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มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา ทวพ481 เทคโนโลยีสิง่ ทอ
สาขาวิชาเทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2557
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทวพ 481 เทคโนโลยีส่งิ ทอ
PMT 481 Textile Technology
2. จานวนหน่วยกิต
3(2-3-3) หน่วยกิต บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้ วยตนเอง 3 ชั่วโมง
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์)
ประเภทของรายวิชา วิชาชีพบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ/ สอน/ ประสานงาน:
อ.สุจินดา จิตต์ใจฉ่า (sujinda@g.swu.ac.th)
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ/ สอน:
อ.ดร.เฉลา เทพเฉลิม (chalao.thep@gmail.com)
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 นิสติ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ชั้นปี ที่ 4
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
ธันวาคม 2557
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนรู้จักและเข้ าใจความหมายของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีส่งิ ทอ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่ นที่

เกี่ยวข้อง/ สัมพันธ์กบั ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
1.2 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนตระหนักถึงความสาคัญของสิ่งทอต่อเศรษฐกิจของประเทศและโลก
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1.3 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนรู้จักกระบวนการ เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ส่งิ ทอ และทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ อง
1.4 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของวัตถุดิบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สาเร็ จ
1.5 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและอุตสาหกรรม และการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์
1.6 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะทางด้านกระบวนการทางเทคโนโลยีสิ่งทอ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อจัดเนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน ปฏิบัติการ และกิจกรรมให้ มีความเหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้ าใจในเทคโนโลยีส่งิ ทอ และมีทกั ษะในกระบวนการทางสิ่งทอ
2.2 เพื่อให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
ผลิตภัณฑ์ส่งิ ทอ ความสาคัญและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในการผลิตสิ่งทอ กระบวนการ
และเทคโนโลยีในการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่เส้ นใย เส้ นด้ าย ผ้ าทอ ผ้ าถัก ผ้ าไม่ทอ เครื่องนุ่งห่ม เคหะ
สิ่งทอ การย้ อม การพิมพ์ และการตกแต่งสิ่งทอ โครงสร้ างและสมบัติของวัตถุดิบต่อคุณลักษณะและคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ทฤษฎีและกลไกในการย้ อมสี การตกแต่งสิ่งทอเพื่อปรับปรุงสมบัติการใช้ งาน การประเมินคุณภาพ
ต่อการใช้ งาน การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและอุตสาหกรรม
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฏิบตั ิ/งานภาคสนาม/การฝึ กงาน
การศึกษาด้วยตนเอง
34 ชั่วโมง
ไม่มี
51
51 ชั่วโมง/ สัปดาห์
3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
ด้านที่ 1
คุณธรรมและจริยธรรม
รายวิชา

ด้านที่ 2
ความรู ้

ด้านที่ 3
ทักษะทาง
ปั ญญา

ด้านที่ 4
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ด้านที่ 5
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ผ้ ูสอนจัดเวลาให้ คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตนอกชั้นเรียนเป็ นรายบุคคล หรือราย
กลุ่มตามความต้ องการโดยเฉลี่ย 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยการนัดหมายทางอี-เมล์ หรือโทรศัพท์ ตามที่ประกาศใน
เค้ าโครงรายวิชาผ่านระบบ A-Tutor และเว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต
(1.1)
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(1.2)
1.3 เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม (1.5)
1.4 เข้ าใจผลกระทบจากการกระทาของ
ตนเองต่อบุคคล องค์กร และสังคม (1.6)
1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(1.7)

วิธกี ารสอน
1.1 การสอนแบบสื่อสารสองทาง เปิ ด
โอกาสให้ นักศึกษามีการตั้งคาถามหรือ
ตอบคาถาม หรือ แสดงความคิดเห็นที่
เกี่ยวข้ องกับคุณธรรม จริยธรรม ในชั้น
เรียนในโอกาสต่างๆ
1.2 อาจารย์ปฏิบตั ติ นเป็ นตัวอย่าง ให้
ความสาคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพและ
การมีวินัยเรื่องเวลา ปลูกฝังค่านิยมการ
เคารพกฏระเบียบสังคม
1.3 การเน้ นยา้ ถึงโทษของการลอกเลียน
วรรณกรรม
1.4 สอดแทรกเรื่องผลกระทบของ
เทคโนโลยีต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม

วิธกี ารประเมินผล
1.1 นิสติ ประเมินตนเองด้ าน คุณธรรม
จริยธรรม ความมีวินัยก่อน-หลังการ
เรียนการสอน
1.2 การตรงต่อเวลาในการเข้ าชั้นเรียน
และการส่งรายงาน
1.3 การอ้ างอิงผลงานของผู้อ่นื ในเล่ม
รายงานของนิสติ

วิธกี ารสอน
2.1 การบรรยายประกอบสื่อพาวเวอร์
พอยต์/มัลติมเี ดีย
2.2 การอภิปรายกลุ่ม
2.3 ปฏิบตั กิ าร
2.4 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

วิธกี ารประเมินผล
2.1 การทาแบบทดสอบก่อน-หลังการ
เรียนการสอน
2.2 การสอบกลางภาคและการสอบปลาย
ภาค
2.3 การตอบคาถามในชั้นเรียน
2.4 รายงานปฏิบตั กิ าร
2.5 รายงานการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.6 การนาเสนอผลงานและการอภิปราย

2. ความรู ้
ความรู้
2.1 มีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีท่สี าคัญ ในเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พ้ นื ฐาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง (2.1)
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้ าใจและ
อธิบายพฤติกรรมของวัสดุพอลิเมอร์
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ ไขปัญหา
ต่างๆ (2.2)
2.3 สามารถติดตามความก้ าวหน้ าและ
วิทยาการพอลิเมอร์ รวมทั้งการนาไป
ประยุกต์ (2.3)
2.4 มีความรู้ครอบคลุมสาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้ าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ (2.5)
2.5 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/
หรือการฝึ กปฏิบตั กิ ารใช้ เครื่องมือ
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เครื่องจักรในห้ องปฏิบตั กิ าร หรือ
ภาคสนาม (2.6)

3. ทักษะทางปัญญา
ทักษะทางปัญญา
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็ น
ระบบ (3.1)
3.2 สามารถสืบค้ น ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพื่อใช้ ในการแก้ ไข
ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ (3.2)
3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้ องการ (3.3)

วิธกี ารสอน
3.1 การอภิปรายกลุ่ม
3.2 การคิดวิเคราะห์แก้ ปัญหาจาก
ปฏิบตั กิ ารและกิจกรรมในชั้นเรียน

วิธกี ารประเมินผล
3.1 คุณภาพของรายงานปฏิบตั กิ ารและ
กิจกรรม
3.2 การนาเสนอผลงานและการตอบ
คาถาม
3.3 การสอบกลางภาคและการสอบปลาย
ภาค

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับ
มอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและ
รายกลุ่ม (4.1)
4.2 สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผือ่นื
ทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (4.2)

วิธกี ารสอน
4.1 การทารายงานปฏิบตั กิ ารและ
กิจกรรมกลุ่ม
4.2 การนาเสนอผลงาน

วิธกี ารประเมินผล
4.1 คุณภาพของรายงานปฏิบตั กิ าร
4.2 ประเมินเพื่อนร่วมงานโดยนิสติ กลุ่ม
เดียวกัน

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะห์ฯ
วิธกี ารสอน
5.1 สามารถระบุและนาเทคนิคทางสถิติ 5.1 โจทย์คานวณ
หรือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง มาใช้ ใน 5.2 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
การวิเคราะห์ แผลความหมาย และ
เสนอแนวทางในการแก้ ไขปัยหาได้
ยอย่างสร้ างสรรค์ (5.1)
5.2 สามารถระบุ เข้ าถึง และสืบค้ น
แหล่งข้ อมูลความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับ
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์จาก
แหล่งข้ อมูลสารสนเทศทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ (5.3)
5.3 มีวิจารณญาณในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารที่
เหมาะสม และใช้ อย่างสม่าเสมอ
เพื่อการรวบรวมข้ อมูล แปล
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ความหมายและสื่อสารข้ อมูลข่าวสาร
และแนวความคิด (5.4)
5.4 สามารถใข้ คอมพิวเตอร์ในการ
จัดการกับข้ อมูลต่างๆ อย่าง
เหมาะสม (5.5)

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

1. แนะนาโครงการเรียน
2. บทนา และความหมายของผลิตภัณฑ์
สิ่งทอ
3. ความสาคัญและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

จานวน
ชัวโมง
่
5

2-3

กระบวนการผลิตสิ่งทอ ต้ นนา้
- เส้นใย

10

4-6

กระบวนการผลิตสิ่งทอ กลางนา้
- เส้นด้ าย
- ผ้ าทอ ผ้ าถัก ผ้ าไม่ทอ
- การฟอก ย้ อม พิมพ์ และตกแต่ง
สาเร็จสิง่ ทอ
กระบวนการผลิตสิ่งทอ ปลายนา้
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์ส่งิ ทอ
- เสื้อผ้ าสาเร็จรูป
สัปดาห์สอบกลางภาค
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโครงสร้ า งและ
สมบั ติ ข องวั ต ถุ ดิ บ ต่ อคุ ณ ภาพ ของ
ผลิตภัณฑ์ส่งิ ทอ
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งิ ทอ

15

ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่นด้ านสิ่งทอ

5

การประเมิ น คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส่ิ ง ทอ

10

7-8

9
10

11-12

13

14-15

กิจกรรม
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช้
1. ทาแบบสอบถามประเมินความรู้ก่อน
เรียน
2. ประเมินตนเองด้ านคุณธรรม และวินัย
3. บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างด้ วยสื่อพาว
เวอร์พอยต์
4.กิจกรรมกลุ่ม “ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่นกับ
เทคโนโลยีส่งิ ทอ”
1. บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างด้ วยสื่อพาว
เวอร์พอยต์
2. ฝึ กปฏิบตั ิ
1. บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างด้ วยสื่อพาว
เวอร์พอยต์
2. ฝึ กปฏิบตั ิ

ผูส้ อน
อ.สุจินดา

อ.สุจินดา

อ.สุจินดา

10

1. บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างด้ วยสื่อพาว
เวอร์พอยต์
2. ฝึ กปฏิบตั ิ

อ.สุจินดา

5

1. บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างด้ วยสื่อพาว
เวอร์พอยต์
2. ฝึ กปฏิบตั ิ
1. บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างด้ วยสื่อพาว
เวอร์พอยต์
2. ฝึ กปฏิบตั ิ
1. บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างด้ วยสื่อพาว
เวอร์พอยต์
2. ฝึ กปฏิบตั ิ
1. บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างด้ วยสื่อพาว

อ.สุจินดา

10
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และการทดสอบ

16

ม า ต ร ฐ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ช น แ ล ะ
อุตสาหกรรม

5

17-18

นิ สิต อภิ ป รายและน าเสนอผลงานกลุ่ ม
พร้ อมส่งรายงาน

10

19-20

สัปดาห์สอบปลายภาค

เวอร์พอยต์
2. ฝึ กปฏิบตั ิ
3. ศึกษาดูงาน
1. บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างด้ วยสื่อพาว
เวอร์พอยต์
2. ฝึ กปฏิบตั ิ
1. นิสติ นาเสนอผลงาน กลุ่มละ 5-8 นาที
2. สรุปประเด็นจากการฟังการนาเสนอ
ผลงาน
3. ศึกษาดูงาน

อ.สุจินดา

อ.สุจินดา

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้
2.1, 2.2, 2.5, 2.6
3.1
5.1
2.3
3.1, 3.2, 3.3
5.3, 5.4, 5.5
1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7
4.1, 4.2

วิธีประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

1.1 สอบกลางภาค
1.2 สอบปลายภาค
2.1 การอภิปราย และการนาเสนอรายงานหน้ าชั้นเรียน
2.2 รายงานปฏิบตั กิ าร/ การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
3.1 การเข้ าชั้นเรียน/ วินัย/ ความรับผิดชอบ
3.2 การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน
3.3 พฤติกรรมในและนอกชั้นเรียน

9
19, 20

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
30%
30%

3, 16

10%
15%

ทุกสัปดาห์

15%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
สุจินดา จิตต์ใจฉ่า. 2557. เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชา ทวพ481 เทคโนโลยีส่งิ ทอ
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
Burkinshaw, S.M. 1995. Chemical principles of synthetic fibre dyeing. London: Blackie Academic
& Professional.
Cavaco-Paulo, A., and Guebitz, G. 2003. Textile processing with enzymes. Cambridge:
Woodhead.
Lewin, M. 2006. Handbook of fiber chemistry. Boca Raton, FL: Taylor & Francis.
Quinn, B. 2010. Textile futures: fashion, design and technology. New York: Oxford.Textile
Technology
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
วารสาร หนังสือ และเว็บไซต์ท่เี กี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีส่งิ ทอ การฟอก ย้ อม พิมพ์ ตกแต่งสาเร็จสิ่งทอ
เคหะสิ่งทอ อุตสาหกรรมเสื้อผ้ าสาเร็จรูป และอื่นๆ
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินผู้สอนโดยนิสติ (ปค.003) และ
ข้ อเสนอแนะผ่านทางเว็บบอร์ด ATutor ที่อาจารย์ผ้ ูสอนได้ จัดทาเป็ นช่องทางสื่อสารกับนิสติ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมินการสอนพิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนของนิสติ โดยข้ อสอบกลางภาคและปลายภาค
2.2 คุณภาพของรายงานปฏิบัติการ
2.3 คุณภาพของรายงานกลุ่มจากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.4 ประเมินจากกิจกรรมต่างๆ
3. การปรับปรุงการสอน
มีการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา เพื่อนาผลการประชุม และผลการประเมิน
จากข้ อ 1 และ 2 มาใช้ ในการปรับปรุงการสอนในครั้งต่อไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีคณะกรรมการวิชาการประเมินความสอดคล้ องของข้ อสอบกับเนื้อหาในรายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินข้ อ 1, 2 และ 3 เพื่อดาเนินการ
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนตามข้ อเสนอแนะจากการประเมินการสอนในข้ อ 2
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