มคอ.2

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาเขต/คณะ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ศูนยพณิชยการพระนคร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

25501941102723
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
Bachelor of Technology Program in Fashion and
Textile Design

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
เทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)
ชื่อยอ (ไทย):
ทล.บ. (ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
Bachelor of Technology (Fashion and Textile Design)
ชื่อยอ (อังกฤษ):
B.Tech. (Fashion and Textile Design)
3. วิชาเอก
3.1 ออกแบบแฟชั่น (Fashion Design)
3.2 ออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design)
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
131 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ
5.3 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติ
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5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ โดยไดรับความรวมมือจาก TTK University of
Applied Sciences (TTK UAS), ประเทศสาธารณรัฐเอสโตเนีย และ กรมหมอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สภาวิชาการ ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560
สภาวิชาการ ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 3 มกราคม 2561
สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ในปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 วิชาเอกออกแบบแฟชั่น
(1) นักออกแบบเครื่องแตงกายแฟชั่น
(2) นักออกแบบเครื่องแตงกายเพื่อการแสดง
(3) นักออกแบบลวดลายผา
(4) แฟชั่นสไตลลิสต
(5) นักจัดการสินคาแฟชั่น
(6) ผูประกอบการสินคาแฟชั่นและสิ่งทอ
8.2 วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ
(1) นักออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ
(2) นักออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอภูมิปญญาทองถิ่น
(3) นักออกแบบลวดลายผาและลวดลายสิ่งทอ
(4) นักออกแบบกราฟกดานสิ่งทอ
(5) ผูประกอบการทางดานผลิตภัณฑสิ่งทอ
(6) ผูชวยนักวิจัยทางดานผลิตภัณฑสิ่งทอ
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9. ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
9.1 วิชาเอกออกแบบแฟชั่น
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
เลขประจําตัวประชาชน
1 นายกองเกียรติ มหาอินทร
xxxxxxxxxxxxx

ตําแหนง
คุณวุฒิ สาขาวิชา/วิชาเอก
วิชาการ
อาจารย ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย
ศป.ม.
ค.อ.บ.

2

3

นายนฤพน ไพศาลตันติวงศ
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

นางสาวกรชนก บุญทร
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

ศป.ม.
ทล.บ.
ค.อ.ม.
ทล.บ.

9.2 วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ

ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
เลขประจําตัวประชาชน
1 นายกิตติศักดิ์ อริยะเครือ
xxxxxxxxxxxxx

2

นายเกษม มานะรุงวิทย
xxxxxxxxxxxxx

จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, 2559
ทัศนศิลป : ศิลปะ
มหาวิทยาลัย
สมัยใหม
ศรีนครินทรวิโรฒวิโรฒ,
2546
ศิลปอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2539
นฤมิตศิลป
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2557
ออกแบบสิ่งทอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร, 2549
เทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยี
การออกแบบ
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ลาดกระบัง, 2555
ออกแบบสิ่งทอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร, 2551

ตําแหนง
คุณวุฒิ สาขาวิชา/วิชาเอก
วิชาการ
ผศ.
ปร.ด. การออกแบบ
ผลิตภัณฑ
ศป.ม. ทัศนศิลป : ศิลปะ
สมัยใหม
ศษ.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ
อาจารย

จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,
2553
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
2532
ปร.ด. วิจัยศิลปะและ
มหาวิทยาลัยขอนแกน,
วัฒนธรรม
2559
ค.อ.ม. เทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2551
ค.อ.บ. ศิลปอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2540
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ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
เลขประจําตัวประชาชน
3 นายทวีศักดิ์ สาสงเคราะห
xxxxxxxxxxxxx

4

นางชลธิชา สาริกานนท
xxxxxxxxxxxxx

ตําแหนง
คุณวุฒิ สาขาวิชา/วิชาเอก
วิชาการ
อาจารย ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย

อาจารย

จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, 2559
ค.อ.ม. เทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2548
ค.อ.บ. ศิลปอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2539
ค.อ.ม. เทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2556
บธ.บ. ระบบสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
2546

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและออกแบบแฟชั่ น ศู น ย พ ณิ ช ยการพระนคร มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมสิ่งทอเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญ ที่ประกอบดวยอุตสาหกรรมยอย ๆ หลาย
อุตสาหกรรม มีมูลคาการสงออกทํารายไดเปนอันดับตนๆ ของประเทศ นอกจากนี้ยังมีการเปดเขต
การคาและการศึกษาเสรีของประชาคมอาเซียน ทําใหมีความตองการบุคลากรอีกเปนจํานวนมาก
จําเปนตองพิจารณาวางแผนจัดทําหลักสูตรอยางรอบดาน เพื่อการพัฒนากําลังคนใหเหมาะสมตอ
การพัฒนาประเทศ โดยพิจารณาใหมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ
ที่ 12 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และการเขาสูประเทศไทย 4.0 รวมถึงระเบียบ
และข อ บั ง คั บ ประกาศของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาคนให มี ค วามรู คู
คุณธรรม สรางโอกาสการเรียนรูอยางตอเนื่อง หลักสูตรมีความทันสมัยทันกับการเปลี่ยนแปลงใน
กระแสโลกา ภิวัตนที่ปรับเปลี่ยนเร็วในดานอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอ โดยเสริมสรางความแข็งแกรง
ใหกับประเทศ สรางฐานความรูในศาสตรดานออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ สรางความพรอมในการ
ประกอบอาชีพ ทั้งดานรางกาย สติปญญา คุณธรรม จริยธรรม ใหบัณฑิตที่จบการศึกษาตามหลักสูตร
มีความสามารถในการแกปญหา มีผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
มีทักษะในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
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11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเขาสูประชาคมอาเซียน สงผลใหทุกประเทศในประชาคมอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยเกิด
การเปลี่ ย นแปลงในทุ ก ด า นทํ า ให มี ผ ลกระทบทั้ งทางด านเศรษฐกิ จ การเมือ ง สั งคม วั ฒ นธรรม
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษา ทั้งนี้การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน จะทําใหการเคลื่อนยาย
กําลังคน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเปนไปโดยสะดวกขึ้น และการเปดเสรีการคาการบริการ
และการศึ ก ษา จะส ง ผลให เ กิ ด การเคลื่ อ นย า ยองค ค วามรู ภาษาและวั ฒ นธรรมระหว า งกั น
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
เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายที่จะสงเสริมความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยไปสูการเปน
ศูนยกลางทางการศึกษาและวิจัยพัฒนาในภูมิภาค
สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม มีความสําคัญตอการวางแผนหลักสูตร
โดยพัฒนาหลักสูตรใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมนําความรู รูเทาทันโลก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันในอุตสาหกรรมสิ่งทอ สงเสริมครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจดี
มีเสถียรภาพ และรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เปนหลักสูตรที่ใหความรูแกผูเรียน และถายทอดสู
ชุมชนหรือสังคม เกิดภูมิคุมกันที่มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
การวางแผนพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรใหมีศักยภาพสูง และสามารถเปลี่ยนแปลง
ตามกระแสโลกาภิวัตนได เปลี่ยนแปลงตามศาสตรดานการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ และรองรับ
การแขงขันในระดับชาติและนานาชาติ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลิตบุคลากรดานอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ที่มีศักยภาพใน
การพัฒนาประเทศ และมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันทีทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งเปนไป
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังนี้
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสรางบัณฑิตพรอมเขาสูโลกอาชีพ
2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม เพื่อถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มใหแก
ภาคการผลิต ภาคบริการและชุมชน
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปใช ร ว มกั บ ทุ ก หลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย โดยทางมหาวิ ท ยาลั ย
มอบหมายความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใหคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี รับผิ ดชอบในกลุมวิช าคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร และกลุมวิ ชาบูร ณาการดาน
วิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรรับผิดชอบกลุมวิชาภาษาไทย กลุมวิชาภาษาตางประเทศ กลุมวิชา
สั งคมศาสตร และมนุ ษ ยศาสตร กลุมวิช าพลศึกษาและนัน ทนาการ และกลุมวิช าบูร ณาการดา น
สังคมศาสตร
วิชาเฉพาะพื้นฐานซึ่งเปนรายวิชาภาพรวมของคณะที่ทุกหลักสูตรตองเรียน โดยที่คณะใหทุก
สาขาวิชามีสวนรวมในการรับผิดชอบรายวิชาเฉพาะพื้นฐาน สาขาวิชาที่รับผิดชอบจัดการเรียนการ
สอนให กับ สาขาวิ ช าออกแบบแฟชั่น และสิ่งทอ ไดแก สาขาวิช าเทคโนโลยีเสื้อผา และสาขาวิช า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองเรียน
รายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ไมไดเปดรายวิชาเฉพาะใหสาขาวิชา
อื่นตองมาเรียน ยกเวนในกรณีที่นักศึกษาจะมาลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่งหลักสูตรเปด
โอกาสใหนักศึกษาจากทุกสาขาวิชามาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรได โดยเปนไปตามเงื่อนไข
การเรียนในแตละรายวิชาของหลักสูตร
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานกับหัวหนาสาขาวิชาและงานทะเบียนของคณะ ใน
การจัดทําแผนตลอดหลักสูตรของนักศึกษาในแตละปการศึกษา และมีการประสานงานกับสาขาวิชา
อื่นในคณะสําหรับการกําหนดตัวผูสอน ทั้งในรายวิชาที่สาขาตองรับผิดชอบสอนใหกับสาขาวิชาอื่น
และในกรณีที่สาขาวิชาอื่นขอความอนุเคราะหใหอาจารยในสาขาไปสอนในรายวิชาของหลักสูตรอื่น
ในทุกภาคการศึกษา สาขาวิชาจะจัดเตรียมความพรอมของหองปฏิบัติการ และหองเรียนในความ
รับผิดชอบของสาขาวิชา ใหมีความพรอมและตอบสนองตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาตางๆ
ในหลักสูตร
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุงผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติดานการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ที่มีความคิดสรางสรรค ทักษะ
ในการปฎิบัติงาน มีความรู ความเชี่ยวชาญและความสามารถ เพื่อตอบสนองตอผูใชบัณฑิตอยางมี
ประสิทธิภาพและมีคุณธรรม
1.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางดานการวิเคราะหและสรางสรรค มีทักษะ
ความชํานาญในงานออกแบบแฟชั่นและออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ เขาใจความเคลื่อนไหวและการ
เปลี่ ย นแปลงของโลกตามสมั ย นิ ย ม มีการพัฒ นากระบวนการผลิต และนําเทคโนโลยีมาใชอยาง
สรางสรรค
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี สามารถนําไปประยุกตใชในวิชาชีพ
ดานการออกแบบแฟชั่นและออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ สงผลใหเกิดการพัฒนาดานออกแบบแฟชั่น
และออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทออยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีการพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาอยูเสมอ สามารถแกไขปญหา
ดวยหลักการและเหตุผล ปฏิบัติงานดวยหลักวิช าการ ที่มีการวางแผนและควบคุมอยางรอบคอบ
กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายอยางรวดเร็วและมีคุณภาพ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร
สํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งรับผิดชอบตอสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

▪ ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
มาตรฐานตามที่ สกอ.
กําหนด

▪ พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ ▪ เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนด ▪ รายงานผลการประเมิน
▪ ติดตามประเมินผลหลักสูตร
หลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ

▪ ปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับความตอง
การของอุตสาหกรรม
และการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี

▪ ติดตามการเปลี่ยนแปลง
ในความตองการของ
ผูประกอบการดาน
อุตสาหกรรมการผลิต

▪ รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใชบัณฑิตของ
สถานประกอบการ
▪ ความพึงพอใจในทักษะ
ความรูความสามารถใน
การทํางานของบัณฑิต
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2557 ข อ 4
(ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบ
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูรอน
เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
2.2 คุณสมบัติผูเขาศึกษา
(1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
(2) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
(1) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ
(2) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
(1) พื้นฐานการเรียนรูไมเทากันระหวางผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(2) พื้นฐานความรูทางดานภาษาต างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอั งกฤษ รวมทั้งพื้น ฐาน
ความรูทางคณิตศาสตร
(3) การปรั บตัวของนักศึกษา จากการศึกษาในระดับมั ธยมศึ กษาตอนปลาย และระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มาเปนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ที่มีความแตกตางจากเดิม ทั้งดาน
สังคม การอยูรวมกัน การมีสวนรวมในกิจกรรม
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
(1) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการเวลาที่เหมาะสม
(2) จัดสอนปรับพื้นฐานหรือสอนเสริมในรายวิชาที่นักศึกษามีผลการเรียนไมดี (ถามี)
(3) มอบหมายหนาที่อาจารยที่ปรึกษา ทําหนาที่ดูแล ตลอดจนใหคําแนะนําแกนักศึกษา
(4) จัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางความสัมพันธของนักศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
วิชาเอกออกแบบแฟชั่น
จํานวนนักศึกษา

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2560

2561

2562

2563

2564

ชั้นปที่ 1

70

70

70

70

70

ชั้นปที่ 2

-

70

70

70

70

ชั้นปที่ 3

-

-

70

70

70

ชั้นปที่ 4

-

-

-

70

70

รวม

70

140

210

280

280

คาดวาจะจบการศึกษา

-

-

-

70

70

วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ
จํานวนนักศึกษา

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2560

2561

2562

2563

2564

ชั้นปที่ 1

35

35

35

35

35

ชั้นปที่ 2

-

35

35

35

35

ชั้นปที่ 3

-

-

35

35

35

ชั้นปที่ 4

-

-

-

35

35

รวม

35

70

105

140

140

คาดวาจะจบการศึกษา

-

-

-

35

35
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน
และคาสนับสนุนการจัดการเรียน
การศึกษาแบบเหมาจาย
เงินงบประมาณแผนดิน
รวมรายรับ

2560
2,730,000

ปงบประมาณ
2561
2562
2563
2564
5,460,000 8,060,000 10,660,000 10,660,000

315,000

630,000

945,000

3,045,000

6,090,000

9,005,000 11,920,000 11,920,000

1,260,000

1,260,000

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน

ปงบประมาณ
2560

2561

2562

2563

2564

5,239,882

5,554,274

5,887,531

6,240,783

6,615,230

5,880,000

11,760,000

17,360,000

22,960,000

22,960,000

-

-

-

-

-

4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย

1,092,000

2,184,000

3,224,000

4,264,000

4,264,000

รวม (ก)

12,211,882

19,498,274

26,471,531

33,464,783

33,839,230

-

-

300,000

300,000

-

-

-

-

-

-

ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน
(ไมรวมขอ 3 และขอ 4 )
3. ทุนการศึกษา

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

12,211,882 19,498,274 26,771,531 33,764,783 33,839,230
105

210

315

420

420
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการเทียบโอนผล
การเรียน พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ข)
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 131 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
1.4 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
1.5 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
1.6 กลุมวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
- กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
- กลุมวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
2.2 วิชาเฉพาะดาน
- กลุมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
- กลุมวิชาโครงงาน
2.3 การฝกประสบการณวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

30
3
12
6
2
3
4
95
30
12
18
58
54
4
7

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

6 หนวยกิต
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3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชา ประกอบดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขรวมกันจํานวน 9 ตัว ดังนี้
AA X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ) นก.(ท-ป-น)
ลําดับวิชาในกลุม (01-99)
ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชั้นปที่ควรศึกษา
ชั่วโมงปฏิบัติ
ชั่วโมงทฤษฎี
กลุมวิชา
สาขาวิชา/วิชาเอก
หนวยกิต
ระดับการศึกษา
คณะ
เชน LA2011101 ST2012201 BA2013204 EN2052207
รหัสคณะ
TF คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
(Faculty of Industrial Textiles and Fashion Design)
รหัสสาขาวิชา/วิชาเอก
00 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
03 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
04 วิชาเอกออกแบบแฟชั่น
05 วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ
ระดับการศึกษา

1 อนุปริญญา
3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

2 ปริญญาตรี
4 ปริญญาโท
6 ปริญญาเอก

กลุมวิชา

1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
3 วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ

2 วิชาเฉพาะดาน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กําหนดรหัสวิชาดังนี้
GE X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) นก.(ท-ป-น)
ลําดับวิชาในกลุม (01-99)
ชั้นปที่ควรศึกษา 1
สภาพรายวิชา
กลุมวิชา
ระดับการศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไป

ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชั่วโมงปฏิบัติ
ชั่วโมงทฤษฎี
หนวยกิต
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กลุมวิชา

10 กลุมวิชาภาษาไทย
30 กลุมวิชาสังคมศาสตร
50 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
70 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
81 กลุมวิชาบูรณาการดานสังคมศาสตร

20 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
40 กลุมวิชามนุษยศาสตร
60 กลุมวิชาคณิตศาสตร
80 กลุมวิชาบูรณาการ
82 กลุมวิชาบูรณาการดานวิทยาศาสตร

สภาพรายวิชา

0 วิชาไมบังคับ

1 วิชาบังคับ

ระดับการศึกษา

1 อนุปริญญา

2 ปริญญาตรี

เชน GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) 3(3-0-6)
- รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต ประกอบดวย
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
GE2100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
(Thai for Business Communication)
GE2100103 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
3(3-0-6)
(Thai for Presentation)
GE2100104 วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
(Thai Literature)
GE2100105 การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
(Thai Writing for Careers)
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 12 หนวยกิต ประกอบดวย
รหัสวิชา
GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
(English 1)
GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
(English 2)
GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค
(Technical English)

ชื่อวิชา

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GE2200102 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
(English for Careers)
GE2200103 การอานภาษาอังกฤษ
(English Reading )
GE2200104 การฟงภาษาอังกฤษ
(English Listening)
GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ
(English Conversation)
GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน
(Fundamental Chinese)
GE2200107 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
(Chinese for Communication)

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

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชา
ตอไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
(Social Dynamics and Modernity)
GE2300102 มนุษยสัมพันธ
(Human Relations)
GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย
(Research Methodology)
GE2300104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
(Quality of Life and Social Skill Development)
GE2300105 สังคมกับเศรษฐกิจ
(Society and Economy)
GE2300106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy Philosophy)
GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
(Law and Professional Ethics)
GE2300108 อาเซียนศึกษา
(ASEAN Studies)
GE2300109 สันติศึกษา
(Peace Studies)

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

15

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GE2400101 การรูสารสนเทศและการศึกษาคนควา
(Information Literacy and Study Skills)
GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป
(General Psychology)
GE2400103 ไทยศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น
(Thai Studies and Local Wisdom)
GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ
(Personality Development)
GE2400105 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
(Human Behavior and Self Development)
GE2400106 การวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research)
GE2400107 การพัฒนาและประเมินโครงการ
(Program Development and Evaluation)
GE2400108 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
(Mind Development for Quality of Life)

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

1.4 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชา
ตอไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
รหัสวิชา
GE2500101 พลศึกษา
(Physical Education)
GE2500102 ลีลาศ
(Social Dance)
GE2500103 กีฬาประเภททีม
(Team Sports)
GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล
(Individual Sports)
GE2500105 นันทนาการ
(Recreation)

ชื่อวิชา

หนวยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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1.5 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชา
ตอไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GE2600101 คณิตศาสตรพื้นฐาน
(Fundamental Mathematics)
GE2600102 สถิติเบื้องตน
(Introduction to Statistics)
GE2600103 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
(Mathematics in Daily Life)
GE2700101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
(Science in Daily Life)
GE2700102 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
(Environment and Resource Management)

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

1.6 กลุมวิชาบูรณาการ 4 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชา
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
กลุมวิชาบูรณาการดานสังคมศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21
(World in 21st Century)
GE2810102 การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
(Self Development for Careers)
GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก
(Life and Positive Thinking)
GE2810104 การออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
(Exercise and Sports for Health)
GE2810105 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
(Activities for Health)

หนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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กลุมวิชาบูรณาการดานวิทยาศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร
(Miscellaneous Mathematics)
GE2820102 วิทยาศาสตรกับการดํารงชีวิต
(Science for Living)
GE2820103 วัสดุและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
(Material and Application in Daily Life)

หนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

2. หมวดวิชาเฉพาะ
95
หนวยกิต ประกอบดวย
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
30
หนวยกิต ประกอบดวย
2.1.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 12 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
TF2001101 สถิติสําหรับงานสิ่งทอ
(Statistics for Textiles)
TF2001102 วิทยาศาสตรเสนใย
(Fiber Science)
TF2001103 วิทยาศาสตรสี
(Color Science)
TF2001104 การยศาสตรในงานสิ่งทอ
(Ergonomics in Textiles)
2.1.2 กลุมวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
TF2001105 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร
(Information and Computer Technology)
TF2001106 การพัฒนาบุคลากรและการฝกอบรมดานเทคโนโลยี
(Personnel Development and Technology Training)
TF2001107 พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องนุงหม
(Fundamentals of Clothing)
TF2001108 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
(Safety and Occupational Health in Workplace)
TF2001109 การจัดการอุตสาหกรรมสิ่งทอ
(Textile Industrial Management)

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หนวยกิต
หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
TF2001110 วัสดุสิ่งทอ
(Textile Materials)

ชื่อวิชา

2.1 วิชาเฉพาะดาน
2.2.1 กลุมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
2.2.1.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

หนวยกิต
3(3-0-6)
58
54
9

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต ประกอบดวย

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
TF2031101 การวาดภาพ
(Drawing)
TF2031102 หลักการออกแบบ
(Principles of Design)
TF2031103 การออกแบบลวดลายสิ่งทอดวยคอมพิวเตอร
(Computer Aied Decorative Design)
2.2.1.2 วิชาชีพบังคับ
1. วิชาเอกออกแบบแฟชั่น

39

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

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
TF2042101 การวาดภาพคนเพื่อการออกแบบแฟชั่น
(Figure Drawing for Fashion Design)
TF2042102 ประวัติศาสตรเครื่องแตงกาย
(Costume History)
TF2042203 การทําแบบตัดเพื่องานแฟชั่นเบื้องตน
(Introduction to Pattern Making for Fashion)
TF2042204 การออกแบบแฟชั่น 1
(Fashion Design 1)
TF2042205 การออกแบบแฟชั่น 2
(Fashion Design 2)
TF2042206 การพัฒนาแบบตัดเพื่องานแฟชั่น
(Development of Pattern Making for Fashion)
TF2042207 คอมพิวเตอรกราฟกเพื่องานออกแบบแฟชั่น
(Computer Graphic for Fashion Design)

หนวยกิต
3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(1-4-4)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
TF2042208 สิ่งทอพื้นถิ่น
(Local Textiles)
TF2042309 การออกแบบแฟชั่นสําหรับเด็ก
(Fashion Design for Children)
TF2042310 การทําแบบตัดบนหุนเพื่องานออกแบบแฟชั่น
(Draping for Fashion Design)
TF2042311 การออกแบบลวดลายพิมพสิ่งทอ
(Textile Printing Design)
TF2042312 การถักและการทอเพื่องานแฟชั่น
(Knitting and Weaving for Fashion)
TF2042313 การออกแบบแฟชั่นเพื่อสรางตราสินคา
(Fashion Design for Branding )

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

2. วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
TF2052101 การวาดเสนสําหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ
(Drawing for Product Design)
TF2052102 ประวัติศาสตรสิ่งทอ
(Textile History)
TF2052203 การเขียนแบบ
(Drawing)
TF2052204 การออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ
(Textile Product Design)
TF2052205 คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบ
(Computer for Drawing)
TF2052206 การพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอพื้นถิ่น
(Development of Local Textile Product)
TF2052207 การทําแบบตัดผลิตภัณฑสิ่งทอ
(Pattern Making of Textile Product)
TF2052208 กราฟกงานออกแบบ
(Graphic Design)
TF2052309 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ
(Computer for Product Design)

หนวยกิต
3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
TF2052310 การออกแบบเคหะสิ่งทอ
(Household Textile Design)
TF2052311 การออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอสําหรับเครื่องเรือน
(Textile Product Design for Furniture)
TF2052312 บรรจุภัณฑสิ่งทอ
(Texitle Packaging)
TF2052313 เทคนิคการทอ
(Weaving Techniques)
2.2.1.3 วิชาชีพเลือก
เลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้

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

หนวยกิต

1. วิชาเอกออกแบบแฟชั่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
TF2043314 ศิลปะสิ่งทอ
(Textile Art)
TF2043315 การออกแบบเครื่องแตงกายเพื่อการแสดง
(Costume Design for Performance)
TF2043316 การถายภาพสําหรับงานแฟชั่น
(Fashion Photography)
TF2043317 การออกแบบเครื่องประกอบการแตงกาย
(Accessories Design)
TF2043318 การพัฒนาแบบตัดบนหุนเพื่องานออกแบบแฟชั่น
(Development of Draping for Fashion Design)
TF2043319 การจัดแสดงสินคาดานแฟชั่น
(Visual Merchandising)
TF2043320 การจัดการสินคาแฟชั่น
(Fashion Product Merchandising)
TF2043321 เสื้อแฟชั่นตนแบบ
(Fashion Clothing Prototype)
TF2043322 สุนทรียภาพของงานสิ่งทอและแฟชั่น
(Aesthetics of Textile and Fashion)
TF2043323 การออกแบบแฟชั่นสําหรับผูสูงวัย
(Fashion Design for Senior)

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
TF2012205 โครงสรางผา
(Fabric Structures)
TF2012313 การทําแบบตัดและวางแบบดวยคอมพิวเตอร
(Computer Aided Pattern and Marker Making)
2. วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ

หนวยกิต
3(2-2-5)

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
TF2052314 การจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ
(Product Display and Exhibition Management)
TF2052315 การทําหุนจําลองผลิตภัณฑสิ่งทอ
(Model Making of Textile Product)
TF2052316 การถายภาพเพื่องานออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ
(Photography for Textile Product Design)
TF2052317 การออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอสรางสรรค
(Creative Textile Product Design)
TF2052318 กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ
(Product Design Process)
TF2052319 การออกแบบลวดลายทอ
(Textile Weaving Design)
TF2052320 การสรางสรรคงานออกแบบ
(Design Creation)
TF2052321 สีกับการออกแบบ
(Color and Design)
TF2052322 การออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอเพื่อสิ่งแวดลอม
(Environment-friendly Textile Product Design)
TF2052323 การออกแบบลวดลายถัก
(Knitting Design)
TF2012205 โครงสรางผา
(Fabric Structures)
TF2012313 การทําแบบตัดและวางแบบดวยคอมพิวเตอร
(Computer Aided Pattern and Marker Making)
TF2042311 การออกแบบลวดลายพิมพสิ่งทอ
(Textile Printing Design)

หนวยกิต
3(2-2-5)

3(1-4-4)

3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
TF2043314 ศิลปะสิ่งทอ
(Textile Art)
TF2043322 สุนทรียภาพของงานสิ่งทอและแฟชั่น
(Aesthetics of Textile and Fashion)

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)

2.2.2 กลุมวิชาโครงงาน

4

หนวยกิต

1. วิชาเอกออกแบบแฟชั่น

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
TF2042324 การเตรียมโครงงานทางออกแบบแฟชั่น
(Project Preparation in Fashion Design)
TF2042425 โครงงานทางออกแบบแฟชั่น
(Fashion Design Project)

หนวยกิต
1(1-0-2)
3(0-9-0)

2. วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
TF2052324 การเตรียมโครงงานทางออกแบบผลิตภัณฑ
(Project Preparation in Product Design)
TF2052425 โครงงานทางออกแบบผลิตภัณฑ
(Product Design Project)
2.3 วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ
1. วิชาเอกออกแบบแฟชั่น

หนวยกิต
1(1-0-2)
3(0-9-0)
7

หนวยกิต

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
TF2003301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
(Preparation for Cooperative Education)
TF2043402 สหกิจศึกษาทางออกแบบแฟชั่น
6(0-40-0)
(Cooperative Education for Fashion Design)
ในกรณี ไมสามารถลงทะเบี ยนวิชาสหกิจศึกษาทางออกแบบแฟชั่น ซึ่ งเปนไปตามข อบังคั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจัดสหกิจศึกษาและการฝกงานวิชาชีพ พ.ศ.
2553 หรือมติของอาจารยผู รับ ผิดชอบหลักสูตร ใหเลือกลงทะเบีย นวิชาการฝกงานทางออกแบบ
แฟชั่น
TF2043403 การฝกงานทางออกแบบแฟชัน่
6(0-40-0)
(Fashion Design Internship )
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2. วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
TF2003301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
(Preparation for Cooperative Education)
TF2053402 สหกิจศึกษาทางออกแบบผลิตภัณฑ
6(0-40-0)
(Cooperative Education for Product Design)
ในกรณีไมสามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางออกแบบผลิตภัณฑ ซึ่งเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลพระนคร วาดว ยการจัดสหกิจศึ กษาและการฝกงานวิชาชีพ พ.ศ.
2553 หรื อมติ ของอาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลัก สูตร ให เลือกลงทะเบีย นวิ ช าการฝ กงานทางออกแบบ
ผลิตภัณฑ
TF2053403 การฝกงานทางออกแบบผลิตภัณฑ
6(0-40-0)
(Product Design Internship)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
ใหเลื อกศึ กษาจากรายวิ ชาที่เ ปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครระดับ
ปริญญาตรี หรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มีบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบัน
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ วิชาเอกออกแบบแฟชั่น
ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต ทฤษฎี

GE210010X วิชากลุมภาษาไทย
GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
GEXXXXXXX วิชากลุมสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร
GE250010X วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ
TF2031101 การวาดภาพ
TF2001105 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร
TF2001102 วิทยาศาสตรเสนใย
รวม

ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

3
3
3

3
3
3

0
0
0

6
6
6

1

0

2

1

3

0

6

3

3

2

2

5

3

3

0

6

19

14

10

33

ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

ชั่วโมง / สัปดาห = 24
ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2
GE2201102
GE250010X
TF2001103
TF2001104
TF2031102
TF2042101
TF2042102

หนวยกิต ทฤษฎี

ภาษาอังกฤษ 2
วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ
วิทยาศาสตรสี
การยศาสตรในงานสิ่งทอ
หลักการออกแบบ
การวาดภาพคนเพื่อการออกแบบแฟชั่น
ประวัติศาสตรเครื่องแตงกาย
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = 24

3
1
3
3
3
3
3
19

3
0
3
3
2
0
3
14

0
2
0
0
2
6
0
10

6
1
6
6
5
3
6
33
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ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1
GE220010X
GEXXXXXXX
GEXXXXXXX
TF2001101
TF2001107
TF2042203
TF2042204

หนวยกิต ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

วิชากลุมภาษาตางประเทศ
วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

3
3

3
3

0
0

6
6

วิชากลุมบูรณาการ

2

2

0

4

สถิติสําหรับงานสิ่งทอ

3

3

0

6

พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องนุงหม

3

0

6

3

การทําแบบตัดเพื่องานแฟชัน่ เบื้องตน

3

0

6

3

การออกแบบแฟชั่น 1

3

1

4

4

รวม

20

12

16

32

ชั่วโมง / สัปดาห = 28
ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2
GE220010X
GEXXXXXXX
TF2001110
TF2042205
TF2042206
TF2042207
TF2042208

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

วิชากลุมภาษาตางประเทศ
วิชากลุมบูรณาการ

3
2

3
2

0
0

วัสดุสิ่งทอ

3

3

0

6

การออกแบบแฟชั่น 2
การพัฒนาแบบตัดเพื่องานแฟชั่น
คอมพิวเตอรกราฟกเพื่องานออกแบบแฟชั่น
สิ่งทอพื้นถิ่น
รวม

3
3
3
3
20

0
0
2
3
13

6
6
2
0
14

3
3
5
6
33

ชั่วโมง / สัปดาห = 27

6
4
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ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต

ศึกษาดวย
ตนเอง

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3

3
3

0
0

3
3

2
0

2
6

5
3

3
3
18
xx

2
x
x

2
x
x

5
x
x

ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

TF2003301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
TF2001108 ความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย ใน
สถานประกอบการ
TF2042312 การถักและการทอเพื่องานแฟชั่น
TF2042313 การออกแบบแฟชั่นเพื่อสรางตราสินคา
TF2031103 การออกแบบลวดลายสิ่งทอดวย
คอมพิวเตอร
TF2042324 การเตรียมโครงงานทางออกแบบแฟชั่น
TFXXXXXX วิชาชีพเลือก 2
รวม

1
3

0
3

2
0

ศึกษาดวย
ตนเอง

3
3
3

0
2
0

6
2
6

3
5
3

1
3
17

1
x
x

0
x
x

2
x
x

GEXXXXXX วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
TF2001106 การพั ฒ นาบุ ค ลากรและการฝ ก อบรม
ดานเทคโนโลยี
TF2042309 การออกแบบแฟชั่นสําหรับเด็ก
TF2042310 การทําแบบตัดบนหุนเพื่องานออกแบบ
แฟชั่น
TF2042311 การออกแบบลวดลายพิมพสิ่งทอ
TFXXXXXX วิชาชีพเลือก 1
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห =

ชั่วโมง / สัปดาห = xx

6
6

1
6
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ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 1
TF2043402 สหกิจศึกษาทางออกแบบแฟชั่น

รวม

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

6
6

0
0

40
40

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
12

0
3
x
x
x

9
0
x
x
x

ศึกษาดวย
ตนเอง

0
0

ชั่วโมง / สัปดาห = 40
ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 2
TF2042425

โครงงานทางออกแบบแฟชั่น
TF2001109 การจัดการอุตสาหกรรมสิ่งทอ
XXXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1
XXXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2
รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = xx

ศึกษาดวย
ตนเอง

0
6
x
X
x
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แผนการเรียนปกติ วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ
ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1
GE210010X วิชากลุมภาษาไทย
GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
GEXXXXXXX วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

GE250010X วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ
TF2031101

การวาดภาพ
TF2001105 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร
TF2001102 วิทยาศาสตรเสนใย
รวม

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

3
3
3
1
3
3
3

3
3
3
0
0
2
3

0
0
0
2
6
2
0

6
6
6
1
3
5
6

19

14

10

33

ชั่วโมง / สัปดาห = 24
ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2
GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
GE250010X วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ
TF2001103 วิทยาศาสตรสี
TF2001104 การยศาสตรในงานสิ่งทอ
TF2032102 หลักการออกแบบ
TF2052101 การวาดเสนสําหรับออกแบบผลิตภัณฑ
TF2052102 ประวัติศาสตรสิ่งทอ

รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = 24

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
3
1
3
3
3
3

3
0
3
3
2
0

0
2
0
0
2
6

3
19

3
14

0
10

ศึกษาดวย
ตนเอง

6
1
6
6
5
3

6
33
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ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

GE220010X วิชากลุมภาษาตางประเทศ
GEXXXXXX วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
GEXXXXXX วิชากลุมบูรณาการ

3
3

3
3

0
0

TF2001101
TF2001107
TF2052203
TF2052204

3
3
3
3
20

3
0
2
0
13

0
6
2
6
14

สถิติสําหรับงานสิ่งทอ
พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องนุงหม
การเขียนแบบ
การออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ
รวม

2

2

0

ศึกษาดวย
ตนเอง

6
6
4

6
3
5
3
33

ชั่วโมง / สัปดาห = 27
ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2
GE220010X วิชากลุมภาษาตางประเทศ
GEXXXXXX วิชากลุมบูรณาการ

TF2001110
TF2052205
TF2052206
TF2052207
TF2052208

วัสดุสิ่งทอ
คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบ
การพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอพื้นถิ่น
การทําแบบตัดผลิตภัณฑสิ่งทอ
กราฟกงานออกแบบ
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = 28

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
3

3

0

3
3
3
3
3
20

3
0
2
0
2
12

0
6
2
6
2
16

2

2

0

ศึกษาดวย
ตนเอง

6
4

6
3
5
3
5
32

30

ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1
GEXXXXXXX วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

TF2001106 การพัฒนาบุคลากรและการฝกอบรมดาน
เทคโนโลยี
TF2052309 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ
TF2052310 การออกแบบเคหะสิ่งทอ
TF2052311 การออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอสําหรับ
เครื่องเรือน
TFxxxxxxx วิชาชีพเลือก 1
รวม

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

3
3

3
3

0
0

6
6

3
3
3

0
1
1

6
4
4

0
4
4

3
18

x
x

x
x

x
x

ชั่วโมง / สัปดาห = xx

ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2
TF2003301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
TF2001108 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถาน
ประกอบการ
TF2031103 การออกแบบลวดลายสิ่งทอดวยคอมพิวเตอร
TF2052312 บรรจุภัณฑสิ่งทอ
TF2052313 เทคนิคการทอ
TF2052324 การเตรียมโครงงานทางออกแบบผลิตภัณฑ
TFxxxxxxx วิชาชีพเลือก 2
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = xx

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

1

0

2

1

3

3

0

6

3
3
3
1
3
17

0
2
0
1
x
x

6
2
6
0
x
x

3
5
3
2
x
x

31

ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 1
TF2053402 สหกิจศึกษาทางออกแบบผลิตภัณฑ
รวม

หนวยกิต ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

6

0

40

0

6

0

40

0

ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

ชั่วโมง / สัปดาห = 40
ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 2
TF2052425

โครงงานทางออกแบบผลิตภัณฑ

TF2001109 การจัดการอุตสาหกรรมสิ่งทอ
XXXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1
XXXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = xx

หนวยกิต ทฤษฎี
3

0

9

3
3
3
12

3
x
x
x

0
x
x
x

0

6
x
x
x

32

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาภาษาไทย
GE2100101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานในการใชภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟง
การพูด การอานและการเขียนประเภทตาง ๆ
Basic Thai language usage; language and communication;
language skills, listening, speaking, reading and writing

GE2100102

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

GE2100103

ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
3(3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการนําเสนอ ทักษะการรับและการสงสาร การพูด
เพื่อการนําเสนอ การอานและการนําเสนอขอมูลทางสถิติ และการเขียนเพื่อการนําเสนอ
Basic knowledge of presentation; skills for receiving and sending
messages; reading and presenting statistical data; writing for presentation
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GE2100104

วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วรรณคดีไทย ความหมายและความสําคัญประเภทของวรรณคดี
การวิเคราะหและการประเมินคาวรรณคดี ความสัมพันธระหวางวรรณคดีกับวิถีไทย
Thai literature; definitions and importance; types of literature;
literature analysis and evaluation; the relationship between literature and Thai way of life

GE2100105

การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
Thai Writing for Careers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การเขี ย น การเขี ย นหนั ง สื อ ราชการ การเขี ย น
รายงานการประชุม การเขียนสารและคํากลาวในโอกาสตาง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนสารคดี
การเขียนโฆษณาและประชาสัมพันธ
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages;
speeches; projects; documentary, advertisements and public relations
กลุมวิชาภาษาตางประเทศ

GE2201101

ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชสํานวนและโครงสรางภาษาระดับพื้นฐาน การทักทาย การแนะนําตัว
การบรรยายบุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยาย
เหตุการณในอดีต และการบรรยายแผนการและการพยากรณในอนาคต
Basic English 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
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GE2201102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาระดับสูงขึ้น เพื่อใชภาษาใหถูกตองตามสถานการณตางๆ ได
อย างเหมาะสม การเปรีย บเที ยบ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และการเตือน การกําหนด
เงื่อนไข ขาวสารขอมูล การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงาน
Upper level of English usage in various situations: comparison;
instructions and warning; conditions; news; exchanging opinions; job application

GE2200101

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ ความรูเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวน
เกี่ยวกับวิชาชีพ ใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การใหนิยาม การจําแนกประเภท ขั้นตอน
การปฏิบัติ ปาย ประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการ
English usage for careers in technical fields: technical terms and
work-related expressions; definitions and classification; main ideas and supporting details;
instructions and process description; cause and effect relationship

GE2200102

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Careers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสื่ อสารภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในอาชีพตาง ๆ การพบปะผูคนใน
สถานประกอบการ การใช โทรศั พทเพื่อติ ดตองานธุ รกิ จ การนั ดหมายเจรจาธุ รกิ จ การนําเสนอผล
ประกอบการ การบอกคุณสมบัติของสินคาและบริการ การระบุเปาหมายและการตัดสินใจทําธุรกิจ การตอ
ว าและการแก ป ญหาข อร องทุ กข การตรวจสอบความก า วหน า ของการดํ า เนิ น งาน ความเข า ใจ
วัฒนธรรมในอาชีพตางๆ
English communication in various careers: meeting people in
workplace; telephoning in business; making an appointment in business; giving
presentation about company performance; describing products and services;
identifying goals and making business decision; making and dealing with complaints;
checking progress on work; understanding culture in careers culture
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GE2200103

การอานภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Reading
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชพจนานุกรม การเดาความหมายของคําศัพทจากปริบท องคประกอบ
และโครงสรางของประโยค องคประกอบที่ชวยในการอาน ทักษะการอานจับใจความ และเทคนิค
การอาน
Using a dictionary; guessing words meanings from context;
components and sentence structures; components of reading comprehension; reading
for main ideas and reading techniques

GE2200104

การฟงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การฟ งภาษาอั งกฤษในสถานการณ ต างๆ ในชีวิ ตประจํา วัน การฟง บท
สนทนา การฟ งระดับ ยอหนา การฟงบทความและตอบคําถาม ทักษะการฟงเพื่อจับใจความและ
เทคนิคการฟง
English listening skills in various situations in daily lives;
listening to dialogues, paragraphs, articles and answering; listening comprehension for
main ideas and listening techniques

GE2200105

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันใหถูกตอง
ตามวั ฒ นธรรมของเจ า ของภาษา การทักทายและแนะนํา ตัว การใหคํ าแนะนํา การสนทนาทาง
โทรศัพท การบอกที่ตั้งและทิศทาง การขอรองและการเสนอให การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance
with native culture: greetings and introductions; giving advice; telephoning; locations
and directions; requests and offers; thanking and apologizing
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GE2200106

ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chinese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทั กษะภาษาจีน เบื้องตน ระบบพิ น อิน ประโยคและไวยากรณ
การสนทนาและการอานขอความภาษาจีนสั้น ๆ การสรุปเนื้อหาและการตอบคําถามเปนภาษาจีน
Introduction to Chinese language skills; Pinyin system; sentence
patterns and grammar; short conversations and reading short messages; making a
summary and answering questions

GE2200107

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คําศัพทและสํานวนภาษาจีนที่ใชในชีวิตประจําวัน การสนทนาโตตอบ
การเขียนจดหมายโตตอบ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส
Chinese vocabulary and expressions used in daily life; writing
correspondence; writing electronic mails

กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
GE2300101

พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
3(3-0-6)
Social Dynamics and Modernity
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสมัยใหม โครงสรางสังคมและสถาบัน
ความทันสมัยและกระแสโลกาภิวัตน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พัฒนาการทางการเมือง หนาที่
พลเมือง ประชาธิปไตยและการมีสวนรวมทางการเมือง ปญหาสังคมและการแกไข
Modern sociological concepts and theories; social structure and
institutions; modernity and globalization trends; cultural diversity; political
development; civics; democracy and participation in politics; social problems and
solutions
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GE2300102

มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย
แรงจูงใจกับมนุษยสัมพันธในองคการ การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ มนุษยสัมพันธในวัฒนธรรมไทย
หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ
Introduction to human relations; human behavior and nature;
motivation and human relations in organizations; communication and human relations;
human relations in Thai culture; religious principles and human relations

GE2300103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู เบื้องตนเกี่ ยวกับ การวิจัย วั ตถุประสงคและประเภทของการวิจั ย
ขั้นตอนและการออกแบบวิจัย วิธีการสุมตัวอยางและการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลการ
วิจัย การตีความและการนําเสนอขอมูลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research;
research process and design; sampling and data collection; data analysis; data
interpretation and presentation; research report writing

GE2300104

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
3(3-0-6)
Quality of Life and Social Skill Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสรางแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหนาที่และความรับผิดชอบ
ของบุค คล กลยุทธการบริหารตนเอง เทคนิค การครองใจคน การสรางผลผลิตและการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Formation of self-world views and attitudes; individual’s duties
and responsibilities; self-managing strategies; techniques in handling people; efficient
work performance; morality and professional ethics
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GE2300105

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปดานสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไก
ราคา สถาบั น ทางเศรษฐกิ จ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม ความร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ใน
ระดับประเทศตาง ๆ
General knowledge of economic society; development of
economic system and pricing, economic institution; social and economic development;
economic cooperation at various levels

GE2300106

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การบริหารจัดการที่ดีและความเสี่ยงสําหรับองคการสมัยใหม ปญหา ผลกระทบและวิกฤติการพัฒนา
ในสั งคมไทยและ สั งคมโลก เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมสีเขียวและ
นิเวศวิทยา การประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดําริ
Philosophy and concepts of sufficiency economy; economic
development; good governance and risk management for modern organization;
problems, impact, and crises of development in Thai and global societies; technology
and innovation for sustainable development; green society and ecology; application
of sufficiency economy philosophy and the Royal projects

GE2300107

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับ
การประกอบวิ ช าชี พ การคุ ม ครองแรงงาน แรงงานสั ม พั น ธ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน จริ ย ธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม
Introduction to law; rules and regulations concerning
professions; Labour Protection; relationlabour professional ethics; human-right; ethics
and social responsibility
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GE2300108

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ อาเซี ย นและรั ฐ สมาชิ ก อั ต ลั ก ษณ แ ละความ
หลากหลาย แนวคิดการกอตั้งปฏิญญา กฎบัตรและที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ความรวมมือในการ
พัฒนาและเสาหลักอาเซียน ความสําคัญของการอยูรวมกันในภูมิภาค การบูรณาการทํางานรวมกัน
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
Basic knowledge of ASEAN and its state members; identity and
diversity establishment concept; declarations; ASEAN charter and summit; ASEAN
development cooperation and pillars; importance of coexistence; work-together
integration for a sustainable future

GE2300109

สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปญหาความ
ขัดแยงและความรุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ การจัดการความขัดแยง
โดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies;
problems, conflict and violence in family, community, nation and among countries;
non-violence conflict resolution

GE2400101

การรูสารสนเทศและการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information Literacy and Study Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารรู ส ารสนเทศ ทรั พ ยากรสารสนเทศ
การประเมิ น และการคัดเลือกสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุด
การสืบคนและการใชเครื่องมือ ทักษะการคนควา การอางอิงและบรรณานุกรม จริยธรรมและการ
ลอกเลียนผลงานวิชาการ
Information literacy concepts and theories; information
evaluation and selection; library’s information-resources storage systems; information
resources searching and tool usage; searching skills; citation and bibliography ethics
and plagiarism
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GE2400102

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้น ฐานทางจิตวิทยา พัน ธุกรรม สิ่งแวดลอมและพัฒ นาการของ
มนุษย สรีรวิทยาที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรูและการจูงใจ เชาวนปญญา
และความฉลาดทางอารมณ บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Basic psychology; heredity; 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

GE2400103

ไทยศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น
3(3-0-6)
Thai Studies and Local Wisdom
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความเปนมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย
ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมขาว ภูมิปญญาไทยและทองถิ่น
Background of native Thai; Thai social, economic, and
government; beliefs; religion; tradition; rice culture; Thai and its local wisdom

GE2400104

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฏีบุคลิกภาพ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
บุคลิกภาพ การปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรูเกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธ
กับบุคลิกภาพ
และการพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors
affecting personality; personality improvement; self-perception, mental health and
self-adjustment; human relation and personality; perfect personality development

GE2400105

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิดและองคประกอบพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตน ภาวะผูนํา
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การเปลี่ยนแปลงการเรีย นรู การพั ฒนาการทํางาน การปรับ ตัว มนุษยสัมพันธและการสื่อสารใน
องคการสมัยใหม สุขภาพจิตและการเสริมสรางชีวิตใหเปนสุข
Human behavior concepts; elements of human behaviors;
self-development; transformational leadership; learning; work development;
self-adjustment; human relations in modern organization and communication; mental
health and happy life enhancement
GE2400106

การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(3-0-6)
Qualitative Research
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลั กการและกระบวนการวิจั ยเชิงคุณภาพ รูป แบบการวิจั ยเชิงคุณภาพ
จรรยาบรรณการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการศึกษาและการรวบรวมขอมูลการตีความ
และการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากภาคสนาม และการเขียนรายงานวิจัย
Principle and process of qualitative research; types of qualitative
research; research ethics; research design; study procedures and data collection field
data interpretation and analysis; and report writing

GE2400107

การพัฒนาและประเมินโครงการ
3(3-0-6)
Program Development and Evaluation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา การวางแผน การกําหนดวัตถุประสงค
การออกแบบโครงการพัฒนา การสรางบรรยากาศการมีสวนรวมและการเรียนรู การบริหารโครงการ
Development concepts and theories; planning; objectives
formulation development project design; creation of participatory and learning
atmosphere; project administration

GE2400108

การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Mind Development for Quality of Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : –
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับจิตของมนุษย ศาสตรวาดวยการพัฒนาสมาธิ สมาธิกับ
การพัฒนาสมาธิ จิตกับการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม การประยุกตใชสมาธิในชีวิตประจําวัน
General knowledge of human; science of mind development;
meditation and mind development; mind and inappropriate behavior change;
meditation in daily life
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กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
GE2500101

พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ วิทยาศาสตรการกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย ดัชนีมวลกาย รูปแบบของการจัดการแขงขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเลน
กีฬาและการปฐมพยาบาล 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

GE2500102

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบ
ของลีลาศ ฝกทักษะพื้นฐานการลีลาศในจังหวะตาง ๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance;
types of social dance; practice of social dance

GE2500103

กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภททีม
การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภททีม การแขงขันกีฬา
และการจัดการแขงขันกีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of team sports; training team sports; building
physical fitness; rules; regulations and etiquettes of team sports; competition
management of team sports; sports injuries and first aid
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GE2500104

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภทบุคคล ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภท
บุคคล การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล
การแขงขันกีฬาและการจัดการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐม
พยาบาล
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

GE2500105

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ ความหมายและความสําคัญ ประเภท
ของนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ ฝกปฏิบัติการเปนผูนํานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อ
การฝกอบรม เกมสนันทนาการ การอยูคายพักแรมกับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม
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
กลุมวิชาคณิตศาสตร

GE2600101

คณิตศาสตรพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ตรรกศาสตรเ บื ้อ งตน เมตริก ซแ ละตัว กํ า หนด กฎการนับ การเรีย ง
สับเปลี่ยนและ การจัดหมู ความนาจะเปนเบื้องตน ทฤษฎีบททวินาม ลําดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules,
permutation and combination; introduction to probability; binomial theorem; sequences
and series
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GE2600102

สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติตัวแปรสุม การสุมตัวอยาง การประมาณคา
และการทดสอบสมมติฐาน
Introduction to statistics; random variables; sampling; estimation;
hypothesis testing

GE2600103

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราสวน สัดสวน รอยละและ
การประยุกต พื้นที่และปริมาตร ดอกเบี้ยและเงินผอนชําระ ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินได เลขดัชนี
ตรรกศาสตรเบื้องตนและการใหเหตุผล และความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ
Introduction to weights and measurement; ratio, proportion,
percentage and applications; area and volume; interest and installment payment; value
added tax and income tax; index; introduction to logic and reasoning; introduction to
statistics
กลุมวิชาวิทยาศาสตร

GE2700101

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี วิ ท ยาศาสตร กั บ
ปรากฏการณธรรมชาติ พลังงาน ไฟฟาและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมี
ในชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย
Introduction to science and technology; science and natural
phenomenon; energy; electricity and telecommunication; radiation and radioactivity;
chemical substances in everyday life; evolution and human genome
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GE2700102

สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resource Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยา
และสมดุลธรรมชาติ ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละการอนุรัก ษ มลพิษ สิ่ง แวดลอ ม การประเมิน ผล
กระทบสิ่งแวดลอมและ การจัดการสิ่งแวดลอม
Basic knowledge of environment and resource management;
ecological principles and natural balance; natural resources and conservation;
environmental pollution; environmental impact assessment and environment
management
กลุมวิชาบูรณาการดานสังคมศาสตร

GE2810101

โลกในศตวรรษที่ 21
2(2-0-4)
st
World in 21 Century
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : โลกาภิวัฒนและความทันสมัย เศรษฐกิจและการเมืองในสังคมโลก วิกฤต
การพัฒนา ความเปนพลเมืองโลก สังคมสรางสรรค การพัฒนาที่ ยั่งยืน สังคมแห งการเรียนรูและ
ทักษะแหงศตวรรษที่ 21
Globalization and modernity; world economics and political;
crises in development; global citizenship; creative society, sustainable development;
learning society and 21st century skills

GE2810102

การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
2(2-0-4)
Self Development for Careers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักและพื้นฐานการพัฒนาตนเองเพื่อการเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ ทักษะและ
คุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการทํางาน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง บุคลิกภาพ การทํางานเปนทีม
การเปนผูประกอบการและความคิดสรางสรรคสําหรับการเขาสูอาชีพ
Principles and foundations in self-development to be
hands-on graduates; necessary skills and characteristics to work; transformational
leadership; personality; teamwork; entrepreneurship and creative thinking to careers
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GE2810103

ชีวิตและการคิดเชิงบวก
2(2-0-4)
Life and Positive Thinking
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การพัฒนาทักษะชีวิต การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง การคิด
เชิงบวก การใครครวญดวยวิจารณญาณ การพัฒนาสติ การเรียนรูตลอดชีวิต ชีวิตและการแกปญหา
Life skill development; transformative learning; positive thinking;
critical reflection; consciousness development; life-long learning; life and problem
solving

GE2810104

การออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Exercise and Sports for Health
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการของวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย ความรูเกี่ยวกับ
กิจกรรมทางกาย การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทาง
กายดวยตนเอง การบริโภคอาหาร การควบคุมน้ําหนัก การพักผอนดวยกิจกรรมนันทนาการ
การประยุกตวิทยาศาสตรการกีฬากับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
The principles of sports science and fitness; knowledge of
physical activities; enhancing physical fitness for health; self-physical fitness tests; food
consumption; weight control; leisure and recreation activities; the application of sports
science and exercise for health

GE2810105

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Activities for Health
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายและความสําคัญของสุขภาพและสุขปฏิบัติ การดูแลตนเองใหมี
สุขปฏิบัติที่ดี กิจกรรมเพื่อสรางเสริมสุขภาพ อาหารและโภชนาการ การสงเสริมสุขภาพจิต
The meaning and importance of health and health care
practitioners; self-care for good health practitioners; activities for enhancing good
health; food and nutrition; the promotion of mental health
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กลุมวิชาบูรณาการดานวิทยาศาสตร
GE2820101

ปกิณกคณิตศาสตร
2(2-0-4)
Miscellaneous Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เทคนิคและแนวคิดทางคณิตศาสตร คณิตคิดเร็ว คณิตศิลป คณิตพยากรณ
คณิตกับการลงทุน คณิตกับสุขภาพ
Technique and mathematical concepts; mathematical tricks;
mathematical art; mathematics for forecasting; mathematics and investment; mathematics
and health

GE2820102

สุขภาพและความงาม

วิทยาศาสตรกับการดํารงชีวิต
2(2-0-4)
Science for Living
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : อาหาร ยา สมุนไพรและเครื่องสําอาง ไฟฟาและความปลอดภัย เทคโนโลยี

Foods; drugs herbs and cosmetics; electricity and safety;
technologies; health and beauty
GE2820103

วัสดุและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
2(2-0-4)
Material and Application in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวัสดุ วัสดุงานบรรจุภัณฑอาหาร วัสดุยานยนต วัสดุ
ทางการแพทย วัสดุสําหรับเครื่องนุงหม วัสดุในงานกอสราง วัสดุสําหรับเครื่องใชไฟฟา
Fundamental of materials; food packaging materials; automotive
materials; medical materials; materials for clothing; construction materials; material for
electric appliance
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
2.1.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
TF2001101

สถิติสําหรับงานสิ่งทอ
3(3-0-6)
Statistics for Textiles
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ สถิ ติ ข อ มู ล และการอธิ บ ายข อ มู ล การทดสอบ
สมมติฐาน การสุมตัวอยาง โปรแกรมพื้นฐานสําหรับงานสถิติ
Basic statistics; data and data presentation; hypothesis testing;
sampling; basic programs for statistics

TF2001102

วิทยาศาสตรเสนใย
3(3-0-6)
Fiber Science
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เสนใยในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เสนใยธรรมชาติ เสนใยกึ่งสังเคราะห เสนใย
สังเคราะห เสนใยสิ่งทอเทคนิค
Fibers in textile industry; natural fibers; regenerated fibers;
synthetic fibers; technical textile fibers

TF2001103

วิทยาศาสตรสี
3(3-0-6)
Color Science
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทฤษฎีการมองเห็นสี ปรากฏการณของสี จิตวิทยาของสี การจัดระบบสี
สารใหสีในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Theory of color perception; color phenomena; color
psychology; color specification system; colorants in textile industry

TF2001104

การยศาสตรในงานสิ่งทอ
3(3-0-6)
Ergonomics in Textiles
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ระบบโครงสรางรางกายมนุษย ขนาดสัดสว นมาตรฐานของมนุษย การ
เคลื่อนไหวของรางกายมนุษย สภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอสมรรถนะการทํางาน สัดสวนรางกาย
มนุษยกับการออกแบบ
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Human body structure system; standard proportion of human
body; human body movement; environmental impact on work performance;
proportion of human body and design
2.1.2 กลุมวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
TF2001105

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Information and Computer Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การบริ ห ารข อ มู ล การใช อิ น เทอร เ น็ ต การสื่ อ สารสมั ย ใหม การนํ า
เทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันมาใชในงานอุตสาหกรรม การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ
Information management; Internet use; modern communication;
application of information technology in industry; application of information
technology in management
TF2001106

การพัฒนาบุคลากรและการฝกอบรมดานเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Personnel Development and Technology Training
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การพั ฒนาบุคลากรในองค กร การวางแผนและการบริห ารการฝกอบรม
การพัฒนาตามสายอาชีพ การสํารวจความจําเปนในการฝกอบรม การกําหนดวัตถุประสงคในการ
ฝ ก อบรม เทคนิ ค การนํ า เสนอและการสอนงานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สื่ อ การฝ ก อบรม การวั ด
ประเมินผล การจัดทําเอกสารในการฝกอบรม และการฝกปฏิบัติการเปนวิทยากรหรือสอนงาน
Personnel management in organization; planning and training
management; career development; survey for necessity of training; objective setting
for training; presentation techniques and effective coaching; training media;
measurement and evaluation; training document preparation; trainer or coaching
training
TF2001107

พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องนุงหม
3(0-6-3)
Fundamentals of Clothing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ฝกปฏิบัติการใชวัสดุและอุปกรณในการตัดเย็บ การเย็บดวยมือ
การเย็บดวยเครื่องจักรเย็บผาอุตสาหกรรม การซอมแซมเสื้อผา การตัดเย็บผลิตภัณฑสิ่งทอ
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Practice in material and sewing tools; hand sewing; sewing with
industrial sewing machines; cloth repairing; textile product sewing
TF2001108

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
3(3-0-6)
Safety and Occupational Health in Workplace
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระเบียบปฏิบัติและ
กฎหมายดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของกับอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย หลักการและเทคนิคที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
Principles of occupational health and safety management;
occupational health and safety regulations and laws; international standard systems
of occupational health and safety; principles and techniques of safety and
occupational health in workplace
TF2001109

การจัดการอุตสาหกรรมสิ่งทอ
3(3-0-6)
Textile Industrial Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พื้นฐานการจัดการอุตสาหกรรม การตลาดสิ่งทอ โครงสรางและการจัดการ
องคการ การบริหารการจัดซื้อและวัสดุคงคลัง การควบคุมตนทุนทางอุตสาหกรรม การจัดการหวงโซ
อุปทาน การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Fundamentals of industrial management; textile marketing;
organization structure and management; purchasing and inventory management;
industrial cost controls; supply chain management; productivity of textile industry

TF2001110

วัสดุสิ่งทอ
3(3-0-6)
Textile Materials
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วัสดุสิ่งทอ ประเภทของวัสดุสิ่งทอ คุณสมบัติและสวนประกอบของวัสดุสิ่ง
ทอ การประยุกตใชงานของวัสดุสิ่งทอ วัสดุสิ่งทอกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
Textile materials; types of textile materials; properties and
components of textile materials; application of textile materials; textile materials and
environmental impact
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2.2 วิชาเฉพาะดาน
2.2.1 กลุมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
2.2.1.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
TF2031101
การวาดภาพ
3(0-6-3)
Drawing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ฝกทักษะเกี่ยวกับการวาดรูปทรงพื้นฐาน วัสดุและอุปกรณ เทคนิคการวาด
ภาพร าง การวาดภาพจากรู ปทรงธรรมชาติและรูป ทรงที่มนุษยสร างขึ้ น การวาดภาพรางในงาน
ออกแบบ
Skill practice in drawing basic shapes; materials and equipment;
drawing techniques; drawing from natural shapes and man-made shapes; drawing in
design
TF2031102

หลักการออกแบบ
3(2-2-5)
Principles of Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบขั้ น พื้ น ฐาน องค ป ระกอบในการออกแบบ ลั ก ษณะของ
การออกแบบ การจัดองคประกอบศิลป ทฤษฎีสี การประยุกตใชในงานออกแบบ
Basic design; elements of design; characteristics of design; art
composition; color theory; application in design

TF2031103

การออกแบบลวดลายสิ่งทอดวยคอมพิวเตอร
3(0-6-3)
Computer Aided Decorative Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบลวดลายทอ ลวดลายลายถั ก ลวดลายพิ ม พ
การนําเสนอผลงาน 2 มิติ และ3 มิติ การประยุกตใชเพื่องานออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
Practice in weaving pattern design; knitting pattern design;
printing pattern design; presentation of 2-dimension and 3-dimension; application in
fashion and textile design
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2.2.1.2 วิชาชีพบังคับ
1. วิชาเอกออกแบบแฟชั่น
TF2042101

การวาดภาพคนเพื่อการออกแบบแฟชั่น
3(0-6-3)
Figure Drawing for Fashion Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ฝกทักษะเกี่ยวกับการวาดภาพสัดสวนรางกายมนุษย วิวัฒนาการการวาด
ภาพคนในงานออกแบบแฟชั่น การวาดภาพคนในเพศและวัย ตางๆ การวาดภาพคนในอิริยาบถ
ตาง ๆ การแสดงแบบเครื่องแตงกาย เทคนิคการนําเสนอ
Skill practice in drawing proportions of human body; evolution
of figure drawing in fashion design; drawing figure of different sexes and ages; drawing
figures in poses; cloths show; presentation technique
TF2042102

ประวัติศาสตรเครื่องแตงกาย
3(3-0-6)
Costume History
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความเปนมาของเครื่องแตงกาย อิทธิพลที่สงผลตอรูปแบบเครื่องแตงกาย
รูปแบบเครื่องแตงกายของชาติตะวันตกและชาติตะวันออก วิวัฒนาการเครื่องแตงกายของไทย
Costume history; influence affecting costume style; costumes of
western and eastern nations; evolution of Thai costumes
TF2042203

การทําแบบตัดเพื่องานแฟชั่นเบื้องตน
3(0-6-3)
Introduction to Pattern Making for Fashion
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปฏิบัติการทําแบบตัด การทําแบบตัดเสื้อ การทําแบบตัดกระโปรง การทํา
แบบตัดกางเกง การทดลองแบบตัด
Practice in pattern making; pattern making for blouse; pattern
making for skirt; pattern making for pants; tailor experiment
TF2042204

การออกแบบแฟชั่น 1
3(1-4-4)
Fashion Design 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบเครื่องแตงกาย ประเภทเครื่องแตงกาย การสรางแรงบันดาลใจ
การพัฒนารูปแบบเครื่องแตงกาย การเลือกใชวัสดุ การนําเสนอรูปแบบเครื่องแตงกาย
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Clothing design; types of clothing; inspiration; development of
clothing styles; materials selection ; presentation of clothing styles
TF2042205

การออกแบบแฟชั่น 2
3(0-6-3)
Fashion Design 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : TF2042204 การออกแบบแฟชั่น 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปฏิบัติการการสืบคนขอมูลเพื่อการออกแบบแฟชั่น แนวโนมเครื่องแตง
กายบุรุษและสตรี การสรางแรงบันดาลใจในการออกแบบคอลเลคชั่น การเลือกใชวัสดุและเทคนิคการ
ตกแตง การสรางตนแบบ การนําเสนอรูปแบบเครื่องแตงกายบุรุษและสตรี
Practice in searching for information in fashion design; men and
women clothing trends; inspiration for collection design; materials selection and
decorative techniques; prototyping; presentation of men and women clothing styles
TF2042206

