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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิทยาเขต/คณะ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย ) :
ชื่อยอ (ไทย ) :
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อยอ (อังกฤษ) :

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
Bachelor of Technology Program in Textile Chemistry

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ)
ทล.บ. (เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ)
Bachelor of Technology (Textile Chemistry Technology)
B.Tech. (Textile Chemistry Technology)

3. วิชาเอก (ถามี)
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
136 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนเปน ภาษาไทย
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5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.3 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.4 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2555
วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ ในปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) ชางเทคนิคดานการฟอก ยอม พิมพ และตกแตงสําเร็จสิ่งทอ
(2) ชางเทคนิคดานการทดสอบและวิเคราะหสิ่งทอ
(3) ชางเทคนิคดานการควบคุมคุณภาพและวางแผนการผลิต
(4) ชางเทคนิคดานการควบคุมงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอ
(5) ชางเทคนิคดานการควบคุมงานการจัดการสินคาสิ่งทอ
(6) ผูสอน/ฝกอบรมงานดานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเคมีสิ่งทอ
9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรบั ผิดชอบ
หลักสูตร
1. นายไพรัตน ปุญญาเจริญนนท ตําแหนง อาจารย วท.ด. (วัสดุศาสตร), 2552
เลขบัตรประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
2. นายพิชิตพล เจริญทรัพยานันท ตําแหนง อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งทอ), 2552
เลขบัตรประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมสิ่งทอเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญที่ประกอบดวยอุตสาหกรรมยอยๆ
หลายอุตสาหกรรม มีมูลคาการสงออกทํารายไดเปนอันดับตนๆ ของประเทศ นอกจากนี้ยังมีการ
เปดเขตการคาและการศึกษาเสรีของประชาคมอาเซียน ทําใหมีความตองการบุคลากรอีกเปนจํานวน
มาก จึ ง จํ า เป น ต อ งพิ จ ารณาวางแผนจั ด ทํ า หลั ก สู ต รอย า งรอบด า น เพื่ อ การพั ฒ นากํ า ลั ง คนให
เหมาะสมตอการพัฒนาประเทศ โดยพิจารณาใหมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมถึง
ระเบียบและขอบังคับประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาคนใหมีความรู
คูคุณธรรม และคุณธรรมจริยธรรม สรางโอกาสการเรียนรูอยางตอเนื่อง หลักสูตรมีความทันสมัย
ทันกับการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน ที่ปรับเปลี่ยนเร็วในดานอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอ
และเทคโนโลยีเกี่ยวกับสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ โดยเสริมสรางความแข็งแกรงใหสอดคลอง
กับโครงสรางของระบบตางๆ ภายในประเทศใหมีศักยภาพ สรางฐานความรูในสาขาวิชาเทคโนโลยี
เคมีสิ่งทอ สรางความพรอมในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทั้งดานรางกาย
สติ ป ญ ญา คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ให บั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รมี ค วามสามารถในการ
แกปญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอดานการฟอก ยอม พิมพ ตกแตง
สําเร็จ การวิเคราะหและทดสอบสิ่งทออยางชํานาญ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ดวยผูนําอาเซียนไดตกลงรวมกันที่จะรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนภายในป พ.ศ. 2558
เพื่อใหอาเซียนสามารถแขงขันกับภูมิภาคอื่น และทันตอการเปลี่ยนแปลงและความทาทายใหม ๆ
ในอนาคต พัฒนาการที่สําคัญดังกลาว สงผลใหทุกประเทศในอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทุกดานทําใหมีผลกระทบทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษา ทั้งนี้การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน จะทําใหการเคลื่อนยาย
กําลังคน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเปนไปโดยสะดวกขึ้น และการเปดเสรีการคาบริการ
ดานการศึกษาจะสงผลใหเกิดการเคลื่อนยายองคความรู
ภาษาและวัฒนธรรมระหวางกัน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจึ ง จํ า เป น ต อ งปรั บ ตั ว เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามพร อ มสํ า หรั บ สถานการณ ที่
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายที่จะสงเสริม

4
ความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยไปสูการเปนศูนยกลางทางการศึกษาและวิจัยพัฒนาในภูมิภาค และมี
นโยบายสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาและวิจัยพัฒนาในภูมิภาค
สถานการณ ห รื อ การพั ฒ นาทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม มี ค วามสํา คั ญต อ การวางแผน
หลักสูตร โดยพัฒนาหลักสูตรใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมนําความรู รูเทาทันโลก เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันดานเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ สงเสริมครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง
สังคมสันติสุข เศรษฐกิจดี มีเสถียรภาพ และรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เปนหลักสูตรที่ใหความรู
แกผูเรียน และถายทอดสูชุมชนหรือสังคม เกิดภูมิคุมกันที่มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
การวางแผนพั ฒ นาหลั ก สู ต รจึ ง จํ า เป น ต อ งพั ฒ นาหลั ก สู ต รให มี ศั ก ยภาพสู ง และสามารถ
เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตนได เปลี่ยนแปลงตามศาสตรดานเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ และ
รองรับการแขงขันในระดับชาติและนานาชาติ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธะกิจของมหาวิทยาลัย
ผลิตบุคลากรดานอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ ที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาประเทศ และมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันทีทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งเปนไปตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังนี้
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสรางบัณฑิตพรอมเขาสูโลกอาชีพ
2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพื่อถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มใหแกภาคการ
ผลิต ภาคบริการและชุมชน
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอืน่ ในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ทเี่ ปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปใชรวมกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กลุมวิชาแกนเปนวิชาที่
ตองอาศัยหลักพื้นฐานดานกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จึงเปนกลุม
วิชาที่ใชรวมกับสาขาวิชาอื่นๆ ที่เปดสอนในคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น กลาวคือ
คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี สนั บ สนุ น การสอนวิ ช าพื้ น ฐานทางด า นคณิ ต ศาสตร แ ละ
วิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตร สนับสนุนการสอนวิชาพื้นฐานทางดานภาษาศาสตร สังคมศาสตร
มนุษยศาสตร พลศึกษา และนันทนาการ
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13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอืน่ ตองมาเรียน
กลุมวิชาแกน ไดแก วิชากระบวนการผลิตทางสิ่งทอ สีกับสิ่งทอ สุนทรียศาสตร พื้นฐาน
เกี่ยวกับเครื่องนุงหม คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ การบริหารงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ และการ
เตรียมความพรอมสหกิจศึกษา ทุกสาขาวิชาในคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นตอง
เรียน และในกลุมวิชาชีพบังคับและวิชาชีพเลือกบางรายวิชาของสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ ถูก
นําไปใสไวในกลุมรายวิชาชีพเลือกของสาขาวิชาอื่นๆ ในคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสเลือกเรียนกลุมวิชาชีพเลือกเพิ่มเติมขึ้นจากเดิม
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานกับอาจารยผูแทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวของ ดาน
เนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ รวมทั้งความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ ด า นอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอที่ มี ค วามรู ค วามสามารถบนพื้ น ฐาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองตอตลาดแรงงาน อยางมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ความเข า ใจด า นอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ โดยเน น ความ
ชํานาญเฉพาะในสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงาน สามารถนําความรูและ
เทคโนโลยีไปประยุกตใชกับงานดานอุตสาหกรรมสิ่งทออยางเหมาะสม
1.2.3 เพื่ อผลิ ตบัณ ฑิ ตที่ สามารถประกอบอาชีพ ทางดา นอุตสาหกรรมสิ่ง ทอ รูจั ก การ
แกปญหาดวยหลักการและเหตุผล ปฏิบัติงานดวยหลักวิชาการที่มีการวางแผนและมีการควบคุม
อยางรอบคอบ ซึ่งจะกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายอยางรวดเร็ว มีคุณภาพ และคุมคาตามหลัก
หลักเศรษฐศาสตร
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต
ขยันหมั่นเพียร สํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งรับผิดชอบตอหนาที่และสังคม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
 ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
มาตรฐานตามที่ สกอ.
กําหนด

กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนด  รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
 ติดตามประเมินผล
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ

 ปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับความ
ตองการของอุตสาหกรรม
และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี

 ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน  รายงานผลการประเมิน
ความตองการของ
ความพึงพอใจในการใช
ผูประกอบการดาน
บัณฑิตของสถาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
ประกอบการ
 ความพึงพอใจในทักษะ
ความรูความสามารถใน
การทํางานของบัณฑิต

 พัฒนาบุคลากรดานการ
 สนับสนุนบุคลากรดาน
เรียนการสอนและบริการ
การเรียนการสอนให
วิชาการใหมีประสบการณ
ทํางานบริการวิชาการแก
องคกรภายนอก
จากการนํา ความรู มา
ปฏิบัติงานจริง

 ปริมาณงานบริการวิชาการ
ตออาจารยในหลักสูตร
 การศึกษาตอ
 การฝกอบรม – ดูงาน

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ.
2552 (ภาคผนวก ก)
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1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติผูเขาศึกษา
(1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิชาวิทย-คณิต ศิลป-คํานวณ
ศิลป-ภาษา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สายชางอุตสาหกรรม หรือเทียบเทา
(2) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ
ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
(1) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ
(2) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาแรกเขาพบปญหาพื้นฐานการเรียนรูไมเทากันระหวางผูสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และยังมีปญหาดานภาษาอังกฤษ
และคณิ ต ศาสตร การปรั บ ตั ว จากการที่ เ คยเรี ย นในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มาเปนการเรียนรูแบบมหาวิทยาลัยซึ่งแตกตางจากเดิม ทั้งดานสังคม การ
อยูรวมกัน การมีสวนรวมในกิจกรรม
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
(1) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการเวลาที่เหมาะสม
(2) จัดสอนปรับพื้นหรือสอนเสริมในรายวิชาที่นักศึกษามีผลการเรียนไมดี
(3) มอบหมายหนาที่อาจารยที่ปรึกษา ทําหนาที่ดูแล ตักเตือน ตลอดจนใหคําแนะนําแก
นักศึกษา
(4) จัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางความสัมพันธของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป

จํานวนนักศึกษา

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา

ชั้นปที่ 1

2555
25

2556
25

2557
25

2558
25

2559
25

ชั้นปที่ 2

-

25

25

25

25

ชั้นปที่ 3

-

-

25

25

25

ชั้นปที่ 4

-

-

-

25

25

รวม

25
-

50
-

75
-

100

100

25

25

คาดวาจะจบการศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)

รายละเอียดรายรับ

ปงบประมาณ

คาบํารุงการศึกษา

2555
250,000

2556
500,000

2557
750,000

2558
1,000,000

2559
1,000,000

คาลงทะเบียน

147,500

316,250

463,750

553,750

557,750

เงินงบประมาณแผนดิน

250,000

500,000

750,000

1,000,000

1,000,000

รวมรายรับ

647,500

1,316,250 1,963,750 2,553,750

2,553,750
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)

หมวดเงิน

ปงบประมาณ
2555

2556

2557

2558

2559

ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร

1,724,640 1,897,100 2,086,810 2,295,490 2,525,040

2. คาใชจายดําเนินงาน(ไมรวม 3)

204,000

408,000

612,000

816,000

897,600

-

-

-

-

-

218,750

448,125

666,875

929,375

929,375

3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)

2,147,390 2,753,225 3,365,685 4,040,865 4,352,015

ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ

200,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000
รวม (ข)

รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา

200,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000
2,347,390 3,753,225 4,865,685 6,040,865 6,852,015
25

50

75

100

100

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
(ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
เปนไปตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระเบียบของมหาวิทยาลัย
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 136 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในมาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย
ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ก.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ก.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 กลุมวิชาแกน
ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

32
3
12
9
6
2
98
19
64
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 8 หลัก XX-XXX-XXX มีความหมายดังนี้
หลักที่ 1 และ2 เปนรหัสคณะ ( 06 = คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น)
หลักที่ 3 เปนรหัสสาขาวิชา (0 = ไมระบุสาขาวิชา 2 = สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ)
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
32 หนวยกิต ประกอบดวย
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 กลุมวิชาภาษาไทย 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
01-001-103

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)

3(3-0-6)

01-001-104

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ(Thai for Business Communication)

3(3-0-6)

01-001-107

ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ (Thai for Presentation)

3(3-0-6)

01-001-109

วรรณคดีไทย (Thai Literature)

3(3-0-6)

01-001-110

การเขียนเชิงวิชาชีพ (Thai Writing for Profession)

3(3-0-6)

 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ

12 หนวยกิต ประกอบดวย

01-002-101

ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)

3(3-0-6)

01-002-102

ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)

3(3-0-6)

และใหเลือกศึกษาอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-002-205

ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English)

3(3-0-6)

01-002-206

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Career)

3(3-0-6)

01-002-211

การอานภาษาอังกฤษ 1 (English Reading 1)

3(3-0-6)

01-002-216

การฟงภาษาอังกฤษ (English Listening)

3(3-0-6)

01-002-217

ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม (Industrial English)

3(3-0-6)

01-002-218

การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)

3(3-0-6)

01-002-219

3(3-0-6)

01-002-220

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

3(3-0-6)

01-002-221

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (Chinese for Communication 1)

3(3-0-6)

01-002-222

การแปลภาษาจีนเปนไทย 1 (Chinese to Thai Translation 1)

3(3-0-6)

01-002-223

การแปลภาษาจีนเปนไทย 2 (Chinese to Thai Translation 2)

3(3-0-6)
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 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 9 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชา
ตอไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-003-101

มนุษยกับสังคม (Man and Society)

3(3-0-6)

01-003-102

มนุษยสัมพันธ (Human Relations)

3(3-0-6)

