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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่น
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิทยาเขต/คณะ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่น
Bachelor of Technology Program in Fashion Merchandising Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่น)
ชื่อยอ (ไทย):
ทล.บ. (เทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่น)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Technology (Fashion Merchandising Technology)
ชื่อยอ (อังกฤษ): B. Tech. (Fashion Merchandising Technology)
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
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
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5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2555
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2555
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2555 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2555
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2556
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่น ในปการศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) ผูจัดการสินคาแฟชั่น
(2) ผูชวยผูจัดการสินคาแฟชั่น
(3) ผูประกอบการธุรกิจสินคาแฟชั่น
(4) รับราชการในหนวยงานที่เกี่ยวของดานการออกแบบและธุรกิจสินคาแฟชั่น
(5) อาชีพอิสระในลักษณะทีป่ รึกษาและแนะนําสินคาแฟชั่น
9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
1. นางสาวอัจฉราวรรณ ณ สงขลา ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ M.A. (Fashion Textile & Surface Design), 2544
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
2. นางลักขณา จาตกานนท
ตําแหนง ผศ. คุณวุฒิ คศ.ม. (คหกรรมศาสตร), 2540
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
3. นางจุฑาทิพ รัตนะนราพันธ ตําแหนง ผศ. คุณวุฒิ คศ.บ. (ผาและเครื่องแตงกาย), 2524
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
4. นายศรัทธา แขงเพ็ญแข
ตําแหนง ผศ. คุณวุฒิ วศ.ม. (สิ่งทอ), 2552
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
5. นางสาวณัฐชยา เปยแกว ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ ศป.ม. (นฤมิตรศิลป แขนงวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ), 2552
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ภายใตบริบทของการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตนที่วิกฤตเศรษฐกิจโลกและวิกฤตทางการเมือง
มีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็วและซับซอนมากยิ่งขึ้นนั้น การวางแผนพัฒนาหลักสูตรจึงมีความจําเปนเพื่อให
สอดคลองกับยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ในการ
สรางฐานการผลิตใหเขมแข็งสมดุลอยางสรางสรรค การพัฒนาคุณภาพคน ทั้งความรูคูคุณธรรมและเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่นไดตระหนักถึงปญหาจาก
วิกฤตการณที่อาจจะเกิ ดขึ้นในอนาคต จึงไดมีการพัฒนาหลั กสู ตรใหมี ผลงานที่อยูในประเภทของงาน
สรางสรรคและการออกแบบ (Functional Creation) ซึ่งหมายถึงงานทางดานการออกแบบ แฟชั่น สิ่งทอ การ
โฆษณา และซอฟตแวร พรอมทั้งพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเชิงสรางสรรคใหตรงกับความตองการของตลาด
และปจจุบันตลาดยังมีความตองการผูจัดการสินคาแฟชั่น (Fashion Merchandising) จํานวนมากและผูจัดการ
สินคาแฟชั่นเปนผูมีบทบาทในการนําความรูตางๆโดยเฉพาะความรูทางดานการจัดการสินคาแฟชั่นในการ
พัฒนาประสิทธิภาพขององคกรใหสูงขึ้น ซึ่งเปนการเพิ่มความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจเครื่องแตงกาย
ทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่นจึงมีการสงเสริม
ใหบัณฑิตมีความรูความสามารถในการจัดการสินคาแฟชั่นโดยการสรางทักษะทางวิชาชีพเพื่อใหสอดคลอง
กับความตองการของตลาด เปนการลดปญหาการวางงานสําหรับบัณฑิตใหมและปญหาการขาดแคลน
แรงงานที่มีทักษะเฉพาะทาง พรอมทั้งสรางโอกาสการเรียนรู และสามารถพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพทั้ง
ความรูคูคุณธรรม
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม มีความสําคัญตอการวางแผนหลักสูตรโดย
การวางแผนพัฒนาหลักสูตรใหผูเรียนมีคุณธรรมนําความรอบรู รูเทาทันโลก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันดานเทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่น สงเสริมครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข
เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและสงเสริมทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน
เปนหลักสูตรที่ใหความรูแกคนสูสังคมไทยและจากนั้นถายทอดสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูให
ความสําคัญกับการพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรูรวมถึงการสรางจิตสํานึกสาธารณะใหเกิดขึ้นอยางยั่งยืน
เกิดภูมิคุมกันมีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี และอยูรวมกันอยางสงบสุขในสังคม
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวั ฒนธรรม การ
วางแผนหลักสูตรนี้จึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรใหมีศักยภาพสูงและสามารถเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกา
ภิวัตนไดตามวิ วัฒนาการของศาสตรดานเทคโนโลยีการจั ดการสินคาแฟชั่น และรองรั บการแขงขันใน
ระดับชาติและนานาชาติ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ดวยพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลพรอมเขาสูอาชีพ โดยการจัดการศึกษาที่มุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีนั้น เปนการตอบสนองตอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมุงแกปญหาการขาด
แคลนกําลังคนเฉพาะสาขา และสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ทําใหลดคาใชจายของสถานประกอบการ
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอืน่ ในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ใชรว มกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอืน่ ตองมาเรียน
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานกับอาจารยผูแทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวของ ดานเนื้อหา
สาระ การจัดตารางเรียนและสอบ รวมทั้งความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่น
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีความรูและทักษะดวยเทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่น เพื่อเพิ่มพูนผลผลิต
และคุ ณภาพของงานด านการจัดการสิน คาแฟชั่นเสื้อผ าและเครื่องแตงกายอยางเปนระบบ มีคุณ ธรรม
จริยธรรมอยางยั่งยืน ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน อยางมีประสิทธิภาพ
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่ อ ปลู ก ฝ ง คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ตระหนั ก ใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ รับผิดชอบตอหนาที่และสังคม และธํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย
1.2.2 เพื่อใหบัณฑิตมีความรูดานทฤษฎี และมีทักษะในการปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยีการจัดการ
สินคาแฟชั่นอยางเปนระบบ สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีกับการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนผลผลิตและคุณภาพของ
งานดานการจัดการสินคาแฟชั่นเสื้อผาและเครื่องแตงกายใหกาวทันสภาวการณเปลีย่ นแปลงของโลกใน
อนาคต
1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมคี วามรู ความสามารถในการบูรณาการวิชาตางๆอยางเปนองครวม มี
แนวคิดอยางเปนระบบในการวิจัยและพัฒนาองคความรูใ หกาวหนา สามารถนําความรู ทักษะ และความ
เชี่ยวชาญไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการดานธุรกิจที่เกีย่ วของกับการจัดการสินคาแฟชั่นเสื้อผาและ
เครื่องแตงกายได
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมคี วามสามารถในการใฝเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น
มุงพัฒนาตนเองและวิชาชีพใหเจริญกาวหนา สามารถติดตอสื่อสารอยางเขาใจในโลกเทคโนโลยีทที่ ันสมัย
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
 ปรับปรุงหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการสินคา
แฟชั่นใหมีมาตรฐานตามที่
สกอ.กําหนด

กลยุทธ
 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนด
 ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
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แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
 ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความตองการของ
อุตสาหกรรมและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี



กลยุทธ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน
ความตองการของ
ผูประกอบการดานการจัดการ
สินคาแฟชั่น

 พัฒนาบุคลากรดานการเรียน
 สนับสนุนบุคลากรดานการ
การสอนและบริการวิชาการให
เรียนการสอนใหทํางานบริการ
มีประสบการณจากการนํา
วิชาการแกองคกรภายนอก
ความรู มาปฏิบัติงานจริง

หลักฐาน/ตัวบงชี้
 รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใชบัณฑิตของ
สถานประกอบการ
 ความพึงพอใจในทักษะ ความรู
ความสามารถในการทํางานของ
บัณฑิต
 ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
อาจารยในหลักสูตร
 การศึกษาตอ
 การฝกอบรม - ดูงาน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติผูเขาศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรือเทียบเทา
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
(1) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ
(2) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
(1) นักศึกษาแรกเขามีทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งมีทักษะปฏิบัติ
ทางดานการตัดเย็บเสื้อผาไมเทากัน
(2) นักศึกษาบางคนอาจมีปญ
 หาในเรื่องการปรับตัวในการเรียนการสอนในสายวิชาชีพ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
(1) จัดใหมกี ารเรียนพื้นฐานทางดานทักษะปฏิบัติทางดานการตัดเย็บเสื้อผา กอนเริ่มภาคการศึกษาแรก
(2) จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาแกนกั ศึกษาทุกชั้นป เพื่อใหคําปรึกษาทั้งดาน วิชาการวิชาชีพ
(3) จัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางสัมพันธของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
คาดวาจะจบการศึกษา

2556
25
25
-

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2557
2558
2559

2560

25
25
50
-

25
25
25
75
-

25
25
25
25
100
25

25
25
25
25
100
25

2556

2557

ปงบประมาณ
2558

2559

2560

250,000.152,500.402,500.-

500,000.346,250.846,250.-

750,000.518,750.1,268,750.-

1,000,000.773,750.1,772,750.-

1,000,000.773,750.1,772,750.-

2556

2557

ปงบประมาณ
2558

2559

2560

2,108,940.882,525.1,374,052.4,365,517.-

2,214,387.926,651.1,374,052.4,515,090.-

2,325,106.972,984.1,374,052.4,672,142.-

2,441,362.1,021,633.1,374,052.4,837,047.-

2,441,362.1,021,633.1,374,052.4,837,047.-

3,362,710.3,362,710.7,728,227.-

4,055,845.4,055,845.8,570,935.-

4,258,638.4,258,638.8,930,780.-

4,471,570.4,471,570.9,308,671.-

4,471,570.4,471,570.9,308,671.-

25

50

75

100

100

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาบํารุงการศึกษา
คาลงทะเบียน
เงินงบประมาณแผนดิน
รวมรายรับ

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน(ไมรวม 3 )
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
เปนไปตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 135 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาทีส่ อดคลองกับที่กําหนดไวในมาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ 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 หนวยกิต
3 หนวยกิต
12 หนวยกิต
9 หนวยกิต
6 หนวยกิต
2 หนวยกิต
97 หนวยกิต
16 หนวยกิต
60 หนวยกิต
21 หนวยกิต
6 หนวยกิต
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3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 8 หลัก XX-XXX-XXX มีความหมายดังนี้
หลักที่ 1 และ2 เปนรหัสคณะ (07 = คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร)
หลักที่ 3 เปนรหัสสาขาวิชา (0 = ไมระบุสาขาวิชา 2 = สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่น)
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
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- รายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หนวยกิต ประกอบดวย
 กลุมวิชาภาษาไทย 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
01-001-103
01-001-104
01-001-107
01-001-109
01-001-110

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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)
01-002-206 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Career)
01-002-211 การอานภาษาอังกฤษ 1(English Reading 1)
01-002-216 การฟงภาษาอังกฤษ (English Listening)
01-002-217 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม (Industrial English)
01-002-218 การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)
01-002-219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
(English for Communication in Daily Life)
01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน (Fundamental of Chinese)
01-002-221 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (Chinese for Communication 1)
01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1 (Chinese to Thai Translation 1)
01-002-223 การแปลภาษาจีนเปนไทย 2 (Chinese to Thai Translation 2)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 9 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้หรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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
01-003-112
01-003-113
01-004-101
01-004-103
01-004-106
01-004-108
01-004-109

มนุษยกับสังคม (Man and Society)
มนุษยสัมพันธ (Human Relations)
ระเบียบวิธีวิจยั (Research Methodology)
การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม (Life and Social Skills)
สังคมกับเศรษฐกิจ ( Society and Economy)
สังคมกับการปกครอง (Society and Government)
สังคมกับสิ่งแวดลอม (Society and Environment)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics)
อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)
สันติศึกษา (Peace Studies)
สารสนเทศและการศึกษาคนควา (Information and Study Skills)
จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)
ไทยศึกษา (Thai Studies)
การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development )
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน (Human Behavior and Self Development)

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

 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนีห้ รือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
02-001-101
02-001-103
02-001-104
02-002-101
02-002-104

คณิตศาสตรพื้นฐาน (Fundamental Mathematics)
สถิติเบื้องตน (Introduction to Statistics)
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life)
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน (Science in Daily Life)
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
(Environment and Resource Management)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้หรือ
รายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
01-005-101
01-005-116
01-005-124
01-005-125
01-006-101
01-006-105

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

 หมวดวิชาเฉพาะ 97 หนวยกิต ประกอบดวย
 กลุมวิชาแกน 16 หนวยกิต ประกอบดวย
07-211-103 พื้นฐานการตัดเย็บ (Fundamental of Clothing Construction)
07-211-104 หลักการจัดการเบื้องตน (Introduction to Management)
07-211-105 เคมีประยุกตสําหรับงานสิ่งทอ (Applied Chemistry for Textiles)
07-211-106 พื้นฐานการออกแบบและเทคโนโลยี (Fundamental of Design and Technology)
07-511-101 การประกอบธุรกิจเบื้องตน (Introduction to Business Operation)
07-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา (Preparation for Co-operative Education)
 กลุมวิชาชีพบังคับ 60 หนวยกิต ประกอบดวย
07-212-101 วิวัฒนาการแฟชั่น (Evolution of Fashion)
07-212-102 เสนใยสิ่งทอ (Textile Fibers)
07-212-103 การวาดภาพสินคาแฟชั่น (Sketching for Fashion Products)
07-212-203 วัตถุดิบในอุตสาหกรรมแฟชั่น (Materials in Fashion Industry)
07-212-204 พฤติกรรมผูบริโภคสินคาแฟชั่น (Fashion Consumer Behavior)
07-212-205 การสรางสรรคงานแฟชั่น (Fashion Creation)
07-212-206 การทําแบบตัดเสื้อผาเบื้องตน (Introduction to Pattern Making)
07-212-207 ธุรกิจแฟชั่น (Fashion Business)
07-212-208 การสรางตราสินคาในธุรกิจแฟชั่น (Brand Creation in Fashion Business)
07-212-209 เทคโนโลยีเพือ่ การผลิตเสื้อผาในระบบอุตสาหกรรม
(Technology for Clothing Manufacturing in Industrial System)
07-212-304 คอมพิวเตอรกราฟกในงานแฟชั่น (Computer Graphics for Fashion)
07-212-306 การจัดการสินคาแฟชั่น (Fashion Merchandising)

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

3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
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07-212-307 การวิเคราะหแนวโนมแฟชั่น (Fashion Trend Analysis)
07-212-308 การพัฒนาผลิตภัณฑสินคาแฟชั่น (Fashion Product Development)
07-212-309 การคํานวณเพือ่ วางแผนการจัดการสินคาแฟชั่น
(Calculation for Planning to Fashion Merchandising)
07-212-313 การทําแบบตัดและการตัดเย็บเสื้อตัวอยาง (Pattern and Sample Making)
07-212-314 การควบคุมคุณภาพในงานผลิตภัณฑเสื้อผา
(Quality Control in Clothing Products)
07-212-411 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่น
(Seminar in Fashion Merchandising Technology)
07-212-415 การสรางภาพลักษณธุรกิจแฟชั่น
(Image Creation for Fashion Business)
07-212-417 โครงงานพิเศษทางเทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่น
(Special Project for Fashion Merchandising Technology)

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

 กลุมวิชาชีพเลือก 21 หนวยกิต กําหนดใหศกึ ษาดังนี้
07-213-418 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่น
6(0-40-0)
(Co-operative Education for Fashion Merchandising Technology)
ในกรณีไมสามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่น ซึ่งเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจัดสหกิจศึกษาและการฝกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553
หรือมติของคณะกรรมการประจําหลักสูตร ใหเลือกลงทะเบียนวิชาการฝกงานเทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่น
3(0-40-0)
07-213-307 การฝกงานวิชาชีพทางเทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่น
(Practice for Fashion Merchandising Technology)
และเลือกศึกษาใหครบ 21 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
07-213-101
07-213-102
07-213-202
07-213-204

โครงสรางสิ่งทอและการตกแตง (Textiles Structure and Finishing)
เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป (Sewing Techniques for Garments)
บรรจุภัณฑเพือ่ สินคาแฟชั่น (Package for Fashion Products)
การสื่อสารเพื่อการจัดการสินคาแฟชั่น
(Fashion Merchandising Communications)
07-213-301 การวางแบบตัดและปรับขนาดเสื้อผาดวยคอมพิวเตอร
(Pattern Making and Computerized Clothing Grading)
07-213-302 คอมพิวเตอรเพื่อการจัดการสินคาแฟชั่น (Computer for Fashion Merchandising)

3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
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07-213-303 เรื่องเฉพาะทางดานเทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่น
(Selected Topics in Fashion Merchandising Technology)
07-112-209 การยอมสีสิ่งทอ (Textile Dyeing)
07-112-315 ศิลปะการตกแตงเสื้อผา (Decorative Art for Clothing)
07-113-317 การออกแบบเครื่องประกอบการแตงกาย (Accessories Design)

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

 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ
หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1

3

3

0

6

xx-xxx-xxx วิชากลุมภาษาไทย (1)
xx-xxx-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (1)

3

3

0

6

3

3

0

6

3

1

4

4

3

3

0

6

3
18
ชั่วโมง / สัปดาห = 20

3
16

0
4

6
34

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2

3

3

-

6

xx-xxx-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (2)
xx-xxx-xxx วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ (1)
07-211-105 เคมีประยุกตสําหรับงานสิ่งทอ

3

3

-

6

1

-

2

1

3

3

-

6

3

2

2

5

3

2

2

5

3
19
ชั่วโมง / สัปดาห = 24

1
14

4
10

4
33

ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1

07-211-103 พื้นฐานการตัดเย็บ
07-211-104 หลักการจัดการเบื้องตน
07-212-101 วิวัฒนาการแฟชั่น
รวม

ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2

07-211-106 พื้นฐานการออกแบบและเทคโนโลยี
07-212-102 เสนใยสิ่งทอ
07-212-103 การวาดภาพสินคาแฟชั่น
รวม

17
ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

xx-xxx-xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ (3)
xx-xxx-xxx วิชากลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (1)

3

3

-

6

3

3

-

6

07-511-101 การประกอบธุรกิจเบื้องตน
07-212-204 พฤติกรรมผูบริโภคสินคาแฟชั่น

3

3

-

6

3

3

-

6

07-212-205 การสรางสรรคงานแฟชั่น
07-212-206 การทําแบบตัดเสื้อผาเบื้องตน

3
3

1
1

4
4

4
4

xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก (1)
รวม

3

x

x

x

21

x

x

x

ชั่วโมง / สัปดาห = .....xx.....
ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

xx-xxx-xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ (4)
xx-xxx-xxx วิชากลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (2)

3

3

-

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

3

3

-

6

xx-xxx-xxx วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ (2)
07-212-207 ธุรกิจแฟชั่น

1
3

3

2
-

1
6

07-212-208 การสรางตราสินคาในธุรกิจแฟชั่น
07-212-209 เทคโนโลยีเพือ่ การผลิตเสื้อผาในระบบ
อุตสาหกรรม
xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก (2)

3

2

2

5

3

2

2

5

3

x

x

X

xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี (1)
รวม

3

x

x

X

x

x

X

22
ชั่วโมง / สัปดาห = .....xx.....

18
หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

07-212-203 วัตถุดิบในอุตสาหกรรมแฟชั่น

3

3

-

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

07-212-304 คอมพิวเตอรกราฟฟกในงานแฟชั่น

3

1

4

4

07-212-306 การจัดการสินคาแฟชั่น

3

3

-

6

07-212-307 การวิเคราะหแนวโนมแฟชั่น

3

2

2

5

07-212-313 การทําแบบตัดและการตัดเย็บเสื้อตัวอยาง

3

1

4

4

xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก (3)

3

x

x

X

xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก (4)

3

x

x

X

21

x

x

X

ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = .....xx.....
ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

xx-xxx-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร(3)

3

3

-

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

07-212-308 การพัฒนาผลิตภัณฑสินคาแฟชั่น

3

2

2

5

07-212-309 การคํานวณเพือ่ วางแผนการจัดการสินคา
แฟชั่น
07-212-314 การควบคุมคุณภาพในงานผลิตภัณฑ
เสื้อผา
07-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา

3

3

-

6

3

2

2

5

1

-

2

1

xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก (5)

3

x

x

X

xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี (2)

3

x

x

X

รวม

19

x

x

X

ชั่วโมง / สัปดาห = .....xx.....
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ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 1
07-213-418 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการจัดการ
สินคาแฟชั่น
รวม

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

6

0

40

ศึกษาดวย
ตนเอง
0

6

0

40

0

ชั่วโมง / สัปดาห = 40
ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

07-212-411 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่น

3

2

2

ศึกษาดวย
ตนเอง
5

07-212-415 การสรางภาพลักษณธุรกิจแฟชั่น

3

2

2

5

07-212-417 โครงงานพิเศษดานการจัดการสินคาแฟชั่น

3

1

4

4

9
ชั่วโมง / สัปดาห = 13

5

8

14

รวม
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานในการใชภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟง การพูด การอาน และ
การเขียนประเภทตาง ๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language skills, listening,
speaking, reading and writing
01-001-104

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ หลักการเขียน
จดหมายทางธุรกิจ 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

ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
3(3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาไทย ความรูทั่วไปในการนําเสนอ องคประกอบการนําเสนอ
ประเภทการนําเสนอ หลักและวิธีการนําเสนอ การเตรียมการนําเสนอ และการเลือกสื่อโสตทัศนูปกรณ
Basic Thai language; general knowledge of Thai for presentation; factors of presentation;
types of presentation; principles of presentation; presentation and audio-visual aids selection
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01-001-109

วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานของวรรณคดีไทย ความหมายและประเภทของวรรณคดีมรดก ความสําคัญและ
คุณคาวรรณคดีมรดก 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

การเขียนเชิงวิชาชีพ
3(3-0-6)
Thai Writing for Profession
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม การ
เขียนสาสนและคํากลาวในโอกาสตาง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนบทความ การเขียนคําขวัญและโฆษณา
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches; projects; articles;
slogan and advertisements