การพัฒนาแบบตัดเพื่องานแฟชั่น
3(0-6-3)
Development of Pattern Making for Fashion
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห รู ป แบบเสื้ อ ผ า เทคนิ ค การดั ด แปลงแบบตั ด เสื้ อ
เทคนิคการดัดแปลงแบบตัดกระโปรง เทคนิคการดัดแปลงแบบตัดกางเกง การแกไขแบบตัดใหเขา
กับรูปราง การทดลองแบบตัด
Practice in clothing pattern analysis; adaptation techniques for
shirt pattern; adaptation technique for skirt pattern; adaptation technique for pants
pattern; adjusting pattern to shape; tailor experiment

TF2042207

คอมพิวเตอรกราฟกเพื่องานออกแบบแฟชั่น
3(2-2-5)
Computer Graphic for Fashion Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : โปรแกรมคอมพิ ว เตอร เ พื่ อ การออกแบบ โปรแกรมอโดบี โ ฟโต ช อป
โปรแกรมอโดบีอิลาสเตเตอร กราฟกในงานออกแบบแฟชั่น การประยุกตใชในงานออกแบบแฟชั่น
และสิ่งทอ
Computer programs for design; adobe photoshop; adobe
illustrator; graphic in fashion design; application in fashion and textile design
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TF2042208

สิ่งทอพื้นถิ่น
3(3-0-6)
Local Textiles
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความเป น มาของสิ่ ง ทอแต ล ะพื้ น ถิ่ น ลั ก ษณะของสิ่ ง ทอแต ล ะพื้ น ถิ่ น
กระบวนการสรางลวดลาย สุนทรียะในงานสิ่งทอพื้นถิ่น การประยุกตใชเพื่องานออกแบบแฟชั่นและ
สิ่งทอ
History of each local textiles; characteristics of each local
textiles; pattern process; aesthetics of local textiles; application in fashion and textile
design

TF2042309

การออกแบบแฟชั่นสําหรับเด็ก
3(2-2-5)
Fashion Design for Children
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การวิเคราะหตลาดแฟชั่นเด็ก การศึกษาแนวโนมแฟชั่นเด็กเพื่อการสราง
แรงบันดาลใจ การออกแบบคอลเลคชั่น การเลือกใชวัสดุ การสรางตนแบบ การนําเสนอเครื่องแตง
การสําหรับเด็ก
Children fashion market analysis; study of children fashion
trends for inspiration; collection design; materials selection; prototyping; presentation
of children cloths
TF2042310

การทําแบบตัดบนหุนเพื่องานออกแบบแฟชั่น
3(0-6-3)
Draping for Fashion Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปฏิบัติการทําแบบตัดบนหุน การกําหนดเสนเทป การเตรียมผา การขึ้น
แมแบบกระโปรง การขึ้นแมแบบเสื้อ การขึ้นแมแบบชุดติดกัน การทดลองแบบตัด
Practice in draping pattern making; defining line tape; fabric
preparation; skirt draping; shirt draping; dress draping; tailor experiment

TF2042311

การออกแบบลวดลายพิมพสิ่งทอ
3(2-2-5)
Textile Printing Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ลวดลายพิมพสิ่งทอ หลักการออกแบบลวดลาย การวิเคราะหและการ
ประยุกตใชแนวโนมแฟชั่น กระบวนการออกแบบลวดลาย การสรางตนแบบ การนําเสนอรูปแบบ
ลวดลายพิมพสิ่งทอ
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Textile printing patterns; principles of pattern design; analysis
and application of fashion trends; pattern design process; prototyping; presentation of
textile printing patterns
TF2042312

การถักและการทอเพื่องานแฟชั่น
3(0-6-3)
Knitting and Weaving for Fashion
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปฏิบัติการการถักและการทอ รูปแบบลวดลายการถักและการทอ วัสดุ
สําหรับการถักและการทอ กระบวนการถักและทอ การออกแบบและพัฒนาลวดลาย การประยุกตใช
ในงานออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
Practice in for knitting and weaving; patterns of knitting and
weaving; knitting and weaving materials; knitting and weaving process; design and
pattern development; application in fashion and textile design

TF2042313

การออกแบบแฟชั่นเพื่อสรางตราสินคา
3(2-2-5)
Fashion Design for Branding
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การวิ เ คราะหขอมูล และการวางแผนตลาดสิ น คาแฟชั่น การวิเ คราะห
แนวโนมแฟชั่น การจัดรูปแบบคอลเลคชั่นสินคา การสรางรูปแบบเฉพาะบุคคล จรรยาบรรณของนัก
ออกแบบ การสรางตนแบบ การนําเสนอผลงาน
Data analysis and marketing planning for fashion; analysis of
fashion trends; product collection arrangement; individual creation; ethics of designer;
prototyping; presentation

2. วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ
TF2052101

การวาดเสนสําหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ
3(0-6-3)
Drawing for Product Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปฏิบัติการวาดสัดสวนมนุษย ทัศนียภาพ เทคนิคการวาดภาพผลิตภัณฑ
เทคนิคระบายสีในงานการออกแบบผลิตภัณฑ
Practice in portrait drawing; perspective drawing; drawing
techniques for product; coloring techniques for product design
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TF2052102

ประวัติศาสตรสิ่งทอ
3(3-0-6)
Textile History
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วิวัฒนาการเครื่องนุงหมและสิ่งทอ ความสําคัญของประวัติศาสตรสิ่งทอ
บริบทของชาติตะวันตกและตะวันออก อิทธิพลดานเนื้อหาและรูปแบบของเครื่องนุงหมและสิ่งทอ
การวิเคราะหทางดานสุนทรียะเพื่องานสิ่งทอ
Evolution of apparel and textile; importance of textile history;
context of western and eastern nations; influence of content and form of apparel and
textiles; aesthetic analysis for textiles
TF2052203

การเขียนแบบ
3(2-2-5)
Drawing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พื้นฐานการเขียนแบบ สัญลักษณที่ใชในงานเขียนแบบ การจัดวาง ภาพดาน
ความหมายของเสนที่ปรากฏในงานเขียนแบบ การเขียนภาพสามมิติจากรูปทรงพื้นฐาน การเขียนภาพ
ตัดและภาพผลิตภัณฑสําหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ
Basic drawing; drawing symbols; orientation side; meaning of
lines in drawing; drawing three dimension from basic shapes; section drawing and
Imaging products for product design

TF2052204

การออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ
3(0-6-3)
Textile Product Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ ประเภทผลิตภัณฑสิ่งทอ แนวคิดและแรง
บันดาลใจที่สงผลตองานออกแบบ สไตลในงานออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ การออกแบบผลิตภัณฑสิ่ง
ทอขั้นตน
Practice in product design; categories of textile products; ideas
and inspiration that affect design; styles of textile product design; basics of textile
product design
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TF2052205

คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบ
3(0-6-3)
Computer for Drawing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปฏิบัติการเขียนแบบชิ้น สวนของผลิตภัณฑ การเขียนแบบแสดงวิธีการ
ประกอบชิ้นงาน การแสดงแบบของผลิตภัณฑ การเขียนแบบสั่งงาน
Practice in drawing parts of product; drawings procedures;
display of products in various dimensions; working drawing

TF2052206

การพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอพื้นถิ่น
3(2-2-5)
Development of Local Textile Product
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การจําแนกผลิตภัณฑสิ่งทอพื้นถิ่น การวิเคราะหขอมูลในรูปแบบลวดลาย
วัสดุและกรรมวิธีการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอพื้นถิ่น การประยุกตใชผลิตภัณฑทองถิ่น
Classification of local textile products; data analysis of pattern
forms; materials and production processes; development of local textile products;
application of local textile products;

TF2052207

การทําแบบตัดผลิตภัณฑสิ่งทอ
3(0-6-3)
Pattern Making of Textile Product
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปฏิบัติการทําแบบตัดผลิตภัณฑสิ่งทอ ประเภทและรูปแบบของผลิตภัณฑ
สิ่งทอ การขึ้นตนแบบ การวิเคราะหวัสดุที่ใชกับผลิตภัณฑสิ่งทอ การแกไขแบบตัด
Practice in product pattern making; types and varieties of textile
products; prototyping; material selection for textile products; textile product pattern
alteration

TF2052208

กราฟกงานออกแบบ
3(2-2-5)
Graphic Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบงานกราฟ ก สี กั บ การออกแบบ กระบวนการออกแบบ
ซอฟทแวรในการออกแบบ การนําเสนองาน
Graphic design; color and design; design process; software in
design; presentation
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TF2052309

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ
3(0-6-3)
Computer for Product Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปฏิบัติการออกแบบและสรางงาน 3 มิติ การประกอบชิ้นงาน การออกแบบ
ชิ้นงาน การสรางรูปแบบการเคลื่อนไหว
Practice in design and three-dimensional creating; assembly;
workpiece design; animation creation

TF2052310

การออกแบบเคหะสิ่งทอ
3(2-2-5)
Household Textile Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เคหะสิ่งทอ ประเภทของเคหะสิ่งทอ รูปแบบการออกแบบตามสมัยนิยม
ประเภทของวัสดุที่ใชในการตกแตง ขนาดมาตรฐานและสัญลักษณของเคหะสิ่งทอ การนําเสนองาน
ออกแบบเคหะสิ่งทอ
Household textile; types of household textiles; types of
decorating materials; standard size and household textile symbols; household textile
design presentation

TF2052311

การออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอสําหรับเครื่องเรือน
3(1-4-4)
Textile Product Design for Furniture
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เครื่องเรือน วัสดุสิ่งทอสําหรับงานออกแบบเครื่องเรือน โครงสรางสําหรับ
เครื่องเรือน การออกแบบเครื่องเรือนเพื่อตอบการใชงานเฉพาะดาน กระบวนการผลิตเครื่องเรือน
Furniture; textile materials for furniture design; furniture
structure ; furniture design for particular uses; furniture manufacturing process

TF2053312

บรรจุภัณฑสิ่งทอ
3(2-2-5)
Textile Packaging
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบบรรจุภัณฑ วัสดุสําหรับบรรจุภัณฑสิ่งทอ การออกแบบ
โครงสราง การออกแบบกราฟก กรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑสิ่งทอ
Packaging deign; materials for textile packaging; structural design;
graphic design; production of textile packaging

59

TF2052313

เทคนิคการทอ
3(0-6-3)
Weaving Techniques
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เทคนิคการทอและขั้นตอนพื้นฐาน สวนประกอบเครื่องทอ วิเคราะหตัวแปร
ตรวจสอบผืนผาและควบคุมคุณภาพ
Techniques and basic procedures in weaving, weaving
components, variable analysis, fabric checking and quality control
2.2.1.3 วิชาชีพเลือก

1. วิชาเอกออกแบบแฟชั่น
TF2043314

ศิลปะสิ่งทอ
3(2-2-5)
Textile Art
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : องคประกอบทางศิลปะ แนวความคิดในการสรางสรรคงานศิลปะสิ่งทอ
วัสดุศิลปะสิ่งทอ กลวิธีการสรางสรรคงานศิลปะสิ่งทอ การประยุกตใชกับงานออกแบบแฟชั่น
Composition of art; concept of textile art creation; textile art
material; strategies of textile art creation; application in fashion and textile design
TF2043315

การออกแบบเครื่องแตงกายเพื่อการแสดง
3(2-2-5)
Costume Design for Performance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบเครื่องแตงกาย ประเภทของการออกแบบเครื่องแตงกายเพื่อ
การแสดง การวิเคราะหบทบาทตัวละคร การแตงหนา การนําเสนอรูปแบบเครื่องแตงกายเพื่อการ
แสดง
Costume design; types of costume design for performance;
character analysis; makeup; presentation of performance costumes

TF2043316

การถายภาพสําหรับงานแฟชั่น
3(1-4-4)
Fashion Photography
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กล อ งและอุ ป กรณ การจั ด องค ป ระกอบในการถ า ยภาพ การสร า ง
แนวความคิ ด ในงานถ า ยภาพแฟชั่ น การถ า ยภาพสํ า หรั บ งานแฟชั่ น ในสตู ดิ โ อและกลางแจ ง
การปรับแตงภาพ การนําเสนอภาพถายในงานแฟชั่น
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Camera and photography equipment; composition of
photography; creating concept in fashion photography; indoor and outdoor fashion
photography; customizing photo; fashion photography presentation
TF2043317

การออกแบบเครื่องประกอบการแตงกาย
3(2-2-5)
Accessories Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เครื่องประกอบการแตงกาย ประเภทของเครื่องประกอบการแตงกาย การ
เลือกใชวัสดุ การสรางแบบตัด การตัดเย็บ การนําเสนอเครื่องประกอบการแตงกาย
Accessories; types of accessories; materials selection; pattern
making; sewing; presentation of accessories

TF2043318

การพัฒนาแบบตัดบนหุนเพื่องานออกแบบแฟชั่น
3(1-4-4)
Development of Draping for Fashion Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การวิเคราะหรูปแบบ การสรางแบบตัดบนหุน การทดลองแบบและการ
ปรับขนาด การตัดเย็บตนแบบ การนําเสนอตนแบบเพื่องานออกแบบแฟชั่น
Pattern analysis; draping pattern making; experimenting design
and sizing; prototyping sewing; presentation of prototypes for fashion design

TF2043319

การจัดแสดงสินคาดานแฟชั่น
3(2-2-5)
Visual Merchandising
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วัตถุประสงคของการจัดแสดงสินคาดานแฟชั่น ประเภทและรูปแบบการ
จัดแสดง การวิเคราะหขอมูลเพื่อการจัดแสดง การออกแบบสวนจัดแสดง เทคนิคการนําเสนอสินคา
แฟชั่น
Objectives of visual merchandising; types and display format;
data analysis for display; display design; presentation techniques for fashion products
TF2043320

การจัดการสินคาแฟชั่น
3(3-0-6)
Fashion Product Merchandising
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สิ น ค าแฟชั่ น ตลาดสิ น ค า แฟชั่ น การคั ด เลื อ กสิ น ค าตามฤดู ก าล การ
วิเคราะหแนวโนมความนิยมของผูบริโภค การจัดคอลเลคชั่นสินคาแฟชั่น การสงเสริมการขาย
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Fashion products; fashion product marketing; seasonal product
selection; analysis of consumer trends; fashion collection merchandising; sales
promotion;
TF2043321

เสื้อแฟชั่นตนแบบ
3(2-2-5)
Fashion Clothing Prototype
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การวิเคราะหรูปแบบเสื้อแฟชั่นตนแบบ การทําแบบตัดเสื้อตนแบบ การ
ลอกแบบและขยายแบบตัด การเย็บเพื่อทดลองแบบตัด การปรับแกแบบตัด
Analysis of fashion clothing prototype; pattern marking of
clothing prototype; pattern replicating and expanding; sewing for experimenting
pattern; alterating pattern

TF2043322

สุนทรียภาพของงานสิ่งทอและแฟชั่น
3(3-0-6)
Aesthetics of Textile and Fashion
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายของสุนทรียภาพ มนุษยกับความงาม สุนทรียภาพของงานสิ่งทอ
และแฟชั่น คุณคาความงามของงานสิ่งทอและแฟชั่นที่มีตอชีวิต สังคม และวัฒนธรรม ประสบการณ
เชิงสุนทรียะ การวิเคราะหการรับรูทางสุนทรียภาพ
Meaning of aesthetics; human and beauty; aesthetics of textiles
and fashion; aesthetic values of textiles and fashion for life, society, and cultures;
aesthetic experiences; analysis of aesthetic perception
TF2043323

การออกแบบแฟชั่นสําหรับผูสูงวัย
3(2-2-5)
Fashion Design for Senior
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สรีระผูสูงวัย จิตวิทยาและวิถีชีวิตผูสูงวัย การวิเคราะหเพื่อการออกแบบ
การเลือกใชวัสดุการออกแบบสําหรับผูสูงวัย
Body of senior; psychology and lifestyle of senior; analysis for
design; materials selection for design for senior
TF2012205

โครงสรางผา
Fabric Structures
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(2-2-5)
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การผลิ ต เส น ด า ย การทอผ า การถั ก ผ า ผ า ไม ท อ ผ า ที่ ผ ลิ ต ด ว ย
กระบวนการอื่นๆ และผาที่ผลิตจากใยผสม การออกแบบลายทอ การวิเคราะหผา
Yarn manufacturing; weaving; knitting; non-woven fabrics; other
processed fabrics and synthetic fabrics; pattern designs for weaving; and fabric analysis
TF2012313

การทําแบบตัดและวางแบบดวยคอมพิวเตอร
3(1-4-4)
Computer Aided Pattern and Marker Making
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : โปรแกรมการสรางแบบตัดและวางแบบดวยคอมพิวเตอร การสรางแบบตัด
และการปรับขนาดเสื้อบุรุษ การสรางแบบตัดและการปรับขนาดเสื้อสตรี การสรางแบบตัดและการปรับ
ขนาดกระโปรง การสรางแบบตัดและการปรับขนาดกางเกง การวางแบบตัดเสื้อผาและพิมพขอมูล
Computer aided pattern and marker making program; men’s
wear pattern making and grading; women’s wear pattern making and grading; skirt pattern
making and grading; pants pattern making and grading; marker making and ploting
2. วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ
TF2052314

การจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ
3(2-2-5)
Product Display and Exhibition Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิ ด การจั ดแสดงสิน คา และนิ ทรรศการ องคป ระกอบในการจัดการ
สงเสริมการขายผลิตภัณฑสิ่งทอ จิตวิทยาเพื่อสงเสริมการขาย ประเภทของการจัดแสดงสินคาและ
นิทรรศการการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ สําหรับจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัด
แสดงสินคาและนิทรรศการ
Product display and exhibition management concept; elements
of sales promotion for textile product; psychology involved in sales promotion; types
of product display and exhibition management; selection of tools and equipment for
product display and exhibition management; workshops on product display and
exhibition management

TF2052315

การทําหุนจําลองผลิตภัณฑสิ่งทอ
3(1-4-4)
Model Making of Textile Product
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การทําหุนจําลอง ชนิดของหุนจําลอง วัสดุและอุปกรณสําหรับการทํา
หุนจําลอง เทคนิคการทําหุนจําลอง ฝกปฏิบัติการสรางหุนจําลอง
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Model making; catagories of models; materials and equipment
for model making; model making techniques; modeling practice
TF2052316

การถายภาพเพื่องานออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ
3(1-4-4)
Photography for Textile Product Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : อุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการถ า ยภาพ หลั ก การถ า ยภาพเพื่ อ สร า งสรรค ใ นงาน
ออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ การจัดองคประกอบ การจัดแสง มุมมองในการสื่อความหมาย
Equipment used in shooting; principles of creative photography
for textile product design; composition; lighting; communication perspectives

TF2052317

การออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอสรางสรรค
3(1-4-4)
Creative Textile Product Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑสิ่งทอในเชิงพาณิชย วัสดุและกรรมวิธี
การผลิต การกําหนดอัตลักษณของงานออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ การประยุกตงานออกแบบผลิตภัณฑ
สิ่งทอ การวิเคราะหและวิจารณงานออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ
Creating value added to commercial textile products; materials
and manufacturing process; determining the identities textile product design; critical
analysis of textile products design

TF2052318

กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ
3(2-2-5)
Product Design Process
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การวิ เ คราะห ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ขั้ น ตอนการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ การศึ ก ษา
พฤติกรรมผูบริโภค การสรางหุนจําลองเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ การนําเสนอผลงานการออกแบบ
Product analysis; process of product development; study of
consumer behavior; modeling for product testing; design presentation

TF2052319

ประยุกตลวดลายทอ

การออกแบบลวดลายทอ
3(2-2-5)
Textile Weaving Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ลวดลายทอ การกําหนดสี การคํานวณเสนดายแถบสี การรอยตะกอ การ
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Weaving patterns; color settings; calculating yarn stripes; heddle
hook; application of weaving pattern
TF2052320

การสรางสรรคงานออกแบบ
3(2-2-5)
Design Creation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิดในการออกแบบ กระบวนการสรางสรรค ประเภทวัสดุ หลักการ
จัดองค ป ระกอบ กระบวนการสร างสรรคและประยุกต ใชในงานออกแบบผลิต ภัณฑสิ่งทอ การ
นําเสนองาน
Design concept; creative process; material types; principles of
composition; creative process and applications in textile product design; presentation

TF2052321

สีกับการออกแบบ
3(2-2-5)
Color and Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทฤษฎี สี การใชสี ในงานออกแบบ เทคนิ คการใชสี สําหรับ การตกแต ง
จิตวิทยาสีที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน การประยุกตใชสีกับการออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ
Color theory; use of color in design; color techniques for decoration; color
psychology related to everyday life; application of color for textile products design
TF2052322

การออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอเพื่อสิ่งแวดลอม
3(1-4-4)
Environment-friendly Textile Product Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ผลิ ตภั ณฑสิ่งทอเพื่อสิ่งแวดลอม การวางแผนการผลิต การสรางสรรค
แนวคิ ด วั ฎ จั ก รชี วิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ การออกแบบและสร า งสรรค ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ส อดคล อ งเป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอมและความยั่งยืน
Environment-friendly textile products; product planning;
concept creative; product life cycle; design and creation of environment-friendly and
sustainable product

TF20523323

การออกแบบลวดลายถัก
Knitting Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(2-2-5)
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ประยุกตลวดลายถัก

ลวดลายถัก ลักษณะผาถัก การกําหนดสี การคํานวณเสนดายแถบสี การ

Knitting pattern; characteristics of knitted fabric; color setting;
calculating yarn stripes; application of knitted pattern
TF2012205

โครงสรางผา
3(2-2-5)
Fabric Structures
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การผลิ ต เส น ด า ย การทอผ า การถั ก ผ า ผ า ไม ท อ ผ า ที่ ผ ลิ ต ด ว ย
กระบวนการอื่นๆ และผาที่ผลิตจากใยผสม การออกแบบลายทอ การวิเคราะหผา
Yarn manufacturing; weaving; knitting; non-woven fabrics; other
processed fabrics and synthetic fabrics; pattern designs for weaving; and fabric analysis

TF2012313

การทําแบบตัดและวางแบบดวยคอมพิวเตอร
3(1-4-4)
Computer Aided Pattern and Marker Making
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : โปรแกรมการสรางแบบตัดและวางแบบดวยคอมพิวเตอร การสรางแบบตัด
และการปรับขนาดเสื้อบุรุษ การสรางแบบตัดและการปรับขนาดเสื้อสตรี การสรางแบบตัดและการปรับ
ขนาดกระโปรง การสรางแบบตัดและการปรับขนาดกางเกง การวางแบบตัดเสื้อผาและพิมพขอมูล
Computer aided pattern and marker making program; men’s wear pattern
making and grading; women’s wear pattern making and grading; skirt pattern making and
grading; pants pattern making and grading; marker making and plotting
TF2042311

การออกแบบลวดลายพิมพสิ่งทอ
3(2-2-5)
Textile Printing Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ลวดลายพิมพสิ่งทอ หลักการออกแบบลวดลาย การวิเคราะหและการ
ประยุกตใชแนวโนมแฟชั่น กระบวนการออกแบบลวดลาย การสรางตนแบบ การนําเสนอรูปแบบ
ลวดลายพิมพสิ่งทอ
Textile printing patterns; principles of pattern design; analysis
and application of fashion trends; pattern design process; prototyping; presentation of
textile printing patterns
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2.2.2 กลุมวิชาโครงงาน
1. วิชาเอกออกแบบแฟชั่น
TF2042324

การเตรียมโครงงานทางออกแบบแฟชั่น
1(1-0-2)
Project Preparation in Fashion Design
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กระบวนการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะห
ขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย การนําเสนอโครงงานดานออกแบบแฟชั่น
Research process; research methodology; data collection and
analysis; research proposal writing; presentation project in fashion design

TF2042425

โครงงานทางออกแบบแฟชั่น
3(0-9-0)
Fashion Design Project
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : TF2042324 การเตรียมโครงงานทาง
ออกแบบแฟชั่น
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห แ ละสั ง เคราะห รู ป แบบเครื่ อ งแต ง กายแฟชั่ น
กระบวนการคิดสรางสรรคเชิงวิเคราะห การพัฒนาผลงานการออกแบบ เทคนิคการนําเสนอ การ
เสนอโครงงานออกแบบแฟชั่น
Practice in analysis and synthesis of fashion costume styles;
analytical creative process; development of design; presentation technigues; fashion
design project presentation

2. วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ
TF2052324

การเตรียมโครงงานทางออกแบบผลิตภัณฑ
1(1-0-2)
Project Preparation in Product Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ระเบียบวิจัยดานการออกแบบ การสืบคนขอมูลดานการออกแบบ
การวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในงานวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การนําเสนอบทความทางวิชาการ
Research methodology in design; research data in design; data
analysis for research; proposal writing; presentation of academic papers
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TF2052425

โครงงานทางออกแบบผลิตภัณฑ
3(0-9-0)
Product Design Project
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : TF2052324 การเตรียมโครงงานทาง
ออกแบบผลิตภัณฑ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การเขียนและเสนอหัวขอดานการออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ กระบวนการ
วางแผนโครงงาน การคนควาขอมูลเพื่อหาประเด็นปญหา การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล
การนําเสนอรายงานและเผยแพรผลงาน
Writing and presentation of proposal in textile product; project
planning process; searching for information to identify issues; analysis and synthesis of
data; presentation and publication
2.3 วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ

1. วิชาเอกออกแบบแฟชั่น
TF2003301

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Cooperative Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กระบวนการสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการและการสมัครงาน
การสัมภาษณ งานอาชีพ การพั ฒนาบุ คลิกภาพ กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวิ ชาชีพ ระบบ
คุณภาพและความปลอดภัย การเขียนรายงานและการนําเสนองาน
Cooperative education process; selecting establishments and
job applications; job interviews; personality development; labor law and professional
ethics; quality system and safety; report writing and presentation delivery
TF2043402

สหกิจศึกษาทางออกแบบแฟชั่น
6(0-40-0)
Cooperative Education for Fashion Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : TF2003301 การเตรียมความพรอม
สหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปฏิ บั ติงานจริงดานออกแบบแฟชั่น เสมือนพนักงานของหนวยงานตาม
ลักษณะงานในตําแหนงงานที่ไดรับการคัดเลือก เปนเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห จัดทํารายงาน
การปฏิบัติงานหรือรายงานการทําโครงงานภายใตการดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศ
Practice working in fashion design as an actual employee
according to the position being appointed for not less than 16 weeks; accomplishing
the work report or project report under the supervision of the menter and supervisor
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TF2043403

การฝกงานทางออกแบบแฟชั่น
6(0-40-0)
Fashion Design Internship
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : TF2003301 การเตรียมความพรอม
สหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปฏิบัติงานดานทางออกแบบแฟชั่นเสมือนพนักงานชั่วคราวของหนวยงาน
ตามลักษณะงานในตําแหนงงานที่ไดรับการคัดเลือก เปนเวลาไมนอยกวา 8 สัปดาห จัดทํารายงาน
การปฏิบัติงานหรือรายงานการทําโครงงานภายใตการดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศ
Practice working in fashion design as a temporary employee
according to the position being appointed for not less than 8 weeks; accomplishing
the work report or project report under the supervision of the menter and supervisor

2. วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ
TF2003301

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Cooperative Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กระบวนการสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการและการสมัครงาน
การสัมภาษณ งานอาชีพ การพั ฒนาบุ คลิกภาพ กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระบบ
คุณภาพและความปลอดภัย การเขียนรายงานและการนําเสนองาน
Cooperative education process; selecting establishments and
job applications; job interviews; personality development; labor law and professional
ethics; quality system and safety; report writing and presentation delivery
TF2053402

สหกิจศึกษาทางออกแบบผลิตภัณฑ
6(0-40-0)
Cooperative Education for Product Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : TF2003301 การเตรียมความพรอม
สหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปฏิบัติงานจริงดานออกแบบผลิตภัณฑ เสมือนพนักงานของหนวยงานตาม
ลักษณะงานในตําแหนงงานที่ไดรับการคัดเลือกเปนเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห จัดทํารายงานการ
ปฏิบัติงานหรือรายงานการทําโครงงานภายใตการดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศ
Practice working in product design as an actual employee
according to the position being appointed for not less than 16 weeks; accomplishing
the work report or project report under the supervision of the menter and supervisor
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TF2053403

การฝกงานทางออกแบบผลิตภัณฑ
6(0-40-0)
Product Design Internship
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : TF2003301 การเตรียมความพรอม
สหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปฏิบัติงานดานออกแบบผลิตภัณฑ เสมือนพนักงานชั่วคราวของหนวยงาน
ตามลักษณะงานในตําแหนงงานที่ไดรับการคัดเลือกเปนเวลาไมนอยกวา 8 สัปดาห จัดทํารายงานการ
ปฏิบัติงานหรือรายงานการทําโครงงานภายใตการดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศ
Practice working in product design as a temporary employee
according to the position being appointed for not less than 8 weeks; accomplishing
the work report or project report under the supervision of the menter and supervisor
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
3.2.1.1 วิชาเอกออกแบบแฟชั่น
ลําดับ
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัว
ประชาชน
นายกองเกียรติ
มหาอินทร
xxxxxxxxxxxxx

ตําแหนง
คุณวุฒิ
วิชาการ
อาจารย

ศศ.ด.

ศิลปวัฒน
ธรรมวิจัย

ศป.ม.

ทัศนศิลป :
ศิลปะ
สมัยใหม
ศิลป
อุตสาหกรรม

ค.อ.บ.

2

3

นายนฤพน
ไพศาลตันติวงศ
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

นางสาวกรชนก
บุญทร
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

สาขาวิชา/
วิชาเอก

ศป.ม.

นฤมิตศิลป

ทล.บ.

ออกแบบ
สิ่งทอ

ค.อ.ม.

เทคโนโลยี
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
ออกแบบ
สิ่งทอ

ทล.บ.

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ,
2559
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ,
2546
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
เจาคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2539

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2560 2561 2562 2563
15 15 20 20

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,
2557
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร, 2549

15

15

15

15

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
เจาคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2555
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร, 2551

10

15

15

15
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3.2.1.2 วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ
ลําดับ
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัว
ประชาชน
นายกิตติศักดิ์
อริยะเครือ
xxxxxxxxxxxxx

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

ผศ.

ปร.ด.
ศป.ม.
ศษ.บ.

2

นายเกษม
มานะรุงวิทย

อาจารย

xxxxxxxxxxxxx

ปร.ด.
ค.อ.ม

สาขาวิชา/
วิชาเอก
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ
ทัศนศิลป :
ศิลปสมัยใหม
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ
วิจัยศิลปะ
และ
วัฒนธรรม
เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม

ค.อ.บ. ศิลป
อุตสาหกรรม
3

นายทวีศักดิ์
สาสงเคราะห
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

ศศ.ด.

ศิลปวัฒน
ธรรมวิจัย
ค.อ.ม. เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
ค.อ.บ. ศิลป
อุตสาหกรรม

4

นางชลธิชา
สาริกานนท

xxxxxxxxxxxx

อาจารย

ค.อ.ม. เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
บธ.บ.

ระบบ
สารสนเทศ

จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ.
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี, 2553
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, 2543
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2532
มหาวิทยาลัยขอนแกน,
2559
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
เจาคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2551
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
เจาคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2540
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, 2559
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
เจาคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2548
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
เจาคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2539
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง,
2556
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2546

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2560 2561 2562 2563
4
4
16 16

4

12

15

15

4

9

15

15

4

8

12

12
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3.2.2 อาจารยประจํา
ลํา
ดับที่
1

2

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัว
ประชาชน
นางสาวจรัสพิมพ
วังเย็น
xxxxxxxxxxxxx

นางสาวนิตยา
วันโสภา
xxxxxxxxxxxxx

ตําแหนง
คุณวุฒิ
วิชาการ
อาจารย

อาจารย

นางมธุรส
เวียงสีมา

อาจารย

xxxxxxxxxxxxx

4

นางสาวฐิติมา
พุทธบูชา

อาจารย

ศิลปะวัฒน
ธรรมวิจัย

กศ.ม.

ศิลปศึกษา

ศษ.บ.

หัตถกรรม

คศ.ม.

ออกแบบ
แฟชั่นผาและ
เครื่องแตง
กาย
ผาและเครื่อง
แตงกาย
ออกแบบ
แฟชั่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร,
2555

กศ.ม.

ศิลปศึกษา

คอ.บ.

ศิลป
อุตสาหกรรม

คศ.ม.

xxxxxxxxxxxxx
คศ.บ.

5

นายสัมภาษณ
สุวรรณคีรี

xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ,
2559
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ,
2547
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2541

ศศ.ด.

คศ.บ

3

สาขาวิชา/
วิชาเอก

วศ.บ.

