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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ศูนย์พณิชยการพระนคร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

25501941102701
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า
Bachelor of Technology Program in Garment Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย ) :
ชื่อย่อ (ไทย ) :
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเสื้อผ้า)
ทล.บ. (เทคโนโลยีเสื้อผ้า)
Bachelor of Technology (Garment Technology)
B.Tech. (Garment Technology)

3. วิชาเอก (ถ้ามี)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
130 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ
5.3 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ

มคอ.2
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ โดยได้รับความร่วมมือจาก TTK University of
Applied Sciences (TTK UAS), ประเทศสาธารณรัฐเอสโตเนีย ,กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์, และมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2561
สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561
เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยี พ.ศ.2560 ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 เจ้าหน้าที่ควบคุมงานการผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป
8.2 เจ้าหน้าที่ควบคุมขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
8.3 นักวิเคราะห์การผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป
8.4 นักวางแผนและควบคุมการผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป
8.5 นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
8.6 นักทดสอบสิ่งทอและผลิตภัณฑ์
8.7 ช่างแพทเทิร์นเสื้อผ้าสาเร็จรูป
8.8 นักจัดการสินค้าเครื่องนุ่งห่ม
8.9 อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอ
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9. ชื่อ เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่
1

2

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นางสาววาสนา ช้างม่วง
XXXXXXXXXXXXX

นางวิภาดา กระจ่างโพธิ์
XXXXXXXXXXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
ผศ.

อาจารย์

คุณวุฒิ
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นางสาวอุษา ตั้งธรรม
XXXXXXXXXXXXX
นายกมล พรหมหล้าวรรณ
XXXXXXXXXXXXX

สิ่งทอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุร,ี 2552

คศ.บ.

อุตสาหกรรม
เครื่องแต่งกาย
วิศวกรรม
การจัดการ
อุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2525
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ, 2546

เทคโนโลยี
เสื้อผ้า
ผ้าและเครื่อง
แต่งกาย
บริหารอาชีวะ
และเทคนิค
ศึกษา

สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2537
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2525
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ, 2542

อุตสาหกรรม
เครื่องแต่งกาย
Fashion
Management

สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2526
National Institute of
Fashion Technology,
India, 2009

เทคโนโลยี
เสื้อผ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร, 2548

วศ.ม.

ผศ.

คศ.บ.

ผศ.

ค.อ.ม

คศ.บ.
5

นางสุจิตรา ชนันทวารี
XXXXXXXXXXXXX

อาจารย์

จากสถาบัน การศึกษา
พ.ศ. ....

วศ.ม.

วศ.บ.
3

สาขาวิชา/
วิชาเอก

M.F.M.

อส.บ.

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยอุตสาหกรรมย่อยๆ หลาย
อุตสาหกรรม มีมูลค่าการส่งออกทารายได้เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ นอกจากนี้ยังมีการเปิดเขตการค้า
และการศึ ก ษาเสรี ข องประชาคมอาเซี ย น ทาให้ มี ค วามต้ อ งการบุ ค ลากรอี ก เป็ น จานวนมาก
จึงจาเป็นต้องพิจารณาวางแผนจัดทาหลักสูตรอย่างรอบด้าน เพื่อการพัฒนากาลังคนให้เหมาะสม
ต่อการพัฒนาประเทศ โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีนโยบายในการ
ขับ เคลื่ อ นประเทศไทยให้ ก้ า วไปสู่ อุ ต สาหกรรม4.0 รวมถึ ง ระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ ประกาศของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม สร้างโอกาสการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง หลักสูตรมีความทันสมัยทันกับการเปลี่ยนแปลง ในกระแส โลกาภิวัตน์ ที่ปรับเปลี่ยนเร็วใน
ด้านอุตสาหกรรมการผลิ ตสิ่งทอและเทคโนโลยีเกี่ยวกับสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า โดยเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้สอดคล้องกับ โครงสร้างของระบบต่างๆ ภายในประเทศให้มีศักยภาพ สร้างฐานความรู้
และสามารถนาเทคโนโลยี Big Data มาตอบโจทย์ในงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสาเร็จรูปได้ เพื่อเป็นเลิศใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า สร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เสื้อผ้าสาเร็จรูป ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ให้บัณฑิตที่จบการศึกษาตามหลักสูตร
มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสาเร็จรูปโดย
สามารถควบคุ มงานการผลิ ตเสื ้อ ผ้า ส าเร็จ รูป ควบคุม ขั ้น ตอนการตรวจสอบคุณ ภาพสิน ค้า เป็น
นักวิเคราะห์การผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป นักวางแผนผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป และนักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์
อย่างชานาญ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลให้ทุกประเทศในอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทุกด้านทาให้มีผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ งด้านการศึกษา ทั้งนี้ การรวมตัว เป็นประชาคมอาเซียน จะทาให้ การเคลื่ อนย้ายกาลั งคน
นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปโดยสะดวกขึ้น และการเปิดเสรีการค้า การบริการและ
การศึกษา จะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายองค์ความรู้ ภาษาและวัฒนธรรมระหว่างกันสถาบันอุดมศึกษา
จึงจาเป็นต้องปรับตัวเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมสาหรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับ
รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและ
วิจัยพัฒนาในภูมิภาค
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม มีความสาคัญต่อการวางแผนหลักสูตร
โดยพัฒนาหลักสูตรให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมนาความรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าสาเร็จรูป ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุ ข
เศรษฐกิจดี มีเสถียรภาพ และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้แก่ผู้เรียน และ
ถ่ายทอดสู่ชุมชนหรือสังคม เกิดภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันโลกเพื่อสร้างให้มีความมั่นคงในการดารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 อย่างมีศักยภาพ
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
การวางแผนพัฒนาหลักสูตรจึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้มีศักยภาพสูง และสามารถเปลี่ยนแปลง
ตามกระแสโลกาภิวัตน์ได้ เปลี่ยนแปลงตามศาสตร์ด้านเทคโนโลยีเสื้อผ้า และรองรับการแข่งขันใน
ระดับชาติและนานาชาติ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลิตบุคลากรด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า ที่มีศักยภาพในการพัฒนา
ประเทศ และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังนี้
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสร้างบัณฑิตพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการผลิต
ภาคบริการและชุมชน
3. ส่งเสริมนักศึกษาให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความเป็นมืออาชีพ เช่นห้องเรียน Smart
Classroom, การเรียนการสอนผ่านระบบ Cloud รวมทั้งโดยอาศัยบริการ WIFI ทีท่ างมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้
โดยสามารถสืบค้นจากฐานข้อมูล WGSN ที่คณะฯได้ซื้อลิขสิทธิ์ และเพื่อให้นักศึกษาในสาขาวิชาได้
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารทางด้านเทคโนโลยีเสื้อผ้า รวมทั้งเว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่น
และสิ่ ง ทอ วั ส ดุ สิ่ ง ทอ เพื่ อ สมเป็ นนั กศึ กษาในยุ คมหาวิ ท ยาลั ย ดิ จิ ตอล (Digital
University)
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปใช้ร่วมกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพใช้
เรียนร่วมกันทุกหลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เป็นวิชาที่ต้องอาศัยหลัก
พื้น ฐานด้า นกระบวนการผลิต ในอุต สาหกรรมสิ่ง ทอและออกแบบแฟชั่น จึง เป็น กลุ ่ ม วิช าที่ใ ช้
ร่ว มกับ สาขาวิช าอื่น ๆ ที่เปิดสอนในคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น กล่าวคือ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนการสอนวิชาพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะศิ ล ปศาสตร์ สนั บ สนุ น การสอนวิ ช าพื้ น ฐานทางด้ า น กลุ่ ม วิ ช าภาษาไทย กลุ่ ม วิ ช า
ภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ และ
กลุ่มวิชาบูรณาการ
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
รายวิ ชาในหลั กสู ตรสาขาวิ ชาออกแบบแฟชั่นและสิ่ งทอ ไม่ ได้ เปิ ดรายวิ ชาเฉพาะให้
สาขาวิชาอื่นต้องมาเรียน ยกเว้นในกรณีที่นักศึกษาจะมาลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่ง
หลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทุกสาขาวิชามาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรได้ โดยเป็นไป
ตามเงื่อนไขการเรียนในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร
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13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับหัวหน้าสาขาวิชาและงานทะเบียนของ
คณะ ในการจัดทาแผนการเรียนตลอดหลักสูตรของนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา และมีการประสานงาน
กับสาขาวิชาอื่นในคณะสาหรับการกาหนดตัวผู้สอน ทั้งในรายวิชาที่สาขาต้องรับผิดชอบสอนให้กับ
สาขาวิชาอื่น และในกรณีที่สาขาวิชาอื่นขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ในสาขาไปสอนในรายวิชาของ
หลักสูตรอื่น ในทุกภาคการศึกษา สาขาวิชาจะจัดเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการและห้องเรียน
ในความรับผิดชอบของสาขาวิชา ให้มีความพร้อมและตอบสนองต่อการจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านเทคโนโลยีเสื้อผ้า ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อตอบสนองต่อ
ตลาดแรงงาน และภาคอุตสาหกรรม อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อผลิ ตบั ณฑิตที่มีความรู้และความสามารถทางด้านทฤษฎี มีความช านาญ
เฉพาะในสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีทักษะในการทางาน มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีเสื้อผ้า
1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีกิจนิสัยในการค้นคว้า สามารถ
แก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล
1.2.4 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ธรรม มี ร ะเบี ย บวิ นั ย ตรงต่ อ เวลา ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
ขยันหมั่นเพียร สานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
 ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
 พัฒนาหลักสูตรตาม
มาตรฐานตามที่ สกอ.กาหนด กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ที่กาหนด
 ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ
 ปรับปรุงหลักสูตรให้
 ติดตามการเปลี่ยนแปลง
สอดคล้องกับความต้องการ ในความต้องการของ
ของอุตสาหกรรมและ
ผู้ประกอบการ
การเปลี่ยนแปลงของ
ด้านอุตสาหกรรมการผลิต
เทคโนโลยี

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
 รายงานผลการประเมินหลักสูตร

 รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
สถานประกอบการ
 ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้
ความสามารถในการทางานของ
บัณฑิต
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ข้อกาหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ข้อ 4 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
(1) สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า หรือ
สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
(2) สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า
สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาโดยการเทียบโอนหน่วยกิต
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
(1) เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ
(2) เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาแรกเข้าพบปัญหาพื้นฐานการเรียนรู้ ไม่เท่ากันระหว่างผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และยังมีปัญหาด้านภาษาอังกฤษ
และคณิ ต ศาสตร์ การปรั บ ตั ว จากการที่ เ คยเรี ย นในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มาเป็นการเรียนรู้แบบมหาวิทยาลัยซึ่งแตกต่ างจากเดิม ทั้งด้านสังคม การอยู่
ร่วมกัน การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
(1) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการเวลาที่เหมาะสม
(2) มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ทาหน้าที่ดูแล ตักเตือน ตลอดจนให้คาแนะนาแก่
นักศึกษา
(3) จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา

2560
35
35
-

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2561
2562
2563
35
30
30
35
35
30
35
35
35
70
100
130
35
-

2564
30
30
30
35
125
35

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน และค่า
สนับสนุนการจัดการ
เรียน การศึกษาแบบ
เหมาจ่าย
เงินงบประมาณแผ่นดิน
รวมรายรับ

2560

2561

ปีงบประมาณ
2562

910,000

1,820,000

2,600,000

3,380,000

3,250,000

105,000

210,000

300,000

390,000

375,000

1,015,000

2,030,000

2,900,000

3,770,000

3,625,000

2563

2564
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
2560

2561

ปีงบประมาณ
2562

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

4,597,920

4,873,795

5,166,223

5,476,196

5,804,768

2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
(ไม่รวมข้อ 3 และข้อ 4 )
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย

1,960,000

3,920,000

5,600,000

7,280,000

7,000,000

364,000

728,000

1,040,000

1,352,000

1,300,000

6,921,920

9,521,795

-

-

6,921,920

9,521,795

35

70

หมวดเงิน

2563

2564

ก. งบดาเนินการ

รวม (ก)

11,806,223 14,108,196 14,104,768

ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา

-

-

-

11,806,223 14,108,196 14,104,768
100

130

125

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ น แบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอน
ผลการเรียน พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ข)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
- กลุ่มวิชาโครงงาน
2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

30
3
12
6
2
3
4
94
30
12
18
57
53
4
7
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชา ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขรวมกันจานวน 9 ตัว ดังนี้
AA X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ) นก.(ท-ป-น)
ลาดับวิชาในกลุ่ม (01-99)
ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชั้นปีที่ควรศึกษา
ชั่วโมงปฏิบัติ
กลุ่มวิชา
ชั่วโมงทฤษฎี
สาขาวิชา
หน่วยกิต
ระดับการศึกษา
คณะ
เช่น LA2011101 ST2012201 BA2013204 EN2052207
รหัสคณะ
TF คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
(Faculty of Industrial Textiles and Fashion Design)
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รหัสสาขาวิชา
00 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
01 สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า
ระดับการศึกษา

1 อนุปริญญา
3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

2 ปริญญาตรี
4 ปริญญาโท
6 ปริญญาเอก

กลุ่มวิชา

1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน
2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
3 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กาหนดรหัสวิชาดังนี้
GE X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) นก.(ท-ป-น)
ลาดับวิชาในกลุ่ม (01-99)
ชั้นปีที่ควรศึกษา 1
สภาพรายวิชา
กลุ่มวิชา
ระดับการศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชา 10 กลุ่มวิชาภาษาไทย
30 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
50 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
70 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
81 กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์

20
40
60
80
82

ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชัว่ โมงปฏิบัติ
ชั่วโมงทฤษฎี
หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาบูรณาการ
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์

สภาพรายวิชา

0 วิชาไม่บังคับ

1 วิชาบังคับ

ระดับการศึกษา

1 อนุปริญญา

2 ปริญญาตรี

เช่น GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) 3(3-0-6)
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- รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
หรือ รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
GE2100101
GE2100102
GE2100103
GE2100104
GE2100105

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
(Thai for Business Communication)
ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
(Thai for Presentation)
วรรณคดีไทย
(Thai Literature)
การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
(Thai Writing for Careers)

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

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รหัสวิชา
GE2201101
GE2201102
GE2200101
GE2200102
GE2200103
GE2200104

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 1
(English 1)
ภาษาอังกฤษ 2
(English 2)
ภาษาอังกฤษเทคนิค
(Technical English)
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
(English for Careers)
การอ่านภาษาอังกฤษ
(English Reading )
การฟังภาษาอังกฤษ
(English Listening)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
GE2200105
GE2200106
GE2200107

ชื่อวิชา
การสนทนาภาษาอังกฤษ
(English Conversation)
ภาษาจีนพื้นฐาน
(Fundamental Chinese)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
(Chinese for Communication)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
GE2300101
GE2300102
GE2300103
GE2300104
GE2300105
GE2300106
GE2300107
GE2300108
GE2300109
GE2400101
GE2400102

ชื่อวิชา
พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
(Social Dynamics and Modernity)
มนุษยสัมพันธ์
(Human Relations)
ระเบียบวิธีวิจัย
(Research Methodology)
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
(Quality of Life and Social Skill Development)
สังคมกับเศรษฐกิจ
(Society and Economy)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy Philosophy)
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
(Law and Professional Ethics)
อาเซียนศึกษา
(ASEAN Studies)
สันติศึกษา
(Peace Studies)
การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
(Information Literacy and Study Skills)
จิตวิทยาทั่วไป
(General Psychology)

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

14
รหัสวิชา
GE2400103

ชื่อวิชา
ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

หน่วยกิต
3(3-0-6)

(Thai Studies and Local Wisdom)
GE2400104

การพัฒนาบุคลิกภาพ
(Personality Development)

GE2400105

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

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

(Human Behavior and Self Development)
GE2400106

การวิจัยเชิงคุณภาพ

3(3-0-6)

(Qualitative Research)
GE2400107

การพัฒนาและประเมินโครงการ

3(3-0-6)

(Program Development and Evaluation)
GE2400108

การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต

3(2-2-5)

(Mind Development for Quality of Life)
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้หรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
GE2500101

ชื่อวิชา
พลศึกษา
(Physical Education)

GE2500102

ลีลาศ
(Social Dance)

GE2500103

กีฬาประเภททีม
(Team Sports)

GE2500104

กีฬาประเภทบุคคล
(Individual Sports)

GE2500105

นันทนาการ
(Recreation)

หน่วยกิต
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 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(Fundamental Mathematics)
GE2600102 สถิติเบื้องต้น
(Introduction to Statistics)
GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
(Mathematics in Daily Life)
GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
(Science in Daily Life)
GE2700102 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
(Environment and Resource Management)

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

1.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21
(World in 21st Century)
GE2810102 การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
(Self Development for Careers)
GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก
(Life and Positive Thinking)
GE2810104 การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
(Exercise and Sports for Health)
GE2810105 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
(Activities for Health)

หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์
(Miscellaneous Mathematics)
GE2820102 วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
(Science for Living)
GE2820103 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
(Material and Application in Daily Life)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
94 หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพเฉพาะพื้นฐาน
30 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประกอบด้วย
รหัสวิชา
TF2001101
TF2001102
TF2001103
TF2001104

TF2001106
TF2001107

2(2-0-4)
2(2-0-4)
ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
12 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
3(3-0-6)

สถิติสาหรับงานสิ่งทอ
(Statistics for Textiles)
วิทยาศาสตร์เส้นใย
(Fiber Science)
วิทยาศาสตร์สี
(Color Science)
การยศาสตร์ในงานสิ่งทอ
(Ergonomics in Textiles)

2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
รหัสวิชา
TF2001105

หน่วยกิต
2(2-0-4)

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

18 หน่วยกิต

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
(Information and Computer Technology)
การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
(Personnel Development and Technology Training)
พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่ม
(Fundamentals of Clothing)

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
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รหัสวิชา
TF2001108
TF2001109
TF2001110

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
(Safety and Occupational Health in Workplace)
การจัดการอุตสาหกรรมสิ่งทอ
(Textile Industrial Management)
วัสดุสิ่งทอ
(Textile Materials)

2.2 วิชาชีพเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
2.2.1.1 วิชาชีพบังคับ

57 หน่วยกิต
53 หน่วยกิต
47 หน่วยกิต

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
TF2012101 การปฐมนิเทศทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า
(Orientation in Garment Technology)
TF2012102 เทคโนโลยีเครื่องจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม
(Industrial Garment Sewing Machine Technology)
TF2012103 การทาแบบตัดเสื้อผ้าสตรี
(Women’s Wear Pattern Making)
TF2012204 ปฎิบัติการวิชาชีพทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า
(Garment Technologist Laboratory)
TF2012205 โครงสร้างผ้า
(Fabric Structures)
TF2012206 การผลิตเสื้อผ้าสตรี
(Women’s Wear Making)
TF2012207 การทาแบบตัดเสื้อผ้าบุรุษ
(Men’s Wear Pattern Making)
TF2012308 การผลิตเสื้อผ้าบุรุษ
(Men’s Wear Making)
TF2012309 เทคโนโลยีการผลิตเสื้อผ้าสตรี
(Women’s Wear Manufacturing Technology)
TF2012310 การควบคุมคุณภาพเครื่องนุ่งห่ม
(Apparel Quality Control)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
หน่วยกิต
2(2-0-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(0-6-3)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
3(1-4-4)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
TF2012311 วิศวกรรมเสื้อผ้า
(Garment Engineering)
TF2012312 เทคโนโลยีการผลิตเสื้อผ้าบุรุษ
(Men’s Wear Manufacturing Technology)
TF2012313 การทาแบบตัดและวางแบบด้วยคอมพิวเตอร์
(Computer Aided Pattern and Marker Making)
TF2012314 การทาเสื้อตัวอย่าง
(Apparel Sample Making)
TF2012315 การตัดเย็บผ้าถัก
(Knit Fabric Sewing)
TF2012316 การทาแบบตัดกางเกง
(Pants Pattern Making)
2.2.1.2 วิชาชีพเลือก

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

6 หน่วยกิต เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
TF2013217 การออกแบบเสื้อผ้า
(Clothing Design)
TF2013218 การทดสอบสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
(Textile and Textile Product Testing)
TF2013219 ระบบการผลิตเสื้อผ้าอุตสาหกรรม
(Garment Manufacturing System)
TF2013220 การดาเนินธุรกิจเสื้อผ้าสาเร็จรูป
(Garment Merchandising)
TF2013221 การตัดเย็บเสื้อชั้นนอก
(Outerwear Sewing)
TF2013222 การตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก
(Children’s Wear Sewing)
TF2013223 การประกอบการอุตสาหกรรมเสื้อผ้าขนาดย่อมและขนาดกลาง
(Small and Medium-sized Garment Enterprises)
TF2013224 การปักจักร
(Embroidery)

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
TF2013225 การตัดเย็บชุดชั้นในสตรี
(Women’s Underwear Sewing)
TF2013226 เทคโนโลยีการซักรีดสิ่งทอ
(Textile Laundering Technology)
TF2043322 สุนทรียภาพของงานสิ่งทอและแฟชั่น
(Aesthetics of Textile and Fashion)
2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน

หน่วยกิต
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

4 หน่วยกิต ประกอบด้วย

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
TF2012327 การเตรียมโครงงานทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า
(Project Preparation in Garment Technology)
TF2012428 โครงงานทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า
(Projects in Garment Technology)
2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

7

หน่วยกิต
1(1-0-2)
3(0-9-0)

หน่วยกิต

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
TF2003301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
(Preparation for Cooperative Education)
TF2013402 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า
6(0-40-0)
(Cooperative Education for Garment Technology)
ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2553 หรือมติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้เลือกลงทะเบียนวิชาการฝึกงาน
ทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า
TF2013403 การฝึกงานทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า
6(0-40-0)
(Internship in Garment Technology)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลื อกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครระดับ
ปริญญาตรี หรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน

20
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

GE210010x

วิชากลุ่มภาษาไทย

3

3

0

6

GE2201101

ภาษาอังกฤษ 1

3

3

0

6

GE250010x

วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ

1

0

2

1

GExxxxxxx

วิชากลุ่มบูรณาการ

2

2

0

4

TF2001103

วิทยาศาสตร์สี

3

3

0

6

TF2001104

การยศาสตร์ในงานสิ่งทอ

3

3

0

6

TF2012101

การปฐมนิเทศทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า

2

2

0

4

TF2012102

เทคโนโลยีเครื่องจักรเย็บผ้า
อุตสาหกรรม
รวม

3

1

4

4

20

17

6

37

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 23

ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

GE2201102

ภาษาอังกฤษ 2

3

3

0

6

GE250010x

วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ

1

0

2

1

GE28xxxxx

วิชากลุ่มบูรณาการ

2

2

0

4

GExxxxxxxx

3

3

0

6

TF2001101

วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์
สถิติสาหรับงานสิ่งทอ

3

3

0

6

TF2001102

วิทยาศาสตร์เส้นใย

3

3

0

6

TF2001107

พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่ม

3

0

6

3

TF2012103

การทาแบบตัดเสื้อผ้าสตรี

3

1

4

4

21

15

12

36

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 27
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หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1
GE220010x วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ

3

3

0

6

GExxxxxxxx วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์
TF2001110 วัสดุสิ่งทอ
TF2012204 ปฎิบัติการวิชาชีพทางเทคโนโลยี
เสื้อผ้า
TF2012205 โครงสร้างผ้า

3

3

0

6

3

3

0

6

3

0

6

3

3

2

2

5

TF2012206 การผลิตเสื้อผ้าสตรี

3

0

6

3

TFxxxxxxxx วิชาชีพเลือก 1

3

x

x

x

21

x

x

x

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห์ = x

ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2
GE220010x วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ

3

3

0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6

GExxxxxxxx วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
TF2001105 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์
TF2001106 การพัฒนาบุคคลากรและการ
ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
TF2012207 การทาแบบตัดเสื้อผ้าบุรุษ

3

3

0

6

3

2

2

5

3

3

0

6

3

1

4

4

TFxxxxxxxx วิชาชีพเลือก 2

3

x

x

x

x

x

x

รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

18
ชั่วโมง / สัปดาห์ = x

22
ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

TF2001108 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
สถานประกอบการ
TF2001109 การจัดการอุตสาหกรรมสิ่งทอ

3

3

0

6

3

3

0

6

TF2012308 การผลิตเสื้อผ้าบุรุษ

3

0

6

3

TF2012309 เทคโนโลยีการผลิตเสื้อผ้าสตรี
TF2012310 การควบคุมคุณภาพเครื่องนุ่งห่ม
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1

3

0

6

3

3
3

3
x

0
x

6
X

18

x

x

X

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 27

ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

TF2003301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

1

0

2

1

TF2012311 วิศวกรรมเสื้อผ้า

3

3

0

6

TF2012312 เทคโนโลยีการผลิตเสื้อผ้าบุรุษ

3

0

6

3

TF2012313 การท าแบบตั ด และวางแบบด้ ว ย
คอมพิวเตอร์
TF2012314 การทาเสื้อตัวอย่าง

3

1

4

4

3

0

6

3

TF2012327 การเตรี ย มโครงงานทางเทคโนโลยี
เสื้อผ้า
TF2012315 การตัดเย็บผ้าถัก

1

1

0

2

3

0

6

3

รวม

17

5

24

22

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 29
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ปีที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

6
TF2013402 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า
รวม
6
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 40
ปีที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 2

0

40

0

0

40

0

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

TF2012428 โครงงานทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า

3

0

9

0

TF2012316 การทาแบบตัดกางเกง
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2

3
3

0
x

6
x

3
X

9

x

x

x

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห์ = x

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มวิชาภาษาไทย
GE2100101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานในการใช้ภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด
การอ่านและการเขียนประเภทต่าง 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
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ
หลักการเขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication;
principles of business letter writing; types of business letters; business-related reports
and projects
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GE2100103

ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
3(3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการนาเสนอ ทักษะการรับและการส่งสาร การพูด
เพื่อการนาเสนอ การอ่านและการนาเสนอข้อมูลทางสถิติ และการเขียนเพื่อการนาเสนอ
Basic knowledge of presentation; skills for receiving and
sending messages; reading and presenting statistical data; writing for presentation
GE2100104

วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วรรณคดีไทย ความหมายและความสาคัญประเภทของวรรณคดี การวิเคราะห์
และการประเมินค่าวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับวิถีไทย
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
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียน
รายงานการประชุม การเขียนสารและคากล่าวในโอกาสต่าง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนสารคดี
การเขียนโฆษณาและประชาสัมพันธ์
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages;
speeches; projects; documentary, advertisements and public relations
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
GE2201101
ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้สานวนและโครงสร้างภาษาระดับพื้นฐาน การทักทาย การแนะนาตัว
การบรรยายบุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยาย
เหตุการณ์ในอดีต และการบรรยายแผนการและการพยากรณ์ในอนาคต
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
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ภ าษาระดับสู งขึ้น เพื่อใช้ภ าษาให้ ถูกต้ องตามสถานการณ์ต่างๆ
ได้อย่างเหมาะสม การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจาวันและการเตือน การกาหนดเงื่อนไข
ข่าวสารข้อมูล 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
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ ความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์และสานวน
เกี่ย วกับ วิชาชีพ ใจความส าคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การให้ นิยาม การจาแนกประเภท
ขั้นตอนการปฏิบัติ ป้าย 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
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสื่ อสารภาษาอังกฤษเพื่อนาไปใช้ในอาชีพต่าง ๆ การพบปะผู้ คนใน
สถานประกอบการ การใช้โทรศั พท์เพื่อติ ดต่องานธุรกิจ การนัดหมายเจรจาธุรกิจ การนาเสนอผล
ประกอบการ การบอกคุณสมบัติของสิ นค้าและบริการ การระบุเป้าหมายและการตัดสิ นใจทาธุรกิจ
การต่อว่าและการแก้ปัญหาข้อร้องทุกข์ การตรวจสอบความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ความเข้าใจ
วัฒนธรรมในอาชีพต่างๆ
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

การอ่านภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Reading
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้พจนานุกรม การเดาความหมายของคาศัพท์จากบริบท องค์ประกอบ
และโครงสร้างของประโยค องค์ประกอบที่ช่วยในการอ่าน ทักษะการอ่านจับใจความ และเทคนิคการอ่าน
Using a dictionary; guessing words meanings from context;
components and sentence structures; components of reading comprehension;
reading for main ideas and reading techniques
GE2200104

การฟังภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน การฟังบทสนทนา
การฟังระดับย่อหน้า การฟังบทความและตอบคาถาม ทักษะการฟังเพื่อจับใจความและเทคนิคการฟัง
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
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันให้ถูกต้อง
ตามวัฒ นธรรมของเจ้ าของภาษา การทักทายและแนะนาตัว การให้ ค าแนะนา การสนทนาทาง
โทรศัพท์ การบอกที่ตั้งและทิศทาง การขอร้องและการเสนอให้ 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
GE2200106

ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chinese
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทักษะภาษาจีนเบื้องต้น ระบบพินอิน ประโยคและไวยากรณ์ การสนทนาและ
การอ่านข้อความภาษาจีนสั้น ๆ การสรุปเนื้อหาและการตอบคาถามเป็นภาษาจีน
Introduction to Chinese language skills; Pinyin system;
sentence patterns and grammar; short conversations and reading short messages;
making a summary and answering questions
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GE2200107

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : คาศั พท์ และส านวนภาษาจีน ที่ใ ช้ใ นชี วิต ประจ าวั น การสนทนาโต้ ตอบ
การเขียนจดหมายโต้ตอบ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Chinese vocabulary and expressions used in daily life; writing
correspondence; writing electronic mails
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
GE2300101

พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
3(3-0-6)
Social Dynamics and Modernity
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิ ด และทฤษฎี ท างสั ง คมสมั ย ใหม่ โครงสร้ า งสั ง คมและสถาบั น
ความทั น สมัย และกระแสโลกาภิวัตน์ ความหลากหลายทางวัฒ นธรรม พั ฒ นาการทางการเมือ ง
หน้าที่พลเมือง ประชาธิปไตยและ การมีส่วนร่วมทางการเมือง ปัญหาสังคมและการแก้ไข
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
GE2300102

มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์
แรงจูงใจกับมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ในวัฒนธรรมไทย
หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ์
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
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GE2300103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย
ขั้นตอนและ การออกแบบวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัย การตีความและการนาเสนอข้อมูลการวิจัย 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
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสร้า งแนวคิด และเจตคติข องตนเอง ภาระหน้า ที ่แ ล ะความ
รับ ผิดชอบของบุคคล กลยุทธ์การบริหารตนเอง เทคนิคการครองใจคน การสร้างผลผลิตและการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 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
GE2300105

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่ว ไปด้า นสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒ นาการของระบบเศรษฐกิจและ
กลไกราคา สถาบัน ทางเศรษฐกิจ การพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม ความร่ว มมือทางเศรษฐกิจใน
ระดับประเทศต่าง ๆ
General knowledge of economic society; development of
economic system and pricing, economic institution; social and economic
development; economic cooperation at various levels
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GE2300106

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การบริหารจัดการที่ดีและความเสี่ยงสาหรับองค์กรสมัยใหม่ ปัญหา ผลกระทบและวิกฤติการพัฒนาใน
สังคมไทยและสังคมโลก เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมสีเขียวและนิเวศวิทยา
การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดาริ
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
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เบื้ องต้ นเกี่ ยวกั บกฎหมาย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ ยวข้ องกั บ
การประกอบวิ ช าชี พ การคุ้ มครองแรงงาน แรงงานสั มพั นธ์ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ สิ ทธิ มนุ ษยชน
จริ ย ธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
Introduction to law; rules and regulations concerning professions;
Labour Protection; labour relations professionasl ethics; human-right; ethics and
social responsibility
GE2300108

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ อาเซี ย นและรั ฐ สมาชิ ก อั ต ลั ก ษณ์ แ ละความ
หลากหลาย แนวคิดการก่อตั้ง ปฏิญญา กฎบัตรและที่ประชุมสุ ด ยอดอาเซียน ความร่ว มมือใ น
การพัฒนาและเสาหลักอาเซียน ความสาคัญของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาค การบูรณาการทางาน
ร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
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
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GE2300109

สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสั นติศึกษา ปั ญหาความ
ขัดแย้งและความรุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ การจัดการความขัดแย้ง
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
การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information Literacy and Study Skills
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและทฤษฎีการรู้สารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ การประเมิน และ
การคัดเลือกสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด การสืบค้นและการใช้เครื่องมือ
ทักษะการค้นคว้า การอ้างอิงและบรรณานุกรม จริยธรรมและการลอกเลียนผลงานวิชาการ
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
GE2400102

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดล้อมและพัฒ นาการของ
มนุษย์ สรีรวิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ การรับรู้ การเรียนรู้และการจูงใจ เชาวน์ปัญญา
และความฉลาดทางอารมณ์ 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

31
GE2400103

ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Thai Studies and Local Wisdom
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความเป็นมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย
ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมข้าว ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น
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
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฏีบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
บุคลิกภาพ การปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธ์
กับบุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ์
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

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิ ด และองค์ ป ระกอบพฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ การพั ฒ นาตน ภาวะผู้ น า
การเปลี่ยนแปลงการเรีย นรู้ การพัฒนาการทางาน การปรับตัว มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารใน
องค์การสมัยใหม่ สุขภาพจิตและการเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข
Human behavior concepts; elements of human behaviors; selfdevelopment; transformational leadership; learning; work development; selfadjustment; human relations in modern organization and communication; mental
health and happy life enhancement
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GE2400106

การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(3-0-6)
Qualitative Research
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั กการและกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
จรรยาบรรณการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการศึกษาและการรวบรวมข้อมูล การตีความ
และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากภาคสนาม 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
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารพั ฒ นา การวางแผน การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์
การออกแบบโครงการพัฒนา การสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ 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
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : –
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตของมนุษย์ ศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาสมาธิ สมาธิกับ
การพัฒนาสมาธิ จิตกับการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม การประยุกต์ใช้สมาธิในชีวิตประจาวัน
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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กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
GE2500101

พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ การกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย ดัชนีมวลกาย รูปแบบของการจัดการแข่งขัน และประเภทของกี ฬา การบาดเจ็บจากการเล่น
กีฬาและการปฐมพยาบาล และการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
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
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบ
ของลีลาศ ฝึกทักษะพื้นฐานการลีลาศในจังหวะต่าง 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
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภททีม
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภททีม การแข่งขันกีฬา
และการจัดการแข่งขัน กีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
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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กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภทบุคคล ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภทบุคคล
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การแข่งขันกีฬา
และการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
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
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ ความหมายและความสาคัญ ประเภท
ของนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อ
การฝึกอบรม เกมส์นันทนาการ การอยู่ค่ายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม
General knowledge of recreation; meaning and importance of
recreation; types of recreation; recreational activities; training in recreational
leadership; recreational activities for training courses; recreational games; camping
and appropriate recreational activities
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
GE2600101

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ตรรกศาสตร์เ บื้อ งต้น เมตริก ซ์แ ละตัว กาหนด กฎการนับ การเรีย ง
สับเปลี่ยนและ การจัดหมู่ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ทฤษฎีบททวินาม ลาดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules,
permutation and combination; introduction to probability; binomial theorem;
sequences and series
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GE2600102

สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า
และการทดสอบสมมติฐาน
Introduction to statistics; random variables; sampling; estimation;
hypothesis testing
GE2600103

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราส่ วน สัดส่ วน ร้อยละและ
การประยุกต์ พื้นที่และปริมาตร ดอกเบี้ยและเงินผ่อนชาระ ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้ เลขดัชนี
ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการให้เหตุผล และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
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
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
GE2700101

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี วิ ท ยาศาสตร์ กั บ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ พลังงาน ไฟฟ้าและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมี
ในชีวิตประจาวัน วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย์
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

สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resource Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยา
และสมดุล ธรรมชาติ ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละการอนุรัก ษ์ มลพิษ สิ่ง แวดล้อ ม การประเมิน ผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและ การจัดการสิ่งแวดล้อม
Basic knowledge of environment and resource management;
ecological principles and natural balance; natural resources and conservation;
environmental pollution; environmental impact assessment and environment
management
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์
GE2810101

โลกในศตวรรษที่ 21
2(2-0-4)
st
World in 21 Century
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โลกาภิวัฒน์และความทันสมั ย เศรษฐกิจและการเมืองในสังคมโลก วิกฤต
การพัฒนา ความเป็นพลเมืองโลก สังคมสร้างสรรค์ การพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมแห่ งการเรียนรู้และ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 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
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักและพื้นฐานการพัฒนาตนเองเพื่อการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ทักษะและ
คุณลักษณะที่จาเป็นสาหรับการทางาน ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง บุคลิกภาพ การทางานเป็นทีม
การเป็นผู้ประกอบการและความคิดสร้างสรรค์สาหรับการเข้าสู่อาชีพ
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
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การพัฒนาทักษะชีวิต การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง การคิดเชิงบวก
การใคร่ครวญด้วยวิจารณญาณ การพัฒนาสติ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ชีวิตและการแก้ปัญหา
Life skill development; transformative learning; positive
thinking; critical reflection; consciousness development; life-long learning; life and
problem solving
GE2810104

การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Exercise and Sports for Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย ความรู้เกี่ยวกับ
กิจกรรมทางกาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่ เกี่ยวกับสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทาง
กายด้ ว ยตนเอง การบริ โ ภคอาหาร การควบคุ ม น้ าหนั ก การพั ก ผ่ อ นด้ ว ยกิ จ กรรมนั น ทนาการ
การประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬากับการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
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
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและความสาคัญของสุขภาพและสุขปฏิบัติ การดูแลตนเองให้มี
สุขปฏิบัติที่ดี กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ อาหารและโภชนาการ การส่งเสริมสุขภาพจิต
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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กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
GE2820101

ปกิณกคณิตศาสตร์
2(2-0-4)
Miscellaneous Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เทคนิคและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ คณิตคิดเร็ว คณิตศิลป์ คณิตพยากรณ์
คณิตกับ การลงทุน คณิตกับสุขภาพ
Technique and mathematical concepts; mathematical tricks;
mathematical art; mathematics for forecasting; mathematics and investment; mathematics
and health
GE2820102

วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
2(2-0-4)
Science for Living
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : อาหาร ยา สมุนไพรและเครื่องสาอาง ไฟฟ้าและความปลอดภัย เทคโนโลยี

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

วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
Material and Application in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เ บื้องต้น เกี่ยวกั บวัส ดุ วั ส ดุงานบรรจุภั ณฑ์อาหาร วัส ดุ ยานยนต์
วัสดุทางการแพทย์ วัสดุสาหรับเครื่องนุ่งห่ม วัสดุในงานก่อสร้าง วัสดุสาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
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 กลุม่ วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
TF2001101
สถิติสาหรับงานสิ่งทอ
3(3-0-6)
Statistics for Textiles
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ สถิ ติ ข้ อ มู ล และการอธิ บ ายข้ อ มู ล การทดสอบ
สมมติฐาน การสุ่มตัวอย่าง โปรแกรมพื้นฐานสาหรับงานสถิติ
Basic statistics; data and data presentation; hypothesis testing;
sampling; basic programs for statistics
TF2001102

วิทยาศาสตร์เส้นใย
3(3-0-6)
Fiber Science
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เส้นใยในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เส้นใยธรรมชาติ เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ เส้นใย
สังเคราะห์ เส้นใยสิ่งทอเทคนิค
Fibers in textile industry; natural fibers; regenerated fibers; synthetic fibers; technical
textile fibers
TF2001103

วิทยาศาสตร์สี
3(3-0-6)
Color Science
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทฤษฎีการมองเห็นสี ปรากฏการณ์ของสี จิตวิทยาของสี การจัดระบบสี
สารให้สีในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Theory of color perception; color phenomena; color
psychology; color specification system; colorants in textile industry
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TF2001104

การยศาสตร์ในงานสิ่งทอ
3(3-0-6)
Ergonomics in Textiles
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ระบบโครงสร้างร่างกายมนุษย์ ขนาดสัดส่วนมาตรฐานของมนุษย์ การ
เคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสมรรถนะการทางาน สัดส่วนร่างกาย
มนุษย์กับการออกแบบ
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 กลุม่ วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
TF2001105

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Information and Computer Technology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การบริ ห ารข้ อ มู ล การใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต การสื่ อ สารสมั ย ใหม่ การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมาใช้ในงานอุตสาหกรรม การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ
Information management; Internet use; modern communication;
application of information technology in industry; application of information
technology in management
TF2001106

การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Personnel Development and Technology Training
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การพัฒนาบุคลากรในองค์กร การวางแผนและการบริห ารการฝึกอบรม
การพัฒนาตามสายอาชีพ การสารวจความจาเป็นในการฝึกอบรม การกาหนดวัตถุประสงค์ในการ
ฝึ ก อบรม เทคนิ ค การน าเสนอและการสอนงานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สื่ อ การฝึ ก อบรม การวั ด
ประเมินผล การจัดทาเอกสารในการฝึกอบรม และการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรหรือสอนงาน
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
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TF2001107

พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่ม
3(0-6-3)
Fundamentals of Clothing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ฝึกปฏิบัติการใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการตัดเย็บ การเย็บด้วยมือ
การเย็บด้วยเครื่องจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม การซ่อมแซมเสื้อผ้า การตัดเย็บผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
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
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระเบียบปฏิบัติและ
กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและ
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
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : พื้นฐานการจัดการอุตสาหกรรม การตลาดสิ่งทอ โครงสร้างและการจัดการ
องค์การ การบริหารการจัดซื้อและวัสดุคงคลัง การควบคุมต้นทุนทางอุตสาหกรรม การจัดการห่วงโซ่
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

42
TF2001110

วัสดุสิ่งทอ
3(3-0-6)
Textile Materials
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วัสดุสิ่งทอ ประเภทของวัสดุสิ่งทอ คุณสมบัติและส่วนประกอบของวัสดุสิ่ง
ทอ การประยุกต์ใช้งานของวัสดุสิ่งทอ วัสดุสิ่งทอกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
Textile materials; types of textile materials; properties and
components of textile materials; application of textile materials; textile materials and
environmental impact
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุม่ วิชาเทคโนโลยีเฉพาะทาง
2.2.1.1 วิชาชีพบังคับ
TF2012101
การปฐมนิเทศทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า
2(2-0-4)
Orientation in Garment Technology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ประวัติและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเสื้อผ้า รูปแบบโครงสร้างและหน้าที่
รับผิดชอบ แนวโน้มของเทคโนโลยีเสื้อผ้า การปฐมนิเทศ และการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีเสื้อผ้า
History and evolution of garment technology; structure and
responsibilities; garment technology trends; orientation; and garment technology
field trips
TF2012102

เทคโนโลยีเครื่องจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม
3(1-4-4)
Industrial Garment Sewing Machine Technology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การเตรียมเครื่องจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมและกลไกการทางาน การใช้งาน
และการแก้ไขปัญหาเครื่องจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม เครื่องจักรพันริม เครื่องจักรถักรังกระดุม เครื่องจักร
ติดกระดุม
Preparation of industrial sewing machines and mechanical
work; expenditure and troubleshooting on sewing machine; overlock sewing machine;
buttonhole sewing machine; button sewing machine
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TF2012203

การทาแบบตัดเสื้อผ้าสตรี
3(1-4-4)
Women’s Wear Pattern Making
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการเตรียมทาแบบตัดเสื้อสตรี การสร้างแบบตัดเสื้อ การสร้างแบบตัด
กระโปรง การแก้ไขแบบตัด การปรับขนาด
Principles of women’s wear pattern making; top pattern
making; skirt pattern making; pattern alteration; pattern grading
TF2012204

ปฎิบัติการวิชาชีพทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า
3(0-6-3)
Garment Technologist Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฎิ บั ติ ก ารใช้ แ ละแก้ ปั ญ หาเครื่ อ งจั ก รเย็ บ ผ้ า อุ ต สาหกรรมเบื้ อ งต้ น
เย็บส่วนประกอบเสื้ อผ้าบุรุษ เย็บส่วนประกอบเสื้อผ้าสตรี เลือกใช้อุปกรณ์ช่ว ยเย็บ เลื อกใช้วัส ดุ
ตกแต่งเสื้อผ้า
Workshop for using and solving problem of sewing machine
problem; men’s wear construction sewing; women’s wear construction sewing; selection
of sewing machine attachment; selection of decorating material
TF2012205

โครงสร้างผ้า
3(2-2-5)
Fabric Structures
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การผลิ ต เส้ น ด้ า ย การทอผ้ า การถั ก ผ้ า ผ้ า ไม่ ท อ ผ้ า ที่ ผ ลิ ต ด้ ว ย
กระบวนการอื่นๆ และผ้าที่ผลิตจากใยผสม การออกแบบลายทอ การวิเคราะห์ผ้า
Yarn manufacturing; weaving; knitting; non-woven fabrics; other
processed fabrics and synthetic fabrics; pattern designs for weaving; and fabric
analysis
TF2012206

การผลิตเสื้อผ้าสตรี
3(0-6-3)
Women’s Wear Making
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เทคนิคการผลิต การผลิตเสื้อ การผลิตกระโปรง การผลิตชุดติดกัน การลองตัว

และแก้ไขข้อบกพร่อง
Making techniques; blouse making; skirt making; dress making;
trials and revision
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TF2012207

การทาแบบตัดเสื้อผ้าบุรุษ
3(1-4-4)
Men’s Wear Pattern Making
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการเตรียมทาแบบตัดเสื้อบุรุษ การสร้างแบบตัดเสื้อลาลอง การสร้าง
แบบตัดเสื้อโอกาสพิเศษ การแก้ไขแบบตัด การปรับขนาด
Principles of men’s wear pattern making; casual shirt pattern
making; occasion wear pattern making; pattern alteration; and pattern grading
TF2012308

การผลิตเสื้อผ้าบุรุษ
3(0-6-3)
Men’s Wear Making
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เทคนิคการผลิต การผลิตเสื้อฮาวาย การผลิตเสื้อเชิ้ต การผลิตกางเกง
การลองตัวและแก้ไขข้อบกพร่อง
Making techniques; Hawaiian shirt making; shirt making; pants
making ; trials and revision
TF2012309

เทคโนโลยีการผลิตเสื้อผ้าสตรี
3(0-6-3)
Women’s Wear Manufacturing Technology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฎิ บั ติ การท าแบบตั ดและปรั บขนาดเสื้ อผ้ า สตรี ในระบบอุ ตสาหกรรม
วิ เคราะห์ ขั้ น ตอนการเย็ บ กระบวนการตั ด กระบวนการผลิ ตเสื้ อผ้ าสตรี ในระบบอุ ตสาหกรรม
การตรวจสอบคุณภาพและการแก้ไขปัญหา
Workshop for women’s wear manufacturing pattern making and
grading; garment analysis; cutting process; women’s wear manufacturing process; quality
checking and problem solving
TF2012310

การควบคุมคุณภาพเครื่องนุ่งห่ม
3(3-0-6)
Apparel Quality Control
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ระบบการควบคุมคุณภาพองค์กร การควบคุมคุณภาพสาหรับอุตสาหกรรม
เสื้ อผ้ า เครื่ องมือในการควบคุมคุณภาพ การสร้างแผนควบคุม การประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม
มาตรฐานสากล กิจกรรมควบคุมคุณภาพของอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
Organizational quality control system; quality control for
garment industry; quality control tools; control plan building; International standard on
product quality assurance; quality control activities for garment industry
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TF2012311

วิศวกรรมเสื้อผ้า
3(3-0-6)
Garment Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การวิเคราะห์เสื้อผ้า การออกแบบและปรับปรุงวิธีการทางาน การศึกษา
เวลาและการกาหนดราคามาตรฐานการเย็บ การคานวณประสิทธิภาพการผลิต การควบคุมความ
สูญเปล่าในงานอุตสาหกรรม เทคนิคการเพิ่มผลผลิตสาหรับอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
Garment analysis; work design and improvement; time study
and CMT standard pricing setting ; production efficiency calculation; industrial waste
control; and productivity techniques for garment industry
TF2012312

เทคโนโลยีการผลิตเสื้อผ้าบุรุษ
3(0-6-3)
Men’s Wear Manufacturing Technology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฎิ บั ติ ก ารท าแบบตัด และปรับ ขนาดเสื้ อ ผ้ า บุ รุษ ในระบบอุ ตสาหกรรม
วิเคราะห์ขั้นตอนการเย็บ กระบวนการตัด ผลิตเสื้อผ้าบุรุษในระบบอุตสาหกรรม ตรวจสอบคุณภาพและ
การแก้ไขปัญหา
Workshop for men’s wear pattern making and grading; garment
analysis; cutting process; men’s wear manufacturing; process quality checking and problem
solving
TF2012313

การทาแบบตัดและวางแบบด้วยคอมพิวเตอร์
3(1-4-4)
Computer Aided Pattern and Marker Making
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โปรแกรมการสร้างแบบตัดและวางแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การสร้างแบบตัด
และการปรับขนาดเสื้อบุรุษ การสร้างแบบตัดและการปรับขนาดเสื้อสตรี การสร้างแบบตัดและการปรับ
ขนาดกระโปรง การสร้างแบบตัดและการปรับขนาดกางเกง การวางแบบตัดเสื้อผ้าและพิมพ์ข้อมูล
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
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TF2012314

การทาเสื้อตัวอย่าง
3(0-6-3)
Apparel Sample Making
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฎิบัติการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการทาเสื้อตัวอย่าง กระบวนการทาเสื้อ
ตัวอย่าง ผลิตตัวอย่างกระโปรง เสื้อ กางเกง ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของเสื้อตัวอย่าง
Workshop for material selection for sample making; apparel
sample making processes; skirt sample making; blouse sample making; pants sample
making; checking sample problems and solutions
TF2012315

การตัดเย็บผ้าถัก
3(0-6-3)
Knit Fabric Sewing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วัสดุในการตัดเย็บผ้าถัก เครื่องจักรอุตสาหกรรมสาหรับเย็บผ้าถัก รูปแบบ
ของชุดกีฬา เทคนิคการเย็บผ้าถัก การทาแบบตัด กระบวนการตัดเย็บผ้าถัก กระบวนการหลังการเย็บ
Materials for sewing knitting; industrial sewing machine for knitted
fabric; type & sportswear; pattern making; knitted production process; post
production process
TF2012316

การทาแบบตัดกางเกง
3(0-6-3)
Pants Pattern Making
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการเตรียมทาแบบตัดกางเกง การสร้างแบบตัดกางเกง การแก้ไขแบบตัด
การปรับขนาด การผลิตกางเกง
Practice in trouser pattern making; pants pattern making;
pattern revision; size grading; pants making
2.2.1.2 วิชาชีพเลือก
TF2013217
การออกแบบเสื้อผ้า
3(2-2-5)
Clothing Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการออกแบบเสื้อผ้า สีในการออกแบบเสื้อผ้า การวาดหุ่นแฟชั่น
ส่วนประกอบของเสื้อ กระโปรง กางเกง ส่วนตกแต่งเสื้อผ้า การออกแบบเสื้อผ้า
Principle of clothing design; colors in clothing design; fashion figure
drawing; components of shirts, skirts, pants; cloth trimming; and clothing design
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TF2013218

การทดสอบสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
3(1-4-4)
Textile and Textile Product Testing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการเกี่ยวกับการทดสอบสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การทดสอบเส้นใยและ
เส้นด้าย การทดสอบผืนผ้าและเครื่องนุ่งห่ม การทดสอบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การทดสอบความคงทนของสี
Principles of textile and textile product testing; fiber and yarn
testing, fabrics swatch and apparel testing; textile product testing; colour fastness testing
TF2013219

ระบบการผลิตเสื้อผ้าอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Garment Manufacturing System
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กระบวนการผลิ ตเสื้ อผ้ าอุ ตสาหกรรม การออกแบบระบบควบคุ มการผลิ ต
การวางแผนกาลังการผลิต การวางแผนกระบวนการในระบบอุตสาหกรรม จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
Garment manufacturing process; design of production control
systems; labor production planning; process industrial planning; industrial and
organizational psychology.
TF2013220

การดาเนินธุรกิจเสื้อผ้าสาเร็จรูป
3(3-0-6)
Garment Merchandising
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั ก การเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในอุ ต สาหกรรมเสื้ อ ผ้ า ส าเร็ จ รู ป
ความสาคัญ วัฒ นธรรมของกลุ ่ม ลูก ค้า ในอุต สาหกรรมเสื้อ ผ้า ส าเร็จ รูป ภาษาอัง กฤษเพื่อ ธุร กิจ
เสื้อผ้า การนาเข้าและส่งออกในงานอุตสาหกรรม ต้นทุนเสื้อผ้าอุตสาหกรรม การสร้างตราสินค้า
Principles of garment merchandising; importance of customer
culture in garmeut industry; English for garment business; industrial import and
export; industrial garment costing; branding
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TF2013221

การตัดเย็บเสื้อชั้นนอก
3(1-4-4)
Outerwear Sewing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการเกี่ยวกับเสื้อชั้นนอก การทาแบบตัด การปรับแบบตัด เทคนิค
การตัดเย็บ การตกแต่ง การตัดเย็บเสื้อชั้นนอก
Principles of outerwear; pattern making; patterm grading;
sewing techniques; decorating; outerwear tailoring
TF2013222

การตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก
3(1-4-4)
Children’s Wear Sewing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการเกี่ยวกับเสื้อผ้าเด็ก การกาหนดขนาดของเสื้อผ้าเด็ก วัสดุอุปกรณ์
ในการตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก การสร้างแบบเสื้อผ้าเด็ก กระบวนการตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก
Principles of children's wear; children,s wear size formulation;
materials and tools for making children’s wear; children’s wear pattern making;
children’s wear manufacturing processes
TF2013223

การประกอบการอุตสาหกรรมเสื้อผ้าขนาดย่อมและขนาดกลาง 3(3-0-6)
Small and Medium-sized Garment Enterprises
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : บทบาทและความสาคัญของอุตสาหกรรมเสื้ อผ้ าขนาดย่อมและขนาดกลาง
การเป็นผู้ประกอบการ แผนงานธุรกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ กฎหมายที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
ขนาดย่อมและขนาดกลาง
Role and importance of SMEs garment industry; entrepreneurship;
business plans; e-commerce; and laws related to SMEs garment enterprises
TF2013224

การปักจักร
3(1-4-4)
Embroidery
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการเกี่ยวกับการปักจักร วัสดุและอุปกรณ์ในการปักจักร การออกแบบ
ลายปัก การวิเคราะห์ลายปัก กระบวนการปักจักร การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
Principles of embroidery techniques; materials and tools for
embroidery; embroidery designs; analysis of embroidery pattern; embroidery process;
and workpiece inspection
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TF2013225

การตัดเย็บชุดชั้นในสตรี
3(1-4-4)
Women's Underwear Sewing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการเกี่ยวกับการตัดชุดชั้นในสตรี วัสดุและอุปกรณ์ การกาหนดขนาด
ของชุดชั้นในสตรี การสร้างแบบตัด การปรับแบบตัด การตัดเย็บชุดชั้นในสตรี
Principles of lingerie cutting; materials and tools ; lingerie size
formulation; pattern making; pattern adjusting; lingerie tailoring
TF2013226

เทคโนโลยีการซักรีดสิ่งทอ
3(3-0-6)
Textile Laundering Technology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความสาคัญของการซักรีดสิ่งทอ น้าและสารเคมีสาหรับซักรีด เครื่องมือ
ส าหรั บ การซั ก รี ด ขั้ น ตอนการซั ก รี ด ปั ญ หาและการแก้ ปั ญ หาการซั ก รี ด ความปล อดภั ย และ
สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับซักรีด
Importance of textile laundry; water and chemicals for laundry;
laundry equipment; laundry procedures; laundry problems and solutions; laundry
safety and environment
TF2043322

สุนทรียภาพของงานสิ่งทอและแฟชั่น
3(3-0-6)
Aesthetics of Textile and Fashion
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายของสุนทรียภาพ มนุษย์กับความงาม สุนทรียภาพของงานสิ่งทอ
และแฟชั่น คุณค่าความงามของงานสิ่งทอและแฟชั่นที่มีต่อชีวิต สังคม และวั ฒนธรรม ประสบการณ์
เชิงสุนทรียะ การวิเคราะห์การรับรู้ทางสุนทรียภาพ
Meaning of aesthetics; human and beauty; aesthetics of
textiles and fashion; aesthetic values of textiles and fashion for life, society, and
culture; aesthetic experiences; analysis of aesthetic perception
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2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน
TF2012327
การเตรียมโครงงานทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า
1(1-0-2)
Project Preparation in Garment Technology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสืบค้นข้อมูลโครงงานทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า การสืบค้นด้านนวัตกรรมใน
เทคโนโลยีเสื้อผ้า การเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงงานทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า
การนาเสนองาน
Data searching on garment technology project; searching for
innovation in garment technology; data preparation; data analysis; project writing for
garment technology; and research presentation
TF2012428

โครงงานทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า
3(0-9-0)
Projects in Garment Technology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : TF2012326 การเตรียมโครงงานทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :การค้น คว้าปัญหา การแก้ไขปัญหาในงานอุตสาหกรรมเสื้ อผ้ าสาเร็จรูป
การกาหนดหัวข้อโครงงาน การเรียบเรียงเนื้อหาบทนา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือ
นวัตกรรมหรือการทดลอง สรุปผลการทดลอง การเขียนรายงาน และการนาเสนอ
Problem investigation; problem solving in garment industry;
project topic determination; introductory composition; relevant theories; inventions,
innovations or experiment; conclusion; report writing; and presentation
2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
TF2003301

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Cooperative Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กระบวนการสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการและการสมัครงาน
การสัมภาษณ์งานอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระบบ
คุณภาพและความปลอดภัย การเขียนรายงานและการนาเสนองาน
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
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TF2013402

สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า
6(0-40-0)
Cooperative Education for Garment Technology
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : TF2003301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :ปฏิบัติงานจริงด้านเทคโนโลยีเสื้อผ้า เสมือนพนักงานของหน่วยงานตาม
ลักษณะงานในตาแหน่งงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ จัดทารายงานการ
ปฏิบัติงานหรือรายงานการทาโครงงานภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ
Practice working in garment technology 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 mentor and supervisor
TF2013403

การฝึกงานทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า
6(0-40-0)
Internship in Garment Technology
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : TF2003301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบัติงานจริงด้านเทคโนโลยีเสื้อผ้า เสมือนพนักงานของหน่วยงานตาม
ลักษณะงานในตาแหน่งงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ จัดทารายงานการ
ปฏิบัติงานหรือรายงานการทาโครงงานภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ
Practice working in garment technology 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 mentor and supervisor
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้ เ ลื อกศึกษาจากรายวิช าที่เ ปิดสอนในมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครระดั บ
ปริญญาตรี หรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่

1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

นางสาววาสนา ช้างม่วง
xxxxxxxxxxxxx

ตาแหน่ง
วิชาการ

ผศ.

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/วิชาเอก

วศ.ม. สิ่งทอ

คศ.บ. อุตสาหกรรม
เครื่อง
แต่งกาย
2

นางวิภาดา กระจ่างโพธิ์ อาจารย์ วศ.ม. วิศวกรรม
xxxxxxxxxxxxx
การจัดการ
อุตสาหกรรม
วศ.บ. เทคโนโลยี
เสื้อผ้า

3

นางสาวอุษา ตั้งธรรม
xxxxxxxxxxxxx

ผศ.

คศ.บ. ผ้าและเครื่อง
แต่งกาย

4

นายกมล พรหมหล้าวรรณ

ผศ.

ค.อ.ม. บริหารอาชีวะ
และเทคนิค
ศึกษา

xxxxxxxxxxxxx

คศ.บ. อุตสาหกรรม
เครื่อง
แต่งกาย
5

นางสุจิตรา ชนันทวารี
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย์ M.F.M Fashion
Management

อส.บ. เทคโนโลยี
เสื้อผ้า

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุร,ี
2552
สถาบัน
เทคโนโลยี
ราชมงคล,
2525
สถาบัน
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ,
2546
สถาบัน
เทคโนโลยี
ราชมงคล, 2537
สถาบัน
เทคโนโลยี
ราชมงคล, 2525
สถาบัน
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ,
2542
สถาบัน
เทคโนโลยี
ราชมงคล,
2526
National
Institute of
Fashion
Technology,
India, 2009
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร, 2548

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2560

2561

2562

2563

5

5

15

15

5

8

14

14

4

8

-

-

2

5

10

10

4

4

7

10
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ
ที่

ชือ่ -นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

1

นางสาวเสาวนีย์
รัฐนิธิคุณานนท์
xxxxxxxxxxxxx

2

นางสาวไอรดา สุดสังข์
xxxxxxxxxxxxx

3

นางสาวจารุวรรณ
ดิศวัฒน์
xxxxxxxxxxxxx

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
วิชาการ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.

อาจารย์ คศ.ม. ออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัย
ผ้าและเครื่อง เทคโนโลยี
แต่งกาย
ราชมงคล
พระนคร, 2557
ทล.บ. เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
เสื้อผ้า
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร, 2555
อาจารย์ คศ.ม. ออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัย
ผ้าและเครื่อง เทคโนโลยี
แต่งกาย
ราชมงคล
พระนคร, 2557
ทล.บ. เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
เสื้อผ้า
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร, 2555
อาจารย์ คศ.ม. คหกรรม
มหาวิทยาลัย
ศาสตร์
เกษตรศาสตร์,
2545
วท.บ. คหกรรม
มหาวิทยาลัยศรี
ศาสตร์
นครินทรวิโรฒ,
2543

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2560

2561

2562

2563

5

15

15

15

5

15

15

15

5

15

15

15

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
ที่

ชือ่ -นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

1

นายธารงค์ หาญวนิชกุล
xxxxxxxxxxxxx

ตาแหน่ง คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

ผู้จัดการ อส.บ. เทคโนโลยี
ฝ่าย
เสื้อผ้า
ผลิต
บริษัท
ไอซ่า
อินเตอร์
เนชั่น
แนล
จากัด

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.

สถาบัน
เทคโนโลยี
ราชมงคล, 2547

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2560

2561

2562

2563

-

3

3

3
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน)
จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ใน
วิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริ ง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมี กลุ่ มวิชาการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่ง
ประกอบด้วยรายวิช าเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษา รายวิช าสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีเสื้อผ้ า
สาหรับหลักสูตร 4 ปีภาคปกติ และ การฝึกงานทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า สาหรับนักศึกษาเทียบโอนหรือ
นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ส ามารถลงทะเบี ย นวิช ารายสหกิ จ ทางเทคโนโลยี เ สื้ อ ผ้ า ซึ่ง เป็ น ไปตามข้อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553
หรื อ มติ ของคณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต ร เพื่ อเตรี ย มความพร้ อ มและฝึ ก ให้ นัก ศึ ก ษารู้ จั ก การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมากับสภาพการทางานจริงหลังสาเร็จการศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์สหกิจศึกษา
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ
ความจาเป็นในการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
(2) บู ร ณาการความรู้ ที่ เ รี ย นมาเพื่ อ น าไปแก้ ปั ญ หาทางด้ า นกระบวนการผลิ ต
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสาเร็จรูป
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
(4) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสถานประกอบการได้
(5) มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในการทางานได้
(6) มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน วิเคราะห์ และประมวลผล
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
การทาโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษา ต้องเป็นการบูรณาการความรู้วิชาชีพเพื่อการแก้ปัญหา
หรือประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
ผู้ร่วมโครงงานจานวนไม่เกิน 3 คนต่อโครงงาน กาหนดให้มีการศึกษา ทดลอง/เก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลและทารายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด ส่งรายงานและหรือผลงานตามเวลาที่กาหนด
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5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การค้นคว้าปัญหา การแก้ไขปัญหาในงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสาเร็จรูป การกาหนด
หัวข้อโครงงาน การเรียบเรียงเนื้อหาบทนา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม
หรือการทดลอง สรุปผลการทดลอง การเขียนรายงาน และการนาเสนอ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานเป็นกลุ่ม ปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีสังคมกว้างขึ้น มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องจักร เครื่องมือ/อุปกรณ์ กรณีทาโครงงานที่เกี่ยวข้อง
กับ การใช้เ ครื่ องจั กร เครื่ อ งมื อ /อุปกรณ์ ต่างๆ มี ก ารน าทฤษฎี มาประยุก ต์ใ ช้ในการท าโครงงาน
โดยโครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
นั กศึ กษาต้อ งผ่ า นวิ ช าการเตรี ยมโครงงาน จั ด ทาเค้ าโครงเสนออาจารย์ ที่ปรึ กษา
ดาเนินการตามแผนในเค้าโครงที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และจัดรายงาน
ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5.6 กระบวนการประเมินผล
นักศึกษาต้องนาเสนอผลการดาเนินการโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการ
ประเมินโครงงานที่คณะแต่งตั้ง รูปแบบและเกณฑ์การประเมินเป็นตามที่คณะกรรมการกาหนดตาม
หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- มีการสอดแทรกค่านิยมพื้นฐานในด้านคุณธรรม จริยธรรม มี
สัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ มีจิตสาธารณะ และทาหน้าที่เป็น
พลเมืองที่ดี
- มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้าน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
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คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ด้ า นคว ามรู้ เ ชิ ง ทฤษฎี แ ละ - มีการใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ทักษะเชิงปฏิบัติ
โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์หลักการทางทฤษฎีลงสู่
การปฏิบัติ
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งความรู้ต่างๆ และการอภิปรายร่วมกัน เช่น รูปแบบการสอน
แบบปัญหาเป็นฐาน
- ในรายวิชาปฏิบัติจัดให้นักศึกษาทุกคนได้ลงมือปฏิบัติจริง ทั้งใน
รูปแบบปฏิบัติตามคาแนะนา และให้นักศึกษาคิดและวางแผนการ
ปฏิบัติงานด้วยตนเอง
- จัดกิจกรรมการปฏิบัติงานจากสถานการณ์จริง และให้นักศึกษา
ได้ เ ข้ า ปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถานประกอบการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
- มี กิจกรรมการเรียนรูปแบบการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง
กิจกรรมเสริมความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม เช่น การศึกษาดู
งานภายนอก การเชิญวิทยากรจากสถานประกอบการมาให้ความรู้
ด้านความใฝ่ รู้ องค์ความรู้ และ - มีการสอดแทรกองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- มีการจัดให้มีบุคคล และ/หรือองค์กรภายนอก เข้ามาถ่ายทอด
ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ด้านภาวะผู้นา การทางาน
- ในกระบวนการเรียนการสอนมีการกาหนดให้นักศึกษาทางาน
ร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบ เป็นกลุ่ม และมีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มให้ทุก
และมีวินัยในตนเอง
คนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้นาและการเป็น
สมาชิกที่ดีของกลุ่ม
- ปลู ก ฝั งการมี วินั ย ในตนเอง เช่ น การเข้า เรี ย นตรงเวลาอย่ า ง
สม่าเสมอ การส่งงานที่มอบหมายให้ตรงต่อเวลา การมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
ด้านการใช้ภาษาและเทคโนโลยี - มีการสอดแทรกการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื บค้น การวิเคราะห์
สารสนเทศ
และการนาเสนอทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลัก ประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อบุคคล
องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม
ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม กาหนดเวลาเรียน การส่งงานภายในเวลาที่กาหนด
และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย
3) สอดแทรกความส าคั ญ ของจรรยาบรรณทางวิ ช าการและวิ ช าชี พในรายวิ ช าที่
เกีย่ วข้อง
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย
2) การตรวจสอบวินัยในชั้นเรียน อาทิ ความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งานตามกาหนด และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย
3) ประเมินจากการอ้างอิงข้อมูลในรายงานและการนาเสนอ
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2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พื้นฐานการบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี
(3) มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการทางาน
(4) สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสมเช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงานจริงได้
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) บรรยายและใช้เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเน้นหลักการ ทฤษฎี
และการปฏิบัติ
2) มอบหมายงานโดยการศึกษาค้นคว้าด้ว ยตนเองเพิ่มเติม และการนาเสนอผล
การศึกษา
3) จัดกิจกรรมการเรียนรูปแบบการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง กิจกรรมเสริม
ความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม เช่นการศึกษาดูงานภายนอก หรือการบรรยายจากบุคคลภายนอก
และการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ
1) ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
2) ประเมินผลจากโครงงาน รายงานการค้นคว้า หรือรายงานสรุปเนื้อหารายวิชา
3) มีการประเมินความรู้ของนักศึกษาโดยอาจารย์ และจากสถานประกอบการที่
นักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน
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2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์
ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทาง
การแก้ปัญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ทางด้านเทคโนโลยี
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ
รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมได้ด้วย
ตนเองเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา
1) จัดกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าและการอภิปราย เช่น รูปแบบการสอนแบบปัญหา
เป็นฐาน (Problems Base)
2) จัดกิจกรรมการปฏิบัติงานจากสถานการณ์จริง
3) มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สังเกตจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
2) ประเมินผลจากการทดสอบวัดความรู้ ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
3) ประเมินผลจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร
ต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็ น ผู้ ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ ง
ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
(3) สามารถวางแผนและรั บผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั้ง
ของตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมายทั้งงาน
บุ คคลและงานกลุ่ ม สามารถปรั บ ตัว และทางานร่ว มกับผู้ อื่นทั้งในฐานะผู้ นาและผู้ ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางานด้านเทคโนโลยีและ
การรักษาสภาพแวดล้อมพลังงาน
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้พัฒนาการเรี ยนรู้ ทักษะความสัมพัน ธ์ ระหว่า งบุค คลและ
ความรับผิดชอบ
1) ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้ทาเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานกับผู้อื่น
2) มอบหมายงานทั้งแบบงานเดี่ยว และงานกลุ่ มเพื่อให้ นักศึกษาร่ว มมือในการ
ทางาน และสามารถแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันได้
3) กาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่มโดยใช้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้า
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน
2) ประเมินจากความรับผิดชอบจากงานที่มอบหมาย รายบุคคลและกลุ่ม
3) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาและติดตามการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) ประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนาเสนอรายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและแปล
ความหมาย รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารที่ทันสมัยได้อย่ าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอข้อมูลทั้ง ทางวาจาและลายลักษณ์อักษร
และการสื่อความหมายการเลือกใช้สื่อในการนาเสนอที่เหมาะสม
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้หลักการคานวณทางคณิตศาสตร์และสถิติ
2) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า โดยเลือกใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ
3) สอนโดยใช้สื่อสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล
และแปลความหมาย รวมถึงสารสนเทศในการนาเสนอ
4) สอนโดยใช้สื่อการสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเนื้อหารายวิชา
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสามารถเลือกใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์
ในการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง
2) ประเมินจากผลงานและความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ที่ได้จากการศีกษา
3) ประเมินการใช้เทคนิคการนาเสนอโดยสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
4) ประเมินผลจากความสามารถในการอธิบายผลการเรียนรู้ในรายวิชา
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2.6 ด้านทักษะการปฏิบัติงาน
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงาน
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่มี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐาน รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อ
ประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
(2) มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบการทางานอย่างต่อเนื่อง
(3) สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทางาน
(4) มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการทางานรูปแบบโครงงาน (Project
oriented)
(5) สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงาน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้ความรู้จากวิชา
ต่างๆ ที่ได้ศึกษามา การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ดังนี้
1) จัดการสอนแบบสาธิตเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และการปฏิบัติงานตาม
ใบงานที่กาหนด
2) จัดกิจกรรมการสอนให้มีการฝึกปฏิบัติจริง โดยให้นักศึกษาสามารถคิดและวาง
แผนการดาเนินงานได้อย่างอิสระ
3) จัดกิจกรรมการสอนที่ส่งเสริมการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและการควบคุมคุณภาพ
และสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าประกวดทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ จัดนิทรรศการแสดงผลงานของ
นักศึกษา ทาโครงงาน สหกิจศึกษาและการฝึกงานทางวิชาชีพในสถานประกอบการ
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงาน
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติงานของนักศึกษา เช่น
1) ประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนจากการปฏิบัติงาน
2) ประเมินจากผลงาน และผลการดาเนินการกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
3) การทดสอบวัดทักษะความรู้ เช่น การทดสอบปฏิบัติ การประเมินโครงงานของ
นักศึกษา การประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางวิชาชีพ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุใน
หมวดที่ 4 ข้อ 2) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจ
ไม่นาสู่ผลการเรียนรู้บางเรื่องก็ได้ ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์
ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการ
แก้ปัญหา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) ประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนาเสนอรายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และแปล
ความหมายรวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ ภ าษาไทยและภาษาอั ง กฤษในการสื่ อ สารได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

GE2100101
GE2100102
GE2100103
GE2100104
GE2100105
GE2201101
GE2201102
GE2200101
GE2200102

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
วรรณคดีไทย
การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3






































































































2

3

4

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

























ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

GE2200103
GE2200104
GE2200105
GE2200106
GE2200107
GE2300101
GE2300102
GE2300103
GE2300104

การอ่านภาษาอังกฤษ
การฟังภาษาอังกฤษ
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนพื้นฐาน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
พลวัติทางสังคมและความทันสมัย
มนุษยสัมพันธ์
ระเบียบวิธีวิจยั
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

คุณธรรม จริยธรรม

1










2










3










4

5

1






  
  
  

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

2










3

4

1






  
  
  

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

2 3 1








  
  
  
  

2 3



4

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

GE2300105
GE2300106
GE2300107
GE2300108
GE2300109
GE2400101

สังคมกับเศรษฐกิจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
อาเซียนศึกษา
สันติศึกษา
การรู้สารสนเทศและการศึกษา
ค้นคว้า
GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป
GE2400103 ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
   
 
 

 



 

               
            

 
 

คุณธรรม จริยธรรม

1






2






3






 

4




5




1




 
 

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

2





3




4






1






2






 

3




ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1




 

2






3




4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

GE2400104
GE2400105
GE2400106
GE2400107
GE2400108
GE2500101
GE2810102
GE2500103
GE2500104

การพัฒนาบุคลิกภาพ
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนา
การพัฒนาและประเมินโครงการ
การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
พลศึกษา
ลีลาศ
กีฬาประเภททีม
กีฬาประเภทบุคคล

คุณธรรม จริยธรรม

1










2










3










4










5










ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1










2










3










4










1










2










3










ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1










2










3










4










ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

5

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

4

1

2

3

1

2

3

4

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

GE2500105 นันทนาการ
GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

                   
                   

GE2600102 สถิติเบื้องต้น

                   

GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

                   
                   

GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
GE2700102 สิง่ แวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากร
GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21
GE2810102 การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1
GE2810104 การออกกาลังกายและกีฬา
เพื่อสุขภาพ
GE2810105 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์
GE2820102 วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
GE2820103 วัสดุและการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

2

3

4

5

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

4

1

2

3

1

2

3

4

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อบุคคล
องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นฐาน
การบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และ
การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี
(3) มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการทางาน
(4) สามารถบู ร ณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่า ง
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(5) สามารถใช้ค วามรู้ และทั กษะในสาขาวิช าของตนในการประยุกต์ แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานจริงได้
ทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการทางด้าน
เทคโนโลยี
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
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ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร
ต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ
และอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั้งของตนเอง
และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมายทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางานด้านเทคโนโลยีและการรักษา
สภาพแวดล้อมพลังงาน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอข้อมูลทั้ง ทางวาจาและลายลักษณ์อักษร และการสื่อ
ความหมายการเลือกใช้สื่อในการนาเสนอที่เหมาะสม
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้
ทักษะการปฏิบัติงาน
(1) มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐาน รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อประกอบวิชาชีพ
ในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
(2) มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุง
พัฒนาระบบการทางานอย่างต่อเนื่อง
(3) สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทางาน
(4) มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการทางานรูปแบบโครงงาน (Project oriented)
(5) สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

72

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

1 2 3 4 5 1 2 3 4

TF2001101
TF2001102
TF2001103
TF2001104
TF2001105
TF2001106

5

สถิติสาหรับงานสิ่งทอ


วิทยาศาสตร์เส้นใย

 
วิทยาศาสตร์สี



การยศาสตร์ในงานสิ่งทอ
  
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์



การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม
     
ด้านเทคโนโลยี
TF2001107 พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่ม


TF2001108 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน



สถานประกอบการ

ทักษะการ
ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์
ตัวเลข
ทักษะการ
ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและ การสื่อสาร และ
ปฏิบัติงาน
ความรับผิดชอบ การใช้เทคโนโลยี
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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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

1 2 3 4 5 1 2 3 4

TF2001109
TF2001110
TF2012101
TF2012102

การจัดการอุตสาหกรรมสิ่งทอ
วัสดุสิ่งทอ
การปฐมนิเทศทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า
เทคโนโลยีเครื่องจักรเย็บผ้า
อุตสาหกรรม
TF2012203 การทาแบบตัดเสื้อผ้าสตรี
TF2012104 ปฎิบัติการวิชาชีพเทคโนโลยีเสื้อผ้า
TF2012205 โครงสร้างผ้า
TF2012206 การผลิตเสื้อผ้าสตรี
TF2012207 การทาแบบตัดเสื้อผ้าบุรุษ









5










ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
ทักษะการ
ทักษะทางปัญญา
การสื่อสาร และ
ปฏิบัติงาน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ความรับผิดชอบ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

1 2 3 4 5 1 2 3 4

การผลิตเสื้อผ้าบุรุษ
เทคโนโลยีการผลิตเสื้อผ้าสตรี
การควบคุมคุณภาพเครื่องนุ่งห่ม
วิศวกรรมเสื้อผ้า
เทคโนโลยีการผลิตเสื้อผ้าบุรุษ
การทาแบบตัดและวางแบบด้วย
คอมพิวเตอร์
TF2012314 การทาเสื้อตัวอย่าง
TF2012315 การตัดเย็บผ้าถัก
TF2012208
TF2012209
TF2012310
TF2012311
TF2012312
TF2012313

TF2013216 การทาแบบตัดกางเกง








5





 


 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
ทักษะการ
ทักษะทางปัญญา
การสื่อสาร และ
ปฏิบัติงาน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ความรับผิดชอบ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1

2

ความรู้

3 4 5 1 2 3 4

5

การออกแบบเสื้อผ้า

 
การทดสอบสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

  
ระบบการผลิตเสื้อผ้าอุตสาหกรรม
 


การดาเนินธุรกิจเสื้อผ้าสาเร็จรูป


การตัดเย็บเสื้อชั้นนอก



การตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก
 
 
การประกอบการอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
    
ขนาดย่อมและขนาดกลาง
TF2013224 การปักจักร

 
TF2013225 การตัดเย็บชุดชั้นในสตรี
 
 
TF2013217
TF2013218
TF2013219
TF2013220
TF2013221
TF2013222
TF2013223

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
ทักษะการ
ทักษะทางปัญญา
การสื่อสาร และ
ปฏิบัติงาน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ความรับผิดชอบ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1

ความรู้

2 3 4 5 1

TF2013226 เทคโนโลยีการซักรีดสิ่งทอ

TF2013322 สุนทรียภาพของงานสิ่งทอและแฟชั่น  
TF2013227 การเตรียมโครงงานทางเทคโนโลยี

เสื้อผ้า
TF2014228 โครงงานทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า

TF2001301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

TF2023402 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า

TF2013303 การฝึกงานทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า


2 3 4

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
ทักษะการ
ทักษะทางปัญญา
การสื่อสาร และ
ปฏิบัติงาน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ความรับผิดชอบ

5
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ข้อ 3 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
(1) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในระดับรายวิชา โดยอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชานั้นๆ มีการประเมินการสอนของผู้สอนและประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา รวมทั้งการ
ทวนสอบวิธีการวัดผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) เมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอนในแต่ล ะภาคการศึกษา โดยกาหนดให้มีการทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(2) นาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้จากการทวนสอบเข้าสู่การพิจารณาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสาเร็จการศึกษา เพื่อนามาใช้
ในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
อาจใช้การประเมินตามความเหมาะสมในแต่ละกรณีดังนี้
(1) ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานทา ความคิดเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ
(2) ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา โดยการประเมินด้วย
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์
(3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความ
พร้อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
(4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้
จากสาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อนามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
(5) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และ/หรือ ผู้ประกอบการ ที่มาประเมิน
หลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษเพื่อเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะส าเร็ จ การศึ ก ษาต้ อ งเรี ย นครบหน่ ว ยกิ ต และรายวิ ช า ตามที่ ก าหนดไว้ ใ น
หลักสูตรและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ข้อ 5 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย
และคณะ รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในหลักสูตรที่สอน รวมทั้งเทคนิคการสอน
และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือ
การลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(3) ให้ข้อมูลแก่อาจารย์ใหม่ เกี่ยวกับ รายละเอียดรายวิชาที่สอน และรายละเอียดหลักสูตร
เพื่อให้เข้าใจและเตรียมการตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา
(4) มีกาหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้คาแนะนา และคาปรึกษาที่เกี่ยวกับการทางาน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการ หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(2) สนุบสนุนให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการมีตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
(3) ส่ ง เสริ ม การท าวิ จั ย สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนและมี ค วาม
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น กาหนดการกากับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้
สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทและวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทาหน้าที่กากับดูแล
การบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และคณบดีทาหน้าที่กากับดูแลการบริหาร
หลักสู ตรในระดับคณะ โดยในระดับหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสูตรทาหน้าที่
บริหารหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล
การดาเนินงานเป็นประจาทุกปี และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 5 ด้าน
คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรั บผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
พิจารณาจากข้อมูลป้อนกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายด้านประกอบด้วย สถานประกอบการ ผู้ใช้
บัณฑิต ศิษย์เก่า
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้ทาการสารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บั ณฑิต
เป็นประจาทุกปี และแจ้งผลการสารวจให้กับคณะได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูล สาหรับการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. นักศึกษา
หลักสูตรให้ความสาคัญกับการรับ หรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา และมีความพร้อมในการ
เรียนในหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษา โดยการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมี
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในรูปแบบต่างๆ ในการดาเนินงานคานึงถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร
4. อาจารย์
หลักสูตรให้ความสาคัญกับคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการผลิตบัณฑิตจึงมี
การกาหนดระบบ กลไก เกี่ยวกับการรับสมัครอาจารย์เพื่อให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่กาหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่กาหนด นอกจากนั้นยังจัดทา
ระบบ การบริหารอาจารย์ ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ตามบริบทของหลักสูตร โดยให้คณาจารย์
เข้ามามีส่วนร่วม
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
มหาวิท ยาลัย ให้ค วามสาคัญ กับ กระบวนการออกแบบหลัก สูต ร เพื่อ ให้ต อบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกาหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ มีกระบวนการกาหนดสาระสาคัญของหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องมหาวิท ยาลั ย และบริ บ ทที่เ ปลี่ ย นแปลงของสั งคม มี ก ระบวนการทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา
หลักสูตรให้ความสาคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โดยคานึงถึงความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้
หลักสูตรกาหนดให้มีการประเมินผู้เรียนที่แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อนาข้อมูลที่ได้
มาวิเคราะห์และใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า มีการบริหารทรัพยากรการเรียนการ
สอน โดยมีห้ องเรี ย น ห้ องปฏิบั ติการ เครื่องมื อและอุปกรณ์การเรี ยนการสอน ห้ องสมุดและสื่ อ
สารสนเทศ ที่มีความเพียงพอสาหรับการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจ
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามเจตนารมณ์ของการจัดทา มคอ.3 และ มคอ.4
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล การ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามเจตนารมณ์การ
จัดทา มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
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X

X

X
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X

X

X

X
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามเจตนารมณ์ของ
X
X
X
X
X
การจัดทา มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ที่กาหนดใน
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
X
X
X
X
X
สอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
X
X
X
X
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ของหลักสูตร (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
X
X
X
X
X
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
X
X
X
X
X
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
X
X
X
X
X
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
X
X
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
X
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ :
X
มีการดาเนินกิจกรรม
–
ไม่มีการดาเนินกิจกรรม
หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) การสังเกตพฤติกรรมและการเรียนรู้ของนักศึกษา
(2) ประชุมร่ ว มคณาจารย์ในสาขาวิ ช า เพื่ อแลกเปลี่ ยนความคิด เห็ นและขอคาแนะนา/
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
(3) การสอบถามจากนั ก ศึ ก ษาถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของการเรี ย นรู้ จ ากวิ ธี ก ารที่ ใ ช้ โดยใช้
แบบสอบถาม หรื อ การสนทนากับ กลุ่ มนัก ศึก ษาระหว่า งภาคการศึ กษาโดยอาจารย์ ผู้ ส อน และ
ประเมินผลการสอบ
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1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
(1) ประเมินจากนักศึกษา โดยระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ และบัณฑิตที่จบ
ตามหลั กสู ตร ระบบภาวะการมีงานทาของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผู้ สาเร็จ
การศึกษา
(2) ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
บัณฑิต
(3) ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และรายงานผลการดาเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
(1) รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมิน ของนักศึก ษา คณาจารย์ ผู้ใ ช้บัณ ฑิต
และผู้ทรงคุณวุฒิ
(2) วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการจัดทา
หลักสูตร
(3) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)

