มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผา 1
ภาควิชา คหกรรมศาสตร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
คส 342 อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผา 1
HS 342 Garment Industry I
2. จํานวนหนวยกิต
บรรยาย – ปฏิบัติ 3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
ประเภทรายวิชา วิชาเฉพาะดานบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผสู อน
อาจารยชาติรส การะเวก และ อาจารยพิเศษ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน : ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
คส 241 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
7. รายวิชาทีต่ องเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ภาคทฤษฏี ณ หองปฏิบัติการ 19-1512 ชั้น 15 อาคาร 19 มศว ประสานมิตร
ภาคปฏิบัติ ณ หองปฏิบัติการ 19-1512 ชั้น 15 อาคาร 19 มศว ประสานมิตร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด
ธันวาคม 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหผูเรียน รูจัก เขาใจ ระบบและกระบวนการตัดเย็บเสื้อผาระดับอุตสาหกรรม รูจักศัพทเฉพาะ
การทําแบบตัดตามใบสั่งงาน การทําแบบมาตรฐานและการปรับแบบตัดตามขนาดจักรอุตสาหกรรม รูจัก
เครื่องมือและการดูแลรักษาเครื่องมือ รูจักการทํางานอยางปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม รูจักการคิด
ตนทุน กําหนดราคา การหาตลาดจําหนาย

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหสอดคลองกับ
1. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
2. เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (มคอ. 1)
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบอุตสาหกรรมเสื้อผา การตัดเย็บระดับอุตสาหกรรม การทําแบบตัด
มาตรฐาน และการทําแบบตัดตามใบสั่งงาน การปรับขนาดแบบตัด เครื่องมือเครื่องใชในระบบอุตสาหกรรม
และการบํารุงรักษา ประเภทของจักรอุตสาหกรรม ความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน การคิดตนทุน การ
กําหนดราคา และการจัดหาตลาด ฝกปฏิบัติเย็บเสื้อผาอุตสาหกรรม

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา

บรรยาย

การฝกปฎิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การ
ฝกงาน

กรณีศึกษา

การเรียนโดยใช
ปญหาเปนฐาน

การศึกษาดวย
ตนเอง (SDL)

30

30

-

-

75
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คส 344

ดานที่ 1
คุณธรรมและจริยธรรม

ดานที่ 2
ความรู

1 2 3 4 5 1 2 3 4
○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

ดานที่ 4
ดานที่ 5
ดานที่ 3
ทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข
ทักษะทาง
ความสัมพันธ
การสือ่ สารและการใช
ปญญา
ระหวางบุคคลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 1
2
3
1 2 3 4
● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ●

4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนสิ ิตนอกชั้นเรียนเฉพาะรายทีต่ องการ
ประมาณ 1 ชัว่ โมงตอสัปดาหสามารถนัดเวลาสําหรับขอคําปรึกษาไดทางโทรศัพท e-mail หรือนัดหมาย
โดยตรง
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
มีระเบียบวินยั
1.2 วิธีการสอน
ปลูกฝงความมีระเบียบวินยั และความซื่อสัตย
1.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมในชัน้ เรียน การตรงตอเวลา การแตงกาย และการปฏิบัติตนตามระเบียบ ของ
มหาวิทยาลัย
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตอ งไดรับ
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบอุตสาหกรรมเสื้อผา การตัดเย็บระดับอุตสาหกรรม การทําแบบตัด
มาตรฐาน และการทําแบบตัดตามใบสั่งงาน การปรับขนาดแบบตัด เครื่องมือเครื่องใชในระบบอุตสาหกรรม
และการบํารุงรักษา ประเภทของจักรอุตสาหกรรม ความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน การคิดตนทุน การ
กําหนดราคา และการจัดหาตลาด ฝกปฏิบัติเย็บเสื้อผาอุตสาหกรรม
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2.2 วิธีการสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ เชน การบรรยาย การฝกปฏิบัติ
2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและปลายภาคดวยขอสอบแบบปรนัยและอัตนัยทั้งการสอบทฤษฎี
และการสอบปฏิบัติ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการวิธีการทางวิทยาศาสตร
3.2 วิธีการสอน
แสดงตัวอยางการวิเคราะหโจทยแบบฝกหัด
ฝกใหวเิ คราะหและแกโจทยแบบฝกหัด
3.3 วิธีการประเมินผล
สอบขอเขียน (กลางภาคและปลายภาค)
ประเมินจากการมีสวนรวมถาม-ตอบในหองเรียนและหองปฏิบัติการ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
มีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางานรวมกับผูอื่นในฐานะผูนําและสมาชิกที่ดี
4.2 วิธีการสอน
จัดกิจกรรมการเรียนรูในชัน้ เรียน ที่เนนการทํางานเปนกลุมและงานทีต่ องมีปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคล
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ ในการทํา
กิจกรรมกลุม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองการพัฒนา
สามารถสืบคนขอมูลทางอินเตอรเนต มีทกั ษะในการสื่อสาร สามารถถายทอดความรู ในรูปแบบ
การเขียน การบรรยาย ไดอยางถูกตองชัดเจน
5.2 วิธีการสอน
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มอบหมายงานที่ตองสืบคนจากฐานขอมูลทางอินเตอรเนตและใหนําเสนองานที่ไดจากการสืบคน
ใหนําเสนอขั้นตอนการวิเคราะหและจัดการโจทยปญหาที่เกี่ยวของกับเนือ้ หาวิชาในชั้นเรียน
5.3 วิธีการประเมินผล
ความถูกตองและชัดเจนจากการนําเสนอขอมูลที่ไดจากการสืบคนทางอินเตอรเนตและจากการ
นําเสนอการจัดการโจทยปญ
 หา
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนิสิตในการสอบ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
(วัน เดือน ป)
1
11 ม.ค. 59

2
18 ม.ค. 59

3
25 ม.ค. 59
4
1 ก.พ. 59

หัวขอ/รายละเอียด
1. ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบ
อุตสาหกรรมเสื้อผา
-ประวัติและความหมายของ
อุตสาหกรรม
-ชนิดและประเภทของอุตสาหกรรม
-วิวัฒนาการของจักรเย็บผา
-ฝกทักษะการใชและบํารุงรักษาจักร
อุตสาหกรรม
1. ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบ
อุตสาหกรรมเสื้อผา (ตอ)
-เครื่องจักรอุตสาหกรรมเสื้อผา
-ตะเข็บและฝเข็มในงานอุตสาหกรรม
-ฝกทักษะการใชและบํารุงรักษาจักร
อุตสาหกรรม
2. การทําแบบตัด และการปรับขนาด
แบบตัดเสื้อผาอุตสาหรรม
-การทําแบบตัดเสื้อ
-ฝกทักษะการสรางแบบตัดเสื้อ
2. การทําแบบตัด และการปรับขนาด
แบบตัดเสื้อผาอุตสาหรรม (ตอ)
-การทําแบบตัดกางเกง
-ฝกทักษะการสรางแบบตัดกางเกง
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จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใช

ผูสอน

2

บรรยาย
สาธิต

อ.ชาติรส การะเวกและ
อ.พิเศษ

2

ฝกปฏิบัติ

2

บรรยาย
สาธิต

2

ฝกปฏิบัติ

2

บรรยาย
สาธิต

อ.ชาติรส การะเวกและ
อ.พิเศษ

ฝกปฏิบัติ
บรรยาย
สาธิต

อ.ชาติรส การะเวกและ
อ.พิเศษ

2
2
2

อ.ชาติรส การะเวกและ
อ.พิเศษ

ฝกปฏิบัติ
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

(วัน เดือน ป)
5
8 ก.พ. 59

6
15 ก.พ. 58

7

2. การทําแบบตัด และการปรับขนาด
แบบตัดเสื้อผาอุตสาหรรม (ตอ)
-การปรับขนาดแบบตัดเสื้อผา
อุตสาหรรม
-ฝกทักษะการปรับขนาดแบบตัดเสื้อ
และกางเกง
3. การผลิตเสื้อผาระบบอุตสาหรรม
-การวางแบบตัดเสื้อผาอุตสาหกรรม
-การคิดคํานวณผาตัดงาน
อุตสาหกรรม
-ฝกทักษะการวางแบบตัดและ
คิดคํานวณผาตัดงานอุตสาหกรรม

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช

ผูสอน

บรรยาย
สาธิต

อ.ชาติรส การะเวกและ
อ.พิเศษ

2

ฝกปฏิบัติ
บรรยาย
สาธิต

อ.ชาติรส การะเวกและ
อ.พิเศษ

2

ฝกปฏิบัติ

2

บรรยาย
สาธิต

2

ฝกปฏิบัติ

จํานวน
ชั่วโมง
2

2

หยุดวันมาฆบูชา

22 ก.พ. 59
8
29 ก.พ. 59

9

3. การผลิตเสื้อผาระบบอุตสาหรรม
(ตอ)
-การคิดคํานวณความสิ้นเปลืองของ
เสนดายในงานอุตสาหกรรม
-ฝกทักษะการคิดคํานวณความ
สิ้นเปลืองของเสนดาย
สอบกลางภาค

3

สอบกลางภาค

3. การผลิตเสื้อผาระบบอุตสาหรรม
(ตอ)
-การปูผา และการตัดผาอุตสาหกรรม
-การมัดแยกจายงานอุตสาหกรรม
-ฝกทักษะการปูผา ตัดผาและ
มัดแยกจายงานอุตสาหกรรม

2

บรรยาย
สาธิต

อ.ชาติรส การะเวกและ
อ.พิเศษ

อ.ชาติรส การะเวก

7 มี.ค. 59
10
14 มี.ค. 59
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2

อ.ชาติรส การะเวกและ
อ.พิเศษ
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

(วัน เดือน ป)
11
21 มี.ค. 59

12
28 มี.ค. 59

13
4 เม.ย. 59
14
11 เม.ย. 59

15
18 เม.ย. 59

16
25 เม.ย. 58

4. การวางแผนการผลิตเสื้อผาระบบ
อุตสาหกรรม
-การวิเคราะหขั้นตอนการเย็บ
-ฝกทักษะการเขียนแผนภูมิการ
วิเคราะหขั้นตอนการเย็บตัวอยาง
4. การวางแผนการผลิตเสื้อผาระบบ
อุตสาหกรรม (ตอ)
-การศึกษาเวลาในการผลิตดวยวิธีการ
จับเวลา
-ฝกทักษะการศึกษาเวลาในการผลิต
ดวยวิธีการจับเวลา
4. การวางแผนการผลิตเสื้อผาระบบ
อุตสาหกรรม (ตอ)
-การจัดสมดุลการผลิต
-ฝกทักษะการจัดสมดุลการผลิต
4. การวางแผนการผลิตเสื้อผาระบบ
อุตสาหกรรม (ตอ)
-การวางผังการผลิต (ผังจักร)
-ฝกทักษะการวางผังการผลิต
5. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
-ความหมาย และปจจัยที่มีผลตอ
สุขภาพของพนักงานในโรงงาน
-ประเภทอุบัติเหตุในโรงงาน
-การปองกันอันตรายจากการทํางาน
ในโรงงาน
-ฝกทักษะการเขียนแผนปองกัน
อุบัติเหตุจากการทํางานในโรงงาน
6. การคิดตนทุน การกําหนดราคา
ผลิตภัณฑ
-ตนทุนทางตรง และตนทุนทางออม
-การวิเคราะหจุดคุมทุน
- ฝกทักษะการวิเคราะหตนทุน
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กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช

ผูสอน

2

บรรยาย
สาธิต

อ.ชาติรส การะเวกและ
อ.พิเศษ

2

ฝกปฏิบัติ

2

บรรยาย
สาธิต

2

ฝกปฏิบัติ

2

บรรยา
สาธิต

2

ฝกปฏิบัติ

2

บรรยาย
สาธิต

2

ฝกปฏิบัติ

2

บรรยาย
สาธิต

จํานวน
ชั่วโมง

2

อ.ชาติรส การะเวกและ
อ.พิเศษ

อ.ชาติรส การะเวกและ
อ.พิเศษ

อ.ชาติรส การะเวกและ
อ.พิเศษ

อ.ชาติรส การะเวกและ
อ.พิเศษ

ฝกปฏิบัติ

2

บรรยาย
สาธิต

2

ฝกปฏิบัติ

อ.ชาติรส การะเวกและ
อ.พิเศษ
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช

ผูสอน

2

บรรยาย
สาธิต

อ.ชาติรส การะเวกและ
อ.พิเศษ

2

ฝกปฏิบัติ

(วัน เดือน ป)
17
2 พ.ค.59

18

6. การคิดตนทุน การกําหนดราคา
ผลิตภัณฑ (ตอ)
-แนวคิด ความสําคัญของราคา
-ความสัมพันธระหวางราคา กับ
สวนผสมการตลาดอื่นๆ
-การตั้งราคาผลิตภัณฑโดยอาศัย
หลักการตางๆ
- ฝกทักษะการตั้งราคาผลิตภัณฑ
วันพืชมงคล

9 พ.ค.59
18

สอบปลายภาค

อ.ชาติรส การะเวกแ
3

สอบปลายภาค

16 พ.ค.58

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

ภาค
บรรยาย

ความรู ทักษะปญญา
ความรู ทักษะปญญา

การสอบกลางภาค
การสอบปลายภาค

คุณธรรม จริยธรรม
ความมีวนิ ัย
ความรู ทักษะปญญา
ทักษะความสัมพันธ

การเขาชั้นเรียน/จิตพิสัย/
จริยธรรม
ฝกปฏิบัติ
คะแนนการทํางานกลุม และการ
นําเสนอ

ภาคปฏิบัติ

สัดสวนของการ
ประเมินผล
20%
30%
10%
30%
10%

เกณฑการพิจารณาตัดเกรด
A = 80 คะแนนขึ้นไป
B+ = 75-79.9 คะแนน
B = 70-74.9 คะแนน
C+ = 65-69.9 คะแนน
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C = 60-64.9 คะแนน
D+ = 55-59.9 คะแนน
D = 50-54.9 คะแนน
F = ต่ํากวา 50 คะแนน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
-ไมม-ี
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
เอกสารประกอบการบรรยาย
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
1. เสื้อผาสตรี จิตรพี ชวาลาวัณย สํานักพิมพโอเดียน 2554
2. เสื้อผาบุรุษ จิตรพี ชวาลาวัณย สํานักพิมพโอเดียน 2554
3. การเดรฟผาบนหุน จิตรพี ชวาลาวัณย สํานักพิมพโอเดียน 2554
4. เสื้อผาเด็ก จิตรพี ชวาลาวัณย สํานักพิมพ 2554
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
-ใหนิสิตประเมินผูสอนโดยใชแบบประเมิน พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ (ปค 003)
-ใหนิสิตประเมินรายวิชาโดยใชแบบประเมิน พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ (ปค 004)
-ใหนิสิตประเมินตนเองในการเรียนโดยใชแบบประเมินที่ผูสอนสรางขึ้น
2. กลยุทธการประเมินการสอน
-ผลการประเมินการสอนโดยผูเรียน
-ผลการสอบและการเรียนรูข องนิสิต
-การสังเกตการณการเรียนของนิสิตในหองเรียนและหองปฏิบัติการ
3. การปรับปรุงการสอน
คณะและภาควิชามีการกําหนดระบบและกลไก และวิธกี ารปรับปรุงการสอน โดย
-คณะวิทยาศาสตรมีการแตงตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.คหกรรมศาสตร
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-ภาควิชาฯ มีการสงเสริมใหคณาจารยเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่
จัดโดยคณะและมหาวิทยาลัย และหรือหนวยงานภายนอก
-ภาควิชามีการนําผลการประเมินผูสอนและประเมินรายวิชามาพิจารณาและหาแนวทางปรับปรุง
วิธีการสอนและการเรียนรูของนิสิต โดยผานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.คหกรรม
ศาสตร
-แตละรายวิชารายงานผลและแนวทางการปรับปรุงใน มคอ. 5 โดยในปการศึกษา 2558 นี้ ไดนาํ
ขอเสนอแนะจาก มคอ.5 ของปการศึกษา 2557 มาใช คือ การชี้แจงกําหนดเวลาการเขาหองเรียนและ
กําหนดเวลาการสงงานสรุปความรูที่เรียนดวยความเขาใจของตนเอง การอภิปราย กิจกรรมกลุม (การความรู
ดานโภชนบําบัดกับสุขภาพไปประยุกตใช) การทดสอบหลังบทเรียน
-แตละรายวิชามีการปรับปรุงการเรียนการสอนผาน มคอ. 3 ในปการศึกษาถัดไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
กระบวนการทีใ่ ชในการทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูของ
รายวิชา โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.คหกรรมศาสตร ดังนี้
- มีการทวนสอบจากคะแนนขอสอบและการประเมินตนเองของนิสิตเพื่อดูความสอดคลองและ
แนวโนมของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต
- การตรวจสอบวิธีการใหคะแนน และการตัดเกรดที่เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
5.การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1.มีการปรับปรุงรายวิชาโดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอน และเนื้อหาใหมใหทันสมัยอยูเสมอ
2.ในแตละภาคการศึกษาจะมีการนําผลการประเมินการสอนมาพิจารณาปรับปรุงแนวทางการสอน
ในภาคการศึกษาตอไป
3.มีการทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาทุกป
...................................................................
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