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2560 2561 2562 2563
15 15 20 20

10

15

15

15

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ,
2546
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
เจาคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2539

3

9

15

15

ออกแบบ
แฟชั่นผาและ
เครื่องแตง
กาย
ผาและเครื่อง
แตงกาย –
ออกแบบ
แฟชั่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร,
2553

-

-

10

10

วิศวกรรม
สิ่งทอ

สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2534

-

8

10

10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร,
2546

สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2546
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ลํา
ดับที่
6

7

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
สาขาวิชา/
เลขประจําตัว
คุณวุฒิ
วิชาการ
วิชาเอก
ประชาชน
นางสาวสุดากาญจน อาจารย คศ.ม. ออกแบบ
แยบดี
แฟชั่นผาและ
เครื่องแตง
xxxxxxxxxxxxx
กาย
ทล.บ. ออกแบบสิ่ง
ทอ

ภาระการสอนตอสัปดาห
จากสถาบัน
แตละปการศึกษา
การศึกษา
พ.ศ.
2560 2561 2562 2563
4
14 14
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 4
ราชมงคลพระนคร,
2556

นายศรัณย
จันทรแกว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร,
2554

อาจารย

คศ.ม.

xxxxxxxxxxxxx
คศ.บ.

ออกแบบ
แฟชั่นผาและ
เครื่องแตง
กาย
ผาและเครื่อง
แตงกาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร,
2552
4

8

15

15

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี, 2548

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
ที่
1

2

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัว
ประชาชน
นายธวัชชัย
แสงน้ําเพชร
xxxxxxxxxxxxx

นางสาวจรูญ
คลายจอย
xxxxxxxxxxxxx

ตําแหนง
ผศ.

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

ศป.ม. ทัศนศิลป:
ศิลปะสมัยใหม
ศษ.บ. ศิลปกรรม

ผศ.

ศ.บ.

หัตถกรรม

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ,
2545
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2523
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2526

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2560 2561 2562 2563
5
5

-

-

-

5
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝกงาน)
จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต มีความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณใน
วิช าชี พก อนเข า สู การทํ า งานจริ ง ดังนั้น ในหลักสูตรจึงมี กลุ มวิ ช าการฝกประสบการณวิช าชีพ ซึ่ง
ประกอบดวยรายวิชาการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา รายวิชาสหกิจศึกษาทางออกแบบแฟชั่น
สําหรับนักศึกษาวิชาเอกออกแบบแฟชั่น และรายวิชาสหกิจศึกษาทางออกแบบผลิตภัณฑ สําหรับ
นักศึกษาวิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ และการฝกงานทางออกแบบแฟชั่น
และการฝกงานทางออกแบบผลิตภัณฑ สําหรับนักศึกษาที่ไมสามารถลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา
ซึ่งเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจัดสหกิจศึกษาและการ
ฝกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553 หรือมติของคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพื่อเตรียมความพรอม และฝก
ใหนักศึกษารูจักการประยุกตใชความรูที่เรียนมากับสภาพการทํางานจริงหลังสําเร็จการศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณสหกิจศึกษา
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการความ
จําเปนในการเรียนรูทั้งดานทฤษฎีและดานปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรูที่เรียนมา เพื่อนําไปแกปญหาทางดานอุตสาหกรรมสิ่งทอหรือ
อุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวของ
(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
(4) มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา และเขาใจวัฒนธรรมองคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขา
กับสถานประกอบการได
(5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในการทํางานได
(6) มีทักษะการสื่อสารดานการพูด เขียน วิเคราะห และประมวลผล
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ขอกําหนดในการทําโครงงาน ตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชความรูทางดาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการความรูวิชาชีพเพื่อแกปญหาหรือ
ประยุกตใชความรูใหเกิดประโยชนเปนรูปธรรม โดยมีการทํางานเปนกลุม กําหนดใหมีการศึกษา
ทดลอง/เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล และมีรายงานที่ตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตร
กําหนดอยางเครงครัด
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5.1 คําอธิบายโดยยอ
หัวข อวิ ชาที่เกี่ ยวของโครงงานเปนหัวขอที่นักศึกษาสนใจ สามารถศึกษาคน คว า
เพิ่มเติม แกไขปญหา คิดวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนา โดยสามารถนําทฤษฎีมาประยุกตใชใน
การทําโครงงาน มีขอบเขตของโครงงานที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถปรับตัว ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ มีทักษะใน
การใชเครื่องจักร เครื่องมือ/อุปกรณ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสามารถนําเสนอผลงานไดสมบูรณ
ตามหลักวิชาการ
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาตองผ านรายวิชาการเตรียมโครงงานฯ สําหรับวิชาเอก จั ดทําเคาโครง
เสนออาจารย ที่ปรึ กษา ดํ าเนิ นการตามแผนในเคาโครงที่ไดรับความเห็น ชอบจากกรรมการสอบ
โครงงาน และจัดรายงานตามแบบที่กําหนด
5.6 กระบวนการประเมินผล
นั ก ศึ ก ษาต อ งนํ า เสนอผลการดํ า เนิ น การโครงงานต อ อาจารย ที่ ป รึ ก ษา หรื อ
คณะกรรมการประเมินโครงงาน ตามรูปแบบที่กําหนดไวในรายวิชา และประเมินผลตามหลักการวัด
และประเมินผลการศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ดานคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
- มีการสอดแทรกคานิยมพื้นฐานในดานคุณธรรม จริยธรรม มี
สัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ มีจิตสาธารณะ และทําหนาที่เปน
พลเมืองที่ดี
- มีการใหความรูเกี่ยวกับจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับวิชาชีพดาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ

ดานความรูเชิงทฤษฎีและ
ทักษะเชิงปฏิบัติ

- มีการใชเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดยเนนหลักการทางทฤษฎีและประยุกตหลักการทางทฤษฎีลงสู
การปฏิบัติ
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนักศึกษาคนควาจาก
แหลงความรูตางๆ และการอภิปรายรวมกัน เชน รูปแบบการสอน
แบบปญหาเปนฐาน
- ในรายวิชาปฏิบัติจัดใหนักศึกษาทุกคนไดลงมือปฏิบัติจริง ทั้งใน
รูปแบบปฏิบัติตามคําแนะนํา และใหนักศึกษาคิดและวางแผนการ
ปฏิบัติงานดวยตนเอง
- จัดกิจกรรมการปฏิบัติงานจากสถานการณจริง และใหนักศึกษา
ไดเขาปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
- มีกิจกรรมการเรียนรูปแบบการแกปญหาจากสถานการณจริง
กิจกรรมเสริมความรูและประสบการณเพิ่มเติม เชน การศึกษาดู
งานภายนอก การเชิญวิทยากรจากสถานประกอบการมาใหความรู

ดานความใฝรอู งคความรูและ - มีการสอดแทรกองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอยางตอเนื่อง
พัฒนาอยางตอเนื่อง
- มีการจัดใหมีบุคคล และ/หรือองคกรภายนอก เขามาถายทอด
ความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
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คุณลักษณะพิเศษ
ดานภาวะผูนํา การทํางาน
รวมกับผูอื่น ความรับผิดชอบ
และมีวินัยในตนเอง

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
- ในกระบวนการเรียนการสอนมีการกําหนดใหนักศึกษาทํางาน
เปนกลุม และมีการกําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิกในกลุมใหทุก
คนมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สวนรวม เพื่อเปนการฝกใหนักศึกษาไดสรางภาวะผูนําและการเปน
สมาชิกที่ดีของกลุม
- ปลูกฝงการมีวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลาอยาง
สม่ําเสมอ การสงงานที่มอบหมายใหตรงตอเวลา การมีสวนรวม
แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

ดานการใชภาษาและเทคโนโลยี - มีการสอดแทรกการใชเทคโนโลยีเพื่อการสืบคน การวิเคราะห
สารสนเทศ
และการนําเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- มอบหมายงานใหนักศึกษาไดสืบคน รวบรวมความรู และ
วิเคราะหขอมูลจากเอกสารอางอิงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลัก ประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอ
ขัดแยงตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางเทคโนโลยีตอ
บุคคล องคกร สังคม และสิ่งแวดลอม
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(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เนนเรื่องการแตงกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม
ถูกตองตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย
2) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม กําหนดเวลาเรียน การสงงานภายในเวลาที่กําหนด
และการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย
3) สอดแทรกความสําคัญของจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพในรายวิช าที่
เกี่ยวของ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับตางๆ
ของมหาวิทยาลัย
2) การตรวจสอบวินัยในชั้นเรียน อาทิ ความตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน การสง
งานตามกําหนด และการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย
3) ประเมินจากการอางอิงขอมูลในรายงานและการนําเสนอ
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อตอยอดองคความรู
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พื้นฐานการบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางเทคโนโลยี
(3) มีความรูในวิธีการและการใชเครื่องมือดานเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมในการ
ทํางาน
(4) สามารถบูรณาการความรูดานเทคโนโลยีกับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
อยางเหมาะสมเชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกตแกไขปญหาใน
การปฏิบัติงานจริงได

79

2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) บรรยายและใชเทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนหลักการ ทฤษฎี
และการปฏิบัติ
2) มอบหมายงานโดยการศึกษาคนควาดวยตนเองเพิ่มเติม และการนําเสนอผล
การศึกษา
3) จัดกิจกรรมการเรียนรูปแบบการแกปญหาจากสถานการณจริง กิจกรรมเสริม
ความรูและประสบการณเพิ่มเติม เชนการศึกษาดูงานภายนอก หรือการบรรยายจากบุคคลภายนอก
และการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือฝกงาน
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆ คือ
1) ประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีการสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
2) ประเมินผลจากโครงงาน รายงานการคนควา หรือรายงานสรุปเนื้อหารายวิชา
3) มีการประเมินความรูของนักศึกษาโดยอาจารย และจากสถานประกอบการที่
นักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือฝกงาน
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการ
วิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทาง
การแกปญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
ทางดานเทคโนโลยี
(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาทางดานเทคโนโลยีไดอยางมีระบบ
รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและมีความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูทางดานเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูทางดานเทคโนโลยีเพิ่มเติมไดดวย
ตนเองเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตและทันตอการเปลี่ยนแปลงขององคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ
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2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา
1) จัดกิจกรรมการศึกษาคนควาและการอภิปราย เชน รูปแบบการสอนแบบปญหา
เปนฐาน (Problems Base)
2) จัดกิจกรรมการปฏิบัติงานจากสถานการณจริง
3) มอบหมายงานที่สงเสริมการคิด วิเคราะห และสังเคราะห
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สังเกตจากการตอบปญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
2) ประเมินผลจากการทดสอบวัดความรู ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
3) ประเมินผลจากผลงานที่ไดรับมอบหมาย
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีสื่อสาร
ตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้ง
สวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความ
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทางดานเทคโนโลยีทั้ง
ของตนเองและสอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมายทั้งงาน
บุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองคกร
(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานดานเทคโนโลยีและ
การรักษาสภาพแวดลอมพลังงาน
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2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหทําเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานกับ
ผูอื่น
2) มอบหมายงานทั้งแบบงานเดี่ยว และงานกลุมเพื่อใหนักศึกษารวมมือในการ
ทํางาน และสามารถแบงหนาที่ความรับผิดชอบกันได
3) กําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุมโดยใชนักศึกษาหมุนเวียนกันเปนหัวหนา
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน
2) ประเมินจากความรับผิดชอบจากงานที่มอบหมาย รายบุคคลและกลุม
3) ประเมินจากพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาและติดตามการทํางาน
รวมกับผูอื่น
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอ
รายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผลและแปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรสําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปน
อยางดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอขอมูลทั้ง ทางวาจาและลายลักษณอักษร
และการสื่อความหมายการเลือกใชสื่อในการนําเสนอที่เหมาะสม
(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของได
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2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนใชหลักการคํานวณทางคณิตศาสตรและสถิติ
2) มอบหมายงานใหศึกษาคนควา โดยเลือกใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติ
3) สอนโดยใชสื่อสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล
และแปลความหมาย รวมถึงสารสนเทศในการนําเสนอ
4) สอนโดยใชสื่อการสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเนื้อหารายวิชา
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลการวิเคราะหขอมูลโดยสามารถเลือกใชเครื่องมือทางคณิตศาสตร
ในการวิเคราะหไดอยางถูกตอง
2) ประเมินจากผลงานและความสามารถในการคิด วิเคราะห ที่ไดจากการศีกษา
3) ประเมินการใชเทคนิคการนําเสนอโดยสามารถเลือกใชอุปกรณทางเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม
4) ประเมินผลจากความสามารถในการอธิบายผลการเรียนรูในรายวิชา
2.6 ดานทักษะการปฏิบัติงาน
2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติงาน
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมมี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีทักษะปฏิบัติการใชเครื่องมือและอุปกรณพื้นฐาน รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อ
ประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวของไดอยางถูกตองและปลอดภัย
(2) มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบการทํางานอยางตอเนื่อง
(3) สามารถบูรณาการการเรียนรูรวมกับการทํางาน
(4) มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการทํางานรูปแบบโครงงาน (Project
oriented)
(5) สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการปฏิบัติงาน
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริงโดยใชความรูจากวิชาตางๆ ที่ได
ศึกษามา การวิเคราะหเพื่อแกปญหา เพื่อใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัย ดังนี้
1) จัดการสอนแบบสาธิตเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ อุปกรณ และการปฏิบัติงานตาม
ใบงานที่กําหนด
2) จัดกิจกรรมการสอนใหมีการฝกปฏิบัติจริง โดยใหนักศึกษาสามารถคิดและวาง
แผนการดําเนินงานไดอยางอิสระ
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3) จัดกิจกรรมการสอนที่สงเสริมการวิเคราะห แกไขปญหาและการควบคุมคุณภาพ
และสนับสนุนใหนักศึกษาเขาประกวดทักษะดานวิชาการและวิชาชีพ จัดนิทรรศการแสดงผลงานของ
นักศึกษา ทําโครงงาน สหกิจศึกษาและการฝกงานทางวิชาชีพในสถานประกอบการ
2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานการปฏิบัติงาน
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติงานของนักศึกษา เชน
1) ประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนจากการปฏิบัติงาน
2) ประเมินจากผลงาน และผลการดําเนินการกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
3) การทดสอบวัดทักษะความรู เชน การทดสอบปฏิบัติ การประเมินโครงงานของ
นักศึกษา การประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษาและการฝกงานทางวิชาชีพ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุใน
หมวดที่ 4 ขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจ
ไมนําสูผลการเรียนรูบางเรื่องก็ได ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อตอยอดองคความรู
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห
ปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการ
แกปญหา
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ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอ
รายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปล
ความหมายรวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
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ทักษะทาง
ปญญา

ความรู
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1
GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

GE2100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 
GE2100103 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ

GE2100104 วรรณคดีไทย

GE2100105 การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ 
GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1

GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2

GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค

GE2200102 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

GE2200103 การอานภาษาอังกฤษ


คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
   
   
   
   
   

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
การฟงภาษาอังกฤษ
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนพื้นฐาน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
พลวัติทางสังคมและความทันสมัย
มนุษยสัมพันธ
ระเบียบวิธีวิจยั
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
สังคมกับเศรษฐกิจ
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ทักษะทาง
ปญญา

ความรู
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GE2200104
GE2200105
GE2200106
GE2200107
GE2300101
GE2300102
GE2300103
GE2300104
GE2300105

คุณธรรม จริยธรรม

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

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
อาเซียนศึกษา
สันติศึกษา
การรูสารสนเทศและการศึกษาคนควา
จิตวิทยาทั่วไป
ไทยศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น
การพัฒนาบุคลิกภาพ
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
การวิจัยคุณภาพเพื่อการพัฒนา
การพัฒนาและประเมินโครงการ
การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต

1












2













3













ความรู

4 5 1 2
   
   
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   

ทักษะทาง
ปญญา

3 4 1 2 3
    
    
  
   
 
    
    
    
    
    
    
    

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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GE2300106
GE2300107
GE2300108
GE2300109
GE2400101
GE2400102
GE2400103
GE2400104
GE2400105
GE2400106
GE2400107
GE2400108

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
   
   
 
   

   

   
   
   
   
   

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1
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5











ทักษะทาง
ปญญา

ความรู
1











2











3











4











1











2











3











ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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GE2500101 พลศึกษา
GE2510102 ลีลาศ
GE2500103 กีฬาประเภททีม
GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล
GE2500105 นันทนาการ
GE2600101 คณิตศาสตรพื้นฐาน
GE2600102 สถิติเบื้องตน
GE2600103 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
GE2700101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
GE2700102 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
โลกในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
ชีวิตและการคิดเชิงบวก
การออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
ปกิณกคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรกับการดํารงชีวิต
วัสดุและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

1
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5








ทักษะทาง
ปญญา

ความรู
1









2









3
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1
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3








ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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GE2810101
GE2810102
GE2810103
GE2810104
GE2810105
GE2820101
GE2820102
GE2820103

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
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3.2

หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ
ขององคกรและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย
(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางเทคโนโลยีตอบุคคล
องคกร สังคม และสิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พื้นฐาน
การบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ และ
การสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะดานทางเทคโนโลยี
(3) มีความรูในวิธีการและการใชเครื่องมือดานเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมในการทํางาน
(4) สามารถบู ร ณาการความรูดานเทคโนโลยีกับ ความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ย วของอยา ง
เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
(5) สามารถใช ค วามรู และทั กษะในสาขาวิช าของตนในการประยุกต แกไขปญ หาในการ
ปฏิบัติงานจริงได
ทักษะทางปญญา
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการทางดาน
เทคโนโลยี
(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาทางดานเทคโนโลยีไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช
ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีจนิ ตนาการและมีความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูทางดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
อยางเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูทางดานเทคโนโลยีเพิ่มเติมไดดวยตนเองเพื่อการ
เรียนรูตลอดชีวิตและทันตอการเปลี่ยนแปลงขององคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ
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ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีสื่อสาร
ตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ
สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือ
และอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทางดานเทคโนโลยีทั้งของตนเอง
และสอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมายทั้งงานบุคคล
และงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองคกร
(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานดานเทคโนโลยีและการรักษา
สภาพแวดลอมพลังงาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรสําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอ
การแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอขอมูลทั้ง ทางวาจาและลายลักษณอักษร และการสื่อ
ความหมายการเลือกใชสื่อในการนําเสนอที่เหมาะสม
(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของได
ทักษะการปฏิบัติงาน
(1) มีทักษะปฏิบัติการใชเครื่องมือและอุปกรณพื้นฐาน รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อประกอบวิชาชีพ
ในสาขาที่เกี่ยวของไดอยางถูกตองและปลอดภัย
(2) มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสีย่ ง รวมทั้งการปรับปรุง
พัฒนาระบบการทํางานอยางตอเนื่อง
(3) สามารถบูรณาการการเรียนรูรวมกับการทํางาน
(4) มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการทํางานรูปแบบโครงงาน (Project oriented)
(5) สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
ทักษะความสัมพันธ
ทักษะการ
ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ การสื่อสาร และการ
ปฏิบัติงาน
ใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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TF2001101 สถิตสิ ําหรับงานสิ่งทอ





TF2001102 วิทยาศาสตรเสนใย

 
 


TF2001103 วิทยาศาสตรสี


 


 
TF2001104 การยศาสตรในงานสิ่งทอ

  

  
TF2001105 เทคโนโลยีสารสนเทศและ




 

คอมพิวเตอร
TF2001106 การพัฒนาบุคลากรและการ
        
 
 
ฝกอบรมดานเทคโนโลยี
TF2001107 พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องนุงหม






TF2001108 ความปลอดภัยและ


 



อาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
TF2001109 การจัดการอุตสาหกรรมสิ่งทอ


 
  



TF2001110 วัสดุสิ่งทอ
  









แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาออกแบบแฟชั่น
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
ทักษะความสัมพันธ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ การสื่อสาร และการ ทักษะการปฏิบัติงาน
ใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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TF2031101 การวาดภาพ





TF2031102 หลักการออกแบบ




TF2031103 การออกแบบลวดลายสิ่งทอดวย

     

คอมพิวเตอร
TF2042101 การวาดภาพคนเพื่อการ




ออกแบบแฟชั่น
TF2042102 ประวัติศาสตรเครื่องแตงกาย




TF2042203 การทําแบบตัดเพื่องานแฟชั่น




เบื้องตน
TF2042204 การออกแบบแฟชั่น 1



 
TF2042205 การออกแบบแฟชั่น 2



 
TF2042206 การพัฒนาแบบตัดเพื่องาน




แฟชั่น
TF2042207 คอมพิวเตอรกราฟกเพื่องาน
 
     

ออกแบบแฟชั่น
TF2042208 สิ่งทอพื้นถิ่น
 
 


TF2042309 การออกแบบแฟชั่นสําหรับเด็ก

 

 







































แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาออกแบบแฟชั่น
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
ทักษะความสัมพันธ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ การสื่อสาร และการ ทักษะการปฏิบัติงาน
ใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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TF2042310 การทําแบบตัดบนหุนเพื่องาน

ออกแบบแฟชั่น

TF2042311 การออกแบบลวดลายพิมพสิ่งทอ
TF2042312 การถักและการทอเพื่องาน

แฟชั่น
TF2042313 การออกแบบแฟชั่นเพื่อสราง

ตราสินคา
TF2043314 ศิลปะสิ่งทอ

TF2043315 การออกแบบเครื่องแตงกายเพื่อ

การแสดง
TF2043316 การถายภาพสําหรับงานแฟชั่น

TF2043317 การออกแบบเครื่อง
 
ประกอบการแตงกาย
TF2043318 การพัฒนาแบบตัดบนหุนเพื่อ

งานออกแบบแฟชั่น
TF2043319 การจัดแสดงสินคาดานแฟชั่น

TF2043320 การจัดการสินคาแฟชั่น


แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาออกแบบแฟชั่น
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ทักษะการวิเคราะห
ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ การสื่อสาร และการ ทักษะการปฏิบัติงาน
ใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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TF2043321 เสื้อแฟชั่นตนแบบ

 


 
TF2043322 สุนทรียภาพของงานสิ่งทอและ





แฟชั่น
TF2043323 การออกแบบแฟชั่นสําหรับผูสูงวัย 



 






TF2012205 โครงสรางผา
TF2012313 การทําแบบตัดและวางแบบ






ดวยคอมพิวเตอร
TF2042324 การเตรียมโครงงานทาง
 




ออกแบบแฟชั่น
TF2042425 โครงงานทางออกแบบแฟชั่น                            
TF2003301 การเตรียมความพรอมสหกิจ
          

    
ศึกษา
TF2043402 สหกิจศึกษาทางออกแบบ
                          
แฟชั่น
TF2043403 การฝกงานทางออกแบบ
                          
แฟชั่น

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
ทักษะความสัมพันธ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ การสื่อสาร และการ ทักษะการปฏิบัติงาน
ใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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TF2052101 การวาดเสนสําหรับงาน




ออกแบบผลิตภัณฑ
TF2052102 ประวัติศาสตรสิ่งทอ




TF2052203 การเขียนแบบ


 
TF2052204 การออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ




TF2052205 คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบ
 



TF2052206 การพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอพื้นถิ่น  



TF2052207 การทําแบบตัดผลิตภัณฑสิ่งทอ




TF2052208 กราฟกงานออกแบบ




 
TF2052309 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ



 
ผลิตภัณฑ
TF2052310 การออกแบบเคหะสิ่งทอ




TF2052311 การออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ




สําหรับเครื่องเรือน
TF2052312 บรรจุภัณฑสิ่งทอ



 
TF2052313 เทคนิคการทอ








 
























แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
ทักษะความสัมพันธ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ การสื่อสาร และการ ทักษะการปฏิบัติงาน
ใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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TF2052314 การจัดแสดงสินคาและ






นิทรรศการ
TF2052315 การทําหุนจําลองผลิตภัณฑสิ่งทอ 


 


TF2052316 การถายภาพเพื่องานออกแบบ




 
ผลิตภัณฑสิ่งทอ
TF2052317 การออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ
 

 
สรางสรรค
TF2052318 กระบวนการออกแบบ






ผลิตภัณฑ
TF2052319 การออกแบบลวดลายทอ






TF2052320 การสรางสรรคการออกแบบ






TF2052321 สีกับการออกแบบ
 
  

  
TF2052322 การออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ




 
เพื่อสิ่งแวดลอม

TF2052323 การออกแบบลวดลายถัก



 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
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TF2012205 โครงสรางผา
TF2012313 การทําแบบตัดและวางแบบ
ดวยคอมพิวเตอร
TF2042311 การออกแบบลวดลายพิมพสิ่งทอ
TF2052324 การเตรียมโครงงานทาง
ออกแบบผลิตภัณฑ
TF2052425 โครงงานทางออกแบบ
ผลิตภัณฑ
TF2003301 การเตรียมความพรอมสหกิจ
ศึกษา
TF2053402 สหกิจศึกษาทางออกแบบ
ผลิตภัณฑ
TF2053403 การฝกงานทางออกแบบ
ผลิตภัณฑ

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
ทักษะความสัมพันธ
ทักษะการ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ การสื่อสาร และการ
ปฏิบัติงาน
ใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ขอ 3 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาในระดับรายวิชา โดยอาจารย
ผูสอนในรายวิชานั้นๆ มีการประเมินการสอนของผูสอนและประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา รวมทั้งการ
ทวนสอบวิธีการวัดผลการเรียนรูใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) เมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา เพื่อนํามาใช
ในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
อาจใชการประเมินตามความเหมาะสมในแตละกรณีดังนี้
(1) ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ใน
ดานของระยะเวลาในการหางานทํา ความคิดเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ
(2) ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา โดยการประเมินดวย
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ
(3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความ
พรอม และคุณสมบัติดานอื่นๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
(4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรู
จากสาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อนํามาใชในการปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
(5) ความเห็น จากผู ทรงคุ ณวุฒิ ภายนอก และ/หรือ ผู ประกอบการ ที่ มาประเมิ น
หลักสูตร หรือเปนอาจารยพิเศษเพื่อเพิ่มประสบการณเรียนรูและการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะสํ า เร็ จ การศึ ก ษาต อ งเรี ย นครบหน ว ยกิ ต และรายวิ ช า ตามที่ กํ า หนดไว ใ น
หลักสูตรและเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ขอ 5 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย
และคณะ รูและเขาใจบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในหลักสูตรที่สอน รวมทั้งเทคนิคการสอน
และการวัดประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณในสาขาที่เกี่ยวของ เพื่อ
สงเสริมการสอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง และใหการสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ หรือ
การลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
(3) ใหขอมูลแกอาจารยใหม เกี่ยวกับรายละเอียดรายวิชาที่สอน และรายละเอียดหลักสูตร
เพื่อใหเขาใจและเตรียมการตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและรายวิชา
(4) มีกําหนดอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อใหคําแนะนํา และคําปรึกษาที่เกี่ยวกับการทํางาน
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ เพื่อสงเสริมการสอน
และการวิจั ย อย า งตอเนื่อง โดยการสนับ สนุน ดานการศึกษาตอ ฝ กอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการในประเทศและตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) สนับสนุนการมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการ หรือการถายทอดเทคโนโลยีแกสังคม
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(2) สนุบสนุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการเพื่อสงเสริมการมีตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น
(3) ส ง เสริ ม การทํ า วิ จั ย สร า งองค ค วามรู ใ หม เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนและมี ค วาม
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น กําหนดการกํากับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ให
สอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย อยางตอเนื่อง สอดคลองกับบริบทและวิสัยทัศนมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมอบหมายใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทําหนาที่กํากับดูแล
การบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และคณบดีทําหนาที่กํากับดูแลการบริหาร
หลักสู ตรในระดับคณะ โดยในระดับ หลักสูตรมีการแตงตั้งอาจารยผู รับผิ ดชอบหลั กสูตรทําหนาที่
บริหารหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล
การดําเนินงานเปนประจําทุกป และพิจารณาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู อยางนอย 5 ดาน
คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู 3) ทักษะทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรั บผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช เทคโนโลยี สารสนเทศ โดย
พิจารณาจากขอมูลปอนกลับจากหนวยงานที่เกี่ยวของหลายดานประกอบดวย สถานประกอบการ ผูใช
บัณฑิต ศิษยเกา
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยไดทําการสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผูใชบัณฑิต
เปนประจําทุกป และแจงผลการสํารวจใหกับ คณะไดรับ ทราบเพื่อเปน ขอมูล สําหรับการปรับ ปรุง
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. นักศึกษา
หลักสูตรใหความสําคัญกับการรับ หรือคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษา และมีความพรอมใน
การเรียนในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา โดยการสงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมทางการเรียน
และมีกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในรูปแบบตางๆ ในการดําเนินงานคํานึงถึงผลลัพธที่เกิดขึ้นกับ
นักศึกษา ไดแก อัตราการคงอยูของนักศึกษา อัตราการสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจตอหลักสูตร
4. อาจารย
หลักสูตรใหความสําคัญกับคุณภาพของอาจารย ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการผลิตบัณฑิตจึงมี
การกําหนดระบบ กลไก เกี่ยวกับการรับสมัครอาจารยเพื่อใหมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด นอกจากนั้นยังจัดทํา
ระบบ การบริหารอาจารย สงเสริมและพัฒนาอาจารย ตามบริบทของหลักสูตร โดยใหคณาจารย
เขามามีสวนรวม
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
มหาวิท ยาลัย ใหค วามสํา คัญ กับ กระบวนการออกแบบหลัก สูต ร เพื่อ ใหต อบสนองตอ
ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย และกําหนดเปนมาตรฐานผลการเรียนรูซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศน
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ มีกระบวนการกําหนดสาระสําคัญของหลักสูตรใหสอดคลอง
กั บ วิ สั ย ทั ศ น ข องมหาวิ ท ยาลั ย และบริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นแปลงของสั งคม มี ก ระบวนการทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา
หลักสูตรใหความสําคัญกับอาจารยผูสอนในรายวิชา โดยคํานึงถึงความรูความสามารถและ
ประสบการณในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่สงเสริมใหเกิดทักษะการเรียนรู
หลักสูตรกําหนดใหมีการประเมินผูเรียนที่แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู เพื่อนําขอมูลที่ได
มาวิเคราะหและใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มีการบริหารทรัพยากร การ
เรียนการสอน โดยมีหองเรียน หองปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณการเรียนการสอน หองสมุดและ
สื่อสารสนเทศ ที่มีความเพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งมีการประเมินความพึง
พอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของผูใชบริการ
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน
X
X
X
X
X
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
X
X
X
X
X
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
X
X
X
X
ภาคสนาม (ถามี) ตามเจตนารมณของการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 X
อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล การ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามเจตนารมณการ
X
X
X
X
X
จัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามเจตนารมณของ
X
X
X
X
X
การจัดทํา มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรูของนักศึกษา ที่กําหนดใน
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปด
X
X
X
X
X
สอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่
X
X
X
X
รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหมของหลักสูตร (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
X
X
X
X
X
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ
X
X
X
X
X
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
X
X
X
X
X
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
X
X
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
X
นอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ :
X
มีการดําเนินกิจกรรม
–
ไมมีการดําเนินกิจกรรม
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หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
(1) การสังเกตพฤติกรรมและการเรียนรูของนักศึกษา
(2) ประชุ มร ว มคณาจารยในสาขาวิ ช า เพื่ อแลกเปลี่ย นความคิด เห็น และขอคํา แนะนํา /
ขอเสนอแนะของอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน
(3) การสอบถามจากนั ก ศึ ก ษาถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของการเรี ย นรู จ ากวิ ธี ก ารที่ ใ ช โดยใช
แบบสอบถาม หรื อ การสนทนากั บ กลุ มนัก ศึก ษาระหวา งภาคการศึ กษาโดยอาจารย ผูส อน และ
ประเมินผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
(1) ประเมินจากนักศึกษา โดยระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน และบัณฑิตที่จบ
ตามหลั กสูตร ระบบภาวะการมี งานทําของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จ
การศึกษา
(2) ประเมินจากผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนไดสวนเสีย โดยประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของ
บัณฑิต
(3) ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก และรายงานผลการดําเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7
โดยคณะกรรมการประเมินที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
(1) รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอ มูล จากการประเมิน ของนัก ศึก ษา คณาจารย ผูใ ชบัณ ฑิต
และผูทรงคุณวุฒิ
(2) วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการจัดทํา
หลักสูตร
(3) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี)

