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รายละเอียดของรายวิชา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1  ข้อมูลโดยท่ัวไป  

1 รหัสและชื่อวิชา 
     07-112-101  วิวัฒนาการการแต่งกาย 

2 จ านวนหน่วยกิต   3(3-0-6) 
     เวลาเรียน  45  ชั่วโมง  ตลอด  15  สัปดาห์ 
ทฤษฏี  3 ชั่วโมง/สัปดาห์  นักศึกษาต้องใช้เวลาค้นคว้านอกเวลาเรียน  6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

3 หลักสูตรและประเภทของวิชา 
     หมวดวชิาชีพบังคับ  หลักสูตรปริญญาตรี 

4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อ.อัชชา  หัทยานานนท์ 

5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน    
     ภาคการศึกษาท่ี1  ชั้นปีที่1 

6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     - 

7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     - 

8 สถานที่เรียน 
     อาคาร 5  ชั้น 4 ห้อง  544 
     คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     วันศุกร์ ที่ 7 กรกฏาคม  2557 
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หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. รู้เกี่ยวกับความส าคัญของการแต่งกาย 
2. รู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการการแต่งกายของชนชาติต่างๆ 
3. เกี่ยวกับวิวัฒนาการการแต่งกายของไทยและต่างประเทศ 
4. เข้าใจถึงแหล่งที่มา อธิพลของการแต่งกายของชนชาติและประเทศต่างๆ 
5. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้การสายวิชาชีพได้ 
 

2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
 
             ศึกษาเก่ียวกับความรู้ทั่วไปของวิวัฒนาการแต่งกาย  ศึกษาความเป็นมาอธิพลของการแต่ง
กายของชนชาติและประเทศต่างๆ ศึกษาลักษณะและอธิพลของการใช้ผ้า สี และลวดลาย ในชนชาติ
และประเทศต่างๆเพ่ือน าไปใช้พัฒนางานในด้านสายงาน  ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์  สภาพ
ภูมิศาสตร์แหล่งที่ตั้ง ของชนชาติต่างๆและประเทศท่ีส่งผลต่อการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการแต่ง
กาย  
 

 
 

หมวดที่ 3  ลักษณะและการด าเนินการ 
1 ค าอธิบายรายวิชา 

     ศึกษาเก่ียวกับประวัติเครื่องแต่งกายของชนชาติต่างๆ  วิวัฒนาการการแต่งกายของไทยและ
ต่างประเทศ  เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการออกแบบการแต่งกายและลวดลายผ้า 

2 จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/  

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วย

ตนเอง 
45  ชั่วโมง 

 
ตามความต้องการ

ของนักศึกษา
เฉพาะราย 

- 90  ชั่วโมง 

 

3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
สถานที่  ห้องพักครูตึก อาคาร 5 ชั้น 3 และวันจันทร์ – วันพุธ  เวลา 9.00–15.00 น.    
           ห้องกิจการนักศึกษา  อาคารเรือนปัญญา ชั้น  1   

                           ทุกวันพฤหัสบดี, วันศุกร์  เวลา  9.00-11.00  น. 
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หมวดที่ 4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1 คณุธรรม จริยธรรม 
         1.2  ปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบังคับ  และกฏเกณฑ์ของสังคม 

        1.3  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ 
        1.4  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
        1.5  ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม  จริยธรรม   

 วิธีการสอน 
        1.1  ให้ความส าคัญในวินัย  การตรงต่อเวลา  การส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด 
        1.2  เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  และแสดงถึงการมีเมตตา  
กรุณา  และความเสียสละ 
        1.3  สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม 
        1.5  เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติ 
        1.8  เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสมถูกต้อง  ตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

 วิธีการประเมินผล 
1.1   การขานชื่อ  การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา 
1.2   พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
1.3   สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
1.4   สร้างแบบประเมินการทดสอบและการทุจริตในการสอบ 
1.5   ประเมินจากการน าเสนอในด้านความรู้และความรับผิดชอบ 
1.8  นักศึกษาประเมินการแต่งกายของเพ่ือนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ 

2 ความรู้ 
 2.1  เข้าใจองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางเป็นระบบ 

