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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิทยาเขต/คณะ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
Bachelor of Technology Program in Fashion and Textile Design
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย ) :
เทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)
ชื่อยอ (ไทย ) :
ทล.บ. (ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Technology (Fashion and Textile Design)
B.Tech. (Fashion and Textile Design)
ชื่อยอ (อังกฤษ) :
3. วิชาเอก (ถามี)
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
135 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนเปน ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
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5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 8 มีนาคม 2555
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 วันที่ 28 มีนาคม 2555
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร อ มเผยแพร คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ในปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) นักออกแบบเครื่องแตงกาย (Fashion Designer)
(2) นักออกแบบเครื่องแตงกายเพื่อการแสดง (Custume Designer)
(3) นักออกแบบลวดลายผา (Fabric Designer)
(4) แฟชัน่ สไตลลิส(Fashion Stylist)
(5) นักออกแบบอิสระ
(6) นักวิชาการ / วิจัย ดานแฟชั่นและสิ่งทอ (Researchers in fashion and textiles)
9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรบั ผิดชอบ
หลักสูตร
1. นายกองเกียรติ มหาอินทร ตําแหนง อาจารย ศป.ม. (ทัศนศิลป:ศิลปะสมัยใหม), 2547
เลขบัตรประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
2. นางมธุรส เวียงสีมา
ตําแหนง อาจารย กศ.ม. (ศิลปศึกษา), 2546
เลขบัตรประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กรุงเทพมหานคร
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมสิ่งทอเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญที่ประกอบดวยอุตสาหกรรมยอยๆ หลาย
อุตสาหกรรม มีมูลคาการสงออกทํารายไดเปนอันดับตนๆ ของประเทศ นอกจากนี้ยังมีการเปดเขต
การคาและการศึกษาเสรีของประชาคมอาเซียน ทําใหมีความตองการบุคลากรอีกเปนจํานวนมาก จึง
จําเปนตองพิจารณาวางแผนจัดทําหลักสูตรอยางรอบดาน เพื่อการพัฒนากําลังคนใหเหมาะสมตอ
การพัฒนาประเทศ โดยพิจารณาใหมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมถึงระเบียบและ
ขอบังคับประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรม
และคุณธรรมจริยธรรม สรางโอกาสการเรียนรูอยางตอเนื่อง หลักสูตรที่พรอมรับการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วในกระแสโลกาภิวัตน การปรับเปลี่ยนของงานออกแบบการผลิต ที่ใหความสําคัญกับ
สิ่ง แวดลอมของโลก บู รณาการกั บพระราชดํารัส “เศรษฐกิจ พอเพี ย ง” โดยเสริมสรางความ
แข็งแกรงใหสอดคลองกับโครงสรางของระบบตางๆ ภายในประเทศใหมีศักยภาพ สรางฐานความรู
ในสาขาวิชาออกแบบแฟชั่ นและสิ่ งทอ สรางความพรอมในการประกอบอาชีพ ที่เ กี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่ น ทั้งด านรางกาย สติปญญา คุณธรรม จริ ยธรรม ใหบัณ ฑิตที่จ บ
การศึกษาตามหลักสูตรมีทักษะ มีความสามารถในการแกปญหา ในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมสิ่งทอดานการออกแบบแฟชั่น การออกแบบสิ่งทอ การพัฒนางานสิ่งทอ รวมถึง
กระบวนการคิดอยางสรางสรรค
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ดวยผูนําอาเซียนไดตกลงรวมกันที่จะรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนภายในป พ.ศ.
2558 เพื่อใหอาเซียนสามารถแขงขันกับภูมิภาคอื่น และทันตอการเปลี่ยนแปลงและความทาทาย
ใหม ๆ ในอนาคต พัฒนาการที่สําคัญดังกลาว สงผลใหทุกประเทศในอาเซียนรวมทั้งประเทศไทย
เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกดานทําใหมีผลกระทบทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษา ทั้งนี้การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน จะทําใหการเคลื่อนยาย
กําลังคน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเปนไปโดยสะดวกขึ้น และการเปดเสรีการคาบริการ
ดานการศึกษาจะสงผลใหเกิดการเคลื่อนยายองคความรู
ภาษาและวัฒนธรรมระหวางกัน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจึ ง จํ า เป น ต อ งปรั บ ตั ว เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามพร อ มสํ า หรั บ สถานการณ ที่
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายที่จะสงเสริม
ความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยไปสูการเปนศูนยกลางทางการศึกษาและวิจัยพัฒนาในภูมิภาค และมี
นโยบายสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาและวิจัยพัฒนาในภูมิภาค

4
สถานการณ ห รื อ การพั ฒ นาทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม มี ค วามสํา คั ญต อ การวางแผน
หลักสูตร โดยพัฒนาหลักสูตรใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมนําความรู รูเทาทันโลก เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขง ขั น ด า นออกแบบแฟชั่ น และสิ่ ง ทอ ส ง เสริม ครอบครัว อบอุ น ชุ ม ชน
เขมแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจดี มีเสถียรภาพ และรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เปนหลักสูตรที่
ใหความรูแกผูเรียน และถายทอดสูชุมชนหรือสังคม เกิดภูมิคุมกันที่มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
การวางแผนพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรใหมีศักยภาพสูง สามารถเปลี่ยนแปลง
ตามกระแสโลกาภิวัตนและตามศาสตรดานออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ รวมถึงรองรับการแขงขัน
ในระดับชาติและนานาชาติ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลิตบุคลากรดานอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนาประเทศ และมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันทีทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ ซึ่ง
เปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังนี้
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสรางบัณฑิตพรอมเขาสูโลกอาชีพ
2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพื่อถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มใหแกภาคการ
ผลิต ภาคบริการและชุมชน
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอืน่ ในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ทเี่ ปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปใชรวมกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กลุมวิชาแกนเปนวิชาที่
ตองอาศัยหลักพื้นฐานดานกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จึงเปนกลุม
วิชาที่ใชรวมกับสาขาวิชาอื่นๆ ที่เปดสอนในคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น กลาวคือ
คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี สนั บ สนุ น การสอนวิ ช าพื้ น ฐานทางด า นคณิ ต ศาสตร แ ละ
วิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตร สนับสนุนการสอนวิชาพื้นฐานทางดานภาษาศาสตร สังคมศาสตร
มนุษยศาสตร พลศึกษา และนันทนาการ
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13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอืน่ ตองมาเรียน
กลุมวิชาแกน ไดแก วิชากระบวนการผลิตทางสิ่งทอ สีกับสิ่งทอ สุนทรียศาสตร พื้นฐาน
เกี่ยวกับเครื่องนุงหม คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ การบริหารงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ การเตรียม
ความพรอมสหกิจศึกษา ทุกสาขาวิชาในคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ตองเรียนและ
ในกลุมวิชาชีพบังคับและวิชาชีพเลือกบางรายวิชาของสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ถูกนําไป
ใสไวในกลุมรายวิชาชีพเลือกของสาขาวิชาอื่นๆ ในคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสเลือกเรียนกลุมวิชาชีพเลือกเพิ่มเติมขึ้นจากเดิม
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานกับอาจารยผูแทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวของ ดาน
เนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ รวมทั้งความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุงผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติดานการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ใหมีความรู ความเชี่ยวชาญ
ความสามารถ เพื่อตอบสนองตอตลาดแรงงานอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางดานการวางแผน การวิเคราะหดาน
ออกแบบแฟชั่ น และสิ่ ง ทอ และการพั ฒ นาที่ ส ง ผลต อ กระบวนการผลิ ต และเทคโนโลยี อ ย า ง
สรางสรรค
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีมาประยุกตใชในวิชาชีพดานการ
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ เพื่อใหเกิดการพัฒนาดานแฟชั่นและสิ่งทออยางมีประสิทธิภาพ
1.2.3 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให มี กิ จ นิ สั ย ในความคิ ด ริ เ ริ่ ม ค น คว า ปรั บ ปรุ ง ตนเองให มี
ความกาวหนาอยูเสมอ สามารถแกไขปญหาดวยหลักการและเหตุผลปฏิบัติงานดานหลักวิชาการที่
มีการวางแผนและควบคุมอยางรอบคอบ กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายอยางรวดเร็วและมี
คุณภาพ
1.2.4 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให มี คุ ณ ธรรม มี ร ะเบี ย บวิ นั ย ตรงต อ เวลา ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต
ขยันหมั่นเพียร สํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งรับผิดชอบตอหนาที่และสังคม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
 ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
มาตรฐานตามที่ สกอ.
กําหนด

กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนด  รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
 ติดตามประเมินผล
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
 ปรับปรุงหลักสูตรให
 ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน  รายงานผลการประเมิน
สอดคลองกับความ
ความตองการของ
ความพึงพอใจในการใช
ตองการของอุตสาหกรรม
ผูประกอบการดาน
บัณฑิตของสถาน
และการเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรมการผลิต
ประกอบการ
เทคโนโลยี
 ความพึงพอใจในทักษะ
ความรูความสามารถใน
การทํางานของบัณฑิต
 พัฒนาบุคลากรดานการ
 สนับสนุนบุคลากรดาน
 ปริมาณงานบริการวิชาการ
เรียนการสอนและบริการ
การเรียนการสอนให
ตออาจารยในหลักสูตร
วิชาการใหมีประสบการณ
ทํางานบริการวิชาการแก  การศึกษาตอ
จากการนํา ความรู มา
องคกรภายนอก
 การฝกอบรม - ดูงาน
ปฏิบัติงานจริง
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 ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
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2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือน มีนาคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติผูเขาศึกษา
(1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียนหรือเทียบเทา หรือสําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเทา
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
(1) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ
(2) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาแรกเขาพบปญหาพื้นฐานการเรียนรูไมเทากันระหวางผูสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และยังมีปญหาดานภาษาอังกฤษ
และคณิ ต ศาสตร การปรั บ ตั ว จากการที่ เ คยเรี ย นในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มาเปนการเรียนรูแบบมหาวิทยาลัยซึ่งแตกตางจากเดิม ทั้งดานสังคม การอยู
รวมกัน การมีสวนรวมในกิจกรรม
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
(1) จั ดการปฐมนิ เทศนัก ศึก ษาใหม แนะนําการวางเปา หมายชีวิต เทคนิคการเรีย นใน
มหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการเวลาที่เหมาะสม
(2) จัดสอนปรับพื้นฐานหรือสอนเสริมในรายวิชาที่นักศึกษามีผลการเรียนไมดี
(3) มอบหมายหนาที่อาจารยที่ปรึกษา ทําหนาที่ดูแล ตักเตือน ตลอดจนใหคําแนะนําแก
นักศึกษา
(4) จัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางความสัมพันธของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2555

2556

2557

2558

2559

ชั้นปที่ 1

70

70

70

70

70

ชั้นปที่ 2

-

70

70

70

70

ชั้นปที่ 3

-

-

70

70

70

ชั้นปที่ 4

-

-

-

70

70

รวม

70

140

210

280

280

คาดวาจะจบการศึกษา

-

-

-

70

70

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปงบประมาณ

คาบํารุงการศึกษา

2555
700,000

2556
1,400,000

2557
2,100,000

2558
2,800,000

2559
2,800,000

คาลงทะเบียน

430,500

920,500

1,382,500

1,575,000

1,575,000

เงินงบประมาณแผนดิน

700,000

1,400,000

2,100,000

2,800,000

2,800,000

รวมรายรับ

1,830,500

3,720,500

5,582,500

7,175,000

7,175,000
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน

ปงบประมาณ
2555

2556

2557

2558

2559

1. คาใชจายบุคลากร

1,678,000

1,845,800

2,030,380

2,233,418

2,233,418

2. คาใชจายดําเนินงาน
(ไมรวม 3 )
3. ทุนการศึกษา

571,200

1,142,400

1,713,600

2,284,800

2,284,800

-

-

-

-

-

4. รายจายระดับ
มหาวิทยาลัย
รวม (ก)

614,250

1,258,250

1,888,250

2,383,500

2,383,500

2,863,450

4,246,450

5,632,230

6,901,718

6,901,718

600,000

900,000

1,200,000

1,600,000

1,600,000

600,000

900,000

1,200,000

1,600,000

1,600,000

3,463,450

5,146,450

6,832,230

8,501,718

8,501,718

70

140

210

280

280

ก. งบดําเนินการ

ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึ ก ษาเป น แบบชั้ น เรี ย น และเป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2552
(ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
เปนไปตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 135 หนวยกิต

10
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในมาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย
ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ก.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ก.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 กลุมวิชาแกน
ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

32
3
12
9
6
2
97
19
60
18
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 8 หลัก XX-XXX-XXX มีความหมายดังนี้
หลักที่ 1 และ2 เปนรหัสคณะ ( 06 = คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น)
หลักที่ 3 เปนรหัสสาขาวิชา (0 = ไมระบุสาขาวิชา 4 = สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)
หลักที่ 4 เปนรหัสหมวดวิชา (0 = หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 = หมวดวิชาเฉพาะ)
หลักที่ 5 เปนรหัสกลุม วิชา
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปนศิลปศาสตร (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

11
- รายวิชา
32 หนวยกิต ประกอบดวย
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 กลุมวิชาภาษาไทย 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
01-001-103

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)

3(3-0-6)

01-001-104

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (Thai for Business Communication)

3(3-0-6)

01-001-107

ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ (Thai for Presentation)

3(3-0-6)

01-001-109

วรรณคดีไทย (Thai Literature)

3(3-0-6)

01-001-110

การเขียนเชิงวิชาชีพ (Thai Writing for Profession)

3(3-0-6)

 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ

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 Listening)

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 Translation 2)

3(3-0-6)
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 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 9 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชา
ตอไปนีห้ รือรายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
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

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (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

3(3-0-6)

01-004-103

สารสนเทศและการศึกษาคนควา
(Information and Study Skills)
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 ใหเลือกศึกษารายวิชา
ตอไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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)
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02-002-104

สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
(Environment and Resource Management )

3(3-0-6)

 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
01-005-101

พลศึกษา (Physical Education )

1(0-2-1)

01-005-116

ลีลาศ (Social Dance)

1(0-2-1)

01-005-124

กีฬาประเภททีม (Team Sports )

1(0-2-1)

01-005-125

กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports)

1(0-2-1)

01-006-101

นันทนาการ (Recreation)

1(0-2-1)

01-006-105

นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม (Recreation for Training Courses)

1(0-2-1)

 หมวดวิชาเฉพาะ 97 หนวยกิต ประกอบดวย
 กลุมวิชาแกน 19 หนวยกิต ประกอบดวย
06-011-101 กระบวนการผลิตทางสิ่งทอ (Textile Manufacturing Process)

3(3-0-6)

06-011-105

สีกับสิ่งทอ (Color and Textile)

3(2-2-5)

06-011-106

สุนทรียศาสตร (Aesthetics)

3(3-0-6)

06-011-107

พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องนุงหม (Fundamental Clothing)

3(2-2-5)

06-011-108

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ (Computer Aided Design)

3(2-2-5)

06-011-109

การบริหารงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Textile Industrial Management)

3(3-0-6)

06-011-110

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
(Preparation for Co-operative Education)

1(0-2-1)

 กลุมวิชาชีพบังคับ 60 หนวยกิต ประกอบดวย
06-412-101

หลักการออกแบบเบื้องตน (Principles of Design)

3(2-2-5)

06-412-102

ประวัติศาสตรเครื่องแตงกาย (History of Costume)

3(3-0-6)

06-412-204

การออกแบบแฟชั่น 1 (Fashion Design 1)

3(1-4-4)
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06-412-205

การออกแบบแฟชั่น 2 (Fashion Design 2)

3(1-4-4)

06-412-206

การออกแบบแฟชั่น 3 (Fashion Design 3)

3(1-4-4)

06-412-312

สิ่งทอพื้นถิ่น (Local Textile)

3(2-2-5)

06-412-320

การออกแบบแฟชั่น 4 (Fashion Design 4)

3(1-4-4)

06-412-121

การเขียนภาพราง (Sketching)

3(1-4-4)

06-412-122

การวาดภาพคนเพื่อการออกแบบแฟชัน่
(Model Sketching for Fashion Design)
การทําแบบตัดและการตัดเย็บเพื่องานแฟชัน่ 1
(Pattern Making and Sewing for Fashion 1)
การทําแบบตัดและการตัดเย็บเพื่องานแฟชัน่ 2
(Pattern Making and Sewing for Fashion 2)
การทําแบบตัดและการตัดเย็บเพื่องานแฟชัน่ 3
(Pattern Making and Sewing for Fashion 3)
การทําแบบตัดและการตัดเย็บเพื่องานแฟชัน่ 4
(Pattern Making and Sewing for Fashion 4)
การทําแบบตัดบนหุน 1(Draping 1)

3(1-4-4)

06-412-223
06-412-224
06-412-325
06-412-326
06-412-327
06-412-328
06-412-229
06-412-230
06-412-231
06-412-332
06-412-433

การถักและการทอเพื่องานแฟชั่น
(Knitting and Weaving for Fashion)
การออกแบบลวดลายพิมพสิ่งทอเพื่องานแฟชั่น
(Textile Printing Design for Fashion)
การยอมสิ่งทอเพื่องานแฟชัน่ (Textile Dyeing for Fashion)
คอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
(Computer for Fashion and Textile Design)
การวิจยั ทางดานออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
(Research for Fashion and Textile Design)
แฟชั่นนิพนธ (Fashion Project)

3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
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 กลุมวิชาชีพเลือก

18 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้
06-413-401 สหกิจศึกษาทางออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
6(0-40-0)
(Co-operative Education in Fashion and Textile Design)
ในกรณีไมสามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ซึ่งเปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจัดสหกิจศึกษาและการฝกงาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2553 หรือมติของคณะกรรมการประจําหลักสูตร ใหเลือกลงทะเบียนวิชาการฝกงาน
ทางออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
06-413-402 การฝกงานทางออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
3(0-40-0)
(Practicum in Fashion and Textile Design)
และเลือกศึกษาใหครบ 18 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
06-413-102 การจัดการสินคาแฟชั่น (Fashion Merchangdising)
3(3-0-6)
06-413-104

ศิลปะสิ่งทอ (Textile Art)

3(1-4-4)

06-413-107

การแสดงแบบแฟชั่น (Catwalk Show)

3(2-2-5)

06-413-113

การออกแบบเครื่องประกอบการแตงกาย (Accessories Design)

3(2-2-5)

06-413-116

การตกแตงสิ่งทอเพื่องานแฟชั่น (Textile Decoration for Fashion)

3(2-2-5)

06-413-117

การแตงหนา (Make - up)

3(2-2-5)

06-413-118

การถายภาพสําหรับงานแฟชั่น (Fashion Photography)

3(1-4-4)

06-413-119

การจัดแสดงสินคาและนิทรรศการดานแฟชั่น
(Fashion Display and Exhibition)
การออกแบบเครื่องแตงกายเพื่อการแสดง
(Costume Design for Performance)
การทําแบบตัดและการตัดเย็บเพื่องานแฟชัน่ 5
(Pattern Making and Sewing for Fashion 5)
การทําแบบตัดและการตัดเย็บเพื่องานแฟชั่น 6
(Pattern Making and Sewing for Fashion 6)
การทําแบบตัดบนหุน 2 (Draping 2)

3(2-2-5)

06-413-120
06-413-121
06-413-122
06-413-123
06-413-124

สัมมนาทางออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
(Seminar in Fashion and textile design)

3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
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06-112-419
06-212-103
06-212-316

คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรมเสื้อผา
(Computer in Garment Industry)
เสนใยธรรมชาติ (Natural Fibers )

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

06-512-204

ระบบการวิเคราะหและทดสอบสิ่งทอเชิงกายภาพ
(Textile Physical Analysis and Testing System)
การออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 1 (Textile Product Design 1)

06-512-311

การออกแบบเคหะสิ่งทอ (Household Textile Design)

3(2-2-5)

06-512-323

การเขียนแบบเบื้องตน (Basic Drawing)

3(2-2-5)

3(1-4-4)

 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับ
ปริญญาตรี
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ
ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง

xx-xxx-xxx วิชากลุมภาษาไทย

3

3

0

6

xx-xxx-xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ

3

3

0

6

xx-xxx-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

3

3

0

6

xx-xxx-xxx วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ

1

0

2

1

06-011-106 สุนทรียศาสตร

3

3

0

6

06-011-107 พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องนุงหม

3

2

2

5

06-412-121 การเขียนภาพราง

3

1

4

4

19

15

8

34

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = 23
ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง

xx-xxx-xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ

3

3

0

6

xx-xxx-xxx วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ

1

0

2

1

06-011-101 กระบวนการผลิตทางสิ่งทอ

3

3

0

6

06-011-108 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ

3

2

2

5

06-412-101 หลักการออกแบบเบื้องตน

3

2

2

5

06-412-102 ประวัติศาสตรเครื่องแตงกาย

3

3

0

6

06-412-122 การวาดภาพคนเพื่อการออกแบบแฟชั่น

3

1

4

4

19

14

10

33

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = 24
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ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง

xx-xxx-xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ

3

3

0

6

xx-xxx-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

3

3

0

6

06-011-105 สีกับสิ่งทอ

3

2

2

5

06-412-204 การออกแบบแฟชั่น 1

3

1

4

4

06-412-223 การทํ า แบบตั ด และการตั ด เย็ บ เพื่ อ งาน
แฟชั่น 1
06-412-230 การยอมสิ่งทอเพื่องานแฟชั่น

3

1

4

4

3

2

2

5

06-412-231 คอมพิ ว เตอร เ พื่ อ งานออกแบบแฟชั่ น
และสิ่งทอ
รวม

3

2

2

5

21

14

14

35

ชั่วโมง / สัปดาห = 28
ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง

xx-xxx-xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ

3

3

0

6

xx-xxx-xxx วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

3

3

0

6

06-412-205 การออกแบบแฟชั่น 2

3

1

4

4

06-412-312 สิ่งทอพื้นถิ่น

3

2

2

5

06-412-224 การทํ า แบบตั ด และการตั ด เย็ บ เพื่ อ งาน
แฟชั่น 2
06-412-229 การออกแบบลวดลายพิ ม พ สิ่ ง ทอเพื่ อ
งานแฟชั่น
xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 1

3

1

4

4

3

2

2

5

3

x

x

x

21

x

x

x

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = x
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ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง

ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต

xx-xxx-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

3

3

0

6

06-011-109 การบริหารงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ

3

3

0

6

06-412-206 การออกแบบแฟชั่น 3

3

1

4

4

06-412-325 การทํ า แบบตั ด และการตั ด เย็ บ เพื่ อ งาน
แฟชั่น 3
06-412-328 การถักและการทอเพื่องานแฟชั่น

3

1

4

4

3

2

2

5

xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 2

3

x

x

x

18

x

x

x

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = x
ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง

xx-xxx-xxx

วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

3

3

0

6

06-011-110

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา

1

0

2

1

06-412-320

การออกแบบแฟชั่น 4

3

1

4

4

06-412-326

การทําแบบตัดและการตัดเย็บเพื่องาน
แฟชั่น 4
การทําแบบตัดบนหุน 1

3

1

4

4

3

1

4

4

การวิจัยทางดานออกแบบแฟชั่นและ
สิ่งทอ
วิชาชีพเลือก 3

3

3

0

6

3

x

x

x

รวม

19

x

x

x

06-412-327
06-412-332
xx-xxx-xxx

ชั่วโมง / สัปดาห = x
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ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 1
06-413-401

หนวยกิต

สหกิจศึกษาทางออกแบบแฟชั่นและ
สิ่งทอ (วิชาชีพเลือก 4)
รวม

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง

6

0

40

0

6

0

40

0

ชั่วโมง / สัปดาห = 40
ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง

06-412-433

แฟชั่นนิพนธ

3

1

4

4

xx-xxx-xxx

วิชาชีพเลือก 5

3

x

x

x

xx-xxx-xxx

วิชาเลือกเสรี 1

3

x

x

x

xx-xxx-xxx

วิชาเลือกเสรี 2

3

x

x

x

12

x

x

x

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = x
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย
3(3-0-6)
01-001-103
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานในการใชภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟง การพูด การ
อาน และการเขียนประเภทตาง ๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language skills,
listening, speaking, reading and writing
01-001-104

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ แนวคิดเกีย่ วกับการสื่อสารทางธุรกิจ
หลักการเขียนจดหมายทางธุรกิจ 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
01-001-107

3(3-0-6)
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
Thai for Presentation
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาไทย ความรูท ั่วไปในการนําเสนอ องคประกอบการ
นําเสนอ ประเภทการนําเสนอ หลักและวิธีการนําเสนอ การเตรียมการนําเสนอ และการเลือกสื่อ
โสตทัศนูปกรณ
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Basic Thai language; general knowledge of Thai for presentation; factors of
presentation; types of presentation; principles of presentation; presentation and audio-visual aids
selection
01-001-109

3(3-0-6)
วรรณคดีไทย
Thai Literature
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานของวรรณคดีไ ทย ความหมายและประเภทของวรรณคดีม รดก
ความสําคัญและคุณคาวรรณคดีมรดก วิเคราะหและประเมินคาวรรณคดีมรดก
Basic Thai literature; definitions and types of heritage literature; importance and
value of heritage literature; analysis and evaluation of heritage literature
01-001-110

3(3-0-6)
การเขียนเชิงวิชาชีพ
Thai Writing for Profession
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการ
ประชุม การเขียนสาสนและคํากลาวในโอกาสตาง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนบทความ การเขียน
คําขวัญและโฆษณา
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches;
projects; articles; slogan and advertisements
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ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
3(3-0-6)
01-002-101
ภาษาอังกฤษ 1
English 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : การใชสํานวนและโครงสรางภาษาระดับพืน้ ฐาน การทักทาย การแนะนําตัว การ
บรรยายบุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยาย
เหตุการณในอดีต 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
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 2
English 2
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : การใชภ าษาระดับ สูงขึ้ น เพื่อใชภ าษาให ถูก ต อ งตามสถานการณต า งๆได อ ย า ง
เหมาะสม ไดแก การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจําวันและการเตือน การกําหนด
เงื่อนไข ขาวหนังสือพิมพ 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

01-002-102

3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : การใชภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําศัพทและ
สํานวนเกี่ยวกับวิชาชีพ ใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การใหนิยามและการจําแนก
ประเภท การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติ ปาย ประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการและ
บทคัดยอ

01-002-205
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English language usage for careers in technical fields: technical terms and workrelated 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
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในอาชีพตาง ๆ การพบปะผูคน การใช
โทรศั พ ท การนั ด หมาย การนํา เสนองาน การบอกคุ ณสมบัติ ข องสิน ค าและบริ ก าร การพู ด ถึ ง
เปาหมายและการตัดสินใจทําธุรกิจ การตอวาและการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจ การ
ตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินงาน 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
01-002-211

3(3-0-6)
การอานภาษาอังกฤษ 1
English Reading 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : การใชพจนานุกรม การเดาความหมายของคําศัพทจากปริบท องคประกอบและ
โครงสรางของประโยค 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
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3(3-0-6)
การฟงภาษาอังกฤษ
English Listening
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ทักษะการฟงภาษาอังกฤษเบื้องตนในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน การฟง
ระดับประโยค การฟงบทสนทนา การฟงระดับยอหนา การฟงบทความและตอบคําถาม ทักษะ
การฟงเพื่อจับใจความและเทคนิคการฟง
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
01-002-216

ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial English
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษที่ใชในงานอุตสาหกรรมเบื้องตน การบรรยายเครื่องมือ
และวิธีการใช การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ การอานปายประกาศและสัญลักษณ การกรอกแบบฟอรม
การซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ การแสดงความคิดเห็นในงานอาชีพ การบันทึก
รายงาน
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
01-002-217

01-002-218

3(3-0-6)
การสนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : การสนทนาในสถานการณตางๆในชีวิตประจําวันใหถูกตองตามวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา ไดแก การทักทายและแนะนําตัว คําแนะนํา การสนทนาทางโทรศัพท การบอกทีต่ ั้ง
และทิศทาง การขอรองและการเสนอให การขอบคุณและการขอโทษ
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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

3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
English for Communication in Daily Life
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเพื่อติดตอสื่อสารในสถานการณตางๆ
การจองตั๋วและการจองหองพัก การสั่งอาหาร การโทรศัพท การบันทึกสาระสําคัญ การนําเสนอ
ขอมูล 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
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ทักษะภาษาจีนเบื้องตน ไดแก การฟง พูด อาน และเขียน ประโยคและไวยากรณ
ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ฝกการสนทนาและอานขอความภาษาจีนสั้นๆ การสรุปเนื้อหาและตอบคําถาม
เปนภาษาจีนอยางพอเขาใจได
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
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3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
Chinese for Communication 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : คําศัพทและสํานวนทีน่ ิยมใชกันอยางกวางขวางในชีวิตประจําวัน ความสามารถใน
การสื่อสารกับบุคคลทั่วไปไดอยางเหมาะสม
Widely-used vocabulary and expressions used in daily lives; ability to
communicate with other people appropriately

01-002-221

3(3-0-6)
การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
Chinese to Thai Translation 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : หลักวิชาการแปลพื้นฐานและฝกการแปลขอความจากภาษาจีนเปนภาษาไทย
รวมทั้งเรียนวิธีการแปลปากเปลา
Basic translation rules and practice of translating messages from Chinese into
Thai and learning how to translate orally
01-002-222

01-002-223

3(3-0-6)
การแปลภาษาจีนเปนไทย 2
Chinese to Thai Translation 2
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : หลัก วิช าการแปลชั้น สูง ไดแ ก การแปลจดหมายทางราชการ การแปลเชิง
ธุรกิจ วิธีการแปลปากเปลา
Advanced translation rules: translating official letters; translating business issues;
how to translate orally
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ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
3(3-0-6)
01-003-101
มนุษยกับสังคม
Man and Society
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนทางสังคมศาสตร สังคมกับวัฒนธรรม พฤติกรรมของมนุษยใน
สังคม การจัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม ปญหาสังคม
Introduction to social sciences; society and culture; human behavior in society;
social organization; socialization; social institutions; social and cultural changes; social problems
3(3-0-6)
มนุษยสัมพันธ
Human Relations
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ พฤติ ก รรมและธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย
แรงจูงใจกับมนุษยสัมพันธในหนวยงาน มนุษยสัมพันธในองคกร การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ
มนุษยสัมพันธในวัฒนธรรมไทย 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
01-003-102

01-003-103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 002-001-103 สถิติเบื้องตน
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัย ขั้นตอน
สําคัญของการวิ จัย และการออกแบบวิจัย กําหนดตัวแปรและสมมติฐานในการวิจัย วิธีการสุม
ตัวอยางและการเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการทางขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย การตีความ
ขอมูลและการนําเสนอขอมูล การเขียนเคาโครงการวิจัย และรายงานการวิจัย
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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
3(3-0-6)
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : การสรางแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคล
กลยุ ท ธ ก ารบริ ห ารตนเอง เทคนิ ค การครองใจคน การสร า งผลผลิ ต และการปฏิ บั ติ ง านอย า งมี
ประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Forming self-worldviews and attitudes; individual’s duties and responsibilities;
self-managing strategies; techniques in handling people; efficient work performance; morality and
professional ethics
01-003-104

3(3-0-6)
สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูทั่วไปดานสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา
สถาบันทางเศรษฐกิจ 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

01-003-105

3(3-0-6)
สังคมกับการปกครอง
Society and Government
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสังคม รัฐและอุดมการณทางการเมือง รูปแบบการปกครอง
ของไทยสถาบันการเมืองการปกครอง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน

01-003-106

30
General knowledge of society, state and political ideology; types of Thai
government and politics institution; political participation
3(3-0-6)
สังคมกับสิง่ แวดลอม
Society and Environment
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความสําคัญของสังคมกับสิ่งแวดลอม แนวความคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยา
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มลพิษสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม
Importance of society and environment; fundamental concept of ecology; natural
resources and environmental conservation; environmental pollutions; environmental management

01-003-107

3(3-0-6)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมและชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการที่
ดี 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

3(3-0-6)
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
Law and Professional Ethics
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ความเปนมาของกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพของสาขาวิชา จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรับผิดชอบ
ของผูประกอบวิชาชีพตอการกาวลวงในสิทธิสวนบุคคล แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม และความ
รับผิดชอบตอสังคม กรณีศึกษาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการตระหนักเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ
01-003-109
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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
01-003-112

3(3-0-6)
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : กํ า เนิ ด สมาคมประชาชาติ แ ห ง เอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต (อาเซี ย น) แนวคิ ด การ
รวมกลุมประเทศอาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ขอกําหนดที่ประชุมสุดยอดอาเซียนและกฎ
บัตรอาเซียน เปาหมายและความรวมมือในการพัฒนาดานการเมืองและความมั่นคง การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและดานสังคม-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
3(3-0-6)
สันติศึกษา
Peace Studies
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพ และสันติศึกษา ปญหาความขัดแยง
และความรุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ การจัดการความขัดแยงโดยสันติ
วิธี
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

01-003-113
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3(3-0-6)
01 - 004 - 101 สารสนเทศและการศึกษาคนควา
Information and Study Skills
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศในหองสมุด การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศและการใชเครื่องมือชวยคน การศึกษา
คนควา 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
01 - 004 -103

3(3-0-6)
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรู พื้น ฐานทางจิ ตวิ ท ยา พัน ธุก รรม สิ่ง แวดลอ มและพั ฒ นาการของมนุ ษ ย
สรีรวิทยาที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรู และการจูงใจ เชาวนปญญาและ
ความฉลาดทางอารมณ 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
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความเป น มาของชนชาติ ไ ทย ลั ก ษณะสั ง คม เศรษฐกิ จ การปกครองของไทย
ลักษณะความเชื่อ 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
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3(3-0-6)
01 - 004 - 108 การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ บุ ค ลิ ก ภาพ ทฤษฏี บุ ค ลิ ก ภาพ ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ
บุคลิก ภาพ การปรั บปรุงบุ คลิก ภาพ การรับรูเกี่ยวกั บตนเอง สุขภาพจิตและการปรั บตัว มนุษ ย
สัมพันธกับบุคลิกภาพ และการพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ
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
01-004-109

3(3-0-6)
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : พฤติกรรมมนุษย องคประกอบพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตน cการพัฒนางาน
และพฤติกรรมการทํางาน บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต มนุษยสัมพันธและสื่อสารเพื่อ
สรางมนุษยสัมพันธ 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
ก.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
02-001-101
คณิตศาสตรพื้นฐาน
Fundamental Mathematics
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ตรรกศาสตรเบื้องตน เมตริกซและตัวกําหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและ
การจัดหมู ความนาจะเปนเบื้องตน ทฤษฎีบททวินาม ลําดับและอนุกรม
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Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules; permutation
and combination; introduction to probability; binomial theorem ; sequences and series
3(3-0-6)
สถิติเบื้องตน
Introduction to Statistics
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงตัวแปรสุม
การสุมตัวอยาง การแจกแจงความนาจะเปนของฟงกชันของตัวอยางสุม การประมาณคา และการ
ทดสอบสมมติฐาน
Introduction to statistics; probability; random variable distribution of random
variable; sampling; distribution of functions of random variable; estimation, hypothesis testing
02-001-103

3(3-0-6)
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรู เ บื้ องตนเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อั ตราส วน สัดสว น ร อยละและการ
ประยุกต พื้นที่และปริมาตร คาสาธารณูปโภค ดอกเบี้ยและเงินผอนชําระ ภาษีมลู คาเพิม่ และภาษีเงินได
เลขดัชนี ตรรกศาสตรเบื้องตนและการใหเหตุผล 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

02-001-104

3(3-0-6)
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
Science in Daily Life
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรกับปรากฏการณ
ธรรมชาติ พลั ง งาน ไฟฟ า และการสื่อ สารโทรคมนาคม รั ง สีแ ละกั มมั น ตภาพรั งสี สารเคมี ใ น
ชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย

02-002-101
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Introduction to science and technology; science and natural phenomenon; energy;
electric and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical in everyday life; evolution
and human genome
02-002-104

3(3-0-6)
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
Environment and Resource Management
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุล
ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
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
ก.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
1(0-2-1)
01-005-101
พลศึกษา
Physical Education
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ วิทยาศาสตรการกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดัชนี
มวลกาย รูปแบบของการจัดการแขงขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการ
ปฐมพยาบาล และการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
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
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1(0-2-1)
ลีลาศ
Social Dance
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศ
ฝกทักษะพื้นฐานของการลีลาศในจังหวะตาง ๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of social
dance; practice of social dance
01-005-116

01-005-124

1(0-2-1)
กีฬาประเภททีม
Team Sports
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภททีม การ
สรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภททีม การแขงขันกีฬา และ
การจัดการแขงขันกีฬาประเภททีม 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
01-005-125

1(0-2-1)
กีฬาประเภทบุคคล
Individual Sports
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภทบุคคล ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภทบุคคล
การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การแขงขัน
กีฬาและการจัดการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล 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

37
1(0-2-1)
นันทนาการ
Recreation
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูทั่ว ไปเกี่ย วกับ นัน ทนาการ ความหมายและความสํา คัญ ประเภทของ
นันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ ฝกปฏิบัติการเปนผูนํานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ
เพื่อการฝกอบรม เกมสนันทนาการ การอยูคายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความ
เหมาะสม
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
01-006-101

01-006-105

นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม
1(0-2-1)
Recreation for Training Courses
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของนันทนาการ การเปนผูนํา
นันทนาการในการฝกอบรม ฝกปฏิบัติการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชในการฝกอบรม และการ
เลือกใชกิจกรรมนันทนาการใหเหมาะสมกับการอบรมตาง 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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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 กลุมวิชาแกน
3(3-0-6)
06-011-101
กระบวนการผลิตทางสิง่ ทอ
Textile Manufacturing Process
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : กระบวนการผลิตเสนใยและเสนดาย การผลิตผา การเตรียมสิ่งทอ การยอมสีสิ่งทอ
การพิมพสิ่งทอ การตกแตงสิ่งทอ การทดสอบสิ่งทอ และการควบคุมคุณภาพเบื้องตน
Fiber and yarn manufacturing process; fabric manufacturing; textile preparation;
textile dyeing; textile printing; textile finishing; textile testing; quality control
3(2-2-5)
สีกับสิ่งทอ
Color and Textile
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ สี ประเภทของสี คุ ณ สมบั ติ ข องสี จิ ต วิ ท ยาการใช สี
ความสัมพันธของการใชสีในงานสิ่งทอ หลักการใชสีใหเหมาะสมกับสิ่งทอ และอิทธิพลที่มีผลตอ
การใชสีกับสิ่งทอ
Introduction to color; classification; properties; psychology; the relationship of
its application; principles of its application; color influence on textiles

06-011-105

3(3-0-6)
สุนทรียศาสตร
Aesthetics
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความหมายของสุนทรียศาสตร ปรัชญาทางความงาม สุนทรียภาพในงานศิลปะ
หลักวิชา ศิลปะสมัยใหมและศิลปะหลังสมัยใหม คุณคาทางความงามที่เชื่อมโยงกับงานสิ่งทอและ
แฟชั่น ประสบการณเชิงสุนทรียะ จริยธรรมทางศิลปะ และการวิเคราะหมโนทัศนเรื่องการรับรู
ทางความงาม
06-011-106
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Meaning of aesthetics; philosophy of beauty; aesthetics of academic art, modern
art and postmodern art; aesthetic values associated with textile and fashion; aesthetic experience;
ethics of art; analysis of beauty perception concept
พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องนุงหม
3(2-2-5)
Fundamental Clothing
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : จักรเย็บผาอุตสาหกรรม ฝเข็ม ตะเข็บ สวนประกอบของเครื่องแตงกาย วัสดุและ
อุปกรณในการตัดเย็บ การสรางแบบและตัดเย็บเบื้องตน และกระบวนการหลังการเย็บ
Industrial sewing machine; stitches; seams; clothing accessories; materials and
sewing equipment; pattern making and basic sewing; after sewing process
06-011-107

06-011-108

3(2-2-5)
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
Computer Aided Design
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนของคอมพิวเตอร ซอฟทแวรระบบปฏิบัติการ ซอฟทแวรประยุกต
ซอฟทแวรเพื่อการออกแบบ และการนําเสนอผลงาน
Introduction to computer operation; operating system software; application
software; software aided design; presentation
06-011-109

การบริหารงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
3(3-0-6)
Textile Industrial Management
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : องคกรและการจัดการ การตลาดสิ่งทอ การบริหารการจัดซื้อและวัสดุคงคลัง การ
คํานวณตนทุน การวางแผนและควบคุมการผลิต การจัดการหวงโซอุปทาน และการเพิ่มผลผลิตใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
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Organization and management; textile marketing; purchasing and inventory
management; cost calculation; production and planning control; supply chain management;
productivity of textile industry
1(0-2-1)
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
Preparation for Co-operative Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : หลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา
ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษา ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ การ
เลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณงานอาชีพ ความรูพื้นฐาน
สําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ
เทคนิคการนําเสนอโครงงานและการเขียนรายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคม และการเตรียม
ความพรอมสูความสําเร็จ
Principles and concepts of cooperative education; processes and procedures of
cooperative education; regulations of cooperative education; fundamentals and job application
techniques; workplace selection; how to write a resume and job interviews; fundamentals of
operator in the workplace; quality management system in the workplace; project presentation and
report writing; personality development; preparation for success
06-011-110

ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
3(2-2-5)
06-412-101
หลักการออกแบบเบื้องตน
Principles of Design
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการออกแบบ หลักการออกแบบเบื้องตน องคประกอบใน
การออกแบบที่มีความสัมพันธทางศิลปะ การสรางแรงบันดาลใจในการออกแบบ การจัดโครงสราง
ในงานออกแบบสองมิติและสามมิติ แนวโนมการออกแบบ และการประยุกตใชในงานออกแบบ
Introduction to design; basic design principles; elements of design related the
relationship of art; creation of inspiration in design; structure in two-dimensional and three
dimensional design; design trends; design application
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3(3-0-6)
ประวัติศาสตรเครื่องแตงกาย
History of Costume
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ประวัติศาสตรความเปนมา ความสําคัญ อิทธิพลของรูปแบบเครื่องแตงกายชาติ
ตะวันตกและชาติตะวันออก แนวคิดการพัฒนารูปแบบเครื่องแตงกาย และแนวคิดการประยุกต
รูปแบบเครื่องแตงกายรวมสมัย
History and background; importance; influence of western and eastern clothing
style; clothing design development concept; concept of adopting contemporary clothing
06-412-102

06-412-204

3(1-4-4)
การออกแบบแฟชั่น 1
Fashion Design 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : หลักการนําเสนอแนวความคิด กระบวนการสรางแรงบันดาลใจ รูปแบบของเสื้อผา
การออกแบบเสื้อผา การพัฒนารูปแบบเสื้อผา การเลือกใชวัสดุ การสรางตนแบบ และการนําเสนอ
ผลงาน
Principles of concepts presentation; inspiration creation process; clothing style;
clothing design; clothing development; material selection; prototyping; presentation
3(1-4-4)
การออกแบบแฟชั่น 2
Fashion Design 2
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 06-412-204 การออกแบบแฟชั่น 1
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : การออกแบบเสื้อผาสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี การประยุกตรูปแบบเสื้อผาไทยและ
สากล การเลือกใชวัสดุผาไทยและสากล การสรางตนแบบ การสรางเอกลักษณ และการนําเสนอ
ผลงาน
Men and women clothing design; application of Thai and international clothing
styles; selection of Thai and international material; prototype; identity formation; presentation

06-412-205
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06-412-206

การออกแบบแฟชั่น 3
3(1-4-4)
Fashion Design 3
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 06-412-205 การออกแบบแฟชั่น 2
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : การออกแบบเสื้อผา แนวโนมแฟชั่น เทคนิคการสรางรายละเอียดในงานออกแบบ
แฟชั่ น การสร า งรู ป แบบและบุ ค ลิ ก ภาพเฉพาะบุ ค คลเพื่ อ การนํ า เสนอผลงานทางด า นแฟชั่ น
การสรางตนแบบและการนําเสนอผลงาน
Clothing design; fashion trend; techniques of craating detail in fashion design;
creation of style and individuality for fashion presentation; prototye creation; presentation
06-412-312

สิ่งทอพื้นถิ่น
3(2-2-5)
Local Textile
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ศิลปะการทอผาพื้นถิ่น ประวัติความเปนมา ความเชื่อ กรรมวิธีการผลิต การใชเสน
ใย กรรมวิธีการทอ ลวดลายที่ใชในการทอของกลุมชาติพันธุตางๆ การแปรรูปผลิตภัณฑและการ
ประยุกตใชในงานออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
Art of local weaving; background; belief; production process; use of fibers;
weaving process; weaving designs of various ethnic groups; product transformation and
application in fashion and textile design
06-412-320

การออกแบบแฟชั่น 4
3(1-4-4)
Fashion Design 4
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 06-412-206 การออกแบบแฟชั่น 3
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : การสรางตราสินคาแฟชั่น การวางแผนการตลาดแฟชั่น การสรางรูปแบบเฉพาะ
บุคคล การสรางตนแบบคอลเลคชั่นตามฤดูกาล จรรยาบรรณของนักออกแบบ กฎหมายคุมครองสิทธิ์
ตราสินคาและผลิตภัณฑ และการนําเสนอผลงาน
Creation of fashion brand; fashion marketing planning; creation of specific
person style; creation of garment collection prototype; designer ethics; protection laws of branding
and products; presentation
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3(1-4-4)
การเขียนภาพราง
Sketching
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความเป น มา ประเภทของภาพร าง การเขี ย นภาพร า งจากรู ป ทรงที่เ กิ ด ขึ้น ตาม
ธรรมชาติและรูปทรงที่มนุษยสรางขึ้น การถายทอดรูปรางรูปทรงสูความสัมพันธในองคประกอบ
ทางศิลปะ กลวิธีการเขียนภาพราง และการประยุกตใชในงานออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
Background; category of drawing; natural shape and manmade shape drawing;
appearances and shape trans for the element or art relation; strategies for sketch; application in
fashion and textile design

06-412-121

06-412-122

3(1-4-4)
การวาดภาพคนเพื่อการออกแบบแฟชัน่
Model Sketching for Fashion Design
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ประวัติความเปนมา รูปรางและสัดสวนรางกายของมนุษย การวาดหุนแสดงแบบ
ในอิริยาบทตาง ๆ การวาดหุนเพื่อการแสดงแบบเสื้อผาและเครื่องประกอบการแตงกาย เทคนิคการ
ระบายสี การใชคอมพิวเตอรสําหรับการวาดภาพคน และเทคนิคการสรางสรรคภาพคนเพื่อการ
แสดงแบบแฟชั่น
Background; shape and proportions of the human body; model sketching for
fashion design in poses; model’s clothing and assesories sketching; coloring; use of computer
for figure drawing; model sketching techniques for fashion design
06-412-223

การทําแบบตัดและการตัดเย็บเพื่องานแฟชัน่ 1
3(1-4-4)
Pattern Making and Sewing for Fashion 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนการทําแบบตัด การทําแบบตัดกระโปรง การทําแบบตัดกางเกง การ
ทําแบบตัดเสื้อสตรีเบื้องตน และการตัดเย็บเพื่อทดลองแบบ

44
Introduction to pattern making; pants pattern making; skirt pattern making;
blouse pattern making; maker making; sewing for pattern trial
3(1-4-4)
การทําแบบตัดและการตัดเย็บเพื่องานแฟชัน่ 2
Pattern Making and Sewing for Fashion 2
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 06-412-223 การทําแบบตัดและการตัดเย็บเพื่องาน
แฟชั่น 1
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : การดัดแปลงแบบตัดกระโปรง การดัดแปลงแบบตัดกางเกง การดัดแปลงแบบตัด
เสื้อสตรี การแกไขแบบตัดตามกายวิภาค การเลือกใชผาและวัสดุ การวางแบบตัด และการตัดเย็บ
เพื่อทดลองแบบ
Modification of skirt pattern; modify pants pattern; modify blouse pattern;
anatomy pattern editing; selection of fabric and materials; pattern making; sewing for pattern trial
06-412-224

3(1-4-4)
การทําแบบตัดและการตัดเย็บเพื่องานแฟชัน่ 3
Pattern Making and Sewing for Fashion 3
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 06-412-224 การทําแบบตัดและการตัดเย็บเพื่องาน
แฟชั่น 2
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรู เ บื้ อ งต น การทํ า แบบตั ด เสื้ อ ผ า เด็ ก การทํ า แบบตั ด เสื้ อ การทํ า แบบตั ด
กระโปรง การทําแบบตัดกางเกง การประยุกตแบบตัด การเลือกใชผาและวัสดุ และการตัดเย็บเพื่อ
ทดลองแบบ
Introduction to children’s clothing pattern making; blouse pattern making; skirt
pattern making; pants pattern making; pattern application; selection of fabric and materials;
sewing for pattern trial
06-412-325
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3(1-4-4)
การทําแบบตัดและการตัดเย็บเพื่องานแฟชัน่ 4
Pattern Making and Sewing for Fashion 4
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 06-412-325 การทําแบบตัดและการตัดเย็บเพื่องาน
แฟชั่น 3
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนการทําแบบตัดเสื้อผาบุรุษ การทําแบบตัดเสื้อ การทําแบบตัดเสื้อ
คลุม การทําแบบตัดกางเกง การประยุกตแบบตัด และการตัดเย็บเพื่อทดลองแบบ
Introduction to men’s clothing pattern making; shirt pattern making; coat pattern
making; pants pattern making; pattern application; sewing for pattern trial
06-412-326

3(1-4-4)
การทําแบบตัดบนหุน 1
Draping 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนการทําแบบตัดบนหุน การเตรียมผา การทําแบบกระโปรง เสื้อ ชุด
ติดกัน กางเกง การลองตัว และการลอกแบบตัด
Introduction to draping; fabric preparation; skirt draping; blouse draping; dress
draping; pants draping; fitting and draft pattern
06-412-327

3(2-2-5)
การถักและการทอเพื่องานแฟชั่น
Knitting and Weaving for Fashion
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ประวัติความเปนมา ความสําคัญของการถักและการทอ การออกแบบลายถักและ
ลายทอ การถักและการทอ การเลือกใชวัสดุ และการประยุกตใชในงานออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
Background; importance of knitting and weaving; knitting and weaving design;
knitting and weaving; selection of materials; application in fashion and textile design

06-412-328
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3 (2-2-5)
การออกแบบลวดลายพิมพสงิ่ ทอเพื่องานแฟชั่น
Textile Printing Design for Fashion
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความเป น มา รู ป แบบของลวดลายพิ ม พ สิ่ ง ทอของชนชาติ ต า งๆ การสร า งแรง
บันดาลใจ การออกแบบลวดลายพิมพสิ่งทอ กลวิธีการตอลวดลาย การใชสี แนวโนมแฟชั่น เทคนิค
การสรางตนแบบ และการประยุกตใชในงานออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
Background; design and layout of printed textiles of various nationalities;
inspiration creation; pattern design for textile printing; repeat; colour application; fashion trends
design; prototype creation techniques; application in fashion and textile design
06-412-229

06-412-230

3(2-2-5)
การยอมสิ่งทอเพื่องานแฟชั่น
Textile Dyeing for Fashion
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความสําคัญและพื้นฐานการยอมสี ประเภทของสียอม การยอมสีธรรมชาติและสี
สังเคราะห เทคนิคการยอม และการประยุกตใชในงานออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
Importance and fundamentals of textile dyeing; types of dyes; natural and
synthetic dyeing; dyeing techniques; application in fashion and textile design
06-412-231

3(2-2-5)
คอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบแฟชัน่ และสิ่งทอ
Computer for Fashion and Textile Design
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร การออกแบบลายทอ การออกแบบลายถัก การ
ออกแบบลายพิมพ การนําเสนอผลงานสําเร็จรูปในลักษณะ 2 มิติ 3 มิติ (3D Mapping) และ
ชุดคําสั่งเกี่ยวกับเครื่องพิมพ
Use of computer program; weaving design; knitting design; printing design;
presentation of the finished outputs in 2D and 3D Mapping; command set of printer
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3(3-0-6)
การวิจัยทางดานออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
Research for Fashion and Textile Design
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : หลั ก การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาแฟชั่ น การเขี ย นโครงการวิ จั ย การศึ ก ษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางเครื่องมือ การวิเคราะหขอมูล การสรุปผลและ
การนําเสนองานวิจัยทางดานออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
Principle of research for fashion development; research proposal writing;
literature review; data collection; tools creation; data analysis; conclusion; fashion design and
textile research presentation
06-412-332

06-412-433

3(1-4-4)
แฟชั่นนิพนธ
Fashion Project
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : การกําหนดหัวขอ การคนควา การแกปญหา การสรางสรรคผลงานทางดานการ
ออกแบบแฟชั่น และการนําเสนอผลงาน
Determination of topic; research; problem solving; creation of fashion design;
presentation
ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
6(0-40-0)
06-413-401 สหกิจศึกษาทางออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
Co-operative Education in Fashion and Textile Design
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 06-011-110 การเตรียมควมพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : งานออกแบบแฟชั่ น และสิ่ ง ทอ ในหน ว ยงานราชการ สถานประกอบการ
สํานักงานเอกชน หรือโรงงานอุตสาหกรรม ใชระยะเวลาในการฝกปฏิบัติไมนอยกวา 16 สัปดาห
Work in fashion and textile design in government organizations; firans; private
offices or industrial factories for of not less than 16 weeks
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3(0-40-0)
การฝกงานทางออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
Practicum in Fashion and Textile Design
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : งานออกแบบแฟชั่ น และสิ่ ง ทอ ในหน ว ยงานราชการ สถานประกอบการ
สํานักงานเอกชน หรือโรงงานอุตสาหกรรม ใชระยะเวลาในการฝกปฏิบัติไมนอยกวา 8 สัปดาห
Work in fashion and textile design in government organizations; firms; private
offices or industrial factories for not less than 8 weeks
06-413-402

06-413-102

3(3-0-6)
การจัดการสินคาแฟชัน่
Fashion Merchandising
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : สิ น ค า แฟชั่ น ตลาดสิ น ค า แฟชั่ น การคั ด เลื อ กสิ น ค า ตามฤดู ก าล การวิ เ คราะห
แนวโนมความนิยมของผูบริโภค การจัดคอลเลคชั่นสินคาแฟชั่น และการสงเสริมการขาย
Fashion merchandising; fashion marketing; seasonal product selection; analysis
of consumer trend; fashion collection merchandising; sale promotion
06-413-104

ศิลปะสิ่งทอ
3(1-4-4)
Textile Art
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : แนวคิ ด และรู ป แบบของงานศิ ล ปะหลั ง สมั ย ใหม การสร า งแรงบั น ดาลใจ
แนวความคิ ด ในการสร า งสรรค ง านศิ ล ปะ ความสั ม พั น ธ ใ นการจั ด โครงสร า งทางศิ ล ปะ การ
ถายทอดเนื้อหาและรูปแบบทางศิลปะ วัสดุสิ่งทอ และกลวิธีการสรางสรรคงานศิลปะสิ่งทอ
Concept and style of post-modern art; inspiration creation; ideas for art creation;
relationship of structure of art; content and style; textile material; textile art creation techniques
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3(2-2-5)
การแสดงแบบแฟชั่น
Catwalk Show
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความสําคัญของการแสดงแบบแฟชั่น กระบวนการ เทคนิคในการจัดแสดงแฟชั่น
รูปแบบตาง ๆ การตัดตอวิดีทัศนเพื่อการนําเสนอ การจัดแสดงผลงาน การเตรียมงาน เตรียมเวที
ประสานงาน และการแกปญหา
Importance of catwalk show; process; techniques of organization of various
catwalk shows; video editing presentation; catwalk show exhibition; preparation; stage
preparation; coordination; problem solving
06-413-107

06-413-113

การออกแบบเครื่องประกอบการแตงกาย
3(2-5-5)
Accessories Design
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความสําคัญ ประเภทของเครื่องประกอบการแตงกาย หลักการออกแบบเครื่อง
ประกอบการแตงกาย การออกแบบคอลเลคชั่น การเลือกใชวัสดุ การใชสี และการสรางตนแบบ
Importance; category of garment accessories; principles of accessories design;
collection design; material selection; colour application; prototype creation
06-413-116

3(2-2-5)
การตกแตงสิ่งทอเพื่องานแฟชั่น
Textile Decoration for Fashion
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : วัสดุ การเลือกใชวัสดุ เทคนิคการตกแตง การเลือกใชสี เทคนิคการผสมผสาน
วัสดุ และการประยุกตใชในงานออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
Materials; selection of materials; decoration techniques; selection of colors;
material mixing techniques; textile and fashion design application

50
3(2-2-5)
การแตงหนา
Make - up
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : การแตงหนาเบื้องตน การใชอุปกรณ เครื่องสําอางค การวิเคราะหโครงหนา สี
ผิว เทคนิคการแตงหนา การออกแบบ การใชสีในการแตงหนา และการแตงหนาแฟนซี
Basic make up; equipment application; cosmetics; facial outline analysis;
complexion; make up techniques; designing; colour application for make up; fancy make up
06-413-117

06-413-118

3(1-4-4)
การถายภาพสําหรับงานแฟชั่น
Fashion Photography
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : หลักการถายภาพ กลอง อุปกรณถายภาพ แสงเพื่อการถายภาพ การถายภาพ
สําหรับงานแฟชั่น การกํากับการแสดงแบบ การถายภาพในสตูดิโอ การถายภาพกลางแจง การใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการปรับแตงภาพ และการนําเสนอภาพถายทางดานแฟชั่นและสิ่งทอ
Principles of photography; camera; photography equipment; lights for
photography; catwalk fashion photography; catwalk fashion photography directing; indoor
photography; outdoor photography; use of computer software for touching the photographs;
presentations in fashion and textile
06-413-119

การจัดแสดงสินคาและนิทรรศการดานแฟชั่น
3(2-2-5)
Fashion Display and Exhibition
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : หลักการจัดแสดงสินคาและนิทรรศการดานแฟชั่น การออกแบบสวนจัดแสดง
การจัดแสดงสินคาแฟชั่นและการเลือกใชวัสดุและสื่อสําหรับการจัดการแสดงสินคาและนิทรรศการ
ดานแฟชั่น
Principles of fashion display and exhibition; design of display; fashion exhibition
and seletion of material; media for fashion display and exhibition
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3(2-2-5)
การออกแบบเครื่องแตงกายเพื่อการแสดง
Costume Design for Performance
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความหมาย ความสํ า คั ญ ของการออกแบบเครื่ อ งแต ง กายเพื่ อ การแสดง การ
วิเคราะหบทบาท บุคลิกภาพ เทคนิคการออกแบบเครื่องแตงกายและการนําเสนอผลงาน
Meaning; importance of costume designing for performance; role analysis;
personality; costume design techniques; presentation

06-413-120

06-413-121

3(1-4-4)
การทําแบบตัดและการตัดเย็บเพื่องานแฟชัน่ 5
Pattern Making and Sewing for Fashion 5
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 06-412-326 การทําแบบตัดและการตัดเย็บเพื่องาน
แฟชั่น 4
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : รูปแบบของเสื้อผาโอกาสพิเศษ การทําแบบตัดเสื้อผาโอกาสพิเศษ การเลือกใชผา
และวัสดุตกแตง เทคนิคการตกแตง และการตัดเย็บเพื่อทดลองแบบตัด
Clothing style for special occasion; pattern making; selection of fabric and
materials; decorative materials; decoration techniques; sewing for pattern trial
3(1-4-4)
การทําแบบตัดและการตัดเย็บเพื่องานแฟชัน่ 6
Pattern Making and Sewing for Fashion 6
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 06-413-121 การทําแบบตัดและการตัดเย็บเพื่องาน
แฟชั่น 5
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : รูปแบบของชุดชั้นใน การทําแบบตัดชุดชัน้ ใน การเลือกใชผาและวัสดุ การตกแตง
ชุดชั้นใน และการตัดเย็บเพื่อทดลองแบบตัด
Underwear style; underwear pattern making; selection of fabric and materials;
underwear decorative materials; sewing for pattern trial
06-413-122

52
3(1-4-4)
การทําแบบตัดบนหุน 2
Draping 2
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 06-412-327 การทําแบบตัดบนหุน 1
รายวิชาทีต่ องเรียบควบคู : การสรางสรรครูปแบบของกระโปรง เสื้อ ชุดติดกัน กางเกง เทคนิคการตกแตง
เสื้อผา และการปรับขนาดของแบบตัด
Creation of style of skirt, blouse, dress, pants; trimming techniques; pattern
grading
06-413-123

3(1-4-4)
สัมมนาทางออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
Seminar in Fashion and Textile Design
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ลักษณะและชนิดของการสัมมนา การตั้งหัวขอการสัมมนาและการจัดทําสื่อในการ
สัมมนา การสัมมนางานดานการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ โดยเนนการใชแนวความคิด ปรัชญา
และปจจัยตางๆที่สงผลกระทบกับมนุษย สภาพสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ
Characteristics and types of seminar; setting up the topics to seminar and
preparing seminar media; seminar fashion and textile design by putting emphasis on using the
philosophical concepts; various factors that impact on human beings; social conditions; culture;
environment; economy
06-413-124

06-112-419

คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรมเสื้อผา
3 (2-2-5)
Computer in Garment Industry
รายวิชาที่ตองเรียนกอน :รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู :การปรับขนาด การวางแบบตัด การวางระบบเครือขายคอมพิวเตอร การใชคําสั่ง
ในการปอนขอมูล และการพิมพขอมูลรายงานผล
Pattern grading; pattern layout; computer network layout; data input command;
report printing
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3(3-0-6)
เสนใยธรรมชาติ
Natural Fibers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนของเสนใยทางสิ่งทอ สมบัติและกระบวนการผลิตเสนใยธรรมชาติ
ที่ไดจากผล(เมล็ด) ใบ และลําตน เสนใยธรรมชาติจากสัตว และเสนใยธรรมชาติจากแรธาตุ
Introduction to textile fibers; properties and production process of fibers from
seeds, leaves and stems; animal fiber; mineral fiber

06-212-103

3(2-2-5)
ระบบการวิเคราะหและทดสอบสิ่งทอเชิงกายภาพ
Textile Physical Analysis and Testing System
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : หลักและความรูเบื้องตนดานการทดสอบสิ่งทอทางกายภาพ ความชื้นและอิทธิพล
การทดสอบเสนใย เสนดาย ผืนผา และเครื่องนุงหม การประเมินผลผา เสื้อผา และเครื่องนุงหมดวย
สายตา การทดสอบสิ่งทอสมบัติพิเศษ การประกันคุณภาพสําหรับการทดสอบสิ่งทอ กฎระเบียบและ
ความปลอดภัยสําหรับเครื่องนุงหม
Principles and fundamentals of physical testing of textile; moisture and
influence; testing of fibers, yarns, fabrics and clothing; visual evaluation of the fabric texture;
testing of special properties of textile; quality assurance for textile testing; regulations and safety
for clothing
06-212-316

06-512-204

3(1-4-4)
การออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 1
Textile Product Design 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : การออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ วิวัฒนาการ พื้นฐานขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ
สิ่งทอ การออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอจากวัสดุประเภทตาง ๆ การทําแบบตัดและการทําตนแบบ
ผลิตภัณฑ
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Textile product design; evolution; fundamental processes; textile product design
from various materials; patterns; prototypes making
06-512-311

การออกแบบเคหะสิ่งทอ
3(2-2-5)
Household Textile Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : หลั ก การออกแบบและการพั ฒ นาเคหะสิ่ ง ทอ ประเภทของเคหะสิ่ ง ทอ
กระบวนการผลิตเคหะสิ่งทอ รูปแบบสมัยนิยม การใชเคหะสิ่งทอตามความเหมาะสมของกลุม
ผูบริโภค และการสรางผลิตภัณฑเคหะสิ่งทอตนแบบ
Principle design and development for househole textile; types of househole
textile; process manufacturing househole textile; fashionable design; the classification of
househole textile for consumer; househole textile prototype
06-512-323

การเขียนแบบเบื้องตน
3(2-2-5)
Basic Drawing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : การเขียนแบบในระบบมาตรฐาน การเขียนภาพ 3 มิติ การใชอุปกรณเขียนแบบ
การเขียนภาพฉาย ภาพตัด ภาพสเก็ต และภาพแผนคลี่
Standard drawing system; 3D drawing; drawing equipment usage; orthographic
drawing; section; sketch; pattern
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่

1

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ
นายกองเกียรติ มหาอินทร

อาจารย

คุณวุฒิ

ศป.ม.

xxxxxxxxxxxxx
คอ.บ.

2

นางมธุรส เวียงสีมา

อาจารย

กศ.ม.

xxxxxxxxxxxxx
คอ.บ.

3

นายธวัชชัย แสงน้ําเพชร

อาจารย

ศป.ม.

xxxxxxxxxxxxx
ศษ.บ.

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน ภาระการสอนตอสัปดาห
การศึกษา แตละปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
พ.ศ.

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร
วิโรฒ,2546
ศิลปอุตสาหกรรม สถาบัน
เทคโนโลยี
พระจอม
เกลาเจาคุณ
ทหาร
ลาดกระบัง,
2539
มหาวิทยาลัย
ศิลปศึกษา
ศรีนครินทร
วิโรฒ,2546
ศิลปอุตสาหกรรม สถาบัน
เทคโนโลยี
พระจอม
เกลาเจาคุณ
ทหาร
ลาดกระบัง,
2539
ทัศนศิลป:ศิลปะ มหาวิทยาลัย
สมัยใหม
ศรีนครินทร
วิโรฒ,2545
สถาบัน
ศิลปกรรม
เทคโนโลยี
ราชมงคล,
2523
ทัศนศิลป:ศิลปะ
สมัยใหม

14

12

12

8

8

12

14

10

-

15

8

8
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ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ

4

นายสัมภาษณ สุวรรณคีรี

5

นางสาวจรัสพิมพ วังเย็น

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน ภาระการสอนตอสัปดาห
การศึกษา แตละปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
พ.ศ.
สถาบัน
เทคโนโลยี
ราชมงคล,
2534
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร
วิโรฒ,2547
สถาบัน
เทคโนโลยี
ราชมงคล
,2542

อาจารย

วศ.บ.

วิศวกรรมสิ่งทอ

อาจารย

กศ.ม.

ศิลปศึกษา

ศศ.บ.

ศิลปหัตถกรรม

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

-

8

8

-

12

16

14

5

3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ
ที่

1

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ
นางสาวฐิติมา พุทธบูชา

อาจารย

คุณวุฒิ

คศ.ม.

xxxxxxxxxxxxx

คศ.บ.

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน ภาระการสอนตอสัปดาห
การศึกษา แตละปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
พ.ศ.

ออกแบบแฟชั่นผา มหาวิทยาลัย
และเครื่องแตงกาย เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร,
2553
ผาและเครื่องแตง สถาบัน
เทคโนโลยี
กาย-ออกแบบ
ราชมงคล,
แฟชั่น
2546

-

10

10

5
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ลําดับ
ที่

2

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ
นายกฤษดา รัตนางกูร
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

คุณวุฒิ

ศม.บ.

วท.บ.

3

นายกมล พรหมหลาวรรณ
xxxxxxxxxxxxx

ผศ.

คอ.ม

คศ.บ

4

นางสาวอุษา ตั้งธรรม
XXXXXXXXXXXXXX

ผศ.

คศ.บ

5

นางสาวเสาวณีย อารีจงเจริญ

ผศ.

วศ.ม.

xxxxxxxxxxxxx

วศ.บ.

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน ภาระการสอนตอสัปดาห
การศึกษา แตละปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
พ.ศ.

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
, 2554
สถาบัน
เทคโนโลยี
ราชมงคล,
2546
บริหารอาชีวะและ สถาบัน
เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา
พระจอม
เกลาพระ
นครเหนือ,
2542
สถาบัน
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี
เครื่องแตงกาย
ราชมงคล,
2526
ผาและเครื่อง
สถาบัน
แตงกาย
เทคโนโลยี
ราชมงคล,
2524
สถาบัน
วิศวกรรมการ
เทคโนโลยี
จัดการ
พระจอม
อุตสาหกรรม
เกลาพระ
นครเหนือ,
2546
สถาบัน
วิศวกรรมสิ่งทอ
เทคโนโลยี
ราชมงคล,
2533

นฤมิตศิลป
ออกแบบแฟชั่น
และสิ่งทอ
เทคโนโลยีสิ่งทอ
แฟชั่น

5

10

8

10

-

-

6

-

8

-

-

-

6

-

-

-
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3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
ที่

1

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

คุณวุฒิ

Freelance
Designer
Stylist

ศศ.บ.

เลขประจําตัวประชาชน
นายอารยะ อินทรา
xxxxxxxxxxxxx

Dipoma

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน ภาระการสอนตอสัปดาห
การศึกษา แตละปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
พ.ศ.

สาขาวิชามัณฑณ
ศิลป
fashion Design

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ประเทศ
ฝรั่งเศส

3

-

5

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต มีความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณ
ในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการเตรียมสหกิจศึกษาอยูในกลุม
วิชาบังคับ สหกิจศึกษาทางออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ สําหรับนักศึกษา 4 ป ปกติ และการฝกงาน
ทางออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ สําหรับนักศึกษาเทียบโอน อยูในกลุมวิชาชีพเลือก เพื่อเตรียมความ
พรอม และฝกใหนักศึกษารูจักการประยุกตใชความรูที่เรียนมากับสภาพการทํางานจริงหลังสําเร็จ
การศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ
ความจําเปนในการเรียนรูทั้งดานทฤษฎีและดานปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปใชในการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
(4) มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา และเขาใจวัฒนธรรมองคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวให
เขากับสถานประกอบการได
(5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในการ
ทํางานได
(6) มีทักษะการสื่อสารดานการพูด เขียน วิเคราะห และประมวลผล
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา

-
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ขอกําหนดในการทําแฟชั่นนิพนธทํางานเปนรายบุคคลตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับการ
บูรณาการความรูทางดานแฟชั่นและสิ่งทอ มาใชในการออกแบบเครื่องแตงกาย โดยการสรางจาก
แรงบันดาลใจหรือแนวความคิดหรือเปนหัวขอที่คนในสังคมใหความสําคัญ นําขอมูลมาวิเคราะห
ออกแบบ ผลิ ต เป น ผลงานตน แบบพร อ มรูป เล ม รายงานและแผ น ขอ มูล สอบหัว ขอ และสอบ
นําเสนอผลงาน นําผลงานออกแสดงตอสาธารณะชน ตามระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หัวขอวิชาแฟชั่นนิพนธเปนหัวขอที่นักศึกษาสนใจ สามารถศึกษาคนควาเพิ่มเติม รวบรวม
ขอมูลที่เกี่ยวของและสามารถนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อใชในการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ โดยมี
ขอบเขตของโครงงานที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถออกแบบผลงานไดอยางมีหลักเกณฑและมีกระบวนการคิดที่สรางสรรค
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีการทํางานที่เปนระบบ และมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาตองจัดทำเคาโครงเสนออาจารยที่ปรึกษา ดําเนินการตามแผนในเคาโครงที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน และจัดรายงานตามแบบที่กําหนด
5.6 กระบวนการประเมินผล
นักศึกษาตองนําเสนอผลการดําเนินการโครงงานตออาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการ
ประเมินโครงงานที่คณะแตงตั้ง รูปแบบและเกณฑการประเมินเปนตามที่คณะกรรมการกําหนดตาม
หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา

มีคุณธรรม จริยธรรม ถอมตน และทํา
รายวิชาที่เปดสอนผูสอนตองสอดแทรกคุณธรรม
หนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง จริยธรรม สงเสริมใหเคารพในสิทธิทางปญญา ขอมูล
วิชาชีพ และสังคม
ส ว นบุ ค คลและส ง เสริ ม ให มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ
ตนเองและสังคม
มี ค วามรู ใ นศาสตร ที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง
รายวิชาที่เปดสอนตองตอยอดความรูพื้นฐานใน
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อยูในเกณฑที่ได ภาคบังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร มี
มาตรฐาน สามารถประยุกตใชศาสตร โจทยปญหาที่ทาทายใหนักศึกษาคนควาหาความรูใน
ดั ง กล า วอย า งเหมาะสมเพื่ อ การประกอบ การพัฒนาศักยภาพ ประยุกตใชศาสตรดังกลาวอยาง
วิชาชีพของตน
และการศึกษาตอใน เหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และ
การศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไปได
ระดับสูงขึ้นไปได
มี ค ว า ม ใ ฝ รู ใ น อ ง ค ค ว า ม รู แ ล ะ
มีการจัดใหมีองคกรภายนอกที่สามารถถายทอด
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยาง ความรู ใ นด า นอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอเพื่ อ กระตุ น การ
ตอเนื่องสามารถพัฒนาองคความรูที่ตนมีอยู เรียนรูแกผูเรียนในองคความรูที่พัฒนาตลอดเวลา
ใหสูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
คิดเปน ทําเปน มีความคิดริเริ่ม
กําหนดกรณีศึกษาของรายวิชาตาง ๆ ใหกับ
สรางสรรค และสามารถเลือกวิธีแกไข นักศึกษาแกปญหาดวยตนเอง
ปญหาไดอยางเหมาะสม
มี ค วามสามารถในการสื่ อ สารและ
มอบหมายงานในรายวิชาตาง ๆ เพื่อใหนักศึกษา
ทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะในดานการ ทํางานแบบกลุม สามารถบริหารจัดการการทํางานได
ทํางานเปนกลุม สามารถบริหารจัดการการ อยางเหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน
ทํางานไดอยางเหมาะสม
มีความสามารถในการใชภาษาไทยและ
มีการมอบหมายงานใหนักศึกษาไดสืบคนขอมูล
ภาษาต า งประเทศในการติ ด ต อ สื่ อ สาร รวบรวมความรูและสามารถนําเสนอไดตามโอกาส
รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปน อยางเหมาะสม
อยางดี
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ นแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลัก
ประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลัก
ประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวนิ ัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนน
การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ตองมีความรับผิดชอบโดยการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมนั้นตองฝกใหรู
หนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมทุจริตในการสอบ
หรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเชน การยกยอง
นักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนดเวลาทีม่ อบหมายและการเขารวมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
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(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
(3) สามารถนําผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญ
 หาดานวิชาการและ
วิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพื่อตอยอดองคความรู
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เขาใจองคความรูในวิชาชีพออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
(2) พัฒนางานดวยองคความรูในวิชาชีพออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
(3) บูรณาการเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อใชในการพัฒนาวงการวิชาชีพ
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และ
ประยุกตทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไป
ตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรู
จากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากร
พิเศษเฉพาะเรือ่ ง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆคือ
(1) การทดสอบยอย และการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานทีน่ กั ศึกษาจัดทํา
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัน้ เรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
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(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อ การ
วิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนว
ทางการแกปญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการ
วิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนว
ทางการแกปญหา
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกตออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
(2) การอภิปรายกลุม
(3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชนการประเมิน
จากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนาํ และผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
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2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใช ก ารสอนที่ มี ก ารกํ า หนดกิ จ กรรมให มี ก ารทํ า งานเป น กลุ ม การทํ า งานที่ ต อ ง
ประสานกั บ ผู อื่ น ข า มหลั ก สู ต ร หรื อ ต อ งค น คว า หาข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ บุ ค คลอื่ น หรื อ ผู มี
ประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน และ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็น
ของขอมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการ
นําเสนอรายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธกี ารทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและ
การนําเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล
และแปลความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และ
สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฏี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกีย่ วของ
(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือ
ตางๆ การอภิปราย กรณีศกึ ษาตางๆที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
2.6 ดานทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสยั
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมมี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบทีก่ ําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะพิสัย
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริงโดยใชความรูจาก
วิชาตาง ๆที่ไดศึกษามา การวิเคราะหเพื่อแกปญหา เพื่อใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัย
ดังนี้
(1) สรางทักษะในการปฏิบัติงาน
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผูเชี่ยวชาญ
(3) สนับสนุนการเขาประกวดทักษะดานการปฏิบัติ
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
(5) สนับสนุนการทําโครงงาน
(6) การฝกงานในสถานประกอบการ
2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(2) มีการประเมินผลการทํางานในภาคปฏิบัติ

66
(3) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา
(4 ) มีการประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุใน
หมวดที่ 4 ขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจ
ไมนําสูผลการเรียนรูบางเรื่อง ก็ได 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) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูใ นหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพือ่ ตอยอดองคความรู
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห
ปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาทีซ่ ับซอนและเสนอแนะแนวทางการ
แกปญหา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
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ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการ
นําเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครือ่ งมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และ
แปลความหมาย 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

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
วรรณคดีไทย
การเขียนเชิงวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพือ่ อาชีพ

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
01-002-211
01-002-216
01-002-217
01-002-218
01-002-219
01-002-220
01-002-221
01-002-222
01-002-223

การอานภาษาอังกฤษ 1
การฟงภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารในชีวิตประจําวัน
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
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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

อาเซียนศึกษา
สันติศึกษา
สารสนเทศและการศึกษาคนควา
จิตวิทยาทั่วไป
ไทยศึกษา
การพัฒนาบุคลิกภาพ
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน

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

02-001-101
02-001-103
02-001-104
02-002-101
02-002-104

คณิตศาสตรพื้นฐาน
สถิติเบื้องตน
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร

คุณธรรม จริยธรรม

1




2



 
 

3




4




 
 

5






ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

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
01-005-101
01-005-116
01-005-124
01-005-125
01-006-101
01-006-105

พลศึกษา
ลีลาศ
กีฬาประเภททีม
กีฬาประเภทบุคคล
นันทนาการ
นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม

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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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) เขาใจองคความรูในวิชาชีพออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
(2) พัฒนางานดวยองคความรูในสายงานออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
(3) บูรณาการเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อใชในการพัฒนางานในวิชาชีพ
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห
ปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพือ่ การศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการ
แกปญหา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนาํ และผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการ
นําเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และ
แปลความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

06-011-101
06-011-105
06-011-106
06-011-107
06-011-108
06-011-109

กระบวนการผลิตทางสิ่งทอ
สีกับสิ่งทอ
สุนทรียศาสตร
พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องนุงหม
คอมพิวเตอรเพือ่ การออกแบบ
การบริหารงานอุตสาหกรรม
สิ่งทอ
06-011-110 การเตรียมความพรอมสหกิจ
ศึกษา
06-412-101 หลักการออกแบบเบื้องตน

2

3

4

5

2. ความรู
1

2

3. ปญญา
3

1

2

3

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะพิสัย

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

06-412-102 ประวัติศาสตรเครื่องแตงกาย
06-412-204 การออกแบบแฟชั่น 1
06-412-205 การออกแบบแฟชั่น 2
06-412-206 การออกแบบแฟชั่น 3
06-412-312 สิ่งทอพื้นถิ่น
06-412-320 การออกแบบแฟชั่น 4
06-412-121 การเขียนภาพราง
06-412-122 การวาดภาพคนเพื่อการ
ออกแบบแฟชั่น

2

3

4

5

2. ความรู
1

2

3. ปญญา
3

1

2

3

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะพิสัย

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

06-412-223 การทําแบบตัดและการตัดเย็บ
เพื่องานแฟชัน่ 1
06-412-224 การทําแบบตัดและการตัดเย็บ
เพื่องานแฟชัน่ 2
06-412-325 การทําแบบตัดและการตัดเย็บ
เพื่องานแฟชัน่ 3
06-412-326 การทําแบบตัดและการตัดเย็บ
เพื่องานแฟชัน่ 4
06-412-327 การทําแบบตัดบนหุน 1

2

3

4

5

2. ความรู
1

2

3. ปญญา
3

1

2

3

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะพิสัย

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

06-412-328 การถักและการทอเพื่องาน
แฟชั่น
06-412-229 การออกแบบลวดลายพิมพ
สิ่งทอเพื่องานแฟชั่น
06-412-230 การยอมสิ่งทอเพื่องานแฟชัน่
06-412-231 คอมพิวเตอรเพือ่ งานออกแบบ
แฟชั่นและสิ่งทอ
06-412-332 การวิจัยทางดานออกแบบ
แฟชั่นและสิ่งทอ
06-412-433 แฟชั่นนิพนธ

2

3

4

5

2. ความรู
1

2

3. ปญญา
3

1

2

3

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะพิสัย

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

06-413-401 สหกิจศึกษาทางออกแบบ
แฟชั่นและสิ่งทอ
06-413-402 การฝกงานทางออกแบบแฟชั่น
และสิ่งทอ
06-413-102 การจัดการสินคาแฟชั่น
06-413-104 ศิลปะสิ่งทอ
06-413-107 การแสดงแบบแฟชั่น
06-413-113 การออกแบบเครื่องประกอบการ
แตงกาย
06-413-116 การตกแตงสิ่งทอเพื่องานแฟชั่น

2

3

4

5

2. ความรู
1

2

3. ปญญา
3

1

2

3

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะพิสัย

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

06-413-117 การแตงหนา
06-413-118 การถายภาพสําหรับงานแฟชัน่
06-413-119 การจัดแสดงสินคาและ
นิทรรศการดานแฟชั่น
06-413-120 การออกแบบเครื่องแตงกาย
เพื่อการแสดง
06-413-121 การทําแบบตัดและการตัดเย็บ
เพื่องานแฟชั่น 5
06-413-122 การทําแบบตัดและการตัดเย็บ
เพื่องานแฟชั่น 6

2

3

4

5

2. ความรู
1

2

3. ปญญา
3

1

2

3

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะพิสัย

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

06-413-123 การทําแบบตัดบนหุน 2
06-413-124 สัมมนาทางออกแบบแฟชัน่
และสิ่งทอ
06-112-419 คอมพิวเตอรในงาน
อุตสาหกรรมเสื้อผา
06-212-103 เสนใยธรรมชาติ
06-212-316 ระบบการวิเคราะหและ
ทดสอบสิ่งทอเชิงกายภาพ
06-512-204 การออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 1
06-512-311 การออกแบบเคหะสิ่งทอ
06-512-323 การเขียนแบบเบื้องตน

2

3

4

5

2. ความรู
1

2

3. ปญญา
3

1

2

3

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะพิสัย

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3

      

              

      

              

      

              

      

           

      

              

      

              

      

              

      

              

83
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน(เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2522 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมี
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน พิจารณาความเหมาะสมของขอสอบในการวัดผลการ
เรียนรูตามที่กําหนดไวใหเปนไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพี่อใชในการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา
มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของ
นักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา
เพื่อนํามาใชปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรใชการประเมินดังนี้
(1) ภาวะการณไดงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ในดาน
ของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นที่มีตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ
(2) การทวนสอบจากผูประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา
และเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
(3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่นๆ ถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม
และคุณสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
(4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อนํามาใชในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
(5) มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก และผูประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เปน
อาจารยพิเศษเพื่อเพิ่มประสบการณการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นัก ศึกษาที่จ ะสําเร็จการศึ กษาต องเรี ยนครบหนวยกิต และรายวิ ชาตามที่กําหนดไวใ น
หลักสูตร และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2522 (ภาคผนวก ก)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศแนะนําแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอน
และการวิ จั ย อย า งต อ เนื่ อ ง โดยผ า นการทํ า วิ จั ย สายตรงในสาขาวิ ช าเป น อั น ดั บ แรก การ
สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุม
ทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) พัฒนาอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอน
สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยอยางตอเนื่อง สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ
หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณรวมทั้งการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและ
คุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและ
สิ่งทอ หรือสาขาที่เกี่ยวของ
(3) พัฒนาการเรียนการสอนใหมีความเชีย่ วชาญในสาขาวิชาชีพ เปนหลัก สงเสริมการทํา
วิจัยสรางองคความรูใหมเปนรอง
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร ใหมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ประกอบดวยรองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัยเปนประธานกรรมการ หัวหนาสาขาวิชา และอาจารยประจําหลักสูตรเปนกรรมการ
ทําหนาที่
1. จัดใหมีการทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
2. จัดทําทําเนียบผูสอนทั้งอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ
3. กํากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน
4. จัดใหมีการทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) และรายงาน
ผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
5. กํากับและติดตามการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน
6. พิจารณาแกปญ
 หาตางๆ ในการบริหารหลักสูตรเสนอตอคณบดี

เปาหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง
กั บ ความต อ งการของสถาน
ประกอบการด านอุ ตสาหกรรม
สิ่งทอ

การดําเนินการ
1. จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับ
ความตองการของสถาน
ประกอบการดานอุตสาหกรรม
สิ่งทอ
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 5 ป
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชา
เรียนใหมีทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ และมีแนวทางการ
เรียนหรือกิจกรรมประจําวิชา
ใหนกั ศึกษาไดศึกษาความรูท ี่
ทันสมัยดวยตนเอง

การประเมินผล
1. ผลการประเมินการเรียนการ
สอนอาจารยผูสอน
2. ผลการประเมินหลักสูตรโดย
ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน
คณะฯ ไดแก นักศึกษา อาจารย
ผูสอน และผูบริหารทุกป และ
ผลการประเมินหลักสูตรโดย
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกอยางนอย
ทุก 5 ป
3. ฐานขอมูลทางดานนักศึกษา
อาจารย อุปกรณ เครื่องมือ
งบประมาณผลงานทางวิชาการ
ทุกภาคปการศึกษา
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การดําเนินการ
4. จัดใหมีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูเพื่อกระตุนให นักศึกษา
เกิดความใฝรู
5. จํานวนคณาจารยประจํา
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
โดยกําหนดใหอาจารยที่สอนมี
คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท
หรือมีตําแหนงทางวิชาการ
6. สนับสนุนใหอาจารยผูสอน
มีความเชี่ยวชาญดานวิชาการ
และหรือ เปนผูเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพดานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
7. สงเสริมอาจารยประจํา
หลักสูตรใหไปดูงานใน
หลักสูตรหรือวิชาการที่
เกี่ยวของ ทั้งในและ
ตางประเทศ
8. ผลการประเมินหลักสูตรโดย
ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน
คณะฯ ไดแก นักศึกษา อาจารย
ผูสอน และผูบริหารทุกป และ
ผลการประเมินหลักสูตรโดย
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกอยางนอย
ทุก 5 ป
9. จัดทําฐานขอมูลทางดาน
นักศึกษา อาจารย อุปกรณ
เครื่องมือ งบประมาณผลงาน
ทางวิชาการ ทุกภาคปการศึกษา

การประเมินผล
4. ผลประเมินความพึงพอใจ
ของหลักสูตรและการเรียนการ
สอนโดยบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา
5. ผลประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต
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การดําเนินการ
10. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยบัณฑิตทีส่ ําเร็จการศึกษา
11. ประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต

การประเมินผล

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
และมีการคํานวณรายรับจาก
มีการประมาณการรายจายตอนักศึกษาหนึ่งคนตอป
งบประมาณแผนดิน
และรายไดจากคาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
(1) หองปฏิบตั ิการพิมพยอมพรอมครุภัณฑ
(2) หองปฏิบัติการดานออกแบบแฟชัน่ และสิ่งทอพรอมครุภัณฑ
(3) หองปฏิบัติการดานการทําแบบตัดและตัดเย็บพรอมครุภัณฑ
(4) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรพื้นฐาน
( 5) หองเรียนทฤษฎีพรอมโสตทัศนูปกรณ
(6) หองสมุดเฉพาะทางดานอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น
(7) หองศูนยการเรียนรูดานออกแบบสิ่งทอและแฟชัน่
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
(1) วางแผนงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรทดแทนและเพิ่มเติม
(2) จัดหาวัสดุ ครุภัณฑเพื่อใชในการเรียนการสอนใหพอเพียง
(3) จัดหาครุภณ
ั ฑ สื่อสารสนเทศที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนเทคโนโลยี
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
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การประเมินความเพียงพอของ
ทรั พ ยากรที่ ใ ช ใ นการจั ด การ
เ รี ย น ก า ร ส อ น ข อ ง ส า ข า
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

การดําเนินการ
1. ตั้งคณะกรรมการประเมิน
ความเพียงพอของทรัพยากรที่
ใชในการจัดการเรียนการสอน
ของสาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
และสิ่งทอ
2. วิเคราะหผลการประเมิน
ทรัพยากร
3. จัดทําแผนงบประมาณใน
การจัดหาทรัพยากรใหเพียงพอ
ตอความตองการ

การประเมินผล
1. สัดสวนจํานวนครุภัณฑ
มาตรฐานตอนักศึกษา
2. ความถี่ของการใชงาน
หองปฏิบัติการและครุภัณฑ
3. สัดสวนจํานวนอาจารยตอ
นักศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน

3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
(1) อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
(2) มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร
(3) มีความรู มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอนประเมินผลการเรียนการสอนและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวม
ขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุ
เปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตอไป
3.3 การแตงตัง้ คณาจารยพิเศษ
มีนโยบายในการเชิญอาจารยหรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก มารวมสอนในบางหัวขอที่
ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณตรง
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรใหตรงตามภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากร กอนรับเขาทํางาน และตองผานการสอบแขงขันที่ประกอบไปดวยการสอบ
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ขอเขียนและการสอบสัมภาษณ โดยขอสอบใหความสําคัญตอความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
ตําแหนง
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบตั ิงาน
มีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนหมีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ
ในสายงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวของ
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา
(1) จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษา
(2) มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และปจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะจบการศึกษา
(3) มีบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
(4) มีโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมชมรม กิจกรรมสงเสริมจริยธรรม
(5) มีกองทุนกูย ืมเพื่อการศึกษา และทุนการศึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณี นั ก ศึ ก ษามี ข อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใด สามารถยื่ น คํ า ร อ งขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนขอดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในรายวิชานั้นได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิต
สํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และหรือสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตจาก
สถานประกอบการ
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
(ใหทําเครื่องหมาย X ลงในชองที่มีการดําเนินกิจกรรม)
ปที่ 1
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม X
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
X
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
X
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา

ปที่ 2

ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

ปที่ 1
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
X
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน X
60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่ X
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปที่แลว
อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ X
จัดการเรียนการสอน
อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
X
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
X
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอ ยกวารอยละ 50 ตอป
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

หมายเหตุ :
X
มีการดําเนินกิจกรรม
–
ไมมีการดําเนินกิจกรรม
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หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
(1) การประชุมรวมของอาจารยในสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนํา
รวมทั้งขอเสนอแนะของอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน
(2) การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใช โดยใช
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุมนักศึกษา ระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอน และ
ประเมินจากการเรียนรูของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
(1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา
(2) ทําการสํารวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย โดยนําผลการประเมิน
ของนักศึกษาในแตละรายวิชาสงใหอาจารยผูสอนแตละคนเพื่อใชเปนผลปอนกลับในการปรับปรุง
การสอนและรายวิชาของอาจารยแตละทาน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษา โดยระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน และบัณฑิตที่จบ
ตามหลักสูตร ระบบภาวการณมีงานทําของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จ
การศึกษา
2.2 ประเมินจากนายจางหรือผูมีสวนเกี่ยวของ โดยประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของ
บัณฑิต
2.3 ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก และรายงานผลการดําเนินการหลักสูตรและการ
เยี่ยมชม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7
ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
สาขาวิชาดําเนินการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ
การสอน ดังนี้
4.1 รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูลจากการประเมินของนักศึกษา คณาจารย ผูใชบัณฑิต และ
ผูทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการจัดทํา
หลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ(ถามี)
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2522
ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
ประวัตแิ ละผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก

