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คำนำ
ตามเกณ ฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558 ระบุ ถึ ง การผลิ ต บั ณ ฑิ ต
ระดับ อุดมศึกษาให้ อยู่ บ นฐานความเชื่อว่ากําลั งคนที่มีคุณ ภาพต้องเป็ นบุ คคลที่มี จิต สํ านึกของความ
เป็ น พลเมืองดี ที่ ส ร้างสรรค์ป ระโยชน์ ต่อสั งคม และมี ศักยภาพในการพึ่ งพาตนเองบนฐานภู มิปั ญ ญา
เพื่อนําพาประเทศสู่การพัฒนาที่ ยั่งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกํากับส่งเสริม
กระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถดํารง
ตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถ
ในการปฏิ บั ติงานได้ สามารถสร้ างสรรค์งานที่ เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสั งคม ทั้ งในระดับท้ องถิ่น
และสากล
หลัก สูต รคหกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าออกแบบแฟชั ่น ผ้า และเครื ่อ งแต่ง กาย
(หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) ฉบั บ นี้ เป็น หลัก สูต รปริญญาตรีทางปฏิบัติการที่ไ ด้ ป รับ ปรุง ให้มี
ความทันสมัย สอดคล้อ งกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และ
เกณ ฑ์ ม าต รฐ าน ห ลั ก สู ต รระดั บ ป ริ ญ ญ าต รี พ .ศ . 2558 เพื ่อ ผ ลิต บ ัณ ฑ ิต ที ่ ม ีค ุณ ภ า พ
ตามมาตรฐานสากล พร้อ มเข้า สู ่อ าชีพ และตรงตามความต้อ งการของตลาดแรงงาน โดย มี
ความร่ ว มมือ กับ สถานประกอบการผ่า นการให้นักศึก ษาปฏิบัติง านจริง ในสถานประกอบการ ทั้ง นี้
กระบวนการจัด การเรีย นสอ นได้ คํ า นึง ถึง ความก้า วหน้า ด้า นวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
เน้นเสริมสร้างความพร้อมด้านความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบในการนําศาสตร์ด้านออกแบบ
แฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกายมาใช้ในการทํางานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงการปรับตัวเข้าสู่สังคมพหุวัฒนธรรม
และมีการสอดแทรกคุ ณธรรม จริ ย ธรรม เพื่ อให้ บัณฑิตมีความเป็น พลเมือ งที่ มีคุ ณภาพในสั งคม
คณะฯ หวัง เป็น อย่า งยิ่ง ว่า หลัก สูต รคหกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าออกแบบแฟชั่น ผ้า
และเครื่อ งแต่ง กาย (หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) ฉบับ นี้ จะสามารถนําไปใช้ในการผลิตบัณฑิต
นั ก ปฏิ บั ติ ด้ า นออกแบบแฟชั ่น ผ้า และเครื ่อ งแต่ง กาย ที่ มี คุ ณ ภาพ และมี ค วามพร้อ มในการเข้ า สู่
ตลาดแรงงานต่อไป
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยี ค หกรรมศาสตร์ ศู น ย์ โชติ เวช มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร
กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดและการพัฒ นาไปสู่ การเป็นเศรษฐกิจ
และสั งคมดิจิ ทัล นั บเป็ นกุญแจส าคัญของการเปลี่ ยนแปลงวิถีชีวิตและการทางาน ด้วยการปฏิวัติดิจิทัล
(Digital Revolution) ที่ทาให้เกิดยุคอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนที่ไปกับมนุษย์ได้ตลอดจึงส่งผลให้
มนุษย์ สามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจากัด จึงต้องพัฒนาองค์ความรู้และปัญญาอย่างเพิ่ม
ทวีคูณ
การผสมผสานเทคโนโลยี สารสนเทศกับเทคโนโลยีด้ านอื่นๆ เน้ นการเปลี่ ยนแปลงที่ มีผล
ต่อพฤติกรรมผู้บริโภค การผลิต การบริการอย่างรวดเร็วและหลากหลาย
การแข่งขันทางการตลาดและการบริหารจัดการมีผลต่อวิถีการทางานที่มีผลต่อจุดสิ้นสุดของ
ยุคการจ้างงานจานวนมาก ดังนั้น จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ที่จะก้าวเข้ามา
สู่การแข่งขัน และการลงทุน
ความขาดแคลนแรงงานทั ก ษะสู งที่ มี ค วามสามารถเฉพาะทาง ซึ่ งได้ รั บ ค่ าตอบแทน
ที่เพิ่มขึ้นแทนแรงงานทักษะต่าที่มีแนวโน้มถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีและหุ่นยนต์อัจฉริยะ เช่น ระบบการ
ตัดเย็บอุตสาหกรรม การปรุงอาหาร ร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้า ที่ใช้เทคโนโลยีในการเลือกซื้อได้ด้วยตนเองโดย
ไม่ต้องใช้พนักงาน
จากแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ มุ่งเน้นการ
พัฒนาโดยน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปรัชญาพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ ที่จะส่งผลทา
ให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 และสังคมดิจิทัล จึงเป็น
กุญแจสาคัญของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการทางาน ดังนั้น
การวางแผนเพื่ อ ออกแบบหลั ก สู ต รคหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าออกแบบแฟชั่ น ผ้ า และ
เครื่องแต่งกาย จึงมุ่งพัฒนาบัณทิต ให้มีความรู้ ความสามารถ ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ
ตรงกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ยังเป็นบัณฑิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร มีจิตสานึก
คานึ งถึงประโยชน์ ส่ วนรวม มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพอย่างชานาญ
เพื่อรองรับการเป็นเศรษฐกิจฐานความรู้สร้างสรรค์และดิจิทัล
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ การพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน และอนาคต การเลื่อนไหลของ
กระแสวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วขึ้นในยุคดิจิทัลและการบริโภคสินค้าเพื่อตอบสนองความสุขของชีวิตมากขึ้น
ส่งผลให้รสนิยมและการตัดสินใจซื้อสินค้าถูกชี้นาโดยกลุ่มสังคมและสภาพแวดล้อม ทาให้ การวางแผนเพื่อ
ออกแบบหลักสูตรนั้น ได้คานึงถึงการเปลี่ยนแปลง การผสมผสานระหว่างสังคมและวัฒนธรรมที่มีความตื่นตัว
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ให้ความสาคัญเรื่องการอนุรักษ์ สืบสานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น การปรับปรุง
หลักสูตรฉบับนี้จึงออกแบบหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
ให้เป็นหลักสูตรที่สร้างบัณฑิตทีม่ ีความรู้ มีความสามารถในอาชีพเฉพาะทางที่ส่งเสริมให้ เกิดการสร้างสรรค์
นวัตกรรม จากงานวิจัยและภูมิปั ญญาท้องถิ่ นทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์ อย่าง
แท้จริงได้ ผนวกกับความเข้าใจในผลกระทบทางสั งคมและวัฒนธรรมที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมี
คุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี้นาและขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สอดคล้อง และเหมาะสมกับวิถีชีวิต
ของสังคมไทย
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดและแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม การวางแผนหลักสูตรนี้จึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกให้มีศักยภาพ สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวั ตน์ และวิวัฒนาการของศาสตร์การออกแบบแฟชั่น
ผ้าและเครื่องแต่งกาย เพื่อรองรับการเศรษฐกิจฐานความรู้และดิจิทัล
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
จากพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล พร้อมเข้าสู่ โลกอาชีพ ด้วยการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นบัณฑิตนักปฎิบัติ บนพื้นฐาน
ด้านวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถสร้างงานวิจัย สิ่ งประดิษ ฐ์ นวัตกรรม และบริการวิช าการ
แก่สังคม ดังนั้น หลักสูตรออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จึงมุ่งผลิต
บัณฑิตที่คิดวิเคราะห์เป็นอย่างสร้างสรรค์ มีจิตสานึกและความกตัญญูต่อสังคมและประเทศชาติ มีวิธี
บริหารจัดการและวางแผนการทางานอย่างเป็นระบบเพื่อศักยภาพในการประกอบอาชีพ และพัฒนาสู่การ
แข่งขันได้อย่างมัน่ คงและยั่งยืนในอนาคต
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้ร่วมกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาพื้ นฐานวิชาชีพ
ใช้เรียนร่วมกันทุกหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องรียน
กลุ่ ม วิ ช าพื้ น ฐานวิ ช าชี พ ได้ แ ก่ วิ ช า HE2011101 หลั ก การสิ่ ง ทอและเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม
ทุกสาขาวิชาหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ต้องเรียน
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานกับอาจารย์ผู้แทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวข้องด้าน
เนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ รวมทั้งความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต ให้ มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการออกแบบแฟชั่น และ
การตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ที่มีความพร้อมในการก้าวสู่โลกอาชีพ ผสานกับคุณธรรมจริยธรรมและจิตสานึก
ที่ดใี นการสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ร ะเบี ย บวิ นั ย ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริต ตระหนั ก
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม ธารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย มีทักษะและความพร้อมทางด้านสังคมที่จาเป็นในการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพ
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านทฤษฎี และทักษะปฏิบัติด้านออกแบบแฟชั่น ตัดเย็บ
เครื่องแต่งกาย สามารถบูรณาการความรู้ด้านทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อเพิ่มผลผลิ ตและคุณ ภาพของงาน
ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต
1.2.3 เพื่ อผลิ ตบั ณ ฑิ ต ที่ มี อิส ระทางความคิ ด คิ ดเป็น ท าเป็ น สร้างงานวิจัยและพั ฒ นา
องค์ความรู้ให้ก้าวหน้า สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสนใจใฝ่รู้ มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถวางแผน ปฏิบัติการ วิเคราะห์ และประเมินผลได้อย่างเป็นระบบ
1.2.5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นาและผู้ร่วมงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถ
ในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง


ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ตามที่ สกอ.กาหนด

กลยุทธ์






ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของอุตสาหกรรม
และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี



พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่กาหนด
ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของผู้ประกอบการด้าน
อุตสาหกรรมการผลิต

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้









เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้
บัณฑิต
ของสถานประกอบการ
ความพึงพอใจในทักษะ
ความรู้
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แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้


ความสามารถในการทางาน
ของบัณฑิต

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค (Semester System) โดยแบ่งเวลาศึกษาในปี
การศึกษาหนึ่งๆ ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ
(1) ภาคการศึ ก ษาที่ ห นึ่ ง (First Semester) ตั้ ง แต่ เดื อ นมิ ถุ น ายนเป็ น ต้ น ไปเป็ น เวลา
16 สัปดาห์รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย
(2) ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป เป็นเวลา
16 สัปดาห์รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครและมหาวิทยาลั ยอาจเปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Session) ซึ่งเป็นภาคการศึกษา
ที่ ไม่ บั งคั บ ใช้ เวลาศึ ก ษา 8 สั ป ดาห์ รวมทั้ งเวลาส าหรับ การสอบด้ ว ย โดยให้ เพิ่ ม ชั่ ว โมงการศึ ก ษา
ในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
2.2.2 สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกประเภทวิชา
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2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
2.3.1 เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ
2.3.2 เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.4.1 นั ก ศึ ก ษาแรกเข้ า ซึ่ ง มี ทั้ ง ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ เที ย บเท่ า และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีความรู้พื้นฐานด้านวิชาชีพและทักษะปฏิบัติทางออกแบบแฟชั่ น หรือการตัดเย็บ
แตกต่างกัน ส่งผลให้การเรียนรู้และการรับรู้ต่างกัน
2.4.2 ปั ญ หาการปรั บ ตัว จากการเรีย นระดั บ มัธ ยมศึ กษาตอนปลาย หรือ เที ยบเท่ า และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มีระบบการจัดการเรียนการสอน การอยู่ร่วมกันในสังคม และการทากิจกรรม
ต่างๆ แตกต่างจากเดิม
2.5 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.4
2.5.1 จั ด รายวิ ช า HE2012102 พื้ น ฐานการตั ด เย็ บ เพื่ อ ปรั บ พื้ น ฐานทั ก ษะปฏิ บั ติ
ด้านการตัดเย็บ และรายวิชา HE2012103 การวาดภาพเพื่อการออกแบบแฟชั่น เพื่อปรับพื้นฐานทักษะ
ปฏิบัติด้านการออกแบบแฟชั่น ในกลุ่มวิชาชีพบังคับ โดยกาหนดไว้ในแผนการศึกษา ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ซึ่งจะส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และทักษะปฏิบัติด้านการตัดเย็บและการออกแบบแฟชั่นเป็นพื้นฐานเดียวกัน
2.5.2 จั ดให้ มีการปฐมนิ เทศนั กศึกษาใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิ คการเรียน การใช้ชีวิต
ในมหาวิ ทยาลั ย การแบ่ งเวลาที่ เหมาะสม และชี้ แจงกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้ องกั บการสร้ างสั มพั นธ์ ของนั กศึ กษา และ
จัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาปรึกษาด้านวิชาการ วิชาชีพ และปัญหาอื่นๆ
2.6 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2560

2561

2562

2563

2564

30
30
-

30
30

30
30
30

60
-

90
-

30
30
30
30
120
30

30
30
30
30
120
30
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2.7 งบประมาณตามแผน
2.7.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปีงบประมาณ
2560

2561

2562

2563

2564

ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน และ
ค่าสนับสนุน
การจัดการเรียน
การศึกษา
แบบเหมาจ่าย
เงินงบประมาณแผ่นดิน

780,000

1,560,000

2,340,000

3,120,000

3,120,000

90,000

180,000

270,000

360,000

360,000

รวมรายรับ

870,000

1,740,000 2,610,0000

3,480,000

3,480,000

2563

2564

2.7.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
(ไม่รวมข้อ 3 และข้อ 4)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2. ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา

ปีงบประมาณ
2562

2560

2561

1,986,000

2,105,160

2,231,469

2,365,357

2,507,279

299,400

317,364

336,405

356,590

377,985

312,000
2,597,400

624,000
3,046,524

936,000
3,503,875

1,248,000
3,969,947

1,248,000
4,133,264

2,597,400
30

5,500,000
5,500,000
8,546,524
60

585,000
4,088,875
90

3,969,947
120

755,000
4,888,264
120

2.8 ระบบการศึกษา
ระบบการศึ ก ษาเป็ น แบบชั้ น เรี ย น และเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ภาคผนวก ก)
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3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขรวมกันจานวน 9 ตัว ดังนี้
AA X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ )
ลาดับวิชาในกลุ่ม (01-99)
ชั้นปีที่ควรศึกษา
กลุ่มวิชา
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
คณะ
รหัสคณะ