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

22
01-002-102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาระดับสูงขึ้นเพื่อใชภาษาใหถูกตองตามสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม ไดแก
การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจําวันและการเตือน การกําหนดเงื่อนไข ขาวหนังสือพิมพ การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงานและการศึกษาตอ
Upper level of English language usage for different situations: comparison; instructions and
warning; conditions; newspaper news; exchanging opinions; job application and study application
01-002-205

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวนเกี่ยวกับ
วิชาชีพ ใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การใหนิยามและการจําแนกประเภท การเปรียบเทียบ
ขั้นตอนการปฏิบัติ ปาย ประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการและบทคัดยอ
English language usage for careers in technical fields: technical terms and work-related
expressions; main ideas and supporting details; definitions and classification; comparison; instructions; notice
and labels; process description and abstracts
01-002-206

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Career
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในอาชีพตาง ๆ การพบปะผูคน การใชโทรศัพท
การนัดหมาย การนําเสนองาน การบอกคุณสมบัติของสินคาและบริการ การพูดถึงเปาหมายและการตัดสินใจทํา
ธุรกิจ การตอวาและการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจ การตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินงาน
ความเขาใจภาษา และวัฒนธรรม
English language communication skills for various careers; meeting people; telephoning;
making an appointment; giving presentation; describing products and services; identifying goals and business
decision making; making and dealing with complaints; checking progress on work; understanding language
and culture

23
01-002-211

การอานภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Reading 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชพจนานุกรม การเดาความหมายของคําศัพทจากปริบท องคประกอบและโครงสรางของ
ประโยค 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
การฟงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการฟงภาษาอังกฤษเบื้องตนในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน การฟงระดับ
ประโยค การฟงบทสนทนา การฟงระดับยอหนา การฟงบทความและตอบคําถาม ทักษะการฟงเพือ่ จับใจความ
และเทคนิคการฟง
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

01-002-217

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

24
01-002-218

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสนทนาในสถานการณตางๆในชีวิตประจําวันใหถูกตองตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา
ไดแก การทักทายและแนะนําตัว คําแนะนํา การสนทนาทางโทรศัพท การบอกที่ตั้งและทิศทาง การขอรองและ
การเสนอให การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance with native culture: greetings
and introductions; advice; telephoning; locations and directions; requests and offers; thanking and apologizing
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
English for Communication in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเพื่อติดตอสื่อสารในสถานการณตางๆ การจองตั๋ว
และการจองหองพัก การสั่งอาหาร การโทรศัพท การบันทึกสาระสําคัญ การนําเสนอขอมูล การนัดหมาย
English skills in daily lives to communicate in various situations: reserving tickets and
reserving accommodation; ordering foods; telephoning; writing important information; presenting
information; and making an appointment
01-002-219

01-002-220

ภาษาจีนเบื้องตน
3(3-0-6)
Fundamental of Chinese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะภาษาจีนเบื้องตน ไดแก การฟง พูด อาน และเขียน ประโยคและไวยากรณ ภาษาจีนขั้น
พื้นฐาน ฝกการสนทนาและอานขอความภาษาจีนสั้นๆ การสรุปเนื้อหาและตอบคําถามเปนภาษาจีนอยางพอ
เขาใจได
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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01-002-221

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Chinese for Communication 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คําศัพทและสํานวนที่นิยมใชกันอยางกวางขวางในชีวิตประจําวัน ความสามารถในการสื่อสาร
กับบุคคลทั่วไปไดอยางเหมาะสม
Widely-used vocabulary and expressions used in daily lives; ability to communicate with
other people appropriately
01-002-222

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

การแปลภาษาจีนเปนไทย 2
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลัก วิช าการแปลชั้น สูง ไดแ ก การแปลจดหมายทางราชการ การแปลเชิง ธุร กิจ วิธีก าร

แปลปากเปลา
Advanced translation rules: translating official letters; translating business issues; how to
translate orally
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1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
01-003-101 มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนทางสังคมศาสตร สังคมกับวัฒนธรรม พฤติกรรมของมนุษยในสังคม การจัด
ระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ปญหา
สังคม
Introduction to social sciences; society and culture; human behavior in society; social
organization; socialization; social institutions; social and cultural changes; social problems
01-003-102

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

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-001-103 สถิติเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัย ขั้นตอนสําคัญของการ
วิจัย และการออกแบบวิจัย กําหนดตัวแปรและสมมติฐานในการวิจัย วิธีการสุมตัวอยางและการเก็บรวบรวม
ขอมูล วิธีการทางขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย การตีความขอมูลและการนําเสนอขอมูล การเขียน
เคาโครงการวิจัย และรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; research process and research
design; variables and research hypothesis; sampling and data collecting; data process and research analysis;
data interpretation and presentation; proposal and report writing
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01-003-104

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Life and Social Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสรางแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคล กลยุทธการ
บริหารตนเอง เทคนิ คการครองใจคน การสรางผลผลิต และการปฏิบั ติงานอย างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ คุณ ธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Forming self-worldviews and attitudes; individual’s duties and responsibilities; selfmanaging strategies; techniques in handling people; efficient work performance; morality and professional
ethics
01-003-105

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปดานสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา สถาบันทาง
เศรษฐกิจ 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
01-003-106

3(3-0-6)
สังคมกับการปกครอง
Society and Government
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสังคม รัฐและอุดมการณทางการเมือง รูปแบบการปกครองของไทย
สถาบันการเมืองการปกครอง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
General knowledge of society, state and political ideology; types of Thai government and
politics institution; political participation
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01-003-107

สังคมกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Society and Environment
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสําคัญของสังคมกับสิ่งแวดลอม แนวความคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยา การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มลพิษสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม
Importance of society and environment; fundamental concept of ecology; natural resources
and environmental conservation; environmental pollutions; environmental management
01-003-108

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมและชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการ
ที่ดี การสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Introduction to philosophy of sufficiency economy; sufficiency economy and economic
development; sufficiency economy in society and community; sufficiency economy philosophy and good
governance management; self-immunity protection from socioeconomic, application of sufficiency
economy philosophy
01-003-109

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ความเปนมาของกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพของสาขาวิชา จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรับผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพ
ตอการกาวลวงในสิทธิสวนบุคคล แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม กรณีศึกษาตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการตระหนักเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ
Introduction to law; background of law; rules and regulations dealing with professions;
professional ethics; human-right; general concepts of ethics and social responsibility; case study related to
realization on professional ethics
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01-003-112

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กําเนิดสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) แนวคิดการรวมกลุมประเทศ
อาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ขอกําหนดที่ประชุมสุดยอดอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน เปาหมายและ
ความรวมมือในการพัฒนาดานการเมืองและความมั่นคง การพัฒนาดานเศรษฐกิจและดานสังคม-วัฒนธรรมของ
ภูมิภาคอาเซียน
Establishment of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); concepts of ASEAN
integration; ASEAN roles and declaration; ASEAN summits’ regulation and ASEAN charter; goals and
cooperation in political and security, economic and socio-cultural development in the ASEAN region
01-003-113

3(3-0-6)
สันติศึกษา
Peace Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพ และสันติศึกษา ปญหาความขัดแยงและความ
รุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems, conflict and violence in
family, community, nation and international level; non-violence management for conflict resolution
3(3-0-6)
สารสนเทศและการศึกษาคนควา
Information and Study Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
ในหองสมุด การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศและการใชเครื่องมือชวยคน การศึกษาคนควา การอางอิง และ
บรรณานุกรม
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

01-004-101

30
01-004-103

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

3(3-0-6)
ไทยศึกษา
Thai Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความเปนมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ 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
01-004-108

3(3-0-6)
การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ บุ คลิ ก ภาพ ทฤษฏีบุ คลิ ก ภาพ ป จ จั ย ที่ มีอิ ท ธิ พ ลต อ บุค ลิ ก ภาพ การ
ปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรูเกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธกับบุคลิกภาพ และการ
พัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting personality;
personality improvement; self-perception, mental health and self-adjustment; human relationship and
personality; perfect personality development
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01-004-109

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พฤติกรรมมนุษย องคประกอบพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตน การพัฒนางานและพฤติกรรม
การทํางาน บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต มนุษยสัมพันธและสื่อสารเพื่อสรางมนุษยสัมพันธ การ
เสริมสรางชีวิตใหเปนสุข
Human behavior; elements of human behaviors; self-development; work development
and working behaviors; personality, self-adjustment and mental health; human relationship and
communication for building human relationship; happy life enhancement
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
02-001-101 คณิตศาสตรพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ตรรกศาสตรเบื้องตน เมตริกซและตัวกําหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู
ความนาจะเปนเบื้องตน ทฤษฎีบททวินาม ลําดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules; permutation and
combination; introduction to probability; binomial theorem ; sequences and series
3(3-0-6)
สถิติเบื้องตน
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงตัวแปรสุม การสุม
ตัวอยาง การแจกแจงความนาจะเปนของฟงกชันของตัวอยางสุม การประมาณคา และการทดสอบสมมติฐาน
Introduction to statistics; probability; random variable distribution of random variable;
sampling; distribution of functions of random variable; estimation, hypothesis testing
02-001-103
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02-001-104

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

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรกับปรากฏการณธรรมชาติ
พลังงาน ไฟฟาและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีในชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการ
และพันธุกรรมของมนุษย
Introduction to science and technology; science and natural phenomenon; energy; electric
and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical in everyday life; evolution and human genome
02-002-104

สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resource Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุลธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
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
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1.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
01-005-101 พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ วิทยาศาสตรการกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดัชนีมวลกาย
รูปแบบของการจัดการแขงขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล และการ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
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
01-005-116

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศฝกทักษะ
พื้นฐานของการลีลาศในจังหวะตาง ๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of social dance; practice
of social dance
01-005-124

กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภททีม การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภททีม การแขงขันกีฬาและการจัดการแขงขันกีฬา
ประเภททีม 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
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01-005-125

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่ว ไปเกี่ยวกับกีฬ าประเภทบุคคล ฝก ทักษะการเลน กีฬ าประเภทบุคคล การสราง
เสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การแขงขันกีฬาและการจัดการ
แขงขันกีฬาประเภทบุคคล 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
นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่ว ไปเกี่ย วกับ นัน ทนาการ ความหมายและความสํา คัญ ประเภทของนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ ฝกปฏิบัติการเปนผูนํานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ
เพื่อการฝกอบรม เกมสนันทนาการ การอยูคายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation; types of recreation;
recreational activities; training in recreational leadership; recreational activities for training courses;
recreational games; camping and appropriate recreational activities
01-006-101

01-006-105

นันทนาการเพื่อการฝกอบรม
1(0-2-1)
Recreation for Training Courses
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของนันทนาการ การเปนผูนํานันทนาการใน
การฝกอบรม ฝกปฏิบัติการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชในการฝกอบรม และการเลือกใชกิจกรรมนันทนาการ
ใหเหมาะสมกับการอบรมตาง ๆ
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation; recreational
leadership for training courses; practice of recreational activities for training courses; appropriate recreational
activities for training courses
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
3(1-4-4)
07-211-103
พื้นฐานการตัดเย็บ
Fundamental of Clothing Construction
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะของผาชนิดตางๆ อุปกรณและเครื่องมือในการตัด
เย็บ วัสดุเกาะเกี่ยว วัสดุตกแตง การเย็บตะเข็บดวยมือและจักร
General knowledge of properties and characteristics of fabrics; equipment and tools for
clothing construction; fastening; decorative accessories; seam sewing by hand and machine
07-211-104