01-003-103

ระเบียบวิธีวิจยั (Research Methodology)

3(3-0-6)

01-003-104

การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม (Life and Social Skills)

3(3-0-6)

01-003-105

สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and Economy)

3(3-0-6)

01-003-106

สังคมกับการปกครอง (Society and Government)

3(3-0-6)

01-003-107

สังคมกับสิ่งแวดลอม (Society and Environment)

3(3-0-6)

01-003-108

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)

3(3-0-6)

01-003-109

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics)

3(3-0-6)

01-003-112

อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)

3(3-0-6)

01-003-113

สันติศึกษา (Peace Studies)

3(3-0-6)

01-004-101

3(3-0-6)

01-004-103

สารสนเทศและการศึกษาคนควา
(Information and Study Skills)
จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)

3(3-0-6)

01-004-106

ไทยศึกษา (Thai Studies)

3(3-0-6)

01-004-108

การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)

3(3-0-6)

01-004-109

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
(Human Behavior and Self Development)

3(3-0-6)



กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชา
ตอไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด

02-001-101 คณิตศาสตรพื้นฐาน (Fundamental Mathematics)

3(3-0-6)

02-001-103 สถิติเบื้องตน (Introduction to Statistics)

3(3-0-6)

02-001-104 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life)

3(3-0-6)

02-002-101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน (Science in Daily Life)

3(3-0-6)
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02-002-104 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
(Environment and Resource Management)

3(3-0-6)

 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
01-005-101 พลศึกษา (Physical Education)

1(0-2-1)

01-005-116 ลีลาศ (Social Dance)

1(0-2-1)

01-005-124 กีฬาประเภททีม (Team sports)

1(0-2-1)

01-005-125 กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports)

1(0-2-1)

01-006-101 นันทนาการ (Recreation)

1(0-2-1)

01-006-105 นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม (Recreation for Training Courses)

1(0-2-1)

 หมวดวิชาเฉพาะ 98 หนวยกิต ประกอบดวย
 กลุมวิชาแกน 19 หนวยกิต ประกอบดวย
06-011-101 กระบวนการผลิตทางสิ่งทอ (Textile Manufacturing Process)

3(3-0-6)

06-011-105 สีกับสิ่งทอ (Color and Textile)

3(2-2-5)

06-011-106 สุนทรียศาสตร (Aesthetics)

3(3-0-6)

06-011-107 พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องนุงหม (Fundamental Clothing)

3(2-2-5)

06-011-108 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ (Computer Aided Design)

3(2-2-5)

06-011-109 การบริหารงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Textile Industrial Management)

3(3-0-6)

06-011-110 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
(Preparation for Co-operative Education)

1(0-2-1)

 กลุมวิชาชีพบังคับ 64 หนวยกิต ประกอบดวย
02-311-106 แคลคูลัส 1 (Calculus 1)

3(3-0-6)

06-112-417 การเตรียมโครงงาน (Project Preparation)

1(1-0-2)

06-212-101 เคมีอนินทรียพื้นฐานสําหรับเคมีสิ่งทอ
(Fundamentals of Inorganic Chemistry for Textile Chemistry)

3(2-2-5)
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06-212-102 การปฐมนิเทศและศึกษาดูงานทางสิ่งทอ
(Orientation and Field Trip in Textile)
06-212-103 เสนใยธรรมชาติ (Natural Fibers)

2(0-4-2)

06-212-205 สารชวยทางสิ่งทอ (Textile Auxiliaries)

3(3-0-6)

06-212-206 การเตรียมสิ่งทอ (Textile Preparation)

3(2-2-5)

06-212-207 เคมีอินทรียพื้นฐานสําหรับเคมีสิ่งทอ
(Fundamentals of Organic Chemistry for Textile Chemistry)
06-212-208 เสนใยประดิษฐ (Man-made Fibers)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

06-212-209 เคมีวิเคราะหพื้นฐานสําหรับเคมีสิ่งทอ
(Fundamentals of Analytical Chemistry for Textile Chemistry)
06-212-210 การเทียบและผสมสีทางวัสดุสิ่งทอ 1 (Textile Color Matching 1)

3(0-6-3)

06-212-211 เคมีของสียอมและพิกเมนท (Chemistry of Dyestuff and Pigment)

3(3-0-6)

06-212-212 ระบบการยอมสีสิ่งทอ 1 (Textile Dyeing Systems 1)

3(2-2-5)

06-212-213 ระบบการยอมสีสิ่งทอ 2 (Textile Dyeing Systems 2)

3(2-2-5)

06-212-214 ระบบการพิมพสิ่งทอ 1 (Textile Printing Systems 1)

3(2-2-5)

06-212-215 ระบบการพิมพสิ่งทอ 2 (Textile Printing Systems 2)

3(2-2-5)

06-212-314 การตกแตงสําเร็จสิ่งทอ (Textile Finishing)

3(2-2-5)

06-212-315 ระบบการวิเคราะหและทดสอบสิ่งทอเชิงเคมี
(Textile Chemical Analysis and Testing System)
06-212-316 ระบบการวิเคราะหและทดสอบสิ่งทอเชิงกายภาพ
(Textile Physical Analysis and Testing System)
06-212-317 สีและการวัด (Color and Measurement)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

06-212-318 การดําเนินธุรกิจสิ่งทอ (Textile Merchandising)

3(3-0-6)

06-212-320 สัมมนาเคมีสิ่งทอ (Textile Chemistry Seminar)

1(1-0-2)

06-212-420 โครงงานในงานเคมีสิ่งทอ (Project in Textile Chemistry)

3(0-6-3)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

 กลุมวิชาชีพเลือก 15 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้
06-213-301 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
(Co-operative Education in Textile Chemistry Technology)

6(0-40-0)
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ในกรณีไมสามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ ซึ่งเปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจัดสหกิจศึกษาและการฝกงาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2553 หรือมติของคณะกรรมการประจําหลักสูตร ใหเลือกลงทะเบียนวิชาการฝกงาน
ทางเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
06-213-302 การฝกงานทางเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
3(0-40-0)
(Practice in Textile Chemistry Technology)
และเลือกศึกษาใหครบ 15 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
06-213-202 การปรับสภาพน้ําใชและน้ําทิ้งเพื่องานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Water and Waste Water Treatment for Industry)
06-213-204 ฟสิกสเคมีการยอมสี (Physical Chemistry of Dyeing)
3(3-0-6)
06-213-205 สิ่งทอเพื่องานเทคนิค (Technical Textiles)

3(3-0-6)

06-213-206 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม (Industrial Economics)

3(3-0-6)

06-213-207 การควบคุมคุณภาพทางสิ่งทอ (Textile Quality Control)

3(3-0-6)

06-213-208 พิกเมนท (Pigment)

3(3-0-6)

06-213-209 สารใหสีในงานอุตสาหกรรม (Industrial Colorants)

3(3-0-6)

06-213-210 การอนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรม
(Energy Conservation in Industry)
06-213-211 เครื่องมือวัดและการสอบเทียบในงานอุตสาหกรรม
(Instrument and Calibration in Industry)
06-213-212 การเทียบและผสมสีทางวัสดุสิ่งทอ 2 (Textile Color Matching 2)

3(3-0-6)

3(0-6-3)

06-213-213 ผาไมทอ (Nonwoven)

3(3-0-6)

06-213-214 นวัตกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม
(Innovation in Textile and Clothing)
06-213-215 เทคโนโลยีการผลิตไหม (Silk Production Technology)

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

06-213-216 เทคโนโลยีสียอมจากธรรมชาติ (Natural Dyes Technology)

3(2-2-5)

06-213-217 การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control)

3(3-0-6)

06-213-218 นาโนเทคโนโลยีในงานดานสิ่งทอ (Nanotechnology in Textiles)

3(3-0-6)

06-213-219 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม (Industrial Safety)

3(3-0-6)

06-213-220 กฏหมายธุรกิจและการสงออก (Business and Exporting Laws)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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06-112-211 โครงสรางผา (Fabric Structures)

3(2-2-5)

06-112-314 การจัดการการผลิตเสื้อผาอุตสาหกรรม
(Industrial Garment Manufacturing Management)
06-112-315 การควบคุมคุณภาพเครื่องนุง หม (Apparel Quality Control)

3(3-0-6)

06-112-420 การวางแผนและควบคุมการผลิตงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
(Industrial Textile Production and Planning and Control)
06-412-101 หลักการออกแบบเบื้องตน (Principles of Design)

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

06-412-229 การออกแบบลวดลายพิมพสิ่งทอเพื่องานแฟชั่น
(Textile Printing Design for Fashion)
06-412-230 การยอมสิ่งทอเพื่องานแฟชัน่ (Textile Dyeing for Fashion)

3(2-2-5)

06-412-312 สิ่งทอพื้นถิ่น (Local Textile)

3(2-2-5)

06-412-328 การถักและการทอเพื่องานแฟชั่น(Knitting and Weaving for Fashion)

3(2-2-5)

06-512-209 วัสดุผลิตภัณฑสิ่งทอ (Textile Product Materials)

3(3-0-6)

06-512-210 การออกแบบกราฟกดวยคอมพิวเตอร
(Computer Aided Graphic Design)
06-512-222 การฝกทักษะวิชาชีพทางสิ่งทอ (Textile Basic Training)

3(2-2-5)

06-512-323 การเขียนแบบเบื้องตน (Basic Drawing)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(1-4-4)

 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับ
ปริญญาตรี
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ

xx-xxx-xxx วิชากลุมภาษาไทย

3

3

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

xx-xxx-xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ

3

3

0

6

xx-xxx-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

3

3

0

6

xx-xxx-xxx วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

3

3

0

6

xx-xxx-xxx วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ

1

0

2

1

02-311-106 แคลคูลัส 1

3

3

0

6

06-011-101 กระบวนการผลิตทางสิ่งทอ

3

3

0

6

06-212-102 ปฐมนิเทศและศึกษาดูงานทางสิ่งทอ

2

0

4

2

21

18

6

39

ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1

รวม

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ

ชั่วโมง / สัปดาห = 24 ชั่วโมง/สัปดาห

xx-xxx-xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ

3

3

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

xx-xxx-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

3

3

0

6

xx-xxx-xxx วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ

1

0

2

1

06-011-105 สีกับสิ่งทอ

3

2

2

5

06-011-107 พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องนุงหม

3

2

2

5

06-212-101 เคมีอนินทรียพื้นฐานสําหรับเคมีสิ่งทอ

3

2

2

5

06-212-103 เสนใยธรรมชาติ

3

3

0

6

19

15

8

34

ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2

รวม

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ

ชั่วโมง / สัปดาห = 23 ชั่วโมง/สัปดาห
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xx-xxx-xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ

3

3

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

xx-xxx-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

3

3

0

6

xx-xxx-xxx วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

3

3

0

6

06-011-108 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ

3

2

2

5

06-212-206 การเตรียมสิ่งทอ

3

2

2

5

06-212-207 เคมีอินทรียพื้นฐานสําหรับเคมีสิ่งทอ

3

2

2

5

06-212-208 เสนใยประดิษฐ

3

3

0

6

รวม

21

18

6

39

ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ

ชั่วโมง / สัปดาห = 24 ชั่วโมง/สัปดาห

xx-xxx-xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ

3

3

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

06-011-106 สุนทรียศาสตร

3

3

0

6

06-212-209 เคมีวิเคราะหพื้นฐานสําหรับเคมีสิ่งทอ

3

2

2

5

06-212-211 เคมีของสียอมและพิกเมนท

3

3

0

6

06-212-212 ระบบการยอมสีสิ่งทอ 1

3

2

2

5

06-212-214 ระบบการพิมพสิ่งทอ 1

3

2

2

5

18

15

6

33

ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2

รวม

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ

ชั่วโมง / สัปดาห = 21 ชั่วโมง/สัปดาห

19

06-212-205 สารชวยทางสิ่งทอ

3

3

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

06-212-213 ระบบการยอมสีสิ่งทอ 2

3

2

2

5

06-212-215 ระบบการพิมพสิ่งทอ 2

3

2

2

5

06-212-316 ระบบการวิเคราะหและทดสอบสิ่งทอ
เชิงกายภาพ
xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 1

3

2

2

5

3

x

x

x

xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 2

3

x

x

x

รวม

18

x

x

x

ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ

ชั่วโมง / สัปดาห = x ชั่วโมง/สัปดาห.

