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มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา เส้นใยสิง่ ทอ
ภาควิชา คหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
คส333 เส้ นใยสิ่งทอ
HS333 TEXTILE FIBERS
2. จานวนหน่วยกิต
บรรยาย – ปฏิบัติ 2(2-0-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)
ประเภทรายวิชา วิชาเฉพาะด้ านบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยกร นิตยพัฒน์
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน : ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 2
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
คส231 วิทยาศาสตร์ส่งิ ทอเบื้องต้ น
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
ภาคทฤษฏี ณ ห้ องปฏิบัติการ 19-1512 ชั้น 15 อาคาร 19 มศว ประสานมิตร
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
4 มกราคม 2559
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ ผ้ ูเรียนสามารถ
1. ติดตามข้ อมูลสภาวะอุตสาหกรรมการผลิตเส้ นใยผ้ าของปัจจุบัน
2. เรียนรู้กระบวนการผลิต คุณลักษณะ และการนาไปใช้ ประโยชน์ของเส้ นใยธรรมชาติ และเส้ นใย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สังเคราะห์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
3. อธิบายถึงเทคโนโลยีใหม่ในการพัฒนาเส้ นใยในปัจจุบันและอนาคต

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
1. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
2. เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (มคอ. 1)
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
สภาวะของอุตสาหกรรมการผลิตเส้ นใยผ้ า ที่มา คุณลักษณะ การนาไปใช้ ประโยชน์ของเส้ นใยผ้ า
ทุกชนิด การพัฒนาเส้ นใยในปัจจุบันและอนาคต

2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย

การฝึ กปฎิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน

กรณีศึกษา

การเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็ นฐาน

การศึกษาด้ วย
ตนเอง (SDL)

30

-

-

-

60

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
ด้านที่ 4
ด้านที่ 5
ด้านที่ 1
ด้านที่ 3
ทักษะ
ด้านที่ 2
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
คุณธรรมและ
ทักษะทาง
ความสัมพันธ์
ความรู ้
การสือ่ สารและการใช้
รายวิชา
จริยธรรม
ปั ญญา
ระหว่างบุคคลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1
2
3
1 2 3 4
คส333              






4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นิสติ นอกชั้นเรียนเฉพาะรายที่ต้องการ
ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์สามารถนัดเวลาสาหรับขอคาปรึกษาได้ ทางโทรศัพท์ e-mail หรือนัดหมาย
โดยตรง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
มีระเบียบวินัย
1.2 วิธกี ารสอน
ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย และความซื่อสัตย์
1.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงต่อเวลา การแต่งกาย และการปฏิบัติตนตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย

2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
2.1.1 มีความรู้เกี่ยวกับสภาวะอุตสาหกรรมการผลิตเส้ นใยผ้ าของปัจจุบัน กระบวนการผลิต
คุณลักษณะ และการนาไปใช้ ประโยชน์ของเส้ นใยธรรมชาติ และเส้ นใยสังเคราะห์ในอุตสาหกรรม
สิ่งทอ และเทคโนโลยีใหม่ในการพัฒนาเส้ นใยในปัจจุบันและอนาคต
2.1.2 สามารถติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่ด้านเส้ นใยสิ่งทอ
2.2 วิธกี ารสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย การทาแบบฝึ กหัด

2.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและปลายภาคด้ วยข้ อสอบแบบปรนัยและอัตนัยทั้งการสอบ
ทฤษฎี และจากการเขียนรายงาน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์
3.2 วิธกี ารสอน
แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์โจทย์แบบฝึ กหัด
ฝึ กให้ วิเคราะห์และแก้ โจทย์แบบฝึ กหัด
3.3 วิธกี ารประเมินผล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สอบข้ อเขียน (กลางภาคและปลายภาค)
ประเมินจากการมีส่วนร่วมถาม-ตอบในห้ องเรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
มีภาวะผู้นา โดยสามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ในฐานะผู้นาและสมาชิกที่ดี
4.2 วิธกี ารสอน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ที่เน้ นการทางานเป็ นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
บุคคล
4.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ในการทา
กิจกรรมกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
สามารถสืบค้ นข้ อมูลทางอินเตอร์เนต มีทกั ษะในการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความรู้ ในรูปแบบ
การเขียน การบรรยาย ได้ อย่างถูกต้ องชัดเจน
5.2 วิธกี ารสอน
มอบหมายงานที่ต้องสืบค้ นจากฐานข้ อมูลทางอินเตอร์เนตและให้ นาเสนองานที่ได้ จากการสืบค้ น
ให้ นาเสนอขั้นตอนการวิเคราะห์และจัดการโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับเนื้อหาวิชาในชั้นเรียน
5.3 วิธกี ารประเมินผล
ความถูกต้ องและชัดเจนจากการนาเสนอข้ อมูลที่ได้ จากการสืบค้ นทางอินเตอร์เนตและจากการ
นาเสนอการจัดการโจทย์ปัญหา
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนิสติ ในการสอบ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(วัน เดือน ปี )
1
13 ม.ค. 59

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชัว่ โมง
และสือ่ ทีใ่ ช้

แนะนาโครงการเรียน
ความสาคัญของการเรียนรู้
สภาวะของอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอไทย กาหนดหัวข้ อ
การศึกษาด้ วยตนเอง (1)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2

บรรยาย

ผูส้ อน
ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์
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2
20 ม.ค. 59
3
27 ม.ค. 59
4
3 ก.พ. 59
5
10 ก.พ. 59
6
17 ก.พ. 59

7
24 ก.พ. 59

8
2 มี.ค. 59
9
9 มี.ค. 59
10
16 มี.ค. 59
11
23 มี.ค. 59
12
30 มี.ค. 59
13
6 เม.ย. 59
14
13 เม.ย. 59
15
20 เม.ย. 59
16
27 เม.ย. 59
17
4 พ.ค. 59
18
11 พ.ค. 59

2

บรรยาย

ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์

2

บรรยาย

ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์

2

บรรยาย

ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์

เส้ นใยธรรมชาติ
- เส้นใยเซลลูโลส
- เส้นใยโปรตีน

2

บรรยาย

ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์

2

บรรยาย

ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์

เส้ นใยประดิษฐ์
- กระบวนการปั่นเส้นใย
แบบเปี ยก, กระบวนการ
ปั่นเส้ นใยแบบแห้ ง,
กระบวนการปั่นเส้ นใย
แบบหลอมเหลว,
กระบวนการปั่นเส้ นใย
แบบเจล, กระบวนการปั่น
เส้ นใยแบบไฟฟ้ าสถิต
- เส้นใยเรยอน, เส้ นใยไล
โอเซลล์
สอบกลางภาค

2

บรรยาย

ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์

2

บรรยาย

ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์

2

สอบกลางภาค

ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์

เส้ นใยแอซีเทต, เส้ นใย
ไตรแอซีเทต
เส้ นใยพอลิเอสเทอร์, เส้ น
ใยไนลอน กาหนดหัวข้ อ
การศึกษาด้ วยตนเอง (2)
เส้ นใยอะคริลิก, เส้นใย
สแปนเดกซ์
วันจักรี

2

บรรยาย

ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์

2

บรรยาย

ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์

2

บรรยาย

ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์

2

ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์

วันสงกรานต์

2

ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์

เส้ นใยโอเลฟิ นส์, เส้ น
ใยอะรามิด
การพัฒนาเส้ นใยผ้ าใน
ปัจจุบนั และอนาคต
การพัฒนาเส้ นใยผ้ าใน
ปัจจุบนั และอนาคต
สอบปลายภาค

2

บรรยาย

ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์

2

บรรยาย

ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์

2

บรรยาย

ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์

2

สอบปลายภาค

ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์

เส้ นใยและการจาแนกเส้น
ใย
โครงสร้ าง และสมบัตขิ อง
เส้ นใย
การวิเคราะห์เส้นใย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม

ภาค
บรรยาย

ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
35%
35%

ความรู้ ทักษะปัญญา
ความรู้ ทักษะปัญญา

การสอบกลางภาค
การสอบปลายภาค

ความรู้ ทักษะปัญญา

แบบฝึ กหัด/ทดสอบย่อย

5%

ความรู้ ทักษะปัญญา

รายงานการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

20%

คุณธรรม จริยธรรม ความ การเข้ าชั้นเรียน/จิตพิสยั /จริยธรรม
มีวินัย

5%

เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด
A = 80 คะแนนขึ้นไป
B+ = 75-79.9 คะแนน
B = 70-74.9 คะแนน
C+ = 65-69.9 คะแนน
C = 60-64.9 คะแนน
D+ = 55-59.9 คะแนน
D = 50-54.9 คะแนน
F = ต่ากว่า 50 คะแนน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
วลัยกร นิตยพัฒน์. เอกสารคาสอนวิชาเส้ นใยสิ่งทอ. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
Website ทางสิ่งทอ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
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1. วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
2. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ คู่มือวิชาการสิ่งทอ บริษัททีทไี อเอส จากัด : 2541
3. วารสารและจุลสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้ อง
4. AATCC. Analytical Method for a Textile Laboratory, North Carolina. 1968.
5. Moncrieft, R.W. Man-Made Fibers 6th ed. London : The White Friars Press, 1979.
6. Website ทางสิ่งทอต่างๆ เช่น www.fibersource.com
7. กลุ่มบริษัทจุลไหมไทย จากัด 2548. ไหมไทย [CD-ROM]. 2548.
8. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. สายไหม วิถีไทยสู่สากล [CD-ROM].

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
 ให้ นิสติ ประเมินผู้สอนโดยแบบประเมิน พร้ อมทั้งให้ ข้อเสนอแนะ (ปค.003)
 ให้ นิสติ ประเมินรายวิชาโดยแบบประเมิน พร้ อมทั้งให้ ข้อเสนอแนะ (ปค.004)
 ให้ นิสติ ประเมินตนเองในการเรียนโดยแบบประเมินที่ผ้ ูสอนสร้ างขึ้น
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
 ผลการประเมินการสอนโดยผู้เรียน
 ผลการสอบการเรียนรู้ของนิสติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 การสังเกตการณ์การเรียนของนิสติ ในห้ องเรียนและห้ องปฏิบัติการ
3. การปรับปรุงการสอน
คณะและภาควิชามีการกาหนดระบบ กลไกและวิธกี ารปรับปรุงการสอน โดย
 คณะวิทยาศาสตร์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.คหกรรมศาสตร์
 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มีการส่งเสริมให้ คณาจารย์เข้ าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนที่จัดโดยคณะและมหาวิทยาลัย และ/หรือหน่วยงานภายนอก
 มีการนาผลการประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชามาพิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงวิธกี ารสอน
และการเรียนรู้ของนิสติ โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. คหกรรม
ศาสตร์
 แต่ละรายวิชารายงานผลและแนวทางการปรับปรุงใน มคอ.5
 แต่ละรายวิชามีการปรับปรุงการเรียนการสอนผ่าน มคอ.3 ในปี การศึกษาถัดไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
กระบวนการที่ใช้ ในการทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
รายวิชา โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ ดังนี้
 มีการทวนสอบจากคะแนนสอบและการประเมินตนเองของนิสติ เพื่อดูความสอดคล้ องและ
แนวโน้ มของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสติ
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5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
มีการปรับปรุงรายวิชาโดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอน และเนื้อหาใหม่ให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ
 ในแต่ละภาคการศึกษาจะมีการนาผลการประเมินการสอนมาพิจารณาปรับปรุงแนวทางการสอนใน
ภาคการศึกษาต่อไป
 มีการทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาทุกปี
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