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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 
รหสัวิชา FAD3614 รายวิชา ส่ิงทอพ้ืนเมืองไทย 

สาขาวิชา การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2564 

 
หมวดท่ี๑ ข้อมูลทัว่ไป 

๑. รหสัและช่ือรายวิชา   
รหสัวชิา    FAD3614 
ชื่อรายวชิาภาษาไทย  สิง่ทอพืน้เมอืงไทย 
ชื่อรายวชิาภาษาองักฤษ    Thai Natives Textiles 
 
  

๒. จ านวนหน่วยกิต 3(2-2-5)ทฤษฎี 2 ชัว่โมง/ปฏบิตั ิ2 ชัว่โมง/นอกเวลา 5 ชัว่โมง  
       
๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑  หลกัสูตร      ศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย  
๓.๒ ประเภทของรายวชิา            วชิาเฉพาะดา้นการออกแบบเครื่องแต่งกาย   
 
๔.อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน    
๔.๑  อาจารย์ผูร้บัผดิชอบรายวชิา ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ  
๔.๒  อาจารย์ผูส้อน  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ 
 
๕.  สถานท่ีติดต่อ            อาคาร 58 คณะศลิปกรรมศาสตร์ หอ้งพกัอาจารย์ ชัน้ M /  
     E – Mail.                         chanoknart.ma@ssru.ac.th 
๖. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน   

๖.๑ ภาคการศกึษาที ่ 2 /2564  ชัน้ปีที ่3 
๖.๒ จ านวนผูเ้รยีนทีร่บัได้ ประมาณ 45 คน 

 
๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)  (ถ้าม)ี ไม่ม ี
 
๘. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั(Co-requisites)(ถ้าม)ี ไม่ม ี  
 
๙. สถานท่ีเรียน อาคาร 58 คณะศลิปกรรมศาสตร์ หอ้ง58M05 ชัน้ M   

 

mailto:chanoknart.ma@ssru.ac.th
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๑๐.วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุ   วนัที ่25 เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  มคีวามรูค้วามเขา้ใจประวตักิารทอผา้พืน้เมอืงภาคต่างๆ มทีกัษะในการออกแบบและวเิคราะห์ลายทอผา้พืน้เมอืง มี
ทกัษะในการเลอืกใชว้สัดุ เครื่องมอื อุปกรณใ์นการทอผา้  มทีกัษะในการทอผา้พืน้เมอืงและ ตรวจสอบคุณภาพ มทีกัษะ
ในการตกแต่งส าเรจ็สิง่ทอ เหน็คุณค่าของศลิปวฒันธรรม อนุรกัษ์ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม มเีจตคตทิีด่ตี่องานอาชพี 

 
๒. วตัถปุระสงค์ในการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

    นักศกึษาสามารถเขา้ใจทฤษฎีและวสัดุ อุปกรณ์ในการทอผา้พืน้เมอืง รวมถงึกระบวนการทอผา้พืน้เมอืงและการ
ตรวจสอบคุณภาพผา้ไดอ้ย่างถูกวธิ ีโดยมคีวามเชีย่วชาญจนกระทัง่น าไปใชพ้ฒันาในการออกแบบเครื่องแต่งกายต่อไป 
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หมวดท่ี ๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
ประวตัิความเป็นมา  วิวฒันาการของสิ่งทอพื้นเมืองไทย วสัดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการทอผา้พืน้เมืองของ

ไทยทัง้ในอดตีจนถงึปัจจุบนั 
History and evolution of native Thai textiles including equipments and tools for native Thai textile weaving 

dating back to he past up till now, as well as special project aiming at solving self-selected problems in designs.   
๒. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

สอนเสริม 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบติั/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชัว่โมง) 

2   ชัว่โมงต่อสปัดาห์   
30  ชัว่โมงต่อภาค
การศกึษา 

 

ตามประกาศของ
มหาวทิยาลยั ( เฉพาะ
กรณีทีง่ดการเรยีนการ
สอน ) หรอืตามความ
ต้องการของนักศกึษา
เฉพาะรายบุคคล 

2    ชัว่โมงต่อสปัดาห์   
30  ชัว่โมงต่อภาคการศกึษา 

 

5    ชัว่โมงต่อสปัดาห์   
75  ชัว่โมงต่อภาคการศกึษา 

 
 

 
๓. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 ๑ ชัว่โมง / สปัดาห์ 
 ๓.๑ ปรกึษาดว้ยตนเองทีห่อ้งพกัอาจารย์ผูส้อน  หอ้งพกัอาจารย์ ชัน้ M อาคาร 
             58 คณะศลิปกรรมศาสตร ์
 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศพัทท์ีท่ างาน 02-1601392 ตอ่ 204 มอืถอื 086383382  

๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Mail)    chanoknart.ma@ssru.ac.th 
       
 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 
๑.คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
 (๑)  พัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักถึงคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต เคารพในสิทธิของ

บุคคลอื่น มีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู ้

                     (๒)  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีวินัย เคารพกฎระเบียบ ตรงต่อเวลา 
 (๓)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น 

 
๑.๒   วิธีการสอน 
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       (๑) บรรยายวิธีการค้นหาการสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบผลงาน รวมถึงการนำมาใช้ที่เหมาะสมรวมถึง
การตัดเย็บพื้นฐานในการออกแบบ การวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบที่มีความเหมาะสม
และน่าสนใจ ฝึกปฏิบัติการคิดหาแรงบันดาลใจและการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ นอกจากนี้ยังมกีารเน้นประเด็น
ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของนกัออกแบบที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการไม่
ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิผู้อื่น 

       (๒)  กำหนดให้มีการค้นคว้าข้อมูล การค้นหาแรงบันดาลใจเพื่อนำมาปฏิบัติเป็นงานออกแบบในหัวข้อต่างๆ 
เพื่อสร้างทักษะให้เกิดความคิดและความชำนาญในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน 

   
๑.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินผลจากความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย คุณภาพงานและความถูกต้องตามโจทย์ที่
ได้รับมอบหมาย 

(๒)  ประเมินจากผลงานและความตั้งใจและความสม่ำเสมอในการเข้าเรียน 
(๓)  ประเมินจากความรับผิดชอบในการส่งงานตรงตามระยะเวลาที่กำหนดจะถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์การให้

พิจารณาคะแนน 
 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 

 (๑)  นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของการทอผ้าพื้นเมือง โดยสังเขปพร้อมด้วยการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ในการทอผ้าพื้นเมือง การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทอผ้าพื้นเมอืง ฝึกวิธีการใช้
ผ้าพื้นเมือง ฝึกการทอผ้า 

๒.๒   วิธีการสอน 
  (๑) การบรรยายและการสาธิต 
             (๒) การระดมสมอง  การอภิปรายกรณีศึกษา  เพือ่ให้รู้จักการวิเคราะห์  และการแก้ปัญหา 
  (๓)  การสรุปประเด็นสำคัญ  หรือการนำเสนอผลของการสืบค้นหรือผลของงานที่ได้รับ 
     มอบหมายอื่นๆ  เช่น  การปฏิบัติทอผ้า  การออกแบบลวดลายผ้าพื้นเมือง 

 
๒.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ทดสอบจากงานปฏิบัติ  ข้อเขียนและการประเมินผลจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย 
  (๒) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

 
๓.ทักษะทางปัญญา 

๓.๑   ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
    (๑)  นักศึกษามีความสามารถนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของการทอผ้าพื้นเมือง โดยสังเขป

พร้อมด้วยการใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ในการทอผ้าพื้นเมือง การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทอผ้า
พื้นเมือง ฝึกวิธีการใช้ผ้าพื้นเมือง ฝึกการทอผ้า เพื่อมาประยุกต์ใช้ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานออกแบบเครื่องแต่งกาย 
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๓.๒   วิธีการสอน 

(๑) ศึกษาประวัติความเป็นมาของการทอผ้าพื้นเมือง  

(๒)  ศึกษาการใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ในการทอผ้าพื้นเมือง การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือในการทอผ้าพื้นเมอืง ฝึกวิธีการใช้ผ้าพื้นเมือง ฝึกการทอผ้า  
๓.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินผลจากการปฏิบัติ การคิดค้นหาแรงบันดาลใจเพื่อการออกแบบเครื่องแต่งกายทั้งในช้ันเรียน 
และการบ้านที่มอบหมายให้ 

 (๒)  ประเมินผลจากความรู้และความเข้าใจของผู้เรียน ความสม่ำเสมอและการให้ความร่วมมือในช้ันเรียน 
ตลอดจนพัฒนาการที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียนวิชานี้  

๔. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

 (๑) มอบหมายงานเป็นกลุ่มฝึกทักษะในการเป็นผู้นำกลุ่มและสมาชิกที่ดี  โดยมีการสลับกันเป็นหัวหน้ากลุ่ม 
ในการทำงานที่ไดร้ับมอบหมาย 

๔.๒   วิธีการสอน 

       (๑) ให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม โดยมีโจทย์ให้แต่ละกลุ่มค้นคว้าเกี่ยวกับผ้าทอพื้นเมืองในแต่ละภาค  เพื่อเน้น
ลักษณะของการทำงานเป็นทีม 

 
๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินจากกระบวนการทำงานในแต่ละกลุ่ม และผลงานการนำเสนอหน้าช้ันเรียน 

 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 

 (๑)  ทำการออกแบบลวดลายผ้าพื้นเมืองที่ร่วมสมัย จากกราฟสำหรับการออกแบบลายผ้า 
๕.๒   วิธีการสอน 

(๑)  ศึกษาและทดลองปฏิบัติการออกแบบลวดลายผ้าพื้นเมืองที่ร่วมสมัย จากกราฟสำหรับการออกแบบ
ลายผ้า 

(๒)  ทำการนำเสนอผลงานแต่ละกลุ่ม อธิบายถึงประวัติความเป็นมา รูปแบบ ลวดลาย วัสดุ รวมถึงกระการ
ผลิตของผ้าพื้นเมืองในแต่ละภาค ร นักศึกษาต้องทำการนำเสนอหน้าช้ันเรียน โดยอธิบายพร้อมยกตัวอย่างภาพ
ตามลำดับและใช้ภาษาอย่างถูกต้อง 

(๓)  ในการนำเสนอนั้นจะต้องใช้โปรแกรมPower Point  

๕.๓    วิธีการประเมินผล 



มคอ. ๓ 
หลกัสูตรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๖ 
รายวชิา FAD3607 สิง่ทอพื้นเมอืงไทย สาขาวชิา การออกแบบเครือ่งแต่งกาย คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

(๑)  - ประเมินจากความร่วมมือในการปฏิบัติงานกลุ่ม 
(๒)  ประเมินจากการใช้ภาษาในการนำเสนองานหน้าช้ันเรียน 
(๓)  ประเมินจากผลงานการนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ ด้วยโปรแกรม Power Point 

๖. ด้านอ่ืนๆ 
(๑) ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๒)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๓)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๕)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

หมายเหต ุ
สญัลกัษณ์  หมายถงึ ความรบัผดิชอบหลกั  
สญัลกัษณ์  หมายถงึ ความรบัผดิชอบรอง  
เวน้ว่าง หมายถงึ ไม่ไดร้บัผดิชอบ 

ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๓ 
หลกัสูตรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๗ 
รายวชิา FAD3607 สิง่ทอพื้นเมอืงไทย สาขาวชิา การออกแบบเครือ่งแต่งกาย คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี๕แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ /รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
ใช้ 

ผู้สอน 

1 แนะนำการเรียนการสอน 
 
 

4 1. ระเบียบในการเรียนการสอน 
2. แนะนำรายวิชา วัตถุประสงค์
การเรียนรู้และนำเข้า สู่บทเรียน 
3. การบรรยายประกอบฉาย
สไลด์Power Point  
4.สาธติวธิกีารใชง้านและการ
ดูแลรกัษาวสัดุอุปกรณ์ 
5.บรรยายและสอนโดย 
Google meet 
Zoom meeting 
6.นักศกึษาท าบททดสอบผ่าน
Google form 
 

ผศ.ดร.ชนกนาถ 
 

 

2 ความสำคัญของส่ิงทอพื้นเมอืง 
 

4 1. ความหมายของส่ิงทอพื้นเมือง 
- วัสดุที่ใช้ทำผ้าทอพื้นเมือง 
- ส่ิงทอพื้นเมืองไทยในปัจจุบัน 
2. การบรรยายประกอบฉาย
สไลด์Power Point  
3.สาธติวธิกีารใชง้านและการ
ดูแลรกัษาวสัดุอุปกรณ์ 
4.บรรยายและสอนโดย 

ผศ.ดร.ชนกนาถ 
 
 



มคอ. ๓ 
หลกัสูตรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๘ 
รายวชิา FAD3607 สิง่ทอพื้นเมอืงไทย สาขาวชิา การออกแบบเครือ่งแต่งกาย คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

Google meet 
Zoom meeting 
5.นักศกึษาท าบททดสอบผ่าน
Google form 
 

3 ส่ิงทอกับวิถีชีวิตไทยในอดีต 4 1. ความสำคัญของส่ิงทอพื้นเมือง
ไทยในอดีต 
- ความสำคัญของส่ิงทอพื้นเมือง
ไทยในปัจจุบัน 
- เขียนรายงานเรื่อง “ความรู้สึกที่
มีต่อส่ิงทอพื้นเมืองไทย” 
2. การบรรยายประกอบฉาย
สไลด์Power Point  
3.สาธติวธิกีารใชง้านและการ
ดูแลรกัษาวสัดุอุปกรณ์ 
4.บรรยายและสอนโดย 
Google meet 
Zoom meeting 
5.นักศกึษาท าบททดสอบผ่าน
Google form 
 

ผศ.ดร.ชนกนาถ 
 
 

4 การใช้ส่ิงทอในวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย 
 

4 1. ศึกษาการใช้ส่ิงทอใน
วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
- อภิปรายกลุ่มเรื่อง การความ
ผูกพันระหว่างส่ิงทอพื้นเมืองกับ
วัฒนธรรมและประเพณีของชาว
ไทย 
2. การบรรยายประกอบฉาย
สไลด์Power Point  
3.สาธติวธิกีารใชง้านและการ
ดูแลรกัษาวสัดุอุปกรณ์ 
4.บรรยายและสอนโดย 
Google meet 
Zoom meeting 

ผศ.ดร.ชนกนาถ 
 
 



มคอ. ๓ 
หลกัสูตรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๙ 
รายวชิา FAD3607 สิง่ทอพื้นเมอืงไทย สาขาวชิา การออกแบบเครือ่งแต่งกาย คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

5.นักศกึษาท าบททดสอบผ่าน
Google form 

5 
 
 

 

วัสดุและอุปกรณ์การทอผ้าพื้น
เมืองไทย 

4 1 การผลิตด้ายฝ้าย 
2 การผลิตด้ายไหม 
3 ทดลองปฏิบัติการป่ันเส้นใย
ฝ้าย 
3 การบรรยายประกอบฉาย
สไลด์Power Point  
4.บรรยายและสอนโดย 
Google meet 
Zoom meeting 
5.นักศกึษาท าบททดสอบผ่าน
Google form 
 

ผศ.ดร.ชนกนาถ 
 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ /รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
ใช้ 

ผู้สอน 

6 วัสดุและอุปกรณ์การทอผ้าพื้น
เมืองไทย (ต่อ) 

4 1 การย้อมสีธรรมชาต ิ
2 การย้อมสีสังเคราะห์ 
3 ฝึกปฏิบัติการสกัดสีและการ
ย้อมผ้าจากวัสดุธรรมชาติ 
4 การบรรยายประกอบฉาย
สไลด์Power Point  
5.บรรยายและสอนโดย 
Google meet 
Zoom meeting 
5 นักศกึษาท าบททดสอบผ่าน
Google form 
นำเทคนิคไปใช้ในการบริการ
วิชาการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 
เพื่อพัฒนาทอ้งถิ่น 

ผศ.ดร.ชนกนาถ 
 
 

7 วัสดุและอุปกรณ์การทอผ้าพื้น
เมืองไทย (ต่อ) 

4 1 การออกแบบลวดลายจาก
แม่พิมพ์จากธรรมชาติ 

ผศ.ดร.ชนกนาถ 
 
 



มคอ. ๓ 
หลกัสูตรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑๐ 
รายวชิา FAD3607 สิง่ทอพื้นเมอืงไทย สาขาวชิา การออกแบบเครือ่งแต่งกาย คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

2 ฝึกปฏิบัติการออกแบบลวดลาย
ผ้าจากแม่พิมพ์จากธรรมชาติ 
3 การบรรยายประกอบฉาย
สไลด์Power Point  
4 บรรยายและสอนโดย 
Google meet 
Zoom meeting 
5 นักศกึษาท าบททดสอบผ่าน
Google form 
 

8 สอบกลางภาค 3  ผศ.ดร.ชนกนาถ 
9 รูปแบบการทอผ้าพื้นเมืองของ

ประเทศไทย 
4 - ศึกษาอุปกรณ์การทอผ้า

พื้นเมือง และทดลองปฏิบัติใช้
งานจริง 
- การทอลายขัดธรรมดา 
- การทอให้เกิดเส้นด้ายลอย 
- การทอโดยใช้เส้นด้ายเสริม
พิเศษ 
- การทอเกาะหรือล้วง 
- การทอมัดหมี ่

ผศ.ดร.ชนกนาถ 
 
 

10 รูปแบบการทอผ้าพื้นเมืองของ
ประเทศไทย (ต่อ) 

4 ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการ
ทอผ้าพื้นเมืองของประเทศไทย 

ผศ.ดร.ชนกนาถ 
 

11 รูปแบบและเทคนิคการทอผ้า
พื้นเมืองภาคเหนือ 

4 - ศึกษารูปแบบและเทคนิคการ
ทอผ้าพื้นเมืองภาคเหนือ 
- วิเคราะห์โครงสร้างและ
ลวดลายผ้าภาคเหนือ 
- อภิปรายกลุ่มเรื่อง ผ้าทอ
พื้นเมืองภาคเหนือ 

ผศ.ดร.ชนกนาถ 
 
 

12 รูปแบบและเทคนิคการทอผ้า
พื้นเมืองภาคอีสาน 

4 -ศึกษารูปแบบและเทคนิคการทอ
ผ้าพื้นเมืองภาคอีสาน 

ผศ.ดร.ชนกนาถ 
 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ /รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ที่ใช้ 

ผู้สอน 



มคอ. ๓ 
หลกัสูตรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑๑ 
รายวชิา FAD3607 สิง่ทอพื้นเมอืงไทย สาขาวชิา การออกแบบเครือ่งแต่งกาย คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

   - วิเคราะห์โครงสร้างและ
ลวดลายผ้าภาคอีสาน 
- อภิปรายกลุ่มเรื่อง ผ้าทอ
พื้นเมืองภาคอีสาน 

 

13 รูปแบบและเทคนิคการทอผ้า
พื้นเมืองภาคกลาง 

4 -ศึกษารูปแบบและเทคนิคการ
ทอผ้าพื้นเมืองภาคกลาง 
- วิเคราะห์โครงสร้างและ
ลวดลายผ้าภาคกลาง 
- อภิปรายกลุ่มเรื่อง ผ้าทอ
พื้นเมืองภาคกลาง 

ผศ.ดร.ชนกนาถ 
 
 

14 รูปแบบและเทคนิคการทอผ้า
พื้นเมืองภาคใต้ 

4 -ศึกษารูปแบบและเทคนิคการ
ทอผ้าพื้นเมืองภาคใต้ 
- วิเคราะห์โครงสร้างและ
ลวดลายผ้าภาคใต้ 
- อภิปรายกลุ่มเรื่อง ผ้าทอ
พื้นเมืองภาคใต้ 

ผศ.ดร.ชนกนาถ 
 
 

15 การออกแบบลวดลายส่ิงทอโดยการ
แปรรูปวัสดุจากธรรมชาติ 

4 ศึกษารูปแบบและเทคนิคการ
ของการออกแบบลวดลายส่ิงทอ
จากการแปรรูปใบยางพาราโดย
กระบวนการอัดใบยางพาราด้วย
น้ำยางพารา 

ผศ.ดร.ชนกนาถ 
ผศ.สุวิธธ์ 

 
 

16 การออกแบบลวดลายส่ิงทอและ
เครื่องประดับร่วมสมัย โดย
การศึกษาศิลปะสกุลช่างเพชรบุรี 

4 ศึกษารูปแบบและทำการ
ออกแบบลวดลายส่ิงทอเพื่อใช้
ในการออกแบบเครื่องแต่งกาย
และเครื่องประดับร่วมสมัยจาก
การศึกษาศิลปะสกุลช่าง
เพชรบุรี 

ผศ.ดร.ชนกนาถ 
 
 

17 สอบปลายภาค 4 สอบปลายภาค ผศ.ดร.ชนกนาถ 
 
 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวขอ้ตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา 
(Curriculum Mapping) ตามที่กำหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน) 



มคอ. ๓ 
หลกัสูตรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑๒ 
รายวชิา FAD3607 สิง่ทอพื้นเมอืงไทย สาขาวชิา การออกแบบเครือ่งแต่งกาย คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

กิจกรรม 
ท่ี 

กิจกรรมการประเมิน  สัปดาห์ ประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 งานที่ได้รับมอบหมาย 3,5,6,7,10,16 30 % 
2 สอบกลางภาค 8 25 % 
3 รายงานกลุ่ม 4,11,12,13,14 20 % 
4 สอบปลายภาค 17 25 % 

 

หมวดท่ี๖ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ต าราและเอกสารหลกั 

๑)  ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ . ( 2559) . เอกสารประกอบการสอน FAD3614 รายวิชา ส่ิงทอพ้ืนเมืองไทย 
 

๒.เอกสารและข้อมูลส าคญั 
o  ส านักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ.  2537.  ผ้าไทย.  กรุงเทพฯ : โรงพมิพค์ุรุสภา  

ลาดพรา้ว.  (ทัง้เล่ม) 
o อจัฉรา   ภานุรตัน์,  เครอืจติ   ศรบีุญนาค  และวารุณี   สุวรรณานนท์.  มปป.  ผา้ไหมในวถิไีทยกุย  

และไทยเขมร.  สุรนิทร ์: รุ่งธนาเกยีรต ิ ออฟเซท็การพมิพ.์  (ทัง้เล่ม)Conway, S. 1992. Thai 
Textiles. Milan : New Interitho SpA.  (ทัง้เล่ม) 

o Bangkok : Amarin Printing and Publishing Public Company.  (ทัง้เล่ม) 
o Sharples, J. 1994. Thai Silk. Bangkok : Allied Printers.  (ทัง้เล่ม) 

  
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

๑)  Carol Jouce .Textile Design . 2nded(New York : Watson – Guptill Publications,1993) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 



มคอ. ๓ 
หลกัสูตรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑๓ 
รายวชิา FAD3607 สิง่ทอพื้นเมอืงไทย สาขาวชิา การออกแบบเครือ่งแต่งกาย คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

-  เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนผ่านแบบประเมินรายวิชา 

-  ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์และการนำไปประยุกต์ใช้ของตนเองโดยเปรียบเทียบ 
ระหว่างก่อนและหลังการเรียนรายวิชานี้ 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ประเมินโดยการทำวิจัยในช้ันเรียนและประเมินโดยสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมิน หรือจากการสังเกตการสอนโดยอาจารย์ในคณะฯ 
๓. การปรับปรุงการสอน 

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาแล้วจัดทำรายงานเมื่อสอนจบภาคเรียน นอกจากนี้ควรกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับ
การฝึกอบรมกลยุทธ์การสอนหรอืการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนควรมีการประชุมอาจารย์ทั้งสาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องแต่งกาย เพือ่หารือปัญหาการเรียนรู้ของนกัศึกษาและร่วมกันแนวทางแก้ไข 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย มีคณะกรรมการประเมนิข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน
โดยการสุ่มรายวิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร 

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
การสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลัง
การทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้และ
นำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานรายวิชาเสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความ
คิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงพร้อมนำเสนอสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย / คณะเพื่อใช้ในการสอนครั้ง
ต่อไป 

*********************** 



มคอ. ๓ 

หลกัสูตรระดบัปรญิญา   ตรี   โท  เอก 
 

หน้า | ๑๔ 

รายวชิา FAD3614 สิง่ทอพื้นเมอืงไทย สาขาวชิา การออกแบบเครือ่งแต่งกาย คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลกัสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รบัผิดชอบ

ระหว่างบุคคล
และความ
รบัผิดชอบ 

ทกัษะการวิเคราะห์
เชิงตวัเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิง
ตวัเลข การสื่อสาร

และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทกัษะ
ด้าน
อ่ืน ๆ 

ความรบัผดิชอบหลกั                                                        ความรบัผดิชอบรอง  

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔  
รหสัวิชา FAD3614 

ชื่อรายวิชา  

ชื่อรายวชิาภาษาไทย  
รายวชิาสิง่ทอพืน้เมอืงไทย 
ชื่อรายวชิาภาษาองักฤษ   
Thai Nactive Textiles 

                       

ความรบัผดิชอบในแต่ละดา้นสามารถเพิม่ลดจ านวนไดต้ามความรบัผดิชอบ 