06-011-110 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา

1

0

2

ศึกษาดวย
ตนเอง
1

06-112-417 การเตรียมโครงงาน

1

1

0

2

06-212-210 การเทียบและผสมสีทางวัสดุสิ่งทอ 1

3

0

6

3

06-212-314 การตกแตงสําเร็จสิ่งทอ

3

2

2

5

06-212-315 ระบบการวิเคราะหและทดสอบสิ่งทอ
เชิงเคมี
06-212-317 สีและการวัด

3

2

2

5

3

2

2

5

06-212-320 สัมมนาเคมีสิ่งทอ

1

1

0

2

xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 3

3

x

x

x

รวม

18

x

x

x

ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ

ชั่วโมง / สัปดาห = x ชั่วโมง/สัปดาห
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ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 1
06-213-301 สหกิ จ ศึ ก ษาทางเทคโนโลยี เ คมี สิ่ ง ทอ
(วิชาชีพเลือก 4)
รวม

6

0

40

ศึกษาดวย
ตนเอง
0

6

0

40

0

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ

ชั่วโมง / สัปดาห = 40 ชั่วโมง/สัปดาห

06-011-109 การบริหารงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ

3

3

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

06-212-318 การดําเนินธุรกิจสิ่งทอ

3

3

0

6

06-212-420 โครงงานในงานเคมีสิ่งทอ

3

0

6

3

xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1

3

x

x

x

xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2

3

x

x

x

รวม

15

x

x

x

ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ

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

01-001-104

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ แนวคิดเกีย่ วกับการสื่อสารทางธุรกิจ
หลักการเขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication; principles of
business letter writing; types of business letters; business-related reports and projects
01-001-107

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

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

3(3-0-6)
การเขียนเชิงวิชาชีพ
Thai Writing for Profession
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการ
ประชุม การเขียนสาสนและคํากลาวในโอกาสตาง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนบทความ การเขียน
คําขวัญและโฆษณา
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches;
projects; articles; slogan and advertisements
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ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
3(3-0-6)
01-002-101
ภาษาอังกฤษ 1
English 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : การใชสํานวนและโครงสรางภาษาระดับพืน้ ฐาน การทักทาย การแนะนําตัว การ
บรรยายบุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยาย
เหตุการณในอดีต และการบรรยายแผนการและการพยากรณในอนาคต
Basic English language usage of expressions and structures; greetings and
introductions; describing people; describing things, interest and hobbies; describing places;
describing past events; describing future plans and predictions
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 2
English 2
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : การใชภ าษาระดับ สูงขึ้ น เพื่อใชภ าษาให ถูก ต อ งตามสถานการณต า งๆได อ ย า ง
เหมาะสม ไดแก การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจําวันและการเตือน การกําหนด
เงื่อนไข ขาวหนังสือพิมพ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงานและการศึกษาตอ
Upper level of English language usage for different situations: comparison;
instructions and warning; conditions; newspaper news; exchanging opinions; job application and
study application

01-002-102

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

01-002-205
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English language usage for careers in technical fields: technical terms and workrelated expressions; main ideas and supporting details; definitions and classification; comparison;
instructions; notice and labels; process description and abstracts
01-002-206

3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในอาชีพตาง ๆ การพบปะผูคน การใช
โทรศั พ ท การนั ด หมาย การนํา เสนองาน การบอกคุ ณสมบัติ ข องสิน ค าและบริ ก าร การพู ด ถึ ง
เปาหมายและการตัดสินใจทําธุรกิจ การตอวาและการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจ การ
ตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินงาน ความเขาใจภาษา และวัฒนธรรม
English language communication skills for various careers; meeting people;
telephoning; making an appointment; giving presentation; describing products and services;
identifying goals and business decision making; making and dealing with complaints; checking
progress on work; understanding language and culture
01-002-211

3(3-0-6)
การอานภาษาอังกฤษ 1
English Reading 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : การใชพจนานุกรม การเดาความหมายของคําศัพทจากปริบท องคประกอบและ
โครงสรางของประโยค องคประกอบที่ชวยในการอาน ทักษะการอานจับใจความ และเทคนิคการอาน
Using a dictionary; guessing the meanings of words from context; components
and sentence structures; components of reading comprehension; reading skills of finding main
ideas and reading techniques
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3(3-0-6)
การฟงภาษาอังกฤษ
English Listening
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ทักษะการฟงภาษาอังกฤษเบื้องตนในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน การฟง
ระดับประโยค การฟงบทสนทนา การฟงระดับยอหนา การฟงบทความและตอบคําถาม ทักษะ
การฟงเพื่อจับใจความและเทคนิคการฟง
Introduction to English listening skills in various situations in daily lives;
listening simple sentences, short dialogues, short paragraphs, short articles and answering the
questions; listening comprehension skills of finding main ideas and listening techniques
01-002-216

ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial English
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษที่ใชในงานอุตสาหกรรมเบื้องตน การบรรยายเครื่องมือ
และวิธีการใช การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ การอานปายประกาศและสัญลักษณ การกรอกแบบฟอรม
การซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ การแสดงความคิดเห็นในงานอาชีพ การบันทึก
รายงาน
Introduction to English language skills in industrial fields; describing tools and
tool using; comparing products; reading signs and symbols; filling in repairing and maintenance
forms; expressing opinions in industrial areas; writing down the reports
01-002-217

01-002-218

3(3-0-6)
การสนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : การสนทนาในสถานการณตางๆในชีวิตประจําวันใหถูกตองตามวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา ไดแก การทักทายและแนะนําตัว คําแนะนํา การสนทนาทางโทรศัพท การบอกที่ตั้ง
และทิศทาง การขอรองและการเสนอให การขอบคุณและการขอโทษ
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Conversation in various situations in daily lives in accordance with native
culture: greetings and introductions; advice; telephoning; locations and directions; requests and
offers; thanking and apologizing
01-002-219

3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
English for Communication in Daily Life
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเพื่อติดตอสื่อสารในสถานการณตางๆ
การจองตั๋วและการจองหองพัก การสั่งอาหาร การโทรศัพท การบันทึกสาระสําคัญ การนําเสนอ
ขอมูล การนัดหมาย
English skills in daily lives to communicate in various situations: reserving
tickets and reserving accommodation; ordering foods; telephoning; writing important information;
presenting information; and making an appointment
01-002-220

ภาษาจีนเบื้องตน
3(3-0-6)
Fundamental of Chinese
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ทักษะภาษาจีนเบื้องตน ไดแก การฟง พูด อาน และเขียน ประโยคและไวยากรณ
ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ฝกการสนทนาและอานขอความภาษาจีนสั้นๆ การสรุปเนื้อหาและตอบคําถาม
เปนภาษาจีนอยางพอเขาใจได
Introduction to Chinese language skills: listening, speaking, reading and
writing; basic sentence patterns and grammar; practice of short conversations and reading
short messages; making a summary and answering questions understandably
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3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
Chinese for Communication 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : คําศัพทและสํานวนทีน่ ิยมใชกันอยางกวางขวางในชีวิตประจําวัน ความสามารถใน
การสื่อสารกับบุคคลทั่วไปไดอยางเหมาะสม
Widely-used vocabulary and expressions used in daily lives; ability to
communicate with other people appropriately

01-002-221

3(3-0-6)
การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
Chinese to Thai Translation 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : หลั ก วิ ช าการแปลพื้ น ฐานและฝ ก การแปลขอ ความจากภาษาจี น เป น ภาษาไทย
รวมทั้งเรียนวิธีการแปลปากเปลา
Basic translation rules and practice of translating messages from Chinese into
Thai and learning how to translate orally
01-002-222

01-002-223

3(3-0-6)
การแปลภาษาจีนเปนไทย 2
Chinese to Thai Translation 2
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : หลัก วิช าการแปลชั้น สูง ไดแ ก การแปลจดหมายทางราชการ การแปลเชิง
ธุรกิจ วิธีการแปลปากเปลา
Advanced translation rules: translating official letters; translating business issues;
how to translate orally
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ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
3(3-0-6)
01-003-101
มนุษยกับสังคม
Man and Society
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนทางสังคมศาสตร สังคมกับวัฒนธรรม พฤติกรรมของมนุษยใน
สังคม การจัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม ปญหาสังคม
Introduction to social sciences; society and culture; human behavior in society;
social organization; socialization; social institutions; social and cultural changes; social
problems
3(3-0-6)
มนุษยสัมพันธ
Human Relations
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูเ บื้องตนเกี่ ยวกับมนุ ษยสัมพัน ธ พฤติ กรรมและธรรมชาติของมนุ ษ ย
แรงจูงใจกับมนุษยสัมพันธในหนวยงาน มนุษยสัมพันธในองคกร การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ
มนุษยสัมพันธในวัฒนธรรมไทย หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ
Introduction to human relationship; human behavior and nature; motivation
and human relationship in workplace; human relationship in organizations; communication and
human relationship; human relationship in Thai culture; religious principles and human
relationship

01-003-102

3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 002-001-103 สถิติเบื้องตน
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัย ขั้นตอน
สําคัญของการวิจัย และการออกแบบวิจัย กําหนดตัวแปรและสมมติฐานในการวิจัย วิธีการสุม
ตัวอยางและการเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการทางขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย การ
ตีความขอมูลและการนําเสนอขอมูล การเขียนเคาโครงการวิจัย และรายงานการวิจัย
01-003-103

29
Introduction to research; objectives and types of research; research process and
research design; variables and research hypothesis; sampling and data collecting; data process
and research analysis; data interpretation and presentation; proposal and report writing
3(3-0-6)
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : การสรางแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของ
บุคคล กลยุทธการบริหารตนเอง เทคนิคการครองใจคน การสรางผลผลิตและการปฏิบัติงานอยาง
มีประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Forming self-worldviews and attitudes; individual’s duties and responsibilities;
self-managing strategies; techniques in handling people; efficient work performance; morality
and professional ethics
01-003-104

3(3-0-6)
สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูทั่วไปดานสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา
สถาบันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับตางๆ
General knowledge of economic society; the development of economic system
and pricing, economic institution; social and economic development; economic cooperation at
various levels
01-003-105

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

01-003-106
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General knowledge of society, state and political ideology; types of Thai
government and politics institution; political participation
3(3-0-6)
สังคมกับสิง่ แวดลอม
Society and Environment
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความสําคัญของสังคมกับสิ่งแวดลอม แนวความคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยา
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มลพิษสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม
Importance of society and environment; fundamental concept of ecology;
natural resources and environmental conservation; environmental pollutions; environmental
management
01-003-107

01-003-108

3(3-0-6)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรู เ บื้อ งต น เกี่ ย วกับ ปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เศรษฐกิ จ พอเพี ย งกับ การ
พัฒนาเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมและชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหาร
จัดการที่ดี 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
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3(3-0-6)
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
Law and Professional Ethics
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ความเปนมาของกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพของสาขาวิชา จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรับผิดชอบ
ของผูประกอบวิชาชีพตอการกาวลวงในสิทธิสวนบุคคล แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม และความ
รับผิดชอบตอสังคม กรณีศึกษาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการตระหนักเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ
Introduction to law; background of law; rules and regulations dealing with
professions; professional ethics; human-right; general concepts of ethics and social
responsibility; case study related to realization on professional ethics
01-003-109

01-003-112

3(3-0-6)
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : กําเนิดสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) แนวคิดการ
รวมกลุมประเทศอาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ขอกําหนดที่ประชุมสุดยอดอาเซียนและ
กฎบัตรอาเซียน เปาหมายและความรวมมือในการพัฒนาดานการเมืองและความมั่นคง การพัฒนา
ดานเศรษฐกิจและดานสังคม-วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน
Establishment of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); concepts
of ASEAN integration; ASEAN roles and declaration; ASEAN summits’ regulation and
ASEAN charter; goals and cooperation in political and security, economic and socio-cultural
development in the ASEAN region
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3(3-0-6)
สันติศึกษา
Peace Studies
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความหมายและแนวคิ ด หลั ก เกี่ ย วกั บ สัน ติ ภ าพ และสั น ติศึ ก ษา ปญ หาความ
ขัดแยงและความรุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ การจัดการความขัดแยง
โดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems, conflict
and violence in family, community, nation and international level; non-violence management
for conflict resolution
01-003-113

01 - 004 - 101 สารสนเทศและการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information and Study Skills
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สารสนเทศ ทรั พ ยากรสารสนเทศ ระบบการจั ด เก็ บ
ทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุด การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศและการใชเครื่องมือชวยคน
การศึกษาคนควา การอางอิง และบรรณานุกรม
General knowledge of information; information resources; storage systems for
information resources in libraries; information resources retrieving and usage of retrieving tools;
study skills; citation and bibliography
01 - 004 -103

3(3-0-6)
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดลอมและพัฒนาการของมนุษย
สรีรวิทยาที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรู และการจูงใจ เชาวนปญญาและ
ความฉลาดทางอารมณ บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
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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
3(3-0-6)
ไทยศึกษา
Thai Studies
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : 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 -106

3(3-0-6)
01 - 004 - 108 การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ บุ ค ลิ ก ภาพ ทฤษฏี บุ ค ลิ ก ภาพ ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ
บุคลิกภาพ การปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรูเกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษย
สัมพันธกับบุคลิกภาพ และการพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting
personality; personality improvement; self-perception, mental health and self-adjustment;
human relationship and personality; perfect personality development
01-004-109

3(3-0-6)
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : พฤติกรรมมนุษย องคประกอบพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตน cการพัฒนางาน
และพฤติกรรมการทํางาน บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต มนุษยสัมพันธและสื่อสารเพื่อ
สรางมนุษยสัมพันธ การเสริมสรางชีวิตใหเปนสุข
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Human behavior; elements of human behaviors; self-development; work
development and working behaviors; personality, self-adjustment and mental health; human
relationship and communication for building human relationship; happy life enhancement
ก.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
คณิตศาสตรพื้นฐาน
Fundamental Mathematics
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ตรรกศาสตรเบื้องตน เมตริกซและตัวกําหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและ
การจัดหมู ความนาจะเปนเบื้องตน ทฤษฎีบททวินาม ลําดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules; permutation
and combination; introduction to probability; binomial theorem ; sequences and series

02-001-101

3(3-0-6)
สถิติเบื้องตน
Introduction to Statistics
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงตัวแปร
สุม การสุมตัวอยาง การแจกแจงความนาจะเปนของฟงกชันของตัวอยางสุม การประมาณคา และ
การทดสอบสมมติฐาน
Introduction to statistics; probability; random variable distribution of random
variable; sampling; distribution of functions of random variable; estimation, hypothesis testing
02-001-103