3(3-0-6)
หลักการจัดการเบื้องตน
Introduction to Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิดและวิวัฒนาการทางการบริหารการจัดการ ปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
การวางแผน การจัดองคการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย การสรางทีมงานและการควบคุม
Concept and evolution of management; factors concerning management; planning;
organizing and human resource management; teamwork building and controlling
07-211-105

3(3-0-6)
เคมีประยุกตสาํ หรับงานสิง่ ทอ
Applied Chemistry for Textiles
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานของสารประกอบอินทรีย เคมีอินทรียเบื้องตน โพลิเมอร พลาสติก เสนใย ยาง สี
มลพิษสิ่งแวดลอม กรด เบส และเกลือ
Fundamentals of organic compounds; basics of organic chemistry; polymers; plastics; fibers;
rubber; color; environmental pollution; acid-base and salt
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07-211-106

พื้นฐานการออกแบบและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Fundamental of Design and Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานการออกแบบ หลักการออกแบบ กระบวนการออกแบบ การออกแบบโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับธุรกิจสินคาแฟชั่น เทคโนโลยีสําหรับการพัฒนาดานแฟชั่น
Fundamental of design; principles of design; design process; design by computer;
technology related to fashion business; technology for fashion development
การประกอบธุรกิจเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Business Operation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ แนวคิดและการจัดการทางธุรกิจ การเลือกทําเลที่ตั้ง การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย การเลือกใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาดในธุรกิจ ความรับผิดชอบของผูประกอบการตอผู
มีสวนไดสวนเสีย
General knowledge of business; concepts and business management; plant location; human
resources management; strategies of marketing combination in business; responsibilities of entrepreneurs for
stakeholders
07-511-101

07-011-301

1(0-2-1)
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
Preparation for Co-operative Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปฏิบัติการเตรียมความพรอมกอนออกสหกิจศึกษา ความหมาย ความสําคัญ ความเปนมาและ
พัฒนาการสหกิจศึกษา เทคนิคการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ วิธีเขียนรายงานและการนําเสนอรายงาน
สหกิจศึกษา
Preparation for cooperative education; meaning, importance, background and development;
working technique in workplace; report writing, and co-operative education presentation
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2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
07-212-101
วิวัฒนาการแฟชั่น
3(3-0-6)
Evolution of Fashion
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ประวัติแฟชั่นและสิ่งทอ อิทธิพลของสังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดลอมในงานแฟชั่นและ
สิ่งทอตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
Fashion and textile history; influence of society, culture and environment in fashion and
textiles from past to present
07-212-102

เสนใยสิ่งทอ
3(2-2-5)
Textile Fibers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การจําแนกประเภทของเสนใย องคประกอบของเสนใย กระบวนการผลิตเสนใยธรรมชาติ
กระบวนการผลิตเสนใยสังเคราะห กระบวนการตกแตงเบื้องตนสําหรับสิ่งทอ การดูแลรักษาสิ่งทอ
Classification of fiber; components of fiber, production process of natural fiber; production
process of synthetic fiber; preliminary design of textiles; textile caring
07-212-103

การวาดภาพสินคาแฟชั่น
3(1-4-4)
Sketching for Fashion Products
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการวาดโครงรางของสรีระมนุษยในลักษณะทาทางตาง ๆ การวาดหุนแสดงแบบเสื้อ การ
วาดสวนประกอบของเสื้อผาเครื่องแตงกายและสินคาแฟชั่น องคประกอบของการออกแบบเสื้อผา พื้นฐานการ
ออกแบบเสื้อผาและเครื่องแตงกาย
Principles of drawing the outline of a human body in various postures; mannequin drawing;
components of clothing design and fashion products; basic design of clothing and apparel design
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07-212-203

วัตถุดิบในอุตสาหกรรมแฟชั่น
3(3-0-6)
Materials in Fashion Industry
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วัตถุดิบที่ใชในอุตสาหกรรมแฟชั่น เสนใย เสนดาย สิ่งทอ วัสดุตกแตงและวัสดุเกาะเกี่ยว การ
เลือกใชวัตถุดิบใหเหมาะสมกับอุตสาหกรรมแฟชั่น
Materials in fashion industry, fiber, yarn, textile; decorative accessories and fastening;
material selection appropriate to fashion industry
พฤติกรรมผูบริโภคสินคาแฟชั่น
3(3-0-6)
Fashion Consumer Behavior
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายของพฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภค กระบวนการตั ด สิ น ใจ ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ กระบวนการ
ตัดสินใจของผูบริโภคสินคาแฟชั่น อิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรมตอการบริโภคสินคาแฟชั่น แนวโนมทาง
พฤติกรรมของผูบริโภคสินคาแฟชั่น
Meaning of consumer behavior; decision-making processes; factors affecting decisionmaking process of fashion customer; social and cultural influences on the consumption of fashion; fashion
consumer behavior trends

07-212-204

07-212-205

3(1-4-4)
การสรางสรรคงานแฟชัน่
Fashion Creation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความคิดสรางสรรคในการออกแบบ หลักการออกแบบแฟชั่น ประเภทของแฟชั่นและกลุม
ลูกคา เทคนิคการสรางสรรคงานแฟชั่นเพื่อการคา การนําเสนอผลงานผลิตภัณฑตนแบบ
Creativity in fashion design; principles of design; types of fashion and customers; techniques
to create fashion for commerce; presentation of prototype
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07-212-206

การทําแบบตัดเสื้อผาเบื้องตน
3(1-4-4)
Introduction to Pattern Making
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานการทําแบบตัด การสรางแบบตัดเบื้องตน การดัดแปลงแบบตัด เสื้อ แขนเสื้อ
และกระโปรง การสรางแบบตัดปกเสื้อแบบพื้นฐาน การเลือกใชผาใหเหมาะสมกับแบบเสื้อ
Fundamental of pattern making; basic pattern marking; adjustment of pattern, blouse,
sleeves and skirt; basic collar pattern making; fabric selection appropriate to pattern clothing

ธุรกิจแฟชั่น
3(3-0-6)
Fashion Business
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู : องคประกอบของธุรกิจสินคาแฟชั่น การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาแฟชั่นในปจจุบัน ตลาด
สินคาแฟชั่น การพัฒนาธุรกิจสินคาแฟชั่น ความรวมมือระหวางองคกรธุรกิจแฟชั่นและการใชเทคโนโลยีใน
ธุรกิจสินคาแฟชั่น
Components of fashion business; buying and exchange of current fashion; fashion market;
fashion business development; collaboration between fashion business organizations and technology in the
fashion business
07-212-207

07-212-208

3(2-2-5)
การสรางตราสินคาในธุรกิจแฟชั่น
Brand Creation in Fashion Business
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ระบบการสรางตราสินคาในธุรกิจแฟชั่น ความสําคัญของการสรางตราสินคา การออกแบบ
ตราสินคา ประโยชนของการสรางตราสินคาในปจจุบัน และการสรางตราสินคาเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดใน
วงการธุรกิจแฟชั่น
Brand creation system in fashion business; importance of brand creation; brand design;
benefits of brand creation; brand creation to achieve the highest success in the fashion business
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07-212-209

เทคโนโลยีเพื่อการผลิตเสื้อผาในระบบอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Technology for Clothing Manufacturing in Industrial System
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กระบวนการผลิตเสื้อผา และเทคโนโลยีที่ใชในระบบอุตสาหกรรม การใชงานอุปกรณ และ
เครื่องจักรอุตสาหกรรมเสื้อผา ชนิดของตะเข็บ และฝเข็มในอุตสาหกรรม การทําแบบตัด และการปรับขนาด
การวางแบบ การคิดคํานวณผา การปูผา การตัดผา และการมัดแยกจายงาน การวางแผนการผลิต ความปลอดภัย
ในโรงงานอุตสาหกรรม
Garment manufacturing processes and technology in industrial system; operation, equipment
and industrial machinery; seams types and stitches in industrial; pattern making and pattern grading; pattern
layout; fabric calculation; fabric layout; cutting and bundle; production planning; safety in industrial factories
07-212-304

คอมพิวเตอรกราฟกในงานแฟชั่น
3(1-4-4)
Computer Graphics for Fashion
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ระบบการออกแบบกราฟ ก ด ว ยคอมพิ ว เตอร โปรแกรมคอมพิ ว เตอร ใ นการออกแบบ
คอมพิวเตอรกราฟกดวยโปรแกรมสําเร็จรูป การใชเครื่องมือและอุปกรณตางๆ เทคนิคและอุปกรณที่ใชในการ
สรางสรรคงานแฟชั่นดวยเทคโนโลยี การประยุกตใ ชคอมพิวเตอรในงานสื่อผสมเพื่อการสรางงานแฟชั่น
ลักษณะตาง ๆ
Computer graphics design system; design software; use of various tools and equipment;
techniques and equipment for fashion creativity; computer application in multimedia to create a fashion

41
07-212-306

การจัดการสินคาแฟชั่น
3(3-0-6)
Fashion Merchandising
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การจัดการสินคา และสถานการณการตลาดสินคาแฟชั่น การจําแนกประเภทและการผลิต
สินคาแฟชั่น บทบาทและความรับผิดชอบของนักการจัดการสินคาแฟชั่น กลยุทธและการวางแผนการจัดการ
การตลาดสินคาแฟชั่นในประเทศและระหวางประเทศ การวิเคราะหปญหาและอุปสรรคของการจัดการสินคา
แฟชั่น
Product management and fashion market situation; classification and production of fashion
products; roles and responsibilities of fashion merchandiser; strategy and planning on national and
international fashion marketing management; analysis of problems and difficulties of fashion product
management
07-212-307

3(2-2-5)
การวิเคราะหแนวโนมแฟชัน่
Fashion Trend Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การเปลี่ยนแปลงของแฟชั่น การวิเคราะหแนวโนมแฟชั่น ศึกษาวิจัยผูบริโภค แนวโนมการ
ขาย วิเคราะหคูแขงทางการคา นําเสนอการวิเคราะหแนวโนมแฟชั่น
Changes of fashion; fashion trends analysis; consumers research studies; sales trends;
competitor analysis; presentation on fashion trends analysis
07-212-308

การพัฒนาผลิตภัณฑสินคาแฟชั่น
3(2-2-5)
Fashion Product Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การวางแผนการสรางสรรคงาน การคาดคะเนแนวโนมแฟชั่น สี เนื้อผา เสนใย การพัฒนาการ
ออกแบบโดยนวัตกรรมที่เหมาะสมกับความตองการของตลาดและกลุมเปาหมาย การวางแผนการกระจายสินคา
แฟชั่น การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยพัฒนาผลิตภัณฑสินคาแฟชั่นและบรรจุภัณฑ
Product creativity planning; forecast of trends in fashion, color, fabrics and fibers; design
development with innovative appropriate to needs of markets and target groups; distribution planning;
application of technology for the development of fashion product and package
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07-212-309

การคํานวณเพื่อวางแผนการจัดการสินคาแฟชั่น
3(3-0-6)
Calculation for Planning to Fashion Merchandising
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการจัดการธุรกิจเสื้อผา การจัดองคกร การจัดประเภทสินคาเครื่องนุงหม วัสดุการผลิต
ระบบการผลิต การคํานวณวัสดุการผลิต การคํานวณเพื่อวางแผนการผลิตเสื้อผาอุตสาหกรรม การคํานวณ
ตนทุนการผลิต การวิเคราะหปญหาของการจัดการสินคาเสื้อผา
Principles of clothing business management; business organizing; apparel classification;
materials; production systems; calculation of materials; calculation for production planning; calculation for
production costs; problem analysis of clothing management
07-212-313

การทําแบบตัดและการตัดเย็บเสื้อตัวอยาง
3(1-4-4)
Pattern and Sample Making
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การหาขนาดและการกําหนดขนาดเสื้อผาอุตสาหกรรม การทําแบบตัดเสื้อผาอุตสาหกรรมจาก
ขนาดตัวมาตรฐานของชาวเอเชียและยุโรป การดัดแปลงแบบตัดใหเหมาะสมกับแบบเสื้อตัวอยาง การใชจักรเย็บ
ผาอุตสาหกรรมและอุปกรณชวยเย็บ การตัดเย็บใหเหมาะสมกับแบบเสื้อตัวอยาง การวิเคราะหขั้นตอนการเย็บ
และการเขียนใบงานการผลิต
Finding and determining size of industrial clothing; pattern making of industrial clothing
from standard body size of Asians and Europeans; adjusting pattern suitable for sample making; use of
industrial sewing machine and sewing attachment; sewing appropriate to sample making; sewing process
analysis; production worksheet writing
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07-212-314

การควบคุมคุณภาพในงานผลิตภัณฑเสื้อผา
3(2-2-5)
Quality Control in Clothing Products
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลั ก การควบคุ มคุ ณ ภาพในกระบวนการผลิต เสื้อผา สถิติ แ ละเทคนิคที่ ใ ช ใ นการควบคุ ม
คุณภาพ การสุมตัวอยาง และการใชแผนการสุมตัวอยาง การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และ
ผลิตภัณฑเสื้อผา ระบบคุณภาพ มาตรฐานคุณภาพและการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑเสื้อผา
Principles of quality control in the clothing manufacturing; statistics and techniques in
quality control; sampling and sampling plan; quality control of raw materials; manufacturing process and
clothing products; quality systems; quality standard and quality assurance for clothing products
07-212-411

สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชัน่
3(2-2-5)
Seminar in Fashion Merchandising Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสัมมนา วิเคราะหเหตุการณ ปญหารวมถึงแนวโนมของเทคโนโลยีการ
จัดการสินคาแฟชั่น จากกรณีศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีและแนวคิดจากผูทรงคุณวุฒิดานเทคโนโลยีการจัดการ
สินคาแฟชั่น และการเรียบเรียง สรุป นําเสนออภิปราย เพื่อแลกเปลี่ยนองคความรู จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาและ
สรางเครือขายดานเทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่น
General knowledge of seminar; analysis of situations, problems and trends in fashion
merchandising technology from case studies by applying fashion merchandising technology theories and
concepts learned from experts; summarizing, concluding and presenting for knowledge exchange; organizing
seminar for developing and networking fashion merchandising technology

07-212-415

การสรางภาพลักษณธุรกิจแฟชั่น
3(2-2-5)
Image Creation for Fashion Business
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสําคัญของการสรางภาพลักษณของธุรกิจแฟชั่น การนําเสนอภาพลักษณของผลิตภัณฑ
การวางแบบการจัดตกแตงหนารานอยางเหมาะสม เพื่อรักษาภาพลักษณของตราสินคาและธุรกิจแฟชั่นของ
กลุมเปาหมาย
Importance of image creation for fashion business; presenting the products image; layout of
window display decoration to maintain the brand image of the product and fashion business of target groups
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07-212-417

โครงงานพิเศษทางเทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่น
3(1-4-4)
Special Project for Fashion Merchandising Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การเขียนโครงการ ปญหา หรือหัวขอที่เกี่ยวของกับงานดานเทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่น
ศึกษาคนควา รวบรวม วิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบและเรียบเรียงเปนเนื้อหา การจัดกิจกรรมที่ผานกระบวนการ
จัดการอยางเหมาะสมสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน
Project writing, problems or related topics concerning fashion merchandising technology;
doing research, collecting and analyzing data systemically and editing; organizing appropriate activities in
accordance with current social condition
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
6(0-40-0)
07-213-418 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชัน่
Co-operative Education for Fashion Merchandising Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 07-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปฏิบัติการในสถานประกอบการเสมือนเปนพนักงานของสถานประกอบการในลักษณะงานที่
ตรงกับสาขาวิชา และเหมาะสมกับความรู ความสามารถ ทักษะทางทฤษฎีและปฏิบัติ รวมเวลา 16 สัปดาหอยาง
ตอเนื่อง โดยทํางานเต็มเวลา มีผูนิเทศงาน ติดตาม และประเมินผล รวมถึงการนําเสนอผลงานจากการออก
ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ
Operating as a full-time worker in a workplace concerning the field of study using
knowledge, abilities, and skills for 16 weeks continuously; follow-up supervision, evaluation, and
systematic operation presentation
07-213-307

3(0-40-0)
การฝกงานวิชาชีพทางเทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชัน่
Practice for Fashion Merchandising Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ฝกงานวิชาชีพในสถานประกอบการดานการจัดการสินคาแฟชั่นหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เปน
ระยะเวลาการฝก 8 สัปดาหตอเนื่องกัน
Training in fashion merchandising workplaces or related organizations for 8 weeks
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07-213-101

โครงสรางสิ่งทอและการตกแตง
3(2-2-5)
Textiles Structure and Finishing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การวิเคราะหโครงสรางของเสนใย เสนดาย กระบวนการผลิตผา โครงสรางผาชนิดตางๆ และ
การตกแตงทางสิ่งทอที่มีผลตอการออกแบบการใชงานของผา
Analysis of structure of fiber, yarns; fabrications; types of fabric structures; finishing of
textiles effecting to their utilization design
07-213-102

เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป
3(1-4-4)
Sewing Techniques for Garments
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผา การเย็บสวนประกอบของเสื้อผา การเลือกใชผา เทคนิค
การตัดเย็บอยางงาย และฝกทักษะการตัดเย็บเสื้อผาตามแบบที่กําหนด หรือตามสมัยนิยม
General knowledge of sewing; sewing components; selection of fabric types; simple sewing
techniques and skill training of sewing in prescribed or fashionable form

3(2-2-5)
บรรจุภัณฑเพื่อสินคาแฟชั่น
Package for Fashion Products
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : องคประกอบของงานบรรจุภัณฑ วัสดุเพื่อการบรรจุภัณฑ การออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ
เพื่อสินคาแฟชั่น การวางแผนเพื่อการบรรจุภัณฑ การบรรจุภัณฑเพื่อการสงออก ระบบการขนสง การบริหาร
จัดการคลังสินคา
Components of packaging; materials for packaging; design and manufacture of packaging
for fashion products; planning for packaging; packaging for export; transportation system; warehouse
management
07-213-202
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07-213-204

การสื่อสารเพื่อการจัดการสินคาแฟชั่น
3(2-2-5)
Fashion Merchandising Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : บทบาทและความสําคัญของการสื่อสาร ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร การกําหนดวิธีการ
และสื่อที่ใชในการสื่อสารเพื่อการจัดการสินคา การกําหนดงบประมาณและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อการ
จัดการสินคา
Role and importance of communication; theories related to communication; communication
methods and media for merchandising; budgeting and appropriate means of communication for merchandising
07-213-301

การวางแบบตัดและปรับขนาดเสื้อผาดวยคอมพิวเตอร
3(1-4-4)
Pattern Making and Computerized Clothing Grading
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ลั ก ษณะของแบบตั ด เสื้ อ ผ า อุ ต สาหกรรม หลั ก การวางแบบตั ด การปรั บ ขนาดเสื้ อ ผ า
อุตสาหกรรม การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อปรับขนาดและวางแบบตัดเสื้อผาในงานอุตสาหกรรม
Characteristics of industrial pattern; principles of pattern layout, pattern grading for industrial
clothing; use of computer programs for grading and making pattern in industrial clothing
3(1-4-4)
คอมพิวเตอรเพื่อการจัดการสินคาแฟชั่น
Computer for Fashion Merchandising
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในธุรกิจสินคาแฟชั่น การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อการจัดทํา
เอกสาร การสรุปและวิเคราะหขอมูลเพื่อการจัดการสินคาที่มีประสิทธิภาพ
Computer programs for fashion business; computer application for document preparation;
data summary and analysis for effective product management
07-213-302
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07-213-303

เรื่องเฉพาะทางดานเทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่น
3(2-2-5)
Selected Topics in Fashion Merchandising Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เรื่องเฉพาะทางดานเทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่นที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในธุรกิจแฟชั่น
Specific topics in fashion merchandising technology related to fashion business products

07-112-209

การยอมสีสิ่งทอ
3(1-4-4)
Textile Dyeing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการยอมสีสิ่งทอ การใชวัสดุอุปกรณ สีธรรมชาติ สีสังเคราะห ปฏิบัติการยอมสีสิ่งทอ
ประเภทตางๆ การทําผามัดยอมและการจัดทําผลิตภัณฑจากผามัดยอม
Principles of dyeing; material and equipment using; natural dye; synthetic dye; practice
various types of textile dyeing; tie dyed fabric and products of tie dyed fabric
07-112-315

ศิลปะการตกแตงเสื้อผา
3(1-4-4)
Decorative Art for Clothing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการออกแบบตกแตงเสือ้ ผา การเลือกใชวัสดุในการตกแตง การใชเทคนิคการตกแตง
เสื้อผาแบบตาง ๆ ใหเหมาะสมกับโอกาสและสมัยนิยม
Principles of clothing decoration design; selecting materials in embellishment;
appropriate clothing decoration techniques for various occasions
07-113-317

การออกแบบเครื่องประกอบการแตงกาย
3(1-4-4)
Accessories Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ราวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการออกแบบเครื่องประกอบการแตงกาย การเลือกใชวัสดุประกอบและตกแตง การ
ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องประกอบการแตงกายประเภทตางๆ ใหเหมาะสมกับโอกาส และตามสมัยนิยม
Principles of accessories design; materials and decorative items selection; design of
variously trendy accessories products for different occasions
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับที่
1

2

3
4

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นางสาวอัจฉราวรรณ
ณ สงขลา
x xxxx xxxxx xx x

นางลักขณา จาตกานนท
x xxxx xxxxx xx x

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/วิชาเอก

อาจารย

M.A.

Fashion Textile &
Surface Design

คศ.บ.

ผาและเครื่องแตงกาย

คศ.ม.

คหกรรมศาสตร

คศ.บ.

คหกรรมศาสตรศึกษาผาและเครื่องแตงกาย
ผาและเครื่องแตงกาย

ผูชวย
ศาสตราจารย

นางจุฑาทิพ รัตนะนราพันธ
ผูชวย
คศ.บ.
x xxxx xxxxx xx x
ศาสตราจารย
นายศรัทธา แขงเพ็ญแข
ผูชวย
วศ.ม.
x xxxx xxxxx xx x
ศาสตราจารย ป.บัณฑิต
คศ.บ.

5

นางสาวณัฐชยา เปยแกว
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย

ศป.ม.
คศ.บ.

จากสถาบัน
ภาระการสอนตอสัปดาห
การศึกษา
แตละปการศึกษา
พ.ศ.
2556 2557 2558 2559
Birmingham
10
10
10
10
Institute of Art
& Design, 2544
ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล, 2525
ม. เกษตรศาสตร, 10
10
10
10
2540
ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล, 2529
ส.เทคโนโลยี
15
15
15
15
ราชมงคล, 2524
มทร.ธัญบุรี, 2552 10
10
10
10
ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล, 2546
ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล, 2539

สิ่งทอ
การจัดการ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
คหกรรมศาสตรศึกษาอุตสาหกรรม
เครื่องแตงกาย
นฤมิตรศิลป
จุฬาลงกรณ
(แฟชั่นและสิ่งทอ) มหาวิทยาลัย, 2552
ผาและเครื่องแตงกาย- ส.เทคโนโลยี
ออกแบบแฟชั่น
ราชมงคล, 2547

10

10

10

10

3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นางสาวเกศทิพย กรี่เงิน
x xxxx xxxxx xx x

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย

คศ.ม.
คศ.บ.

2

นางสาวสรรษนีย เต็มเปยม
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย

วท.ม.
วท.บ.

3

นางสาวไตรถิกา พิชิตเดช
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย

M.A.
ศป.บ.

สาขาวิชา/วิชาเอก
คหกรรมศาสตร

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.
ม.เกษตรศาสตร,
2544

ภาระการสอนตอสัปดาห แตละ
ปการศึกษา
2556 2557 2558 2559
12

คหกรรมศาสตรศึกษา- ส.เทคโนโลยี
ผาและเครื่องแตงกาย ราชมงคล, 2534
เคมีอนินทรีย
ม.สงขลานครินทร 15
2545
เคมี
ม.สงขลานครินทร
2542
Design for
Middlesex
10
Interactive Media University, 2551
ภัสตราภรณ
ม.ธรรมศาสตร,
2548

12

12

12

15

15

15

10

10

10
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ลําดับ
ที่
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นางสาวกฤตพร ชูเสง
x xxxx xxxxx xx x

นางสาวพรรณี
วิศิษฎวงศกร
x xxxx xxxxx xx x
นางเสาวลักษณ
คงคาฉุยฉาย
x xxxx xxxxx xx x

คุณวุฒิ

อาจารย

คศ.ม.

คหกรรมศาสตร

ม. เกษตรศาสตร,
2545

คศ.บ.

ผาและเครื่องแตงกาย

ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล, 2529

ผูชวย
ศาสตราจารย

คบ.

คหกรรมศาสตร

ผูชวย
ศาสตราจารย

ศศ.ม.
คศ.บ.

คหกรรมศาสตรเพื่อ
พัฒนาชุมชน
ผาและเครื่องแตงกาย

กศ.ม.
ศษ.บ.

ศิลปศึกษา
ศิลปหัตถกรรม

วท.ม.

คหกรรมศาสตร

ม. เกษตรศาสตร,
2553

คศ.บ.

ผาและเครื่องแตงกาย

ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล, 2547

คศ.ม.

คหกรรมศาสตร

มทร.พระนคร,
2552

คศ.บ.

ผาและเครื่องแตงกาย

ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล,2548

คศ.ม.

คหกรรมศาสตร

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

บธ.ม.

การจัดการ

กศ.บ.
บธ.ม.

สุขศึกษา
การจัดการ

ค.บ.

คหกรรมศาสตร

กศ.ม.
ศศ.บ.

ธุรกิจศึกษา
การจัดการ

มทร.พระนคร,
2552
ม.รามคําแหง,
2549
ม.รามคําแหง,
2545
มศว. 2528
ม.รามคําแหง,
2545
วิทยาลัยครู
สวนดุสิต, 2537
มศว., 2545
วิทยาลัยครู
มหาสารคาม,
2535

นางสาวสุวดี ประดับ
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย

นางสาวมัลลิกา จงจิตต
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย

นางสาวอัชชา
หัทยานานนท
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย

นางสาวประพาฬภรณ
ธีรมงคล
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย

นางสาวดรุณี
โอวจริยาพิทักษ
xxxx xxxxx xx x
นางสาวพเยาว ดีใจ
xxxx xxxxx xx x

นายสุริยา เทพิน
x xxxx xxxxx xx x

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.

ตําแหนง
วิชาการ

ผูชวย
ศาสตราจารย
ผูชวย
ศาสตราจารย

อาจารย

สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาระการสอนตอสัปดาห แตละ
ปการศึกษา
2556 2557 2558 2559
10

10

10

10

วิทยาลัยครู
สวนดุสิต, 2526

5

5

5

5

ม.รามคําแหง,
2544

10

10

10

10

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

6

6

6

6

ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล, 2526
มศว., 2548

ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล, 2538
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3.2.2 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัว
ประชาชน
นายประดิษฐ
รัตนวิจิตราศิลป
x xxxx xxxxx xx x

2

นายธนวัฒน
เรืองเทพรัชต
x xxxx xxxxx xx x

3

นางสาวสิรัชชา
สําลีทอง
x xxxx xxxxx xx x

4

นางวรพรรณ
นิธยายน
x xxxx xxxxx xx x

5

ดร.โชคอนันต
บุษราคัมปกรณ
x xxxx xxxxx xx x

6

นางวาริน
บุญญาพุทธิพงษ
x xxxx xxxxx xx x

ตําแหนงวิชาการ

คุณวุฒิ

ผูอํานวยการสํานัก
โครงการและจัดการ
ความรู OKMD

บธ.ม.

Director, Bachelor of
Science in Technology
Management
มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
และผูจัดการสินคา
ผลิตภัณฑเสื้อผาเด็ก
OVO
บริษัท เมืองทองอาภรณ
จํากัด
ผูจัดการกลุมงานพัฒนา
ผลิตภัณฑเครื่องนุงหม
มูลนิธิพัฒนา
อุตสาหกรรม
เครื่องนุงหมไทย

M.B.A.

Visual Merchandising
and Designing บริษัท
แอล เอ็ม อี จํากัด
ประธานสาขาวิชา
ออกแบบและวางแผน
คณะสถาปตยกรรมและ
การออกแบบ
มหาวิทยาลัยพระจอม
เกลาธนบุรี
ผูชวยศาสตราจารย
ประธานหลักสูตรการ
ออกแบบอุตสาหกรรม
คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน
การศึกษาพ.ศ.

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2556 2557 2558 2559

บธ.ม.
ม. ธรรมศาสตร
พาณิชศาสตร
(หลักสูตร
และการบัญชี สําหรับผูบริหาร)
Management and
St. Louis
Finance
University
วิศวกรรมไฟฟา ส.พระจอมเกลา
พระนครเหนือ

3

3

3

3

3

3

3

3

M.F.A.

แฟชั่นและสิ่งทอ

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

3

3

3

3

Fashion
Design &
Merchan
Dising
Ph.D.

Fashion Institute
of Design &
Merchandising

(FIDM)
รัฐแคลิฟอรเนีย
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
Gold Smith
College,
University of
London

4

4

4

4

3

3

3

M.A.

Texile &
Fashion Surface
Design

UCE.

3

3

วศ.บ.

Design
Management

3

3

3
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต พบว า ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต เห็ น ด ว ยกั บ การให บั ณ ฑิ ต มี
ประสบการณตรงในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการเตรียมความพรอม
สหกิจศึกษา (Preparation for Co-operative Education) 1(0-2-1)โดยจัดใหมีการฝกอบรมเพื่อใหนักศึกษามีความ
พรอมตอการออกปฏิบัติสหกิจศึกษา และมีการประเมินทักษะกอนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจ
ศึกษาทางเทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่น (Co-operative Education for Fashion Merchandising Technology)
6(0-40-0) เพื่อปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนเปนพนักงาน ในลักษณะงานที่ตรงกับสาขาวิชา และ
เหมาะสมกับความรู ความสามารถ ทักษะทางทฤษฎีและปฏิบัติ รวมเวลา 16 สัปดาหอยางตอเนื่อง โดยทํางาน
เต็มเวลา เพื่อเพิ่มเติมประสบการณตรงทางดานอาชีพและการพัฒนาตนเองภายใตการดูแลของอาจารยนิเทศและ
พนักงานพี่เลี้ยง
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณสหกิจศึกษา
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณสหกิจศึกษาของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ สามารถบูรณาการหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเขาไป
เพิ่มความชํานาญในวิชาชีพ
(2) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เขาใจวัฒนธรรมองคกร ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดดี
(3) กลาคิด กลาปฏิบัติ กลานําเสนอ รวมถึงสามารถวิเคราะหปญหาและหาแนวทางการแกไขปญหา
รวมกับผูบังคับบัญชาขั้นตนได
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษา ปที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษาปกติ รวมเวลา 16 สัปดาหตอเนื่องกัน
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
การทําโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษา ตองเปนการบูรณาการความรูวิชาชีพเพื่อการแกปญหาหรือ
ประยุกตใชความรูใหเกิดประโยชนเปนรูปธรรม ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน ผูรวมโครงงาน
จํานวนไมเกิน 3 คนตอโครงงาน กําหนดใหมีการศึกษา ทดลอง/เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลและทํารายงานตาม
แบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด สงรายงานและหรือผลงานตามเวลาที่กําหนด
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หัวขอวิชาโครงงานพิเศษ เปนหัวขอที่นักศึกษาสนใจ สามารถศึกษาคนควา คิดวิเคราะห ออกแบบ
พัฒนาและแกปญหาได โดยการนําหลักการและทฤษฎี มาประยุกตใชอยางเหมาะสมสอดคลองกับสภาพสังคม
ปจจุบันมีขอบเขตของโครงงานพิเศษที่ชัดเจน สามารถทําเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
มีความสามารถในการบูรณาการวิชาตางๆ อยางเปนองครวม มีแนวคิดอยางเปนระบบในการวิจัยและ
พัฒนาองคความรูใหกาวหนา และแกปญหาโดยหลักการและเหตุผล ไดอยางสรางสรรค สามารถทํางานเปนทีม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาปที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาตองผานวิชาการเตรียมโครงงาน จัดทำเคาโครงเสนออาจารยที่ปรึกษา ดําเนินการตามแผนใน
เคาโครงที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน และจัดรายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
5.6 กระบวนการประเมินผล
นักศึกษาตองนําเสนอผลการดําเนินการโครงงาน ตออาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการประเมิน
โครงงานที่คณะแตงตั้ง รูปแบบและเกณฑการประเมิน เปนตามที่คณะกรรมการกําหนด ตามหลักการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น
สามารถบริหารงานไดอยางเหมาะสม และมี
ทัศนคติที่ดีในการทํางาน
มีความสามารถในการสื่อสารกับผูรวมงาน
และผูอื่นไดเปนอยางดี
มี ค วามสามารถในการใช ภ าษาไทย
ภาษาตางประเทศ และศัพทเทคนิคดานการ
จั ด ก า ร สิ น ค า แ ฟ ชั่ น ร ว ม ทั้ ง ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
มอบหมายใหนักศึกษาทํางานแบบงานกลุม ในทุกรายวิชาเพื่อให
นักศึกษาฝกการทํางานเปนหมูคณะ สามารถบริหารการทํางาน
เปนกลุมไดอยางเหมาะสม และมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน
สงเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรูใน
กลุมนักศึกษาหรือบุคคลภายนอก
บางรายวิช ามี ก ารมอบหมายให นัก ศึ ก ษาสื บ คน ขอ มูล และใช
เทคโนโลยีสมัยใหมในการนําเสนอ และเผยแพรความรูระหวาง
นักศึกษา หรือกับบุคคลภายนอก