2.2   สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชา  และเทคโนโลยีของสาขาวิชา 
2.4  สามารถบูรณาการความรู้ทั้งในสาขาวิชา แบะนอก 

 วิธีการสอน 
2.1  ใช้การสอนหลายรูปแบบ  โดยเน้นหลักทางทฤษฏีและการปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ 
2.2  มอบหมายให้ท ารายงานตามหัวข้อเรื่องที่ได้รับมอบหมายและน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
2.3  จัดการเรียนรู้จากสถานที่จริงจากการดูงานนอกสถานที่ 
2.4  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.7 ให้นักศึกษาปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายโดยน าหลักการทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ 
 

 วิธีการประเมินผล 
2.2  การทดสอบรายหน่วย 
2.3  พิจารณาจากรายงานที่มอบหมาย 
2.4 ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน 
2.5 ประเมินจากผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 



 4 

3 ทักษะทางปัญญา 
 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

3.1 คิดอย่างมีระบบพ้ืนฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง 
3.2 สามารถสืบคน้  ตีความ  และประเมินข้อมูลแนวคิด  และหลักฐานเพ่ือการวิเคราะห์ปัญหา 

 วิธีการสอน 
3.5 การสร้างสรรค์งานการออกแบบและประยุกต์ด้านความรู้จากทฤษฏี 
3.7  การศึกษา  ค้นคว้าและรายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน 

 วิธีการประเมินผล 
3.3 ประเมินจากผลงานที่มอบหมายให้ 
3.4 ประเมินจากผลงานด้านการค้นคว้าและน าเสนอ 

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

4.1  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
4.2  สามารถน าเสนอแนวคิดอย่างสร้างสรรค์   
4.3  แสดงภาวะผู้น า  และผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 
4.4  มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระท าและการน าเสนอ 

 วิธีการสอน 
4.1 ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้น า  การเป็นสมาชิกกลุ่มและผลัดกันเป็น

ผู้รายงาน 
4.4  ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม 
4.5  ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นโดยการจัดอภิปรายและเสวนา  งาน

ที่มอบหมายให้ค้นคว้า 
4.6  ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือฝึกการยอมรับความคิดเห็นของ    

ผู้อื่นด้วยเหตุผล 
4.7 ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

 วิธีการประเมินผล 
4.1 ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา 
4.2 ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
4.3  ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
4.4  ติดตามการท างานร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ  พร้อมบันทึกพฤติกรรมเป็น 
      รายบุคคล 
4.5 สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง 
 

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 สามารถเลือกสื่อและเครื่องมือในการสืบค้น  เก็บข้อมูล  ประมวลผล  และแปลความหมาย  

รวมถึงการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
5.2 สามารถใช้ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 วิธีการสอน 
1.   มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆและให้นักศึกษาน าเสนอหน้าชั้น 
2. การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่ได้รับ

มอบหมาย 
3. ส่งเสริมการค้นคว้า  เรียบเรียงข้อมูลและน าเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง  และให้ความส าคัญ

ในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
 วิธีการประเมินผล 

1.  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ 
2.  ประเมินจากผลงานและการน าเสนอผลงาน 

6 ทักษะด้านการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) 
 6.1 ทักษะด้านการปฏิบัติงาน ที่ต้องพัฒนา 

      - 
 

 6.2 วิธีการสอน 
        1.  สร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนทฤษฏี 
       2.  ส่งเสริมการใช้เวลาว่างในการสืบค้นหาข้อมูลด้านวิวัฒนาการการแต่งกาย 
       3.  ฝึกนักศึกษาให้มีกิจนิสัยที่ดีในการเรียน 
       4.  มอบหมายงานที่ส่งเสริมการวิเคราะห์และการน าเสนอเพ่ือเสริมสร้างทักษะแก่นักศึกษา 
 

 6.3 วิธีการประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมการรับผิดชอบและความสนใจการรับรู้โดยการจดบันทึก 

      2.   ให้คะแนนผลการการทดสอบ  ใบงานต่างๆโดยเปิดเผย 
      3.   สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกด้านเจตคติ 
      4.   สังเกตพฤติกรรมจากการน าเสนอผลงานทั้งรายบุคคลและกลุ่มโดยการจดบันทึก 
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1 แผนการสอน 

 

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด        
 (หน่วยเรียน/บทเรียน/หัวข้อ) 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

สื่อที่ใช้ การวัดผล 

1 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิวัฒนาการการแต่งกาย 
    1.1  เข้าใจความส าคญัของเครือ่งแต่งกาย 
          1.1.1  อธิบายความจ าเป็นท่ีมนุษยต์้อง  
                   แต่งกาย 
          1.1.2  จัดล าดับยุคต่างๆในประวัติเครื่อง 
                   แต่งกาย 
    1.2  รู้เกี่ยวกับผ้าและลวดลายผ้าในประวตัิศาสตร์
และวรรณคด ี
           1.2.1  บอกช่ือผ้าและลักษณะลวดลาย 
                     ของผ้าโบราณ 
           1.2.2  บอกช่ือผ้าและลักษณะลวดลาย 
                     ของผ้าพื้นเมือง 

3 ช่ัวโมง การบรรยาย 
กิจกรรมกลุ่ม 

 

สื่อคอมพิวเตอร์
ใช้โปรแกรรม
PowerPoint 

ผลงาน
ส าเรจ็ของ
กิจกรรม
กลุ่ม 

2 2. การแต่งกายของชนชาติไทยสมัยต่างๆ 
    2.1  เข้าใจการแต่งของชนชาติไทยสมยั  โบราณ 
           2.1.1  อธิบายความแตกต่างการแต่ง  
                    กายของชนชาติไทยก่อน 
                    พุทธกาล และ ตอนต้นพุทธการ           
           2.1.2  อธิบายลักษณะของชนชาติไทย 
                    ในพุทธศตรวรรษที่  11-19 
   2.2  เข้าใจการแต่งกายของไทยตั้งแต่สมยัสุโขทัยถึง
ธนบุรี 

2 ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 
 
1 ช่ัวโมง 

การบรรยาย, 
กิจกรรมกลุ่ม, 
อภิปรายในช้ัน
เรียน, ออกชม
นิทรรศการนอก
สถานท่ี 
 

สื่อคอมพิวเตอร์
ใช้โปรแกรรม
PowerPoint,
เอกสารข้อสอบ 

ผลงาน
ส าเรจ็ของ
กิจกรรม
กลุ่มและ
การอภิ
ปลายผล 
คะแนน
สอบ 

3  2.2.1  อธิบายการแต่งกายสมัยสโุขทัย 
           2.2.2  จ าแนกการแต่งกายสมยัอยุธยา 
           2.2.3  อธิบายการแต่งกายสมยัธนบุร ี
  2.3  เข้าใจการแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์ 

 2ช่ัวโมง
30นาที 
 
30นาที 

การบรรยาย, 
การอภิปรายใน
ช้ันเรียน,ออกชม
นิทรรศการนอก
สถานท่ี 

สื่อคอมพิวเตอร์
ใช้โปรแกรรม
PowerPoint 

ผลส าเร็จ
และการ 
อภิปลาย
ผล 

4           2.3.1  อธิบายการแต่งกายสมัยรัชกาลที่  
                   1-3 
          2.3.2  อธิบายการแต่งกายสมัยรัชกาลที่  
                   4-5 
          2.3.3  อธิบายความแตกต่างขอลักษณะการ
แต่งกายสมยัรัชกาลที่ 6-8 

3 ช่ัวโมง การบรรยาย, 
การอภิปรายใน
ช้ันเรียน,ชม
วิดีโอ,ออกชม
นิทรรศการนอก
สถานท่ี 

สื่อคอมพิวเตอร์
ใช้โปรแกรรม
PowerPoint 

ผลส าเร็จ 

5 3.  การแต่งกายของชนชาติต่างๆในเอเซีย 
     3.1  เข้าใจเกี่ยวกับชุดประจ าชาติของชาวเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต ้
             3.1.1  อธิบายลักษณะการแต่งกายของชาว
เอเชียตะวันออก 
             3.1.2  จ าแนกลักษณะการแต่งกายของชาว

3 ช่ัวโมง การบรรยาย,
การอภิปรายใน
ช้ันเรียน 
สอบเก็บคะแนน
หน่อย 1-2 

สื่อคอมพิวเตอร์
ใช้โปรแกรรม
PowerPoint 
เอกสารข้อสอบ 

การ 
อภิปลาย
ผลคะแนน
สอบ 
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เอเชียใต ้
6     3.2  เข้าใจลักษณะชุดประจ าชาติของชาวเอเชีย

ตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออก 
           3.2.1  อธิบายลักษณะการแต่งกายของ 
                    ชาวอาหรับ 
           3.2.2  อธิบายลักษณะการแต่งกายของ 
                    ชาวเอเชียตะวันออก 

3 ช่ัวโมง การบรรยาย,
การอภิปรายใน
ช้ันเรียน,
กิจกรรมกลุ่ม 
 

สื่อคอมพิวเตอร์
ใช้โปรแกรรม
PowerPoint 
 

ผลส าเร็จ
และการ 
อภิปลาย
ผล,คะแนน
กิจกรรม 

7 4. อารยธรรมการแต่งกายของชาติต่างๆในสมัย
โบราณ 
    4.1  เข้าใจการแต่งกายสมัยกอ่นคริสต์ศักราช 
           4.1.1  อธิบายลักษณะการแต่งกายชน  
                    ชาติอียิปต์โบราณ 
           4.1.2  อธิบายลักษณะการแต่งกายของ 
                    ชนชาติโบราณ 
           4.1.3  จ าแนกการแต่งกายชนชาติกรีก 
                    โบราณ 

3 ช่ัวโมง การบรรยาย,
การอภิปรายใน
ช้ันเรียน,สอบ
เก็บคะแนน
หน่อยที่ 3, ชม
วิดีโอ
ประวัติศาสตร ์

สื่อคอมพิวเตอร์
ใช้โปรแกรรม
PowerPoint,
เอกสารข้อสอบ 
 

ผลส าเร็จ,
คะแนน
สอบ 

8            4.1.4  อธิบายลักษณะการแต่งกายของ          
                    ชนชาติโรม 
           4.1.5  ระบุลักษณะการแต่งกายของชน  
                   เปอร์เซีย 
    4.2  เข้าใจการแต่งกายสมัยตน้คริสตวรรษ 
           4.2.1  อธิบายลักษณะการแต่งกายของ  
                    ชนชาติยุโรปเหนอื 
           4.2.2  อธิบายลักษณะการแต่งกายชน 
                    ชาติบาเซนไทน์ 

3 ช่ัวโมง การบรรยาย,
การอภิปรายใน
ช้ันเรียน 

สื่อคอมพิวเตอร์
ใช้โปรแกรรม
PowerPoint 

ผลส าเร็จ 

9 5  การแต่งกายของชนชาติยุโรปสมัยกลางต้ังแต่    
คริสตวรรษที่ 10-15 
    5.1  เข้าใจลักษณะการแต่งกายโดยทั่วไปของชน
ชาติยุโรปสมัยกลาง 
            5.1.1  อธิบายความเป็นมาของชนชาติ 
                     ยุโรปสมัยกลาง 
 
            5.1.2  ระบุลักษณะการแต่งกายของชน 
                     ชาติยุโรปสมัยกลาง 
   5.2  เข้าใจการแต่งกายของชนชาติต่างๆในยุโรป
สมัยกลาง 
          5.2.1  อธิบายลักษณะการแต่งกายสมัย 
                   เซราซินคิสเปน 

3 ช่ัวโมง การบรรยาย,
การอภิปรายใน
ช้ันเรียน,สอบ
เก็บคะแนน
หน่อยที่ 4 

สื่อคอมพิวเตอร์
ใช้โปรแกรรม
PowerPoint,
เอกสารข้อสอบ 
 

ผลส าเร็จ,
คะแนน
สอบ 

10          5.2.2  แยกประเภทการแต่งกายของอิตา   
                  เลียนสมยักลาง 
         5.2.3  อธิบาลักษณะการแต่งกายของ 
                  อังกฤษสมัยกลาง 
         5.2.4  อธิบายลักษณะการแต่งกายของ 

3 ช่ัวโมง การบรรยาย,
การอภิปรายใน
ช้ันเรียน 

สื่อคอมพิวเตอร์
ใช้โปรแกรรม
PowerPoint 

ผลส าเร็จ 



 8 

                  ฝรั่งเศสสมัยกลาง 
         5.2.5  ระบุการแต่งกายของชาวเยอรมันนี           
                   และเบลเยี่ยมสมัยกลาง 

11 6.  การแต่งกายสมัยฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ 
     6.1  เข้าใจความเป็นมาและลกัษณะการแต่งกาย
ของชนชาติยุโรปสมัยฟื้นฟู 
             6.1.1  อธิบายความเปน็มาของชนชาติ 
                     ยุโรปสมัยฟื้นฟู 
            6.1.2  อธิบายลักษณะการแต่งกายของ 
                     ชนชาติยุโรปสมยัฟื้นฟู 

6.2 เข้าใจการแต่งกายของชนชาติต่างๆในยุโรป
สมัยฟื้นฟู  
6.2.1  อธิบายลักษณะการแต่งกายของชน 
         ชาติอิตาเลียน 
6.2.2  อธิบายลักษณะการแต่งกายของชน 
         ชาติเยอรมันน ี

3 ช่ัวโมง การบรรยาย,
การอภิปรายใน
ช้ันเรียน,สอบ
เก็บคะแนน
หน่อยที่ 5 

สื่อคอมพิวเตอร์
ใช้โปรแกรรม
PowerPoint,
เอกสารข้อสอบ 
 

ผลส าเร็จ,
คะแนน
สอบ 

12            6.2.3  อธิบายลักษณะการแต่งกายของ 
                   ชนชาติอิตาเลียน 
          6.2.4  แยกประเภทการแต่งกายของชน 
                   ชาติฝรั่งเศส 
          6.2.5  อธิบายลักษณะการแต่งกายของ 
                   ชนชาติสเปน 
          6.2.6  อธิบายลักษณะการแต่งกายสมัย 
                   บาร็อค 
 

3 ช่ัวโมง การบรรยาย,
การอภิปรายใน
ช้ันเรียน 

สื่อคอมพิวเตอร์
ใช้โปรแกรรม
PowerPoint 

ผลส าเร็จ 

13 7.  การแต่งกายของชนชาติยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 
18.20 
      7.1  เข้าใจการแต่งกายของชาวฝรั่งเศสใน   
ศตวรรษที่ 18 
             7.1.1  อธิบายลักษณะการแต่งกายสมัย 
                      พระเจ้าหลุยหท์ี่ 16 
             7.1.2  ระบุลักษณะการแต่งกายสมัย  
                      นโปเลียน 
             7.1.3  อธิบายการแต่งกายสมัยพระเจ้า 
                     หลุย 

3 ช่ัวโมง การบรรยาย,
การอภิปรายใน
ช้ันเรียน,สอบ
เก็บคะแนน
หน่อยที่ 6 

สื่อคอมพิวเตอร์
ใช้โปรแกรรม
PowerPoint,
เอกสารข้อสอบ 
 

ผลส าเร็จ,
คะแนน
สอบ 

14      7.2  เข้าใจการแต่งกายของชาวฝรั่งเศสในศตวรรษ
ที่ 19-20 
            7.2.1  อธิบายลักษณะการสมยัพระเจ้า 
                     หลุยส์ฟิลิป 
            7.2.2  อธิบายการแต่งกายของฝรั่งเศส  
                      สมัยก่อนสงครามโลกครั้งท่ี 1 
            7.2.3  ระบุลักษณะการแต่งกายของฝรั่งเศส 
                      สมัยก่อนสงครามโลกครั้งท่ี 1 

3 ช่ัวโมง การบรรยาย,
การอภิปรายใน
ช้ันเรียน 

สื่อคอมพิวเตอร์
ใช้โปรแกรรม
PowerPoint 

ผลส าเร็จ 
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15             7.2.4  ระบุลักษณะการแต่งกายของ      
                     ฝรั่งเศส สมัยก่อนและหลัง 
                     สงครามโลกครั้งที่ 2 
ทบทวนบทเรียน 

3 ช่ัวโมง การบรรยาย,
การอภิปรายใน
ช้ันเรียน,สอบ
เก็บคะแนน
หน่อยที่ 7 

สื่อคอมพิวเตอร์
ใช้โปรแกรรม
PowerPoint,
เอกสารข้อสอบ 
 

ผลส าเร็จ,
คะแนน
สอบ 

16 สอบปลายภาคการศึกษา     
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรม  

ที ่
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของ      

การประเมินผล 
1 (ผลการเรียนรู้ 

5 ด้าน) 
ทดสอบย่อยครั้ง 1,2 
ทดสอบย่อยครั้ง 3 
ทดสอบย่อยครั้ง 4 
ทดสอบย่อยครั้ง 5 
ทดสอบย่อยครั้ง 6 
ทดสอบย่อยครั้ง 7 
สอบปลายภาคการศึกษา 
 

5 
7 
9 
11 
13 
15 
16 

5 % 
5 % 
5 % 
5 % 
5 % 
5 % 
30 % 

2 (ผลการเรียนรู้ 
5 ด้าน) 

วิเคราะห์และการน าเสนอการ
ค้นคว้า  รายงาน  
 
 

ตลอด               
ภาคการศึกษา 

 
30 % 

3 (ผลการเรียนรู้ 
5 ด้าน) 

การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วมในการอภิปราย เสนอ
ความคิดเห็น ฯลฯ 
 
 

ตลอด               
ภาคการศึกษา 

 
10 % 
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หมวดที่  6   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1 เอกสารและต าราหลัก 
ฐิติรัตน์ และ คมมิน ทีม.   การแต่งกายสมัยไทยมุง – สมัยธนบุรี. พิมพ์ครั้งที่ 1.  
        กรุงเทพมหานคร: บริษัท สกายบุ๊กส์ จ ากัด. 2551. 
ฐิติรัตน์ และ คมมิน ทีม.   การแต่งการสมัยรัตนโกสินทร์. พิมพ์ครั้งที ่1. กรุงเทพมหานคร:  
         บริษัท สกายบุ๊กส์ จ ากัด. 2551. 
ผ.ศ.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง. การออกแบบเครื่องแต่งกาย. พิมพ์ครั้งที่ 1.  กรุงเทพมหานคร:  
         โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์. 2543. 
ดวงธิดา  ราเมศวร์. ประวัติศาสตร์และราชวงค์อาเซียตะวันออกเฉียงใต้ ลาว สยาม พม่า กัมพูชา   
         เวียดนาม อินโดนิเซีย และ ฟิลิปปินส์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: มายิก, ม.ป.ป. 
ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์  ทีขะระและคณะ. ประวัติศาสตร์ไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร:  
         อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์  พับลิชชิ่ง  จ ากัด (มหาชน). 2547 
วีณา  ศรีธัญรัตน์.  อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: โสภณการพิมพ์. 
         2545  
บรรยง  บุญฤทธิ์. อาเล็กซานเดอร์มหาราช. พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพมหานคร: สร้างสรรค์บุ๊กส์. 2547 
 

2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
เอกสาร  บทความ  วรรณคดี  ประวัติศาสตร์  ของชนชาติ  ทวีป  หรือ  ประเทศต่างๆ 
 

3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
        สื่อวิดิทัศน์ที่เก่ียวข้องกับวิวัฒนาการการแต่งกาย เช่น คลีโอพัตรา  เจ้าหญิงอาริซาเบส  สุริโยทัย  
เป็นต้น และพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, มิวเซียมสยาม, นิทรรศน์
รัตนโกสินทร์ 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

      การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
      ในการเกบ็ข้อมูลเพ่ือประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดังนี้ 

-     ผลการเรียนของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้ 

3 การปรับปรุงการสอน 
       หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2  จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้ 
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
        ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในวิชา  ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบย่อยและหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่

มิใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- ตั้งคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้  ตามที่ก าหนดในรายวิชา 

เช่น ข้อสอบ  รายงาน วิธีให้คะแนนสอบและคะแนนพฤติกรรม 
5 การด าเนินการทวนสอบและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

       จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึนดังนี้ 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4   
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มา

จากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ  
 