3(3-0-6)
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราสวน สัดสวน รอยละและการ
ประยุกต พื้นที่และปริมาตร คาสาธารณูปโภค ดอกเบี้ยและเงินผอนชําระ ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงิน
ได เลขดัชนี ตรรกศาสตรเบื้องตนและการใหเหตุผล และความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ
02-001-104
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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
3(3-0-6)
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
Science in Daily Life
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรกับปรากฏการณ
ธรรมชาติ พลังงาน ไฟฟาและการสื่อสารโทรคมนาคม รั งสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีใ น
ชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย
Introduction to science and technology; science and natural phenomenon;
energy; electric and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical in everyday life;
evolution and human genome
02-002-101

02-002-104

สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resource Management
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและ
สมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
Basic knowledge of environment and resource management; ecological
principles and natural balance; natural resources; environmental pollution; conservation of
natural resources and environment; environmental impact assessment and environment
management
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ก.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
1(0-2-1)
พลศึกษา
Physical Education
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ วิทยาศาสตรการกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดัชนี
มวลกาย รูปแบบของการจัดการแขงขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการ
ปฐมพยาบาล และการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
General knowledge of sports science; physical fitness testing; body mass index;
forms of sports competition and types of sports; injury and first aid; forms of exercises for health
01-005-101

1(0-2-1)
ลีลาศ
Social Dance
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศ
ฝกทักษะพื้นฐานของการลีลาศในจังหวะตาง ๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of social
dance; practice of social dance
01-005-116

01-005-124

กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูทั่ว ไปเกี่ย วกับกีฬ าประเภททีม ฝก ทัก ษะการเลน กีฬ าประเภททีม การ
สรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภททีม การแขงขันกีฬา และ
การจัดการแขงขันกีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of team sports; training team sports; building physical fitness;
rules, regulations and etiquettes of team sports; competition and competition management of team
sports; sports injuries and first aid
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1(0-2-1)
กีฬาประเภทบุคคล
Individual Sports
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภทบุคคล ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภทบุคคล
การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การแขงขัน
กีฬาและการจัดการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of individual sports; training individual sports; building
physical fitness; rules, regulations and etiquettes of individual sports; competition and competition
management of individual sports; sports injuries and first aid
01-005-125

01-006-101

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูทั่ว ไปเกี่ย วกับ นัน ทนาการ ความหมายและความสํ า คัญ ประเภทของ
นันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ ฝกปฏิบัติการเปนผูนํานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อ
การฝ กอบรม เกมสนั นทนาการ การอยูคายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความ
เหมาะสม
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation; types of
recreation; recreational activities; training in recreational leadership; recreational activities for
training courses; recreational games; camping and appropriate recreational activities
01-006-105

1(0-2-1)
นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม
Recreation for Training Courses
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของนันทนาการ การเปนผูนํา
นันทนาการในการฝกอบรม ฝกปฏิบัติการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชในการฝกอบรม และการ
เลือกใชกิจกรรมนันทนาการใหเหมาะสมกับการอบรมตาง ๆ
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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
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 กลุมวิชาแกน
06-011-101
กระบวนการผลิตทางสิง่ ทอ
3(3-0-6)
Textile Manufacturing Process
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : กระบวนการผลิตเสนใยและเสนดาย การผลิตผา การเตรียมสิ่งทอ การยอมสีสิ่งทอ
การพิมพสิ่งทอ การตกแตงสิ่งทอ การทดสอบสิ่งทอ และการควบคุมคุณภาพเบื้องตน
Fiber and yarn manufacturing process; fabric manufacturing; textile preparation;
textile dyeing; textile printing; textile finishing; textile testing; quality control
06-011-105

สีกับสิ่งทอ
3(2-2-5)
Color and Textile
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ สี ประเภทของสี คุ ณ สมบั ติ ข องสี จิ ต วิ ท ยาการใช สี
ความสัมพันธของการใชสีในงานสิ่งทอ หลักการใชสีใหเหมาะสมกับสิ่งทอ และอิทธิพลที่มีผลตอ
การใชสีกับสิ่งทอ
Introduction to color; classification; properties; psychology; the relationship of
its application; principles of its application; color influence on textiles
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3(3-0-6)
สุนทรียศาสตร
Aesthetics
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความหมายของสุนทรียศาสตร ปรัชญาทางความงาม สุนทรียภาพในงานศิลปะ
หลักวิชาศิลปะสมัยใหมและศิลปะหลังสมัยใหม คุณคาทางความงามที่เชื่อมโยงกับงานสิ่งทอและ
แฟชั่น ประสบการณเชิงสุนทรียะ จริยธรรมทางศิลปะ และการวิเคราะหมโนทัศนเรื่องการรับรู
ทางความงาม
Meaning of aesthetics; philosophy of beauty; aesthetics of art; principles of
modern art and postmodern art; aesthetic values associated with textile and fashion; aesthetic
experience; ethics of art; analysis of beauty perception concept
06-011-106

3(2-2-5)
พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องนุงหม
Fundamental Clothing
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : จั ก รเย็ บผ าอุ ต สาหกรรม ฝเ ข็ม ตะเข็บ ส ว นประกอบของเครื่ อ งแต ง กาย วั ส ดุ
อุปกรณในการตัดเย็บ การสรางแบบและตัดเย็บเบื้องตน และกระบวนการหลังการเย็บ
Industrial sewing machine; stitches; seams; clothing accessories; materials;
sewing equipment; pattern making and basic sewing; after sewing process

06-011-107

06-011-108

3(2-2-5)
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
Computer Aided Design
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนของคอมพิวเตอร ซอฟทแวรระบบปฏิบัติการ ซอฟทแวรประยุกต
ซอฟทแวรเพือ่ การออกแบบ และการนําเสนอผลงาน
Introduction to computer operating; operating system software; application
software; software aided design; presentation
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3(3-0-6)
การบริหารงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Textile Industrial Management
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : องคกรและการจัดการ การตลาดสิ่งทอ การบริหารการจัดซื้อและวัสดุคงคลัง การ
คํานวณตนทุน การวางแผนและควบคุมการผลิต การจัดการหวงโซอุปทาน และการเพิ่มผลผลิตใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
Organization and management; textile marketing; purchasing and inventory
management; cost calculation; production and planning control; supply chain management;
productivity of textile industry

06-011-109

06-011-110

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Co-operative Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา
ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษา ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ การ
เลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณงานอาชีพ ความรูพื้นฐาน
สําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ
เทคนิคการนําเสนอโครงงานและการเขียนรายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคม และการเตรียม
ความพรอมสูความสําเร็จ
Principles and concepts of cooperative education; processes and procedures of
cooperative education; regulations of cooperative education; fundamentals and techniques of job
application; workplace selection; how to write a resume and job interviews; fundamentals of
operator in the workplace; quality management system in the workplace; project presentations and
report writing; personality development; preparation for success
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ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
3(3-0-6)
แคลคูลัส 1
Calculus 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธของฟงกชันพีชคณิตและอดิศัย การ
ประยุกตของอนุพันธ ปริพันธและเทคนิคของการหาปริพันธ ปริพันธจํากัดเขตและการประยุกต
Functions, limits and continuity; differentiation of transcendental and algebraic
functions; application of derivative, integration and techniques of integration; definite integral
and its application
02-311-106

06-112-417

1(1-0-2)
การเตรียมโครงงาน
Project Preparation
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสืบคนขอมูลโครงงานทางเทคโนโลยี การเตรียมขอมูล การวิเคราะหขอมูลเพื่อ
ใชในงานวิจัย การเขียนโครงงานทางเทคโนโลยี การนําเสนองาน
Research of data of technological project; data preparation; data analysis for
research; writing technological project; presentation
06-212-101

3(2-2-5)
เคมีอนินทรียพื้นฐานสําหรับเคมีสิ่งทอ
Fundamentals of Inorganic Chemistry for Textile Chemistry
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทฤษฎี โ ครงสร า งอะตอม พั น ธะเคมี ตารางธาตุ ของแข็ ง สารละลาย
สารประกอบอิออนิก สารประกอบโคเวเลนท และสารประกอบโคออดิเนชั่น
Atomic structure theory; chemical bond; periodic table; solid; solution; ionic
compound; covalent compound; coordination compound
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2(0-4-2)
การปฐมนิเทศและศึกษาดูงานทางสิง่ ทอ
Orientation and Field Trip in Textile
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชอุปกรณ เครื่องมือ และเครื่องจักรในหองปฏิบัติการทางเคมีสิ่งทอ การศึกษา
ดูงานในสถานประกอบการและสถาบันการศึกษาตางๆ
Fundamentals of equipment usage; tools and machines in textile chemistry
laboratory; industrial and educational institutions field trip

06-212-102

06-212-103

3(3-0-6)
เสนใยธรรมชาติ
Natural Fibers
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนของเสนใยทางสิ่งทอ สมบัติและกระบวนการผลิตเสนใยธรรมชาติ
ที่ไดจากผล(เมล็ด) ใบ และลําตน เสนใยธรรมชาติจากสัตว และเสนใยธรรมชาติจากแรธาตุ
Introduction to textile fibers; properties and production process of fibers from
seeds, leaves and stems; animal fiber; mineral fiber
สารชวยทางสิ่งทอ
3(3-0-6)
Textile Auxiliaries
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนของสารชวยทางสิ่งทอ เคมีและสมบัติของสารลดแรงตึงผิว การ
แบงประเภทของสารชวยตามหนาที่ในกระบวนการผลิตทางสิ่งทอ
Introduction to textile auxiliaries; chemistry and properties of surfactant;
classification of textile auxiliaries by function in textile production processes

06-212-205
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3(2-2-5)
การเตรียมสิ่งทอ
Textile Preparation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนดานการเตรียมสิ่งทอ การเผาขน การเซทดวยความรอน การลอก
แปง การกําจัดสิ่งสกปรก การฟอกขาว การเมอรเซอไรซ และการลดน้ําหนักผา
Introduction to textiles preparation; singeing; heat setting; desizing; scouring;
bleaching; mercerizing; weight reducing
06-212-206

3(2-2-5)
เคมีอินทรียพื้นฐานสําหรับเคมีสิ่งทอ
Fundamentals of Organic Chemistry for Textile Chemistry
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : อะตอมและโมเลกุล ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย สเตอริโอเคมีเบื้องตน แอลเคน แอลคีน
แอลไคน เบนซีนและสารประกอบแอโรมาติก แอลกอฮอลและฟนอล อีเทอรและอีพอกไซด แอลดี
ไฮดและคีโทน กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธ สารประกอบเฮทเทอโรไซคลิก พอลิเมอร และชีว
โมเลกุล
Atoms and molecules; organic chemistry reactions; stereochemistry; alkane;
alkene; alkyde; benzene and aromatic compounds; alcohol and phenol; ether and epoxide;
aldehydes and ketones; carboxylic acids and derivatives; heterocyclic compounds; polymer;
biomolecules
06-212-207

06-212-208

3(3-0-6)
เสนใยประดิษฐ
Man-made Fibers
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรเสนใย ปฏิกิริยาการสังเคราะหพอลิเมอร เสน
ใยกึ่งสังเคราะห เสนใยสังเคราะห และการดัดแปรเสนใยสังเคราะห
Introduction to fiber science; polymer synthesis; regenerated fibers; synthetic
fibers; modification of synthetic fibers
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3(2-2-5)
เคมีวิเคราะหพื้นฐานสําหรับเคมีสิ่งทอ
Fundamentals of Analytical Chemistry for Textile
Chemistry
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู เ บื้ อ งต น สํ า หรั บ เคมี วิ เ คราะห การวิ เ คราะห ข อ มู ล การวิ เ คราะห โ ดย
น้ําหนักและปริมาตรวิเคราะห การคํานวณทางเคมีวิเคราะห ทฤษฎีของปฏิกิริยาของกรด-เบส การ
ไทเทรต และการวิเคราะหดวยเครื่องมือ
Introduction to analytical chemistry; data analysis; gravimetric and volumetric
analysis; treatment of analytical data; analytical calculation; theory of acid-base reaction;
titration; instrumental analysis

06-212-209

06-212-210

3(0-6-3)
การเทียบและผสมสีทางวัสดุสิ่งทอ 1
Textile Color Matching 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 06-011-105 สีกับสิ่งทอ
06-212-212 ระบบการยอมสีสิ่งทอ 1
06-212-214 ระบบการพิมพสิ่งทอ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การผสมสียอมและสีพิมพสําหรับงานสิ่งทอ การประเมินองคประกอบสีดวย
สายตา และเครื่องคอมพิวเตอรเทียบสี
Dye matching in textile dyeing and printing; visual evaluation of dye
composition; computer color matching machine
3(3-0-6)
เคมีของสียอมและพิกเมนท
Chemistry of Dyestuff and Pigment
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนของสารใหสี โครงสรางสีและสมบัติการใชงาน เคมีของสารใหสี
กลุมอะโซ เคมีและสมบัติของสีกลุมเมทัลคอมเพล็กซและมอรแดนท เคมีของแอนทราควิโนน พอลิ
ไซคลิกและโครงสรางเคมีอื่น เคมีของสีรีแอคทีฟ สารฟอกนวล และพิกเมนท

06-212-211
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Introduction to colorant; structures and properties of dyes; chemistry of azo
colorants; chemistry and properties of metal-complex and mordant dyes; chemistry of
anthraquinone, polycyclic and miscellaneous colorants; chemistry of reactive dyes; fluorescent
brightening agent; pigment
3(2-2-5)
ระบบการยอมสีสิ่งทอ 1
Textile Dyeing Systems 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สียอมและสารชวยยอม ทฤษฎีการยอมสีเบื้องตน การยอมสีเสนใยธรรมชาติ
การยอมสีเสนใยสังเคราะห และการยอมสีเสนใยผสม
Dyes and auxiliaries; fundamentals of dyeing theory; dyeing of natural fibers;
dyeing of synthetic fibers; dyeing of blend fibers
06-212-212

06-212-213

ระบบการยอมสีสิ่งทอ 2
3(2-2-5)
Textile Dyeing Systems 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 06-212-212 ระบบการยอมสีสิ่งทอ 1
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ฟสิกสเคมีการยอมสีเบื้องตน เทคโนโลยีการยอมสี หลักการทํางานของเครื่อง
ยอมเสนใยและเสนดาย เครื่องยอมผืนผา เครื่องยอมเสื้อผา และตนทุนการยอม
Introduction to physical chemistry of dyeing; dyeing technology; principle of
fiber and yarn dyeing machine; piece dyeing machine; garment dyeing machine; dyeing cost
06-212-214

ระบบการพิมพสิ่งทอ 1
3(2-2-5)
Textile Printing Systems 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : การเตรียมวัสดุเพื่องานพิมพสิ่งทอ การเตรียมแมพิมพ และการถายลาย ทฤษฎี
และขอจํากัดเกี่ยวกับการเตรียมแปงพิมพและสารชวย และความรูเบื้องตนการใชเครื่องมืออุปกรณ
และเครื่องจักรสําหรับพิมพผา
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Preparation methods in textile printing system; types of block screen; screen
developing; methodology and limitation in preparation of print paste and auxiliaries; the basis
application of tools; textile printing machines
3(2-2-5)
ระบบการพิมพสิ่งทอ 2
Textile Printing Systems 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 06-212-214 ระบบการพิมพสิ่งทอ 1
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : การพิมพแบบโดยตรง และการพิมพโดยออม การพิมพกัดสี การพิมพกั้นสี การ
พิมพถายโอนลวดลาย และการพิมพเทคนิคอื่นๆ เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการพิมพสิ่งทอและการ
ประยุกตใชเทคโนโลยี
Direct and indirect printing methods; discharge printing; resist printing;
transfer printing and the others; textile printing machines; application of technology in textile
printing
06-212-215

3(2-2-5)
การตกแตงสําเร็จสิ่งทอ
Textile Finishing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนดานการตกแตงสําเร็จสิ่งทอ การตกแตงเพื่อผิวสัมผัส การตกแตง
กันยับ การตกแตงสะทอนน้ํา และสิ่งสกปรก การตกแตงหนวงไฟ การตกแตงพิเศษ และการตกแตง
ทางเชิงกล
Introduction to textiles finishing; hand modification; anticrease finishing; water
and soil repellence finishing; flame retardant finishing; special finishing; mechanical finishing
06-212-314

3(2-2-5)
ระบบการวิเคราะหและทดสอบสิ่งทอเชิงเคมี
Textile Chemical Analysis and Testing System
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : กระบวนการวิเคราะหเพื่อบอกชนิดและปริมาณของเสนใย การวิเคราะหสียอม
การวิเคราะหสารชวยยอมและสารตกแตง การวิเคราะหคุณภาพน้ําและทดสอบความคงทนของสี

06-212-315
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Qualitative and quantitative analysis of fibers; analysis of dyes; analysis of the
auxiliary and finishing materials; water quality analysis; colorfastness testing
06-212-316

3(2-2-5)
ระบบการวิเคราะหและทดสอบสิ่งทอเชิงกายภาพ
Textile Physical Analysis and Testing System
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : หลั ก และความรู เ บื้ อ งต น ด า นการทดสอบสิ่ ง ทอทางกายภาพ ความชื้ น และ
อิ ท ธิ พ ล การทดสอบเส น ใย เส น ด า ย ผื น ผ า และเครื่ อ งนุ ง ห ม การประเมิ น ผลผ า เสื้ อ ผ า และ
เครื่องนุงหมดวยสายตา การทดสอบสิ่งทอสมบัติพิเศษ การประกันคุณภาพสําหรับการทดสอบ
สิ่งทอ กฎระเบียบและความปลอดภัยสําหรับเครื่องนุงหม
Principles and fundamentals of physical testing of textile; moisture and
influence; testing of fibers, yarns, fabrics and clothing; visual evaluation of the fabric texture;
testing of special properties of textile; quality assurance for textile testing; regulations and safety
for clothing
06-212-317

3(2-2-5)
สีและการวัด
Color and Measurement
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรู เ บื้อ งต น ของวิ ท ยาศาสตรสี ทฤษฎี ก ารมองเห็ น สี ข อ บกพร อ งในการ
มองเห็ น สี ปรากฎการณ ต า ง ๆ ของสี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การมองเห็ น การจั ด ระบบสี แ บบต า ง ๆ
หลักการวัดสีดวยเครื่องมือวัดสี การคํานวณความแตกตางของสี การทํานายสูตรสี และการทํา
ฐานขอมูลสีในระบบคอมพิวเตอร
Introduction to color science; theory of color vision; color vision deficiency;
color phenomena; color description, color order system; principles of color measurement with
instruments; color difference evaluation; color matching prediction; database preparation and
optimization color measurement
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3(3-0-6)
การดําเนินธุรกิจสิ่งทอ
Textile Merchandising
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : บทบาทและหนาที่ของผูจัดการสินคาสิ่งทอในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ความสัมพันธ
ระหวางผูจัดหาสินคา ผูผลิต และผูออกแบบ การกําหนดนโยบายและการวางแผนการตลาดทาง
สิ่ ง ทอ การจั ด จํ า หน า ยและส ง เสริ ม การขายที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ พฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภค พฤติ ก รรมของ
ผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอการตลาดสิ่งทอ และกฎหมายธุรกิจ
Role and responsibilities of merchandiser in the textile industry; relationship
between suppliers, manufacturers and designer; policies and marketing plan of textile; influence of
distribution and promotion on consumer behavior; influence of consumer behaviors on textile
market; business laws

06-212-318

06-212-320

1(1-0-2)
สัมมนาเคมีสิ่งทอ
Textile Chemistry Seminar
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : การสืบคนขอมูล การนําเสนอ และการอภิปรายในหัวขอ สภาวการณปจจุบัน
เทคโนโลยี นวัตกรรม ขอกําหนด และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Information researching; presentation and discussion in the topic of current
situation, technology, innovation, laws and regulations in textile industries
06-212-420

โครงงานในงานเคมีสิ่งทอ
3(0-6-3)
Project in Textile Chemistry
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 06-112-417 การเตรียมโครงงาน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปฏิ บัติการเกี่ยวกั บการคน คว าความรูเ ชิงวิชาการดานอุ ตสาหกรรมสิ่งทอบน
พื้นฐานการวิจัย และการประยุกตใชในการทําโครงงานในงานเคมีสิ่งทอ
Practice of researching for knowledge on textile industry based on research and
application in projects in textile chemistry
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ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
6(0-40-0)
06-213-301 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
Co-operative Education in Textile Chemistry Technology
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 06-011-110 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมสิ่งทอ ยอม พิมพ ตกแตงสําเร็จ ทดสอบสิ่งทอ และ
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตามหนวยงานราชการ สํานักงานเอกชน สถานประกอบการ หรือโรงงาน
อุตสาหกรรม ใชระยะเวลาในการฝกปฏิบัติไมนอยกวา 16 สัปดาห
Practice of textile preparation, dyeing, printing, finishing, testing and other
relevant assignments in government organization, private offices, firms or factories for not less
than 16 weeks
3(0-40-0)
การฝกงานทางเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
Practice in Textile Chemistry Technology
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมสิ่งทอ ยอม พิมพ ตกแตงสําเร็จ ทดสอบสิ่งทอ และ
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตามหนวยงานราชการ สํานักงานเอกชน สถานประกอบการ หรือโรงงาน
อุตสาหกรรม ใชระยะเวลาในการฝกปฏิบัติไมนอยกวา 8 สัปดาห
Practice of textile preparation, dyeing, printing, finishing, testing and other
relevant assignments in government organization, private offices, firms or factories for not less
than 8 weeks

06-213-302

06-213-202

การปรับสภาพน้ําใชและน้ําทิ้งเพื่องานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Water and Wastewater Treatment for Industry
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แหล ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ ของน้ํ า ตั ว แปรในการชี้ คุ ณ ภาพของน้ํ า ผลกระทบของ
คุณภาพน้ําตอสิ่งแวดลอม การปรับสภาพน้ําทางกายภาพ การปรับสภาพน้ําทางเคมี การปรับ
สภาพน้ําทางชีวภาพ การปรับปรุงคุณภาพน้ําในงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ มาตรฐานและกฎหมายที่
เกี่ยวของ
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Sources of water pollution; quality parameter of water; impact of water quality
to environment; physical wastewater treatments; chemical wastewater treatments; biological
wastewater treatment; water treatment in the textile industries; standards and relevant laws
06-213-204

ฟสิกสเคมีการยอมสี
3(3-0-6)
Physical Chemistry of Dyeing
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนทางเคมีเชิงฟสิกสที่เกี่ยวของกับการยอมสี ทฤษฎีการยอมสี
เบื้องตน อิทธิพลของโครงสรางเสนใยตอสมบัติการยอม เทอรโมไดนามิกสการยอมสี และจล
ศาสตรการยอมสี
Introduction to physical chemistry of dyeing; introduction to the theory of
dyeing; effect of fiber structures on dyeing properties; thermodynamics of dyeing; kenetic of
dyeing

06-213-205

สิ่งทอเพื่องานเทคนิค
3(3-0-6)
Technical Textiles
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนของสิ่งทอเชิงเทคนิค วัสดุสิ่งทอเชิงเทคนิค การตกแตงสิ่งทอเชิง
เทคนิค สิ่งทอเทคนิคเพื่อการปกปอง สิ่งทอเทคนิคในงานอุตสาหกรรม สิ่งทอเทคนิคเพื่องาน
วิศวกรรมโยธาและการกอสราง สิ่งทอเทคนิคดานเกษตรกรรม สิ่งทอเทคนิคดานการแพทย สิ่งทอ
เทคนิคดานการขนสง สิ่งทอเทคนิคกับสิ่งแวดลอม
Introduction to technical textiles; technical textile materials; finishing of
technical textiles; technical textiles in protection; technical textiles in industrail; technical textiles
in civil and building; technical textiles in agriculture; medical textiles; technical textiles in
transportation; technical textiles and environment
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06-213-206

เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Economics
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรที่จะนําไปใชในงานอุตสาหกรรม การคิดดอกเบี้ย
การคิดคาเสื่อมราคา ตนทุนตาง ๆ ระยะเวลาในการคืนทุน การประเมินคาทางเศรษฐศาสตร การ
สรางทางเลือกในการตัดสินใจลงทุนทางดานเศรษฐศาสตร อัตราตอบแทน ภาษี เงินเฟอและ
โครงการตาง ๆ
Economic analysis in industries; interest charge; calculation of depreciation;
costs; payback period; economic evaluation; alternatives in economic investment; rates of return;
tax; inflation; various projects
06-213-207

การควบคุมคุณภาพทางสิ่งทอ
3(3-0-6)
Textile Quality Control
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนดานการควบคุมคุณภาพในระบบการผลิตและบริการ ชนิดของ
คุณภาพและการควบคุมคุณภาพ มาตรฐานการตรวจสอบดวยการชักตัวอยางเพื่อการยอมรับ การ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องนุงหม และระบบการประกันคุณภาพ
Introduction to quality control in manufacturing systems and services; types of
quality and quality control; standard of sampling for acceptance; clothing inspection; quality
assurance system
06-213-208

พิกเมนท
3(3-0-6)
Pigment
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูเบื้องตนของพิกเมนท พิกเมนทอินทรีย พิกเมนทอนินทรีย การใชงาน
ของพิกเมนท การควบคุมคุณภาพ และนิเวศวิทยาของพิกเมนท
Introduction to pigments; organic pigments; inorganic pigments; application of
pigments; quality control of pigments; ecology of pigments
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06-213-209

สารใหสีในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Colorants
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู เ บื้ อ งต น ของสารให สี สี ย อ มหนั ง สี ย อ มผม สี ท า หมึ ก พิ ม พ สี ใ น
เครื่องสําอางค สีผสมอาหาร สีในอุตสาหกรรมภาพถาย และสารใหสีในอุตสาหกรรมอื่น
Introduction to colorants; leather dyes; hair dyes; paint; printing ink; cosmetic
colorant; food dyes; photographic dyes; other industrial dyes
3(3-0-6)
การอนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรม
Energy Conservation in Industry
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : การตรวจสอบและวิ เ คราะห ก ารใช พ ลัง งานในระบบไฟฟ า ระบบแสงสว า ง
ระบบปรับอากาศ ระบบความรอน และกรณีศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรม
Energy audit and analysis; types of electrical system; lighting system; air
conditioning system; thermal system; case study in industries
06-213-210

06-213-211

เครื่องมือวัดและการสอบเทียบในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Instrument and Calibration in Industry
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : หลักการและการเลือกใชเครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล วัดระดับ
ความสําคัญของการสอบเทียบ และการสอบเทียบเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
Principles and selection of measuring instrument for temperature, pressure,
flow, level; importance of calibration methods; instrument calibration in industry
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3(0-6-3)
การเทียบและผสมสีทางวัสดุสิ่งทอ 2
Textile Color Matching 2
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 06-212-210 การเทียบและผสมสีทางวัสดุสิ่งทอ 1
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : การควบคุมสีในกระบวนการผลิต แกปญหาความบกพรองที่เกิดจากการผสมสี
วางองคประกอบสีที่เหมาะสมกับการใชงานทางดานอุตสาหกรรมสิ่งทอ และแนวโนมแฟชั่น
Dye controlling in textile dyeing process; audition and analysis of faults in
matching method and solving; optimum dye combinations in textile industrial and fashion trend
06-213-212