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
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2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้น
เรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดย
การทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการ
เปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน นอกจากนี้
อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งการจัดกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดเวลาที่
มอบหมายและการเขารวมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ดานความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อตอยอดองคความรู
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เขาใจองคความรูในสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่นอยางกวางขวางและเปน
ระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่น
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูทั้งในและนอกสาขาวิชาที่เกี่ยวของ เพื่อตอยอดองคความรู
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตทางปฏิบัติ
ในสภาพแวดลอ มจริง โดยทั น ต อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้ งนี้ใหเ ปนไปตามลัก ษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงาน
หรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ
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2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆคือ
(1) การทดสอบยอย และการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ดานทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อ การวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความและประเมินขอมูลแนวคิด และหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) การอภิปรายกลุม
(3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชนการประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนํา และผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานกับผูอื่น
ขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ โดยมีความคาดหวังใน
ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและสามารถในการรับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน และสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล
2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผลและแปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปลความหมาย
รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ใ นรายวิ ช าต า งๆ ให นั ก ศึ ก ษาได วิ เ คราะห ส ถานการณ จํ า ลอง และ
สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหลากหลายสถานการณ
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2.5.3
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฏี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
2.6 ดานทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไมมี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะพิสัย
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริงโดยใชความรูจากวิชาตาง ๆที่ได
ศึกษามา 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
(3) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา
(4) มีการประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ขอ 2)
โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการเรียนรูบางเรื่อง ก็
ไดผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) นําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) บูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อตอยอดองคความรู
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา
(3) บูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) นําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปลความหมาย รวมถึง
การนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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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
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

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

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-002-211
01-002-216
01-002-217
01-002-218
01-002-219
01-002-220
01-002-221

การอานภาษาอังกฤษ 1
การฟงภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ภาษาจีนเบื้องตน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1

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
01-002-222
01-002-223
01-003-101
01-003-102
01-003-103
01-003-104
01-003-105
01-003-106
01-003-107

การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
การแปลภาษาจีนเปนไทย 2
มนุษยกับสังคม
มนุษยสัมพันธ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
สังคมกับเศรษฐกิจ
สังคมกับการปกครอง
สังคมกับสิ่งแวดลอม

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
01-003-108
01-003-109
01-003-112
01-003-113
01-004-101
01-004-103
01-004-106
01-004-108
01-004-109

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
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

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
02-001-101
02-001-103
02-001-104
02-002-101
02-002-104
01-005-101
01-005-116
01-005-124

คณิตศาสตรพื้นฐาน
สถิติเบื้องตน
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
พลศึกษา
ลีลาศ
กีฬาประเภททีม

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

64

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-005-125 กีฬาประเภทบุคคล
01-006-101 นันทนาการ
01-006-105 นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับและกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู
(1) เขาใจองคความรูในสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่นอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่น
(3) นําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) บูรณาการความรูในวิชาชีพดานเทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่นและนอกสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
เพื่อตอยอดองคความรู
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิด และหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอน และเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) นําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนํา และผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตร และสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตร และสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) เลือกสื่อและเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปลความหมาย รวมถึง
การนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทย และภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทักษะพิสัย
(1) ปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) ปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) ประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

07-211-103 พื้นฐานการตัดเย็บ
07-211-104 หลักการจัดการเบื้องตน
07-211-105 เคมีประยุกตสําหรับงานสิ่งทอ
07-211-106 พื้นฐานการออกแบบและเทคโนโลยี
07-511-101 การประกอบธุรกิจเบื้องตน
07-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
07-212-101 วิวฒ
ั นาการแฟชั่น
07-212-102 เสนใยสิ่งทอ
07-212-103 การวาดภาพสินคาแฟชั่น
07-212-203 วัตถุดิบในอุตสาหกรรมแฟชั่น
07-212-204 พฤติกรรมผูบริโภคสินคาแฟชั่น
07-212-205 การสรางสรรคงานแฟชั่น
07-212-206 การทําแบบตัดเสื้อผาเบื้องตน

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

4

5

  

2. ความรู
1



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






2

3

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ปญญา
4

1

2

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

3

1

2

3

4

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ทักษะพิสัย
1

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ปญญา

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3
           

07-212-207 ธุรกิจแฟชั่น
        
07-212-208 การสรางตราสินคาในธุรกิจแฟชั่น
07-212-209 เทคโนโลยีเพื่อการผลิตเสื้อผาในระบบ
        
อุตสาหกรรม
07-212-304 คอมพิวเตอรกราฟกในงานแฟชั่น
        
        
07-212-306 การจัดการสินคาแฟชั่น
        
07-212-307 การวิเคราะหแนวโนมแฟชั่น
        
07-212-308 การพัฒนาผลิตภัณฑสินคาแฟชั่น
07-212-309 การคํานวณเพื่อวางแผนการจัดการสินคา
        
แฟชั่น
07-212-313 การทําแบบตัดและการตัดเย็บเสื้อตัวอยาง         
07-212-314 การควบคุมคุณภาพในงานผลิตภัณฑเสื้อผา         

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2

3

4

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

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

07-212-411 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่น
07-212-415 การสรางภาพลักษณธุรกิจแฟชั่น
07-212-417 โครงงานพิเศษทางการจัดการสินคาแฟชั่น
07-213-418 สหกิจศึกษาดานเทคโนโลยีการจัดการสินคา
แฟชั่น
07-213-307 การฝกงานวิชาชีพทางเทคโนโลยีการจัดการ
สินคาแฟชั่น
07-213-101 โครงสรางสิง่ ทอและการตกแตง
07-213-102 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป
07-213-202 บรรจุภัณฑเพื่อสินคาแฟชั่น
07-213-204 การสื่อสารเพือ่ การจัดการสินคา

2

3

4

5

   
   
   






2. ความรู
1

2

3

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ปญญา
4

1

2

3

1

2

3

4

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

6. ทักษะพิสัย
1

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

07-213-301 การวางแบบตัดและปรับขนาดเสื้อผาดวย
คอมพิวเตอร
07-213-302 คอมพิวเตอรเพือ่ การจัดการสินคาแฟชั่น
07-213-303 เรื่องเฉพาะทางดานเทคโนโลยีการจัดการ
สินคาแฟชั่น
07-112-209 การยอมสีสงิ่ ทอ
07-112-315 ศิลปะการตกแตงเสื้อผา
07-113-317 การออกแบบเครื่องประกอบการแตงกาย

2

3

4

5

2. ความรู
1

2

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ปญญา

3

4

1

2

3

1

2

3







4

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

   



 











 









  



  





 



 









 







      
      
      





 



        
        
        










 

6. ทักษะพิสัย
1

2

3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน(เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา มี การประเมินทั้งในภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ โดยมีหัวหนา
สาขาวิชา พิจารณาความเหมาะสมของขอสอบในการวัดผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) / แผนการสอน สวนการทวนสอบในระดับหลักสูตร ใชระบบประกันคุณภาพภายใน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
กําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา เพื่อนํามาใช
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใชการ
ประเมิน ดังนี้
2.2.1 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจในการประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การทวนสอบจากผูใชบัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตและเขาทํางานในสถาน
ประกอบการนั้นๆ
2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ๆ ถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอมและ
คุณสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ
2.2.4 การเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกและผูประกอบการดานการจัดการสินคาแฟชั่น มาประเมิน
หลักสูตรหรือมาเปนอาจารยพิเศษ/วิทยากร เพื่อเพิ่มประสบการณ เรียนรูและการพัฒนาองคความรูของ
นักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองเรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และ
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะนํ า แนวการเป น ครู แ ก อ าจารย ใ หม ให มี ค วามรูแ ละเข า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ
ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ/
เขารวมสัมมนาทางวิชาการดานการเรียนการสอน รวมถึงการวัดและการประเมินผลใหทันสมัย
(2) สนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและ
คุณธรรม เพื่อนําประสบการณมาพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรใหตรงกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน และสถานประกอบการ
(2) สนับสนุนใหอาจารยไดรับประสบการณจริง โดยสงไปฝกงานในสถานประกอบการและจัด
สวัสดิการในการฝกงานใหตามสมควร
(3) เปดโอกาสหรือจัดงบประมาณใหอาจารยซื้อตําราเรียนใหมๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
รวมทั้งอํานวยความสะดวกในดานการจัดหาอุปกรณปฏิบัติการในหองปฏิบัติการใหเพียงพอ และทันตอ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
(4) ใหอาจารยมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตร
(5) สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุม
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
(6) สนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัยที่เปนประโยชนตอตลาดทางเทคโนโลยีการจัดการสินคา
แฟชั่น รวมทั้งการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
(7) มอบประกาศเกียรติคุณและใหรางวัล เพื่อธํารงรักษาคณาจารยที่มีคุณภาพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร ใหมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ประกอบดวยรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย
เปนประธานกรรมการ หัวหนาสาขาวิชา และอาจารยประจําหลักสูตรเปนกรรมการ ทําหนาที่
(1) จัดใหมีการทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
(2) จัดทําทําเนียบผูสอนทั้งอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ
(3) กํากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน
(4) จัดใหมีการทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6)และรายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ.7)
(5) กํากับและติดตามการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน
(6) พิจารณาแกปญหาตางๆ ในการบริหารหลักสูตรเสนอตอคณบดี
เปาหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย
โดยอาจารยและนักศึกษา
สามารถก า วทั น หรื อ เป น
ผู นํ า ใ น ก า ร ส ร า ง อ ง ค
ความรู ใ หม ๆ ทางด า น
เทคโนโลยี ก ารจั ด การ
สินคาแฟชั่น
2. กระตุนใหนักศึกษาเกิด
ความใฝ รู มี แ นวทางการ
เรียนที่สรางทั้งความรูและ
คว ามสามารถใ น ด า น
วิ ช าการและ วิ ช าชี พ ที่
ทันสมัย
3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐาน

การดําเนินการ
1. จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับความ
ต อ งการของสถานประกอบการ
ด า นการจัด การสิ น ค า แฟชั่น โดย
เชิ ญ ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต มาร ว มปรั บ ปรุ ง
และพัฒนาหลักสูตร
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดย
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุก 3 ป
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให
มี ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ
และมี แ นวทางการเรี ย นหรื อ
กิจกรรมประจําวิชาใหนักศึกษาได
ศึกษาความรูที่ทันสมัยดวยตนเอง
4. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู และ
หรือผูชวยสอน เพื่อชวยกระตุนให
นักศึกษาเกิดความใฝรู

การประเมินผล
1. จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ และ
ฝกงานวิชาชีพหรือสหกิจศึกษาทาง
เทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่น
2. จํ า นวนรายวิ ช าที่ มี แ นวทางให
นั ก ศึ ก ษาได ศึ ก ษาค น คว า ความรู
ใหมไดดวยตนเอง
3. จํานวนและรายชื่อคณาจารยประจํา
ประวั ติ ด า นคุ ณ วุ ฒิ ป ระสบการณ
และการพัฒนาอบรม
4.จํานวนผูสนับสนุนการเรียนรูและ
บั น ทึ ก กิ จ กรรมในการสนั บ สนุ น
การเรียนรู
5. ผลการประเมินการเรียนการสอน
ของอาจารย โดยนักศึกษา
6.ประเมิ น ผลโดยคณะกรรมการ
ภายในคณะฯ ทุก 2 ป
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เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
4. มีการประเมินมาตรฐาน 5. กําหนดใหอาจารยที่สอนมีคุณวุฒิ 7. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ข อ ง ห ลั ก สู ต ร อ ย า ง ไม ต่ํ า กว า ปริ ญ ญาโทหรื อ เป น ผู มี ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก 4 ป
สม่ําเสมอ
ประสบการณ ห ลายป และมี 8 . ป ร ะ เ มิ น ผ ล โ ด ย บั ณ ฑิ ต ข อ ง
จํ า นวนคณาจารย ป ระจํ า ไม น อ ย สาขาวิชา ทุก 2 ป
กวาเกณฑมาตรฐาน
6. สนับสนุนใหอาจารยเปนผูนําทาง
วิ ช าการและเป น ผู เ ชี่ ย วชาญทาง
วิชาชีพดานเทคโนโลยีการจัดการ
สินคาแฟชั่นหรือในดานที่เกี่ยวของ
7. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตร
ศึ ก ษ า ดู ง า น ใ น ห ลั ก สู ต ร ห รื อ
วิชาการที่เกี่ยวของ ทั้งในประเทศ
และ/หรือตางประเทศ
8.
มี ก ารประเมิ น หลั ก สู ต รโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายทุก
ป และภายนอกอยางนอยทุก 4ป
9. จัดทําฐานขอมูลทางดานนักศึกษา
อาจารย อุปกรณ เครื่องมือในการ
วิจัย งบประมาณ ผลงานทาง
วิชาการทุกภาคการศึกษาเพื่อเปน
ข อ มู ล ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ข อ ง
คณะกรรมการ
10. ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร
และการเรียนการสอน โดยผูมีสวน
ไดสวนเสีย (Stakeholder)
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
วิเคราะหคาใชจายและรายไดลวงหนา 4 ป ชวยในการวางแผนงบประมาณเงินรายไดในแตละปให
สอดคลองกับรายไดและคาใชจายที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหการเงินยังนํามาใชในการวางแผนการ
ปฏิบัติงานประจําปการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการเพิ่มกิจกรรม/โครงการที่จะเพิ่มรายไดใหกับสาขาวิชา การ
จัดสรรจํานวนรายวิชา/ชั่วโมงของอาจารยพิเศษใหสอดคลองกับงบประมาณเงินรายไดการวางแผน การจัดหา
การใช และการเพิ่มจํานวนทรัพยากรการเรียนการสอนของสาขาวิชา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
มีความพรอมดานตํารา หนังสืออางอิง เอกสาร และการสืบคนผานฐานขอมูล โดยมีสํานักหอสมุดกลาง
ที่มีหนั งสือดานการบริห ารจัดการและดา นอื่น ๆ รวมถึงฐานขอมูลที่ใ ชสืบคน มีห นั งสือ ตํ าราเฉพาะทาง
นอกจากนี้ คณะมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการเรียนการสอนอยางเพียงพอ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 มีการสํารวจทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.3.2 คณาจารยรวมกันประชุมเพื่อวางแผนจัดทําขอเสนองบประมาณครุภัณฑ และอุปกรณการเรียน
การสอน
2.3.3 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และสื่อทุกประเภทเพื่อใชในการเรียนการสอนใหพอเพียง โดยคณะจัดสรร
งบประมาณประจําปและอาจารยเสนอความตองการทรัพยากร
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนจากอาจารยและนักศึกษา
2.4.2 สรุปแหลงทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะและสาขาวิชาที่อาจารยและนักศึกษา
สามารถใชบริการได
เปาหมาย
1. มีหองเรียนหองปฏิบัติการทาง
เทคโนโลยี ก ารจั ด การสิ น ค า
แฟชั่น
2. มีชองทางการเรียนรู ที่
พรอมเพื่อสนับสนุนทั้งการศึกษา
ในหองเรียนนอกหองเรียน และ
เพื่อการเรียนรูไดดวยตนเองอยาง
เพียงพอมีประสิทธิภาพ

การดําเนินการ
การประเมินผล
1. มีหองเรียนหองปฏิบัติการทาง แบบสํ า รวจความพึ ง พอใจของ
เทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่นที่ นักศึกษาตอการใหบริการทรัพยากร
พร อ มใช ง านอย า งมีป ระสิ ท ธิภ าพ เพื่อการเรียนรูแ ละการปฏิบัติการ
ทั้ง ในการสอนและการปฏิ บัติ ก าร
สําหรับการทบทวนการเรียน
2. ในหองสมุดมีการใหบริการทั้ง
หนังสือตําราและสื่อดิจิตอลเพื่อการ
เรียนรู
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3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
3.1.1 อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 โดยมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
3.1.1.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทดานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
สินคาแฟชั่น เชน คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต และเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เปนตน
3.1.1.2 มีประสบการณการสอนหรือเปนวิทยากรเชิงวิชาการดานเทคโนโลยีการจัดการสินคา
แฟชั่น
3.1.2 มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร
3.1.3 มีความรู มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและมี
ประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 จัดประชุมอาจารยในสาขาวิชา เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปของสาข
ขาวิชา
3.2.2 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งทําหนาที่ทบทวนการบริหารหลักสูตรทุกสิ้นภาค
การศึกษา และประจําป เพื่อนําไปสูการปรับปรุงหลักสูตร
3.2.3 สํารวจความตองการจากผูที่เกี่ยวของเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
3.3.1 มีนโยบายในการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวมสอนในบางรายวิชา และบางหัวขอที่ตองการ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณจริง
3.3.2 จัดระบบคัดกรองคณาจารยที่จะเชิญมาบรรยายบางเวลา และสอนพิเศษโดยกําหนดหลักเกณฑ
กวาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการคัดเลือกเชน ผลงานทางวิชาการ เปนผูเชี่ยวชาญที่ยอมรับในวิชาชีพ เปนตน
และขออนุมัติการเชิญตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3.3.3 คณาจารยพิเศษที่สอนเต็มภาคการศึกษาตองมี รายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 โดย
ประสานงานกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
4.1.1 มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนใหตรงตามภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบกอนการ
รับเขาทํางาน
4.1.2 ตองผานการสอบแขงขันที่ประกอบดวยการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ โดยให
ความสําคัญตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนง และทัศนคติตองานการใหบริการอาจารยและ
นักศึกษา
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบตั ิงาน
4.2.1 จัดฝกอบรมในดานการปฏิบัติงานในหนาที่และการมีทัศนคติที่ดีตอการใหบริการ
4.2.2 จัดระบบการศึกษาดูงาน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานในหนวยงานอื่นและนํามา
พัฒนางานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4.2.3 สนับสนุนใหบุคลากรไดรวมงานกับอาจารยในโครงการบริการทางวิชาการ และโครงการวิจัย
ของสาขาวิชา เพื่อสงเสริมใหเกิดความสัมพันธที่ดีเกิดองคความรูใหมๆ
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา
5.1.1 จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษา เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาทั้งทางวิชาการและกิจกรรมแกนักศึกษา โดย
จัดตารางเวลาอยางชัดเจน
5.1.2 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และปจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะจบการศึกษา
5.1.3 มีบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
5.1.4 มีโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมชมรม กิจกรรมสงเสริมจริยธรรม
5.1.5 มีกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา และทุนการศึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีนักศึกษามีขอสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถยื่นคํารองขอดูกระดาษคําตอบ
ในการสอบ ตลอดจนขอดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในรายวิชานั้นได
ั ฑิต
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบณ
มีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตจากสถานประกอบการ
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
(ใหทําเครื่องหมาย X ลงในชองที่มีการดําเนินกิจกรรม)
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

หมายเหตุ : X หมายถึง มีการดําเนินกิจกรรม
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หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.1.1 การประชุมรวมกันของอาจารยที่สอนในหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนํา
รวมทั้งขอเสนอแนะของอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน
1.1.2 การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณีที่ตองพัฒนา/ปรับปรุงกล
ยุทธการสอนในรายวิชาที่ตองการสมรรถนะ และทักษะอาชีพในระดับสากล
1.1.3 การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใช โดยใชแบบสอบถาม
หรือการสนทนากับกลุมนักศึกษาระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอนและประเมินจากการเรียนรูของ
นักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
1.2.2 ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษา
โดยระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน และบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร ใน ระบบภาวะการมีงาน
ทําของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษา รวมทั้งจากการสัมภาษณตัวแทนของ
นักศึกษา/บัณฑิต และตัวแทนคณาจารย การเปดเว็บไซต (web site) เพื่อรับขอมูลยอนกลับจากนักศึกษาและผูท ี่
เกี่ยวของ
2.2 ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก
โดยดูจากผลการประเมินตนเองของผูสอน และรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร และการเยี่ยมชม
2.3 ประเมินจากนายจางหรือผูมีสวนเกี่ยวของ
โดยประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิต การวิพากษหลักสูตร และการสํารวจอัตราการวาจาง
แรงงานและความกาวหนาของบัณฑิตที่กาวขึ้นไปสูตําแหนงระดับผูนําในองคกร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
4.1 อาจารยประจําวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหวางภาค
การศึกษา และปรับปรุงทันทีเมื่อไดรับขอมูลในกรณีที่จําเปน และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 เสนอหัวหนาสาขาวิชาผานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 จากการประเมิน
คุณภาพภายในสาขาวิชา และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปการศึกษา โดยรวบรวมขอมูลจาก รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 รายงานผลการประเมินการเรียนการสอน
ออนไลน รายงานผลภาวการณมีงานทําของบัณฑิต รายงานผลโครงการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จ
การศึกษา รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในและความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ เสนอหัวหนาสาขาวิชา
4.3 ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร พิจารณาทบทวนรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)เพื่อ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน เพื่อใชในปการศึกษาตอไป โดยนําเสนอตอคณบดีเพื่อ
แจงอาจารยประจําวิชาใหมีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู จากรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และแผนการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกล
ยุทธการสอน

80
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
ประวัตแิ ละผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก

