รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา โรงเรียนการเรือน / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รายวิชา
4564102 สิ่งทอพื้นเมืองและผลิตภัณฑ (Native Textile and Products)
2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา :ผศ ดร.พิรมาลย บุญธรรม
5. ภาคการศึกษา/ชั่นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 /61 ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ศูนยฝกปฏิบัติการผา 10301 ตึกสมเด็จพระเทพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด
21 พฤศจิกายน 2561

จุดมุงหมายของรายวิชา

1. เพื่อใหนักศึกษามีความมีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
รวมถึงความเอื้อเฟอเผื่อแผ และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
2. เพื่อใหนักศึกษาตระหนัก และเห็นคุณคาในสิ่งทอพื้นเมืองและผลิตภัณฑ
3. เพื่อใหนักศึกษามีความรู มีความเขาใจในสิ่งทอพื้นเมืองและผลิตภัณฑ ที่เปนแหลงที่มา
กระบวนการผลิต ประโยชน การดูแลรักษา อีกทั้งยังสามารถนําไปใชไดในชีวิตจริงไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม
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4. เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะห สังเคราะห และนําองคความรูที่ไดรับไปประยุกตใช
ไดจริง อันจะนําไปสูการพัฒ นาผลิตภัณฑสิ่งทอ ในฐานะเครื่องแตงกาย และในฐานะเครื่องตกแตง
บานเรือน
5. มีความสามารถในการปฏิบัติการตัดเย็บผลิตภัณฑพื้นเมือง ดวยจักรเย็บไดดวยตนเอง
6. เพื่อใหนักศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห ติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการในการพัฒนาองคความรูใหม มีความรูความเขาใจในกระบวนการแกไขปญหาและตอยอดองค
7. เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร และนําผลงานที่ได
อย างมี ป ระสิ ท ธิภ าพทั้ งด านการพู ด การเขีย น ตลอดจนสามารถเลือ กใชสื่อและเครื่องมือในการ
นําเสนอผลงานไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
8. เพื่ อ ให นั กศึ กษา มี ความสามารถในการบู รณาการองคความรูดานคหกรรมศาสตร
กับ ศาสตรอื่น ๆ ที่ เกี่ย วของ และสามารถประยุกตใชความรูในการปฏิบัติงานวิชาชีพ และในการ
ดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม มีคุณภาพ
9. เพื่อใหนักศึกษา มีทักษะในการสื่อสาร สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่จํา
เปนใน ทั้งในการฟง พูด อาน เขียน และสรุปประเด็นเนื้อหาไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งสามารถเลือกและใชรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เพื่อใหนักศึกษารูจักนําความรูพื้นฐานมาเสริมสรางใหเกิดการเรียนรูในวิชาสิ่งทอพื้นเมือง
และผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง นักศึกษามีการฝกทักษะจากการปฏิบัติจริง สามารถนําองคความรูที่ไดรับ
มาเป น แนวทางในการประยุ ก ต ใช ได อ ย า งสอดคล อ งกั บ วั ฒ นธรรมและการเปลี่ ย นแปลงของ
สภาวการณของสิ่งทอพื้นเมืองและผลิตภัณฑ ทั้งในปจจุบันและในอนาคตได

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาความสําคัญของสิ่งทอพื้นเมือง และผลิตภัณฑในวัฒ นธรรมไทย วัสดุ อุปกรณ
การยอมสี เทคนิคการทอ ลวดลาย การตกแตงสําเร็จและการใชประโยชน การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑสิ่งทอเสื้อผา เครื่องใช เครื่องแตงกาย และเคหะสิ่งทอ ตลอดจนการดูแลรักษาผลิตภัณฑสิ่งทอ

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
ภาคทฤษฎี 36 ชั่วโมง

สอนเสริม

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
ภาคปฏิบัติ 24 ชั่วโมง ภาคศึกษาคนควาดวย
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ตนเอง 75 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการ
แกนักศึกษาเปน

อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมง
ตอสัปดาห หรือเฉพาะรายที่ตองการคําปรึกษา โดยสามารถติดตอไดทางจดหมายอิเลกทรอนิกส
(E-mail) และโทรศัพท