3(3-0-6)
ผาไมทอ
Nonwoven
รายวิชาทีต่ อ งเรียนมากอน : 06-011-101 กระบวนการผลิตทางสิ่งทอ
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนของผาไมทอ วัตถุดิบสําหรับผลิตผาไมทอ กระบวนการผลิตผาไม
ทอ การตกแตงสําเร็จผาไมทอ ลักษณะเฉพาะและการใชงานผาไมทอ การตรวจสอบและทดสอบ
ผาไมทอ
Introduction to nonwoven fabric; raw material for nonwoven production;
nonwoven production process; finishing for nonwoven fabric; special characteristic and
application of nonwoven fabric; checking and testing of nonwoven fabric
06-213-213

3(3-0-6)
นวัตกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม
Innovation in Textile and Clothing
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานเครื่องมือ เครื่องจัก ร วัสดุสิ่งทอ เครื่ องนุ งหม
กระบวนการผลิตสิ่งทอ แนวโนมนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุงหมในอนาคต
กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม
Innovation and instrument technology, machine, textile materials, clothing,
textile manufacturing process; innovation and technology trends in textile and clothing in the
future; regulations involved with innovation in textiles and clothing
06-213-214
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06-213-215

3(2-2-5)
เทคโนโลยีการผลิตไหม
Silk Production Technology
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : กระบวนการเลี้ยงไหม กระบวนการผลิตไหม ผลิตภัณ ฑไหม และมาตรฐาน

คุณภาพไหม
Sericulture; silk manufacturing processes; silk products; standard quality of silk
3(2-2-5)
เทคโนโลยีสียอมจากธรรมชาติ
Natural Dyes Technology
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ประวัติของสียอมจากธรรมชาติ เคมีของสียอมจากธรรมชาติ การประยุกตและใช
งานสียอมธรรมชาติ วิธีการสกัดสี หลักการและวิธียอมสิ่งทอดวยสียอมธรรมชาติ เครื่องมือที่ใช
สําหรับการยอมสีและการวิเคราะหสียอมธรรมชาติ การประเมินและปรับปรุงคุณภาพสิ่งทอยอมสี
ธรรมชาติ
History of natural dyes; chemistry of natural dyes; application and use of natural
dyes; method of dye extraction; principles and dyeing methods of natural dyes; instruments for
natural dyeing and characterization; evaluation and quality improvement of natural dyed textiles

06-213-216

06-213-217

การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)

การบริหารการผลิต การวางแผนผลิตภัณฑ การพยากรณยอดขาย การบริหาร
วัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิต การจัดตารางการผลิตหลัก การวางผังโรงงาน การจัดสมดุล
สายการผลิต การวางแผนความตองการวัสดุและการบริหารโครงการ
Production management; products planning; sales forecast; inventory
management; production planning; master production scheduling; plant layout; line balancing;
material requirement planning; project management
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3(3-0-6)
นาโนเทคโนโลยีในงานดานสิ่งทอ
Nanotechnology in Textiles
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน:
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู:
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี การผลิตเสนใยนาโน ทอนาโนคารบอน
และนาโนคอมโพสิต การพัฒนาและปรับปรุงพอลิเมอรดวยนาโนเทคโนโลยี การใชนาโน
เทคโนโลยีในการเคลือบผิวและเทคนิคการดัดแปรพื้นผิววัสดุ และนาโนเทคโนโลยีในงานดานสิ่ง
ทอ
Introduction to nanotechnology; nanofiber production; carbon nanotubes and
nanocomposites; improving polymer functionality with nanotechnology; nanocoating and surface
modification techniques; nanotechnology in textiles
06-213-218

06-213-219

ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Safety
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน อุบัติเหตุและ
การป อ งกั น หลั ก การบริ ห ารงานความปลอดภั ย สมั ย ใหม วิศ วกรรมความปลอดภั ย พื้ น ฐาน
เทคนิคในการบริหารความปลอดภัย และกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
Introduction to occupational health and safety at work; accident and prevention;
principles of modern safety management; basic engineering safety; techniques of safety
management; securities law
06-213-220

กฏหมายธุรกิจและการสงออก
3(3-0-6)
Business and Exporting Laws
กฎหมายแพงและพาณิชยสําหรับการดําเนินธุรกิจ กฎหมายแรงงาน กฎหมายทาง
ทรัพยสินทางปญญา กฎหมายทางการคา กฎหมายบัญชี กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และ
กฎหมายการนําเขาและสงออก
Civil and commercial laws for business; labour law; intellectual property law;
trade law; accounting law; environmental law; importing and exporting laws
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06-112-211

โครงสรางผา
3(2-2-5)
Fabric Structures
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู :การผลิ ตเส นด าย การทอผ า การถั กผ า ผ าไม ทอ การออกแบบลายทอ และการ

วิเคราะหผา
Yarn manufacturing; weaving; knitting; nonwoven fabrics; weaving pattern
design; fabric analysis
06-112-314

3 (3-0-6)
การจัดการการผลิตเสื้อผาอุตสาหกรรม
Industrial Garment Manufacturing Management
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :กระบวนการผลิตเสื้อผาอุตสาหกรรม การคํานวณและหาคาการสูญเสีย การ
วิเคราะหแบบตัด การศึกษาเวลาและราคามาตรฐานการเย็บ และการจัดสมดุลการเย็บ
Industrial garment manufacturing process; losses determination; pattern making
analysis; analysis of standard time and lost of sewing; line balancing
06-112-315

3(3-0-6)
การควบคุมคุณภาพเครื่องนุงหม
Apparel Quality Control
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ระบบการจัดการควบคุมคุณภาพองคกร การดําเนินกิจกรรมกลุมสรางคุณภาพ
การควบคุ ม คุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ การสร า งแผนควบคุ ม การประกั น คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ ต าม
มาตรฐานสากล และการควบคุมคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมเสื้อผา
System of organization quality control management; group activities for
quality; equipment quality control; formation of control plan; standard quality assurance
products; quality control for garment industry
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06-112-420

การวางแผนและควบคุมการผลิตงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
3(3-0-6)
Industrial Textile Production Planning and Control
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู :การควบคุมตนทุนการผลิต การพยากรณการผลิต การออกแบบระบบควบคุมการ
ผลิต การวางแผนกําลังการผลิต การบริหารสินคาคงคลัง และการบริหารโครงการ
Production cost control; production forecast; production control system design;
capacity planning; inventory management; project management
06-412-101

หลักการออกแบบเบื้องตน
3(2-2-5)
Principles of Design
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการออกแบบ หลักการออกแบบเบื้องตน องคประกอบใน
การออกแบบที่มีความสัมพันธทางศิลปะ การสรางแรงบันดาลใจในการออกแบบ การจัดโครงสราง
ในงานออกแบบสองมิติและสามมิติ แนวโนมการออกแบบ และการประยุกตใชในงานออกแบบ
Introduction to design; basic design principles; elements of design related the
relationship of art; creation of inspiration in design; structure in two-dimensional and three
dimensional design; design trends; design application
3 (2-2-5)
การออกแบบลวดลายพิมพสงิ่ ทอเพื่องานแฟชั่น
Textile Printing Design for Fashion
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความเปนมา รูปแบบของลวดลายพิมพสิ่งทอของชนชาติตางๆ การสรางแรงบันดาล
ใจ การออกแบบลวดลายพิมพสิ่งทอ กลวิธีการตอลวดลาย การใชสี แนวโนมแฟชั่น เทคนิคการสราง
ตนแบบ และการประยุกตใชในงานออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
Background; design and layout of printed textiles of various nationalities;
inspiration creation; pattern design for textile printing; repeat; colour application; fashion trends
design; prototype creation techniques; application in fashion and textile design
06-412-229
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3(2-2-5)
การยอมสิ่งทอเพื่องานแฟชั่น
Textile Dyeing for Fashion
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความสําคัญและพื้นฐานการยอมสี ประเภทของสียอม การยอมสีธรรมชาติและสี
สังเคราะห เทคนิคการยอม และการประยุกตใชในงานออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
Importance and fundamentals of textile dyeing; types of dyes; natural and
synthetic dyeing; dyeing techniques; application in fashion and textile design
06-412-230

06-412-312

สิ่งทอพื้นถิ่น
3(2-2-5)
Local Textile
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ศิลปะการทอผาพื้นถิ่น ประวัติความเปนมา ความเชื่อ กรรมวิธีการผลิต การใชเสน
ใย กรรมวิธีการทอ ลวดลายที่ใชในการทอของกลุมชาติพันธุตางๆ การแปรรูปผลิตภัณฑและการ
ประยุกตใชในงานออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
Art of local weaving; background; belief; production process; use of fibers;
weaving process; weaving designs of various ethnic groups; product transformation and
application in fashion and textile design
3(2-2-5)
การถักและการทอเพื่องานแฟชั่น
Knitting and Weaving for Fashion
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ประวัติความเปนมา ความสําคัญของการถักและการทอ การออกแบบลายถักและ
ลายทอ การถักและการทอ การเลือกใชวัสดุ และการประยุกตใชในงานออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
Background; importance of knitting and weaving; knitting and weaving design;
knitting and weaving; selection of materials; application in fashion and textile design

06-412-328
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3(3-0-6)
วัสดุผลิตภัณฑสิ่งทอ
Textile Product Materials
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูทั่วไปดานวัสดุสิ่งทอ การเลือกใชวัสดุหลัก วัสดุรอง วัสดุตกแตงผลิตภัณฑ
สิ่งทอและผลกระทบจากวัสดุที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑสิ่งทอ
General knowledge of textile materials; selection of primary; secondary materials;
decorating materials for textile product; impact of used materials on textile product manufacturing
06-512-209

06-512-210

3(2-2-5)
การออกแบบกราฟกดวยคอมพิวเตอร
Computer Aided Graphic Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : เครื่องมือพื้นฐานสําหรับการปรับแตงงานกราฟก พื้นฐานการใชสีในงานกราฟก
การออกแบบตั ว หนั ง สื อ และสั ญ ลั ก ษณ การปรั บ แต ง และปรั บ ปรุ ง ชิ้ น งาน การสร า งลวดลาย
แบบตอเนื่อง และการประยุกตใชในงานออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ
Basic tools for graphic work adaptation; fundamentals of coloring for graphic
work; character and symbols of design; work adjustment and improvement; continuous design
creation; application in textile product design
06-512-222

3(1-4-4)
การฝกทักษะวิชาชีพทางสิง่ ทอ
Textile Basic Training
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : การใชหองปฏิบัติการยอม-พิมพ การเตรียมสิ่งทอ การยอมสีสิ่งทอ การพิมพสิ่งทอ
และการตกแตงสิ่งทอ
Laboratory of textiles dyeing–printing; textile preparation; textile dyeing; textile
printing; textile finishing
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3(2-2-5)
การเขียนแบบเบื้องตน
Basic Drawing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : การเขียนแบบในระบบมาตรฐาน การเขียนภาพ 3 มิติ การใชอุปกรณเขียนแบบ การ
เขียนภาพฉาย ภาพตัด ภาพสเก็ต และภาพแผนคลี่
Standard drawing system; 3D drawing; drawing equipment usage; orthographic
drawing; section; sketch; pattern
06-512-323

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัว
ประชาชน
นายไพรัตน
ปุญญาเจริญนนท

ตําแหนง คุณวุฒิ
วิชาการ
อาจารย

xxxxxxxxxxxxx

วท.ด.

วัสดุศาสตร

วท.ม.

วิทยาศาสตร
พอลิเมอร
วิศวกรรมเคมี
สิ่งทอ

วศ.บ.

2

นายพิชิตพล
เจริญทรัพยานันท
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

สาขาวิชา/
วิชาเอก

วศ.ม.

วิศวกรรม
สิ่งทอ

การจัดการ
ป.
บัณฑิต อุตสาหกรรม
สิ่งทอ
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี
สิ่งทอ

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,
2552
มหาวิทยาลัย
มหิดล, 2543
สถาบัน
เทคโนโลยีราช
มงคล, 2540
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี,
2552
สถาบัน
เทคโนโลยีราช
มงคล, 2545
สถาบัน
เทคโนโลยีราช
มงคล, 2538

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555 2556 2557 2558

-

14

14

17

4

8

15

21
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ลําดับ
ที่
3

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัว
ประชาชน
นางสาวกาญจนา
ลือพงษ

ตําแหนง คุณวุฒิ
วิชาการ
อาจารย

xxxxxxxxxxxxx

4

นางสาวเสาวณีย
อารีจงเจริญ

ผศ.

วศ.ด.

วิศวกรรมเคมี

วศ.ม.

วิศวกรรมเคมี

วศ.บ.

วิศวกรรมเคมี
สิ่งทอ

วศ.ม.

วิศวกรรม
การจัดการ
อุตสาหกรรม

วศ.บ.

วิศวกรรม
สิ่งทอ

วศ.ม.

วิศวกรรม
สิ่งทอ

xxxxxxxxxxxxx

5

นายจําลอง
สาริกานนท

อาจารย

สาขาวิชา/
วิชาเอก

xxxxxxxxxxxxx
การจัดการ
ป.
บัณฑิต อุตสาหกรรม
สิ่งทอ
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี
สิ่งทอ

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555 2556 2557 2558

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร,
2551
จุฬาลงการณ
มหาวิทยาลัย ,
2546
สถาบัน
เทคโนโลยีราช
มงคล, 2542

-

4

19

19

สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระ
นครเหนือ,
2546
สถาบัน
เทคโนโลยีราช
มงคล, 2533

6

6

6

6

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี,
2552
สถาบัน
เทคโนโลยีราช
มงคล, 2545
สถาบัน
เทคโนโลยีราช
มงคล, 2541

4

8

12

12
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3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง คุณวุฒิ
ที่ เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ
1

นางสาวนงนุช ศศิธร
xxxxxxxxxxxxx
*ลาศึกษาตอ

อาจารย

วท.ม.

วศ.บ.

2

นายรัตนพล
มงคลรัตนาสิทธิ์
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

Ph.D.

วศ.ม.

ศษ.บ.

วศ.บ.

3

นายวิโรจน ผดุงทศ
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

วศ.บ.

สาขาวิชา/
วิชาเอก

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

ปโตรเคมี
และ
วิทยาศาสตร
พอลิเมอร
วิศวกรรม
เคมีสิ่งทอ

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,
2549

-

-

-

-

Technical
Textile
Technology University of
Liberec, 2554
จุฬาลงกรณ
ปโตรเคมี
มหาวิทยาลัย,
และ
วิทยาศาสตร 2546
พอลิเมอร
การบริหาร มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรม
การศึกษา
มาธิราช,
2541
สถาบัน
วิศวกรรม
เทคโนโลยี
เคมีสิ่งทอ
ราชมงคล,
2541

-

-

12

15

วิศวกรรม
อุตสาหการ

-

3

9

9

สถาบัน
เทคโนโลยี
ราชมงคล,
2542

สถาบัน
เทคโนโลยี
ราชมงคล,
2541
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3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง คุณวุฒิ
ที่ เลขประจําตัวประชาชน
1

นายวิโรจน สารการโกศล

xxxxxxxxxxxxx

2

นายพรชัย สันติเฟองกุล

xxxxxxxxxxxxx

ผูจัดการ
ฝายวิจัย
และ
พัฒนา
บริษัท
เวิลด
เท็กซ
คอมเมอร
เชียล
จํากัด

วท.ม.

รอง
ผูจัดการ
ฝาย
โรงงาน
บริษัท
เวิลด
เท็กซ
คอมเมอร
เชียล
จํากัด

วท.ม.

วศ.บ.

วศ.บ.

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555 2556 2557 2558

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหิดล,
พอลิเมอร
2542
สถาบัน
วิศวกรรม
เทคโนโลยี
เคมีสิ่งทอ
ราชมงคล,
2540

-

-

-

3

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,
2541

-

-

3

3

วิทยาศาสตร
พอลิเมอร
ประยุกต
และ
เทคโนโลยี
สิ่งทอ
วิศวกรรม
เคมีสิ่งทอ

สถาบัน
เทคโนโลยี
ราชมงคล,
2540

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต มีความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณ
ในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการเตรียมความพรอมสหกิจ
ศึกษาอยูในกลุมวิชาแกน สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ สําหรับนักศึกษา 4 ป ปกติ และการ
ฝกงานทางเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ อยูในกลุมวิชาชีพเลือก สําหรับนักศึกษาเทียบโอน หรือนักศึกษาที่
ไมสามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจทางเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอซึ่งเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจัดสหกิจศึกษาและการฝกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553 หรือมติ
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ของคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพื่อเตรียมความพรอมและฝกใหนักศึกษารูจักการประยุกตใช
ความรูที่เรียนมากับสภาพการทํางานจริงหลังสําเร็จการศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ
ความจําเปนในการเรียนรูทงั้ ดานทฤษฎีและดานปฏิบัตมิ ากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญ
 หาทางดานการฟอก ยอม พิมพ ตกแตง
สําเร็จ การวิเคราะหและทดสอบสิ่งทอได
(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
(4) มีระเบียบวินยั ตรงตอเวลา และเขาใจวัฒนธรรมองคกร ตลอดจนสามารถปรับตัว
ใหเขากับสถานประกอบการได
(5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในการ
ทํางานได
(6) มีทักษะการสื่อสารดานการพูด เขียน วิเคราะห และประมวลผล
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ขอกําหนดในการทําโครงงาน ตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชความรูทางดาน
อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารบู ร ณาการความรู วิ ช าชี พ เพื่ อ แก ป ญ หาหรื อ
ประยุกตใชความรูใหเกิดประโยชนเปนรูปธรรม โดยมีการทํางานเปนกลุม กําหนดใหมีการศึกษา
ทดลอง/เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล และมีรายงานที่ตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตร
กําหนดอยางเครงครัด
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หัว ขอวิชาโครงงานเป นหัวขอที่นัก ศึกษาสนใจ สามารถศึกษาคน ควาเพิ่มเติม แกไ ข
ปญหา คิดวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาได โดยสามารถนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการทําโครงงาน
ได มีขอบเขตของโครงงานที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความเชีย่ วชาญในการ
ใชเครื่องจักร เครื่องมือ/อุปกรณ กรณีทําโครงงานที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องจักร เครื่องมือ/อุปกรณ
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสามารถนําเสนอผลงานไดสมบูรณตามหลักวิชาการ
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาตองผานวิชาการเตรียมโครงงาน จัดทำเคาโครงเสนออาจารยที่ปรึกษา
ดําเนินการตามแผนในเคาโครงที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน และจัดรายงาน
ตามแบบที่กําหนด
5.6 กระบวนการประเมินผล
นักศึกษาตองนําเสนอผลการดําเนินการโครงงานตออาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการ
ประเมินโครงงานที่คณะแตงตั้ง รูปแบบและเกณฑการประเมินเปนตามที่คณะกรรมการกําหนดตาม
หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีคุณธรรม จริยธรรม ถอมตน และทําหนาที่ รายวิชาที่เปดสอนผูสอนตองสอดแทรกคุณธรรม
เปนพลเมืองดี รับผิดขอบตอตนเอง วิชาชีพ จริยธรรม ส ง เสริ ม ให เ คารพในสิทธิ ท างปญ ญา
และสังคม
ข อ มู ล ส ว น บุ ค ค ล แ ล ะ ส ง เ สริ ม ใ ห มี ค ว า ม
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
มีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของทั้งภาคทฤษฎี รายวิชาที่เปดสอนตองตอยอดความรูพื้นฐานใน
และปฏิบัติ
อยูในเกณฑที่ไดมาตรฐาน ภาคบังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร มี
สามารถประยุ ก ต ใ ช ศ าสตร ดั ง กล า วอย า ง โจทยปญหาที่ทาทายใหนักศึกษาคนควาหาความรู
เหมาะสมเพื่ อ การประกอบวิ ช าชี พ ของตน ในการพัฒนาศักยภาพ ประยุกตใชศาสตรดังกลาว
และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไปได
อยางเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน
และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไปได
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คุณลักษณะพิเศษ
มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มี
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่องสามารถ
พัฒนาองคความรูที่ตนมีอยูใหสูงขึ้นไป เพื่อ
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ
คิดเปน ทําเปน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
และสามารถเลื อ กวิ ธี แ ก ไ ขป ญ หาได อ ย า ง
เหมาะสม
มีความสามารถในการสื่อสารและทํางานรวม
กับผูอื่น มีทักษะในดานการทํางานเปนกลุม
สามารถบริ ห ารจั ด การการทํ า งานได อ ย า ง
เหมาะสม
มีความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษา
ตางประเทศในการติดตอสื่อสาร รวมถึงการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีการจัดใหมีองคกรภายนอกที่สามารถถายทอด
ความรูในดานอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อกระตุนการ
เรียนรูแกผูเรียนในองคความรูที่พัฒนาตลอดเวลา

กําหนดกรณีศึกษาของรายวิชาตาง ๆ ใหกับนัก
ศึกษาแกปญหาดวยตนเอง
มอบหมายงานในรายวิชาตาง ๆ เพื่อใหนักศึกษา
ทํางานแบบกลุม สามารถบริหารจัดการการ
ทํางานไดอยางเหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติที่ดี
ในการทํางาน
มีการมอบหมายงานใหนักศึกษาไดสืบคนขอมูล
รวบรวมความรู แ ละสามารถนํ า เสนอได ต าม
โอกาสอยางเหมาะสม

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัตติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวนิ ัย ซื่อสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวนิ ัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
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(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนน
การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตอง
มีความรับผิดชอบโดยการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมนั้นตองฝกใหรู
หนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมทุจริตในการสอบ
หรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเชน การยกยอง
นักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินการตรงเวลาของนักศึกษาในเรื่อง การเขาชั้นเรียน การสงงาน และการรวม
กิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินยั และพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
- ปริมาณการทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ทไี่ ดรับมอบหมาย
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อตอยอดองคความรู
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เขาใจองคความรูในวิชาชีพเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
(2) พัฒนางานดวยองคความรูในวิชาชีพเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
(3) บูรณาการเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อใชในการพัฒนาวงการวิชาชีพ
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎีและประยุกตทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไป
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ตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจ าก
สถานการณจริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ
(1) การทดสอบยอยและปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานทีน่ กั ศึกษาจัดทํา
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
(4) ประเมินผลจาการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการ
วิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพือ่ การศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนว
ทางการแกปญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการ
วิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพือ่ การศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนว
ทางการแกปญหา
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกตดา นเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
(2) การอภิปรายกลุม
(3) ใหนกั ศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจาก
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รายงานและการนําเสนอในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสาน
กับผูอื่นขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ
โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและสามารถในการ
รับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน และ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็น
ของขอมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการ
นําเสนอรายงาน
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(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการ
นําเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล
และแปลความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง
และสถานการณ เ สมื อ นจริ ง และนํ า เสนอการแก ป ญ หาที่ เ หมาะสม เรี ย นรู เ ทคนิ ค การประยุ ก ต
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฏี การเลือกใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใช
เครื่องมือตางๆ การอภิปราย กรณีศกึ ษาตางๆที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
2.6 ดานทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสยั
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไมมี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบทีก่ ําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะพิสัย
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริงโดยใชความรูจากวิชา
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ตาง ๆที่ไดศึกษามา การวิเคราะหเพื่อแกปญ
 หา 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
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุใน
หมวดที่ 4 ขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจ
ไมนําสูผลการเรียนรูบางเรื่อง ก็ได ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพือ่ ตอยอดองคความรู
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ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห
ปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาทีซ่ ับซอนและเสนอแนะแนวทางการ
แกปญหา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธกี ารทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการ
นําเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครือ่ งมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และ
แปลความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ

73

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

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

5

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

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

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1
01-002-211
01-002-216
01-002-217
01-002-218
01-002-219

การอานภาษาอังกฤษ 1
การฟงภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน
01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
01-002-221 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1

2

3

4

5

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

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

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1
01-002-223 การแปลภาษาจีนเปนไทย 2
01-003-101 มนุษยกับสังคม
01-003-102 มนุษยสัมพันธ
01-003-103 ระเบียบวิธีวจิ ัย
01-003-104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
01-003-105 สังคมกับเศรษฐกิจ
01-003-106 สังคมกับการปกครอง
01-003-107 สังคมกับสิ่งแวดลอม
01-003-108 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2

3

4

5

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

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

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1
01-003-109 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
01-003-112 อาเซียนศึกษา
01-003-113 สันติศึกษา
01-004-101 สารสนเทศและการศึกษาคนควา
01-004-103 จิตวิทยาทัว่ ไป
01-004-106 ไทยศึกษา
01-004-108 การพัฒนาบุคลิกภาพ
01-004-109 พฤติกรรมมนุษยกับการ
พัฒนาตน

2

3

4

5

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

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

รายวิชา

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

คณิตศาสตรพื้นฐาน
สถิติเบื้องตน
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
สิ่งแวดลอมและการจัดการ
ทรัพยากร

คุณธรรม จริยธรรม

1




2



 

3




4




 

5





ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

1

2

3
  
  
  
  

4




1



 

2





3





ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
   
   
   
   

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

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1
01-005-101
01-005-116
01-005-124
01-005-125
01-006-101
01-006-105

พลศึกษา
ลีลาศ
กีฬาประเภททีม
กีฬาประเภทบุคคล
นันทนาการ
นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม

2

3

4

5

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตยสจุ ริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู
(1) เขาใจองคความรูในวิชาชีพเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
(2) พัฒนางานดวยองคความรูในวิชาชีพเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
(3) บู ร ณาการเทคโนโลยี นวั ต กรรม และงานวิ จั ย เพื่ อ ใช ใ นการพั ฒ นาวงการวิ ช าชี พ
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการ
แกปญหา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการ
นําเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ

80
ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กาํ หนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได

81

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

06-011-101 กระบวนการผลิตทางสิ่งทอ
06-011-105 สีกับสิ่งทอ
06-011-106 สุนทรียศาสตร
06-011-107 พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องนุงหม
06-011-108 คอมพิวเตอรเพือ่ การออกแบบ
06-011-109 การบริหารงานอุตสาหกรรม
สิ่งทอ
06-011-110 การเตรียมความพรอมสหกิจ
ศึกษา

2

3

4

2. ความรู
5

1

2

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ปญญา
3

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

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

06-112-417 การเตรียมโครงงาน
06-212-101 เคมีอนินทรียพนื้ ฐานสําหรับ
เคมีสิ่งทอ
06-212-102 การปฐมนิเทศและศึกษาดูงาน
ทางสิ่งทอ
06-212-103 เสนใยธรรมชาติ
06-212-205 สารชวยทางสิ่งทอ
06-212-206 การเตรียมสิ่งทอ
06-212-207 เคมีอินทรียพื้นฐานสําหรับ
เคมีสิ่งทอ