นก.(ท-ป-น)
ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชั่วโมงปฏิบัติ
ชั่วโมงทฤษฎี
หน่วยกิต

HE คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Faculty of Home Economics Technology)

รหัสสาขาวิชา 00 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
01 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
ระดับการศึกษา

1 อนุปริญญา

2 ปริญญาตรี

กลุ่มวิชา

1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3 วิชาชีพเลือก

2 วิชาชีพบังคับ
4 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กาหนดรหัสวิชาดังนี้
GE X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)
ลาดับวิชาในกลุ่ม (01-99)
ชั้นปีที่ควรศึกษา 1
สภาพรายวิชา
กลุ่มวิชา
ระดับการศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชา

10
30
50
70
81

กลุ่มวิชาภาษาไทย
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์

นก.(ท-ป-น)
ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชั่วโมงปฏิบัติ
ชั่วโมงทฤษฎี
หน่วยกิต

20
40
60
80
82

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาบูรณาการ
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์

12

สภาพรายวิชา

0 วิชาไม่บังคับ

1 วิชาบังคับ

ระดับการศึกษา 1 อนุปริญญา

2 ปริญญาตรี

- รายวิชา
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
(1) กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)
GE2100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
(Thai for Business Communication)
GE2100103 ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
(Thai for Presentation)
GE2100104 วรรณคดีไทย
(Thai Literature)
GE2100105 การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
(Thai Writing for Careers)

3(3-0-6)

รหัสวิชา
GE2201101
GE2201102
GE2200101
GE2200102
GE2200103

(2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 1
(English 1)
ภาษาอังกฤษ 2
(English 2)
ภาษาอังกฤษเทคนิค
(Technical English)
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
(English for Careers)
การอ่านภาษาอังกฤษ
(English Reading)

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

หน่วยกิต
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
ชื่อวิชา
GE2200104 การฟังภาษาอังกฤษ
(English Listening)
GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ
(English Conversation)
GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน
(Fundamental Chinese)
GE2200107 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
(Chinese for Communication)

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

(3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
(Social Dynamics and Modernity)
GE2300102 มนุษยสัมพันธ์
(Human Relations)
GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย
(Research Methodology)
GE2300104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
(Quality of Life and Social Skill Development)
GE2300105 สังคมกับเศรษฐกิจ
(Society and Economy)
GE2300106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy Philosophy)
GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
(Law and Professional Ethics)
GE2300108 อาเซียนศึกษา
(ASEAN Studies)
GE2300109 สันติศึกษา
(Peace Studies)
GE2400101 การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
(Information Literacy and Study Skills)

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)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป
(General Psychology)
GE2400103 ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(Thai Studies and Local Wisdom)
GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ
(Personality Development)
GE2400105 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
(Human Behavior and Self Development)
GE2400106 การวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research)
GE2400107 การพัฒนาและประเมินโครงการ
(Program Development and Evaluation)
GE2400108 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
(Mind Development for Quality of Life)

รหัสวิชา
GE2500101
GE2500102
GE2500103
GE2500104
GE2500105

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(2-2-5)

(4) กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
พลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education)
ลีลาศ
1(0-2-1)
(Social Dance)
กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
(Team Sports)
กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
(Individual Sports)
นันทนาการ
1(0-2-1)
(Recreation)

15
(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)

(6) กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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)
3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต ประกอบด้วย
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
HE2011101 หลักการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
(Principles of Textiles and Apparel)
HE2021101 หลักการประกอบอาหารและโภชนาการ
(Principles of Cookery and Nutrition)
HE2031101 การเป็นผู้ประกอบการคหกรรมศาสตร์
(Home Economics Entrepreneurship)
HE2041101 หลักการวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
(Principles of Home Economics Profession)
HE2041102 วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทยในงานคหกรรมศาสตร์
(Thai Culture and Identity in Home Economics)
HE2041403 สัมมนาคหกรรมศาสตร์
(Seminar in Home Economics)
HE2001301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
(Preparation for Co-operative Education)

หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
1(0-2-1)
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รหัสวิชา
HE2012101
HE2012102
HE2012103
HE2012104
HE2012105
HE2012106
HE2012207
HE2012208
HE2012209
HE2012210
HE2012211
HE2012312
HE2012313
HE2012314
HE2012315

(2) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 75 หน่วยกิต ประกอบด้วย
- วิชาชีพบังคับ 57 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ชื่อวิชา
วิวัฒนาการการแต่งกายและแฟชั่น
(Evolution of Costume and Fashion)
พื้นฐานการตัดเย็บ
(Fundamentals of Sewing)
การวาดภาพเพื่อการออกแบบแฟชั่น
(Drawing for Fashion Design)
เทคโนโลยีการออกแบบสินค้าแฟชั่น
(Fashion Product Design Technology)
การออกแบบและทาแบบตัด 1
(Flat Pattern Design and Making 1)
เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้า 1
(Dressmaking Techniques 1)
การสร้างสรรค์งานแฟชั่น 1
(Fashion Creation 1)
การออกแบบและทาแบบตัด 2
(Flat Pattern Design and Making 2)
เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้า 2
(Dressmaking Techniques 2)
โครงสร้างผ้า
(Fabric Structures)
คอมพิวเตอร์กราฟิกในงานแฟชั่น
(Computer Graphics for Fashion)
ธุรกิจแฟชั่น
(Fashion Business)
เทคโนโลยีการผลิตเสื้อผ้าระบบอุตสาหกรรม
(Garment Manufacturing Technology)
การทาแบบตัดและตัดเย็บเสื้อบนหุ่น
(Pattern Making and Draping)
ศิลปะการตกแต่งเสื้อผ้า
(Art of Clothing Decoration)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
HE2012316 การสร้างสรรค์งานแฟชั่น 2
(Fashion Creation 2)
HE2012317 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สาหรับการออกแบบเสื้อผ้า
(Computer Technology for Clothing Design)
HE2012318 เทคนิคการตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยม
(Thai Costume Dressmaking Techniques)
HE2012419 โครงงานพิเศษทางออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
(Special Project in Fashion and Apparel Design)

หน่วยกิต
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(0-9-0)

- วิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

HE2013103 หลักศิลปะเพื่อการออกแบบแฟชั่น
(Principles of Art for Fashion Design)

3(2-2-5)

HE2013204 การย้อมสีสิ่งทอ
(Textile Dyeing)

3(1-4-4)

HE2013205 การแสดงแบบแฟชั่น
(Fashion Shows)

3(1-4-4)

HE2013206 การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก
(Children’s Wear Design and Sewing)

3(1-4-4)

HE2013207 เคมีประยุกต์สาหรับงานสิ่งทอ
(Applied Chemistry for Textiles)
HE2013208 วัตถุดิบในอุตสาหกรรมแฟชั่น
(Materials in Fashion Industry)
HE2013209 การสร้างสรรค์งานบาติก
(Batik Creation)
HE2013210 ภาษาอังกฤษเพื่อแฟชั่น
(English for Fashion)
HE2013211 การออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกายจากวัสดุสิ่งทอ
(Accessory Design from Textile Materials)
HE2013312 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อสตรีแบบเทเลอร์
(Women’s Tailoring Techniques)

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

ชื่อวิชา

HE2013313 การจัดแสดงสินค้าแฟชั่น
(Visual Merchandising for Fashion Business)
HE2013314 การตัดเย็บชุดวิวาห์
(Wedding Gown Dressmaking)
HE2013315 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
(Quality Control of Textile Products)
HE2013316 ภูมิปัญญาผ้าไทย
(Thai Fabric Wisdom)
HE2013317 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชั่น
(Fashion Product Development)
HE2013318 การสร้างแบบและวางแบบตัดเสื้อผ้าด้วยคอมพิวเตอร์
(Computerized Pattern Making and Clothing Pattern Layout)

รหัสวิชา

(3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ชื่อวิชา

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

หน่วยกิต

HE2014401 สหกิจศึกษาทางออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
6(0-40-0)
(Co-operative Education for Fashion and Apparel Design)
ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่ง
กาย ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและ
การฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553 หรือมติของคณะกรรมการประจาหลักสูตร ให้เลือกลงทะเบียนวิชาการ
ฝึกงานวิชาชีพทางออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
HE2014402 การฝึกงานวิชาชีพทางออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
6(0-40-0)
(Fashion and Apparel Design Work Practice)
3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับ
ปริญญาตรี
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ

GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1

3

3

0

ศึกษา
ด้วยตนเอง
6

GE210010x วิชากลุ่มภาษาไทย

3

3

0

6

HE2011101 หลักการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

3

3

0

6

HE2041102 วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย
ในงานคหกรรมศาสตร์
HE2012101 วิวัฒนาการการแต่งกายและแฟชั่น

3

3

0

6

3

3

0

6

HE2012102 พื้นฐานการตัดเย็บ

3

1

4

4

HE2012103 การวาดภาพเพื่อการออกแบบแฟชั่น

3

1

4

4

21

17

8

38

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 25

GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2

3

3

0

ศึกษา
ด้วยตนเอง
6

GExxxxxxx วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

3

3

0

6

GE250010x วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ

1

0

2

1

HE2041101 หลักการวิชาชีพคหกรรมศาสตร์

3

3

0

6

HE2021101 หลักการประกอบอาหารและโภชนาการ

3

2

3

4

HE2012105 การออกแบบและทาแบบตัด 1

3

1

4

4

HE2012106 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้า 1

3

1

4

4

HE2013xxx วิชาชีพเลือก (1)

3

x

x

x

รวม

22

x

x

x

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx

21

GE220xxxx วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ

3

3

0

ศึกษา
ด้วยตนเอง
6

GE250010x วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ

1

0

2

1

GE28xxxxx วิชากลุ่มบูรณาการ

2

2

0

4

HE2031101 การเป็นผู้ประกอบการคหกรรมศาสตร์

3

3

0

6

HE2012104 เทคโนโลยีการออกแบบสินค้าแฟชั่น

3

2

2

5

HE2012208 การออกแบบและทาแบบตัด 2

3

1

4

4

HE2012209 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้า 2

3

1

4

4

HE2012210 โครงสร้างผ้า

3

2

2

5

21

14

14

35

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 28

GE220xxxx วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ

3

3

0

ศึกษา
ด้วยตนเอง
6

GExxxxxxx วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

3

3

0

6

HE2012207 การสร้างสรรค์งานแฟชั่น 1

3

1

4

4

HE2012211 คอมพิวเตอร์กราฟิกในงานแฟชั่น

3

1

4

4

HE2012312 ธุรกิจแฟชั่น

3

3

0

6

HE2013xxx วิชาชีพเลือก (2)

3

x

x

x

HE2013xxx วิชาชีพเลือก (3)

3

x

x

x

รวม

21

x

x

x

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx

22

3

3

0

ศึกษา
ด้วยตนเอง
6

HE2012313 เทคโนโลยีการผลิตเสื้อผ้า
ระบบอุตสาหกรรม
HE2012314 การทาแบบตัดและตัดเย็บเสื้อบนหุ่น

3

2

3

4

3

1

4

4

HE2012316 การสร้างสรรค์งานแฟชั่น 2

3

1

4

4

HE2012317 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาหรับการออกแบบเสื้อผ้า
HE2013xxx วิชาชีพเลือก (4)

3

1

4

4

3

x

x

x

รวม
18
ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx

x

x

x

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
GExxxxxxx

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

2

2

0

ศึกษา
ด้วยตนเอง
4

HE2012315 ศิลปะการตกแต่งเสื้อผ้า

3

1

4

4

HE2012318 เทคนิคการตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยม

3

1

4

4

HE2013xxx

วิชาชีพเลือก (5)

3

x

x

x

HE2013xxx

วิชาชีพเลือก (6)

3

x

x

x

xxxxxxxxx

วิชาเลือกเสรี (1)

3

x

x

x

17

x

x

x

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
GE28xxxxx

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิชากลุ่มบูรณาการ

รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx

23

HE2001301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

1

0

2

ศึกษา
ด้วยตนเอง
1

HE2041403 สัมมนาคหกรรมศาสตร์

2

0

4

2

HE2012419 โครงงานพิเศษทางออกแบบแฟชั่นผ้า
และเครื่องแต่งกาย
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี (2)

3

0

9

0

3

x

x

x

รวม
9
ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx

x

x

x

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

HE2013401 สหกิจศึกษาทางออกแบบแฟชั่นผ้า
6
และเครื่องแต่งกาย
รวม
6
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 40

0

40

ศึกษา
ด้วยตนเอง
0

0

40

0

24
3.1.5 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ชั้นปีที่
1

2

3

4

รายละเอียด
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

จาแนกประเภทของเส้นใย สิ่งทอ
วาดหุ่นเพื่อการออกแบบ
สร้างแบบตัดและตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น
ดัดแปลงแบบตัดเสื้อผ้า
ตัดเย็บผ้าคุณลักษณะพิเศษ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้นเพื่อการออกแบบแฟชั่น
วิเคราะห์แบบเสื้อเพื่อสร้างแบบตัด
สร้างสรรค์ผลงานด้านผลิตภัณฑ์จากผ้า และเครื่องประกอบการแต่งกาย
นาเสนอผลงานด้านแฟชั่นเสื้อผ้า
สร้างแบบตัดและตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นสูง
สร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าได้โดยอิสระ
ประกอบอาชีพด้านการออกแบบแฟชั่นและการตัดเย็บเสื้อผ้าในสถานประกอบการ
หรืออาชีพอิสระ

3.1.6 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษาไทย
GE2100101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานในการใช้ภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด
การอ่านและการเขียนประเภทต่างๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language
skills, listening, speaking, reading and writing

25
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
GE2100103

ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
3(3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การน าเสนอ ทั ก ษะการรับ และการส่ งสาร การพู ด
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

26
GE2100105

การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
Thai Writing for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงาน
การประชุม การเขียนสารและคากล่าวในโอกาสต่าง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนสารคดี การเขียน
โฆษณาและประชาสัมพันธ์
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 : การใช้ ส านวนและโครงสร้ างภาษาระดั บพื้ นฐาน การทั กทาย การแนะน าตั ว
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
GE2201102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ภาษาระดับสูงขึ้น เพื่อใช้ภาษาให้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจาวันและการเตือน การกาหนดเงื่อนไข ข่าวสาร
ข้อมูล การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงาน
Upper level of English usage in various situations: comparison;
instructions and warning; conditions; news; exchanging opinions; job application

27
GE2200101

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ ยวเนื่องกับวิชาชี พ ความรู้เกี่ ยวกับค าศัพท์ และส านวน
เกี่ ยวกั บวิชาชี พ ใจความส าคั ญและรายละเอียดจากเนื้ อเรื่ อง การให้ นิ ยาม การจาแนกประเภท ขั้นตอน
การปฏิบัติ ป้ายประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการ
English usage for careers in technical fields: technical terms and workrelated 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 อสารภาษาอังกฤษเพื่อนาไปใช้ในอาชีพต่างๆ การพบปะผู้ คนในสถาน
ประกอบการ การใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่องานธุรกิจ การนั ดหมายเจรจาธุรกิจ การนาเสนอผลประกอบการ
การบอกคุ ณ สมบั ติ ของสิ นค้ าและบริ การ การระบุ เป้ าหมายและการตั ดสิ นใจท าธุ รกิ จ การต่ อว่ าและ
การแก้ปัญหาข้อร้องทุกข์ การตรวจสอบความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ความเข้าใจวัฒนธรรมในอาชีพ
ต่างๆ
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

28
GE2200103

การอ่านภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Reading
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้พจนานุกรม การเดาความหมายของคาศัพท์จากปริบท องค์ประกอบและ
โครงสร้างของประโยค องค์ประกอบที่ช่วยในการอ่าน ทักษะการอ่านจับใจความและเทคนิคการอ่าน
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 : การสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวันให้ถูกต้องตาม
วัฒ นธรรมของเจ้ าของภาษา การทัก ทายและแนะนาตัว การให้ ค าแนะน า การสนทนาทางโทรศั พ ท์
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

29
GE2200106

ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chinese
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทัก ษะภาษาจีนเบื้องต้น ระบบพิน อิน ประโยคและไวยากรณ์ การสนทนา
และการอ่านข้อความภาษาจีนสั้นๆ การสรุปเนื้อหาและการตอบคาถามเป็นภาษาจีน
Introduction to Chinese language skills; Pinyin system; sentence
patterns and grammar; short conversations and reading short messages; making a
summary and answering questions
GE2200107

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : คาศัพท์และสานวนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจาวัน การสนทนาโต้ตอบ การเขียน
จดหมายโต้ตอบ 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 สมั ย และกระแสโลกาภิ วั ต น์ ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม พั ฒ นาการทางการเมื อ ง
หน้าที่พลเมือง ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 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
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GE2300102

มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้ อ งต้ น เกี่ ยวกั บ มนุ ษ ยสั มพั น ธ์ พฤติ กรรมและธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์
แรงจู งใจกับ มนุ ษ ยสั มพั น ธ์ในองค์ก าร การสื่ อสารกับมนุษ ยสั ม พั นธ์ มนุษ ยสั ม พัน ธ์ในวัฒ นธรรมไทย
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
GE2300103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ขั้นตอน
และการออกแบบวิ จั ย วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ างและการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล การวิ จั ย
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 ที่แ ละความรับ ผิด ชอบ
ของบุคคล กลยุทธ์การบริหารตนเอง เทคนิค การครองใจคน การสร้างผลผลิตและการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Formation of self-world views and attitudes; individual’s duties
and responsibilities; self-managing strategies; techniques in handling people; efficient
work performance; morality and professional ethics
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GE2300105

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่ วไปด้านสั งคมเศรษฐกิจ วิวัฒ นาการของระบบเศรษฐกิจและกลไก
ราคา สถาบันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ
ต่างๆ
General knowledge of economic society; development of
economic system and pricing, economic institution; social and economic development;
economic cooperation at various levels
GE2300106

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั ก การและแนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ
การบริหารจัดการที่ดีและความเสี่ย งสาหรับองค์การสมัยใหม่ ปัญหา ผลกระทบและวิกฤติการพัฒ นา
ในสังคมไทยและสังคมโลก 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
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GE2300107

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ กฎหมาย กฎหมายและระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การประกอบวิ ช าชี พ ก ารคุ ้ ม ค รอ งแ รงงาน แร งงา น สั ม พั น ธ์ จ รรย าบ รรณ วิ ช าชี พ สิ ท ธิ
มนุ ษ ยชน จริ ย ธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
Introduction to law; rules and regulations concerning professions;
labour protection; labour relation; professional ethics; human-right; ethics and social
responsibility
GE2300108

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนและรัฐสมาชิก อัตลักษณ์และความหลากหลาย
แนวคิดการก่อตั้ง ปฏิญญา กฎบัตรและที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ความร่วมมือในการพัฒนาและเสาหลัก
อาเซียน ความสาคัญของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาค การบูรณาการทางานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
Basic knowledge of ASEAN and its state members; identity and
diversity establishment concept; declarations; ASEAN charter and summit; ASEAN
development cooperation and pillars; importance of coexistence; work-together
integration for a sustainable future
GE2300109

สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและแนวคิ ด หลั ก เกี่ ย วกั บ สั น ติ ภ าพและสั น ติ ศึ ก ษา ปั ญ หา
ความขัดแย้งและความรุนแรงระดับครอบครัว 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; nonviolence conflict resolution
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GE2400101

การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information Literacy and Study Skills
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารรู้ ส ารสนเทศ ทรั พ ยากรสารสนเทศ การประเมิ น
และการคัดเลือกสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด การสืบค้นและการใช้
เครื่องมือ 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 สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการของมนุษย์
สรี ร วิท ยาที่ มี อิ ท ธิพ ลต่ อ พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ การรับ รู้ การเรีย นรู้แ ละการจู งใจ เชาวน์ ปั ญ ญาและ
ความฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Basic psychology; heredity; environment and human development;
influence of physiology on human behaviors; perception, learning and motivation;
intelligence and emotional quotient; personality adjustment and mental health; social
behavior
GE2400103

ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Thai Studies and Local Wisdom
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความเป็ น มาของชนชาติ ไทย ลั กษณะสั งคม เศรษฐกิ จ 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
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GE2400104

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ บุ ค ลิ ก ภาพ ทฤษฎี บุ ค ลิ ก ภาพ ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ล
ต่อบุคลิกภาพ การปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธ์
กับบุคลิกภาพ และการพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ์
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors
affecting personality; personality improvement; self-perception, mental health and selfadjustment; 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
การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ การพัฒนาการทางาน การปรับตัว มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์การ
สมัยใหม่ สุขภาพจิตและการเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข
Human behavior concepts; elements of human behaviors; selfdevelopment; transformational leadership; learning; work development; self-adjustment;
human relations in modern organization and communication; mental health and happy
life enhancement
GE2400106

การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(3-0-6)
Qualitative Research
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั ก การและกระบวนการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ รู ป แบบการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
จรรยาบรรณการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการศึกษาและการรวบรวมข้อมูล การตีความและ
การวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากภาคสนาม 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
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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 : ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ จิ ต ของมนุ ษ ย์ ศาสตร์ ว่ าด้ ว ยการพั ฒ นาสมาธิ สมาธิ
กับการพัฒนาสมาธิ จิตกับการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม การประยุกต์ใช้สมาธิในชีวิตประจาวัน
General knowledge of human; science of mind development;
meditation and mind development; mind and inappropriate behavior change; meditation
in daily life
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
GE2500101

พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์การกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ดัชนีมวลกาย รูปแบบของการจัดการแข่งขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและ
การปฐมพยาบาล 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
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ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ลี ล าศ กฎ ระเบี ย บ และมารยาทของลี ล าศ รู ป แบบ
ของลีลาศ ฝึกทักษะพื้นฐานการลีลาศในจังหวะต่างๆ
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 : ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กี ฬ าประเภทที ม ฝึ ก ทั ก ษะการเล่ น กี ฬ าประเภทที ม
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบีย บ กติก าการแข่งขันกีฬ าประเภททีม การแข่งขัน กีฬ า
และการจัดการแข่งขันกีฬาประเภททีม 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
GE2500104

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภทบุคคล ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภทบุคคล
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบี ยบ 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
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GE2500105

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ นั น ทนาการ ความหมายและความส าคั ญ ประเภท
ของนั น ทนาการ กิจกรรมนั นทนาการ ฝึ กปฏิ บั ติการเป็ นผู้ น านั นทนาการ การจั ดกิ จกรรมนั นทนาการ
เพื่อการฝึกอบรม เกมส์นันทนาการ การอยู่ค่ายพักแรมกับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม
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 บื ้อ งต้น เมตริก ซ์แ ละตัว ก าหนด กฎการนับ การเรีย ง
สับเปลี่ยนและการจัดหมู่ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ทฤษฎีบททวินาม ลาดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules,
permutation and combination; introduction to probability; binomial theorem; sequences
and series
GE2600102

สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เบื้ องต้ นเกี่ ยวกั บสถิ ติ ตั วแปรสุ่ ม การสุ่ มตั วอย่ าง การประมาณค่ า และ

การทดสอบสมมติฐาน
Introduction to statistics; random variables; sampling; estimation;
hypothesis testing
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GE2600103

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ มาตราชั่ ง ตวง วั ด อั ต ราส่ ว น สั ด ส่ ว น ร้ อ ยละ
และการประยุกต์ 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
กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ 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
GE2700102

สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resource Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานทางสิ่ งแวดล้ อ มและการจั ด การทรัพ ยากร หลั ก นิ เวศวิ ท ยา
และสมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ มลพิษสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม
Basic knowledge of environment and resource management;
ecological principles and natural balance; natural resources and conservation; environmental
pollution; environmental impact assessment and environment management
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กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์
GE2810101

โลกในศตวรรษที่ 21
2(2-0-4)
World in 21st Century
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โลกาภิ วั ต น์ แ ละความทั น สมั ย เศรษฐกิ จ และการเมื อ งในสั ง คมโลก วิ ก ฤต
การพัฒนา ความเป็นพลเมืองโลก สังคมสร้างสรรค์ การพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้และทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 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 : หลั ก และพื้ น ฐานการพั ฒ นาตนเองเพื่ อ การเป็ น บั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ ทั ก ษะ
และคุณลักษณะที่ จาเป็นสาหรับการทางาน 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
GE2810103

ชีวิตและการคิดเชิงบวก
2(2-0-4)
Life and Positive Thinking
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การพัฒ นาทักษะชีวิต การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง การคิดเชิงบวก
การใคร่ครวญด้วยวิจารณญาณ การพัฒนาสติ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ชีวิตและการแก้ปัญหา
Life skill development; transformative learning; positive thinking;
critical reflection; consciousness development; life-long learning; life and problem
solving
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GE2810104

การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Exercise and Sports for Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั ก การของวิท ยาศาสตร์ก ารกี ฬ าและการออกก าลั งกาย ความรู้ เกี่ ย วกั บ
กิจกรรมทางกาย การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ด้วยตนเอง การบริโภคอาหาร การควบคุมน้าหนัก การพักผ่อนด้วยกิจกรรมนันทนาการ การประยุกต์
วิทยาศาสตร์การกีฬากับการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
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 : ความหมายและความส าคัญ ของสุขภาพและสุขปฏิบัติ การดูแลตนเองให้ มี
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
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
GE2820101

ปกิณกคณิตศาสตร์
2(2-0-4)
Miscellaneous Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เทคนิ คและแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ คณิ ตคิด เร็ว คณิ ตศิล ป์ คณิ ต พยากรณ์
คณิตกับการลงทุน คณิตกับสุขภาพ
Technique and mathematical concepts; mathematical tricks;
mathematical art; mathematics for forecasting; mathematics and investment; mathematics and
health
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GE2820102

วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
2(2-0-4)
Science for Living
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : อาหาร ยา สมุน ไพรและเครื่องส าอาง 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 : ความรู้เบื้ องต้นเกี่ยวกับวัสดุ วัสดุงานบรรจุภัณ ฑ์อาหาร วัส ดุยานยนต์ วัส ดุ
ทางการแพทย์ วัสดุสาหรับเครื่องนุ่งห่ม วัสดุในงานก่อสร้าง วัสดุสาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
Fundamental of materials; food packaging materials; automotive
materials; medical materials; materials for clothing; construction materials; material for
electric appliance
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุม่ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
HE2011101

หลักการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
3(3-0-6)
Principles of Textiles and Apparel
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปของเส้นใยและสิ่งทอ ลักษณะและสมบัติของผ้า การตกแต่งสาเร็จ
การนาไปใช้ประโยชน์ การดูแลรักษาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
General knowledge of fibers and textiles; characteristics and
properties of cloth; cloth finishing; utilization of textiles and apparel; maintenance of
textiles and apparel
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HE2021101

หลักการประกอบอาหารและโภชนาการ
3(2-3-4)
Principles of Cookery and Nutrition
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : อาหารและสารอาหาร การกาหนดรายการอาหาร การเลือกซื้อวัตถุดิบอาหาร
การใช้ความร้อนในการประกอบอาหาร การประกอบอาหารตามตารับ
Food and nutrients; menu setting; selection of raw food materials;
heat cookery methods; cooking by using recipes
HE2031101

การเป็นผู้ประกอบการคหกรรมศาสตร์
3(3-0-6)
Home Economics Entrepreneurship
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : คุณ ลักษณะผู้ประกอบการ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ หลักการ
บริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม หลั ก เศรษฐศาสตร์ การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
การจัดการตลาดธุรกิจออนไลน์ จรรยาบรรณสาหรับผู้ประกอบการด้านคหกรรมศาสตร์
Characteristics of an entrepreneur; business environment analysis;
principles of small and medium business management; economics principles; human
resource management; online marketing management; ethics of home economics
entrepreneurs
HE2041101

หลักการวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Home Economics Profession
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วิวัฒนาการทางคหกรรมศาสตร์ ขอบข่ายวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ การจัดการ
งานคหกรรมศาสตร์ การประกอบอาชีพในงานคหกรรมศาสตร์ การส่ งเสริมภาพลักษณ์ งานคหกรรม
ศาสตร์ คุณภาพชีวิตครอบครัวและสังคม
Home economics evolution; scopes of home economics as a
profession; home economics management; home economics occupation; promotion of
home economics image; family life and social quality
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HE2041102

วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทยในงานคหกรรมศาสตร์
3(3-0-6)
Thai Culture and Identity in Home Economics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรมและประเพณี ไ ทย เอกลั ก ษณ์ ในงาน
คหกรรมศาสตร์ไทย วิถีชุมชนในบริบ ทคหกรรมศาสตร์ไทย ความหลากหลายของศิลปวัฒ นธรรมไทย
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมอาเซียน
History of Thai art, culture and tradition; identity in Thai home
economics; community lifestyles in Thai home economics context; Thai culture diversity;
Thai culture conservation; relations between Thai culture and ASEAN culture
HE2041403

สัมมนาคหกรรมศาสตร์
2(0-4-2)
Seminar in Home Economics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการจัดสัมมนา กระบวนการจัดสัมมนา การค้นคว้าและการอภิปรายหัวข้อ
งานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ เทคนิคการนาเสนอ การรายงานผลการสัมมนา
Seminar principles; seminar management process; home economics
research and discussion; presentation techniques; seminar report
HE2001301

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
Preparation for Co-operative Education

1(0-2-1)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กระบวนการสหกิ จ ศึ ก ษา การเลื อ กสถานประกอบการและการสมั ค รงาน
การสัมภาษณ์งานอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระบบคุณภาพ
และความปลอดภัย การเขียนรายงานและการนาเสนองาน
Co-operative education process; selecting establishments and job
applications; job interviews; personality development; labor law and professional ethics;
quality system and safety; report writing and presentation
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กลุม่ วิชาชีพเฉพาะ
- วิชาชีพบังคับ
HE2012101

วิวัฒนาการการแต่งกายและแฟชั่น

3(3-0-6)

Evolution of Costume and Fashion
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ประวั ติ ศ าสตร์ ก ารแต่ งกายของไทยและต่ า งประเทศ ประเภทของเสื้ อ ผ้ า
เครื่องแต่งกาย วิวัฒนาการแฟชั่น นักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น ศูนย์กลางแฟชั่นของโลก
History of Thai and foreign costume; types of costume; evolution
of fashion; industrial fashion designers; world fashion centers
HE2012102

พื้นฐานการตัดเย็บ
Fundamentals of Sewing

3(1-4-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตัดเย็บ การเย็บด้วยมือ การเย็บเครื่องเกาะเกี่ยว
การเย็บด้วยจักร การตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างง่าย
Tools and equipments of sewing; hand sewing; fastenings sewing;
machine sewing; simplified sewing
HE2012103

การวาดภาพเพื่อการออกแบบแฟชั่น
Drawing for Fashion Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(1-4-4)

การวาดเพื่ อ การออกแบบแฟชั่ น ส่ ว นประกอบของเสื้ อ ผ้ า เครื่ อ งแต่ ง กาย
โครงร่างรูปร่างคน โครงสร้างหุ่นแสดงแบบแฟชั่น การนาเสนอรูปแบบเสื้อผ้าด้วยการวาด การระบายสี
เพื่อนาเสนองานออกแบบแฟชั่น
Drawing for fashion design; components of clothing; human figures;
fashion figures; presentation of clothing styles by drawing; painting for fashion design
presentation
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HE2012104

เทคโนโลยีการออกแบบสินค้าแฟชั่น
3(2-2-5)
Fashion Product Design Technology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เทคโนโลยี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สิ น ค้ า แฟชั่ น เทคโนโลยี ใ นกระบวนการแฟชั่ น
การออกแบบแฟชั่ น การใช้โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ในการออกแบบแฟชั่ น การประยุก ต์ ใช้โปรแกรม
ออกแบบประเภทอื่นๆ ในงานแฟชั่น
Technologies related to fashion products; technologies in fashion
process; fashion design; use of computer program in fashion design; application of other
design programs for fashion
HE2012105

การออกแบบและทาแบบตัด 1
3(1-4-4)
Flat Pattern Design and Making 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การออกแบบและทาแบบตัด พื้นฐาน การสร้างและการดัดแปลงแบบตัดเสื้ อ
แขนเสื้อ กระโปรง การสร้างแบบตัดคอเสื้อและปกเสื้อ การแก้ไขแบบตัด
Fundamentals of flat pattern design; creating and adapting blouse
patterns; sleeve patterns; skirt patterns; neckline and collar patterns; adjusting patterns
HE2012106

เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้า 1
3(1-4-4)
Dressmaking Techniques 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การท าเครื่ อ งหมายบนแบบตั ด การเย็ บ ประกอบเสื้ อ ผ้ า แขนเสื้ อ คอเสื้ อ
กระโปรง การเย็บเสื้อผ้าตามสมัยนิยม
Pattern marking; assembling dressmaking; sleeves; collars; skirts;
fashion dressmaking
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HE2012207

การสร้างสรรค์งานแฟชั่น 1

3(1-4-4)

Fashion Creation 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : HE2012103 การวาดภาพเพื่อการออกแบบแฟชั่น
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นการออกแบบ หลั ก การออกแบบแฟชั่ น ประเภท
ของแฟชั่น และกลุ่ มลูกค้า เทคนิ คการสร้างสรรค์งานแฟชั่นเพื่อการค้า การนาเสนอผลงานผลิ ตภัณ ฑ์
ต้นแบบ
Creativity in fashion design; principles of fashion design; types of
fashions and customer groups; techniques of fashion creation for commercial purposes;
presentation of prototype products
HE2012208

การออกแบบและทาแบบตัด 2
3(1-4-4)
Flat Pattern Design and Making 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : HE2012105 การออกแบบและทาแบบตัด 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสร้ างแบบตัด และการปรับ แบบตั ด มาตรฐาน การดั ด แปลงแบบตัด เสื้ อ
กระโปรง เสื้อชุดและกางเกง การสร้างแบบตัดปกเสื้อและแขนเสื้อแบบประยุกต์ การวิเคราะห์แบบตั ด
การแก้ไขแบบตัด
Pattern making and adjusting standard patterns; adapting patterns
of blouses; skirts; dresses and pants; pattern making of applied collars and sleeves;
analyzing patterns; adjusting patterns
HE2012209

เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้า 2
3(1-4-4)
Dressmaking Techniques 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : HE2012106 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้า 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เทคนิ คการเย็บตะเข็บแบบต่ างๆ กระเป๋าในเสื้อผ้า ปกเสื้อ ผ้าลักษณะพิเศษ
เทคนิคการตัดเย็บชุดจากผ้าลักษณะพิเศษ การใช้และการดูแลรักษาผ้าลักษณะพิเศษ
Seams techniques, pockets on clothes; collars; special fabrics;
special fabrics dressmaking techniques; usage and care of special fabrics
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HE2012210

โครงสร้างผ้า
Fabric Structures

3(2-2-5)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : HE2011101 หลักการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โครงสร้างของเส้นใย โครงสร้างของเส้นด้าย กระบวนการผลิตผ้า โครงสร้างผ้า
และการนาไปใช้ การตกแต่งผ้า นวัตกรรมทางสิ่งทอ
Fiber structures; yarn structures; fabric production process; fabric
structures and application; fabric finishing; textile innovations
HE2012211

คอมพิวเตอร์กราฟิกในงานแฟชั่น

3(1-4-4)

Computer Graphics for Fashion
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โปรแกรมการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ในงานแฟชั่น การใช้เครื่องมือ
ต่างๆ เทคนิคการออกแบบเครื่องแต่งกายและลวดลายผ้าด้วยโปรแกรมกราฟิก การสร้างสรรค์งานแฟชั่น
ด้วยโปรแกรมกราฟิกในงานสื่อผสม การนาเสนอคอลเล็คชั่นเสื้อผ้า
Computer software for graphic design in fashion; use of various
digital tools and equipment; techniques of designing fashion and textile patterns by using
graphic software; fashion created by using digital multimedia applications; presentation
of fashion clothing collection
HE2012312

ธุรกิจแฟชั่น
3(3-0-6)
Fashion Business
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ธุร กิ จ แฟชั่ น องค์ ป ระกอบของธุรกิ จ แฟชั่ น ตลาดและอุ ต สาหกรรมแฟชั่ น

ปัจจุบันและอนาคต การพัฒนาธุรกิจแฟชั่น ความร่วมมือระหว่างองค์กรธุรกิจแฟชั่น การใช้เทคโนโลยีใน
ธุรกิจแฟชั่น
Fashion business; elements of fashion business; present and future
fashion market and industry; fashion business development; collaboration between
fashion business organizations; use of technology in fashion business
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HE2012313

เทคโนโลยีการผลิตเสื้อผ้าระบบอุตสาหกรรม

3(2-3-4)

Garment Manufacturing Technology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้ า ชนิดของตะเข็บและฝีเข็ม
ในงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า กระบวนการผลิตเสื้อผ้าระบบอุตสาหกรรม การวางแผนการผลิตเสื้อผ้าระบบ
อุตสาหกรรม ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ต้นทุนและการตั้งราคาผลิตภัณฑ์
Machines and equipment used in garment; types of seams and
stitches in garment; garment manufacturing process; garment manufacturing planning;
safety in industrial factories; cost and pricing analysis
HE2012314

การทาแบบตัดและตัดเย็บเสื้อบนหุ่น
3(1-4-4)
Pattern Making and Draping
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หุ่นและการเลือกใช้หุ่น การใช้วัสดุอุปกรณ์ การเลือกใช้ผ้า การวางเส้นรากฐาน
บนหุ่น การทาแบบตัดเบื้องต้นบนหุ่น การดัดแปลงแบบตัดบนหุ่น การสร้างสรรค์งานเสื้อผ้าบนหุ่น
Dress form and selection; use of tools and equipment; fabric
selections; placing lines on dress form; basic patterns making on dress form; adapting
patterns on dress form; clothing creation on dress form
HE2012315

ศิลปะการตกแต่งเสื้อผ้า

3(1-4-4)

Art of Clothing Decoration
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การออกแบบและการตกแต่งเสื้อ วัส ดุตกแต่ง เสื้ อ การตกแต่งเสื้ อด้วยเกล็ ด
และจี บ การตกแต่ งเสื้ อ ด้ ว ยผ้ าเฉลี ย ง การตกแต่ งเสื้ อ ด้ ว ยการต่ อ ผ้ า การตั ด ปะผ้ า และการเย็ บ สั ก
การตกแต่งเสื้อด้วยการปัก การตกแต่งเสื้อด้วยลูกไม้
Design and clothing decoration; decorating materials; decoration
with tuck and pleat; decoration with bias fabric; decoration with patchwork, appliqué
and quilting; decoration with embroidery; decoration with lace
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HE2012316

การสร้างสรรค์งานแฟชั่น 2
3(1-4-4)
Fashion Creation 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : HE2012207 การสร้างสรรค์งานแฟชั่น 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสร้างสรรค์งานแฟชั่นประเภทเสื้อผ้าสาเร็จรูป แนวโน้มแฟชั่น การตลาด
สินค้าแฟชั่น การสร้างสรรค์งานแฟชั่นเพื่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
Fashion creation of ready-made garments; fashion trends; fashion
marketing; fashion creation for target customers
HE2012317

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สาหรับการออกแบบเสื้อผ้า
3(1-4-4)
Computer Technology for Clothing Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : คอมพิวเตอร์กราฟิกและโปรแกรมกราฟิกเพื่อการออกแบบเสื้อผ้าและแฟชั่น
การออกแบบลวดลายผ้า และการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มจานวนชุดสีของลายผ้า การออกแบบเสื้อผ้าด้วย
โปรแกรมเฉพาะทางด้านการออกแบบแฟชั่น การจัดแสดงภาพเพื่อนาเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer graphics and graphics software for fashion and apparel
design; pattern design and modification or increase in the number of pattern colors;
apparel design with specific fashion-design software; computer-aided presentation
HE2012318

เทคนิคการตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยม
3(1-4-4)
Thai Costume Dressmaking Techniques
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ประวัติของชุดไทยพระราชนิยม ประเภทและลักษณะของชุดไทยพระราชนิยม
การท าแบบตั ด ชุ ด ไทยพระราชนิ ย มแบบต่างๆ การเลื อ กผ้ า เทคนิ คการตั ด เย็ บ ชุ ด ไทยพระราชนิ ย ม
การตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยม
History of Thai costume; types and characteristics of Thai costume;
pattern making of various Thai costume; fabric selection; Thai costume dressmaking
techniques; sewing Thai costume
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HE2012419

โครงงานพิเศษทางออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
3(0-9-0)
Special Project in Fashion and Apparel Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การศึ ก ษาปั ญ หาหรื อ หั ว ข้ อ เรื่ อ งเฉ พาะทางออกแบบแฟ ชั่ น ผ้ า และ
เครื่องแต่งกาย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ การสรุปและนาเสนอผลงาน
Study of problems or specific topics on fashion and apparel
design; data collection; systematic analysis of problems; effective summary and
presentation of outcomes
- วิชาชีพเลือก
HE2013103

หลักศิลปะเพื่อการออกแบบแฟชั่น
Principles of Art for Fashion Design

3(2-2-5)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : สุ น ทรี ย ศาสตร์ แ ละการรั บ รู้ ท างศิ ล ปะ ประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การออกแบบแฟชั่น ประเภทของศิลปะ หลักการจัดองค์ประกอบศิลปะ หลักการออกแบบ การประยุกต์
หลักศิลปะเพื่อการออกแบบแฟชั่น
Aesthetics and perception of art; history of art related to fashion
design; types of art; principles of art composition; principles of design; application of art
in fashion design
HE2013204

การย้อมสีสิ่งทอ

3(1-4-4)

Textile Dyeing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทฤษฎี ก ารย้ อ มสี เทคนิค การย้อ มสี ธ รรมชาติ เทคนิค การย้อ มสี สั งเคราะห์
การย้อมสีสิ่งทอประเภทต่างๆ การทาผ้ามัดย้อมและการจัดทาผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม
Theory of dyeing; techniques of natural dyes; techniques of
synthetic dyes; various types of textile dyes; tie-dyed fabric making and creating
products from tie-dyed fabrics
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HE2013205

การแสดงแบบแฟชั่น

3(1-4-4)

Fashion Shows
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การแสดงแบบแฟชั่น ประเภทของการแสดงแบบแฟชั่น เทคนิคการแต่งหน้า
การทาผมตามสมัยนิยม การนาเสนอผลงานการแสดงแบบแฟชั่น
Fashion shows; types of fashion shows; make up techniques;
hairdo of trendy hairstyles; fashion show presentation
HE2013206

การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก
3(1-4-4)
Children’s Wear Design and Sewing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การออกแบบเสื้ อ ผ้ า เด็ ก การเลื อ กวั ต ถุ ดิ บ การสร้ า งแบบและดั ด แปลง
แบบตัด การตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก การตกแต่งเสื้อผ้าเด็ก การตัดเย็บเสื้อผ้าสาหรับเด็กวัยต่างๆ
Children’s wear design; raw material selection; pattern making and
adapting; children’s wear sewing; children’s wear decoration; children’s wear sewing for
different ages
HE2013207

rubber; color

เคมีประยุกต์สาหรับงานสิ่งทอ
3(3-0-6)
Applied Chemistry for Textiles
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ปิโตรเลียม พอลิเมอร์ พลาสติก เส้นใย ยาง สี
Hydrocarbon compounds; petroleum; polymer; plastic; fiber;
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HE2013208

วัตถุดิบในอุตสาหกรรมแฟชั่น
3(3-0-6)
Materials in Fashion Industry
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมแฟชั่น คุณสมบัติของสิ่งทอ วัสดุตกแต่งและวัสดุ
เกาะเกี่ยว แหล่งจาหน่ายและการจัดซื้อ การทดสอบคุณภาพวัตถุดิบ
Materials used in fashion industry; properties of textiles;
embellishing materials and garment fasteners; distribution and purchasing sources;
methods of quality testing of materials
HE2013209

การสร้างสรรค์งานบาติก
3(1-4-4)
Batik Creation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : บาติ ก การออกแบบลวดลาย วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เทคนิ ค งานบาติ ก การใช้ สี สั น
กับงานบาติก การสร้างสรรค์งานบาติกกับงานสิ่งทอ
Batik; batik patterns design; tools and equipment; batik
techniques; batik coloring; batik creation with textiles
HE2013210

ภาษาอังกฤษเพื่อแฟชั่น
3(3-0-6)
English for Fashion
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ค าศั พ ท์ ด้ า น การออกแบ บ แฟ ชั่ น ค าศั พ ท์ ด้ า น การตั ด เย็ บ ค าศั พ ท์
ด้ า นการจั ด การสิ น ค้ า ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารและการประกอบอาชี พ บทความ
ด้านออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานแฟชั่น
Terminology of fashion design; terminology of clothing production;
terminology of product management; English communicative skills for fashion design
profession; articles on fashion and apparel design; application of information technology
for fashion design
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HE2013211

การออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกายจากวัสดุสิ่งทอ
3(1-4-4)
Accessory Design from Textile Materials
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย การนาเสนอแนวคิดการออกแบบ
การเลือกใช้วัสดุ การออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกายจากวัสดุสิ่งทอ การคิดต้นทุน
Principles of clothing accessory design; presentation of design
concepts; selection of materials; clothing accessory design from textile materials;
calculation of cost
HE2013312

เทคนิคการตัดเย็บเสื้อสตรีแบบเทเลอร์
3(1-4-4)
Women’s Tailoring Techniques
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : รูปแบบของเสื้อสตรีแบบเทเลอร์ การเลือกผ้าและวัสดุประกอบ การทาแบบตัด

และการวางแบบตัด การเย็บประกอบเสื้อสตรีแบบเทเลอร์ ประยุกต์วิธีการตัดเย็บแบบเทเลอร์
Women’s tailoring styles; fabric and material selection; pattern
and layout making; sewing parts of women’s tailoring; application of tailoring techniques
HE2013313

การจัดแสดงสินค้าแฟชั่น
3(2-2-5)
Visual Merchandising for Fashion Business
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจแฟชั่น หลักการจัดแสดงสินค้า แฟชั่น องค์ประกอบ
ในการออกแบบเพื่ อ จั ด แสดงสิ น ค้ า แฟชั่ น การน าเสนอภาพลั ก ษณ์ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ การวางแบบจั ด
ตกแต่งหน้าร้าน การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการจัดแสดงสินค้าแฟชั่นภายในและภายนอกร้าน
Visual merchandising for fashion business; principles of fashion
product displays; components of design for fashion product displays; presentation of
product images; design of window displays; selection of equipment and materials in
displaying products both inside and outside of stores
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HE2013314

การตัดเย็บชุดวิวาห์

3(1-4-4)

Wedding Gown Dressmaking
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : รูปแบบของชุดวิวาห์ การเลือกแบบ ลักษณะผ้า วัสดุตกแต่ง การทาแบบและ
ปรับแบบตัด การตัดเย็บชุดวิวาห์
Style of wedding gown; style selection; fabric characteristics;
embellishing materials; pattern making and adjusting; wedding gown dressmaking
HE2013315

การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
3(2-3-4)
Quality Control of Textile Products
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั ก การควบคุ ม คุ ณ ภาพการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ่ ง ทอ สถิ ติ แ ละเทคนิ ค ที่ ใ ช้
ในการควบคุม คุณ ภาพ การสุ่ มตัว อย่ างและการใช้แผนการสุ่ มตั ว อย่าง การควบคุ มคุ ณ ภาพวัตถุดิ บ
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป ระบบคุณภาพและมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
Principles of quality control in textile manufacturing; statistics and
techniques of quality control; sampling and sampling plan; quality control of raw
materials; manufacturing process and ready-to-wear products; quality systems and quality
standard of textile products
HE2013316

ภูมิปัญญาผ้าไทย
3(3-0-6)
Thai Fabric Wisdom
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ประวัติและความเป็นมาของผ้าไทย ลักษณะของผ้าไทย 4 ภาค โครงสร้างผ้า
ลวดลายผ้า กระบวนการผลิตผ้าไทย วิเคราะห์ชนิดและลักษณะของผ้าไทย ทัศนศึกษาแหล่งภูมิปัญญาผ้า
ไทยตามความเหมาะสม
History and background of Thai fabric; characteristics of Thai fabric
in four regions; fabric structures; fabric patterns; manufacturing process of Thai fabrics;
analysis of types and characteristics of Thai fabrics; excursion of Thai fabric wisdom
sources
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HE2013317

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชั่น
3(2-2-5)
Fashion Product Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชั่น การพัฒนาและวางแผนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สินค้า
แฟชั่น การตลาดเพื่ อพัฒ นาสิน ค้าแฟชั่น การคาดคะเนแนวโน้มแฟชั่นเพื่อพัฒ นาสินค้าแฟชั่น การใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชั่น
Fashion products; development and planning of fashion product
creation; marketing for fashion product development; fashion trends forecasting in order
to develop fashion products; use of technology to develop fashion products
HE2013318

การสร้างแบบและวางแบบตัดเสื้อผ้าด้วยคอมพิวเตอร์
3(1-4-4)
Computerized Pattern Making and Clothing Pattern Layout
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ลักษณะของแบบตัดเสื้ อผ้าอุตสาหกรรม หลั กการสร้างแบบ การปรับขนาด
เสื้ อ ผ้ า การวางแบบตั ด อุ ต สาหกรรม การใช้ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ สร้ างแบบ ปรั บ ขนาด และ
วางแบบตัดเสื้อผ้าในงานอุตสาหกรรม
Characteristics of garment pattern; principles of pattern making;
pattern grading; garment pattern layout; use of computer software for pattern making,
pattern grading, and pattern layout in garment
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
HE2014401
สหกิจศึกษาทางออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
6(0-40-0)
Co-operative Education for Fashion and Apparel Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : HE2001301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบัติงานจริงด้านออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกายเสมือนพนักงานของ
หน่วยงานตามลักษณะงานในตาแหน่ ง งานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ จัดทา
รายงานการปฏิบัติงานหรือรายงานการทาโครงงานภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ
Practice working in fashion and apparel design as an actual
employee according to the position being appointed for not less than 16 weeks;
accomplishing the work report or project report under the supervision of the supervisor
and the teacher
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HE2014402

การฝึกงานวิชาชีพทางออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
Fashion and Apparel Design Work Practice

6(0-40-0)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : HE2001301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิ บั ติ ง านทางวิ ช าชี พ ด้ า นออกแบบแฟชั่ น ผ้ า และเครื่ อ งแต่ ง กายกั บ สถาน
ประกอบการ นั กศึกษาจะต้ องปฏิบั ติงานเต็มเวลาในหน่ว ยงานนั้ น โดยมีพ นัก งานที่ป รึกษาที่ องค์ก ร
มอบหมายให้ทาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของนักศึกษา มี การกาหนดลักษณะงาน แผนการ
ปฏิบั ติงานให้ นั กศึกษาเพื่อการประเมิน ผลการศึกษา กาหนดเวลาปฏิบั ติงานไม่น้อยกว่า 16 สั ปดาห์
ต่อเนื่องกัน
Practice as a full-time staff in a workplace in fashion and apparel
design for at least 16 weeks continuously under the supervision of an advisor assigned
by the organization to be responsible for students performance
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

1 นางสาวอัชชา
หัทยานานนท์
x xxxx xxxxx xxx

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/วิชาเอก

อาจารย์

คศ.ม.

คหกรรมศาสตร์

คศ.บ.

2 นางสาวประพาฬภรณ์
ธีรมงคล
x xxxx xxxxx xxx

อาจารย์

คศ.ม.

ศศ.บ.
3 นายศรัทธา แข่งเพ็ญแข
ผู้ช่วย
วศ.ม.
x xxxx xxxxx xxx
ศาสตราจารย์
ป.บัณฑิต
คศ.บ.

4

นางสาวศิราภรณ์
ชวเลขยางกูร
x xxxx xxxxx xxx
5 นางจุฑาทิพ
รัตนะนราพันธ์
x xxxx xxxxx xxx

ผู้ช่วย
คศ.บ.
ศาสตราจารย์

จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ.

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2560 2561 2562 2563
15
15
15
15

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พ.ศ. 2552
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พ.ศ. 2549
คหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
15
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พ.ศ. 2552
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พ.ศ. 2549
สิ่งทอ
มหาวิทยาลัย
15
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พ.ศ. 2552
การจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
พ.ศ. 2546
คหกรรมศาสตร์ศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2539
เครื่องแต่งกาย
ผ้าและเครื่องแต่งกาย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 10
พ.ศ. 2524

ผู้ช่วย
คศ.บ. ผ้าและเครื่องแต่งกาย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 15
ศาสตราจารย์
พ.ศ. 2524

15

15

15

15

15

15

10

-

-

15

-

-

3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

1 นางลักขณา จาตกานนท์

ผู้ช่วย
คศ.ม
ศาสตราจารย์
คศ.บ.

2

ผู้ช่วย
ศศ.ม.
ศาสตราจารย์
คศ.บ.

นางเสาวลักษณ์
คงคาฉุยฉาย

สาขาวิชา/วิชาเอก

จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ.

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2560 2561 2562 2563
คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10
10
10
10
พ.ศ. 2540
คหกรรมศาสตร์ศึกษา- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
พ.ศ. 2529
คหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง 15
15
15
15
เพื่อพัฒนาชุมชน
พ.ศ. 2544
ผ้าและเครื่องแต่งกาย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2526
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ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

3

นางสาวเกศทิพย์ กรี่เงิน

อาจารย์

ศศ.ด.
คศ.ม.
คศ.บ.

4

นางสาวกฤตพร ชูเส้ง

อาจารย์

คศ.ม.
คศ.บ.

5

นางสาวมัลลิกา จงจิตต์

อาจารย์

วท.ม.
คศ.บ.

6 นางสาวณัฐชยา เปียแก้ว

อาจารย์

ศป.ม
คศ.บ.

7 นางสาวไตรถิกา พิชิตเดช อาจารย์

M.A.
ศป.บ.

8 นางสาวสรรษนีย์
เต็มเปี่ยม

อาจารย์

วท.ม.
ค.บ.

9 นางสาวสุวดี ประดับ

อาจารย์

กศ.ม.

ศษ.บ

สาขาวิชา/วิชาเอก

จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ.

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2560 2561 2562 2563
อาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15
15
15
15
พ.ศ. 2560
คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2544
คหกรรมศาสตร์ศึกษา- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
พ.ศ. 2534
คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15
15
15
15
พ.ศ. 2546
ผ้าและเครื่องแต่งกาย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2529
คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15
15
15
15
พ.ศ. 2553
ผ้าและเครื่องแต่งกาย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2547
แฟชั่นและสิ่งทอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10
10
10
10
พ.ศ. 2551
ผ้าและเครื่องแต่งกาย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2548
Design for
Middlesex University, UK 12
12
12
12
Interactive Media
ค.ศ. 2008
ศิลปะการออกแบบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พัสตราภรณ์
พ.ศ. 2549
เคมีอนินทรีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 12
12
12
12
พ.ศ. 2545
เคมี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2542
ลาศึกษา 15
ศิลปศึกษา
มหาวิทยาลัย
15
15
ศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2548
ศิลปหัตถกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2538
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษา หรือการฝึกงาน)
จากความต้องการให้ บั ณ ฑิ ตมีประสบการณ์ ในงานอาชีพจริงก่อนจบการศึกษา จึงกาหนดให้
นักศึกษาเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์สหกิจศึกษา
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์สหกิจศึกษาของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 มีความรู้ และทักษะปฏิบัติวิชาชีพด้านออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย สามารถ
บูรณาการหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเพื่อเพิ่มความชานาญในวิชาชีพ
4.1.2 มีทักษะการทางานด้านการวางแผน การบริหารจัดการ การติดต่อสื่อสาร
4.1.3 มีการพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และสามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
การทาโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษา ต้องเป็นการบูรณาการความรู้วิชาชีพเพื่อการแก้ปัญหา
หรือประยุกต์ใช้ความรู้ให้ เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
ผู้ร่วมโครงงานจานวนไม่เกิน 3 คนต่อโครงงาน กาหนดให้มีการศึกษา ทดลอง/เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
และทารายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด ส่งรายงานและหรือผลงานตามเวลาที่กาหนด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การศึ ก ษาปั ญ หาหรื อ หั ว ข้ อ เรื่ อ งเฉพาะทางออกแบบแฟชั่ น ผ้ า และเครื่ อ งแต่ ง กาย
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ สรุปและนาเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 มีความรู้ และทักษะด้านออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย สามารถบูรณาการวิชา
ต่างๆ อย่างเป็นองค์รวม แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยใช้หลักการและเหตุผล
5.2.2 มีแนวคิดอย่างเป็นระบบในการค้นคว้า และพัฒนาองค์ความรู้ให้ก้าวหน้า
5.2.3 มี ทั ก ษะการท างานด้ า นการวางแผน การบริ ห ารจั ด การ การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
การจัดเตรียมสื่อเพื่อการนาเสนอ และเทคนิคการนาเสนอ
5.2.4 มีก ารพั ฒ นาด้ านมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ คุณ ธรรม จรรยาบรรณ และจริย ธรรมในการท า
โครงงานพิเศษทางออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
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5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
นั กศึกษาต้องจั ดทาเค้าโครงเสนออาจารย์ที่ ปรึกษาโครงงานพิ เศษ ดาเนิ นการตามแผน
ในเค้ าโครงที่ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากอาจารย์ที่ ป รึก ษาโครงงานพิ เศษ และจั ด ท ารายงานตามแบบ
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5.6 กระบวนการประเมินผล
นักศึกษาต้องน าเสนอผลการดาเนินการโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการ
ประเมิ น โครงงานที่ ค ณะแต่ งตั้ ง รู ป แบบและเกณฑ์ ก ารประเมิ น เป็ น ไปตามที่ ค ณะกรรมการก าหนด
ตามหลักการวัดและประเมินผลการศึกษา
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. คุณธรรม จริยธรรม
- มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพสิทธิของผู้อื่น
- ปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ
และมีจิตอาสา
- มีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง

2. ความรู้
- มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฏี
และปฏิบัติในเกณฑ์ดี
- มีความสามารถในการแข่งขัน
ของตลาดแรงงาน

กลยุทธ์ หรือ กิจกรรมของนักศึกษา
- รายวิชาที่เปิดสอนผู้สอนต้องสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม และความมีจิตอาสาให้แก่นักศึกษา
- ส่งเสริมให้เคารพในสิทธิทางปัญญาข้อมูลส่วน
บุคคล และส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
- สอนประวัติของผู้มีชื่อเสียงในด้านออกแบบ
แฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย มีการเชิญศิษย์เก่า
หรือวิทยากรที่ประสบความสาเร็จในงานวิชาชีพ
มาถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้กับนักศึกษา

- ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างโอกาส
ในการแข่งขัน และการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
- ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
- การประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและส่งเสริม
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คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์ หรือ กิจกรรมของนักศึกษา

3. ทักษะทางปัญญา
- มีกระบวนการคิดแบบสร้างสรรค์
- มอบหมายงานหรือโจทย์ปัญหาที่ท้าทาย
ในการออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย เพื่อการค้นคว้า หาความรู้ และประยุกต์
- เข้าใจกระบวนการทางานด้านออกแบบ
ให้เหมาะสมกับวิชาชีพและการศึกษาต่อ
แฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
ในระดับทีส่ ูงขึ้น
- ช่างสังเกต แสวงหาความรู้อยู่เสมอ
- รายวิชาที่สอนครอบคลุมภาคทฤษฏีและปฏิบัติ
และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
ด้านออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
- มีความรับผิดชอบต่อการทางานร่วมกับผู้อื่น - มอบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาท างานกลุ่ ม เพื่ อ ฝึ ก
และการแสวงหาความรู้
การท างานเป็ น หมู่ ค ณ ะ และมี ทั ศ นคติ ที่ ดี
ต่อการทางานกลุ่ม
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้
ระหว่างกลุ่มนักศึกษาหรือกับบุคคลภายนอก

5. ทั กษะการวิเคราะห์ เชิ งตั ว เลข การสื่ อ สาร
และการใช้เทคโนโลสารสนเทศ
- มีความสามารถในการอธิบาย การสื่อสาร
- ฝึกการแสดงออก การอธิบาย และการนาเสนอ
ตลอดจนการนาเสนองานได้เป็นอย่างดี
ในห้องเรียน
- สามารถใช้ระบบสารสนเทศและสื่อ
- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสืบค้น
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และการนาเสนอ
- เข้าใจศัพท์เทคนิคด้านออกแบบแฟชั่นผ้า
- สอดแทรกศัพ ท์ เทคนิ คทางออกแบบแฟชั่นผ้ า
และเครื่องแต่งกายเพื่อการสื่อสาร
และเครื่ อ งแต่ ง กายในรายวิ ช าที่ ส อนให้ กั บ
หรือการทางานได้เป็นอย่างดี
นั ก ศึ ก ษาส าหรั บ การน าไปใช้ ในการประกอบ
วิชาชีพ
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คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์ หรือ กิจกรรมของนักศึกษา

6. ทักษะพิสัย
- มีศักยภาพด้านการจัดการงานด้านออกแบบ - มีรายวิชาที่มุ่งเน้นให้นักศึกษารู้จักการวางแผน
แฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
การจัดการกระบวนการท างาน และการแก้ไข
- มีการวางแผนกระบวนการทางาน พร้อมทั้ง ปัญหาทางออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
สามารถบูรณาการองค์ความรู้กับศาสตร์อื่น อย่างเป็นระบบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลัก
ประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต และมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความอดทน
(2) มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
(3) มีความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และมีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
(4) มีความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมี
ความรับผิดชอบโดยการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอน
ทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณ ธรรม จริย ธรรมในการสอนทุกรายวิช า รวมทั้ งการจัดกิจกรรมส่ งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาความดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ

63
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน
การส่งงานตามกาหนดเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
(3) ประเมินจากการกระทาทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ อย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัย
ต่อสถานการณ์โลก
(2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการของศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
(3) มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในการพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย
เพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์
ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะ
ของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
โดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจน
การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย และการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นาเสนอ
(4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์
ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทาง
การแก้ปัญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถประมวลผลข้อมูล
และค้นหาข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(2) มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านออกแบบแฟชั่นผ้า
และเครื่องแต่งกายกับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ในการปฏิบัติงานวิชาชีพและในการดารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพ
(3) มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ
ได้ด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาด้านออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การประเมินจาก
การนาเสนอ การรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ดีเพื่อพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพ
(2) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและชุมชน สามารถปฏิบัติตนตามบทบาท
และหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
(3) มีทักษะในการบริหารการจัดการ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในฐานะ
ของผู้นากลุ่มและสมาชิกที่ดีได้อย่างเหมาะสม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒ นาการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสาน
กับผู้อื่นข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมี
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงาน และ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วน ชัดเจน ตรงประเด็น ของ
ข้อมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหา
และการนาเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล
และแปลความหมาย รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
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(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความสามารถในการเลือกและประยุกต์ใช้ความรู้ พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
และสถิติ ในการประมวลผล แปลความหมาย วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูล
(2) มีทักษะในการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จาเป็น
ในการประกอบวิชาชีพ ทั้งในการฟัง พูด อ่าน เขียน และสรุปประเด็นเนื้อหา
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถเลือกและใช้รูปแบบ
การนาเสนอที่เหมาะสม
(3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
รวมทั้งเพื่อการสืบค้นและติดตามความก้าวหน้าในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง และ
สถานการณ์ เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปั ญ หาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฏี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มกี ารนาเสนอต่อชั้นเรียน
2.6 ด้านทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่มี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กาหนดได้
(2) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาในสภาพจริงได้
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะพิสัย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้ความรู้จากวิชา
ต่างๆ ที่ได้ศึกษามา การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ดังนี้
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(1) สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ
(3) สนับสนุนการเข้าประกวดทักษะด้านการปฏิบัติ
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
(5) สนับสนุนการทาโครงงาน
(6) การฝึกในสถานประกอบการ
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น
(1) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(2) การประเมินผลการทางานในภาคปฏิบัติ
(3) การประเมินโครงงานของนักศึกษา
(4) การประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่
4 ข้อ 2) โดยระบุว่าเป็นความรับ ผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นาสู่ผลการ
เรียนรู้บางเรื่องก็ได้ ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
3.1.2 ความรู้
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
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3.1.3 ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์
ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทาง
การแก้ปัญหา
3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
3.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหา
และการนาเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และ
แปลความหมาย รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

69

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

ความรู้

รายวิชา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สารธุรกิจ
ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
วรรณคดีไทย
การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
การอ่านภาษาอังกฤษ
การฟังภาษาอังกฤษ
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนพื้นฐาน

2
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1
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GE2100101
GE2100102
GE2100103
GE2100104
GE2100105
GE2201101
GE2201102
GE2200101
GE2200102
GE2200103
GE2200104
GE2200105
GE2200106

1














ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

รายวิชา

GE2300105
GE2300106
GE2300107
GE2300108
GE2300109
GE2400101

2





3 4 5 1




   
   

2 3 4


  
  

1





2 3 1 2

 
   
   
   

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3 4 1 2 3 4
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GE2200107
GE2300101
GE2300102
GE2300103
GE2300104

1
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

พลวัตทางสังคมและความทันสมัย 
มนุษยสัมพันธ์

ระเบียบวิธวี จิ ยั

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะ

สังคม
สังคมกับเศรษฐกิจ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ 
อาเซียนศึกษา

สันติศึกษา

การรู้สารสนเทศและการศึกษา
ค้นคว้า

ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

ความรู้

รายวิชา
2














3














4














5
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1
GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป

GE2400103 ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ

GE2400105 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 
GE2400106 การวิจัยเชิงคุณภาพ

GE2400107 การพัฒนาและประเมินโครงการ 
GE2400108 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต 
GE2500101 พลศึกษา

GE2500102 ลีลาศ

GE2500103 กีฬาประเภททีม

GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล

GE2500105 นันทนาการ

GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน


ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

ความรู้

รายวิชา
1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

                   

GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

                   
                   

GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
GE2700102 สิง่ แวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากร
GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21
GE2810102 การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก
GE2810104 การออกกาลังกายและกีฬา
เพื่อสุขภาพ
GE2810105 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์
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GE2600102 สถิติเบื้องต้น
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ทักษะการวิเคราะห์
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
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GE2820102 วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
GE2820102 วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
GE2820103 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจาวัน

ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความอดทน
(2) มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
(3) มีความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และมีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
(4) มีความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ
3.2.2 ความรู้
(1) มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ อย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
(2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการของศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาออกแบบ
แฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
(3) มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอด
องค์ความรู้ในงานอาชีพ
3.2.3 ทักษะทางปัญญา
(1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถประมวลผลข้อมูล
และค้นหาข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(2) มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
และในการดารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพ
(3) มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ
ได้ด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
3.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ดีเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
(2) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและชุมชน สามารถปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่
ได้อย่างเหมาะสม
(3) มีทักษะในการบริหารการจัดการ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะของผู้นากลุ่ม
และสมาชิกที่ดีได้อย่างเหมาะสม
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3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความสามารถในการเลือกและประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ในการประมวลผล แปลความหมาย วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูล
(2) มีทักษะในการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จาเป็น
ในการประกอบวิชาชีพ ทั้งในการฟัง พูด อ่าน เขียน และสรุปประเด็นเนื้อหา
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถเลือกและใช้รูปแบบการนาเสนอ
ที่เหมาะสม
(3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้ง
เพื่อการสืบค้นและติดตามความก้าวหน้าในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
3.2.6 ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กาหนดได้
(2) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาในสภาพจริงได้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1

3

4

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1

2

3

1

2

3

1

2

3
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1

2

 

            
  
        
     












    

 
    
    
  








 

 
 
 

 

 
 

1

2

3





     






ทักษะพิสัย
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HE2011101 หลักการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
HE2021101 หลักการประกอบอาหาร
และโภชนาการ
HE2031101 การเป็นผู้ประกอบการคหกรรมศาสตร์
HE2041101 หลักการวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
HE2041102 วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย
ในงานคหกรรมศาสตร์
HE2041403 สัมมนาคหกรรมศาสตร์
HE2001301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
HE2012101 วิวัฒนาการการแต่งกายและแฟชั่น
HE2012102 พื้นฐานการตัดเย็บ
HE2012103 การวาดภาพเพื่อการออกแบบแฟชั่น

2

ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร และการใช้
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

77

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

2


















3

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

4

1

2

3


































     
     

  

 

     

1



2

3

1

2








 

 
 

 











    
    
 

3








 

     

1

ทักษะพิสัย

2

3

 

 
 
































1

2

3
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HE2012104 เทคโนโลยีการออกแบบสินค้าแฟชั่น
HE2012105 การออกแบบและทาแบบตัด 1
HE2012106 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้า 1
HE2012207 การสร้างสรรค์งานแฟชั่น 1
HE2012208 การออกแบบและทาแบบตัด 2
HE2012209 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้า 2
HE2012210 โครงสร้างผ้า
HE2012211 คอมพิวเตอร์กราฟิกในงานแฟชั่น
HE2012312 ธุรกิจแฟชั่น
HE2012313 เทคโนโลยีการผลิตเสื้อผ้า
ระบบอุตสาหกรรม
HE2012314 การทาแบบตัดและตัดเย็บเสื้อบนหุ่น

1

ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร และการใช้
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1

4

1

2

3

1

2

3

1

2

ทักษะพิสัย

2

3

HE2012315 ศิลปะการตกแต่งเสื้อผ้า
HE2012316 การสร้างสรรค์งานแฟชั่น 2
HE2012317 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาหรับการออกแบบเสื้อผ้า
HE2012318 เทคนิคการตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยม
HE2012419 โครงงานพิเศษทางออกแบบแฟชั่นผ้า
และเครื่องแต่งกาย

            
            







 

 

            





 

            





            





HE2013103 หลักศิลปะเพื่อการออกแบบแฟชั่น

     

HE2013204 การย้อมสีสิ่งทอ
HE2013205 การแสดงแบบแฟชั่น

  

   

        

   

    

    

    

1

2

3
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1

HE2013206 การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก

3

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

3



2

ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร และการใช้
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1

2

3

4

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1

2

ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร และการใช้
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3




 

 
            







HE2013210 ภาษาอังกฤษเพื่อแฟชั่น

     

HE2013211 การออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย
จากวัสดุสิ่งทอ
HE2013312 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อสตรีแบบเทเลอร์
HE2013313 การจัดแสดงสินค้าแฟชั่น
HE2013314 การตัดเย็บชุดวิวาห์
HE2013315 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
HE2013316 ภูมิปัญญาผ้าไทย

 







    

      

1

2









   


        

            






 



            







  









 

 

 

            

3
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HE2013207 เคมีประยุกต์สาหรับงานสิ่งทอ
HE2013208 วัตถุดิบในอุตสาหกรรมแฟชั่น
HE2013209 การสร้างสรรค์งานบาติก

ทักษะพิสัย

80

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1

3

4

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1

2

3

1

2

3

            







  





            





            



 

3

1

2

 

3

1

2

 

ทักษะพิสัย

1

2

3
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HE2013317 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชั่น
HE2013318 การสร้างและวางแบบตัดเสื้อผ้า
ด้วยคอมพิวเตอร์
HE2014401 สหกิจศึกษาทางออกแบบแฟชั่นผ้า
และเครื่องแต่งกาย
HE2014402 การฝึกงานวิชาชีพทางออกแบบแฟชั่นผ้า
และเครื่องแต่งกาย 1

2

ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร และการใช้
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

81
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการส าเร็จ การศึกษาเป็ นไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 หมวด 5 ข้อ 3 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้นๆ ตามประเด็นการทวนสอบ ให้ดาเนินการตามที่กาหนดไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) เมื่อสิ้นสุด
การเรี ยนการสอนในแต่ ละภาคการศึ กษา โดยก าหนดให้ มี การทวนสอบอย่ างน้ อยร้ อยละ 25 ของรายวิ ชาที่ เปิ ดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา
2.1.2 นาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้จากการทวนสอบเข้าสู่การพิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบ
หลักสูตร
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
2.2.1 ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ สาเร็จการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความคิดเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ
2.2.2 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษา โดยการประเมินด้วย
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์
2.2.3 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นั ก ศึ กษาต้ อ งลงทะเบี ย นเรี ย นครบทุ ก รายวิช าในทุ ก หมวดวิช าที่ กาหนดไว้ในหลั ก สู ต รและมี ผ ล
การศึกษาผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 และผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

82
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีก ารปฐมนิ เทศแนะน าแนวการเป็ นครู ให้ กับ อาจารย์ใหม่ ให้ มี ความรู้แ ละเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริ มประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอน และการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือ
การลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
1.3 ให้ความรู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายใหม่ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่ งเสริ ม อาจารย์ ให้ มี ก ารเพิ่ ม พู น ความรู้ สร้ างเสริม ประสบการณ์ การสอนและการวิ จั ย
อย่างต่อเนื่อง
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 การมีส่ ว นร่ว มในกิจ กรรมบริการวิช าการแก่ชุม ชนที่เกี่ยวข้องกับ การพั ฒ นาความรู้ และ
คุณธรรม
2.2.2 สนั บ สนุ น ให้ อาจารย์ ได้รั บประสบการณ์ จริง โดยส่ งไปฝึกงานในสถานประกอบการ และ
จัดสวัสดิการในการฝึกงานให้ตามสมควร
2.2.3 เปิดโอกาสหรือจัดงบประมาณให้อาจารย์ซื้อตาราเรียนใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
รวมทั้ ง อ านวยความสะดวกในด้ า นการจั ด หาอุ ป กรณ์ ป ฏิ บั ติ ก ารในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารให้ เพี ย งพอ และทั น ต่ อ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
2.2.4 ให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่
2.2.5 สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุม
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.2.6 สนั บ สนุ น อาจารย์ ในการพั ฒ นาผลงานทางวิ ช าการ และงานวิ จั ย ที่ เป็ น ประโยชน์ ด้ า น
ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
2.2.7 สนับสนุนอาจารย์ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย ในระดับชาติและนานาชาติ
รวมทั้งการจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร
2.2.8 มอบประกาศเกียรติคุณและให้รางวัล เพื่อธารงรักษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพ

83
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กาหนดการกากับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 ให้ สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบท
และวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทาหน้าที่กากับดูแลการบริหารจัดการ
หลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และคณบดีทาหน้าที่กากับดูแลการบริหารหลักสูตรในระดับคณะ โดย
ในระดับ หลั กสู ตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั ก สู ตรท าหน้าที่ บริห ารหลั กสู ตร ให้ เป็น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานเป็นประจาทุกปี และพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
การดาเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร
2. บัณฑิต
หลัก สูต รมีก ารติด ตามคุณ ภาพของบัณ ฑิต ตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ อย่า งน้อ ย 5 ด้า น คือ
1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
5) ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิ จารณาจากข้อมูลป้อนกลั บ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ประกอบด้วย สถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้ทาการสารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจา
ทุก ปี และแจ้ง ผลการสารวจให้กับ คณะได้รับ ทราบ เพื่อ เป็น ข้อ มูล สาหรับ การปรับ ปรุ ง พัฒ นาหลัก สูต ร
และการจัดการเรียนการสอน
3. นักศึกษา
หลั ก สู ต รให้ ค วามส าคั ญ กั บ การรั บ หรือ คั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาเข้ าศึ ก ษา และมี ค วามพร้อ มในการเรี ย น
ในหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษา โดยการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจ กรรม
การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาในรู ป แบบต่ างๆ ในการด าเนิ น งานค านึ งถึ งผลลั พ ธ์ที่ เกิ ด ขึ้น กั บ นั ก ศึ ก ษา ได้ แก่ อั ต รา
การคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร
4. อาจารย์
หลักสูตรให้ความสาคัญกับคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคั ญในการผลิตบัณฑิต จึงมีการกาหนด
ระบบ กลไก เกี่ ย วกั บ การรั บ สมั ค รอาจารย์ เพื่ อ ให้ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รที่ ก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่กาหนด นอกจากนั้นยังจัดทาระบบการบริหารอาจารย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ตามบริบทของหลักสูตร โดยให้คณาจารย์เข้ามามีส่วนร่วม
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
มหาวิท ยาลัย ให้ค วามสาคัญ กับ กระบวนการออกแบบหลักสูตร เพื่อ ให้ต อบสนองต่อ ความต้องการ
ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และก าหนดเป็ น มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ และพั น ธกิ จ
ของมหาวิ ท ยาลั ย และคณะ มี ก ระบวนการก าหนดสาระส าคั ญ ของหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์
ของมหาวิทยาลัย และบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคม มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
เมื่อครบวงรอบการศึกษา
หลั ก สู ต รให้ ค วามส าคั ญ กั บ อาจารย์ ผู้ ส อนในรายวิ ช า โดยค านึ ง ถึ ง ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้
หลักสูตรกาหนดให้มีการประเมินผู้เรียนที่แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเ คราะห์
และใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย มีการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน โดยมีห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและสื่อสารสนเทศ ที่มีความเพียงพอสาหรับ
การจั ด การเรี ย นการสอนของหลั ก สู ต ร รวมทั้ ง มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้
ของผู้ใช้บริการ
6.1 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการในปัจจุบัน ประกอบด้วย
6.1.1 ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ จานวน 5 ห้อง
6.1.2 ห้องปฏิบัติการตัดเย็บอุตสาหกรรม จานวน 1 ห้อง
6.1.3 ห้องปฏิบัติการออกแบบแฟชั่น จานวน 1 ห้อง
6.1.4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ จานวน 2 ห้อง
6.1.5 ห้องปฏิบัติการทางสิ่งทอ จานวน 2 ห้อง
6.2 เครื่องมือและอุปกรณ์หลัก เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในปัจจุบัน ประกอบด้วย
6.2.1 จักรเย็บผ้ากระเป๋าหิ้ว จานวน 80 คัน
6.2.2 โปรแกรมเพื่อการออกแบบแฟชั่น (Fashion Studio) จานวน 20 ชุด
6.2.3 จักรปักคอมพิวเตอร์ เข็มเดี่ยว จานวน 6 คัน
6.2.4 จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม จานวน 10 คัน
6.2.5 เครื่องทอไหมพรม จานวน 30 เครื่อง
6.3 แผนการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในอนาคต
จัดทาแผนพัฒนาห้องปฏิบัติการแสดงแบบแฟชั่นและสตูดิโอ ในแผนปฏิบัติราชการของคณะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุม เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่ผ่านมา
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ หรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ :
X
มีการดาเนินกิจกรรม
–
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หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอคาแนะนา รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
1.1.2 การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้ จากวิธีการที่ใช้โดยใช้แบบสอบถาม หรือ
การสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน และประเมิน จากการเรียนรู้ของนักศึกษา
จากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรมและผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมิน จากนัก ศึก ษา โดยระบบประเมิน การเรีย นการสอนออนไล น์ และบัณ ฑิต ที ่จ บ
ตามหลักสูตร ระบบภาวะการมีงานทาของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผู้สาเร็จการศึกษา
2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต
2.3 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และรายงานผลการดาเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาในทุกหมวดวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและมีผลการศึกษาผ่าน
ตามเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
เอกสารแนบ
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก

ก
ข
ค
ง
จ
ฉ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก

ภาคผนวก
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1. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่ อ ปลู ก ฝั ง บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ธรรม
หลักสูตร
จริ ย ธรรม ระเบี ย บวิ นั ย ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
ตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่และสังคม
(2) เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ ด้ า น
ทฤษฎี และมี ทั ก ษะในการปฏิ บั ติงานด้ าน
การออกแบบแฟชั่น และการทาแบบตัดเย็บ
เสื้อผ้าอย่างเป็นระบบ
(3) เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ ความ
สามารถในการบู ร ณาการวิช าต่ างๆ อย่า ง
เป็นองค์รวม มีแนวคิดอย่างเป็นระบบ ใน
ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้
ให้ก้าวหน้า สามารถนาความรู้และทักษะ ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
อย่าง
มีประสิทธิภาพ
(4) เพื่อผลิตบั ณ ฑิตให้ มีความ สามารถ
ในการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต
ด้าน
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถวางแผน ปฏิ บัติ การวิเคราะห์ และ
ประเมินผลได้อย่างเป็นระบบ

1.2.1 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม มี ร ะเบี ย บวิ นั ย ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
ตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่และสังคม ธารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒ นธรรมอันดีงามของไทย มี
ทักษะและความพร้อมทางด้านสังคมที่จาเป็น
ในการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพ
1.2.2 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ด้ า น
ทฤษฎี และทักษะปฏิบัติด้านออกแบบแฟชั่น
ตั ด เย็ บ เครื่ อ งแต่ ง กาย สามารถบู ร ณาการ
ความรู้ด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเพิ่มผลผลิต
แ ล ะ คุ ณ ภ า พ ข อ งงา น ให้ ก้ าว ทั น ก า ร
เปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต
1.2.3 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี อิ ส ระทาง
ความคิด คิดเป็น ทาเป็น สร้า งงานวิจัยและ
พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ให้ ก้ า วหน้ า สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสนใจใฝ่รู้ มี
ความสามารถในการสื่ อ สารและการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ สามารถวางแผน
ปฏิบัติการ วิเคราะห์และประเมินผลได้อย่าง
เป็นระบบ
1.2.5 เพื่อผลิ ตบัณ ฑิต ที่มีความเป็นผู้น า
และผู้ ร่ ว มงาน ที่ ดี มี มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ มี
ความสามารถในการบริหารทรัพยากร ที่มีอยู่
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคม
หน่วยกิตรวม
135 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
99 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต

3. โครงสร้าง
หลักสูตร

หน่วยกิตรวม
135
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32
หมวดวิชาเฉพาะ
97
หมวดวิชาเลือกเสรี
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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4. รายวิชาที่มี 2.1 กลุ่มวิชาแกน
การปรับปรุง 07- 111-102 หลักการสิ่ งทอและครื่องนุ่ ง
ห่ม 3(3-0-6)
Principles of Textiles and Clothing
ค วาม รู้ พื้ น ฐ าน ด้ าน เส้ น ใย สิ่ ง ท อ
คุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะของผ้ า ชนิ ด ต่ า งๆ
การเลือกซื้อการนาไปใช้ การซ่อมแซมและ
การดูแลรักษาเครื่องนุ่งห่ม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
HE2011101 หลักการสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม 3(3-0-6)
Principles of Textiles and Apparel
ความรู้ ทั่ วไปของเส้ น ใยและสิ่ ง ท อ
ลักษณะและสมบัติของผ้ า การตกแต่งสาเร็จ
การนาไปใช้ประโยชน์ การดูแลรักษาสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม

07-311-101 หลั ก การประกอบอาหาร
และโภชนาการ 3(2-2-5)
Principles of Cookery and Nutrition
ความรู้ เกี่ ย วกั บ การประกอบอาหาร
และโภชนาการ อาหารหลั ก 5 หมู่ แ ละ
สารอาหาร การก าหนดรายการอาหาร
ตารับอาหาร การเลือกซื้อและการเก็บรักษา
วัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบและการประกอบ
อาหารอย่างสงวนคุณค่าทางโภชนาการ
07-611-102
หลักการวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 3(3-0-6)
Principles of Home Economics
Profession
นิยาม ปรัชญา ขอบข่ายและประโยชน์
ของคหกรรมศาสตร์ หลักการงานอาชีพในสาย
วิ ชาผ้ าและเครื่ องแต่ งกาย อ า ห า ร แ ล ะ
โภชนาการ พัฒ นาการครอบครัว บ้านและ
ศิลปะสัมพันธ์ แนวโน้มของเทคโนโลยีงานอาชีพค
หกรรมศาสตร์ การวิ เ ค ราะห์ งาน อาชี พ
กระบวนการเข้าสู่อาชีพภาครัฐ ภาคเอกชน
และการประกอบอาชีพอิสระ การประกอบ
อาชีพให้ประสบความสาเร็จ

HE2021101 หลั ก การประกอบอาหาร
และโภชนาการ 3(2-3-4)
Principles of Cookery and Nutrition
อาหารและสารอาหาร การก าหนด
รายการอาหาร การเลื อกซื้อวัตถุ ดิบ อาหาร
การใช้ความร้อนในการประกอบอาหาร การ
ประกอบอาหารตามตารับ

