มคอ. 3

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

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
คส336 เทคโนโลยีการพิมพ์ผ้า
HS336 Textile Printing
2. จานวนหน่วยกิต
บรรยาย – ปฏิบัติ 3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)
ประเภทรายวิชา วิชาเฉพาะด้ านเลือก
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ศิรินันท์ แก่นทอง
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน : ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 4
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
คส 231 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
ภาคทฤษฏี ณ ห้ องปฏิบัติการ 19-1514 ชั้น 15 อาคาร 19 มศว ประสานมิตร
ภาคปฏิบัติ ณ ห้ องปฏิบัติการ 19-1502 ชั้น 15 อาคาร 19 มศว ประสานมิตร
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
24 ธันวาคม 2558
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เพื่อให้ ผ้ ูเรียนสามารถเตรียมแม่พิมพ์แบบต่างๆ ให้ เหมาะสมต่อการใช้ งาน มีความรู้ในการเลือกสี
พิมพ์ตรงตามประเภทเส้ นใย และสามารถตรวจสอบและแก้ ไขปัญหาที่เกิดจากงานพิมพ์ในอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอได้

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

1. คาอธิบายรายวิชา
ประเภทของการพิ มพ์ แม่พิมพ์ เทคโนโลยีการพิ มพ์ผ้าในอุตสาหกรรม การตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติการพิมพ์
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย

การฝึ กปฎิบัติ/
งานภาคสนาม/
การฝึ กงาน

กรณีศึกษา

การเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็ นฐาน

การศึกษาด้ วย
ตนเอง (SDL)

30

30

-

-

75

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คส 336

ด้านที่ 1
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ด้านที่ 2
ความรู ้

ด้านที่ 3
ทักษะทาง
ปั ญญา

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3
○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○

ด้านที่ 4
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3
● ○ ○

ด้านที่ 5
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
○

2
○

3
○

4
●

4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นิสติ นอกชั้นเรียนเฉพาะรายที่ต้องการ
ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์สามารถนัดเวลาสาหรับขอคาปรึกษาได้ ทางโทรศัพท์ e-mail หรือนัดหมาย
โดยตรง
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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
การเตรียมแม่พิมพ์แบบต่างๆ ให้ เหมาะสมต่อการใช้ งาน มีความรู้ในการเลือกสีพิมพ์ตรงตาม
ประเภทเส้ นใย และสามารถตรวจสอบและแก้ ไขปัญหาที่เกิดจากงานพิมพ์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอได้
2.2 วิธีการสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ การบรรยาย การฝึ กปฏิบัติ และการมอบหมายให้ ศึกษา
ค้ นคว้ าด้ วยตัวเอง
2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและปลายภาคด้ วยข้ อสอบแบบปรนัยและอัตนัย การนาเสนอ
งานที่ได้ รับมอบหมายให้ ค้นคว้ าด้ วยตัวเอง และการเขียนรายงานการปฏิบัติการทดลอง
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ อ้ งพัฒนา
สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์
3.2 วิธีการสอน
แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์โจทย์แบบฝึ กหัด
ฝึ กให้ วิเคราะห์และแก้ โจทย์แบบฝึ กหัดและการทดลอง
3.3 วิธีการประเมินผล
การสอบข้ อเขียน (กลางภาคและปลายภาค)
การมีส่วนร่วมถาม-ตอบในห้ องเรียนและห้ องปฏิบัติการ
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ้ งพัฒนา
มีภาวะผู้นา โดยสามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ในฐานะผู้นาและสมาชิกที่ดี
4.2 วิธีการสอน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ที่เน้ นการทางานเป็ นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
บุคคล
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ในการทา
กิจกรรมกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต
่ อ้ งการพัฒนา
สามารถสืบค้ นข้ อมูลทางอินเตอร์เนต มีทกั ษะในการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความรู้ ในรูปแบบ
การเขียน การบรรยาย ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานที่ต้องสืบค้ นจากฐานข้ อมูลทางอินเตอร์เนตและให้ นาเสนองานที่ได้ จากการสืบค้ น
ให้ นาเสนอขั้นตอนการวิเคราะห์และจัดการโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับเนื้อหาวิชาในชั้นเรียน
5.3 วิธีการประเมินผล
ความถูกต้ องและชัดเจนจากการนาเสนอข้ อมูลที่ได้ จากการสืบค้ นทางอินเตอร์เนตและจากการ
นาเสนอการจัดการโจทย์ปัญหา
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนิสติ จากผลการสอบ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(วัน เดือน ปี )
1
13 ม.ค. 59

-บทนาทั่วไปเกี่ยวกับการ
พิมพ์ผ้าจากอดีตสู่ปัจจุบนั
และก้ าวไปในอนาคต
-แม่พิมพ์ท่ใี ช้ ในการพิมพ์
และหลักการทางาน
.......-วัสดุท่มี ใี นธรรมชาติ
.......-แม่พิมพ์บล็อก
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ชัว่ โมง
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2
20 ม.ค. 59

3
27 ม.ค. 59

4

.......-แม่พิมพ์สกรีนแบน
ราบ
.......-แม่พิมพ์โรลเลอร์
.......-แม่พิมพ์โรตารี่
-ทฤษฎีการพิมพ์ผ้าด้ วย
เทคนิคต่างๆและการเลือก
ประเภทสี เส้ นใย ให้ สมั พันธ์
กับเทคนิคการพิมพ์
......-การพิมพ์โดยตรง
......-การพิมพ์ดสิ ชาร์จ
.......-การพิมพ์รีซิสต์
......-การพิมพ์เบอร์นเอ้ าท์
......-การพิมพ์รปู ลอก
.......-การพิมพ์ฟล็อค
.......-การพิมพ์ระบบฉีดพ่น
หมึก
-ทฤษฎีการทาแม่พิมพ์ซิลค์
สกรีน
.......-การออกแบบลายพิมพ์
......-การแยกสี (ด้ วยหมึก
ทึบแสง, ด้ วยฟิ ล์มส้ ม)
-การเตรียมแม่พิมพ์กาวอัด

4

บรรยาย

อ.ศิรินันท์ แก่นทอง

4

บรรยาย
ปฏิบตั ิ

อ.ศิรินันท์ แก่นทอง

ปฏิบตั กิ ารทาแม่พิมพ์ซิลค์
สกรีน (1,2,3 และ 4 สี)

4

ปฏิบตั ิ

อ.ศิรินันท์ แก่นทอง

ปฏิบตั กิ ารทาแม่พิมพ์ซิลค์
สกรีน (ต่อ)

4

ปฏิบตั ิ

อ.ศิรินันท์ แก่นทอง

4

บรรยาย
ปฏิบตั ิ

อ.ศิรินันท์ แก่นทอง

4

ปฏิบตั ิ

อ.ศิรินันท์ แก่นทอง

4

บรรยาย
ปฏิบตั ิ

อ.ศิรินันท์ แก่นทอง

3 ก.พ. 59
5
10 ก.พ. 59
6
17 ก.พ. 59

7

-ทฤษฎีการพิมพ์สพี ิกเม้ นท์
-ปฏิบตั กิ ารพิมพ์สพี ิกเม้ นท์
(สีจม สีลอย สียาง และอื่นๆ)
บนผ้ าฝ้ าย ,TC และอื่นๆ
ปฏิบตั กิ ารเตรียมแม่พิมพ์
แบบฟิ ล์มตัด (Knife cut film
printing)
-ปฏิบตั กิ ารพิมพ์สพี ิกเม้ นท์
(ต่อ)

24 ก.พ. 59
8
2 มี.ค. 59

ทฤษฎีการพิมพ์สรี ีแอคทีฟ
(One-phase Printing
Method)
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-ปฏิบตั กิ ารพิมพ์สรี ีแอคทีฟ
-Steaming Process
-Dry Heat Processt
9
9 มี.ค. 59

10
16 มี.ค. 59

11
23 มี.ค. 59
12
30 มี.ค. 59
13
20 เม.ย. 59

สอบกลางภาค
(วันสอบอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง)
-ทฤษฎีการพิมพ์สรี ีแอคทีฟ
(Two-phase Printing
Method)
-ปฏิบตั กิ ารพิมพ์สรี ีแอคทีฟ
-Cold-Pad-Batch
-Pad-alkali-Print
-ทฤษฎีการพิมพ์สแี อสิด,
เมทัล-คอมเพล็กซ์
-ปฏิบตั กิ ารพิมพ์สแี อสิด
(บนผ้ าไหม, ไนลอน)
-ทฤษฎีการพิมพ์สดี สิ เพิส
-ปฏิบตั กิ ารพิมพ์สดี สิ เพิส
(บนผ้ าพอลิเอสเตอร์)
-ทฤษฎีการพิมพ์เทคนิครี
ซีสต์
-ปฏิบตั กิ ารพิมพ์เทคนิครี
ซีสต์ (บนผ้ าฝ้ าย)

27 เม.ย. 59

-ทฤษฎีการพิมพ์เทคนิค
ดิสชาร์จ
-ปฏิบตั กิ ารพิมพ์เทคนิค
ดิสชาร์จ (บนผ้ าไหม, ผ้ าพอลิ
เอสเทอร์)

15

เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม
พิมพ์ย้อมสิ่งทอ

14

3

สอบกลางภาค

อ.ศิรินันท์ แก่นทอง

4

บรรยาย
ปฏิบตั ิ

อ.ศิรินันท์ แก่นทอง

4

บรรยาย
ปฏิบตั ิ

อ.ศิรินันท์ แก่นทอง

4

บรรยาย
ปฏิบตั ิ

อ.ศิรินันท์ แก่นทอง

4

บรรยาย
ปฏิบตั ิ

อ.ศิรินันท์ แก่นทอง

4

บรรยาย
ปฏิบตั ิ

อ.ศิรินันท์ แก่นทอง

4

บรรยาย
ปฏิบตั ิ

อ.ศิรินันท์ แก่นทอง

4

ปฏิบตั ิ

อ.ศิรินันท์ แก่นทอง

3

สอบปลายภาค

ศิรินันท์ แก่นทอง

4 พ.ค. 59
สอบปฏิบตั ิ
15
11 พ.ค. 59
16
18 พ.ค.59

สอบปลายภาค
(วันสอบอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง)
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม

ภาค
บรรยาย

ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน

ความรู้ ทักษะปัญญา
ความรู้ ทักษะปัญญา

การสอบกลางภาค
การสอบปลายภาค

คุณธรรม จริยธรรม
ความมีวินัย
ความรู้ ทักษะปัญญา
ภาคปฏิบัติ
ทักษะความสัมพันธ์

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
35%
35%

การเข้ าชั้นเรียน/จิตพิสยั /จริยธรรม

10%

สอบปฏิบัติการ
คะแนนการทางานกลุ่ม การทา
รายงาน และการนาเสนอ

10%
10%

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
-ไม่ม-ี
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
เอกสารประกอบการบรรยาย power point
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
1. Textile chemical processing กระบวนการทางเคมีส่งิ ทอ ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ
2. Screen Printing Technology การพิมพ์สกรีน นงเยาว์ จิระกรานนท์ และ วิเชียร จิระกรานนท์
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3. Basic Principle of Textile Coloration, Arthur D Broadbent, Society of Dyers and
Colorists 2001
4. มาตรฐานอุตสาหกรรม, สานักงาน. วิธกี ารทดสอบสิ่งทอ เล่ม 1-25. กรุงเทพฯ: สานักงาน
มาตรฐานอุตสาหกรรม.
5. ส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ สานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(2543). คู่มือวิเคราะห์ความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ส่งิ ทอ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้ าว.
6. มาตรฐานวิธกี ารทดสอบสิ่งทอต่าง ๆ เช่น ISO, BS, ASTM, JIS
7. American Association of Textile Colorists (1992). Technical Manual of AATCC. vol.
51. North Carolina: Research Triangle Park.
8. เว็บไซต์ เอกสาร และวารสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้ องทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
 การประเมินผู้สอนและรายวิชา ในแบบ ปค.003
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
 การประเมินผู้สอนและรายวิชา ในแบบ ปค.003
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสติ
3. การปรับปรุงการสอน
-ไม่มี4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
นาผลการประเมินการเรียนรู้เข้ าที่ประชุมบริหารหลักสูตรเพื่อทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ของนิสติ ในรายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
 พัฒนาปรับปรุงรายวิชาในด้ านสื่อการเรียนการสอน และเนื้อหาการเรียนการสอนให้ ทนั สมัยอยู่
เสมอ ในแต่ละภาคการศึกษาจะมีการนาผลการประเมินการสอนมาพิจารณาปรับปรุงแนวทางการ
สอนในภาคการศึกษาต่อไป โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และการประชุม
ภาควิชา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 8

