รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา โรงเรียนการเรือน / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รายวิชา
4523207 ความรู้เรื่องผ้าและการออกแบบตกแต่ง (Knowledge of Fabric and Design)
2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรมาลย์ บุญธรรม
อาจารย์ผู้สอนร่วม: อาจารย์ ณัฐธิดา กิจเนตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุจิรา รัศมีไพบูลย์
5. ภาคการศึกษา/ชั่นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 /62 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการผ้า 10301 ตึกสมเด็จพระเทพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดท้าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
30 พฤษภาคม 2562

จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่น
และมีความสุข โดยต้องมีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความอดทน มีความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต
และมีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
2. เพื่อให้ผู้เรียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในศาสตร์ความรู้เรื่องผ้าและการ
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ออกแบบ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะความชานาญในการประกอบวิชาชีพได้
โดยต้อง มีองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่เกิดจากการบูรณาการอย่างกว้างขวาง เป็น
ระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก เพื่อการดารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า
3. เพื่อให้ผ็เรีนนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถประมวลผล
ข้อมูลและค้นหาข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ ได้ด้วย
ตนเองเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพด้านความรู้เรื่องผ้าและการแต่งกาย
5. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมส่วนรวม สามารถปฏิบัติตนตาม
บทบาทและหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
6. มีทักษะในการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จาเป็นในการ
ประกอบวิช าชี พ ทั้ง ในการฟั ง พูด อ่ าน เขีย น และสรุป ประเด็น เนื้ อหาได้อ ย่า งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถเลือกและใช้รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม
7. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลรวมทั้งเพื่อ
การสืบค้นและติดตามความก้าวหน้าในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษารู้จักนาความรู้พื้นฐานมาเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในวิชาความรู้เรื่องผ้าและ
การออกแบบ อย่างต่อเนื่อง นักศึกษามีการฝึกทักษะจากการปฏิบัติ สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับมา
เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ ได้อย่างสอดคล้องกับวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์
ของความรู้เรื่องผ้าและการออกแบบได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและความสาคัญของสิ่งทอ โครงสร้างและคุณสมบัติเส้นใย การผลิต
เส้นใยและเส้นด้าย ประเภทของเส้นด้าย การย้อมสี การพิมพ์ผ้าและการตกแต่ง การนาผ้าไปใช้
สาหรับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และเคหะสิ่งทอ การตัดเย็บและตกแต่งผ้าในครัวเรือน

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
ภาคทฤษฎี 48 ชั่วโมง

สอนเสริม

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ภาคปฏิบัติ 12 ชั่วโมง ภาคศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 75 ชั่วโมง
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3. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการ
แก่นักศึกษาเป็น
อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ หรือเฉพาะรายที่ต้องการคาปรึกษา โดยสามารถติดต่อได้ทางจดหมายอิเลกทรอนิกส์
(E-mail) และโทรศัพท์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผู้เรียนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่นและมี
ความสุข ดังนั้น มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมต้องครอบคลุม
1) มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความอดทน
2) มีความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และมีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
2) การสอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
3) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์

2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังการเรียน
2) ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของ
นักศึกษา
3) ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต

2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ผู้เรียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในศาสตร์ด้านคหกรรมศาสตร์และการ
บริการ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะความชานาญในการประกอบวิชาชีพได้ ดังนั้น
มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุม
1) มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่าง
กว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก เพื่อการดารงชีวิตอยู่อย่างมี
คุณค่า
2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการของศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์

2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
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1) การให้ความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน และสรุปย้าความรู้ใหม่หลังบทเรียนพร้อมกับ
เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่งไปสู่อีกวิชาหนึ่งในระดับที่
สูงขึ้นการเลือกใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
2) ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย การ
ทบทวน การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร และเทคนิ ค การสอนอื่ น ๆที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ เช่ น การ
อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน การเรียนแบบร่วมมือ การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียน
โดยการค้นคว้าด้วยตนเอง
3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง จากการฝึกงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องทางด้าน
คหกรรมศาสตร์และการทัศนศึกษา จากวิทยากร ในหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัย
4) การถาม-ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน

2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ประเมินจากผลงานระหว่างภาค เช่น การบ้าน การเขียนรายงาน การทดสอบ
ย่อย และการนาเสนอรายงานการค้นคว้าหน้าชั้น
2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ
3) ประเมินความรู้ของบัณฑิตโดยการสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น มาตรฐานทักษะทางปัญญาต้อง
ครอบคลุม
1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถประมวลผลข้อมูลและ
ค้นหาข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
2) มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ
ได้ด้วยตนเองเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การแนะนาและฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์เมื่อเริ่มเข้าศึกษา โดยเริ่มจาก
โจทย์ที่ง่าย และเพิ่มความยากตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น ในรายวิชาที่เหมาะสม
2) การมอบหมายงาน การแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณ์
จาลอง
3) การจัดให้มีรายวิชาที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาวน์ปัญญาให้ได้ฝึกคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ใหม่จากความรู้เดิมด้านต่างๆทั้งในสาขาและนอกสาขา ได้แก่ วิชา
อาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
4) การสอนแบบผู้เรียนเป็นสาคัญ ที่เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น และ
การมีส่วนร่วมถามตอบในชั้นเรียนมากขึ้น
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3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
2) ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา
3) ประเมินรายงานผลการวิจัยในรายวิชาการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งทักษะในการสื่อสาร และการนาเสนอ
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น มาตรฐานทักษะด้าน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต้องครอบคลุม
1) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมส่วนรวม สามารถปฏิบัติตนตาม
บทบาทและหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม

4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ใช้การสอนแบบกลุ่ม ซึ่งต้องแนะนากฎ กติกา มารยาท บทบาท
ความ
รับผิดชอบของแต่ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน
2) มอบหมายการทางานแบบกลุ่มย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และตาแหน่ง
หน้าที่ในกลุ่ม
3) ยกตัวอย่างผลกระทบของทักษะด้านนี้ที่มีต่อตนเองและสังคม สอดแทรกใน
เนื้อหาวิชาเรียน

4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม สรุปผลการประเมินโดยใช้
เสียงส่วนใหญ่
2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เรี ยนต้องมีทักษะในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งทักษะในการสื่อสาร และการ
นาเสนอ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น มาตรฐาน
ทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต้องครอบคลุม
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1) มีทักษะในการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จาเป็นในการ
ประกอบวิชาชีพ ทั้งในการฟัง พูด อ่าน เขียน และสรุปประเด็นเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถเลือกและใช้รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม
2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลรวมทั้ง
เพื่อการสืบค้นและติดตามความก้าวหน้าในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์ หรือการคานวณในทุกรายวิชาที่
ต้องฝึกทักษะ โดยผู้สอนต้องแนะนาวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแก้พร้อมให้
คาแนะนา
2) มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียงนาเสนอเป็นภาษาเขียน และที่ต้องมีการ
นาเสนอด้วยวาจาแบบปากเปล่าและใช้สื่อประกอบการนาเสนอ
3) มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4) การจัดรายวิชาสัมมนาให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล เรียบเรียงเป็นรายงาน และ
นาเสนอด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสืบค้น
ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแต่ละบุคคล
2) ประเมินจากการสอบข้อเขียนในการแก้โจทย์ปัญหาเชิงตัวเลขที่ไม่เคยพบมาก่อน
3) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียนจากรายงานแต่ละบุคคลหรือรายงาน
กลุ่มในส่วนที่นักศึกษารับผิดชอบ
4) ประเมิ น จากการน าเสนอรายงานในชั้ นเรีย น การนาเสนอในการสั มมนา
นิทรรศการงานวิจัยต่อผู้เยี่ยมชมด้วยวาจา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1

2

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
ความหมายและความสาคัญ
4
- แนะนาผู้สอน รายวิชา จุดประสงค์
ของความรู้เรื่องผ้าและการ
หนังสือ และเอกสารประกอบการ
ออกแบบตกแต่ง
เรียน
- ความหมายของเส้นใยและ
- สร้างข้อตกลง ที่เป็นลักษณะที่พึง
ผ้า
ประสงค์ของนักศึกษา
- ความสาคัญของสิง่ ทอ
- ร่วมอภิปราย ซักถาม และร่วมแสดง
- สภาวการณ์การออกแบบใน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน
ปัจจุบนั
- บรรยาย อธิบาย และตอบคาถาม ที่
- สภาวการณ์เสื้อผ้าและ
เกี่ยวข้อง สรุปผลการเรียนรู้
เครื่องแต่งกายในปัจจุบนั
- มอบหมายแบบฝึกหัด และ
- สภาวการณ์ผา้ เพื่อการ
การศึกษาค้นคว้าในการเรียนครั้ง
ตกแต่งสิ่งทอในปัจจุบนั
ต่อไป
สื่อที่ใช้
- โปรแกรมการนาเสนองาน
ประกอบการบรรยาย
- วิดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องในเนื้อหา
- ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
- เอกสารประกอบการเรียน
ผ้าใย และเส้นจากพืช
4
- ร่วม อภิปรายซักถาม และการร่วม
- ประวัติและความสาคัญของ
แสดงความคิดเห็น
เส้นใยและผ้าจากพืช
- อธิบาย บรรยาย ตอบคาถาม และ
- โครงสร้างเส้นใยจากพืช
สรุปผลการเรียน
- เส้นใยและผ้าจากฝูาย ลินนิ
- วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างข้อ
รามี และกัญชง เส้นใยและผ้า
สรุปผลเชิงพรรณนา
จากปุานศรนารายณ์
- มอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบทและ
ปอ สับปะรด นุน่ ไผ่ กล้วย
การศึกษาค้นคว้า
ข่าผักตบชวาและเส้นใยบัว
สื่อที่ใช้
- โปรแกรมการนาเสนองาน
ประกอบการบรรยาย
- วิดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องในเนื้อหา
- ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
- เอกสารประกอบการเรียน

ผู้สอน
ผศ. ดร.
พิรมาลย์
บุญธรรม

ผศ. ดร.
พิรมาลย์
บุญธรรม
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สัปดาห์ที่
3

4

5

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
ผ้าใย และเส้นจากสัตว์
4
- ร่วมอภิปรายซักถาม และการร่วม
- ประวัติและความสาคัญเส้น
แสดงความคิดเห็น
ใยและผ้าขนสัตว์
- อธิบาย บรรยาย ตอบคาถาม และ
- โครงสร้างเส้นใยและผ้าขน
สรุปผลการเรียน
สัตว์
- วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างข้อ
- ขั้นตอนการผลิตเส้นใยและ
สรุปผลเชิงพรรณนา
ผ้าขนสัตว์
- มอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบทและ
- สมบัติของขนสัตว์และการ
การศึกษาค้นคว้า
นาไปใช้ประโยชน์
สื่อที่ใช้
- เส้นใยและผ้าจากไหม ขน
- โปรแกรมการนาเสนองาน
สัตว์ตระกูลแกะ ตระกูลแพะ
ประกอบการบรรยาย
ตระกูลอูฐ
- วิดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องในเนื้อหา
และขนสัตว์อนื่ ๆ
- ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
- เอกสารประกอบการเรียน
เส้นใยประดิษฐ์และผ้า
4
- ร่วมอภิปรายซักถาม และการร่วม
- ความหมายและความสาคัญ
แสดงความคิดเห็น
เส้นใยและผ้าประดิษฐ์
- อธิบาย บรรยาย ตอบคาถาม และ
- กระบวนการผลิตเส้นและผ้า
สรุปผลการเรียน
ประดิษฐ์
- วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างข้อ
- เส้นใยประดิษฐ์จากสารเคมี
สรุปผลเชิงพรรณนา
- เส้นใยเซลลูโลสประดิษฐ์
- มอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบทและ
การศึกษาค้นคว้า
สื่อที่ใช้
- โปรแกรมการนาเสนองาน
ประกอบการบรรยาย
- วิดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องในเนื้อหา
- ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
- เอกสารประกอบการเรียน
การผลิตเส้นใยและเส้นด้าย
4
- ร่วมอภิปรายซักถาม และการร่วม
- ความหมายของด้าย
แสดงความคิดเห็น
- กระบวนการผลิตเส้นด้าย
- อธิบาย บรรยาย ตอบคาถาม และ
- การปั่นเส้นด้าย การเข้า
สรุปผลการเรียน
เกลียว และการกาหนดขนาด
- วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างข้อ
เส้นด้าย และชนิดเส้นด้าย
สรุปผลเชิงพรรณนา
- สมบัติของเส้นใยที่มผี ลต่อ
- มอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบทและ
สมบัติผา้
การศึกษาค้นคว้า

ผู้สอน
ผศ. ดร.
พิรมาลย์
บุญธรรม

ผศ. ดร.
พิรมาลย์
บุญธรรม

ผศ. ดร.
พิรมาลย์
บุญธรรม
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

6

การผลิตผ้า
- ประวัติและความเป็นมาของ
ผ้า
- ความหมายและความสาคัญ
ของผ้า
- กระบวนการผลิตผ้าในระบบ
อุตสาหกรรม
- กระบวนการผลิตผ้าทอมือ
ในประเทศไทย

4

7

การย้อมสี การพิมพ์ผ้าและ
การตกแต่งสาเร็จ
- การย้อม การทาลวดลาย
และการตกแต่งสาเร็จเส้นใย
และผ้า
- สีและวิธีการย้อม
- การทาลวดลายบนผ้า
- การตกแต่งสาเร็จเส้นใยและ
ผ้า

4

8

ความหมายและความสาคัญ
ของการออกแบบ

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
สื่อที่ใช้
- โปรแกรมการนาเสนองาน
ประกอบการบรรยาย
- วิดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องในเนื้อหา
- ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
- เอกสารประกอบการเรียน
- ร่วมอภิปรายซักถาม และการร่วม
แสดงความคิดเห็น
- อธิบาย บรรยาย ตอบคาถาม และ
สรุปผลการเรียน
- วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างข้อ
สรุปผลเชิงพรรณนา
- มอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบทและ
การศึกษาค้นคว้า
สื่อที่ใช้
- โปรแกรมการนาเสนองาน
ประกอบการบรรยาย
- วิดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องในเนื้อหา
- ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
- เอกสารประกอบการเรียน
- ร่วมอภิปรายซักถาม และการร่วม
แสดงความคิดเห็น
- อธิบาย บรรยาย ตอบคาถาม และ
สรุปผลการเรียน
- วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างข้อ
สรุปผลเชิงพรรณนา
- มอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบทและ
การศึกษาค้นคว้า
สื่อที่ใช้
- โปรแกรมการนาเสนองาน
ประกอบการบรรยาย
- วิดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องในเนื้อหา
- ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
- เอกสารประกอบการเรียน
- ร่วมอภิปรายซักถาม และการร่วม
แสดงความคิดเห็น

ผู้สอน

ผศ. ดร.
พิรมาลย์
บุญธรรม

ผศ. ดร.
พิรมาลย์
บุญธรรม

ผศ. ดร.
พิรมาลย์
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

- ความสาคัญของการ
ออกแบบ
- แนวโน้มการแต่งกายและ
การออกแบบตกแต่ง
- ความหมายแของการ
ออกแบบ
- การออกแบบเครื่องแต่งกาย
- การออกแบบเคหะสิ่งทอ

9

การออกแบบตกแต่งเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกาย
- ผ้าในฐานะเครื่องแต่งกาย
- แนวโน้มการแต่งกาย
- คุณสมบัติผ้าในฐานะ
เครื่องแต่งกาย
- การดูแลรักษาเสื้อผ้าและ
เครื่องแต่งกาย

4

10

การออกแบบตกแต่ง
เคหะสิ่งทอ
- ผ้าในฐานะเคหะสิ่งทอ
- แนวโน้มการแต่งกาย
- คุณสมบัติผ้าในฐานะเคหะ
สิ่งทอ
- การดูแลรักษาเคหะสิ่งทอ

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
- อธิบาย บรรยาย ตอบคาถาม และ
สรุปผลการเรียน
- วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างข้อ
สรุปผลเชิงพรรณนา
- มอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบทและ
การศึกษาค้นคว้า
สื่อที่ใช้
- โปรแกรมการนาเสนองาน
ประกอบการบรรยาย
- วิดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องในเนื้อหา
- ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
- เอกสารประกอบการเรียน
- ร่วมอภิปรายซักถาม และการร่วม
แสดงความคิดเห็น
- อธิบาย บรรยาย ตอบคาถาม และ
สรุปผลการเรียน
- วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างข้อ
สรุปผลเชิงพรรณนา
- มอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบทและ
การศึกษาค้นคว้า
สื่อที่ใช้
- โปรแกรมการนาเสนองาน
ประกอบการบรรยาย
- วิดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องในเนื้อหา
- ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
- เอกสารประกอบการเรียน
- ร่วมอภิปรายซักถาม และการร่วม
แสดงความคิดเห็น
- อธิบาย บรรยาย ตอบคาถาม และ
สรุปผลการเรียน
- วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างข้อ
สรุปผลเชิงพรรณนา
- มอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบทและ
การศึกษาค้นคว้า
สื่อที่ใช้
- โปรแกรมการนาเสนองาน

ผู้สอน
บุญธรรม

ผศ. ดร.
พิรมาลย์
บุญธรรม

ผศ. ดร.
พิรมาลย์
บุญธรรม

11

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

11

จักรเย็บผ้า และอุปกรณ์การ
ตัดเย็บ
- อุปกรณ์ที่ใช้วัด
- อุปกรณ์ที่ใช้ตัด
- อุปกรณ์ที่ใช้ทาเครื่องหมาย
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการเย็บ
- อุปกรณ์ที่ใช้รีด

4

12

ปฏิบัติการใช้จักรและ
ปฏิบัติการเย็บผ้าพื้นฐาน
- การเย็บพื้นฐาน
- การปฏิบัติการเย็บตะเข็บ

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
ประกอบการบรรยาย
- วิดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องในเนื้อหา
- ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
- เอกสารประกอบการเรียน
- ร่วมอภิปรายซักถาม และการร่วม
แสดงความคิดเห็น
- อธิบาย บรรยาย ตอบคาถาม และ
สรุปผลการเรียน
- วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างข้อ
สรุปผลเชิงพรรณนา
- มอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบทและ
การศึกษาค้นคว้า
สื่อที่ใช้
- โปรแกรมการนาเสนองาน
ประกอบการบรรยาย
- วิดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องในเนื้อหา
- ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
- เอกสารประกอบการเรียน
1. ร่วมอภิปราย ซักถาม แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียน
2. อธิบาย บรรยาย และตอบคาถาม
3. การสาธิตพร้อมการปฏิบัติการใช้
จักรเย็บผ้า อุปกรณ์การตัดเย็บ และ
สรุปบทเรียน
4. การปฏิบัติการใช้จักร การใช้
อุปกรณ์ และการเย็บตะเข็บพืน้ ฐาน
สื่อการสอน
1. โปรแกรมการนาเสนองาน
ประกอบการบรรยาย
2. วิดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับจักรเย็บผ้า
และอุปกรณ์การตัดเย็บ
3. จักรเย็บผ้า และอุปกรณ์การตัดเย็บ
4. ผลงานการเย็บตะเข็บพืน้ ฐาน
5. เอกสารประกอบการเรียนวิชาเส้น
ใยและผ้าเพื่อการตกแต่ง

ผู้สอน

ผศ. ดร.
พิรมาลย์
บุญธรรม

ผศ. ดร.
พิรมาลย์
บุญธรรม
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

13

ปฏิบัติการตัดเย็บและการ
ตกแต่งผ้าในครัวเรือน
- การเย็บเครื่องนอน
- การเย็บผ้าบนโต๊ะอาหาร

14

ปฏิบัติการตัดเย็บกางเกง
นอน
- การวัดตัว
- การสร้างแบบ

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
1. ร่วมอภิปราย ซักถาม แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียน
2. อธิบาย พร้อมสาธิตปฏิบัติการ
เครื่องนอนและผ้าบนโต๊ะอาหาร
3. การปฏิบัติการเย็บเครื่องนอนและ
ผ้าบนโต๊ะอาหาร
4. การวิจารณ์และประเมินผลงาน
สื่อการสอน
1. จักรเย็บผ้า
2. วัสดุอุปกรณ์การตัดเย็บ
3. ตัวอย่างผลงานเย็บผ้าในครัวเรือน
4. เอกสารประกอบการเรียนวิชาเส้น
ใยและผ้าเพื่อการตกแต่ง
2. การร่วมอภิปราย ซักถาม แสดง
ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง
3. อธิบาย พร้อมสาธิตการตัดเย็บ
กางเกงนอน
4. การปฏิบัติการวัดตัว และสร้างแบบ

ผู้สอน
ผศ. ดร.
พิรมาลย์
บุญธรรม

ผศ. ดร.
พิรมาลย์
บุญธรรม

กางเกงนอน

15

ปฏิบัติการตัดเย็บกางเกงนอน
(ต่อ)
- การวางแบบตัด
- การเย็บ
- การลองตัวและการประเมิน

5. การวิจารณ์ ประเมินผลงาน
สื่อการสอน
1. ตัวอย่างกางเกงนอน
2. จักรเย็บผ้า
3. วัสดุ และอุปกรณ์ในการวัดตัวและ
สร้างแบบ
4. เอกสารประกอบการเรียนวิชาเส้น
ใยและผ้าเพื่อการตกแต่ง
1. การวินัย ตรงต่อเวลา และมี
ผศ. ดร.
ความรับผิดชอบและทางานร่วมกับ พิรมาลย์
ผู้อื่นได้
บุญธรรม
2. การร่วมอภิปราย ซักถาม แสดง
ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง
3. อธิบาย พร้อมสาธิตการปฏิบัติ
4. การปฏิบัติการวางแบบตัด
การเย็บ และการลองตัว
5. การวิจารณ์ ประเมินผลงาน
สื่อการสอน

13

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลกาการเรียนรู้
1

2

3

5

6

1) ความมีวินัย ตรงต่อเวลา และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม
2) การมีจิตสานึกและตระหนักใน
วิชาชีพ
1) ความสามารถในการศึกษา
ค้ น คว้ า และพั ฒ นาความรู้ ข อง
ตนเองได้
2) ความสามารถในการนาความรู้
และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ใน
บริบททางวิชาการและวิชาชีพ
1) ความสามารถในการถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
2) สามารถรวบรวมข้อมูล ศึกษา
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับ
สังคม ชุมชน เพื่อเสนอแนว
ทางแก้ไข
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์
2) ความสามารถในการสื่อสาร
และถ่ายทอดและนาเสนอข้อมู ล
ได้อย่างสร้างสรรค์
3) ความสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การสื่อสารและการสืบค้น

