มคอ.2
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิทยาเขต/คณะ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย
Bachelor of Home Economics Program in Fashion Clothing and Textile Design

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
คหกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย)
ชื่อยอ (ไทย):
คศ.บ. (ออกแบบแฟชัน่ ผาและเครื่องแตงกาย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Home Economics (Fashion Clothing and Textile Design)
ชื่อยอ (อังกฤษ): B.H.E. (Fashion Clothing and Textile Design)
3. วิชาเอก (ถามี)
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
135 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนเปน ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
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5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2555
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2555
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2555
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร
คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย ในปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) นักออกแบบเสื้อผาเครื่องแตงกาย
(2) อาชีพอิสระในลักษณะที่ปรึกษา แนะนําดานแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย
(3) รับราชการในหนวยงานที่เกีย่ วของดานการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผา
(4) ประกอบกิจการดานการออกแบบและตัดเย็บเสือ้ ผา
9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
1. นางสาวกฤตพร ชูเสง ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ คศ.ม.(คหกรรมศาสตร), 2545
เลขประจําตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
2. นางเสาวลักษณ คงคาฉุยฉาย ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย คุณวุฒิ ศศ.ม.
(คหกรรมศาสตรเพื่อพัฒนาชุมชน), 2544 เลขประจําตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
3. นางสาวศิราภรณ ชวเลขยางกูร ตําแหนง ผูชว ยศาสตราจารย คุณวุฒิ คศ.บ. (ผาและเครื่องแตงกาย),
2524 เลขประจําตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
4. นางสาวสุวดี ประดับ ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ กศ.ม.(ศิลปศึกษา), 2548
เลขประจําตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
5. นางสาวมัลลิกา จงจิตต ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ วท.ม.(คหกรรมศาสตร), 2553
เลขประจําตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การวางแผนพัฒนาหลักสูตรนี้ พิจารณาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555-2559) โดยมุงพัฒนาภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ใหความสําคัญกับการสรางกระบวนการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม พัฒนาประเทศสูความสมดุลในทุกมิติ อยางบูรณาการ และเปนองครวม และ
สวนหนึ่งของพันธกิจคือการพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรูและการ
สรางสรรคของคนไทย พรอมทั้งปรับโครงสรางสาขาการผลิตและการบริโภคของประเทศใหเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม โดยนําแผนดังกลาวมาพิจารณาวางแผนหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชัน่
ผาและเครื่องแตงกาย ใหสามารถพัฒนาคนใหมีคุณภาพ คูกับคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่อง เพื่อใหหลักสูตร
มีความทันสมัย ทันกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตนที่ปรับเปลี่ยนในดานแฟชั่นผาและเครื่องแตง
กาย ดังนั้นการวางแผนหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกายนี้
จําเปนอยางยิ่งในการพิจารณาสถานการณและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เพื่อสรางฐานความรูในสาขาวิชา
ออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกายใหสอดคลองกับโครงสรางของระบบตาง ๆ ภายในประเทศใหมีศักยภาพ
และสามารถรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของกระแสโลกาภิวัตน โดยการวางแผนหลักสูตรเพื่อสราง
ความพรอมในการประกอบอาชีพทั้งดานรางกาย สติปญญา คุณธรรม จริยธรรมใหบัณฑิตมีความสามรถใน
การแกปญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพดานออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกายอยางชํานาญ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมมีความสําคัญตอการวางแผนพัฒนาหลักสูตร โดย
พยายามสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมนําความรู รูเทาทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันดานเทคโนโลยี รวมทั้งสงเสริมความสุขในครอบครัว ความเขมแข็งของชุมชน
สงเสริมการใชภูมิปญญาและทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน เพื่อสังคมที่สันติสุข เศรษฐกิจดีมีเสถียรภาพ เปน
หลักสูตรที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนใหมีคุณธรรม จริยธรรมนําความรู ใหเกิดภูมิคุมกัน มีความมั่นคง
ในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขและยั่งยืน
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทําให
สถานศึกษามีความจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก ที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตาม
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีของศาสตรดานการออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย และการเปลี่ยนแปลง
ตามกระแสโลกาภิวัตน เพื่อรองรับการแขงขันในระดับชาติและนานาชาติ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลิตบุคลากรทางคหกรรมศาสตร สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกายที่มีเอกลักษณ และมี
ศักยภาพในการสรางงานอาชีพที่สามารถแขงขันได มุงเนนพัฒนาทรัพยากรและองคความรูเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มีมุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ
และมีความสามารถพรอมเขาสูอาชีพ สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และใหบริการงานวิชาการและ
การศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสรางสรรค เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสูการแขงขันในระดับประเทศและ
ระดับสากล
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอืน่ ในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ทเี่ ปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ใชรว มกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กลุมวิชาแกนใชเรียนรวมกันทุก
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิตของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีท้ ี่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
กลุมวิชาแกน ไดแก วิชา 07-111-102 หลักการสิ่งทอและเครื่องนุงหม ทุกสาขาวิชาในหลักสูตร
คหกรรมศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ตองเรียน
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานกับอาจารยผูแทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวของ ดานเนื้อหา
สาระ การจัดตารางเรียนและสอบ รวมทั้งความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย

5
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีความรูและทักษะดานการออกแบบแฟชั่นและการทําแบบตัดเสือ้ ผา มีความ
มั่นใจในการคิดและสรางสรรคผลงาน การประยุกตดัดแปลง การผลิตเสื้อผา เพื่อเปนบัณฑิตที่มีความพรอม
ที่จะกาวสูการเปนผูนําดานแฟชั่นเสื้อผาและการทําแบบตัดเสื้อผา
1.2 วัตถุประสงค
(1) เพื่อปลูกฝงบัณฑิตใหมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ซื่อสัตยสุจริต ตระหนักในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ รับผิดชอบตอหนาทีแ่ ละสังคม
(2) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูดานทฤษฎี และมีทักษะในการปฏิบัติงานดานการออกแบบแฟชั่น
และการทําแบบตัดเย็บเสื้อผาอยางเปนระบบ
(3) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถในการบูรณาการวิชาตางๆ อยางเปนองครวม มี
แนวคิดอยางเปนระบบในการวิจัยและพัฒนาองคความรูใ หกาวหนา สามารถนําความรูและทักษะ ไป
ประยุกตใชในการประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ
(4) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการใฝเรียนรูตลอดชีวิต ดานการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถวางแผน ปฏิบัติการ วิเคราะหและประเมินผลไดอยางเปนระบบ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
 ปรับปรุงหลักสูตรออกแบบ
แฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย
ใหมีมาตรฐานตามที่ สกอ.
กําหนด

กลยุทธ
 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนด
 ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
 รายงานผลการประเมินหลักสูตร

 ปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการ
ของอุตสาหกรรมและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

 ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน
ความตองการของ
ผูประกอบการ ดานออกแบบ
แฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย

 รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใชบัณฑิตของสถาน
ประกอบการ
 รายงานผลสํารวจความพึงพอใจ
ในทักษะ ความรูความสามารถใน
การทํางานของบัณฑิต
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แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
 ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
 พัฒนาบุคลากรดานการเรียน  สนับสนุนบุคลากรดานการ
การสอนและบริการวิชาการ
เรียนการสอนใหทํางานบริการ
อาจารยในหลักสูตร
ใหมีประสบการณจากการนํา วิชาการแกองคกรภายนอก
 การศึกษาตอ
ความรูทางดานออกแบบ
 การฝกอบรม - ดูงาน
แฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย
มาปฏิบัติงานจริง
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
(ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือน มีนาคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติผูเขาศึกษา
(1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา หรือ
(2) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกายหรือ
เทียบเทา ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
(1) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ
(2) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
(1) นักศึกษาแรกเขามีทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งมีทักษะ
ปฏิบัติทางดานการตัดเย็บเสื้อผาไมเทากัน
(2) นักศึกษาบางคนมีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ ไมสอดคลองกับงานใหบริการดานการตัดเย็บ
เสื้อผา
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
(1) จัดใหมกี ารเรียนพื้นฐานทางดานทักษะปฏิบัตทิ างดานการตัดเย็บเสื้อผา กอนเริ่มภาคการศึกษาแรก
(2) จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาแกนกั ศึกษาทุกชั้นป เพื่อใหคําปรึกษาทั้งดาน วิชาการวิชาชีพและ
บุคลิกภาพ
(3) จัดกิจกรรมที่เกีย่ วของกับการสรางสัมพันธของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
2.5.1 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาปกติ
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
ชั้นปที่ 1
35
35
35
35
35
ชั้นปที่ 2
35
35
35
35
ชั้นปที่ 3
35
35
35
ชั้นปที่ 4
35
35
รวม
35
70
105
140
140
คาดวาจะจบการศึกษา
35
35
2.5.2 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาเทียบโอน
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
คาดวาจะจบการศึกษา

2555
20
20
-

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2556
2557
2558
20
20
20
20
20
20
40
40
40
20
20
20

2559
20
20
40
20

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)

คาบํารุงการศึกษา

ปงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
2555
550,000.- 1,100,000.- 1,450,000.- 1,800,000.- 1,800,000.-

คาลงทะเบียน
เงินงบประมาณแผนดิน
รวมรายรับ

397,500.- 834,500.- 1,051,500 1,252,500.- 1,252,500.947,500.- 1,934,500.- 2,501,500 3,052,500.- 3,052,500.-

รายละเอียดรายรับ
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย:บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน
(ไมรวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
(รวม ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ + สิ่งกอสราง
(รวม ข)

2555

2556

ปงบประมาณ
2557

2558

2559

3,325,020.- 3,491,271.- 3,665,835.- 3,849,126.- 3,849,126.923,685.- 969,869.- 1,018,362.- 1,069,280.- 1,069,280.1,374,052.- 1,374,052.- 1,374,052.- 1,374,052.- 1,374,052.5,622,757.- 5,835,249.- 6,058,249.- 6,292,458.- 6,292,458.3,362,710.- 4,055,845.- 4,258,638.- 4,471,570.- 4,471,570.3,362,710.- 4,055,845.- 4,258,638.- 4,471,570.- 4,471,570.-

รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

8,985,467.- 9,891,037.- 10,316,887.- 10,764,028.- 10,764,028.55
110
145
180
215
76,550.- 76,550.
76,550.76,550. 76,550.* หมายเหตุ คาใชจายตอหัวนักศึกษา 76,550.-บาท ตลอดหลักสูตร
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
เปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 135 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในมาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32 หนวยกิต
ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย
3 หนวยกิต
ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
12 หนวยกิต
ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
9 หนวยกิต
6 หนวยกิต
ก.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
2 หนวยกิต
ก.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
97 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 กลุมวิชาแกน
16 หนวยกิต
ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
63 หนวยกิต
ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
18 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 8 หลัก XX-XXX-XXX มีความหมายดังนี้
หลักที่ 1 และ2 เปนรหัสคณะ ( 07 = คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร)
หลักที่ 3 เปนรหัสสาขาวิชา (0 = ไมระบุสาขาวิชา 1 = สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย)
หลักที่ 4 เปนรหัสหมวดวิชา (0 = หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 = หมวดวิชาเฉพาะ)
หลักที่ 5 เปนรหัสกลุม วิชา
- หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปที่เปนศิลปศาสตร (1 = ภาษาไทย 2 = ภาษาตางประเทศ
3 = สังคมศาสตร 4 = มนุษยศาสตร 5 = พลศึกษา 6 = นันทนาการ)
- หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปที่เปนวิทยาศาสตร (1 = คณิตศาสตร 2 = วิทยาศาสตร )

- หมวดวิชาเฉพาะ (1 = วิชาแกน 2 = วิชาชีพบังคับ 3-9 = วิชาชีพเลือก)
หลักที่ 6 เปนปที่ควรศึกษา
หลักที่ 7 และ 8 เปนลําดับรายวิชา
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- รายวิชา
32 หนวยกิต ประกอบดวย
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 กลุมวิชาภาษาไทย
3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
01-001-103
01-001-104
01-001-107
01-001-109
01-001-110

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (Thai for Business Communication)
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ (Thai for Presentation)
วรรณคดีไทย (Thai Literature)
การเขียนเชิงวิชาชีพ (Thai Writing for Profession)
 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

12 หนวยกิต ประกอบดวย

01-002-101

ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)

3(3-0-6)

01-002-102

ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)

3(3-0-6)

และใหเลือกศึกษาอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English)
3(3-0-6)
01-002-206

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Career)

3(3-0-6)

01-002-211

การอานภาษาอังกฤษ 1(English Reading 1)

3(3-0-6)

01-002-216

การฟงภาษาอังกฤษ (English Litening)

3(3-0-6)

01-002-217

ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม (Industrial English)

3(3-0-6)

01-002-218

การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)

3(3-0-6)

01-002-219

3(3-0-6)

01-002-220

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
(English for Communication in Daily Life)
ภาษาจีนเบื้องตน (Fundamental of Chinese)

3(3-0-6)

01-002-221

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (Chinese for Communication 1)

3(3-0-6)

01-002-222

การแปลภาษาจีนเปนไทย 1 (Chinese to Thai Translation 1)

3(3-0-6)

01-002-223

การแปลภาษาจีนเปนไทย 2 (Chinese to Thai Transltion 2)

3(3-0-6)
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 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 9 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนีห้ รือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-003-101

มนุษยกับสังคม (Man and Society)

3(3-0-6)

01-003-102

มนุษยสัมพันธ (Human Relations)

3(3-0-6)

01-003-103

ระเบียบวิธีวิจยั (Research Methodology)

3(3-0-6)

01-003-104

การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม (Life and Social Skills)

3(3-0-6)

01-003-105

สังคมกับเศรษฐกิจ ( Society and Economy)

3(3-0-6)

01-003-106

สังคมกับการปกครอง (Society and Government)

3(3-0-6)

01-003-107

สังคมกับสิ่งแวดลอม (Society and Environment)

3(3-0-6)

01-003-108

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)

3(3-0-6)

01-003-109

กฏหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics)

3(3-0-6)

01-003-112

อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)

3(3-0-6)

01-003-113

สันติศึกษา (Peace Studies)

3(3-0-6)

01-004-101

สารสนเทศและการศึกษาคนควา (Information and Study Skills)

3(3-0-6)

01-004-103

จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)

3(3-0-6)

01-004-106

ไทยศึกษา (Thai Studies)

3(3-0-6)

01-004-108

การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development )

3(3-0-6)

01-004-109

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน (Human Behavior and Self Development) 3(3-0-6)

 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนีห้ รือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
02-001-101

คณิตศาสตรพื้นฐาน (Fundamental Mathematics)

3(3-0-6)

02-001-103

สถิติเบื้องตน (Introduction to Statistics)

3(3-0-6)

02-001-104

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life)

3(3-0-6)

02-002-101

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน (Science in Daily Life)

3(3-0-6)

02-002-104

สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
(Environment and Resource Management)

3(3-0-6)

13
 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้หรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-005-101
01-005-116
01-005-124
01-005-125
01-006-101
01-006-105

พลศึกษา (Physical Education)
ลีลาศ (Social Dance)
กีฬาประเภททีม (Team Sports)
กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports)
นันทนาการ (Recreation)
นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม (Recreation for Training Courses)

 หมวดวิชาเฉพาะ
97 หนวยกิต ประกอบดวย
 กลุมวิชาแกน
16 หนวยกิต ประกอบดวย
07- 111-102 หลักการสิ่งทอและเครื่องนุง หม (Principles of Textiles and Clothing)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

3(3-0-6)

07-311-101 หลักการประกอบอาหารและโภชนาการ (Principles of Cookery and Nutrition) 3(2-2-5)
07-511-101 การประกอบธุรกิจเบื้องตน (Introduction to Business Operation)

3(3-0-6)

07-611-102 หลักการวิชาชีพคหกรรมศาสตร (Principles of Home Economics Profession) 3(3-0-6)
07-611-104 หลักศิลปะเพือ่ งานคหกรรมศาสตร
(Principles of Art in Home Economics)
07- 011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา (Preparation for Co-operative Education)

1(0-2-1)

 กลุมวิชาชีพบังคับ 63 หนวยกิต ประกอบดวย
07-112-101 วิวัฒนาการการแตงกาย (Evolution of Costumes)

3(3-0-6)

07-112-102 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อ 1 (Clothing Construction Technique 1)

3(1-4-4)

07-112-103 การวาดภาพสําหรับการออกแบบแฟชัน่ (Sketching for Fashion Design)

3(1-4-4)

07-112-104 การออกแบบแบบตัด 1 (Flat Pattern Design 1)

3(1-4-4)

07-112-105 การตัดเย็บเสื้อผาเบื้องตน (Introduction to Clothing Construction)

3(1-4-4)

07-112-201 การตัดเย็บเสื้อผาสตรี (Clothing Construction of Women’s Wear)

3(1-4-4)

07-112-202 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสําหรับการออกแบบเสื้อผา
(Computer Technology for Clothing Design)
07-112-205 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อ 2 (Clothing Construction Techniques 2)

3(1-4-4)
3(1-4-4)

07-112-206 การออกแบบแบบตัด 2 (Flat Pattern Design 2)

3(1-4-4)

3(2-2-5)
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07-112-207 การวิเคราะหโครงสรางผา (Fabric Structure Analysis)

3(2-2-5)

07-112-209 การยอมสีสิ่งทอ (Textile Dyeing)

3(1-4-4)

07-112-301 ธุรกิจสินคาเครื่องแตงกาย (Garment Business)

3(3-0-6)

07-112-302 การตัดเย็บเสื้อผาอุตสาหกรรม (Industry Clothing Construction)

3(1-4-4)

07-112-303 ผาทอพื้นเมือง (Native Woven Fabric)

3(2-2-5)

07-112-304 ภาษาอังกฤษเพื่องานแฟชัน่ (English for Fashion)
07-112-311 การออกแบบและตัดเย็บเสือ้ ผาเด็ก
(Design and Construction of Children’s Wear)
07-112-313 การทําแบบตัดและตัดเย็บเสือ้ บนหุน (Pattern Making and Draping)

3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)

07-112-314 การสรางสรรคงานแฟชั่น 1 ( Fashion Creativity 1)

3(1-4-4)

07-112-315 ศิลปะการตกแตงเสื้อผา (Art of Clothing Decorative)

3(1-4-4)

07-112-418 โครงงานพิเศษทางออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย
(Special Project in Fashion Clothing and Textile Design)
07-112-421 สัมมนาทางออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย
(Seminar in Fashion Clothing and Textile Design)

3(1-4-4)
3(2-2-5)

 กลุมวิชาชีพเลือก 18 หนวยกิต กําหนดใหเลือกศึกษา ดังนี้
07-113-426 สหกิจศึกษาทางออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย
6(0-40-0)
(Co-operative Education for Fashion Clothing and Textile Design)
ในกรณีไมสามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย ซึ่งเปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจัดสหกิจศึกษาและการฝกงานวิชาชีพ
พ.ศ. 2553 หรือมติของคณะกรรมการประจําหลักสูตร ใหเลือกลงทะเบียนวิชาการฝกงานวิชาชีพทาง
ออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย
07-113-319 การฝกงานวิชาชีพทางออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย
3(0-40-0)
(Practice for Fashion Clothing and Textile Design)
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และเลือกศึกษาใหครบ 18 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
- กลุมวิชาออกแบบแฟชั่น (Fashion Design)
07-113-208 การออกแบบลวดลายผาและเทคนิคการพิมพ
(Fabric Design and Printing Techique)
07-113-210 การแสดงแบบแฟชั่น (Fashion Shows)

3(1-4-4)

07-113-211 การสรางสรรคงานบาติก (Batik Creativity)

3(1-4-4)

07-113-212 ศิลปการแตงกาย (Grooming)

3(3-0-6)

07-113-301 คอมพิวเตอรกราฟกเพื่อการออกแบบแฟชั่น
(Computer Graphics for Fashion Design)
07-113-302 การทดสอบสิ่งทอ (Textile Testing )

3(1-4-4)
3(2-2-5)

07-113-314 การออกแบบชุดชั้นในและชุดนอน (Lingeries and Nightwear Design)

3(1-4-4)

07-113-317 การออกแบบเครื่องประกอบการแตงกาย (Accessories Design)

3(1-4-4)

07-113-318 การวางแผนและวิเคราะหแฟชั่น (Fashion Planning and Analysis)

3(3-0-6)

07-113-321 การสรางสรรคงานแฟชั่น 2 (Fashion Creativity 2)

3(1-4-4)

3(1-4-4)

- กลุมวิชาออกแบบแบบตัด (Pattern)
07-113-213 วัตถุดิบในการตัดเย็บเสื้อผา (Raw Meterials in Clotihng Construction)

3(3-0-6)

07-113-214 การออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑสิ่งทอ
(Textile Product Design and Construction)
07-113-215 เคหะสิ่งทอ (Household Textiles)

3(1-4-4)

07-113-303 การตัดเย็บเสื้อผาบุรุษ (Construction of Men’s Wear)

3(1-4-4)

07-113-305 การสรางแบบตัดดวยคอมพิวเตอร (Computerized Pattern Making)

3(1-4-4)

07-113-306 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อแบบเทเลอร (Tailoring Techniques)

3(1-4-4)

07-113-320 เทคนิคการตัดเย็บชุดไทย (Thai Design Dressing Techniques)

3(1-4-4)

07-113-419 การตัดเย็บเสื้อเพื่อการคา (Commercial Clothing Construction )

3(1-4-4)

07-113-427 การตัดเย็บชุดวิวาหและชุดราตรี
(Construction of Wedding and Evening Dresses)
07-113-428 การสรางสรรคแบบตัด ( Pattern Creativity)

3(1-4-4)

3(3-0-6)

3(1-4-4)

 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการศึกษาปกติ
ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1
01-002-101
xx-xxx-xxx
xx-xxx-xxx
07- 111-102
07-112-101
07-611-104
07-112-105

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
1
3
3
3
3
19
23

3
3
0
3
3
2
1
15

0
0
2
0
0
2
4
8

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
2
1
1
1
14

0
0
0
2
4
4
4
14

ภาษาอังกฤษ 1
วิชากลุมภาษาไทย
วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ
หลักการสิ่งทอและเครื่องนุง หม
วิวัฒนาการการแตงกาย
หลักศิลปะเพือ่ งานคหกรรมศาสตร
การตัดเย็บเสื้อผาเบื้องตน
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห =
ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2

01-002-102
xx-xxx-xxx
xx-xxx-xxx
07-311-101
07-112-102
07-112-103
07-112-104

หนวยกิต

ภาษาอังกฤษ 2
วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
หลักการประกอบอาหารและโภชนาการ
เทคนิคการตัดเย็บเสื้อ 1
การวาดภาพสําหรับการออกแบบแฟชัน่
การออกแบบแบบตัด 1
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห =

3
3
3
3
3
3
3
21
28

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6
1
6
6
5
4
34

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6
6
5
4
4
4
35
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ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
1
1

0
0
0
0
4
4

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6
6
6
4
4

3
21
25

3
17

0
8

6
33

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
0
1
1
2
1
x
x

0
2
4
4
2
4
x
x

หนวยกิต

xx-xxx-xxx
xx-xxx-xxx
xx-xxx-xxx
07-511-101
07-112-201
07-112-202

วิชากลุมภาษาตางประเทศ
วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
การประกอบธุรกิจเบื้องตน
การตัดเย็บเสื้อผาสตรี
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสําหรับการ
ออกแบบเสื้อผา
07-611-102 หลักการวิชาชีพคหกรรมศาสตร
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห =
ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2
xx-xxx-xxx
xx-xxx-xxx
07-112-205
07-112-206
07-112-207
07-112-209
xx-xxx-xxx

วิชากลุมภาษาตางประเทศ
วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ
เทคนิคการตัดเย็บเสื้อ 2
การออกแบบแบบตัด 2
การวิเคราะหโครงสรางผา
การยอมสีสิ่งทอ
วิชาชีพเลือก 1
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห =

3
1
3
3
3
3
3
19
xx

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
1
4
4
5
4
x
x
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ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1
07-112-301
07-112-302
07-112-303
07-112-313
07-112-314
xx-xxx-xxx
xx-xxx-xxx

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
3
21
xx

3
1
2
1
1
x
x
x

0
4
2
4
4
x
x
x

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
0
3
1
1
x
x
x

0
2
0
4
4
x
x
x

ธุรกิจสินคาเครื่องแตงกาย
การตัดเย็บเสื้อผาอุตสาหกรรม
ผาทอพื้นเมือง
การทําแบบตัดและตัดเย็บเสือ้ บนหุน
การสรางสรรคงานแฟชั่น 1
วิชาชีพเลือก 2
วิชาชีพเลือก 3
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห =
ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2

xx-xxx-xxx
07-011-301
07-112-304
07-112-311
07-112-315
xx-xxx-xxx
xx-xxx-xxx

หนวยกิต

วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
ภาษาอังกฤษเพื่องานแฟชัน่
การออกแบบและตัดเย็บเสือ้ ผาเด็ก
ศิลปะการตกแตงเสื้อผา
วิชาชีพเลือก 4
วิชาเลือกเสรี 1
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห =

3
1
3
3
3
3
3
19
xx

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
4
5
4
4
x
x
x

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
1
6
4
4
x
x
x
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ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 1

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

0

40

ศึกษาดวย
ตนเอง
0

0

40

0

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

1

4

ศึกษาดวย
ตนเอง
4

3

2

2

5

3
9
xx

x
x

x
x

x
x

หนวยกิต

07-113-426 สหกิจศึกษาทางออกแบบแฟชั่นผา
6
และเครื่องแตงกาย
รวม
6
ชั่วโมง / สัปดาห = 40
ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต

07-112-418 โครงงานพิเศษทางออกแบบแฟชั่นผา
และเครื่องแตงกาย
07-112-421 สัมมนาทางออกแบบแฟชั่นผาและ
เครื่องแตงกาย
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห =
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานในการใชภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟง การพูด การอาน และ
การเขียนประเภทตาง ๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language skills, listening,
speaking, reading and writing
01-001-104

3(3-0-6)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ หลักการ
เขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication; principles of business letter
writing; types of business letters; business-related reports and projects

3(3-0-6)
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
Thai for Presentation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาไทย ความรูท ั่วไปในการนําเสนอ องคประกอบการนําเสนอ
ประเภทการนําเสนอ หลักและวิธีการนําเสนอ การเตรียมการนําเสนอ และการเลือกสื่อโสตทัศนูปกรณ
Basic Thai language; general knowledge of Thai for presentation; factors of presentation;
types of presentation; principles of presentation; presentation and audio-visual aids selection
01-001-107

21
01-001-109

วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานของวรรณคดีไทย ความหมายและประเภทของวรรณคดีมรดก ความสําคัญ
และคุณคาวรรณคดีมรดก วิเคราะหและประเมินคาวรรณคดีมรดก
Basic Thai literature; definitions and types of heritage literature; importance and value of
heritage literature; analysis and evaluation of heritage literature
3(3-0-6)
การเขียนเชิงวิชาชีพ
Thai Writing for Profession
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม การ
เขียนสาสนและคํากลาวในโอกาสตาง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนบทความ การเขียนคําขวัญและโฆษณา
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches; projects;
articles; slogan and advertisements

01-001-110

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
3(3-0-6)
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
English 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชสํานวนและโครงสรางภาษาระดับพืน้ ฐาน การทักทาย การแนะนําตัว การบรรยาย
บุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุการณในอดีต
และการบรรยายแผนการและการพยากรณในอนาคต
Basic English language usage of expressions and structures; greetings and introductions;
describing people; describing things, interest and hobbies; describing places; describing past events;
describing future plans and predictions

22
01-002-102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาระดับสูงขึ้นเพื่อใชภาษาใหถูกตองตามสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม
ได แ ก การเปรี ย บเที ย บ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น และการเตื อ น การกํ า หนดเงื่ อ นไข ข า ว
หนังสือพิมพ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงานและการศึกษาตอ
Upper level of English language usage for different situations: comparison; instructions
and warning; conditions; newspaper news; exchanging opinions; job application and study application
01-002-205

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาอังกฤษที่เกีย่ วเนื่องกับวิชาชีพ ไดแก ความรูเกีย่ วกับคําศัพทและสํานวน
เกี่ยวกับวิชาชีพ ใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนือ้ เรื่อง การใหนิยามและการจําแนกประเภท การ
เปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติ ปาย ประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการและบทคัดยอ
English language usage for careers in technical fields: technical terms and work-related
expressions; main ideas and supporting details; definitions and classification; comparison; instructions;
notice and labels; process description and abstracts
01-002-206

3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในอาชีพตาง ๆ การพบปะผูคน การใชโทรศัพท
การนั ด หมาย การนํ า เสนองาน การบอกคุ ณ สมบั ติข องสิน คา และบริ ก าร การพู ด ถึ ง เปา หมายและการ
ตัดสินใจทําธุรกิจ การตอวาและการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจ การตรวจสอบความกาวหนาของ
การดําเนินงาน ความเขาใจภาษา และวัฒนธรรม
English language communication skills for various careers; meeting people; telephoning;
making an appointment; giving presentation; describing products and services; identifying goals and
business decision making; making and dealing with complaints; checking progress on work; understanding
language and culture

23
01-002-211

การอานภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Reading 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชพจนานุกรม การเดาความหมายของคําศัพทจากปริบท องคประกอบและโครงสราง
ของประโยค องคประกอบที่ชวยในการอาน ทักษะการอานจับใจความ และเทคนิคการอาน
Using a dictionary; guessing the meanings of words from context; components and
sentence structures; components of reading comprehension; reading skills of finding main ideas and
reading techniques
01-002-216

3(3-0-6)
การฟงภาษาอังกฤษ
English Listening
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการฟงภาษาอังกฤษเบื้องตนในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน การฟงระดับ
ประโยค การฟงบทสนทนา การฟงระดับยอหนา การฟงบทความและตอบคําถาม ทักษะการฟงเพือ่ จับ
ใจความและเทคนิคการฟง
Introduction to English listening skills in various situations in daily lives; listening simple
sentences, short dialogues, short paragraphs, short articles and answering the questions; listening
comprehension skills of finding main ideas and listening techniques
01-002-217

3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
Industrial English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษที่ใชในงานอุตสาหกรรมเบื้องตน การบรรยายเครื่องมือและ
วิธีการใช การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ การอานปายประกาศและสัญลักษณ การกรอกแบบฟอรมการซอมและ
บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ การแสดงความคิดเห็นในงานอาชีพ การบันทึกรายงาน
Introduction to English language skills in industrial fields; describing tools and tool using;
comparing products; reading signs and symbols; filling in repairing and maintenance forms; expressing
opinions in industrial areas; writing down the reports

24
01-002-218

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสนทนาในสถานการณตางๆในชีวิตประจําวันใหถูกตองตามวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา ไดแก การทักทายและแนะนําตัว คําแนะนํา การสนทนาทางโทรศัพท การบอกที่ตั้งและทิศทาง การ
ขอรองและการเสนอให การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance with native culture:
greetings and introductions; advice; telephoning; locations and directions; requests and offers; thanking
and apologizing
01-002-219

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
English for Communication in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเพื่อติดตอสื่อสารในสถานการณตางๆ การจองตัว๋
และการจองหองพัก การสั่งอาหาร การโทรศัพท การบันทึกสาระสําคัญ การนําเสนอขอมูล การนัดหมาย
English skills in daily lives to communicate in various situations: reserving tickets and
reserving accommodation; ordering foods; telephoning; writing important information; presenting
information; and making an appointment
01-002-220

ภาษาจีนเบื้องตน
3(3-0-6)
Fundamental of Chinese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะภาษาจีนเบื้องตน ไดแก การฟง พูด อาน และเขียน ประโยคและไวยากรณ ภาษาจีน
ขั้นพื้นฐาน ฝกการสนทนาและอานขอความภาษาจีนสั้นๆ การสรุปเนื้อหาและตอบคําถามเปนภาษาจีนอยาง
พอเขาใจได
Introduction to Chinese language skills: listening, speaking, reading and writing;
basic sentence patterns and grammar; practice of short conversations and reading short messages;
making a summary and answering questions understandably

25
01-002-221

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Chinese for Communication 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คําศัพทและสํานวนทีน่ ิยมใชกันอยางกวางขวางในชีวิตประจําวัน
ความสามารถในการ
สื่อสารกับบุคคลทั่วไปไดอยางเหมาะสม
Widely-used vocabulary and expressions used in daily lives; ability to communicate with
other people appropriately
01-002-222

การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักวิชาการแปลพื้นฐานและฝกการแปลขอความจากภาษาจีนเปนภาษาไทย รวมทัง้ เรียน
วิธีการแปลปากเปลา
Basic translation rules and practice of translating messages from Chinese into Thai and
learning how to translate orally
01-002-223

การแปลภาษาจีนเปนไทย 2
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลัก วิช าการแปลชั ้น สูง ไดแ ก การแปลจดหมายทางราชการ การแปลเชิง ธุร กิจ
วิธีการแปลปากเปลา
Advanced translation rules: translating official letters; translating business issues; how to
translate orally

26
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
01-003-101 มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนทางสังคมศาสตร สังคมกับวัฒนธรรม พฤติกรรมของมนุษยในสังคม การจัด
ระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ปญหาสังคม
Introduction to social sciences; society and culture; human behavior in society; social
organization; socialization; social institutions; social and cultural changes; social problems
01-003-102

มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย แรงจูงใจกับ
มนุษยสัมพันธในหนวยงาน มนุษยสัมพันธในองคกร การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ มนุษยสัมพันธใน
วัฒนธรรมไทย หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ
Introduction to human relationship; human behavior and nature; motivation and human
relationship in workplace; human relationship in organizations; communication and human relationship;
human relationship in Thai culture; religious principles and human relationship
01-003-103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-001-103 สถิติเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัย ขั้นตอนสําคัญของ
การวิจัย และการออกแบบวิจัย กําหนดตัวแปรและสมมติฐานในการวิจัย วิธีการสุมตัวอยางและการเก็บ
รวบรวมขอมูล วิธีการทางขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย การตีความขอมูลและการนําเสนอขอมูล
การเขียนเคาโครงการวิจัย และรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; research process and research
design; variables and research hypothesis; sampling and data collecting; data process and research
analysis; data interpretation and presentation; proposal and report writing

27
01-003-104

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Life and Social Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสรางแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคล กลยุทธ
การบริหารตนเอง เทคนิคการครองใจคน การสรางผลผลิตและการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Forming self-worldviews and attitudes; individual’s duties and responsibilities; selfmanaging strategies; techniques in handling people; efficient work performance; morality and professional
ethics
01-003-105

3(3-0-6)
สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปดานสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา สถาบัน
ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับตางๆ
General knowledge of economic society; the development of economic system and
pricing, economic institution; social and economic development; economic cooperation at various levels
สังคมกับการปกครอง
3(3-0-6)
Society and Government
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสังคม รัฐและอุดมการณทางการเมือง รูปแบบการปกครองของไทย
สถาบันการเมืองการปกครอง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
General knowledge of society, state and political ideology; types of Thai
government and politics institution; political participation
01-003-106

28
01-003-107

สังคมกับสิง่ แวดลอม
3(3-0-6)
Society and Environment
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสํ า คัญ ของสัง คมกับ สิ ่ง แวดลอ ม แนวความคิด พื ้น ฐานทางนิเ วศวิท ยา
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มลพิษสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม
Importance of society and environment; fundamental concept of ecology; natural
resources and environmental conservation; environmental pollutions; environmental management
3(3-0-6)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมและชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการ
ที่ดี การสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Introduction to philosophy of sufficiency economy; sufficiency economy and economic
development; sufficiency economy in society and community; sufficiency economy philosophy and
good governance management; self-immunity protection from socioeconomic, application of
sufficiency economy philosophy
01-003-108

01-003-109

3(3-0-6)
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ความเปนมาของกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพของสาขาวิชา จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรับผิดชอบของผูประกอบ
วิชาชีพตอการกาวลวงในสิทธิสวนบุคคล แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม
กรณีศึกษาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการตระหนักเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ
Introduction to law; background of law; rules and regulations dealing with professions;
professional ethics; human-right; general concepts of ethics and social responsibility; case study related to
realization on professional ethics

29
01-003-112

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กําเนิดสมาคมประชาชาติแห งเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต (อาเซียน) แนวคิดการรวมกลุม
ประเทศอาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ขอกําหนดที่ประชุมสุดยอดอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน
เปาหมายและความรวมมือในการพัฒนาดานการเมืองและความมั่นคง การพัฒนาดานเศรษฐกิจและดาน
สังคม-วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน
Establishment of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); concepts of ASEAN
integration; ASEAN roles and declaration; ASEAN summits’ regulation and ASEAN charter; goals and
cooperation in political and security, economic and socio-cultural development in the ASEAN region
01-003-113

3(3-0-6)
สันติศึกษา
Peace Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพ และสันติศึกษา ปญหาความขัดแยงและความ
รุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems, conflict and violence
in family, community, nation and international level; non-violence management for conflict resolution
01-004-101

สารสนเทศและการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information and Study Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สารสนเทศ ทรั พ ยากรสารสนเทศ ระบบการจั ด เก็ บ ทรั พ ยากร
สารสนเทศในหองสมุด การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศและการใชเครื่องมือชวยคน การศึกษาคนควา
การอางอิง และบรรณานุกรม
General knowledge of information; information resources; storage systems for
information resources in libraries; information resources retrieving and usage of retrieving tools; study
skills; citation and bibliography
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01-004-103

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดลอมและพัฒนาการของมนุษย สรีรวิทยาที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรู และการจูงใจ เชาวนปญญาและความฉลาดทางอารมณ
บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Basic psychology; genetics; environment and human development; influence of
physiology on human behaviors; perception, learning, and motivation; intelligence and emotional quotient;
personality, adjustment and mental health; social behavior
01-004-106

ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความเปน มาของชนชาติ ไ ทย ลั ก ษณะสั ง คม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ลัก ษณะ
ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมขาว ภูมิปญญาไทยดานตาง ๆ
Background of Thai nationality; characteristics of society; economics; Thai
administration; belief; religion; tradition; rice culture; various aspects of Thai wisdom
01-004-108

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฏีบุคลิกภาพ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ การ
ปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรูเกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธกับบุคลิกภาพ และการ
พัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting personality;
personality improvement; self-perception, mental health and self-adjustment; human relationship and
personality; perfect personality development
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01-004-109

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พฤติกรรมมนุษย องคประกอบพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตน การพัฒนางานและ
พฤติกรรมการทํางาน บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต มนุษยสัมพันธและสื่อสารเพื่อสรางมนุษย
สัมพันธ การเสริมสรางชีวิตใหเปนสุข
Human behavior; elements of human behaviors; self-development; work
development and working behaviors; personality, self-adjustment and mental health; human relationship
and communication for building human relationship; happy life enhancement
1.4 กลุมวิชาคณิตยศาสตรและวิทยาศาสตร
02-001-101 คณิตศาสตรพนื้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ตรรกศาสตรเบื้องตน เมตริกซและตัวกําหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู
ความนาจะเปนเบื้องตน ทฤษฎีบททวินาม ลําดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules; permutation and
combination; introduction to probability; binomial theorem ; sequences and series
02-001-103

3(3-0-6)
สถิติเบื้องตน
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงตัวแปรสุม การสุม
ตัวอยาง การแจกแจงความนาจะเปนของฟงกชันของตัวอยางสุม การประมาณคา และการทดสอบสมมติฐาน
Introduction to statistics; probability; random variable distribution of random variable;
sampling; distribution of functions of random variable; estimation, hypothesis testing
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02-001-104

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราสวน สัดสวน รอยละและการประยุกต พื้นที่
และปริมาตร คาสาธารณูปโภค ดอกเบี้ยและเงินผอนชําระ ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินได เลขดัชนี ตรรกศาสตร
เบื้องตนและการใหเหตุผล และความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ
Introduction to weights and measures; ratio, proportion, percentage and application; area
and volume; infrastructure expenses; interest and installment; value added tax and income tax; index;
introduction to logic and reasoning; introduction to statistics
02-002-101

3(3-0-6)
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
Science in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรกับปรากฏการณธรรมชาติ
พลังงาน ไฟฟาและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีในชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการ
และพันธุกรรมของมนุษย
Introduction to science and technology; science and natural phenomenon; energy; electric
and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical in everyday life; evolution and human
genome
3(3-0-6)
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
Environment and Resource Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพนื้ ฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุลธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
Basic knowledge of environment and resource management; ecological principles and
natural balance; natural resources; environmental pollution; conservation of natural resources and
environment; environmental impact assessment and environment management
02-002-104
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1.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
01-005-101 พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ วิทยาศาสตรการกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดัชนีมวลกาย
รูปแบบของการจัดการแขงขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล และ
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
General knowledge of sports science; physical fitness testing; body mass index; forms of
sports competition and types of sports; injury and first aid; forms of exercises for health
1(0-2-1)
ลีลาศ
Social Dance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศฝกทักษะ
พื้นฐานของการลีลาศในจังหวะตาง ๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of social dance;
practice of social dance
01-005-116

1(0-2-1)
กีฬาประเภททีม
Team Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภททีม การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภททีม การแขงขันกีฬา และการจัดการแขงขัน
กีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of team sports; training team sports; building physical fitness; rules,
regulations and etiquettes of team sports; competition and competition management of team sports; sports
injuries and first aid
01-005-124
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01-005-125

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู ทั ่ว ไปเกี ่ย วกับ กีฬ าประเภทบุค คล ฝก ทัก ษะการเลน กีฬ าประเภทบุค คล
การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การแขงขันกีฬาและ
การจัดการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of individual sports; training individual sports; building physical
fitness; rules, regulations and etiquettes of individual sports; competition and competition management of
individual sports; sports injuries and first aid
01-006-101

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ ความหมายและความสําคัญ ประเภทของนันทนาการ
กิจกรรมนั น ทนาการ ฝ ก ปฏิ บัติ ก ารเปน ผู นํานั น ทนาการ การจัด กิจ กรรมนั น ทนาการเพื่ อ การฝ ก อบรม
เกมสนันทนาการ การอยูคายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation; types of
recreation; recreational activities; training in recreational leadership; recreational activities for training
courses; recreational games; camping and appropriate recreational activities
01-006-105

นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม
1(0-2-1)
Recreation for Training Courses
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของนันทนาการ การเปนผูนํานันทนาการ
ในการฝก อบรม ฝ ก ปฏิ บัติการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชในการฝก อบรม และการเลือกใชกิจกรรม
นันทนาการใหเหมาะสมกับการอบรมตาง ๆ
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation;
recreational leadership for training courses; practice of recreational activities for training courses;
appropriate recreational activities for training courses
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
07- 111-102 หลักการสิ่งทอและเครื่องนุงหม
3(3-0-6)
Principles of Textiles and Clothing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้นฐานดานเสนใยสิ่งทอ คุณสมบัติ และลักษณะของผ าชนิดตาง ๆ การเลือกซื้อ
การนําไปใช การซอมแซมและการดูแลรักษาเครื่องนุงหม
Basic knowledge of fibers and textiles; properties and types of cloth; purchasing;
application; repairing and maintaining of clothing
07-311-101

หลักการประกอบอาหารและโภชนาการ
3(2-2-5)
Principles of Cookery and Nutrition
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู เ กี่ ย วกั บ การประกอบอาหารและโภชนาการ อาหารหลั ก 5 หมู แ ละสารอาหาร
การกํ าหนดรายการอาหาร ตํ ารั บอาหาร การเลือกซื้อและการเก็ บรั กษาวั ตถุ ดิบ การเตรี ยมวั ตถุ ดิ บและ
การประกอบอาหารอยางสงวนคุณคาทางโภชนาการ
General knowledge of cookery and nutrition; five groups of food and nutrients; menu
setting; recipes; raw material purchasing and storage; raw material preparation, and nutrient preservation
cooking
3(3-0-6)
การประกอบธุรกิจเบื้องตน
Introduction to Business Operation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ แนวคิดและการจัดการทางธุรกิจ การเลือกทําเลที่ตั้ง การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย การเลือกใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาดในธุรกิจ ความรับผิดชอบของผูประกอบการตอ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
General knowledge of business; concepts and business management; plant location;
human resources management; strategies of marketing combination in business; responsibilities of
entrepreneurs for stakeholders
07-511-101
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07-611-102

หลักการวิชาชีพคหกรรมศาสตร
3(3-0-6)
Principles of Home Economics Profession
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : นิยาม ปรัชญา ขอบขายและประโยชนของคหกรรมศาสตร หลักการงานอาชีพในสายวิชาผา
และเครื่ องแต งกาย อาหารและโภชนาการ พั ฒนาการครอบครั ว บ านและศิ ลปะสั มพั นธ แนวโน มของ
เทคโนโลยีงานอาชีพคหกรรมศาสตร การวิเคราะหงานอาชีพ กระบวนการเขาสูอาชีพ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
การประกอบอาชีพอิสระ การประกอบอาชีพใหประสบความสําเร็จ
Definition, philosophy, scope and benefits of home economics; principles of career in
textiles and apparels and food and nutrition; family development; home and relational art, technology
trends in home economics; career analysis; preparation for career in government sectors, private sectors
and free-lance; career success
หลักศิลปะเพื่องานคหกรรมศาสตร
3(2-2-5)
Principles of Art in Home Economics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สุนทรียศาสตรและการรับรูทางศิลปะ ประวัติศาสตรศิลปะที่เกีย่ วของกับงานคหกรรมศาสตร
หลักการจัดองคประกอบศิลป และการสรางสรรคงานศิลปะเพื่อประยุกตในงานคหกรรมศาสตร
Aesthetics and perception of art; history of home economics art, principles and elements
of art; application of art creation in home economics
07-611-104

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Co-operative Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู
:ปฏิบัติการเตรียมความพรอมกอนออกสหกิจศึกษา ความหมาย ความสําคัญ ความเปนมาและ
พัฒนาการสหกิจศึกษา เทคนิคการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ วิธีเขียนรายงานและการนําเสนอรายงาน
สหกิจศึกษา
Preparation for cooperative education; meaning, importance, background and development;
working technique in workplace; report writing, and co- operative education presentation
07-011-301
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2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
07-112-101 วิวัฒนาการการแตงกาย
3(3-0-6)
Evolution of Costumes
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ประวัติความเปนมา ขนบธรรมเนียมประเพณีและอิทธิพลที่มีตอการแตงกายในยุคสมัย
ตางๆ ของชนชาติไทย วิวัฒนาการการแตงกายของไทยและตางชาติ
History of costumes; tradition and influence on Thai costumes in different periods;
evolution of Thai and foreign costumes
07-112-102

3(1-4-4)
เทคนิคการตัดเย็บเสื้อ 1
Clothing Construction Techniques 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักและวิธีการตัดเย็บเสื้อผา การทําเครื่องหมายบนแบบตัดและผา การเย็บประกอบเสื้อ
ตัวหลวมและเสื้อเขารูป การตัดเย็บแขนเสือ้ คอเสื้อ และกระโปรง ตามรูปแบบที่กําหนดไดอยางเหมาะสม
Principles and methods of clothing construction; pattern and fabric marking; loose and
fit blouse sewing; sleeve, collar and skirt construction
การวาดภาพสําหรับการออกแบบแฟชัน่
3(1-4-4)
Sketching for Fashion Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปในการออกแบบแฟชั่น โครงสรางรูปรางสตรี บุรุษและเด็ก เทคนิคการวาด
โครงสรางหุนแสดงแบบ สวนประกอบของเสื้อผาเครื่องแตงกายและการตกแตงเสื้อผา เทคนิคการระบายสี
General knowledge of fashion design; body figure of women, men and children; drawing
technique; models; components of garments and cloth decorating; painting technique
07-112-103
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07-112-104

การออกแบบแบบตัด 1
3(1-4-4)
Flat Pattern Design 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพนื้ ฐานการออกแบบและทําแบบตัด การสรางและการดัดแปลงแบบตัดเสื้อ แขนเสื้อ
กระโปรง การสรางแบบตัดคอเสื้อและปกเสื้อ การเลือกใชผาใหเหมาะสมกับแบบเสื้อ การลองตัวเพื่อแกไข
แบบตัด
Basic knowledge of design and pattern making; making and modifying of clothing
patterns; sleeves, skirts, necklines and collar patterns; selecting fabrics suitable to patterns; fitting for
pattern fixing
07-112-105

การตัดเย็บเสื้อผาเบื้องตน
3(1-4-4)
Introduction to Clothing Construction
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณตางๆ ที่ใชในการตัดเย็บ การใชจักรเย็บผา การเย็บตะเข็บ
ดวยมือและจักร การเย็บเครือ่ งเกาะเกี่ยว การสรางแบบและตัดเย็บเสือ้ และกระโปรง
Sewing tools and equipments; use of sewing machines; seam sewing; fastener sewing;
pattern making; sewing shirts and skirts
การตัดเย็บเสื้อผาสตรี
3(1-4-4)
Clothing Construction of Women’s Wear
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 07-112-102 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สั ด ส ว นและรู ป ร า งสตรี วั ย ตา งๆ การออกแบบเสื้ อ ผ า สตรี ใ ห เ หมาะสมกั บ โอกาสและ
สมัยนิยม การทําแบบตัดและตัดเย็บเสื้อผาสตรีตามสมัยนิยม และการเลือกใชวัสดุตกแตงใหเหมาะสมกับ
เสื้อผาสตรี
Female anatomy of different age groups; clothing design to suit occasions and trends;
pattern making and sewing to suit occasions and trends; decorative materials selection
07-112-201
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07-112-202

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสําหรับการออกแบบเสื้อผา
3(1-4-4)
Computer Technology for Clothing Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ราวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร เ พื่อ การวาดภาพสํ าหรั บ การออกแบบเครื่ อ งแต ง กาย
การออกแบบลวดลายผา และการนําเสนอผลงานคอลเล็คชั่นเสื้อผา
Computer programs for clothing design drawing; fabric printing design; clothing
collection presentation
07-112-205

เทคนิคการตัดเย็บเสื้อ 2
3(1-4-4)
Clothing Construction Technique 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 07-112-102 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เทคนิคทั่วไปเพื่อการตัดเย็บเสื้อผา เทคนิคการเย็บตะเข็บแบบตางๆ กระเปาในเสื้อผา
ปกเสื้อ และการตกแตงเสื้อผา ประเภทและคุณลักษณะของผาพิเศษ การใชและดูแลรักษาผาคุณลักษณะ
พิเศษ ฝกทักษะการตัดเย็บเสื้อชุดจากผาคุณลักษณะพิเศษ
Clothing construction general techniques; seams, pockets, collar, sewing techniques and
clothing decoration; types and characteristics of special fabrics; usage and care of special fabrics; skill in
special fabric clothing construction
07-112-206

3(1-4-4)
การออกแบบแบบตัด 2
Flat Pattern Design 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 07-112-104 การออกแบบแบบตัด 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสรางแบบตัดและการปรับแบบตัดมาตรฐาน การดัดแปลงแบบตัดเสื้อ กระโปรง เสื้อชุด
และกางเกง การสรางแบบตัดปกเสื้อ และแขนเสื้อ การวิเคราะหแบบตัด
Pattern making and standard pattern resizing; pattern adjusting for shirts, skirts, dresses
and pants; collars and sleeves pattern making; pattern analysis
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07-112-207

การวิเคราะหโครงสรางผา
3(2-2-5)
Fabric Structure Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 07-111-102 หลักการสิ่งทอและเครื่องนุง หม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การวิเคราะหโครงสรางของเสนใย เสนดาย กระบวนการผลิตผา โครงสรางผาชนิดตาง ๆ
และการตกแตงที่มีผลตอการใชงานของผา
Fabric structure analysis; yarn; fabric production process; fabric structures and finishing
affecting fabric usage
07-112-209

การยอมสีสิ่งทอ
3(1-4-4)
Textile Dyeing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการยอมสีสิ่งทอ การใชวัสดุอุปกรณ สีธรรมชาติ สีสังเคราะห ปฏิบัติการยอมสีสิ่งทอ
ประเภทตางๆ การทําผามัดยอมและการจัดทําผลิตภัณฑจากผามัดยอม
Principles of dyeing; material and equipment using; natural dye; synthetic dye; practice
various types of textile dyeing; tie dyed fabric and products of tie dyed fabric
07-112-301

3(3-0-6)
ธุรกิจสินคาเครื่องแตงกาย
Garment Business
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปของธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ การวิเคราะหขอ มูลเกี่ยวกับธุรกิจสินคาแฟชั่นผา
และเครื่องแตงกาย การบริหารงานและการดําเนินงานธุรกิจ การประเมินสถานการณ การจําลองโครงการ
ธุรกิจสินคาแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย
General knowledge of garment business; business categories; data analysis of fashion and
garment businesses; business administration and management; situation assessment; project simulation of
fashion and garment businesses
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07-112-302

การตัดเย็บเสื้อผาอุตสาหกรรม
3(1-4-4)
Industry Clothing Construction
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กระบวนการผลิตเสื้อผา การใชงานอุปกรณ และเครื่องจักรอุตสาหกรรมเสื้อผา ชนิดของ
ตะเข็บ และฝเข็มในอุตสาหกรรม การทําแบบตัดและการปรับขนาด การวางแบบและการคิดคํานวณผา การ
ปูผา การตัดผา การมัดแยกจายงาน และการตัดเย็บเสื้อผาระบบอุตสาหกรรม ความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรม
Garment production processes; industrial equipments; and machines; types of seams and
stitches in apparel industry; pattern making and resizing; cloth pattern-laying and calculation; layout and
cutting; bundling; industrial clothing construction: safety in factories
07-112-303

3(2-2-5)
ผาทอพื้นเมือง
Native Woven Fabric
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ประวั ติก ารทอผ าพื้ น เมื องภาคต างๆ โครงสร า งผา ทอ ลวดลายผา วัสดุ เครื่ องมือ และ
อุปกรณในการทอผาพื้นเมือง การทอผาพื้นเมืองแบบตางๆ การวิเคราะหผาทอ และการใชประโยชนของ
ผาทอพื้นเมืองภาคตางๆ ของไทย
History of native woven fabric in various regions; basic woven fabric structures; fabric
design patterns; material, tools and equipment for native weaving; various native fabric weaving: woven
fabric analysis; utility of native woven fabric in different regions of Thailand
ภาษาอังกฤษเพื่องานแฟชัน่
3(3-0-6)
English for Fashion
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การฟง การพูด การอาน การเขียน เขาใจสาระสําคัญของเนื้อหา คําศัพทที่เกี่ยวกับงาน
ออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย และนําไปใชในการติดตอสื่อสารและการประกอบอาชีพ
Listening; speaking; reading; writing; understanding the main idea of contents;
vocabulary relating to fashion and garment design for communication and occupation
07-112-304
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07-112-311

การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผาเด็ก
3(1-4-4)
Design and Construction of Children’s Wear
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการออกแบบเสื้อผาเด็ก การเลือกวัตถุดิบ รูปรางและสัดสวนของเด็ก ขนาดมาตรฐาน
ของเสื้อผาเด็ก การวัดตัว การสรางแบบตัด เทคนิคการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผาเด็ก ฝกทักษะการออกแบบ
และตัดเย็บเปนกลุมผลิตภัณฑเสื้อผาสําหรับเด็กวัยตาง ๆ
Principles of children's wear design; raw material selection; figures of children in each
stage; standard sizes of clothing for children; body measurements; pattern making; design and construction
techniques; practice in designing and constructing clothing for children of various ages
07-112-313

การทําแบบตัดและตัดเย็บเสื้อบนหุน
3(1-4-4)
Pattern Making and Draping
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สรีระของคนและหุน การสรางแบบตัดเบื้องตนบนหุน การดัดแปลงแบบตัดเสื้อบนหุน
การดัดแปลงแบบตัดกระโปรงและเสื้อชุดบนหุน การเลือกใชผาและวัสดุตกแตง การตัดเย็บเสื้อชุดบนหุน
Anatomy of human and models; fundamental pattern making for models modification
of blouse patterns for models; modification of skirt and dress patterns for models; selection of fabric and
accessories; model dress draping
07-112-314

3(1-4-4)
การสรางสรรคงานแฟชัน่ 1
Fashion Creativity 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 07-112-103 การวาดภาพสําหรับนักออกแบบแฟชั่น
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แรงบันดาลใจในการออกแบบแฟชั่น หลักการสรางสรรคงานแฟชั่น เทคนิคการสรางสรรค
งานแฟชั่นเปนกลุมผลิตภัณฑตนแบบ การนําเสนอผลงานสรางสรรคงานแฟชั่น
Inspiration for fashion design; principles of fashion creation; techniques of fashion
creation as product prototype; fashion-creation presentation
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07-112-315 ศิลปะการตกแตงเสื้อผา
3(1-4-4)
Art of Clothing Decoration
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการออกแบบตกแตงเสื้อผา การเลือกใชวัสดุในการตกแตง การใชเทคนิคการตกแตง
เสื้อผาแบบตาง ๆ ใหเหมาะสมกับโอกาสและสมัยนิยม
Principles of clothing decoration design; selecting materials in embellishment; appropriate
clothing decoration techniques for various occasions
07-112-418 โครงงานพิเศษทางออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย
3(1-4-4)
Special Project in Fashion Clothing and Textile Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การเขี ย นโครงการ ป ญ หาหรื อ หั ว ข อ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งานด า นออกแบบแฟชั่ น ผ า และ
เครื่องแตงกาย การศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ ดําเนินการทดลอง ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ วิเคราะหขอมูล สรุปผลและนําเสนอผลงาน
Project writing; problems or topics relating to fashion clothing and textile design;
systematic research and collection of data; experimentation; product design and development; data
analysis; result summarization and presentation
07-112-421 สัมมนาทางออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย
3(2-2-5)
Seminar in Fashion Clothing and Textile Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการสัมมนา องคประกอบการสัมมนา กระบวนการ รูปแบบและ
เทคนิคในการจัดสัมมนา เอกสารที่เกี่ยวของกับการสัมมนา ดําเนินการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ตามวิธีและหลักการจัดสัมมนาดานออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย และการประเมินผลโครงการ
Basic knowledge of seminar and its components; organizational procedures; patterns and
techniques of seminar arrangement; related documents; seminar arrangement to exchange opinions
according to methods and principles of fashion clothing and textile seminar; project evaluation
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2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
07-113-426 สหกิจศึกษาทางออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย
6(0-40-0)
Co-operative Education for Fashion Clothing and Textile Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 07-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปฏิบัติการในสถานประกอบการเสมือนเปนพนักงานของสถานประกอบการในลักษณะงาน
ที่ตรงกับสาขาวิชา และเหมาะสมกับความรู ความสามารถ ทักษะทางทฤษฎีและปฏิบัติ รวมเวลา 16 สัปดาห
อยางตอเนื่อง โดยทํางานเต็มเวลา มีผูนิเทศงาน ติดตาม และประเมินผล รวมถึงการนําเสนอผลงานจากการ
ออกปฏิบัติงานอยางเปนระบบ
Operating as a full-time worker in a workplace concerning the fields of study using
knowledge, abilities, and skills for 16 weeks continuously; follow-up supervision, evaluation, and
systematic operation presentation
07-113-319

3(0-40-0)
การฝกงานวิชาชีพทางออกแบบแฟชัน่ ผาและเครื่องแตงกาย
Practice for Fashion Clothing and Textile Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ฝ ก งานวิ ช าชี พ ในสถานประกอบการด า นออกแบบแฟชั่ น ผ า และเครื่ อ งแต ง กายหรื อ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เปนระยะเวลาการฝก 8 สัปดาหตอเนื่องกัน
Training in Fashion Clothing and Textile Design workplaces or related organizations
for 8 weeks
ก) กลุมวิชาออกแบบแฟชัน่
07-113-208 การออกแบบลวดลายผาและเทคนิคการพิมพ
3(1-4-4)
Fabric Design and Printing Technique
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 07-611-104 หลักการศิลปะเพื่องานคหกรรมศาสตร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบลวดลายสิ่งทอ การใชสี การเลือกใชวัสดุและอุปกรณ วิธีการพิมพสิ่งทอ
การประยุกตงานออกแบบ เพื่องานพิมพสิ่งทอ
Textile printing design; color application; material and tool selection; textile printing
methods; applications of design in textile printing
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07-113-210

การแสดงแบบแฟชั่น
3(1-4-4)
Fashion Shows
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการแสดงแบบแฟชั่น พื้นฐานในการแตงหนา หลักการ เทคนิคและ
ประเภทของการแตงหนา การออกแบบทรงผมตามสมัยนิยม การเลือกใชอุปกรณและเครื่องสําอางสําหรับ
การแตงหนาและทําผม ศึกษากายวิภาคศาสตร หลักการเดินแบบ เพื่อนําเสนอผลงานการเดินแบบแฟชั่นใน
โอกาสตางๆ
General knowledge of fashion shows, basics of make-up; principles, techniques and
types of make-up; design of trendy hairstyles; equipment and cosmetics selection for make-up and hair
styling; anatomy; techniques for catwalk shows in various occasions
07-113-211

3(1-4-4)
การสรางสรรคงานบาติก
Batik Creativity
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบลวดลาย และการทําผาบาติก การเลือกใชวัสดุอุปกรณ การสรางสรรค
ผลิตภัณฑจากผาบาติก ฝกทักษะการทําผาบาติก
Batik design and making; tool and equipment selection; creation of batik products; batik
making practice
ศิลปการแตงกาย
3(3-0-6)
Grooming
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักศิลปประยุกตเพื่อใชในการแตงกาย การเลือกเครื่องแตงกายใหเหมาะสมกับโอกาส
รูปราง วัย และสมัยนิยม หลักการเลือกใชเครื่องประดับ เครื่องประกอบการแตงกาย และการพัฒนา
บุคลิกภาพดานการแตงกาย
Principles of applied ar in dressing; selection of suitable clothes for occasions; shapes,
ages and trends; principles of selection of jewelry, apparel accessories, and personality development in
dressing
07-113-212
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07-113-301

คอมพิวเตอรกราฟกเพื่อการออกแบบแฟชั่น
3(1-4-4)
Computer Graphics for Fashion Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบแฟชั่นดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก การใชเครื่องมือของโปรแกรม
ตางๆ ที่ใชในงานออกแบบแฟชั่น เทคนิคการออกแบบเครื่ องแตงกายและลวดลายผา การประยุก ตใ ช
คอมพิวเตอรในงานสื่อผสมสําหรับงานแฟชั่น และการนําเสนอคอลเล็คชั่นเสื้อผา
Fashion design by computer graphic programs; using program tools for fashion
design; techniques of costume and fabric design; application of computer in multimedia to fashion;
fashion collection presention
การทดสอบสิ่งทอ
3(2-2-5)
Textile Testing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสําคัญของการทดสอบสิ่งทอ มาตรฐานการทดสอบ การทดสอบเสนใย เสนดาย
ผืนผา ผลิตภัณฑสําเร็จรูป และการวิเคราะหขอบกพรองของการผลิตผาและการตกแตง
Importance of textile testing; testing standard; fiber, yarn, fabric and finished product
testing; analysis of fabric production and finishing defects
07-113-302

07-113-314

การออกแบบชุดชั้นในและชุดนอน
3(1-4-4)
Lingeries and Nightwear Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 07-112-103 การวาดภาพสําหรับนักออกแบบแฟชัน่
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลั ก การออกแบบชุ ด ชั้ น ในและชุ ด นอน รู ป ร า งและขนาดตั ว ของสตรี วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช
การออกแบบชุดชั้นในและชุดนอนตามสมัยนิยม การนําเสนอคอลเล็คชั่นผลงานชุดชั้นในและชุดนอน
Principles of lingeries and nightwear design; women’s figures and body sizes; raw
materials; trendy lingeries and nightwear design; lingeries and nightwear collection presentation
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07-113-317

การออกแบบเครื่องประกอบการแตงกาย
3(1-4-4)
Accessories Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ราวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการออกแบบเครื่ องประกอบการแตงกาย การเลือกใชวัสดุประกอบและตกแตง
การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องประกอบการแตงกายประเภทตางๆ ใหเหมาะสมกับโอกาส และตามสมัยนิยม
Principles of accessories design; materials and decorative items selection; design of
variously trendy accessories products for different occasions
07-113-318

การวางแผนและวิเคราะหแฟชั่น
3(3-0-6)
Fashion Planning and Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู ทั่ ว ไปด า นการวางแผนและวิ เ คราะห แ ฟชั่ น พั ฒ นาการและแนวโน ม แฟชั่ น
การวิเคราะหสถานการณและกระแสของแฟชั่น การวางแผนการออกแบบกลุมผลิตภัณฑแฟชั่น การจําลอง
สถานการณการวางแผนและวิเคราะหแฟชั่น
General knowledge of fashion planning and analysis; fashion development and trends;
fashion situation and trend analysis; planning of fashion product group design; simulation of fashion
planning and analysis
07-113-321

การสรางสรรคงานแฟชัน่ 2
3(1-4-4)
Fashion Creativity 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 07-112-314 การสรางสรรคงานแฟชั่น 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสรางสรรคงานแฟชั่นประเภทเสื้อผาสําเร็จรูป แนวโนมแฟชั่น การตลาดสินคาแฟชั่น
การสรางสรรคงานแฟชั่นเพื่อกลุมลูกคาเปาหมาย
Fashion creativity of ready-made garments; fashion trends; fashion marketing; fashion
creativity for target customers
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ข) กลุมวิชาออกแบบแบบตัด
07-113-213 วัตถุดิบในการตัดเย็บเสื้อผา
3(3-0-6)
Raw Materials in Clothing Construction
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วัตถุดิบและแหลงวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการตัดเย็บเสื้อผา ชนิดของวัสดุตกแตง เครื่อง
เกาะเกี่ยว การเลือกใชวัตถุดิบใหเหมาะสมกับการตัดเย็บเสื้อผา
Raw materials and sources used in clothing contruction; types of decorative materials;
fasteners; suitable raw materials selection for clothing construction
07-113-214

การออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑสิ่งทอ
3(1-4-4)
Textile Product Design and Construction
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักและกระบวนการออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑสิ่งทอ ชนิดและคุณสมบัติของวัสดุ
สิ่งทอ การทําแบบรางและการออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑตนแบบใหสอดคลองกับสมัยนิยมและความ
ตองการของผูบริโภค
Principles and procedures of textile product design and constructing; types and
properties of textile materials; pattern drafting; design and construction of trendy prototypes for target
consumers
07-113-215

3(3-0-6)
เคหะสิ่งทอ
Household Textiles
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปของเคหะสิ่งทอ คุณสมบัติและชนิดของผาที่ใชทําผลิตภัณฑและตกแตงใน
เคหะสถาน การจําแนกประเภทผาที่ใชในเคหะสถาน วัสดุที่ใ ชในการตกแตง ขนาดมาตรฐาน ปายผา
การเลือกซื้อ และการดูแลรักษาผาที่ใชในเคหะสถาน
General knowledge of household textiles; properties and types of fabric used to
make household products and decorating items; classification of household fabric; materials used in
the decoration; standard sizes, banners, purchasing selection and care of household textiles
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07-113-303

การตัดเย็บเสื้อผาบุรุษ
3(1-4-4)
Construction of Men’s Wear
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลั ก การตั ด เย็ บ เสื้ อ ผ า บุ รุ ษ และวั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช ใ นการตั ด เย็ บ ลั ก ษณะรู ป ร า งและขนาด
มาตรฐานของบุรุษกลุมตางๆ การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผาสําหรับบุรุษเพื่อการผลิต ฝกทักษะการตัดเย็บ
ผลิตภัณฑเสื้อผาบุรุษ
Principles of men’s wear construction and materials used; figure characteristics and
standard sizes of various men's groups; design and construction of industrial men’s wear; men’s wear
product construction practice
07-113-305

การสรางแบบตัดดวยคอมพิวเตอร
3(1-4-4)
Computerized Pattern Making
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักและวิธีการใชคอมพิวเตอร เพื่อสรางแบบตัด การปรับขนาดแบบตัด การวางแบบตัด
การคิดคํานวนผา และการตัดแบบตัด ฝกทักษะและประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการสรางแบบตัด
แบบตางๆ
Principles and methods of using computer for pattern making; pattern resizing; fabric
calculation; pattern cutting; practice and application of computer software to create various patterns
เทคนิคการตัดเย็บเสื้อแบบเทเลอร
3(1-4-4)
Tailoring Technique
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปของเสื้อแบบเทเลอร การเลือกผาและวัสดุ ประกอบการทําเสื้อแบบเทเลอร
การทําแบบตัดและการวางแบบตัด การตัดเย็บเสื้อแบบเทเลอรโดยใชกลวิธีการตัดเย็บแบบชางเสื้อชายมา
ประยุกตใช
General knowledge of tailoring wear; fabrics and materials selection; pattern making and
layout; application of men’s wear techniques in tailoring
07-113-306
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07-113-320

เทคนิคการตัดเย็บชุดไทย
3(1-4-4)
Thai Design Dressing Technique
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมาย รูปแบบของชุดไทยแบบตางๆ การวัดตัว การสรางแบบและแยกแบบตัดชุด
ไทย การเลือกผาและวัสดุตกแตงใหเหมาะกับแบบ เทคนิคการตัดเย็บชุดไทยแบบตางๆ
Meaning and styles of various Thai design dresses; body measurement; Thai design
pattern making and grading; selection of suitable fabrics and accessories items; various Thai design
sewing techniques

การตัดเย็บเสื้อเพื่อการคา
3(1-4-4)
Commercial Clothing Construction
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อเพื่อการคา การเตรียมตัวเพื่อดําเนินกิจการรานตัดเย็บ
เสื้อผา หลักการออกแบบเสื้อผาและการทําแบบตัดสําหรับลูกคา การแกไขแบบตัด การตัดเย็บเสือ้ ผาเฉพาะ
บุคคล ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจการรานตัดเย็บเสื้อผา
General knowledge of commercial clothing construction; preparation for running the
business shop; principles of clothing design and tailor-made pattern; pattern adaptation; personal tailoring;
problems and threats in running clothing construction business shop
07-113-419

3(1-4-4)
การตัดเย็บชุดวิวาหและชุดราตรี
Construction of Wedding and Evening Dresses
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมาย ชนิดและประเภทของชุดวิวาหและชุดราตรี การเลือกแบบ ลักษณะผา วัสดุ
ตกแตง การทําแบบและปรับแบบตัด การคํานวณผาเพื่อใชในการตัดเย็บ ฝกทักษะการตัดเย็บชุดวิวาหและ
ชุดราตรี
Meaning, kinds and types of wedding and evening dress; selection of styles; fabric
characteristics; decorative materials; pattern making and adjustment; calculation of fabric used in
construction; practice of making wedding and evening dresses
07-113-427
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07-113-428

การสรางสรรคแบบตัด
3(1-4-4)
Pattern Creativity
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสรางสรรคแบบตัด การตัดเย็บเสื้อผาโดยการสรางแบบตัดบนผาตามพัฒนาการและ
แนวโนมแฟชั่นเสื้อผา การวิเคราะห และการแกไขปญหาแบบตัดเสื้อผา
Patterns creativity; clothing construction by fabric patterns making according to clothing
fashion development and trends; pattern analysis and solutions
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนง
วิชาการ

1

นางสาวกฤตพร ชูเสง
x xxxx xxxxx xx x

2

นางเสาวลักษณ คงคาฉุยฉาย
ผูชวย
ศาสตราจารย
x xxxx xxxxx xx x

3

นางสาวศิราภรณ
ชวเลขยางกูร
x xxxx xxxxx xx x
นางสาวสุวดี ประดับ
x xxxx xxxxx xx x

4

อาจารย

ผูชวย
ศาสตราจารย
อาจารย

จากสถาบัน
คุณวุฒิ สาขาวิชา/วิชาเอก
การศึกษา
พ.ศ.
ม. เกษตรศาสตร,
คหกรรมศาสตร
คศ.ม.
2545
คศ.บ. คหกรรมศาสตรศกึ ษา- ส.เทคโนโลยี
ผาและเครื่องแตงกาย ราชมงคล, 2529
ม.รามคําแหง,
ศศ.ม. คหกรรมศาสตรเพื่อ
2544
พัฒนาชุมชน
คศ.บ. คหกรรมศาสตรศกึ ษา- ส.เทคโนโลยี
ผาและเครื่องแตงกาย ราชมงคล, 2526
คศ.บ. ผาและเครื่องแตงกาย
ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล, 2524
กศ.ม.
ศษ.บ

5

นางสาวมัลลิกา จงจิตต
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย

วท.ม.
คศ.บ.

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
10 10 10 10

15

15

15

15

10

10

10

10

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, 15
2548
ส.เทคโนโลยี
ศิลปหัตถกรรม
ราชมงคล, 2538
คหกรรมศาสตร
ม. เกษตรศาสตร, 13
2553
ผาและเครื่องแตงกาย
ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล, 2547

15

15

15

13

13

13

ศิลปศึกษา

3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนง
วิชาการ

1

นางบุษรา สรอยระยา
x xxxx xxxxx xx x

2

นางสาวพรรณี วิศิษฎวงศกร
ผูชวย
x xxxx xxxxx xx x
ศาสตราจารย
นางจุฑาทิพ รัตนะนราพันธ
ผูชวย
x xxxx xxxxx xx x
ศาสตราจารย

3

รอง
ศาสตราจารย

ภาระการสอนตอสัปดาห
จากสถาบัน
คุณวุฒิ สาขาวิชา/วิชาเอก
แตละปการศึกษา
การศึกษา
พ.ศ. ....
2555 2556 2557 2558
คหกรรมศาสตร
3
3
คศ.ม.
ม. เกษตรศาสตร,
3
3
2529
คศ.บ. ผาและเครื่องแตงกาย
ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล, 2524
คบ. ผาและเครื่องแตงกาย วิทยาลัยครูสวนดุสิต, 10 10 10 10
2526
คศ.บ. ผาและเครื่องแตงกาย
ส.เทคโนโลยี
15 15 15 15
ราชมงคล, 2524
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ลําดับ
ที่
4

5

6

7

8

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นางลักขณา จาตกานนท
x xxxx xxxxx xx x

ตํา
คุณวุฒิ
แหนงวิชาการ
ผูชวย
ศาสตราจารย

สาขาวิชา/วิชาเอก

คศ.ม.

คหกรรมศาสตร

คศ.บ.

ผาและเครื่องแตงกาย
สิ่งทอ

6

6

6

13

13

13

13

10

10

10

10

13

13

13

13

13

13

13

13

จุฬาลงกรณ
10
มหาวิทยาลัย, 2552
ผาและเครื่องแตงกาย มทร.พระนคร, 2547
Middle sex. U. UK., 10
Design for
Interactive Media
2551
ม.ธรรมศาสตร,2548
ภัสตราภรณ
ม.สงขลานครินทร, 12
เคมีอนินทรีย
2545
ม.สงขลานครินทร,
เคมี
2542
3
ม. เกษตรศาสตร,
คหกรรมศาสตร
2543
ส.เทคโนโลยี
พัฒนาการครอบครัว
และเด็ก
ราชมงคล, 2530

10

10

10

10

10

10

12

12

12

3

3

3

ผูชวย
ศาสตราจารย

วศ.ม.
คศ.บ.

นางสาวเกศทิพย กรี่เงิน
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย

คศ.ม.

คหกรรมศาสตร

คศ.บ.

ผาและเครื่องแตงกาย

M.A.

Fashion Textile &
Surface Design

คศ.บ.

ผาและเครื่องแตงกาย

อาจารย

คศ.ม.
คศ.บ.

คหกรรมศาสตร
ผาและเครื่องแตงกาย

อาจารย

คศ.ม.
ศศ.บ

คหกรรมศาสตร
ภาษาอังกฤษ

อาจารย

คศ.ม

แฟชั่นสิ่งทอ

อาจารย

คศ.บ.
M.A.

อาจารย

ศป.บ.
วท.ม.

นางสาวอัชชา หัทยานานนท
x xxxx xxxxx xx x

9

นางสาวประพาฬภรณ
ธีรมงคล
x xxxx xxxxx xx x
10 นางสาวณัฐชยา เปยแกว
x xxxx xxxxx xx x
11 นางสาวไตรติกา พิชิตเดช
x xxxx xxxxx xx x
12 นางสาวสรรษนีย เต็มเปยม
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย

ค.บ.
13 นางปยะธิดา สีหะวัฒนกุล
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย

คศ.ม
ศศ.บ.

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
10 10 10 10

6

นายศรัทธา แขงเพ็ญแข
x xxxx xxxxx xx x

นางสาวอัจฉราวรรณ
ณ สงขลา
x xxxx xxxxx xx x

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.
ม. เกษตรศาสตร,
2540
ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล, 2529
มทร.ธัญบุร,ี 2551
ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล, 2538
ม. เกษตรศาสตร,
2544
ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล, 2534
Birmingham
Institute of Art
& Design, 2544
ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล, 2525
มทร.พระนคร, 2552
ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล, 2548
มทร.พระนคร, 2552
ม.รามคําแหง, 2549

อุตสาหกรรม
เครื่องแตงกาย
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ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนง
วิชาการ

14 นางสมสมร
พรพรรณพิพัฒน
x xxxx xxxxx xx x

ผูชวย
ศาสตราจารย

15 นางปานทิพย ผดุงศิลป
x xxxx xxxxx xx x

ผูชวย
ศาสตราจารย

16 นายสุริยา เทพิน
x xxxx xxxxx xx x

17 นางสาวสุมภา เทิดขวัญชัย
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย

อาจารย

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/วิชาเอก

คม.
คศ.บ.

นิเทศการศึกษาและ
พัฒนาหลักสูตร
คหกรรมศาสตรทวั่ ไป

ค.ม.

อุดมศึกษา

คศ.บ.

อาหารและโภชนาการ

กศ.ม.

ธุรกิจศึกษา

ศศ.บ.

การจัดการ

คศ.ม
ศศ.บ.

คหกรรมศาสตร
อาหารและโภชนาการพัฒนาผลิตภัณฑ

ภาระการสอนตอสัปดาห
จากสถาบัน
การศึกษา
แตละปการศึกษา
พ.ศ.
2555 2556 2557 2558
4
4
4
จุฬาลงกรณ
4
มหาวิทยาลัย, 2531
ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล, 2526
15 15 15 15
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2536
ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล, 2525
3
3
มศว.ประสานมิตร, 3
3
2545
วิทยาลัยครู
มหาสารคาม 2535
มทร.พระนคร ,2552 12 12 12 12
มทร.พระนคร, 2548

3.2.2 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

1

นางทิพไพลิน ตั้งศุภราทร*
x xxxx xxxxx xx x
นางพัฒนนรี อินทรวิรัตน**
x xxxx xxxxx xx x
นายคฑาวุฒิ รัตนาสไววงค
x xxxx xxxxx xx x

2
3

4

นายรัตนพล
มงคลรัตนาสิทธิ์
x xxxx xxxxx xx x

ตําแหนง
กรรมการ
ผูจัดการ
กรรมการ
ผูจัดการ
Make up
Artist
(stylist)
อาจารย

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.
-

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
5
5
5
5

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/วิชาเอก

-

-

ศษ.บ.

ภาษาอังกฤษ

ม.รามคําแหง

5

5

5

5

ศศ.บ.

สื่อสารมวลชน

ม.รามคําแหง

4

4

4

4

Textile Technology Technical
University of
Liberce, Gz
Republic

4

4

4

4

Ph.d.

* ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบแฟชั่นและตัดเย็บเสื้อผา สถาบันสอนตัดเสื้อไพลิน
**โรงเรียนสอนตัดเสื้อพัฒนรี
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต พบวา ผูใชบัณฑิตเห็นดวยกับการใหบัณฑิตมี
ประสบการณตรงในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชา การเตรียมความ
พรอมสหกิจศึกษา (Preparation for Co-operative Education) 1(0-2-1) โดยจัดใหมีการฝกอบรมเพื่อให
นักศึกษามีความพรอมตอการออกปฏิบัติสหกิจ และมีการประเมินทักษะกอนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และ
รายวิชาสหกิจศึกษาทางออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย (Co-operative Education for Fashion
Clothing and Textile Design) 6(0-40-0) เพื่อปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนเปนพนักงาน ใน
ลักษณะงานที่ตรงกับสาขาวิชา และเหมาะสมกับความรู ความสามารถ ทักษะทางทฤษฎีและปฏิบัติ รวม
เวลา 16 สัปดาหอยางตอเนื่อง โดยทํางานเต็มเวลา เพื่อเพิ่มเติมประสบการณตรงทางดานอาชีพและการ
พัฒนาตนเอง ภายใตการดูแลของอาจารยนิเทศและพนักงานพี่เลี้ยง
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความมุงหวังในผลการเรียนรูของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ สามารถบูรณาการหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเขา
ไปเพิ่มความชํานาญในวิชาชีพ
(2) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เขาใจวัฒนธรรมองคกร ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดดี
(3) กลาคิด กลาปฏิบัติ กลานําเสนอ รวมถึงสามารถวิเคราะหปญหาและหาแนวทางการแกไข
ปญหารวมกับผูบังคับบัญชาขั้นตนได
4.2 ชวงเวลา
ชวงภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาปที่ 4
การปฏิบัติสหกิจศึกษา
ชวงภาคฤดูรอนของปการศึกษาที่ 3
การฝกงานวิชาชีพ
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา ใน 1 ภาคการศึกษาปกติ รวมเวลา 16 สัปดาหตอเนื่องกัน
การปฏิบัติสหกิจศึกษา
จัดเต็มเวลา ระยะเวลาการฝก 8 สัปดาหตอเนื่องกัน
การฝกงานวิชาชีพ
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานพิเศษหรืองานวิจัย
การทําโครงงานหรืองานวิจยั ของนักศึกษา ตองเปนการบูรณาการความรูวิชาชีพเพื่อการแกปญ
 หาหรือ
ประยุกตใชความรูใหเกิดประโยชนเปนรูปธรรม ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน ผูรวม
โครงงานจํานวนไมเกิน 3 คนตอโครงงาน กําหนดใหมกี ารศึกษา ทดลอง/เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลและทํา
รายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด สงรายงานและหรือผลงานตามเวลาที่กําหนด
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5.1 คําอธิบายโดยยอ
วิชาโครงงานพิเศษทางออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย ศึกษาเกีย่ วกับการเขียนโครงการ
ปญหาหรือหัวขอที่เกี่ยวของกับงานดานออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย ศึกษาคนควา รวบรวม
ขอมูลอยางเปนระบบ ดําเนินการการทดลอง ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ วิเคราะหขอมูล สรุปผลและ
นําเสนอผลงาน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
มีความสามารถในการบูรณาการวิชาตางๆ อยางเปนองครวม มีแนวคิดอยางเปนระบบในการวิจัย
และพัฒนาองคความรูใหกาวหนา และแกปญหาโดยหลักการและเหตุผล ไดอยางสรางสรรค สามารถ
ทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่1 หรือภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงงานพิเศษทางเวบไซด และ
ปรับปรุงใหทนั สมัยเสมอ ใหนักศึกษารายงานความกาวหนาปญหาอุปสรรคอยางตอเนื่องตลอด
ภาคการศึกษา และมีตัวอยางโครงงานพิเศษใหศกึ ษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงานพิเศษ โดยอาจารยที่ปรึกษาและประเมินผลสําเร็จ
ของโครงงานพิเศษโดยการจัดสอบการนําเสนอที่มีกรรมการสอบไมต่ํากวา 3 คน

57
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพสิทธิของผูอื่น รายวิชาที่เปดสอนผูสอนตองสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
และทําหนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอ สงเสริมใหเคารพในสิทธิทางปญญา ขอมูลสวนบุคคลและ
ตนเองวิชาชีพ และตอสังคม
สงเสริมใหมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
ปฏิ บั ติ ต นภายใต จ รรยาบรรณวิ ช าชี พ ด ว ย ในรายวิชาเปดสอนตองสงเสริมและสอดแทรกใหนักศึกษามี
ความซื่อสัตยสุจริต และเสียสละ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีในการพัฒนา
สังคมที่ถูกตอง ซื่อสัตยสุจริต โดยอาจมีการจัดคายพัฒนา
ชุมชน เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสเผยแพรความรูที่ไดศึกษามา
ดวยความเสียสละ
มีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของทั้งภาคทฤษฎี รายวิชาที่เปดสอนตองตอยอดความรูพื้นฐานในภาคบังคับ
และปฏิบัติ อยูในเกณฑที่ไดมาตรฐาน และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร มีโจทยปญหาที่ทาทาย
สามารถประยุ ก ต ใ ช ศ าสตร ดั ง กล า วอย า ง ให นั ก ศึ ก ษาค น คว า หาความรู ใ นการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
เหมาะสมเพื่ อการประกอบวิ ชาชีพ ของตน ประยุกตใชศาสตรดังกลาวอยางเหมาะสมเพื่อการประกอบ
และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไปได
วิชาชีพของตน และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไปได
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวนิ ัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
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2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขา
ชั้น เรี ย นให ต รงเวลาตลอดจนการแต ง กายที่เ ปน ไปตามระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลัย นัก ศึ ก ษาต อ งมี ค วาม
รับผิดชอบโดยการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปน
ผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปน
ตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งการ
จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดเวลาที่
มอบหมายและการเขารวมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
- ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
(3) สามารถนําผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญ
 หาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพื่อตอยอดองคความรู
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เขาใจองคความรูในสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย อยางกวางขวาง
และเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาออกแบบ
แฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูทั้งในสาขาวิชา และนอกสาขาวิชาที่เกี่ยวของเพื่อตอยอด
องคความรู
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2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของ
รายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมกี ารเรียนรูจากสถานการณจริงโดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆคือ
(1) การทดสอบยอย และการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานทีน่ ักศึกษาจัดทํา
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อ การวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการ
แกปญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) คิดอยางมีระบบบนพืน้ ฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการ
แกปญหา
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ (เชนถาเปน หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
(2) การอภิปรายกลุม
(3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
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2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชนการประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานกับผูอื่น
ขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ โดยมีความคาดหวัง
ในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและสามารถในการรับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน และสังเกต
จากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุ ก ต ใ ช วิ ธี ก ารทางคณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ ใ นการศึ ก ษาป ญ หาและการ
นําเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ใ นรายวิ ช าต า งๆ ให นั ก ศึ ก ษาได วิ เ คราะห ส ถานการณ จํ า ลอง และ
สถานการณ เ สมื อ นจริ ง และนํ า เสนอการแก ป ญ หาที่ เ หมาะสม เรี ย นรู เ ทคนิ ค การประยุ ก ต เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฏี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือ
ตางๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
2.6 ดานทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสยั
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมมี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบทีก่ ําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะพิสัย
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริงโดยใชความรูจากวิชาตาง ๆที่
ไดศึกษามา การวิเคราะหเพื่อแกปญหา เพื่อใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูด า นทักษะพิสัย ดังนี้
(1) สรางทักษะในการปฏิบัติงาน
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผูเชี่ยวชาญ

62
(3) สนับสนุนการเขาประกวดทักษะดานการปฏิบัติ
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
(5) สนับสนุนการทําโครงงาน
(6) การฝกงานในสถานประกอบการ
2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(2) มีการประเมินผลการทํางานในภาคปฏิบัติ
(3 ) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา
(4) มีการประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4
ขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการเรียนรู
บางเรื่องก็ได ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
(3) สามารถนําผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญ
 หาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพื่อตอยอดองคความรู
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
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ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2)
สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอ
รายงาน
(3)
สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และ แปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-001-103
01-001-104
01-001-107
01-001-109
01-001-110
01-002-101
01-002-102
01-002-205
01-002-206
01-002-211

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
วรรณคดีไทย
การเขียนเชิงวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
การอานภาษาอังกฤษ 1

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-002-216
01-002-217
01-002-218
01-002-219
01-002-220
01-002-221
01-002-222
01-002-223

การฟงภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ภาษาจีนเบื้องตน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
การแปลภาษาจีนเปนไทย 2

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-003-101
01-003-102
01-003-103
01-003-104
01-003-105
01-003-106
01-003-107
01-003-108
01-003-109

มนุษยกับสังคม
มนุษยสัมพันธ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
สังคมกับเศรษฐกิจ
สังคมกับการปกครอง
สังคมกับสิ่งแวดลอม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

67

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-003-112
01-003-113
01-004-101
01-004-103
01-004-106
01-004-108
01-004-109
02-001-101
02-001-103

อาเซียนศึกษา
สันติศึกษา
สารสนเทศและการศึกษาคนควา
จิตวิทยาทั่วไป
ไทยศึกษา
การพัฒนาบุคลิกภาพ
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
คณิตศาสตรพื้นฐาน
สถิติเบื้องตน

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

02-001-104 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
02-002-101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
02-002-104 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
01-005-101 พลศึกษา
01-005-116 ลีลาศ
01-005-124 กีฬาประเภททีม
01-005-125 กีฬาประเภทบุคคล
01-006-101 นันทนาการ
01-006-105 นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม

คุณธรรม จริยธรรม

1 2
 
 
 

3 4 5
  
  
  

ความรู

1

2

ทักษะทาง
ปญญา

3 4 1
    
    
    

2




3




ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
   
   
   

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวนิ ัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู
(1) เขาใจองคความรูในสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผาและเครือ่ งแตงกาย อยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และเทคโนโลยีของสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผาและ
เครื่องแตงกาย
(3) สามารถนําผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการ และวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูทั้งในสาขาวิชา และนอกสาขาวิชาที่เกี่ยวของเพื่อตอยอดองคความรู
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญ
 หา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพือ่ การศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนาํ และผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และ
แปลความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัตงิ านเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

07-111-102 หลักการสิ่งทอและเครื่องนุงหม
07-311-101 หลักการประกอบอาหารและ
โภชนาการ
07-511-101 การประกอบธุรกิจเบื้องตน
07-611-102 หลักการวิชาชีพคหกรรมศาสตร

2

3

4

5

2. ความรู
1

2

3

3. ปญญา
4 1

2

3

4. ความสัมพันธ 5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
6. ทักษะพิสัย
ระหวางบุคคลและ
และการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

         

         

         

            

         

         

         

         

07-611-104 หลักศิลปะเพื่องาน คหกรรมศาสตร   
07-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา   
07-112-101 วิวัฒนาการการแตงกาย
  
07-112-102 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อ 1
  
07-112-103 การวาดภาพสําหรับการออกแบบ
  
แฟชั่น
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

07-112-104
07-112-105
07-112-201
07-112-202
07-112-205
07-112-206
07-112-207
07-112-209
07-112-301

การออกแบบแบบตัด 1
การตัดเย็บเสื้อผาเบื้องตน
การตัดเย็บเสื้อผาสตรี
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสําหรับการ
ออกแบบเสื้อผา
เทคนิคการตัดเย็บเสื้อ 2
การออกแบบแบบตัด 2
การวิเคราะหโครงสรางผา
การยอมสีสิ่งทอ
ธุรกิจสินคาเครื่องแตงกาย

07-112-302 การตัดเย็บเสื้อผาอุตสาหกรรม
07-112-303 ผาทอพืน้ เมือง

2

3

4

5

2. ความรู
1

2

3

3. ปญญา
4 1

2

3

4. ความสัมพันธ 5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
6. ทักษะพิสัย
ระหวางบุคคลและ
และการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ปญญา

4. ความสัมพันธ 5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
6. ทักษะพิสัย
ระหวางบุคคลและ
และการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

07-112- 304 ภาษาอังกฤษเพื่องานแฟชั่น

         

         

07-112-311 การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผาเด็ก
07-112-313 การทําแบบตัดและตัดเย็บเสื้อ
บนหุน
07-112-314 การสรางสรรคงานแฟชั่น 1
07-112-315 ศิลปะการตกแตงเสื้อผา
07-112-418 โครงงานพิเศษทางออกแบบแฟชั่น
ผาและเครื่องแตงกาย
07-112-421 สัมมนาทางออกแบบแฟชั่นผาและ
เครื่องแตงกาย
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

07-113-319 การฝกงานวิชาชีพทางออกแบบ
แฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย
07-113-426 สหกิจศึกษาทางออกแบบแฟชั่นผา
และเครื่องแตงกาย
07-113-208 การออกแบบลวดลายผาและเทคนิค
การพิมพ
07-113-210 การแสดงแบบแฟชั่น
07-113-211 การสรางสรรคงานบาติก
07-113-212 ศิลปการแตงกาย
07-113-301 คอมพิวเตอรกราฟกเพื่อการ
ออกแบบแฟชั่น

2

3

4

5

2. ความรู
1

2

3

3. ปญญา
4 1

2

3

4. ความสัมพันธ 5. การวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร และ 6. ทักษะพิสัย
การใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1
07-113-302 การทดสอบสิ่งทอ
07-113-314 การออกแบบชุดชั้นในและชุดนอน
07-113-317 การออกแบบเครือ่ งประกอบการ
แตงกาย
07-113- 318 การวางแผนและวิเคราะหแฟชั่น
07-113-321 การสรางสรรคงานแฟชั่น 2
07-113-213 วัตถุดิบในการตัดเย็บเสื้อผา
07-113-214 การออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ
สิ่งทอ
07-113-215 เคหะสิ่งทอ

2

3

4

5

2. ความรู

1

2

3

3. ปญญา

4

1

2

3

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

2

3

4

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะพิสัย

1

1

2

3

4

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1
07-113-303
07-113-305
07-113-306
07-113-320
07-113-419
07-113-427
07-113-428

การตัดเย็บเสื้อผาบุรุษ
การสรางแบบตัดดวยคอมพิวเตอร
เทคนิคการตัดเย็บเสื้อแบบเทเลอร
เทคนิคการตัดเย็บชุดไทย
การตัดเย็บเสื้อเพื่อการคา
การตัดเย็บชุดวิวาหและชุดราตรี
การสรางสรรคแบบตัด

2

3

4

5

2. ความรู

1

2

3

3. ปญญา

4

1

2

3

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

2

3

4

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะพิสัย

1

1

2

3

4

2

3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน(เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา
มหาวิทยาลัยไดกําหนดระบบการทวนสอบเพื่อยืนยันวาผูจบการศึกษาทุกคน มีผลการเรียนรูอยาง
นอยตามที่กําหนดไวในมาตราฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบแฟชัน่ ผาและเครือ่ งแตงกาย
ดังนี้
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดยมีหวั หนา
สาขาวิชา พิจารณาความเหมาะสมของขอสอบในการวัดผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวใหเปนไปตามมคอ. 3
การทวนสอบในระดับหลักสูตร ใชระบบประกันคุณภาพภายใน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา เพื่อ
นํามาใชปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร รวมทัง้ การประเมินคุณภาพของหลักสูตร
ใชการประเมิน ดังนี้
2.2.1 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจในการประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การทวนสอบจากผูใ ชบณ
ั ฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตและเขาทํางานในสถาน
ประกอบการนัน้ ๆ
2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอืน่ ๆ ถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอมและ
คุณสมบัตดิ านอื่นๆของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานัน้ ๆ
2.2.4 การเชิญผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกและผูประกอบการดานออกแบบแฟชั่นผาและเครือ่ งแตงกาย
มาประเมินหลักสูตรหรือมาเปนอาจารยพศิ ษ/วิทยากร เพือ่ เพิ่มประสบการณ เรียนรูแ ละการพัฒนาองค
ความรูของนักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองเรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนใน
หลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมกี ารเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจยั
อยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ
ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใ หมีก ารเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณการสอนและการวิจัย อยาง
ตอเนื่อง
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกีย่ วของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(2) สนับสนุนใหอาจารยไดรับประสบการณจริง โดยสงไปฝกงานในสถานประกอบการและจัด
สวัสดิการในการฝกงานใหตามสมควร
(3) เปดโอกาสหรือจัดงบประมาณใหอาจารยซื้อตําราเรียนใหมๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รวาม
ทั้ ง อํ า นวนความสะดวกในด า นการจั ด หาอุ ป กรณ ป ฏิ บั ติ ก ารในห อ งปฏิบั ติ ก ารให เ พี ย งพอ และทั น ต อ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
(4) ใหอาจารยมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตรใหม
(5) สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุม
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
(6) สนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจยั ที่เปนประโยชนตอตลาดดานออกแบบแฟชั่นผาและ
เครื่องแตงกาย รวมทั้งการตีพิมพเผยแพรงานวิจยั ในระดับชาติและนานาชาติ
(7) มอบประกาศเกียรติคุณและใหรางวัล เพื่อธํารงรักษาคณาจารยที่มีคณ
ุ ภาพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร มีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ประกอบดวยรองคณบดีฝายวิชาการและ
วิจัยเปนประธานกรรมการ หัวหนาสาขาวิชา และอาจารยประจําหลักสูตรเปนกรรมการ ทําหนาที่
1. จัดใหมีการทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
2. จัดทําทําเนียบผูสอนทั้งอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ
3. กํากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน
4. จัดใหมีการทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6)และรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
5. กํากับและติดตามการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน
6. พิจารณาแกปญ
 หาตางๆ ในการบริหารหลักสูตร โดยเสนอตอคณบดี
เปาหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรให
ทันสมั ยโดยอาจารย
และนักศึกษาสามารถ
กาวทันหรือเปนผูนํา
ใ น ก า ร ส ร า ง อ ง ค
ความรูใหมๆทางดาน
ออกแบบแฟชั่ น ผ า
และเครื่องแตงกาย
2. กระตุนใหนักศึกษา
เ กิ ด ค ว า ม ใ ฝ รู มี
แนวทาง การเรี ยนที่
ส ร า ง ทั้ ง ค ว า ม รู
ความสามารถใน
วิ ชาการวิ ชาชี พที่
ทันสมัย
3.
ตรวจสอบและ
ปรับปรุงหลักสูตรให
มีคุณภาพมาตรฐาน

การดําเนินการ
1. จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับความตองหาร
ของสถานประกอบการดานออกแบบแฟชั่น
ผาและเครื่องแตงกายโดยเชิญผูใชบัณฑิต
มารวมในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย โดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 3 ป
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนใหมีทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีแนว
ทางการเรี ยนหรื อกิ จกรรมประจําวิ ชาให
นั กศึ กษาได ศึ กษาความรู ที่ ทั นสมั ยด ว ย
ตนเอง
4. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู และหรือ
ผูชวยสอน เพื่อกระตุนใหนักศึกษาเกิด
ความใฝรู
5. กําหนดใหอาจารยที่สอนมีคุณวุฒิไมต่ํากวา
ปริญญาโทหรือเปนผูมีประสบการณหลาย
ป และมี จํานวนคณาจารยประจําไมนอย
กวาเกณฑมาตรฐาน

การประเมินผล
1. จํ า นวนวิ ช าเรี ย นที่ มี ภ าค
ปฏิบัติ และฝกงานวิชาชีพ
ห รื อ ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ด า น
ออกแบบแฟชั่นผาและเครื่อง
แตงกาย
2. จํานวนรายวิชาที่มีแนวทาง
ใหนักศึกษาไดศึกษาคนควา
ความรูใหมไดดวยตนเอง
3. จํานวนและรายชื่อคณาจารย
ประจํา ประวัติดานคุณวุฒิ
ประสบการณและการพัฒนา
อบรม
4. จํานวนผูสนับสนุนการเรียนรู
และบั น ทึ ก กิ จ กรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู
5. ผลการประเมินการเรียนการ
ส อ น ข อ ง อ า จ า ร ย โ ด ย
นักศึกษา
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เปาหมาย
4. มีการประเมิน
มาตรฐานของ
หลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ

การดําเนินการ
การประเมินผล
6. สนับสนุนใหอาจารยเปนผูนําในทาง 6. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
วิชาการ และหรือ เปนผูเชี่ยวชาญทาง ที่ประกอบดวยอาจารยภายใน
วิชาชีพดานออกแบบแฟชั่นผาและเครื่อง คณะฯ ทุก 2 ป
แตงกายหรือในดานที่เกี่ยวของ
7. ประเมินผลโดย
7. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรศึกษาดู คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
งานในหลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวของ ภายนอก ทุก ๆ 4 ป
ทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ
8. ประเมินผลโดยบัณฑิตทุกๆ
8. มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ 2 ป
ผูทรงคุณวุฒิภายในทุกป และภายนอก
อยางนอยทุก 4ป
9. จัดทําฐานขอมูลทางดานนักศึกษา อาจารย
อุปกรณ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ
ผลงานทางวิชาการทุกภาคการศึกษาเพื่อ
เ ป น ข อ มู ล ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ข อ ง
คณะกรรมการ
10. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและ
การเรียนการสอน โดยผูมีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholder)

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
วิเคราะหคาใชจายและรายไดลวงหนา 4 ป ซึ่งชวยในการวางแผนงบประมาณเงินรายไดในแตละ
ปใหสอดคลองกับรายไดและคาใชจายที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหการเงินยังนํามาใชในการ
วางแผนการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการเพิ่มกิจกรรม/โครงการที่จะเพิ่มรายได
ใหกับสาขาวิชา การจัดสรรจํานวนรายวิชา/ชั่วโมงของอาจารยพิเศษใหสอดคลองกับงบประมาณเงิน
รายไดการวางแผน การจัดหา การใช และการเพิ่มจํานวนทรัพยากรการเรียนการสอนของสาขาวิชา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะมีความพรอมดาน ตํารา หนังสืออางอิง เอกสาร และการสืบคนผานฐานขอมูล โดยมีสํานัก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือดานการบริหารจัดการและดานอื่นๆ รวมถึงฐานขอมูลที่ใชสืบคน สวนระดับ
คณะก็มีหนังสือ ตําราเฉพาะทางนอกจากนี้ คณะมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการเรียนการสอนอยางเพียงพอ
ไดแก หองปฎิบัติการตัดเย็บเสื้อผา หองปฎิบัติการออกแบบเสื้อผา หองปฎิบัติการทดสอบเสนใย เปนตน
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 มีการสํารวจทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.3.2 คณาจารยรวมกันประชุมเพื่อวางแผนจัดทําขอเสนองบประมาณครุภัณฑ และอุปกรณการ
เรียนการสอน
2.3.3 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และสื่อทุกประเภทเพื่อใชในการเรียนการสอนใหพอเพียง โดยคณะ
จัดสรรงบประมาณประจําปและอาจารยเสนอความตองการทรัพยากร
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 ประเมินความพอเพียงทรัพยากรการเรียนการสอนเปนประจําทุกปจากอาจารยและนักศึกษา
2.4.2 สรุปแหลงทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาที่อาจารยและ
นักศึกษาสามารถใชบริการได
เปาหมาย
การดําเนินการ
1. มีหองเรียนหองปฏิบัติการ 1. จัดใหมีหองเรียนหองปฏิบตั ิการ
ทางออกแบบแฟชั่นผา
ทางออกแบบแฟชั่นผาและ
และเครื่องแตงกาย
เครื่องแตงกายที่มีความพรอม
ใชงานอยางมีประสิทธิภาพ ทั้ง
2. มีชองทางการเรียนรู ที่
ในการสอนและการปฏิบัติการ
เพียบพรอมเพือ่ สนับสนุน
สําหรับ การทบทวนการเรียน
ทั้งการศึกษาในหองเรียน
นอกหองเรียน และเพื่อ 2. ในหองสมุดมีการใหบริการทั้ง
การเรียนรูไดดว ยตนเอง
หนังสือตําราและสื่อดิจิตอล
เพื่อการเรียนรู
อยางเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพ

การประเมินผล
1. รวบรวมจัดทําสถิติจํานวน
เครื่องมืออุปกรณ ตอหัวนักศึกษา
ชั่วโมงการใชงานหองปฏิบัติการ
และเครื่องมือ
2. จํานวนนักศึกษาลงเรียนในวิชา
เรียนที่มีการฝกปฏิบัติดวย
อุปกรณตาง ๆ
3. สถิติของจํานวนหนังสือตํารา และ
สื่อดิจิตอล วัสดุฝกที่มีใหบริการ
4. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการใหบริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรูและการ
ปฏิบัติการ
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3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
3.1.1 อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 โดยมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
3.1.1.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทดานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผา
และเครื่องแตงกาย เชน คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
เปนตน
3.1.1.2 มีประสบการณการสอนหรือเปนวิทยากรเชิงวิชาการดานออกแบบแฟชั่นผาและ
เครื่องแตงกาย ในระดับอุดมศึกษา
3.1.2 มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร
3.1.3 มีความรู มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและ
มีประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 จัดประชุมอาจารยในสาขาวิชา เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป
ของสาขาวิชา
3.2.2 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งทําหนาที่ทบทวนการบริหารหลักสูตรทุกสิ้น
ภาคการศึกษา และประจําป เพื่อนําไปสูการปรับปรุงหลักสูตร
3.2.3 สํารวจความตองการจากผูที่เกี่ยวของเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
3.3 การแตงตัง้ คณาจารยพิเศษ
3.3.1 มีนโยบายในการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวมสอนในบางรายวิชา และบางหัวขอที่
ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณจริง
3.3.2 จัดระบบคัดกรองคณาจารยที่จะเชิญมาบรรยายบางเวลา และสอนพิเศษ โดยกําหนด
หลักเกณฑกวาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการคัดเลือกเชน ผลงานทางวิชาการ เปนผูเชี่ยวชาญที่ยอมรับใน
วิชาชีพ เปนตน และขออนุมัติการเชิญตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3.3.3 คณาจารยพิเศษที่สอนเต็มภาคการศึกษาตองมีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3
ที่สาขาวิชาจัดทําไวประกอบการสอน โดยประสานงานกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
4.1.1 มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนใหตรงตามภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบกอนการ
รับเขาทํางาน
4.1.2 ตองผานการสอบแขงขันที่ประกอบดวยการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ โดยให
ความสําคัญตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนง และทัศนคติตองานการใหบริการอาจารยและ
นักศึกษา
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบตั ิงาน
4.2.1 จัดฝกอบรมในดานการปฏิบัติงานในหนาทีแ่ ละการมีทัศนคติที่ดีตอการใหบริการ
4.2.2 จัดระบบการศึกษาดูงาน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานในหนวยงานอื่นและ
นํามาพัฒนางานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4.2.3 สนับสนุนใหบุคลากรไดรวมงานกับอาจารยในโครงการบริการทางวิชาการ และโครงการวิจยั
ของสาขาวิชา เพื่อสงเสริมใหเกิดความสัมพันธที่ดีเกิดองคความรูใหมๆ
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา
5.1.1 จัดใหมอี าจารยที่ปรึกษา เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาทั้งทางวิชาการและกิจกรรมแกนกั ศึกษา
โดยจัดตารางเวลาอยางชัดเจน
5.1.2 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และปจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะจบการศึกษา
5.1.3 มีบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
5.1.4 มีโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมชมรม กิจกรรมสงเสริมจริยธรรม
5.1.5 มีกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา และทุนการศึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีนกั ศึกษามีขอสงสัยเกีย่ วกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถยื่นคํารองขอดูกระดาษคําตอบ
ในการสอบ ตลอดจนขอดูคะแนนและวิธกี ารประเมินของอาจารยในรายวิชานั้นได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิต
มี ก ารสํ า รวจความต อ งการของตลาดแรงงานและความพึ ง พอใจของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต จาก
สถานประกอบการ
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
(ใหทําเครื่องหมาย X ลงในชองที่มีการดําเนินกิจกรรม)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปด
สอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.
7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอ ยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0

หมายเหตุ : X หมายถึง มีการดําเนินกิจกรรม
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หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.1.1 การประชุมรวมกันของอาจารยที่สอนในหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนํา
รวมทั้งขอเสนอแนะของอาจารยที่มีความรูใ นการใชกลยุทธการสอน
1.1.2 การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณีที่ตองพัฒนา/ปรับปรุง
กลยุทธการสอนในรายวิชาทีต่ องการสมรรถนะ และทักษะอาชีพในระดับสากล
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
1.2.2 ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1.2.3 การทดสอบการเรียนรูข องนักศึกษาเทียบเคียงกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอืน่ โดยใช
ขอสอบกลางของเครือขายสถาบัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษา โดยระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน และบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร
ใน ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษา รวมทั้งจากการ
สัมภาษณตวั แทนของนักศึกษา/บัณฑิต และตัวแทนคณาจารย การเปดเว็บไซต (web site) เพื่อรับขอมูล
ยอนกลับจากนักศึกษาและผูที่เกี่ยวของ
2.2 ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเองของผูสอน
2.3 ประเมินจากนายจางหรือผูมีสวนเกี่ยวของ โดยประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิต
การวิพากษหลักสูตร และการสํารวจอัตราการวาจางแรงงานและความกาวหนาของบัณฑิตที่กาวขึ้นไปสู
ตําแหนงระดับผูนําในองคกร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
4.1 อาจารยประจําวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหวาง
ภาคการศึกษา และปรับปรุงทันทีเมื่อไดรบั ขอมูลในกรณีที่จําเปน และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาจัดทํารายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 เสนอหัวหนาสาขาวิชาผานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชีใ้ นหมวดที่ 7 ขอ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิน้ สุดปการศึกษา โดยรวบรวมขอมูลจาก รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 รายงานผลการประเมินการเรียนการ
สอนออนไลน รายงานผลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต รายงานผลโครงการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จ
การศึกษา รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในและความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ เสนอหัวหนาสาขาวิชา
4.3 ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร พิจารณาทบทวนรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
เพื่อวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน เพื่อใชในปการศึกษาตอไป โดยนําเสนอตอคณบดี
เพื่อแจงอาจารยประจําวิชาใหมีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู จากรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และแผนการปรับปรุงหลักสูตรและ
แผนกลยุทธการสอน
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