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม

ผูเรียนตองมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางราบรื่นและมี
ความสุข ดังนั้น มาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมตองครอบคลุม
1) มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความอดทน
2) มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ และแสดงออก ซึง่ คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
3) มีความสุภาพ ออนนอม ถอมตน มีสัมมาคารวะ และรูจักกาลเทศะ

2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) การเรียนรูจากสถานการณจริง
2) การสอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
3) การเปนแบบอยางที่ดีของอาจารย

2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง กอนและหลังการเรียน
2) ประเมินโดยอาจารยจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา

2.1 ผลการเรียนรูดานความรู

ผูเรียนตองมีความรู ความเขาใจ และทักษะในศาสตรดานคหกรรมศาสตรและการ
บริการ สามารถประยุกตใชความรู และทักษะความชํานาญในการประกอบวิชาชีพได ดังนั้น มาตรฐาน
ความรูตองครอบคลุม
1) มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการของศาสตรที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร
2) มีความสามารถในการติดตามความกาวหนาทางวิชาการในการพัฒนาองคความรูใหม
มีความรู ความเขาใจในกระบวนการและเทคนิคการแกไขปญหา และตอยอดองคความรูในวิชา
สิ่งทอพื้นเมืองและผลิตภัณฑ

2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
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1) การใหความรูกอนเขาสูบทเรียน และสรุปย้ําความรูใหมหลังบทเรียนพรอมกับ
เชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม ในการเรียนการสอนวิชาสิ่งทอพื้นเมืองและผลิตภัณฑ และการ
เลือกใชวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
2) ใชการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ไดแก การบรรยาย
อภิปราย การทบทวน การฝกปฏิบัติการ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
การเรียนแบบรวมมือ การเรียนแบบใชปญหาเปนฐานในการฝกปฏิบัติการเย็บผลิตภัณฑสิ่งทอ และ
การเรียนโดยการคนควาดวยตนเอง
3) การเรียนรูจากสถานการณจริง และจากการฝกปฏิบัติในชั้นเรียน
4) การถาม-ตอบปญหาในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในหองเรียน

2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู

1) ประเมินจากผลงานระหวางภาค เชน การทําแบบฝกหัดทายบท การเขียนรายงาน
การปฏิบัติการ การนําเสนอรายงานการคนควา และผลสัมฤทธการฝกปฏิบัติการเย็บ
2) ประเมินจากการสอบขอเขียน และการสอบปฏิบัติ

3. ทักษะทางปญญา

3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา

ผูเรียนตองมีทักษะในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ เพื่อความสามารถในการแกไข
ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได ในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น มาตรฐานทักษะทางปญญาตองครอบคลุม
1) มีความสามารถในการบูรณาการองคความรูดานคหกรรมศาสตรกับศาสตรที่
เกี่ยวของ และสามารถประยุกตใชความรูในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ในการดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม
และมีคุณภาพ

3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา

1) การแนะนํา และฝกกระบวนการคิดอยางสรางสรรค เมื่อเริ่มเขาศึกษา โดยเริ่ม
จากงายไปหายากตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น ในรายวิชาสิ่งทอพื้นเมืองและผลิตภัณฑ
2) การมอบหมายงาน การแกปญหาจากโจทยปญหา และกรณีศึกษา หรือ
สถานการณจําลอง
3) การสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญ ที่เปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น และ
การมีสวนรวมถามตอบในชั้นเรียน แลวนําไปสูการวิเคราะห สังเคราะห และสรางขอสรุปเชิงพรรณนา

3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา

1) ประเมินจากผลงานการแกไขปญหาที่ไดรับมอบหมาย
2) ประเมินโดยการสอบขอเขียนดวยโจทยที่ตองใชทักษะทางปญญา
3) ประเมินจากการวิเคราะห สังเคราะห และขอสรุปเชิงพรรณนา

4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคล และความ
รับผิดชอบ
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ผูเรียนตองมีทักษะในการสืบคนและวิเคราะหขอมูล รวมทั้งทักษะในการสื่อสาร และ
การนําเสนอ สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีในการสรางสรรคผลงานไดอยางเหมาะสม ดังนั้นมาตรฐาน
ทักษะดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตองครอบคลุม
1) มีทักษะในการบริหารการจัดการ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะของผูนํา
กลุมและสมาชิกที่ดีไดอยางเหมาะสม

4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

1) ใชการสอนแบบกลุม ซึ่งตองแนะนํากฎ กติกา มารยาท บทบาท ความรับผิดชอบ
ของแตละคนในการเรียนรูรวมกัน
2) มอบหมายการทํางานแบบกลุมยอย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุม และตําแหนง
หนาที่ในกลุม
3) ยกตัวอยางผลกระทบของทักษะดานนี้ที่มีตอตนเองและสังคม สอดแทรกใน
เนื้อหาวิชาเรียน

4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
เสียงสวนใหญ

1) มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเอง และเพื่อนในกลุม สรุปผลการประเมินโดยใช

2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูเรียนตองมี ทักษะในการสืบค น และวิเคราะห ขอมู ล รวมทั้งทั กษะในการสื่อสาร
และการนําเสนอ สามารถประยุกต ใชเทคโนโลยีในการสรางสรรคผลงานได อยางเหมาะสม ดังนั้ น
มาตรฐานทักษะดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตองครอบคลุม
1) มีทักษะในการสื่อสาร สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่จําเปนในการ
ประกอบวิ ช าชี พ ทั้ งในการฟ ง พู ด อ าน เขี ย น และสรุ ป ประเด็ น เนื้ อ หาได อ ย างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถเลือกและใชรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม
2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเก็บรวบรวมขอมูลรวมทั้ง
เพื่อการสืบคนและติดตามความกาวหนาในองคความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ

5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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1) มอบหมายงานที่ตองใชทักษะในการวิเคราะห หรือการคํานวณในทุกรายวิชาที่
ตองฝกทักษะ โดยผูสอนตองแนะนําวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแกพรอมใหคําแนะนํา
2) มอบหมายงานที่ตองมีการเรียบเรียงนําเสนอเปนภาษาเขียน และที่ตองมีการ
นําเสนอดวยวาจาแบบปากเปลาและใชสื่อประกอบการนําเสนอ
3) มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) การจัดรายวิชาสัมมนาใหนักศึกษาสืบคนขอมูล เรียบเรียงเปนรายงาน และ
นําเสนอดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส

5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสืบคน
ขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแตละบุคคล
2) ประเมินจากการสอบขอเขียนในการแกโจทยปญหาเชิงตัวเลขที่ไมเคยพบมากอน
3) ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาเขียนจากรายงานแตละบุคคลหรือรายงาน
กลุมในสวนที่นักศึกษารับผิดชอบ
4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัน้ เรียนที่เปนทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ ในงานที่
มอบหมายในลักษณะที่เปนเดี่ยว และงานกลุม

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
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5.1 แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
ความหมายและสําคัญของ
สิ่งทอพื้นเมืองและ
ผลิตภัณฑ
- ความหมายและ
ความสําคัญของสิ่งทอ
พื้นเมืองและผลิตภัณฑ
- กลุมอาชีพสิ่งทอพื้นเมือง
และผลิตภัณฑ
- กลุมอาชีพผลิตภัณฑ
พื้นเมือง
- การสงเสริมกลุมอาชีพสิ่ง
ทอพื้นเมือง

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
4 - แนะนําผูสอน รายวิชา
ผศ. ดร.
จุดประสงค หนังสือ และเอกสาร พิรมาลย
ประกอบการเรียน
บุญธรรม
- สรางขอตกลง ที่เปนลักษณะที่พึง
ประสงคของนักศึกษา
- รวมอภิปราย ซักถาม และรวม
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่
เรียน
- บรรยาย อธิบาย และตอบคําถาม
ที่เกี่ยวของ สรุปผลการเรียนรู
- มอบหมายแบบฝกหัด และ
การศึกษาคนควาในการเรียนครั้ง
ตอไป
สื่อที่ใช
- โปรแกรมการนําเสนองาน
ประกอบการบรรยาย
- วิดิทัศนที่เกี่ยวของในเนื้อหา
- ตัวอยางที่เกี่ยวของ
- เอกสารประกอบการเรียน

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

2

ประวัติและความเปนมาสิ่ง
ทอพื้นเมืองในประเทศไทย
- ประวัติความเปนมาผาจก

จํานวน
กิจกรรมการเรียน การสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
4
- รวม อภิปรายซักถาม และการรวม
แสดงความคิดเห็น
- อธิบาย บรรยาย ตอบคําถาม และ
สรุปผลการเรียน

ผูสอน
ผศ. ดร.
พิรมาลย
บุญธรรม
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- ประวัติความเปนมาผา
มัดหมี่ และผาจกผสมขิด
- ประวัติและความเปนมา
ของผายก
- ประวัติและความเปนมาผา
ทอของชาวไทยดํา
- ประวัติและความเปนมา
ของผาโขมพัสตร
3

ผลิตภัณฑในวัฒนธรรมไทย
วัสดุ และอุปกรณการผลิต
สิ่งทอพื้นเมือง
- ผลิตภัณฑสิ่งทอพื้นเมือง
ในวัฒนธรรมไทย
-วัสดุ อุปกรณ ในการผลิต
สิ่งทอพื้นเมือง

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

4

การยอมสี เทคนิคการทอ
และลวดลาย
- การยอมสีสิ่งทอพื้นเมือง
- เทคนิคการทอสิ่งทอ
พื้นเมือง
- ลวดลายสิ่งทอพื้นเมือง

4

- วิเคราะห สังเคราะห และสรางขอ
สรุปผลเชิงพรรณนา
- มอบหมายแบบฝกหัดทายบทและ
การศึกษาคนควา
สื่อที่ใช
- โปรแกรมการนําเสนองาน
ประกอบการบรรยาย
- วิดิทัศนที่เกี่ยวของในเนื้อหา
- ตัวอยางที่เกี่ยวของ
- เอกสารประกอบการเรียน
- รวมอภิปรายซักถาม และการรวม
แสดงความคิดเห็น
- อธิบาย บรรยาย ตอบคําถาม และ
สรุปผลการเรียน
- วิเคราะห สังเคราะห และสรางขอ
สรุปผลเชิงพรรณนา
- มอบหมายแบบฝกหัดทายบทและ
การศึกษาคนควา
สื่อที่ใช
- โปรแกรมการนําเสนองาน
ประกอบการบรรยาย
- วิดิทัศนที่เกี่ยวของในเนื้อหา
- ตัวอยางที่เกี่ยวของ
- เอกสารประกอบการเรียน

จํานวน
กิจกรรมการเรียน การสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
4
- รวมอภิปรายซักถาม และการรวม
แสดงความคิดเห็น
- อธิบาย บรรยาย ตอบคําถาม และ
สรุปผลการเรียน
- วิเคราะห สังเคราะห และสรางขอ
สรุปผลเชิงพรรณนา
- มอบหมายแบบฝกหัดทายบทและ
การศึกษาคนควา
สื่อที่ใช
- โปรแกรมการนําเสนองาน

ผศ. ดร.
พิรมาลย
บุญธรรม

ผูสอน
ผศ. ดร.
พิรมาลย
บุญธรรม
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5

ความหมายและความสําคัญ
การตกแตงสําเร็จ และการ
ดูแลรักษาสิ่งทอพื้นเมือง
- ความหมายและ
ความสําคัญการตกแตง
สําเร็จสิ่งทอพื้นเมือง
- สัญลักษณสากลสําหรับ
การดูแลรักษาผลิตภัณฑสิ่ง
ทอพื้นเมือง
- การดูแลรักษาสิ่งทอ
พื้นเมือง

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

6

ผลิตภัณฑสิ่งทอเมืองใน
ฐานะเครื่องแตงกาย
- ความหมายและ
ความสําคัญของการ
ออกแบบเสื้อผา
- แนวคิดในการออกแบบ
ผลิตภัณฑสิ่งทอพื้นเมืองใน
ฐานะเครื่องแตงกาย
- ผลิตภัณฑสิ่งทอพื้นเมือง
ในฐานะเครื่องแตกาย
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ผลิตภัณฑสิ่งทอพื้นเมืองใน

4

ประกอบการบรรยาย
- วิดิทัศนที่เกี่ยวของในเนื้อหา
- ตัวอยางที่เกี่ยวของ
- เอกสารประกอบการเรียน
- รวมอภิปรายซักถาม และการรวม
แสดงความคิดเห็น
- อธิบาย บรรยาย ตอบคําถาม และ
สรุปผลการเรียน
- วิเคราะห สังเคราะห และสรางขอ
สรุปผลเชิงพรรณนา
- มอบหมายแบบฝกหัดทายบทและ
การศึกษาคนควา
สื่อที่ใช
- โปรแกรมการนําเสนองาน
ประกอบการบรรยาย
- วิดิทัศนที่เกี่ยวของในเนื้อหา
- ตัวอยางที่เกี่ยวของ
- เอกสารประกอบการเรียน

จํานวน กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ใช
ชั่วโมง
(ถามี)
4
- รวมอภิปรายซักถาม และการรวม
แสดงความคิดเห็น
- อธิบาย บรรยาย ตอบคําถาม และ
สรุปผลการเรียน
- วิเคราะห สังเคราะห และสรางขอ
สรุปผลเชิงพรรณนา
- มอบหมายแบบฝกหัดทายบทและ
การศึกษาคนควา
สื่อที่ใช
- โปรแกรมการนําเสนองาน
ประกอบการบรรยาย
- วิดิทัศนที่เกี่ยวของในเนื้อหา
- ตัวอยางที่เกี่ยวของ
- เอกสารประกอบการเรียน
4
- รวมอภิปรายซักถาม และการรวม

ผศ. ดร.
พิรมาลย
บุญธรรม

ผูสอน
ผศ. ดร.
พิรมาลย
บุญธรรม

ผศ. ดร.
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ฐานะเคหะสิ่งทอ
- แนวคิดการออกแบบ
ผลิตภัณฑสิ่งทอในฐานะ
เคหะสิ่งทอ
- ผลิตภัณฑสิ่งทอพื้นเมือง
ในฐานะเคหะสิ่งทอ

สัปดาหที่
8-10

11-14

หัวขอ/รายละเอียด

แสดงความคิดเห็น
- อธิบาย บรรยาย ตอบคําถาม และ
สรุปผลการเรียน
- วิเคราะห สังเคราะห และสรางขอ
สรุปผลเชิงพรรณนา
- มอบหมายแบบฝกหัดทายบทและ
การศึกษาคนควา
สื่อที่ใช
- โปรแกรมการนําเสนองาน
ประกอบการบรรยาย
- วิดิทัศนที่เกี่ยวของในเนื้อหา
- ตัวอยางที่เกี่ยวของ
- เอกสารประกอบการเรียน

จํานวน กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ใช
ชั่วโมง
(ถามี)
8
1. การวินัย ตรงตอเวลา และมีความ
ปฏิบัติการตัดเย็บหมอนอิง
รับผิดชอบและทํางานรวมกับผูอ ื่นได
จากสิ่งทอพื้นเมือง2. การร ว มอภิ ป ราย ซั ก ถาม แสดง
ปฏิบัติการตัดเย็บหมอนอิง
ความคิดเห็นที่เกี่ยวของ
จากสิ่งทอพื้นเมือง
3. อธิบาย พรอมสาธิตการปฏิบัติ
- การประเมินผลหมอนอิง
4. การปฏิบัติการวางแบบตัด
จากสิ่งทอพื้นเมือง
การเย็บ และการตรวจสอบ
5. การวิจารณ และประเมินผลงาน
สื่อการสอน
1. ตัวอยางจริง
2. จักรเย็บผา
3. วัสดุ และอุปกรณในการเย็บ
4. เอกสารประกอบการเรียน
16 1. การวินัย ตรงตอเวลา และมีความ
การปฏิบตั ิการตัดเย็บ
รับผิดชอบและทํางานรวมกับผูอ ื่นได
กระโปรงจีบรอบตัวจากสิ่ง
2. การร ว มอภิ ป ราย ซั ก ถาม แสดง
ทอพื้นเมือง
ความคิดเห็นที่เกี่ยวของ
- การออกแบบเสื้อผาจากสิ่ง
3. อธิบาย พรอมสาธิตการปฏิบัติ
ทอพื้นเมืองและการวัดตัว
4. การปฏิบัติการวางแบบตัด
- การสรางแบบ การวาง
การเย็บ และการลองตัว

แบบตัด และการตัดผา

พิรมาลย
บุญธรรม

ผูสอน
ผศ. ดร.
พิรมาลย
บุญธรรม

ผศ. ดร.
พิรมาลย
บุญธรรม
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- การเย็บกันลุย และการ
เนาเพื่อลองตัว
- ปฏิบัติการเย็บ
- การลองตัว และการ
ปรับปรุงแกไข
- การประเมินผลเสื้อผาจาก
ผลิตสิง่ ทอพื้นเมือง

สัปดาหที่

15

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ใช
ชั่วโมง
(ถามี)
1. การวินัย ตรงตอเวลา และมีความ
การปฏิบัติการนําเสนอ
รับผิดชอบและทํางานรวมกับผูอ ื่นได
ผลงานการตัดเย็บสิ่งทอ
2. การร ว มอภิ ป ราย ซั ก ถาม แสดง
พื้นเมืองและผลิตภัณฑ
ความคิดเห็นที่เกี่ยวของ
- นําเสนอผลงานการตัดเย็บ
3. ปฏิบัติการการําเสนอผลงานการ
สิ่งทอพื้นเมืองและ
ตัดเย็บสิ่งทอพืน้ เมืองและผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ
4. ดําเนินการประเมินผลงานตัดเย็บ
- วิจารณและการ
5. วิจารณผลงานการตัดเย็บที่ไดรับ
ประเมินผลงานการตัดเย็บที่
การคัดเลือกและสรางขอสรุปเชิง
นําเสนอ
พรรณนา

5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลกาการเรียนรู
1

2

3

5. การวิจารณ ประเมินผลงาน
สื่อการสอน
1. ตัวอยางจริง
2. จักรเย็บผา
3. วัสดุ และอุปกรณในการเย็บและ
การลองตัว
4. เอกสารประกอบการเรียน

1) ความมีวินัย ตรงตอเวลา และมี
ความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม
2) การมีจิตสํานึกและตระหนักใน
วิชาชีพ
1) ความสามารถในการศึ ก ษา
ค น คว า และพั ฒ นาความรู ข อง
ตนเองได
2) ความสามารถในการนําความรู
และประสบการณมาประยุกตใชใน
บริบททางวิชาการและวิชาชีพ
1) ความสามารถในการถายทอด

วิธีการประเมิน
- จากงานที่ไดรบั
มอบหมาย
- การเขาชั้นเรียน
- การเขาปฏิบัติการ
- ผลจากการศึกษาคนควา
การทําแบบฝกหัด
และสังเกตพฤติกรรมใน
ชั้นเรียน และการปฏิบตั ิ
- การวิจารณและการ
ประเมินผลงาน
- การอภิปราย รวมแสดง

ผูสอน
ผศ. ดร.
พิรมาลย
บุญธรรม
และ
นักศึกษา
ในรายวิชา
สิ่งทอ
พื้นเมือง
และการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ

สัดสวน
สัปดาหที่
ประเมิน การประเมินผล
1-15
8%

1-15

17%
4%

1-15

7%

12

5

6

และแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่น
2) สามารถรวบรวมขอมูล ศึกษา
วิเคราะหประเด็นปญหาที่เกี่ยวกับ
สังคม ชุมชน เพื่อเสนอแนว
ทางแกไข
1) มีทักษะในการใชเครื่องมือและ
อุปกรณ
2) ความสามารถในการสื่ อ สาร
และถายทอดและนําเสนอขอมู ล
ไดอยางสรางสรรค
3) ความสามารถใชเทคโนโลยีเพื่อ
การสื่อสารและการสืบคน

ความคิดเห็น
- การวิเคราะห การ
สังเคราะห
- สอบกลางภาค

6%
20%

- การฝกปฏบัติ
- การประเมินจากผลงาน

1-15

9%
9%

การสอบปลายภาค

16

20%

เกณฑการประเมินใหระดับผลการเรียนตามชวงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ชวงคะแนน
90-100
81-89
76-80
70-75
60-69
55-59
50-54
ต่ํากวา 50

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. หนังสือและเอกสารประกอบการสอนหลัก

พิรมาลย บุญธรรม. 2560. เสนใยและผาเพื่อการตกแตง. เอกสารประกอบการสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร โรงเรียนการเรือน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
พิรมาลย บุญธรรม. 2560.ความรูเรื่องผาและการออกแบบตกแตง. เอกสารประกอบการสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร โรงเรียนการเรือน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

นุจิรา รัศมีไพบูลย และ พิรมาลย บุญธรรม. 2558. เทคนิคการตัดเย็บ.เอกสารประกอบการสอน
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร โรงเรียนการเรือน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

2. หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิงทีส่ ําคัญ
พระไตรปฎก เลมที่ 11 พระสุตตันตปฎก เลมที่ 3 ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค. (2561). ผาโขมพัสตร.
สืบคนเมื่อ 3 กุมภาพันธ 2561, เขาถึงไดจาก: http://www. 84000.org/tipitaka/
read/v.php?B=11&A=3535&Z=3566&pagebreak=1
กรมศิลปากร. (2561). การอนุรักษโบราณวัตถุศิลปวัตถุ: ผาโบราณ. สืบคนเมื่อ 3 กุมภาพันธ 2561,
เขาถึงไดจาก: www.finearts.go.th/olddata/files/p1-82.pdfในรูปแบบ html
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ. (2561). จุดแข็งดานการออกแบบสินคาเคหะสิ่งทอ.
สืบคนเมื่อ 9 มีนาคม 2561 เขาถึงไดจาก :http://www.ditp.go.th/home.php
กองสงเสริมธุรกิจชุมชน. (2561). พาณิชย ยกระดับมาตรฐานสินคาโอทอปจากภูมิปญญาไทยเชื่อม
การทองเที่ยว หวังเพิ่มรายไดสูชุมชน. สืบคนเมื่อ 9 กุมภาพันธ 2561, เขาถึงไดจาก:
http://dbd.go.th/dbdweb56/mobile/news_view.php?nid=469404975
คลังเอกสารสาธารณะ. (2561). ลวดลายผามัดหมี่. สืบคนเมื่อ 3 มีนาคม 2561, เขาถึงไดจาก:
http://www.openbase.in.th/node/5684
งานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. (2561). ผาซิ่นลายน้ําไหล. สืบคนเมื่อ 3 กุมภาพันธ 2561,
เขาถึงไดจาก: https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=290026
จารุนันท เชาวนดี. (2561). หลักศิลปะในชีวิตประจําวัน. สืบคนเมื่อ 3 กุมภาพันธ 2561, เขาถึงได
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ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (2561). การแตงกายดวยผาแพรวา.สืบคน
เมื่อ 3 กุมภาพันธ 2561, เขาถึงไดจาก. http://www.isangate.com/ isan/
paothai_phutai.html
ชมรมวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (2561). ผาซิ่นไหมหมี่คั่น ตอหัวซิ่นและตีนซิ่นขิด
อ.น าดู น จ.ม ห าส ารค าม . สื บ ค น เมื่ อ 3 กุ ม ภ าพั น ธ 2561, เข า ถึ ง ได จ าก :
http://www.isan.clubs.chula.ac.th/simboard/post_view.php?room_no=0&id_
main=1063&star=1
ฐานเศรษฐกิจ. (2561). กรมสงเสริมอุตสาหกรรมผนึกกรมวิทยาศาสตรบริการอัพเกรด 5 โอทอป
ดวยเทคโนโลยี. สืบคนเมื่อ 9 กุมภาพันธ 2561, เขาถึงไดจาก: http://www.
thansettakij.com/content/205660
ฐานขอมูลพิพิธภัณฑในประเทศไทย. (2561). ผาหอคัมภีรวัดคงคาราม: ประวัติศาสตรที่อยากบอกเลา.
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ทิพยวดี อรรถธรรม, (2561). ไหมอีรี่. สืบคนเมื่อ 9 กุมภาพันธ (2561), เขาถึงไดจาก: https:

14

//www.trf.or.th/re-div2/4473-2014-06-11-09-26-03
นันทิชา มารแพ. (2561). การสรางแบบตัดกระโปรงพื้นฐาน. สืบคนเมื่อ 3 มีนาคม 2561, เขาถึงได
จาก: https://krununticha.blogspot.com/2013/04/blog-post_3.html
บุญศักดิ์ สมบุญรอด. (2544). การหุมบุเกาอี้. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร
เปลื้อง ณ นคร. (2561). ผาโขมพัสตร. ผาโขมพัสตร. สืบคนเมื่อ 3 กุมภาพันธ 2561, เขาถึงไดจาก:
https://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-pleang
ผูจัดการออนไลน (2561). เยาวชน ชาวกูย ศรีสะเกษรวมกลุมทอผาไหมโบราณ สรางรายได
ระหวางเรียน. สืบคนเมื่อ 9 กุมภาพันธ 2561, เขาถึงไดจาก: http://www.manager.
co.th/Local/viewnews.aspx?NewsID=9580000077977
พิพิธภัณฑสาธรผาทองสุโขทัย. (2561). ผาซิ่นตีนจกสุโขทัย. สืบคนเมื่อ 3 กุมภาพันธ 2561, เขาถึง
ไดจาก: http://www.sathorngoldtextilemuseum.com/thai-phuanteenjok.html
พิพิธภัณฑผา มหาวิทยาลัยนเรศวร. (2561). การทอผาไหมในจังหวัดศรีสะเกษ. สืบคนเมื่อ 3
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หมวดที่ 7 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

1. ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารยผูสอนอธิบายใหนักศึกษาเขาใจถึงการ
ปรับปรุงรายวิชานี้จากการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ผานมา และประโยชนขอคิดเห็นของ
นักศึกษาตอการพัฒนารายวิชา เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอการพัฒนารายวิชา
ในชวงปลายของภาคการศึกษา
2. ใหนักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู ทักษะในการ
ประมวลความคิด วิเคราะหกอนและหลังการเรียนรายวิชานี้
3. สงเสริมใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น วิเคราะห สังเคราะห การเรียนการสอน และ
การพัฒนารายวิชาผานแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา ผานชองทางระบบคอมพิวเตอร
ของมหาวิทยาลัย

2. กลยุทธการประเมินการสอน

2.1 ข อ มู ล ป อ นกการประเมิ น การสอน โดยอาจารย เป ด โอกาสให นั ก ศึ ก ษาให ข อ มู ล
ปอนกลับไดทุกโอกาสที่เขาสอน
2.2 การสังเกตการณการสอนของผูสอนรวม ผลคะแนนและผลการสอบของนักศึกษา
รวมถึงการทวนสอบผลประเมินการเรียนรูโดยคณะกรรมการของหลักสูตรที่ไดรับการแตงตั้ง
2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษา
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2.4 รายงานสรุปพัฒนาการของนักศึกษา ปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขหรือการ
เปลี่ยนแปลง และการปรับปรุงรายวิชา

3. การปรับปรุงการสอน

3.1 การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเอง และสรุปปญหา
อุปสรรค แนวทางแกไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษา
ตอไป
3.2 หลังจากผลการประเมินการสอน ในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยจัดกิจกรรม
ในการระดมสมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ไดแก การประชุมการจัดการเรียน
การสอนของรายวิชา
3.3 ปรับปรุงรายละเอียดของวิชาใหทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุนถัดไป

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา

4.1 มี ก ารสอบถามความรู ความเข าใจ ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาระหว างเรีย นและ
ระหวางฝกปฏิบัติในหองปฎิบัติการ
4.2 มีการแบงสอบกลางภาค และการแจงผลการสอบกลางภาคใหนักศึกษาทราบ เพื่อทํา
ความเขาใจและวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอนรวมกัน
4.3 มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมคือ มีการตรวจสอบ ผลการประเมินการเรียนรูของ
นักศึกษาจากแบบทดสอบ ขอสอบ รายงาน ผลงาน และคะแนนพฤติกรรม
4.4 อาจารยในทีมสอนรวมกันพิจารณาผลการสอบ ผลการฝกปฏิบัติ และในระหวางการ
เรียนหากมีปญหาจะใหแจงใหทราบปญหาและแกไขปรับปรุงทันที

5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

5.1 ขณะดําเนินการเรียนการสอน ประชุมทบทวนแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกัน
เมื่อพบปญหา หรือเมื่อไดรับขอมูลปอนกลับในเชิงลบจากนักศึกษาหรือผูเกี่ยวของ
5.2 พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และคณะกรรมการประเมินของ
หลักสูตร รวมถึงการทวนสอบมาตรฐานและผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา
5.3 หลังการทบทวนประสิทธิผลรายวิชาคณะผูสอนผูรับผิดชอบ ในการทบทวนเนื้อหาที่
สอน และกลยุทธการสอนที่ใชจะมีการประชุมรวมกันเพื่อนําเสนอแนวทาง ในการปรับปรุงและพัฒนา
ในรายงานรายวิชา
5.4 การเสนอตอผูบริหารหลักสูตร เพื่อนําเขาที่ประชุมอาจารยประจาหลักสูตรพิจารณา
ใหความคิดเห็น และสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชตอไป

