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รายละเอยีดของรายวชิา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 
หมวดที ่1  ข้อมูลโดยทัว่ไป  

1 รหสัและช่ือวชิา 
07-112-315  ศิลปะการตกแต่งเส้ือ 

2 จ านวนหน่วยกิต  
3 หน่วยกิต  3(1-4-4) 

3 หลกัสูตรและประเภทของวชิา 
หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการสินคา้แฟชัน่  กลุ่มวชิาชีพเลือก 

4 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน 
ผศ. เสาวลกัษณ์  คงคาฉุยฉาย 

5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน    
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557  ชั้นปีท่ี  3 

6 รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี) 
ไม่มี 

7 รายวชิาท่ีตอ้งเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถา้มี) 
ไม่มี 

8 สถานท่ีเรียน 
หอ้ง  541 อาคาร 5 คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร 

9 วนัท่ีจดัท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
1 มิถุนายน 2557 

 

หมวดที ่2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

            เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้เก่ียวกบัการเลือกใชว้สัดุตกแต่งเส้ือผา้ประเภทต่าง ๆ  เขา้ใจหลกั
ศิลปะการตกแต่งเส้ือ  สามารถเลือกประเภทของการตกแต่งไดอ้ยา่งเหมาะสม  มีทกัษะในการ
ออกแบบและการใชเ้ทคนิคการตกแต่งเส้ือผา้โดยประยกุตใ์ชศิ้ลปะและเทคโนโลยใีนการออกแบบ
ตกแต่งเส้ือผา้ประเภทต่าง ๆ   และตระหนกัในคุณค่าดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  รวมถึงมีความ
รับผดิชอบ และมีจรรยาบรรณดา้นวชิาชีพ 

2 วตัถุประสงคใ์นการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา  
- 

มคอ. 3 
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หมวดที ่3  ลกัษณะและการด าเนินการ 
1 ค าอธิบายรายวชิา 

        หลกัการออกแบบตกแต่งเส้ือผา้  การเลือกใชว้สัดุในการตกแต่ง การใชเ้ทคนิคการตกแต่งเส้ือผา้
แบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกบัโอกาสและสมยันิยม 

2 จ านวนชัว่โมงท่ีใชต่้อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/  

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาดว้ย

ตนเอง 
บรรยาย  15  ชัว่โมง พิจารณาเฉพาะ

กรณี 
ฝึกปฏิบติั  60  ชัว่โมง ศึกษาดว้ยตนเอง  

60 ชัว่โมง 
 

3 จ านวนชัว่โมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารยใ์หค้  าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 
อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล  หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ  1  ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
(เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 

 

หมวดที ่4  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1 คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1   คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

         พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรับผดิชอบ  มีวนิยั มีจรรยาบรรณวชิาชีพ เคารพในสิทธิของขอ้มูลส่วน
บุคคล โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม  ทั้งมีความเสียสละ  ตรงต่อเวลามีวนิยัและรับผดิชอบต่อ
สังคม ตามคุณสมบติัหลกัสูตรดงัน้ี 

- ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซ่ือสัตย ์
- มีวนิยั  ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความ

เป็นมนุษย ์
- เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
- สามารถวเิคราะห์ผลกระทบจากการใชค้อมพิวเตอร์ต่อบุคคลองคก์รและสังคม 

มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
 1.2   วธีิการสอน 

- ใหค้วามส าคญัเร่ืองการมีวนิยั  การตรงต่อเวลา  และความรับผดิชอบในการส่งงานตามเวลา
ท่ีก าหนด 

- สอดแทรกเร่ืองความซ่ือสัตยต่์อตนเองและสังคม  เนน้เร่ืองการแต่งกายและการปฏิบติัตนท่ี
เหมาะสมถูกตอ้งตามระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

      -     สอดแทรกเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม  โดยเนน้การปลูกฝังจรรยาบรรณวชิาชีพ 
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 1.3 วธีิการประเมินผล 
      -   ใหค้ะแนนการเขา้ชั้นเรียน  และการรับผดิชอบงานท่ีมอบหมาย  การตรงต่อเวลา 
      -    สังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษาในเร่ืองการปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ อยา่ง
ต่อเน่ือง 

2 ความรู้ 
 2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ 

      -   เขา้ใจองคค์วามรู้ในสาขาวชิาอยา่งกวา้งขวางเป็นระบบ 
      -   สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการ  และเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิา 
      -   สามารถบูรณาการความรู้กบัวชิาท่ีเก่ียวขอ้งในสาขาวชิา  เพื่อต่อยอดองคค์วามรู้ 

 2.2 วธีิการสอน 
      -   ใชว้ธีิการสอนหลากหลายวธีิเช่น  การบรรยาย การสาธิต และการฝึกปฏิบติัภายใน
หอ้งปฏิบติัการ       
      -   มอบหมายใหท้ ารายงานโดยใชห้ลกัทฤษฎีรวมถึงการน าองคค์วามรู้จากวชิาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ในสาขาวชิาฯ มาประยกุตใ์ชโ้ดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิา 

 2.3  วธีิการประเมินผล 
-   การทดสอบดา้นทฤษฎี   
-   พิจารณาจากผลงานท่ีมอบหมาย 

      -   พิจารณาจากผลงานท่ีปฏิบติั 
3 ทกัษะทางปัญญา 
 3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

-  สามารถสืบคน้  ตีความและประเมินขอ้มูลแนวคิด  และหลกัฐานเพื่อการวเิคราะห์ปัญหา 
       -   คิดอยา่งมีระบบบนพื้นฐานของขอ้มูลและขอ้เทจ็จริง 
       -   สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาท่ีซบัซอ้น  และเสนอแนะแนวทาง 
          การแกปั้ญหา 

 3.2 วธีิการสอน 
      -   ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแกไ้ขปัญหา 
      -   การศึกษา คน้ควา้ และรายงานทางเอกสารและรายงานหนา้ชั้นเรียน 
      -    มอบหมายงานเพื่อศึกษาคน้ควา้ตวัตนเอง  และงานปฏิบติัเพื่อการฝึกทกัษะ 

 3.3 วธีิการประเมินผล 
      -   ประเมินจากการปฏิบติังานในห้องเรียน 
      -   ประเมินจากผลงานท่ีมอบหมาย 
      -   ประเมินผลจากการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ในการฝึกปฏิบติั 
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4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา 

      -   สามารถน าเสนอแนวความคิดอยา่งสร้างสรรค ์
      -   มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระท าและการน าเสนอ 

 4.2 วธีิการสอน 
      -  ปลูกฝังใหมี้ความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
      -  ก าหนดใหมี้การน าเสนอผลงานในห้องเรียน หรือท่ีคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
      -  ส่งเสริมใหน้กัศึกษาทุกคนกลา้แสดงออก  และน าเสนอความคิดสร้างสรรคผ์ลงานอยา่งอิสระ 

 4.3  วธีิการประเมินผล 
        -  ประเมินผลจากการน าเสนอผลงาน 
        -  ประเมินผลจากทกัษะการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
        -  ประเมินผลการสรุปหวัขอ้ท่ีมอบหมายใหค้น้ควา้ 

5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 

      -    ทกัษะในการส่ือสารทั้งการพดู  การฟัง  การแปล  การเขียน  โดยการน าเสนอในชั้นเรียน 
      -   สามารถเลือกส่ือและเคร่ืองมือในการสืบคน้  เก็บขอ้มูล  ประมวลผล  และแปลความหมาย  
          รวมถึงการน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม  
      -    ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสาร  เช่น  ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้
รูปแบบ  เคร่ืองมือ  และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

 5.2 วธีิการสอน 
- มอบหมายงานคน้ควา้องคค์วามรู้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ 
- การใชศ้กัยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการน าเสนอผลงาน 

ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
- ส่งเสริมการคน้ควา้  เรียบเรียงขอ้มูลและน าเสนอใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดถู้กตอ้ง  และให้ 

 ความส าคญัในการอา้งอิงแหล่งท่ีมาของขอ้มูล 
 5.3 วธีิการประเมินผล 

-     ประเมินผลจากการน าเสนอผลงาน  และรูปแบบการน าเสนอดว้ยเทคโนโลยี 
       -     สังเกตพฤติกรรมนกัศึกษาดา้นความมีเหตุผลและมีการบนัทึกเป็นระยะ 

6 ทกัษะด้านการปฏิบัติงาน (ถา้มี) 
 6.1 ทกัษะดา้นการปฏิบติังาน ท่ีตอ้งพฒันา 

     -  สามารถปฏิบติังานตามแบบท่ีก าหนดได ้
     -  สามารถปฏิบติังานไดถู้กตอ้งโดยอิสระ 
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 6.2 วธีิการสอน 
     -  ใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ  และมีความประณีตในการปฏิบติังาน 
     -  สาธิตการปฏิบติัการออกแบบเส้ือผา้ในแต่ละบทเรียน  จากนั้นให้นกัศึกษาฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง 

 6.3 วธีิการประเมินผล 
     -  พิจารณาจากผลการปฏิบติังานในชั้นเรียน และผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
     -  ทดสอบปฏิบติั 

 
หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1 แผนการสอน 
 

สัปดาห์ 
ท่ี 

หวัขอ้/รายละเอียด        
(หน่วยเรียน/บทเรียน/หวัขอ้) 

จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ส่ือท่ีใช ้ การวดัผล 

1 1. การออกแบบและการตกแต่ง
เส้ือ 
  1.1 ความรู้เก่ียวกบัการออกแบบ
และการตกแต่งเส้ือ 
  1.2 หลกัการพื้นฐานในการ
ออกแบบเส้ือ 
  1.3  องคป์ระกอบในการ
ออกแบบและตกแต่งเส้ือ 

5 -การบรรยาย   
-การอภิปราย 
-ปฏิบติัการ
ออกแบบตกแต่ง
เส้ือผา้โดยใชห้ลกั
ทฤษฎีตามหน่วย
เรียนท่ี  1 

-PowerPoint 
ประกอบการ
บรรยาย  
-รูปภาพ
ตวัอยา่งการ
ออกแบบ
ตกแต่งเส้ือ 

 

-สังเกตจาก
การซกัถาม
และการ
อภิปราย 
- จากผลการ
ปฏิบติังาน 

2 2.  วสัดุตกแต่งเส้ือ 
  2.1  ประเภทของวสัดุตกแต่งเส้ือ 
  2.2  หลกัการเลือกใชว้สัดุตกแต่ง
เส้ือ 

5 -การบรรยาย   
-การอภิปราย 
-ปฏิบติัการ
ออกแบบตกแต่ง
เส้ือผา้โดยใชว้สัดุ
ตกแต่งประเภท
ต่าง ๆ 

-PowerPoint 
ประกอบการ 
บรรยาย 
-ตวัอยา่งวสัดุ 
ตกแต่ง 
-รูปภาพ
ตวัอยา่งการ
ตกแต่งเส้ือ
ดว้ยวสัดุต่างๆ 

-สังเกตจาก
การซกัถาม
และการ
อภิปราย 
- จากผลการ
ปฏิบติังาน 

3 3.การตกแต่งเส้ือดว้ยเกล็ดและจีบ 
  3.1  การตกแต่งเส้ือดว้ยเกล็ด 
     

5 -การบรรยาย   
-การอภิปราย 
-ปฏิบติัการ 

-PowerPoint 
ประกอบการ
บรรยาย  

-สังเกตจาก
การซกัถาม
และการ 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หวัขอ้/รายละเอียด        
(หน่วยเรียน/บทเรียน/หวัขอ้) 

จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ส่ือท่ีใช ้ การวดัผล 

3   ออกแบบตกแต่ง
เส้ือผา้ดว้ยเกล็ด 

–ตวัอยา่งการ
เยบ็เกล็ดแบบ 
ต่าง ๆ 
-รูปภาพ
ตวัอยา่งการ
ออกแบบ
ตกแต่งเส้ือ
ดว้ยเกล็ด 

อภิปราย 
- จากผลการ
ปฏิบติังาน 

4 3.  การตกแต่งเส้ือดว้ยเกล็ดและ
จีบ 
  3.2  การตกแต่งเส้ือดว้ยจีบ 

5 -การบรรยาย   
-การอภิปราย 
-ปฏิบติัการ
ออกแบบตกแต่ง
เส้ือผา้ดว้ยจีบโดย
น าภาพผลงานของ
ผูเ้ขา้รับการอบรม
ในโครงการ
การบูรณาการแบบ
มีส่วนร่วมของ
กลุ่มวสิาหกิจ
แม่บา้นเกษตรกร
สวนเกา้แสนมา
เป็นตวัอยา่ง 

-PowerPoint 
ประกอบการ
บรรยาย 
-ตวัอยา่งการ
เยบ็จีบ 
 -รูปภาพ
ตวัอยา่งการ
ออกแบบ
ตกแต่งเส้ือ
ดว้ยจีบ 
-ภาพผลงาน
ของผูเ้ขา้รับ
การอบรมฯ 

-สังเกตจาก
การซกัถาม 
และการ
อภิปราย 
- จากผลการ
ปฏิบติังาน 

5 3.  การตกแต่งเส้ือดว้ยเกล็ดและ
จีบ 
  3.3  การตกแต่งเส้ือดว้ยสมอ็ค 

5 -การบรรยาย   
-การอภิปราย 
-ปฏิบติัการฝึกหดั  
ท าสมอ็ค ลาย
พื้นฐาน และ
ออกแบบ
ลวดลายสมอ็คเพื่อ  

-PowerPoint 
ประกอบการ
บรรยาย 
-เคร่ือง
จีบสมอ็ค 
-รูปภาพ
ตวัอยา่งการ
ออกแบบ 

-สังเกตจาก
การซกัถาม
และการ
อภิปราย 
- จากผลการ
ปฏิบติังาน 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หวัขอ้/รายละเอียด        
(หน่วยเรียน/บทเรียน/หวัขอ้) 

จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ส่ือท่ีใช ้ การวดัผล 

5   ใชใ้นการตกแต่ง
เส้ือผา้ 
 

ตกแต่งเส้ือ
ดว้ยสมอ็ค 

 

6 4. การตกแต่งเส้ือดว้ยผา้เฉลียง 
4.1   การตกแต่งเส้ือดว้ยผา้เฉลียง 
 

5 -การบรรยาย   
-การอภิปราย 
-ปฏิบติัการ
ออกแบบตกแต่ง
เส้ือผา้ดว้ยผา้
เฉลียง 

-PowerPoint 
ประกอบการ
บรรยาย  
-เคร่ือง
จีบสมอ็ค 
-รูปภาพ
ตวัอยา่งการ
ออกแบบ
ตกแต่งเส้ือ
ดว้ยผา้เฉลียง 

-สังเกตจาก
การซกัถาม
และการ
อภิปราย 
- จากผลการ
ปฏิบติังาน 

7 4. การตกแต่งเส้ือดว้ยผา้เฉลียง 
   4.2  การตกแต่งเส้ือดว้ยผา้ผกู
หรือโบและไส้ไก่ 
     

5 -การบรรยาย   
-การอภิปราย 
-ปฏิบติัการฝึกหดั
ท าไส้ไก่ และ
น ามาสานตกแต่ง
ตามลวดลายท่ี
ออกแบบไว ้เพื่อ
น าไปใชต้กแต่ง
เส้ือผา้ 
 

-PowerPoint 
ประกอบการ
บรรยาย 
 -ตวัอยา่งการ
เยบ็ไส้ไก่ 
-รูปภาพ
ตวัอยา่งการ
ออกแบบ
ตกแต่งเส้ือ
ดว้ยไส้ไก่ 

-สังเกตจาก
การซกัถาม
และการ
อภิปราย 
- จากผลการ
ปฏิบติังาน 
 

8 ทดสอบบทท่ี  1-4 
5.  การตกแต่งเส้ือดว้ยการต่อผา้  
การตดัปะผา้  และการเยบ็สัก 
5.1  การตกแต่งเส้ือดว้ยการต่อผา้ 
 

5 -การบรรยาย   
-การอภิปราย 
-ปฏิบติัการ  
ออกแบบตกแต่ง
เส้ือผา้ดว้ยการต่อ
ผา้ 
 

-PowerPoint 
ประกอบการ
บรรยาย 
-ตวัอยา่งการ
เยบ็ต่อผา้ 
-รูปภาพ
ตวัอยา่งการ 

-สังเกตจาก
การซกัถาม 
และการ
อภิปราย 
- จากผลการ
ปฏิบติังาน 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หวัขอ้/รายละเอียด        
(หน่วยเรียน/บทเรียน/หวัขอ้) 

จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ส่ือท่ีใช ้ การวดัผล 

8    ออกแบบ
ตกแต่งเส้ือ
ดว้ยการต่อผา้ 

 

9 5.การตกแต่งเส้ือดว้ยการต่อผา้  
การตดัปะผา้  และการเยบ็สัก 
  5.2  การตกแต่งเส้ือดว้ยการตดั
ปะผา้ 
 

5 -การบรรยาย   
-การอภิปราย 
-ปฏิบติัการ
ออกแบบตกแต่ง
เส้ือผา้ดว้ยการตดั
ปะ 
-การน าเสนอ
รายงานกลุ่ม 

-PowerPoint 
ประกอบการ
บรรยาย 
 -ตวัอยา่งการ
เยบ็ตดัปะ 
-รูปภาพ
ตวัอยา่งการ
ออกแบบ
ตกแต่งเส้ือ
ดว้ยการตดัปะ 

-สังเกตจาก
การซกัถาม
และการ
อภิปราย 
- จากผลการ
ปฏิบติังาน 
-จากการ
น าเสนอ
งาน 
 

10 5.  การตกแต่งเส้ือดว้ยการต่อผา้  
การตดัปะผา้  และการเยบ็สัก 
 การตกแต่งเส้ือดว้ยการเยบ็สัก 

5 -การบรรยาย   
-การอภิปราย 
-ปฏิบติัการ
ออกแบบตกแต่ง
เส้ือผา้ดว้ยการเยบ็
สัก 
-การน าเสนอ
รายงาน 

-PowerPoint 
ประกอบการ
บรรยาย 
 -ตวัอยา่งการ
เยบ็สัก 
-รูปภาพ
ตวัอยา่งการ
ออกแบบ
ตกแต่งเส้ือ
ดว้ยการเยบ็
สัก 

-สังเกตจาก
การซกัถาม 
และการ
อภิปราย 
- จากผลการ
ปฏิบติังาน 
-จากการ
น าเสนอ
งาน 

11 6.  การตกแต่งเส้ือดว้ยการปัก 
  6.1  การตกแต่งเส้ือดว้ยการปัก 
ไหม 
  6.2  การตกแต่งเส้ือดว้ยการปัก
ริบบิ้น 
- น าเสนอรายงาน 

5 -การบรรยาย   
-การอภิปราย 
-ปฏิบติัการ
ออกแบบตกแต่ง
เส้ือผา้ดว้ยการปัก
ไหมและริบบิ้น 

-PowerPoint 
ประกอบการ 
บรรยาย 
 -ตวัอยา่งลาย
ปักไหมและ
ริบบิ้น 

-สังเกตจาก
การซกัถาม 
และการ
อภิปราย 
- จากผลการ
ปฏิบติังาน 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หวัขอ้/รายละเอียด        
(หน่วยเรียน/บทเรียน/หวัขอ้) 

จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ส่ือท่ีใช ้ การวดัผล 

11   -การน าเสนอ
รายงาน 

-รูปภาพ
ตวัอยา่งการ
ออกแบบ
ตกแต่งเส้ือ
ดว้ยการปัก
ไหมและ
ริบบิ้น 

-จากการ
น าเสนอ
งาน 

12 6.  การตกแต่งเส้ือดว้ยการปัก 
  6.3  การตกแต่งเส้ือดว้ยการปัก
ลูกปัดและเล่ือม 
- น าเสนอรายงาน 

5 -การบรรยาย   
-การอภิปราย 
-ปฏิบติัการ
ออกแบบตกแต่ง
เส้ือผา้ดว้ยการปัก
ลูกปัดและเล่ือม 
-การน าเสนอ 

-PowerPoint 
ประกอบการ
บรรยาย 
 -ตวัอยา่ง
ลูกปัดและ
เล่ือม 
 

-สังเกตจาก
การซกัถาม 
และการ
อภิปราย 
- จากผลการ
ปฏิบติังาน 

13 7.  การตกแต่งเส้ือดว้ยลูกไม ้
  7.1  ชนิดและลกัษณะของลูกไม ้
   7.2   การตกแต่งเส้ือดว้ยลูกไม ้
  - น าเสนอรายงาน 

5 -การบรรยาย   
-การอภิปราย 
-ปฏิบติัการ
ออกแบบตกแต่ง
เส้ือผา้ดว้ยลูกไม ้
-การน าเสนอ
รายงาน 

-PowerPoint 
ประกอบการ
บรรยาย  
-ตวัอยา่งลาย
ปักไหมและ
ริบบิ้น 
-รูปภาพ
ตวัอยา่งการ
ออกแบบ
ตกแต่งเส้ือ
ดว้ยลูกไม ้

-สังเกตจาก
การซกัถาม 
และการ
อภิปราย 
- จากผลการ
ปฏิบติังาน 
-จากการ
น าเสนอ
งาน 

14 การวเิคราะห์ปัญหา และสรุปผล
การศึกษา  และขอ้เสนอแนะ 

5 การอภิปราย - จากการ
ซกัถามและ
การแสดง
ความ
คิดเห็น 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หวัขอ้/รายละเอียด        
(หน่วยเรียน/บทเรียน/หวัขอ้) 

จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ส่ือท่ีใช ้ การวดัผล 

15 สอบปฏิบติั 5 ปฏิบติัตามหวัขอ้
และเวลาท่ีก าหนด 

- จากผลงาน
ส าเร็จ 

16 สอบปลายภาคการศึกษา     
 
2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 
กิจกรรม  

ท่ี 
ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 
สัดส่วนของ      

การประเมินผล 
1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม การเขา้ชั้นเรียน 

การแต่งกาย 

ตลอดภาค           
การศึกษา 

10 % 
 

2 ดา้นความรู้ 
ดา้นทกัษะทางปัญญา 

การทดสอบ 
การสอบปลายภาคเรียน 

8,16 40 % 

3 ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและความ
รับผดิชอบดา้นทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การมีส่วนร่วมในการ
อภิปราย  
ผลงานท่ีมอบหมาย  
  (การคน้ควา้รายงาน) 

ตลอด               
ภาค

การศึกษา 

20 % 

4 ดา้นทกัษะพิสัย ผลงานท่ีมอบหมาย 2-13 30 % 
 

หมวดที ่ 6   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1 เอกสารและต าราหลกั 

หนงัสือศิลปะการตกแต่งเส้ือผา้ 

2 เอกสารและขอ้มูลส าคญั 
ไม่มี 

3 เอกสารและขอ้มูลแนะน า 
เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวกบัแฟชัน่  วสัดุส่ิงทอ  และศิลปะการตกแต่งเส้ือผา้ 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
1 กลยทุธการประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนกัศึกษา 

      การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี  ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 

- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
- ขอ้เสนอแนะผา่น Facebook ท่ีอาจารยจ์ดัท าเป็นช่องทางการส่ือสารกบันกัศึกษา 

2 กลยทุธ์การประเมินการสอน 
      ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ดงัน้ี 

- แบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 
- ผลการเรียนของนกัศึกษา 

3 การปรับปรุงการสอน 
       หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2  จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจดักิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดงัน้ี 

- สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
- การวจิยัในชั้นเรียน 

4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวชิา 
        ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ ตามท่ีคาดหวงัจาก
การเรียนรู้ในวชิา  ไดจ้ากการสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบยอ่ยและหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิา
ไดด้งัน้ี 

- หวัหนา้สาขาวชิา พิจารณาความเหมาะสมของขอ้สอบในการวดัผลการเรียนรู้ ตามท่ีก าหนด
ในรายละเอียดของรายวชิา (มคอ.3) 

- คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาอนุมติัผลการเรียน 
5 การด าเนินการทวนสอบและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

       จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา  ไดมี้การวางแผนปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึนดงัน้ี 

- ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตาม
ขอ้ 4   

 

ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  กลุ่มวชิาการ     พฤศจิกายน 2552 


