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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 
รหสัวิชา FAD1206 รายวิชา การตดัเยบ็เบื้องต้น      

สาขาวิชา การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 

 
หมวดท่ี ๑ ข้อมูลทัว่ไป 

๑. รหสัและช่ือรายวิชา     
รหสัวชิา       FAD1210 
ชื่อรายวชิาภาษาไทย     การตดัเยบ็เบื้องต้น  
ชื่อรายวชิาภาษาองักฤษ       Foundation Sewing 
  

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      วชิาเฉพาะดา้น 

 
๔.อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน    

๔.๑  อาจารย์ผูร้บัผดิชอบรายวชิา ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ  
๔.๒ อาจารย์ผูส้อน  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ 

 
๕.  สถานท่ีติดต่อ อาคาร 58 คณะศลิปกรรมศาสตร์ หอ้งพกัอาจารย์ชัน้ M  
     E – Mail.                chanoknart.ma@ssru.ac.th  
 
๖. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน   

๖.๑ ภาคการศกึษาที ่  1 /2564 ชัน้ปีที ่1 
๖.๒ จ านวนผูเ้รยีนทีร่บัไดก้ลุ่มละ ประมาณ 35 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มเรยีน 001,002 

 
๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)  (ถ้าม)ีไม่ม ี
 
๘. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั(Co-requisites)(ถ้าม)ี ไม่ม ี  
 
๙. สถานท่ีเรียน อาคาร 58 คณะศลิปกรรมศาสตร์ หอ้ง 58M05 ชัน้ M  
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๑๐.วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุ   วนัที ่30 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ.2561 
     รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1)  เพื่อสามารถเรยีนรูว้ธิกีารใชเ้ครื่องมอืเครื่องใชใ้นกระบวนการตดัเยบ็ไดอ้ย่างถูกต้อง 

 2)  เพื่อสามารถเขา้ใจในทฤษฎีและกระบวนการปฏบิตัติดัเยบ็ดว้ยมอืและเครื่องจกัรอุตสาหกรรมไดอ้ย่างถูกวธิี 
 3)  เพื่อสามารถเขา้ใจในทฤษฎีและกระบวนการปฏบิตัติดัเยบ็เสือ้ กระโปรงและกางเกงไดอ้ย่างถูกวธิี 

4)  เพื่อสามารถน าหลกัเกณฑ์และทฤษฎีต่างๆทีไ่ดม้าประเมนิคุณค่าและน าแนวทางไปพฒันางานออกแบบ 
 
๒. วตัถปุระสงค์ในการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
   นักศึกษาสามารถเข้าใจทฤษฎีและกระบวนการตดัด้วยมือและเครื่องจกัรอุตสาหกรรม รวมถึงกระบวนการ
ตดัเย็บเสื้อ กระโปรง กางเกงได้อย่างถูกวิธี โดยมีความเชี่ยวชาญจนกระทัง่น าไปใช้พฒันาในการออกแบบเครื่องแต่งกาย
ต่อไป 
 

หมวดท่ี ๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกปฏบิตักิารใชเ้ครื่องมอื เรยีนรูเ้ทคนิคและวธิกีารใชอุ้ปกรณ์ต่างๆในงานตดัเยบ็ การเยบ็ดว้ยมอื การตดิ

เครื่องเกาะเกี่ยว การเยบ็จกัรอุตสาหกรรม การท าตะเขบ็ต่างๆ การตดิซปิ การเยบ็เสือ้และกางเกงเบื้องต้น  
  Study and practice machine, tools and equipment  used in sewing, hand sewing, fixing fastening,  
the sewing machine industry, making, various kinds of treading, zipping, and basic blouse and pant sewing 
 
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 
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 ๓.๑ ปรกึษาดว้ยตนเองทีห่อ้งพกัอาจารย์ผูส้อน  หอ้งพกัอาจารย์ ชัน้ Mอาคาร 
             58 คณะศลิปกรรมศาสตร ์
 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศพัทท์ีท่ างาน 02-1601392 ตอ่ 204  
                 มอืถอื 086383382  

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

หมวดท่ี๔การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๑.คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 
     (1) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จรยิธรรม 
 (2) มวีนิัย ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 

     (3) มภีาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแก้ไขขอ้ขดัแย้งและล าดบั
ความส าคญัได ้

     (4) เคารพสทิธแิละรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น รวมทัง้เคารพในคณุค่าและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย์ 
     (5) เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององค์กรและสงัคม 

 (6) มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 
 
๑.๒   วิธีการสอน 

จรยิธรรมก าหนดใหม้วีฒันธรรมทีด่ขีององค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังใหน้ักศกึษามรีะเบยีบวนิัย ไดแ้ก่ การแต่ง
กายทีเ่ป็นไปตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั สรา้งนิสยัการตรงต่อเวลาในการเขา้ชัน้เรยีนหรอืการส่งงานตามเวลาทีไ่ด้
นัดหมาย สรา้งความรบัผดิชอบในหน้าทีไ่ดร้บัมอบหมาย การท างานกลุ่มต้องฝึกใหรู้ห้น้าทีข่องการเป็นผูน้ ากลุ่มและ
การเป็นสมาชกิกลุ่ม มคีวามซื่อสตัย์โดยต้องไม่กระท าการทุจรติในการสอบหรอืลอกการบ้านของผูอ้ื่น เป็นต้น 
นอกจากนี้อาจารย์ผูส้อนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จรยิธรรมในการสอนทุกรายวชิา รวมทัง้มกีารจดักจิกรรม
ส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม เช่น การยกย่องนักศกึษาทีท่ าด ีท าประโยชน์แก่ส่วนรวม และเสยีสละ เป็นต้น 

 
๑.๓    วิธีการประเมินผล 

(1)  ประเมนิจากการตรงเวลาของนักศกึษาในการเขา้ชัน้เรยีน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาทีม่อบหมาย
และการร่วมกจิกรรม 

(2)  ประเมนิจากการมวีนิัยและพรอ้มเพรยีงของนักศกึษาในการเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร 
  (3) ปรมิาณการกระท าทุจรติในการสอบ 

(4) ประเมนิจากความรบัผดิชอบในหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 
๒.   ความรู้ 

2.1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (1) มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกี่ยวกบัทฤษฎีและทกัษะทีส่ าคญัในเนื้อหาสาขาวชิาการออกแบบเครื่องแต่ง

กาย 
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 (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการด้านออกแบบเครื่องแต่งกายของสงัคม 
รวมทัง้ประยุกต์ความรู ้ทกัษะทีเ่หมาะสมกบัการแก้ไขปัญหาแต่ละครัง้ 

 (3) สามารถวเิคราะห์ ออกแบบ ปรบัปรุงและ/หรอืประเมิน องค์ประกอบต่าง ๆ ของงานออกแบบเครื่อง
แต่งกายในลกัษณะของงานสรา้งสรรค์ 

  (4) สามารถตดิตามความก้าวหน้า    และววิฒันาการของงานออกแบบเครื่องแต่งกายรวมทัง้การน าไป
ประยุกต์ใชต้ามความนิยมของสงัคม โดยงานจะออกมาในลกัษณะของงานร่วมสมยั 

  (5) มีความรู้ ความเข้าใจและสนใจพฒันาความรู้ ความช านาญทางการออกแบบเครื่องแต่งกายอย่าง
ต่อเนื่อง 

  (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย   เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบจากสื่อและผลงานออกแบบเครื่องแต่งกายของนักออกแบบจากนานาประเทศทัว่โลก 

      (7) มปีระสบการณ์ในการพฒันาและ/หรอืการประยุกต์ความรูด้า้นการออกแบบเครื่องแต่งกาย เพื่อสรา้ง
งานออกแบบเครื่องแต่งกายทีร่่วมสมยัและหลากหลาย 

      (8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่
เกี่ยวข้องการทดสอบมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการทดสอบแต่ละวิชาในชัน้เรยีน  ตลอดระยะเวลาทีศ่ึกษาอยู่ใน
หลกัสูตร 

 
๒.๒   วิธีการสอน 
จดัการเรยีนการสอนในหลากหลายรูปแบบ ทัง้ทางทฤษฎีและฝึกปฏบิตัใินสภาพแวดลอ้มจรงิ เช่น การใชส้ื่อ 2-3 มติ ิ

ในการเรยีนการสอน การใชว้สัดุอุปกรณ์จรงิ การสบืคน้ขอ้มูลจากหอ้งสมุดอเิลก็ทรอนิกส์   ขอ้มูลจากอนิเตอร์เน็ต   การเรยีนรู้
จากสถานการณ์จรงิ    การฝึกปฏบิตังิานในสถานประกอบงานทางดา้ยเครื่องแต่งกาย   การส่งเสรมิใหน้ักศกึษาส่งผลงานเขา้
ประกวด   การจดัท าโครงงาน  การศกึษาดูงาน   หรอืเชญิผูเ้ชีย่วชาญทีม่ปีระสบการณต์รงมาเป็นวทิยากรพเิศษเฉพาะเรื่อง
ตลอดจนการฝึกปฏบิตังิานดา้นการออกแบบเครื่องแต่งกายและ/ หรอืงานทีเ่กี่ยวขอ้งในสถานประกอบการทัง้ภาครฐั และ
เอกชน 

 
๒.๓    วิธีการประเมินผล 

(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรยีนและปลายภาคเรยีน 
(3) ประเมนิจากรายงานทีน่ักศกึษาจดัท า 
(4) ประเมนิจากโครงงานและการวจิยัทีน่ าเสนอ 
(5) ประเมนิจากการน าเสนอรายงานในชัน้เรยีน 
(6) ประเมนิจากรายวชิาสหกจิศกึษาหรอืประสบการณ์วชิาชพี 

 
๓.ทกัษะทางปัญญา 

๓.๑   ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 
     (1) คดิอย่างมวีจิารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

 (2) สามารถสบืคน้ ตคีวาม และประเมนิสารสนเทศ เพื่อใชใ้นการแก้ไขปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 
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     (3) สามารถรวบรวม ศกึษา วเิคราะห์ และสรุปประเดน็ปัญหาและความต้องการ 
                (4) สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทกัษะกบัการแก้ไขปัญหาทีอ่าจเกิดขึ้นในกระบวนการออกแบบเครื่อง

แต่งกายแต่ละครัง้ไดอ้ย่างเหมาะสม 
การวดัมาตรฐานในขอ้นี้ สามารถท าไดโ้ดยการสงัเกตนักศึกษาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ สามารถอธบิายแนวคิดของ

การแก้ปัญหา และวธิกีารแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรูท้ีเ่รยีนมา  
๓.๒   วิธีการสอน 

(1) กรณีศกึษาเกี่ยวกบังานดา้นการออกแบบเครื่องแต่งกาย 
(2) การอภปิรายกลุ่ม 
(3) ใหน้ักศกึษามโีอกาสปฏบิตัจิรงิ 

 
๓.๓    วิธีการประเมินผล 

ประเมนิตามสภาพจรงิจากผลงาน และการปฏบิตัขิองนักศกึษา เช่น ประเมนิจากการน าเสนอรายงานในชัน้
เรยีน การทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบหรอืสมัภาษณ์ เป็นต้น 

 
๔. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

๔.๑   ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 
 (1) สามารถสื่อสารกบักลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนา ทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมี

ประสทิธภิาพ 
                  (2) สามารถใหค้วามช่วยเหลอื และอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทัง้

ในบทบาทของผูน้ า หรอืในบทบาทของผูร้่วมทมีท างาน 
       (3) สามารถใชค้วามรูใ้นศาสตร์มาชี้น าสงัคมในประเดน็ทีเ่หมาะสม 
       (4) มคีวามรบัผดิชอบในการกระท าของตนเองและรบัผดิชอบงานในกลุ่ม 

            (5) สามารถเป็นผูร้เิริม่แสดงประเดน็ในการแก้ไขสถานการณ์ ทัง้ส่วนตวัและส่วนรวม พรอ้มทัง้แสดง
จุดยนือย่างพอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุ่ม 

          (6) มคีวามรบัผดิชอบการพฒันาการเรยีนรู ้ทัง้ของตนเอง  และทางวชิาชพีอย่างต่อเนื่องคุณสมบตัติ่าง 
ๆ นี้สามารถวดัร่วมกบัคุณสมบตัใินขอ้ (1), (2), และ (3) ไดใ้นระหว่างการท ากจิกรรรมร่วมกนั 
 
 

๔.๒   วิธีการสอน 
(1) สามารถท างานกบัผูอ้ืน่ไดเ้ป็นอย่างดี 
(2) มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

        (3) สามารถปรบัตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองค์กรทีไ่ปปฏบิตังิานได้เป็นอย่างดี 
(4) มมีนุษยสมัพนัธ์ทีด่กีบัผูร้่วมงานในองค์กรและกบับุคคลทัว่ไป 
(5) มภีาวะผูน้ า 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
ประเมนิจากพฤตกิรรมและการแสดงออกของนักศกึษา ในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชัน้เรยีน และสงัเกตจาก

พฤตกิรรมทีแ่สดงออกในการร่วมกจิกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชดัเจนตรงประเดน็ของข้อมูล 
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๕. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 
      (1) มทีกัษะในการใชเ้ครื่องมอืทีจ่ าเป็นทีม่อียู่ในปัจจุบนัต่อการท างาน ทีเ่กี่ยวกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์ และ
การใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์เพือ่งานออกแบบเครื่องแต่งกาย 
           (2) สามารถแนะน าประเดน็การแก้ไขปัญหา โดยใชส้ารสนเทศหรอืการแสดงสถติปิระยุกต์ตอ่ปัญหาที่

เกี่ยวขอ้งอย่างสรา้งสรรค์ 
      (3) สามารถสื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพทัง้ปากเปล่าและการเขยีน เลอืกใชรู้ปแบบของสื่อการน าเสนออย่าง

เหมาะสม 
       (4) สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารอย่างเหมาะสม 
๕.๒   วิธีการสอน 
จดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นรายวชิาต่าง ๆ ใหผู้เ้รยีนไดว้ิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์เสมอืนจรงิ และ

น าเสนอการแก้ปัญหาทีเ่หมาะสม เรยีนรูเ้ทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี 
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 
ประเมนิจากเทคนิคการน าเสนอโดยใชท้ฤษฎีการเลอืกใชเ้ครื่องมอืทางเทคโนโลยสีารสนเทศ หรอืคณติศาสตร์และ

สถติทิีเ่กี่ยวขอ้ง ประเมนิจากความสามารถในการอธบิายถงึข้อจ ากดั เหตุผลในการเลอืกใชเ้ครื่องมอืต่าง ๆ การอภปิราย 
กรณีศกึษาต่าง ๆ ทีม่กีารน าเสนอต่อ ชัน้เรยีน 
๖. ด้านอื่นๆ 

- 
หมายเหต ุ

สญัลกัษณ์  หมายถงึ ความรบัผดิชอบหลกั  
สญัลกัษณ์  หมายถงึ ความรบัผดิชอบรอง  
เวน้ว่าง หมายถงึ ไม่ไดร้บัผดิชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum 
Mapping) 

หมวดท่ี ๕แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สปัดาห์ท่ี หวัข้อ /รายละเอียด จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ท่ีใช้ 

ผู้สอน 

1 บทท่ี 1  วสัดุอุปกรณ์ในการตดั
เยบ็และท าแพทเทริน์  

• เขม็หมุดและเขม็สอย 

•  วสัดุอุปกรณ์ส าหรบัการ

ตดั 

4 1. ระเบยีบในการเรยีนการสอน 
2. แนะน ารายวชิา วตัถุประสงค์
การเรยีนรูแ้ละน าเขา้ สู่บทเรยีน 
3. การบรรยายประกอบฉาย
สไลด์Power Point  

ผศ.ดร.ชนก
นาถ มะยูโซ๊ะ 
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•  วสัดุอุปกรณ์ส าหรบัการ

ท าเครื่องหมาย 

•  สายวดัและไมบ้รรทดั

แบบต่างๆ 

•  วสัดุอุปกรณ์ส าหรบัการ

รดี  

4.สาธติวธิกีารใชง้านและการ
ดูแลรกัษาวสัดุอุปกรณ์ 
5.บรรยายและสอนโดย 
Google meet 
Zoom meeting 
6.นักศกึษาท าบททดสอบผ่าน
Google form 

2 บทที ่2 เครื่องเกาะเกี่ยว 
• ความหมายของเครื่อง

เกาะเกี่ยว 

• กระดุม 

• รงัดุม 

• ซปิ 

• ตนีตุ๊กแก 

4 1. การบรรยายประกอบฉาย
สไลด์Power Point เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกบัการตดิเครื่อง
เกาะเกี่ยวชนิดต่างๆ  
2. ฝึกปฏบิตักิารตดิเครื่องเกาะ
เกี่ยวบนผา้ทดลองขนาดA4 

ผศ.ดร.ชนก
นาถ มะยูโซ๊ะ 

 
 

 • กระดุมแป๊ะ  

• ตะขอและตวัรบั 

• กระดุมปัม๊ 

 3. ฝึกปฏบิตัอิอกแบบงานศลิปะ
ดว้ยเทคนิคการตดิเครื่องเกาะ
เกี่ยวกบั 
4.บรรยายและสอนโดย 
Google meet 
Zoom meeting 
5.นักศกึษาท าบททดสอบผ่าน
Google form 

ผศ.ดร.ชนก
นาถ 

 
 

3 บทท่ี 3 จกัรเยบ็ผา้และจกัร
อุตสาหกรรม 

• ความหมายของจกัรเยบ็

ผา้ 

• ประวตัคิวามเป็นมาของ

จกัรเยบ็ผา้ 

• ประเภทของผา้จกัร

อุตสาหกรรม 

4 1. การบรรยายประกอบฉาย

สไลด์Power Point  

2. สาธติวธิกีารใชง้านจกัร

อุตสาหกรรม 

3. สาธติวธิกีารดูแลรกัษาและ

การบ ารุงจกัรอุตสาหกรรม 

4. บรรยายและสอนโดย

Google meet 
Zoom meeting 

ผศ.ดร.ชนก
นาถ 
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• ส่วนประกอบของจกัร

อุตสาหกรรม 

• วธิกีารใชง้านและการดูแล

รกัษาจกัรอุตสาหกรรม 
 

5. นักศกึษาท าบททดสอบ

ผ่านGoogle form 

 

4 บทท่ี 3 จกัรเยบ็ผา้และจกัร
อุตสาหกรรม (ต่อ) 

4 1. การเยบ็ขัน้พืน้ฐานดว้ย

จกัรอุตสาหกรรม 

2. ฝึกปฏบิตักิารเยบ็ดว้ย

กระดาษขัน้พืน้ฐานดว้ย

จกัรอุตสาหกรรม โดย

แบบทดสอบการเยบ็ขัน้

พืน้ฐานจ านวน 8 แบบ 

ผศ.ดร.ชนก
นาถ 

 

5 บทท่ี 4 การเยบ็ดว้ยมอืและตะเขบ็
แบบต่างๆ 
ความหมายของการเยบ็ด้วยมอื 

• การเนา 

• การดน้ 

• การสอย 

• การยดึ 

4 1.การบรรยายประกอบฉาย
สไลด์Power Point 
2.สาธิตวิธีการเย็บด้วยมอืแบบ
ต่างๆ 
3.นักศึกษาทดลองปฏิบัติการ
เย็บด้วยมอืแต่ละประเภทบนผา้
ทดลองขนาดA4 
4.บรรยายและสอนโดย 
   Google meet 
    Zoom meeting 
5.นักศกึษาท าบททดสอบผ่าน
Google form 

ผศ.ดร.ชนก
นาถ 

 
 

6 บทท่ี 4 การเยบ็ดว้ยมอืและตะเขบ็
แบบต่างๆ (ต่อ) 
ความหมายของตะเขบ็ 

• ตะเขบ็ธรรมดา  

• ตะเขบ็เขา้ถ ้า 

• ตะเขบ็พบัซ้อน 

4 1. การบรรยายประกอบฉาย

สไลด์Power Point 

2. สาธิตวิธีการเย็บตะเข็บแบบ

ต่างๆ 

ผศ.ดร.ชนก
นาถ 

 
 



มคอ. ๓ 
หลกัสูตรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๙ 
รายวชิา FAD1206 การตดัเยบ็เบือ้งต้น สาขาวชิาการออกแบบเครื่องแตง่กาย คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

3. นักศึกษาทดลองปฏิบัติการ

เย็บตะเข็บแต่ละประเภทบน

ผา้ทดลองขนาดA4 

4.บรรยายและสอนโดย 
   Google meet 
    Zoom meeting 
5.นักศกึษาท าบททดสอบผ่าน
Google form 

7 บทท่ี 5 การวดัตวั 
ความหมายของการวดัตวั 
• การเตรยีมตวัก่อนการวดัตวั 

• วธิกีารวดัตวั 

• ตารางไซสม์าตรฐาน 

• สดัส่วนทีต้่องใชใ้นการสรา้ง

แพทเทริน์กระโปรง 

• สดัส่วนทีต้่องใชใ้นการสรา้ง

แพทเทริน์กางเกง 

• สดัส่วนทีต้่องใชใ้นการสรา้ง

แพทเทริน์เสือ้ 

4 1. การบรรยายประกอบฉาย

สไลด์Power Point 

2. สาธติวธิกีารเตรยีมตวัก่อน

การวดัตวั 

3. สาธติวธิกีารวดัตวั 

4. นักศกึษาทดลองปฏบิตักิาร

ก่อนการวดัตวั 

5. นักศกึษาทดลองปฏบิตักิาร

วดัตวั 

6.บรรยายและสอนโดย 
   Google meet 
    Zoom meeting 
7.นักศกึษาท าบททดสอบผ่าน
Google form 
 

ผศ.ดร.ชนก
นาถ 
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8 สอบกลางภาค 3 สอบกลางภาค ผศ.ดร.ชนก
นาถ 

9 บทท่ี 6 การตดัเยบ็กระโปรง
เบื้องต้น 
• การสรา้งแพทเทริน์

กระโปรงเบื้องต้น 

• การดดัแปลงแพทเทริน์

กระโปรงขัน้พืน้ฐาน 
 

4 1. การบรรยายประกอบฉาย

สไลด์Power Point 

2. สาธติวธิกีารสรา้งแพทเทริน์

กระโปรงเบื้องต้น 

3. สาธติวธิกีารดดัแปลงแพท-

เทริน์กระโปรงขัน้พืน้ฐาน 

4. นักศกึษาปฏบิตักิารสรา้ง

แพทเทริน์กระโปรงและ

ดดัแปลง 

5. บรรยายและสอนโดย

Google meet 
Zoom meeting 

7.นักศกึษาท าบททดสอบผ่าน
Google form 

ผศ.ดร.ชนก
นาถ 

 
 

10 บทท่ี 6 การตดัเยบ็กระโปรง
เบื้องต้น (ต่อ) 
• การก าหนดเครื่องหมายลง

บนแพทเทริน์กระโปรงและ

การเผื่อตะเขบ็ 

• การวางแบบตดัและการตดั

ผา้  
 

4 1. การบรรยายประกอบ

ฉายสไลด์Power Point 

2. สาธติวธิกีารก าหนด

เครื่องหมายลงบนแพ

ทเทริน์กระโปรงและ

การเผื่อตะเขบ็ 

3. สาธติวธิกีารวางแบบตดั

และการตดัผา้ 

4. นักศกึษาปฏบิตักิาร

ก าหนดเครื่องหมายบน

แพทเทริน์และการวาง

แบบตดัและตดัผา้ 

5. บรรยายและสอนโดย

Google meet 
Zoom meeting 

ผศ.ดร.ชนก
นาถ 



มคอ. ๓ 
หลกัสูตรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑๑ 
รายวชิา FAD1206 การตดัเยบ็เบือ้งต้น สาขาวชิาการออกแบบเครื่องแตง่กาย คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

6. นักศกึษาท าบททดสอบ
ผ่านGoogle form 

11 บทท่ี 6 การตดัเยบ็กระโปรง
เบื้องต้น (ต่อ) 
• ขัน้ตอนการตดัเยบ็กระโปรง

เบื้องต้น 
 

4 1. การบรรยายประกอบ

ฉายสไลด์Power Point 

2. สาธติขัน้ตอนการตดั

เยบ็กระโปรงเบื้องต้น 

3. นักศกึษาปฏบิตักิาร

การตดัเยบ็กระโปรง

เบื้องต้นตามขัน้ตอนที่

ถูกต้อง 

4. บรรยายและสอนโดย

Google meet 
Zoom meeting 
5. นักศกึษาท าบททดสอบ

ผ่านGoogle form 

ผศ.ดร.ชนก
นาถ 

12 บทท่ี 6 การตดัเยบ็กระโปรง
เบื้องต้น (ต่อ) 
• ขัน้ตอนการตดัเยบ็กระโปรง

เบื้องต้น 

4 นักศกึษาปฏบิตักิารการตดัเยบ็
กระโปรงเบื้องต้นตามขัน้ตอนที่
ถูกต้องจนสมบูรณ์ (ต่อ) 

ผศ.ดร.ชนก
นาถ 

13 บทท่ี 7 การตดัเยบ็กางเกง
เบื้องต้น  
• การสรา้งแพทเทริน์กางเกง

เบื้องต้น 

• การดดัแปลงแพทเทริน์

กางเกงขัน้พืน้ฐาน 

• การก าหนดเครื่องหมายลง

บนแพทเทริน์กางเกงและ

การเผื่อตะเขบ็ 

4 1. การบรรยายประกอบ

ฉายสไลด์Power Point 

2. สาธติวธิกีารก าหนด

เครื่องหมายลงบนแพ

ทเทริน์กางเกงและการ

เผื่อตะเขบ็ 

3. สาธติวธิกีารวางแบบ

ตดัและการตดัผา้ 

4. นักศกึษาปฏบิตักิาร

สรา้งแพทเทริน์กางเกง

ผศ.ดร.ชนก
นาถ 



มคอ. ๓ 
หลกัสูตรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑๒ 
รายวชิา FAD1206 การตดัเยบ็เบือ้งต้น สาขาวชิาการออกแบบเครื่องแตง่กาย คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

• การวางแบบตดัและการตดั

ผา้  

, ก าหนดเครื่องหมาย

บนแพทเทริน์, การวาง

แบบตดัและตดัผา้ 

5. บรรยายและสอนโดย

Google meet 
Zoom meeting 
6. นักศกึษาท าบททดสอบ

ผ่านGoogle form 

14 บทท่ี 7 การตดัเยบ็กางเกง
เบื้องต้น (ต่อ) 
• ขัน้ตอนการตดัเยบ็กางเกง

เบื้องต้น 

4 1. การบรรยายประกอบ

ฉายสไลด์Power Point 

2. สาธติขัน้ตอนการตดั

เยบ็กางเกงเบื้องต้น 

3. นักศกึษาปฏบิตักิารตดั

เยบ็กางเกงเบื้องต้นจน

ส าเรจ็ 

4. บรรยายและสอนโดย

Google meet 
Zoom meeting 
5. นักศกึษาท าบททดสอบ

ผ่านGoogle form 

ผศ.ดร.ชนก
นาถ 

15 บทท่ี 7 การตดัเยบ็เสือ้เบื้องต้น  

• การสรา้งแพทเทริน์เสือ้

เบื้องต้น 

• การดดัแปลงแพทเทริน์ก

เสือ้ข ัน้พืน้ฐาน 

• การก าหนดเครื่องหมายลง

บนแพทเทริน์เสือ้และการ

เผื่อตะเขบ็ 

4 1. การบรรยายประกอบ

ฉายสไลด์Power Point 

2. สาธติวธิกีารก าหนด

เครื่องหมายลงบนแพท

เทริน์กเสือ้และการเผื่อ

ตะเขบ็ 

3. สาธติวธิกีารวางแบบ

ตดัและการตดัผา้ 

ผศ.ดร.ชนก
นาถ 



มคอ. ๓ 
หลกัสูตรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑๓ 
รายวชิา FAD1206 การตดัเยบ็เบือ้งต้น สาขาวชิาการออกแบบเครื่องแตง่กาย คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

 
 
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
( ระบุวธิกีารประเมนิผลการเรยีนรูห้วัขอ้ย่อยแต่ละหวัขอ้ตามทีป่รากฏในแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบของรายวชิา  
(Curriculum Mapping) ตามทีก่ าหนดในรายละเอยีดของหลกัสูตรสปัดาห์ทีป่ระเมนิและสดัส่วนของการประเมนิ) 

• การวางแบบตดัและการตดั

ผา้  

4. นักศกึษาปฏบิตักิาร

สรา้งแพทเทริน์เสื้อ, 

ก าหนดเครื่องหมายบน

แพทเทริน์, การวาง

แบบตดัและตดัผา้ 

5. บรรยายและสอนโดย

Google meet 
Zoom meeting 
6. นักศกึษาท าบททดสอบ

ผ่านGoogle form 

16 บทท่ี 7 การตดัเยบ็เสือ้เบื้องต้น 
(ต่อ) 

• ขัน้ตอนการตดัเยบ็เสือ้

เบื้องต้น 

4 1. การบรรยายประกอบ

ฉายสไลด์Power Point 

2. สาธติขัน้ตอนการตดั

เยบ็เสือ้เบื้องต้น 

3. นักศกึษาปฏบิตักิารตดั

เยบ็เสือ้เบื้องต้นจน

ส าเรจ็ 

4. บรรยายและสอนโดย

Google meet 
Zoom meeting 
5. นักศกึษาท าบททดสอบ

ผ่านGoogle form 

ผศ.ดร.ชนก
นาถ 

17 สอบปลายภาค 3 สอบปลายภาค ผศ.ดร.ชนก
นาถ 



มคอ. ๓ 
หลกัสูตรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑๔ 
รายวชิา FAD1206 การตดัเยบ็เบือ้งต้น สาขาวชิาการออกแบบเครื่องแตง่กาย คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

กิจกรรม 
ท่ี 

กิจกรรมการประเมิน  สปัดาห์ ประเมิน สดัส่วนของการ
ประเมินผล 

1 งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 2,7,12,13 30 % 
2 สอบกลางภาค 8 25 % 
3 รายงานกลุ่ม 16 20 % 
4 สอบปลายภาค 18 25 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลกั 
ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ . ( 2559) . เอกสารประกอบการสอน รายวชิา FAD1206 การตดัเยบ็เบื้องต้น 

๒.เอกสารและข้อมูลส าคญั 
 Winifred Aldrich . Metric Pattern Cutting . 7sted (Great Britain : The University Press,Cambridge,1992) 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 Calasibetta , Chalotte Mankey . Esstential Terms of Fashion. (New York:Fairchild Publications, 1986) 
 Ca rol  Jouce  . Texti le  Des ign  .  2 n ded(New York  :  Wa tson  –  Gupt i l l  Pub l ica t ions,1993) 
 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

-  เปิดโอกาสใหน้ักศกึษาแสดงความคดิเหน็ต่อการเรยีนการสอนผ่านแบบประเมนิรายวชิา 
-  ใหน้ักศกึษาประเมนิพฒันาการการเรยีนรู ้การคดิวเิคราะห์และการน าไปประยุกต์ใชข้องตนเองโดยเปรยีบเทยีบ 

ระหว่างก่อนและหลงัการเรยีนรายวชิานี้ 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
  -ประเมนิผลการสอนจากแบบการประเมนิรายวชิา 

-  ประเมนิผลจากคะแนนสอบและผลงานของนักศกึษา 



มคอ. ๓ 
หลกัสูตรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑๕ 
รายวชิา FAD1206 การตดัเยบ็เบือ้งต้น สาขาวชิาการออกแบบเครื่องแตง่กาย คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

๓. การปรบัปรงุการสอน 
-  ประมวลปัญหาและอุปสรรค ผ่านความคิดเห็นของนักศึกษา หาแนวปฏิบตัิที่เหมาะสมเพื่อสรุปเป็นข้อมูลในการ

แก้ไขปรบัปรุงรายวชิาต่อไป 
-  เพิม่เตมิเนื้อหาใหม่ ปรบัปรุงรายละเอยีดวชิาใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบันักศกึษารุ่นต่อไป 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
-  ตรวจสอบการใหค้ะแนนในรายวชิา 
-  เปรยีบเทยีบการใหค้ะแนนตามเกณฑ์ทีก่ าหนดเพื่อใหม้มีาตรฐานการใหค้ะแนน 

 
 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

-  ประเมินจากผลการเรียนการสอนและการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาพร้อมทัง้น าผลการประเมินที่ได้ มา
เปรยีบเทยีบกบัผลการประเมนิรายวชิาการสอนของตนเองเพื่อพฒันาเนื้อหาสาระและแนวทางในการสอนใหม้คีวามเหมาะสม
พรอ้มทัง้ปรบัวธิกีารเรยีนการสอนใหท้นัสมยัและตรงกบัผลการเรยีนรู้ใหเ้กดิประสทิธผิลทีด่ทีีสุ่ด 
 

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



มคอ. ๓ 

หลกัสูตรระดบัปรญิญา   ตรี   โท  เอก 
 

หน้า | ๑๖ 

รายวชิา FAD1206การตดัเยบ็เบื้องต้น สาขาวชิาการออกแบบเครือ่งแต่งกาย คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 
 

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

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล
และความรบัผิดชอบระหว่างบุคคล

และความรบัผิดชอบ 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิง
ตัวเลข การส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทกัษ
ะ

ด้าน
อ่ืน 
ๆ 

ความรบัผดิชอบหลกั                                                        ความรบัผดิชอบรอง  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔  
รหสัวิชา    FAD1210 
ชื่อรายวิชา การตดัเยบ็เบื้องต้น  
ช่ือรายวิชาภาษาองักฤษ    
Foundation Sewing 

                             

ความรบัผดิชอบในแต่ละดา้นสามารถเพิม่ลดจ านวนไดต้ามความรบัผดิชอบ 