2

3

4

2. ความรู
5

1

2

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ปญญา
3

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

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

06-212-208 เสนใยประดิษฐ
06-212-209 เคมีวิเคราะหพื้นฐานสําหรับ
เคมีสิ่งทอ
06-212-210 การเทียบและผสมสีทางวัสดุ
สิ่งทอ 1
06-212-211 เคมีของสียอมและพิกเมนท
06-212-212 ระบบการยอมสีสิ่งทอ 1
06-212-213 ระบบการยอมสีสิ่งทอ 2
06-212-214 ระบบการพิมพสิ่งทอ 1
06-212-215 ระบบการพิมพสิ่งทอ 2

2

3

4

2. ความรู
5

1

2

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ปญญา
3

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

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

06-212-314 การตกแตงสําเร็จสิ่งทอ
06-212-315 ระบบการวิเคราะหและ
ทดสอบสิ่งทอเชิงเคมี
06-212-316 ระบบการวิเคราะหและ
ทดสอบสิ่งทอเชิงกายภาพ
06-212-317 สีและการวัด
06-212-318 การดําเนินธุรกิจสิ่งทอ
06-212-320 สัมมนาเคมีสิ่งทอ
06-212-420 โครงงานในงานเคมีสิ่งทอ

2

3

4

2. ความรู
5

1

2

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ปญญา
3

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

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

06-213-301 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยี
เคมีสิ่งทอ
06-213-302 การฝกงานทางเทคโนโลยี
เคมีสิ่งทอ
06-213-202 การปรับสภาพน้ําใชและน้ํา
ทิ้งเพื่องานอุตสาหกรรม
06-213-204 ฟสิกสเคมีการยอมสี
06-213-205 สิ่งทอเพื่องานเทคนิค
06-213-206 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม

2

3

4

2. ความรู
5

1

2

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ปญญา
3

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

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

06-213-207 การควบคุมคุณภาพทางสิ่งทอ
06-213-208 พิกเมนท
06-213-209 สารใหสีในงานอุตสาหกรรม
06-213-210 การอนุรักษพลังงานใน
อุตสาหกรรม
06-213-211 เครื่องมือวัดและการสอบ
เทียบในงานอุตสาหกรรม
06-213-212 การเทียบและผสมสีทางวัสดุ
สิ่งทอ 2
06-213-213 ผาไมทอ

2

3

4

2. ความรู
5

1

2

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ปญญา
3

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

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

06-213-214 นวัตกรรมสิ่งทอและเครื่อง
นุงหม
06-213-215 เทคโนโลยีการผลิตไหม
06-213-216 เทคโนโลยีสียอมจาก
ธรรมชาติ
06-213-217 การวางแผนและควบคุม
การผลิต
06-213-218 นาโนเทคโนโลยีในงาน
ดานสิ่งทอ

2

3

4

2. ความรู
5

1

2

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ปญญา
3

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

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

06-213-219 ความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม
06-213-220 กฏหมายธุรกิจและการ
สงออก
06-112-211 โครงสรางผา
06-112-314 การจัดการการผลิตเสื้อผา
อุตสาหกรรม
06-112-315 การควบคุมคุณภาพเครื่อง
นุงหม

2

3

4

2. ความรู
5

1

2

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ปญญา
3

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

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

06-112-420 การวางแผนและควบคุมการ
ผลิตงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
06-412-101 หลักการออกแบบเบื้องตน
04-412-229 การออกแบบลวดลายพิมพ
สิ่งทอเพื่องานแฟชั่น
04-412-230 การยอมสิ่งทอเพื่องานแฟชัน่
04-412-312 สิ่งทอพื้นถิ่น
04-412-328 การถักและการทอเพื่องาน
แฟชั่น
06-512-209 วัสดุผลิตภัณฑสิ่งทอ

2

3

4

2. ความรู
5

1

2

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ปญญา
3

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

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

06-512-210 การออกแบบกราฟกดวย
คอมพิวเตอร
06-512-222 การฝกทักษะวิชาชีพทาง
สิ่งทอ
06-512-323 การเขียนแบบเบื้องตน

2

3

4

2. ความรู
5

1

2

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ปญญา
3

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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3.3 หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาแกน (คณิตศาสตร)
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพือ่ ตอยอดองคความรู
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห
ปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาทีซ่ ับซอนและเสนอแนะแนวทางการ
แกปญหา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธกี ารทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการ
นําเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครือ่ งมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และ
แปลความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาแกน (คณิตศาสตร)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

02-311-106 แคลคูลัส 1

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ทักษะทาง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
ปญญา
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน(เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีการพิจารณา
ความเหมาะสมของขอสอบในการวัดผลการเรียนรู
การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพี่อใชในการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา
มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของ
นักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา
เพื่อนํามาใชปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรใชการประเมินดังนี้
(1) ภาวะการณไดงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพ
(2) การทวนสอบจากผูประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา
และเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
(3) มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก และผูประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เปน
อาจารยพิเศษเพื่อเพิ่มประสบการณ เรียนรู และการพัฒนาองคความรูของ นักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองเรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่กําหนดไวใน
หลักสูตร และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศแนะนําแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอน
และการวิจัยอยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรก การ
สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอน
และการวิจัยอยางตอเนื่อง สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ รวมทั้งการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกีย่ วของกับการพัฒนาความรู
และคุณธรรม
(2) สงเสริมการทําวิจยั สรางองคความรูใหมและถายทอดเทคโนโลยี
(3) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร ใหมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ประกอบดวยรองคณบดี
ฝายวิชาการและวิจัยเปนประธานกรรมการ หัวหนาสาขาวิชา และอาจารยประจําหลักสูตรเปน
กรรมการ ทําหนาที่
1. จัดใหมีการทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
2. จัดทําทําเนียบผูสอนทั้งอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ
3. กํากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน

95
4. จัดใหมีการทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) และ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
5. กํากับและติดตามการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน
6. พิจารณาแกปญ
 หาตางๆ ในการบริหารหลักสูตรเสนอตอคณบดี
เปาหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรใหสอด
คลองกับความตองการของ
สถานประกอบการดาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ

การดําเนินการ
1. จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับ
ความตองการของสถาน
ประกอบการดานอุตสาหกรรม
สิ่งทอ

การประเมินผล
1. ผลการประเมินการเรียน
การสอนอาจารยผูสอน

2. ผลการประเมินหลักสูตร
โดยผูมีสวนไดสวนเสียภาย
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย ในคณะฯ ไดแก นักศึกษา
โดยมีการพิจารณาปรับปรุงหลัก อาจารยผูสอน และผูบริหาร
ทุกป และผลการประเมิน
สูตรทุกๆ 5 ป
หลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชา
ภายนอกอยางนอยทุก 5 ป
เรียนใหมีทั้งภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัติ และมีแนวทางการเรียน 3. ฐานขอมูลทางดานนัก
หรือกิจกรรมประจําวิชาใหนัก ศึกษา อาจารย อุปกรณ
ศึกษาไดศึกษาความรูที่ทันสมัย เครื่องมือ งบประมาณผล
ดวยตนเอง
งานทางวิชาการ ทุกภาคป
การศึกษา
4. จัดใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียน
รูเพื่อกระตุนให นักศึกษาเกิด
4. ผลประเมินความพึงพอใจ
ความใฝรู
ของหลักสูตรและการเรียน
การสอน โดยบัณฑิตที่
5. จํานวนคณาจารยประจําเปน
สําเร็จการศึกษา
ไปตามเกณฑมาตรฐาน โดย
กําหนดใหอาจารยที่สอนมีคุณ 5. ผลประเมินความพึงพอใจ
วุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือมี ของผูใชบัณฑิต
ตําแหนงทางวิชาการ
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เปาหมาย

การดําเนินการ
6. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนมี
ความเชี่ยวชาญดานวิชาการ และ
หรือ เปนผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ดานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
7. สงเสริมอาจารยประจําหลัก
สูตรใหไปดูงานในหลักสูตร
หรือวิชาการทีเ่ กี่ยวของ ทั้งใน
และตางประเทศ
8. ผลการประเมินหลักสูตรโดยผู
มีสวนไดสว นเสียภายในคณะฯ
ไดแก นักศึกษา อาจารยผูสอน
และผูบริหารทุกป และผลการ
ประเมินหลักสูตรโดยผูทรง
คุณวุฒภิ ายนอกอยางนอยทุก 5 ป
9. จัดทําฐานขอมูลทางดาน
นักศึกษา อาจารย อุปกรณ
เครื่องมือ งบประมาณผลงาน
ทางวิชาการ ทุกภาคปการศึกษา
10. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยบัณฑิตทีส่ ําเร็จการศึกษา
11. ประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต

การประเมินผล
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มีการประมาณการรายจายตอนักศึกษาหนึ่งคนตอป และมีการคํานวณรายรับจาก
งบประมาณแผนดินและรายไดจากคาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
(1) หองปฏิบตั ิการพิมพยอมพรอมครุภัณฑ
(2) หองปฏิบัติการวิเคราะหและทดสอบสิงทอเชิงเคมี
(3) หองปฏิบัติการวิเคราะหและทดสอบสิงทอเชิงกายภาพ
(4) หองปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
(5) หองปฏิบตั ิการคอมพิวเตอรพื้นฐาน
(6) หองเรียนทฤษฎีพรอมโสตทัศนูปกรณ
(7) หองสมุดเฉพาะทางดานอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น
(8) หองศูนยการเรียนรูดานออกแบบสิ่งทอและแฟชัน่
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
(1) วางแผนงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรทดแทนและเพิ่มเติม
(2) จัดหาวัสดุ ครุภัณฑเพื่อใชในการเรียนการสอนใหพอเพียง
(3) จัดหาครุภณ
ั ฑ สื่อสารสนเทศที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนเทคโนโลยี
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
เปาหมาย
การประเมิ น ความเพี ย งพอ
ของทรั พ ยากรที่ ใ ช ใ นการ
จั ด การเรี ย นการสอนของ
สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี
สิ่งทอ

การดําเนินการ
1. ตั้งคณะกรรมประเมินความ
เพียงพอของทรัพยากรที่ใชใน
การจั ด การเรี ย นการสอนของ
สาขาวิชาเทคโนลีเคมีสิ่งทอ
2. วิเคราะหผลการประเมิน
ทรัพยากร
3. จัดทําแผนงบประมาณในการ
จัดหาทรัพยากรใหเพียงพอตอ
ความตองการ

การประเมินผล
1. สั ด ส ว นจํ า นวนครุ ภั ณ ฑ
มาตรฐานตอนักศึกษา
2. ความถี่ ข องการใช ง าน
หองปฏิบัติการและครุภัณฑ
3. สัดสวนจํานวนอาจารยตอ
นักศึกษาตามเกณฑ
มาตรฐาน
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3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
(1) อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
(2) มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร
(3) มีความรู มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอนประเมินผลการเรียนการสอนและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บ
รวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทํา
ใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ตอไป
3.3 การแตงตัง้ คณาจารยพิเศษ
มีนโยบายในการเชิญอาจารยหรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก มารวมสอนในบางหัวขอที่
ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณตรง
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มี ก ารกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ บุ ค ลากรให ต รงตามภาระหน า ที่ ที่ ต อ งรั บ ผิ ด ชอบ
โดย
คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากร กอนรับเขาทํางาน และตองผานการสอบแขงขันที่ประกอบไปดวย
การสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ โดยขอสอบใหความสําคัญตอความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามตําแหนง
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบตั ิงาน
มีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนหมีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ
ในสายงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวของ
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา
(1) จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษา
(2) มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และปจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะจบการศึกษา
(3) มีบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
(4) มีโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมชมรม กิจกรรมสงเสริมจริยธรรม
(5) มีกองทุนกูย ืมเพื่อการศึกษา และทุนการศึกษา
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5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีนกั ศึกษามีขอสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถยื่นคํารองขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนขอดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในรายวิชานั้น
ได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิต
สํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และ/หรือ สํารวจความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิตจาก
สถานประกอบการ
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
(ใหทําเครื่องหมาย X ลงในชองที่มีการดําเนินกิจกรรม)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ
25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครัง้
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมายเหตุ :
X
มีการดําเนินกิจกรรม
–
ไมมีการดําเนินกิจกรรม
หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
(1) การประชุมรวมของอาจารยในสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนํา
รวมทั้งขอเสนอแนะของอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน
(2) การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใช โดยใช
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุมนักศึกษา ระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอน และ
ประเมินจากการเรียนรูของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
(1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา
(2) ทําการสํารวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย โดยนําผลการประเมิน
ของนั ก ศึ ก ษาในแต ล ะรายวิ ช าส ง ให อ าจารย ผู ส อนแต ล ะคนเพื่ อ ใช เ ป น ผลป อ นกลั บ ในการ
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ปรับปรุงการสอนและรายวิชาของอาจารยแตละทาน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษา โดยระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน และบัณฑิตที่
จบตามหลัก สูตร ระบบภาวการณมีงานทําของบัณ ฑิต และโครงการติ ดตามและประเมิ นผล
ผูสําเร็จการศึกษา
2.2 ประเมินจากนายจางหรือผูมีสวนเกี่ยวของ โดยประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพ
ของบัณฑิต
2.3 ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก และรายงานผลการดําเนินการหลักสูตรและการ
เยี่ยมชม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวด
ที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
สาขาวิชาดําเนินการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกล
ยุทธการสอน ดังนี้
4.1 รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูลจากการประเมินของนักศึกษา คณาจารย ผูใชบัณฑิต และ
ผูทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการจัดทํา
หลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ(ถามี)
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง

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

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก