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
1. ตัวอย่างจริง
2. จักรเย็บผ้า
3. วัสดุ และอุปกรณ์ในการเย็บและ
การลองตัว
4. เอกสารประกอบการเรียนวิชา
เส้นใย และผ้าเพื่อการตกแต่ง
วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ผู้สอน

- จากงานที่ได้รบั
มอบหมาย
- การเข้าชั้นเรียน
- การเข้าปฏิบัติการ

1-15

สัดส่วน
การ
ประเมินผล
8%

- ผลจากการศึกษาค้นคว้า
การทาแบบฝึกหัด
และสังเกตพฤติกรรมใน
ชั้นเรียน และการปฏิบตั ิ
- การวิจารณ์และการ
ประเมินผลงาน
- การอภิปราย ร่วมแสดง
ความคิดเห็น
- การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์
- สอบกลางภาค

1-15

17%

- การฝึกปฏบัติ
- การประเมินจากผลงาน

1-15

9%
9%

- การสอบปลายภาค

16

20%

4%
1-15

7%
6%
20%
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เกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียนตามช่วงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ช่วงคะแนน
90-100
81-89
76-80
70-75
60-69
55-59
50-54
ต่ากว่า 50

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. หนังสือและเอกสารประกอบการสอนหลัก
พิรมาลย์ บุญธรรม.2562. สิ่งทอพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์. เอกสารประกอบการสอน
หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
พิรมาลย์ บุญธรรม. 2560. เส้นใยและผ้าเพื่อการตกแต่ง. เอกสารประกอบการสอน
หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
นุจิรา รัศมีไพบูลย์ และ พิรมาลย์ บุญธรรม. 2558. เทคนิคการตัดเย็บ. เอกสารประกอบการสอน
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

2.หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิงทีส่ าคัญ
พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ (ภาษาไทย) เล่มที่ 5 พระวินัยปิฎก เล่มที่ 5 มหาวรรค ภาค 2.
(2558). ผ้าจีวร. สืบค้นเมื่อ (2558), มีนาคม 9, เข้าถึงได้จาก : http://media.
watnapahpong.org/
กรมปศุสัตว์. (2558). พันธุ์แกะ .สืบค้นเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก : http:// www.dld.
go.th/Public/sheep0- html
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. (2558). พันธุ์ไม้ย้อมสีธรรมชาติ. สืบค้นเมื่อ 9 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้
จาก: http://www.dip.go.th/
กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. (2558). สิ่งทอสีเขียว (Green
Textiles). สืบค้นเมื่อ 3 มกราคม 2558. เข้าถึงได้จาก http://ftiweb.off.fti.or.th
ความรู้และเทคโนโลยีสิ่งทอ ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ. (2558). ผ้าถัก. สืบค้นเมื่อ 9 มีนาคม
2558, เข้าถึงได้จาก: http://www2.mtec.or.th/ th/research/textile/fabrics.html
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โครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ด้านความตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม.
(2558) (FAO Conference) ปี 2009 ปีสากลแห่งพืชเส้นใยธรรมชาติ (International
Year of Natural Fibres 2009. สืบค้นเมื่อ 3 มกราคม 2558. เข้าถึงได้จาก:
http://www.measwatch.org/autopage/show.
โครงการสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (2558). พืช
เส้นใย. สืบค้นเมื่อ 3 มกราคม 2558. เข้าถึงได้จาก: http://www. kanchanapisek.
or.th/kp6/BOOK17/chapter8/t17-8-l- htm ]
เจน นาชัยศิริ และสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์. (2558). ทิศทางสิ่งทอ 2016. สืบค้นเมื่อ 3 มกราคม
2558. เข้าถึงได้จาก : http://www.ttistextiledigest.com/news/trade/item/6270
AD-2016.html0
ชัชวาลย์ ชัยชนะ. (2558). สร้างนวัตกรรมในการออกแบบเคหะภัณฑ์สิ่งทอนวัตกรรมภูมิปัญญา
สร้างสรรค์สิ่งทอ. .สืบค้นเมื่อ 3 มกราคม 2558 เข้าถึงได้จาก : http: //www. chiangmainews.
co.th/page/archives/487188
ชาญชัย สิริเกษมเลิศ. (2558). กัญชง. สืบค้นเมื่อ 3 มกราคม 2558. เข้าถึงได้จาก : http://www.
ttistextiledigest.com/news/technologyinnovation/item/6173.html
ทิพย์วดี อรรถธรรม. (2558). ไหมอีรี่. สืบค้นเมื่อ 9 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก : http:// www.
kusmartsilk.com/
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หมวดที่ 7 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจถึงการ
ปรับปรุงรายวิชานี้จากการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา และประโยชน์ข้อคิดเห็นของ
นักศึกษาต่อการพัฒนารายวิชา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนารายวิชา
ในช่วงปลายของภาคการศึกษา
2. ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู้ ทักษะในการ
ประมวลความคิด วิเคราะห์ก่อนและหลังการเรียนรายวิชานี้
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ สังเคราะห์ การเรียนการสอน และ
การพัฒนารายวิชาผ่านแบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ผ่านช่องทางระบบคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัย

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ข้อมูลปูอนกการประเมินการสอน โดยอาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึ กษาให้ข้อมูล
ปูอนกลับได้ทุกโอกาสที่เข้าสอน
2.2 การสังเกตการณ์การสอนของผู้สอนร่วม ผลคะแนนและผลการสอบของนักศึกษา
รวมถึงการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้โดยคณะกรรมการของหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้ง
2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษา
2.4 รายงานสรุปพัฒนาการของนักศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขหรือการ
เปลี่ยนแปลง และการปรับปรุงรายวิชา

3. การปรับปรุงการสอน
3.1 การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเอง และสรุปปัญหา
อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป
3.2 หลังจากผลการประเมินการสอน ในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยจัดกิจกรรม
ในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ได้แก่ การประชุมการจัดการเรียน
การสอนของรายวิชา
3.3 ปรับปรุงรายละเอียดของวิชาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุ่นถัดไป
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
4.1 มีการสอบถามความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็นของนักศึกษาระหว่างเรียนและ
ระหว่างฝึกปฏิบัติในห้องปฎิบัติการ
4.2 มีการแบ่งสอบกลางภาค และการแจ้งผลการสอบกลางภาคให้นักศึกษาทราบ เพื่อทา
ความเข้าใจและวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน
4.3 มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมคือ มีการตรวจสอบ ผลการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาจากแบบทดสอบ ข้อสอบ รายงาน ผลงาน และคะแนนพฤติกรรม
4.4 อาจารย์ในทีมสอนร่วมกันพิจารณาผลการสอบ ผลการฝึกปฏิบัติ และในระหว่างการ
เรียนหากมีปัญหาจะให้แจ้งให้ทราบปัญหาและแก้ไขปรับปรุงทันที

5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ขณะดาเนินการเรียนการสอน ประชุมทบทวนแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน
เมื่อพบปัญหา หรือเมื่อได้รับข้อมูลปูอนกลับในเชิงลบจากนักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้อง
5.2 พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และคณะกรรมการประเมินของ
หลักสูตร รวมถึงการทวนสอบมาตรฐานและผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา
5.3 หลังการทบทวนประสิทธิผลรายวิชาคณะผู้สอนผู้รับผิดชอบ ในการทบทวนเนื้อหาที่
สอน และกลยุทธ์การสอนที่ใช้จะมีการประชุมร่วมกันเพื่อนาเสนอแนวทาง ในการปรับปรุงและพัฒนา
ในรายงานรายวิชา
5.4 การเสนอต่อผู้บริหารหลักสูตร เพื่อนาเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจ้าหลักสูตรพิจารณา
ให้ความคิดเห็น และสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ต่อไป

