2-2-5) 

3 หลักสูตรและประเภทของวิชา 
คหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย และเป็นวิชาชีพบังคับ 

4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์กฤตพร  ชูเส้ง  และอาจารย์มัลลิกา  จงจิตต์ 

5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน     ภาคการศึกษาที่ 1  ชั้นปีที่ 3 ปอฟ.  และ ชั้นปีที่ 2 ทอฟ. 

6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
- 

7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

8 สถานที่เรียน 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
วันที่ 20  พฤษภาคม  2555 

 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

       ประวัติการทอผ้าพื้นเมืองภาคต่างๆ  โครงสร้างผ้าทอ  ลวดลายผ้าทอ  วัสดุเครื่องมือ และ
อุปกรณ์ในการทอผ้าพ้ืนเมือง  การทอผ้าพ้ืนเมืองแบบต่างๆ  การวิเคราะห์ผ้าทอ และการใช้
ประโยชน์ผ้าพ้ืนเมืองแบบต่างๆ  ของไทย 

2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
              1.  รู้เกี่ยวกับประวัติผ้าทอพ้ืนเมืองภาคต่างๆ     
 2.  เข้าใจโครงสร้างผ้าทอ 
 3.  รู้และเข้าใจลวดลายผ้าทอ 
 4.  รู้และเข้าใจวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทอผ้าพื้นเมือง 
          5.  มีทักษะในการทอผ้าพ้ืนเมืองแบบต่างๆของไทย 
          6. สามารถวิเคราะห์ข้อบกพร่องของผ้าทอ 
          7. เข้าใจการใช้ประโยชน์ผ้าพ้ืนเมืองแบบต่างๆ ของไทย 
          8. เห็นคุณค่าและความส าคัญในการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ผ้าทอ 
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หมวดที่ 3  ลักษณะและการด าเนินการ 
1 ค าอธิบายรายวิชา 

        ประวัติการทอผ้าพ้ืนเมืองภาคต่างๆ  โครงสร้างผ้าทอ  ลวดลายผ้าทอ  วัสดุเครื่องมือ และ
อุปกรณ์ในการทอผ้าพ้ืนเมือง  การทอผ้าพ้ืนเมืองแบบต่างๆ  การวิเคราะห์ผ้าทอ และการใช้ประโยชน์
ผ้าพื้นเมืองแบบต่างๆ  ของไทย 

2 จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/  

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วย

ตนเอง 
บรรยาย  30 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา 
 

สอนเสริมเฉพาะ
ความต้องการของ
นักศึกษา 

มีการฝึกปฏิบัติ  30  ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 5 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

 

3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
-  อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์   
   ( เฉพาะรายที่ต้องการ) 

 

หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1 คุณธรรม จริยธรรม 
    คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

    1.2  ปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม 
    1.3  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ 
    1.4  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
    1.5  ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม  จริยธรรม 

 วิธีการสอน 
      1. ให้ความส าคัญในวินัย  การตรงต่อเวลา  การส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด 
      2. สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม 
      3. เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม  ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
     4. สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม 
     5. ปลูกฝังจรรยาบรรณวชิาชีพ 
     6.  ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

 วิธีการประเมินผล 
1. การขานชื่อ  การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตามเวลา 
2.  พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
3. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
 

2 ความรู้ 

 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
    2.1 เข้าใจองค์ความรู้ในรายวิชาอย่างเป็นระบบ 
    2.4  สามารถบูรณาการความรู้ทั้งในรายวิชา  และวิชาที่เกี่ยวข้องเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ 
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 วิธีการสอน 
1. ใช้การสอนหลายรูปแบบ  โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ 
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. มอบหมายให้นักศึกษาท ารายงาน และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
4. ให้นักศึกษาปฏิบัติการออกแบบลายทอ  การทอผ้า โดยน าหลักการทางทฤษฏีมาประยุกต์ใช้ 

  วิธีการประเมินผล 
       1. ทดสอบย่อย   
       2. ประเมินจากรายงานและการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
       3.  ประเมินจากการปฏิบัติงานการออกแบบลายทอ  การทอผ้า/ชิ้นงานส าเร็จ 
       4. สอบปลายภาค  

3 ทักษะทางปัญญา 
 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

     3.1  คิดอย่างมีระบบพ้ืนฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง 
     3.3  สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อน  และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา    

 วิธีการสอน 
          1. ให้นักศึกษาปฏิบัติงานจากผลงานจริง 

     2.  มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้า คิดวิเคราะห์  วางแผน แก้ไขปัญหา และการน าเสนอ
ผลงาน 

     3.  บูรณาการความรู้  และน ามาประยุกต์ใช้ในผลงานการทอผ้า 
 วิธีการประเมินผล 

         1. ประเมินจากผลงานส าเร็จของการปฏิบัติงานจริง (ผ้าทอ) 
         2. ประเมินจากรายงานที่มอบหมาย 
         3. ประเมินจากผลิตภัณฑ์ผลงานการทอผ้า  

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

4.1  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
4.2  สามารถน าเสนอแนวคิดอย่างสร้างสรรค์ 
4.4  มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระท าและน าเสนอ 

 วิธีการสอน 
 1. ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ 
 2. ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับงานในกลุ่ม 
 3. ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นในงานที่ได้รับมอบหมาย 
 4. ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น  เพื่อฝึกการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน

ด้วยเหตุผล 
 5. ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

  วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากรายงานที่น าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
 2. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษา 
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5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
     5.3  สามารถเลือกสื่อ  และเครื่องมือในการสืบค้น  เก็บข้อมูล  ประมวลผล  และแปลความหมาย   

รวมถึงการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
     5.4  สามารถใช้ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 วิธีการสอน 
  1.   มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆและให้นักศึกษาน าเสนอหน้าชั้น 
  2. การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในค้นคว้าข้อมูลและการน าเสนอ

ผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
 วิธีการประเมินผล 

       1.  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ 
   2.  ประเมินจากผลงานและการน าเสนอผลงาน 
 

6 ทักษะด้านการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) 

 ทักษะด้านการปฏิบัติงาน ที่ต้องพัฒนา 
6.1  สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่ก าหนดให้ 
6.3  สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการแก้ไขในสภาพจริงได้ 

 วิธีการสอน 
1. สาธิตประกอบการบรรยายทุกครั้งก่อนให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติและให้ค าแนะน าในส่วนที่  

นักศึกษายังไม่เข้าใจ 
2. สร้างเจตนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน 
3. ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีความประณีต 
5. ฝึกนักศึกษาให้มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 
6. อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานและดูแลการฝึกทักษะตลอดเวลา 

 วิธีการประเมินผล 
        1.  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
        2.  ประเมินผลงานส าเร็จ 
            

 
หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1 แผนการสอน 
สัปดาห์ 

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด        (หน่วย

เรียน/บทเรียน/หัวข้อ) 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

1 - ชี้แจงวัตถุประสงค์และแผนการ
เรียน 
- ประวัติผ้าทอพ้ืนเมืองภาคต่างๆ 
- ฝึกปฏิบัติจ าแนกผ้าทอพ้ืนเมือง
ภาคต่างๆ 

4 บรรยาย  
อภิปราย 

Power  point 
-  ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับผ้าทอและ
การออกแบบ 

อ. กฤตพร   
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2 -  โครงสร้างผ้าทอพ้ืนฐาน 
-  ฝึกปฏิบัติออกแบบโครงสร้างผ้า
ทอพื้นฐาน 

4 บรรยาย  
อภิปราย 

Power  point 
โครงสร้างผ้าทอ
พ้ืนฐาน 

อ. กฤตพร 

3-4 - โครงสร้างผ้าทอดัดแปลง 
- ฝึกปฏิบัติดัดแปลงโครงสร้างผ้า
ทอ 

8 บรรยาย  สาธิต  
ฝึกปฏิบัติ 

Power  point 
โครงสร้างผ้าทอ
ดัดแปลง/ ตัวอย่าง
ของจริง 

อ. กฤตพร 

5-6 - ลักษณะลวดลายผ้าทอ 
  - ภาคเหนือ 
  -ภาคอิสาน 

8 บรรยาย  สาธิต  
ฝึกปฏิบัติ 
 

Power  point/ 
ลักษณะลวดลายผ้า
ทอ/ ตัวอย่างของ
จริง 

อ. กฤตพร 

7-8 -  ลักษณะลวดลายผ้าทอ 
  -  ภาคกลาง 
  -  ภาคใต้ 

8 บรรยาย  
อภิปราย 
ฝึกปฏิบัติ 

Power  point/ 
ลักษณะลวดลายผ้า
ทอ/ ตัวอย่างของ
จริง 

อ. กฤตพร 

9 - วัสดุเครื่องมือ และอุปกรณ์ใน
การทอผ้า 

4 บรรยาย  
อภิปราย 
สาธิต  ฝึก
ปฏิบัติ 

Power  point 
วัสดุเครื่องมือ และ
อุปกรณ์ในการทอ
ผ้า 

อ. กฤตพร 

10 การทอผ้า   
- การค านวณโครงสร้างผ้า 
-  การค านวณน้ าหนักเส้นด้ายใน
การทอด้าย 

4 สาธิต  ฝึก
ปฏิบัติ 

เอกสาร
ประกอบการสอน 

อ. กฤตพร 

11  -  การค านวณการเดินด้ายเพ่ือ
การทอผ้า 
 

4 สาธิต  ฝึก
ปฏิบัติ 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
สาธิต 
ปฏิบัติการจริง 

อ. กฤตพร 

12-13 -  ฝึกปฏิบัติการทอผ้า  8 บรรยาย  
อภิปราย 
ฝึกปฏิบัติ 

สาธิต 
ปฏิบัติการจริง 

อ. กฤตพร 

14 -  การวิเคราะห์ความบกพร่องของ
ผ้าทอ 

4 สาธิต    ฝึก
ปฏิบัติ 

Power  point 
การวิเคราะห์ความ
บกพร่องของผ้าทอ 

อ. กฤตพร 

15 - การใช้ประโยชน์ผ้าพ้ืนเมืองแบบ
ต่างๆ  ของไทย 

4 บรรยาย  
อภิปราย 
ฝึกปฏิบัติ 

Power  point 
การใช้ประโยชน์ผ้า
พ้ืนเมืองแบบต่างๆ  
ของไทย 

อ. กฤตพร 

16 สอบปลายภาคการศึกษา    อ. กฤตพร 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของ      
การประเมินผล 

ด้านคุณธรรม   จริยธรรม  การเข้าชั้นเรียน  การแต่งกาย 
การเตรียมความพร้อมทั้งวัสดุและ
อุปกรณ์ 
การแสดงความคิดเห็น 

ตลอดภาคการศึกษา 10 % 
 

ด้านความรู้ สอบปฏิบัติ 
สอบปลายภาค 

 20 % 
20 % 

ด้านทักษะทางปัญญา การดัดแปลงและการประยุกต์
ผลงาน 

2-13 10 % 
 

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

การน าเสนอผลงาน (รายงาน) 
การท างานกลุ่ม 

1-15 10 % 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

แฟ้มสะสมผลงาน 1-15 10 % 

ด้านทักษะ ผลงานส าเร็จ 10-14 20 % 
 

หมวดที่  6   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1 เอกสารและต าราหลัก 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.  ม.ป.ป.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งทอ.  กรุงเทพมหานคร 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.  ม.ป.ป.  ต าราทอผ้าเล่ม 2.  กรุงเทพมหานคร     
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม.  ม.ป.ป.  ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย 

ที่ควรอนุรักษ์ประเภทสิ่งทอ.  กรุงเทพมหานคร  
กองอุตสาหกรรมสิ่งทอ  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.  ม.ป.ป.  การค านวณในอุตสาหกรรมการทอผ้า.  

กรุงเทพมหานคร 
จินดา  ธนาด ารง.  2550.  การพัฒนาวัตถุดิบและโครงสร้างผ้าทอสมัยใหม่เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

วิสาหกิจชุมชน.  กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  ศูนย์สิ่งทอล้านนา.  2550.  การถ่ายทอดภูมิปัญญาสิ่งทอท้องถิ่นลานนาสู่

สากล.  เชียงราย 
สนั่น  บุญลา.  2534.  เทคนิคการทอผ้าสองชั้น.  กรุงเทพมหานคร  
สุรางค์  อินนะรา.  2547.  การวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดความบกพร่องของผ้าทอ. กรุงเทพมหานคร  

2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ไม่มี 

3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
      เว็บไซต์ที่เก่ียวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia  ค าอธิบายศัพท์ 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

      การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

 
2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 

      ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดังนี้ 
- ผลการเรียนของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้ 
- ผลงานส าเร็จ 

 
3 การปรับปรุงการสอน 

       หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2  จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้ 

- การวิจัยในชั้นเรียน 
 

4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
        ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในวิชา  ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจาก
ผลการทดสอบย่อยและหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

- ตั้งคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้  ตามที่ก าหนดใน
รายวิชา เช่น ข้อสอบ  รายงาน วิธีให้คะแนนสอบและคะแนนพฤติกรรม 

 
5 การด าเนินการทวนสอบและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

       จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึนดังนี้ 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4   
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับ 

ปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์  
 

 