HE2041101 หลักการวิชาชีพ
คหกรรมศาสตร์ 3(3-0-6)
Principles of Home Economics
Profession
วิ วั ฒ น าก ารท างค ห ก รรม ศ าส ต ร์
ขอบข่ายวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ การจัดการ
งานคหกรรมศาสตร์ การประกอบอาชีพ ใน
งานคหกรรมศาสตร์ การส่งเสริมภาพลักษณ์
งานคหกรรมศาสตร์ คุณภาพชีวิตครอบครัว
และสังคม
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
07-112-421 สัมมนาทางออกแบบแฟชั่น
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 3(2-2-5)
Seminar in Fashion Clothing and
Textile Design
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การสั ม มนา
องค์ ป ระกอบการสั ม มนา กระบวนการ
รู ป แบ บ และเทคนิ ค ใน การจั ด สั ม มน า
เอ ก ส า ร ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร สั ม ม น า
ด าเนิ น การจั ด สั ม มนาแลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็ น ตามวิธีและหลั กการจัด สั มมนาด้าน
ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย และการ
ประเมินผลโครงการ
07-001-301 การเตรียมความพร้อม
สหกิจศึกษา 1(0-2-1)
Preparation for Co-operative
Education
ปฏิ บั ติ การเตรี ยมความพร้อมก่ อนออกสห
กิ จศึ กษา ความหมาย ความส าคั ญ ความเป็ นมา
และพัฒนาการสหกิจศึกษา เทคนิคการปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ วิ ธี เขี ยนรายงานและการ
นาเสนอรายงานสหกิจศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
HE2041403 สัมมนาคหกรรมศาสตร์
2(0-4-2) Seminar in Home
Economics
หลั ก การจั ด สั ม มนา กระบวนการจั ด
สัมมนา การค้นคว้าและการอภิ ปรายหั ว ข้อ
งานวิ จั ย ทางคหกรรมศาสตร์ เทคนิ ค การ
นาเสนอ การรายงานผลการสัมมนา

HE2001301 การเตรียมความพร้อม
สหกิจศึกษา 1(0-2-1) Preparation for
Co-operative Education
ก ร ะ บ ว น ก า ร ส ห กิ จ ศึ ก ษ า
การเลื อ กสถานประกอบการและการสมั ค ร
งาน การสั ม ภาษณ์ ง านอาชี พ การพั ฒ นา
บุ ค ลิ ก ภ า พ ก ฎ ห ม า ย แ ร ง ง า น แ ล ะ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ระบบคุณภาพและความ
ปลอดภัย การเขียนรายงานและการนาเสนอ
งาน
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
- วิชาชีพบังคับ
07-112-101
HE2012101 วิวัฒนาการการแต่งกายและ
วิวัฒนาการการแต่งกาย 3(3-0-6)
แฟชั่น 3(3-0-6) Evolution of
Evolution of Costumes
Costume and Fashion
ประวั ติ ค วามเป็ น มา ขนบธรรมเนี ย ม
ประวัติศาสตร์การแต่งกายของไทยและ
ประเพณีและอิทธิพลที่มีต่อการแต่งกายใน ต่า งประเทศ ประเภทของเสื้ อ ผ้ าเครื่อ งแต่ ง
ยุคสมัยต่างๆ ของชนชาติไทย วิวัฒ นาการ กาย วิ วั ฒ นาการแฟชั่ น นั ก ออกแบบใน
การแต่งกายของไทยและต่างชาติ
อุตสาหกรรมแฟชั่น ศูนย์กลางแฟชั่นของโลก
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
07-112-105
การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 3(1-4-4)
Introduction to Clothing
Construction
เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ที่
ใช้ในการตัดเย็บ การใช้จักร
เย็บ
ผ้า การเย็บตะเข็บด้วยมือและจักร การเย็บ
เครื่องเกาะเกี่ยว การสร้างแบบและตัดเย็บ
เสื้อและกระโปรง
07-112-103 การวาดภาพ
สาหรับการออกแบบแฟชั่น 3(1-4-4)
Sketching for Fashion Design
ความรู้ ทั่ ว ไปในการออกแบบแฟชั่ น
โครงสร้างรูปร่างสตรี บุรุษ และเด็ก เทคนิค
ก า ร ว า ด โค ร ง ส ร้ า ง หุ่ น แ ส ด ง แ บ บ
ส่วนประกอบของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและ
การตกแต่งเสื้อผ้า เทคนิคการระบายสี
07-112-104 การออกแบบแบบตั ด 1
3(1-4-4) Flat Pattern Design 1
ความรู้ พื้ น ฐานการออกแบบและท า
แบบตัด การสร้างและการดัดแปลงแบบตัด
เสื้ อ แขนเสื้อ กระโปรง การสร้างแบบตัด
คอเสื้ อ และป กเสื้ อ การเลื อ กใช้ ผ้ า ให้
เหมาะสมกับแบบเสื้อ การลองตัวเพื่อแก้ไข
แบบตัด
07-112-102
เทคนิคการตัดเย็บเสื้อ 1
3(1-4-4)
Clothing Construction Techniques 1
หลักและวิธีการตัดเย็บเสื้อผ้า การทา
เครื่ อ งหมายบนแบบตั ด และผ้ า การเย็ บ
ประกอบเสื้อตัวหลวมและเสื้อเข้ารูป การตัด
เย็ บ แขนเสื้ อ คอเสื้ อ และกระโปรง ตาม
รูปแบบที่กาหนดได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
HE2012102
พื้นฐานการตัดเย็บ 3(1-4-4)
Fundamentals of Sewing
เครื่องมื อและอุ ปกรณ์ ในการตั ดเย็บ การ
เย็บด้วยมือ การเย็บเครื่องเกาะเกี่ยว การเย็บ
ด้วยจักร การตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างง่าย

HE2012103 การวาดภาพ
เพื่อการออกแบบแฟชั่น 3(1-4-4)
Drawing for Fashion Design
ก ารว าด เพื่ อ ก ารอ อ ก แ บ บ แ ฟ ชั่ น
ส่ ว นประกอบของเสื้ อ ผ้ า เครื่ อ งแต่ ง กาย
โครงร่างรูปร่างคน โครงสร้างหุ่ นแสดงแบบ
แฟชั่ น การน าเสนอรูป แบบเสื้ อ ผ้ าด้ ว ยการ
วาด การระบายสีเพื่อนาเสนองานออกแบบ
แฟชั่น
HE2012105
การออกแบบและทาแบบตัด 1 3(1-4-4)
Flat Pattern Design and Making 1
การออกแบบและท าแบบตั ด พื้ น ฐาน
การสร้างและการดั ดแปลงแบบตัดเสื้ อ แขนเสื้ อ
กระโปรง การสร้างแบบตัดคอเสื้อและปกเสื้อ
การแก้ไขแบบตัด
HE2012106
เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้า 1 3(1-4-4)
Dressmaking Techniques 1
การทาเครื่องหมายบนแบบตัด การเย็บ
ประกอบเสื้ อผ้ า แขนเสื้ อ คอเสื้ อ กระโปรง
การเย็บเสื้อผ้าตามสมัยนิยม
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07-112-314
การสร้างสรรค์งานแฟชั่น 1 3(1-4-4)
Fashion Creativity 1
แรงบั น ดาลใจในการออกแบบแฟชั่ น
หลักการสร้างสรรค์งานแฟชั่น เทคนิคการ
สร้ า งสรรค์ ง านแฟชั่ น เป็ น กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ต้นแบบ การนาเสนอผลงานสร้างสรรค์งาน
แฟชั่น
07-112-206
การออกแบบแบบตัด 2
3(1-4-4)
Flat Pattern Design 2
การสร้ างแบบตัดและการปรับแบบตั ด
มาตรฐาน การดัดแปลงแบบตัดเสื้อ กระโปรง
เสื้อชุด และกางเกง การสร้างแบบตัดปกเสื้อ
และแขนเสื้อ การวิเคราะห์แบบตัด

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
HE2012207
การสร้างสรรค์งานแฟชั่น 1 3(1-4-4)
Fashion Creation 1
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นการออกแบบ
หลักการออกแบบแฟชั่น ประเภทของแฟชั่น
และกลุ่ ม ลู ก ค้ า เทคนิ ค การสร้ างสรรค์ ง าน
แฟ ชั่ น เพื่ อการค้ า การน าเสนอผลงาน
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
HE2012208
การออกแบบและทาแบบตัด 2 3(1-4-4)
Flat Pattern Design and Making 2
การสร้ างแบบตั ดและการปรั บแบบตั ด
มาตรฐาน การดัดแปลงแบบตัดเสื้อ กระโปรง
เสื้อชุดและกางเกง การสร้างแบบตัดปกเสื้ อ
และแขนเสื้อแบบประยุกต์ การวิเคราะห์แบบ
ตัด การแก้ไขแบบตัด

07-112-205
เทคนิคการตัดเย็บเสื้อ 2
3(1-4-4)
Clothing Construction Techniques 2
เทคนิ ค ทั่ ว ไปเพื่ อ การตั ด เย็ บ เสื้ อ ผ้ า
เทคนิคการเย็บตะเข็บแบบต่างๆ กระเป๋าใน
เสื้ อ ผ้ า ปกเสื้ อ และการตกแต่ ง เสื้ อ ผ้ า
ประเภทและคุณลั กษณะของผ้าพิเศษ การ
ใช้ และดู แลรั กษาผ้ าคุณ ลั ก ษณะพิ เศษ ฝึ ก
ทักษะการตัดเย็บเสื้อชุดจากผ้าคุณลักษณะ
พิเศษ

HE2012209
เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้า 2 3(1-4-4)
Dressmaking Techniques 2
เท ค นิ ค ก ารเย็ บ ต ะเข็ บ แ บ บ ต่ างๆ
กระเป๋ าในเสื้ อ ผ้ า ปกเสื้ อ ผ้ าลั กษณะพิ เศษ
เทคนิ คการตั ด เย็บ ชุด จากผ้ าลั ก ษณะพิ เศษ
การใช้และการดูแลรักษาผ้าลักษณะพิเศษ

07-112-207 การวิ เคราะห์ โครงสร้ างผ้ า
3(2-2-5) Fabric Structure Analysis
การวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งของเส้ น ใย
เส้นด้าย กระบวนการผลิตผ้า โครงสร้างผ้า
ชนิดต่างๆ และการตกแต่งที่มีผ ลต่อการใช้
งานของผ้า

HE2012210 โครงสร้างผ้า 3(2-2-5)
Fabric Structures
โครงสร้ า งของเส้ น ใย โครงสร้ า งของ
เส้นด้าย กระบวนการผลิตผ้ า โครงสร้างผ้ า
และการนาไปใช้ การตกแต่ง ผ้ า นวัตกรรม
ทางสิ่งทอ
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07-113-301 คอมพิวเตอร์กราฟิก
เพื่อการออกแบบแฟชั่น 3(1-4-4)
Computer Graphics for Fashion
Design
การออกแบบแฟชั่ น ด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิ วเตอร์กราฟิ ก การใช้เครื่องมือของ
โปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในงานออกแบบแฟชั่น
เทคนิคการออกแบบเครื่องแต่งกายและลวดลาย
ผ้ า การประยุ ก ต์ ใ ช้ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นงาน
สื่อผสมสาหรับงานแฟชั่น และ การนาเสนอ
คอลเล็คชั่นเสื้อผ้า
07-112-301 ธุรกิจสินค้าเครื่องแต่งกาย
3(3-0-6) Garment Business
ความรู้ ทั่ ว ไปของธุ ร กิ จ ประเภทของ
ธุ ร กิ จ การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ
สิ น ค้ า แ ฟ ชั่ น ผ้ า แ ล ะ เค รื่ อ งแ ต่ งก า ย
การบริ ห ารงานและการด าเนิ น งานธุ ร กิ จ
การป ระเมิ น สถาน การณ์ การจ าลอง
โค ร งก า ร ธุ ร กิ จ สิ น ค้ า แ ฟ ชั่ น ผ้ า แ ล ะ
เครื่องแต่งกาย
07-112-302 ก า ร ตั ด เ ย็ บ เ สื้ อ ผ้ า
อุตสาหกรรม 3(1-4-4)
Industry Clothing Construction
กระบวนการผลิ ต เสื้ อ ผ้ า การใช้ ง าน
อุปกรณ์ และเครื่องจักรอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
ชนิ ด ของตะเข็ บ และฝี เข็ ม ในอุ ต สาหกรรม
การทาแบบตัดและการปรับขนาด การวาง
แบบและการคิดคานวณผ้า การปูผ้า การตัด
ผ้ า การมั ด แยกจ่ า ยงาน และการตั ด เย็ บ
เสื้อผ้าระบบอุตสาหกรรม ความปลอดภัยใน
โรงงานอุตสาหกรรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
HE2012211 คอมพิวเตอร์กราฟิก
ในงานแฟชั่น 3(1-4-4)
Computer Graphics for Fashion
โปรแกรมการออกแบบกราฟิ ก ด้ ว ย
คอมพิ ว เตอร์ในงานแฟชั่ น การใช้ เครื่อ งมื อ
ต่างๆ เทคนิคการออกแบบเครื่องแต่งกายและ
ล ว ด ล า ย ผ้ า ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม ก ร า ฟิ ก
การสร้ า งสรรค์ ง านแฟชั่ น ด้ ว ยโปรแกรม
ก ร า ฟิ ก ใ น ง า น สื่ อ ผ ส ม
การนาเสนอคอลเล็คชั่นเสื้อผ้า
HE2012312 ธุรกิจแฟชั่น 3(3-0-6)
Fashion Business
ธุ ร กิ จ แฟชั่ น องค์ ป ระกอบของธุ ร กิ จ
แฟชั่น ตลาดและอุตสาหกรรมแฟชั่นปัจจุบัน
และอนาคต การพั ฒ นาธุร กิ จ แฟชั่ น ความ
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งองค์ ก รธุ ร กิ จ แฟชั่ น การใช้
เทคโนโลยีในธุรกิจแฟชั่น

HE2012313 เทคโนโลยีการผลิตเสื้อผ้า
ระบบอุตสาหกรรม 3(2-3-4)
Garment Manufacturing Technology
เครื่ องจั กรและอุ ปกรณ์ ที่ ใช้ ในงาน
อุตสาหกรรมเสื้อผ้า ชนิดของตะเข็บและฝีเข็มในงาน
อุตสาหกรรมเสื้อผ้ า กระบวนการผลิตเสื้อผ้ าระบบ
อุ ตสาหกรรม การวางแผนการผลิ ตเสื้ อผ้ าระบบ
อุตสาหกรรม ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
การวิเคราะห์ต้นทุนและการตั้งราคาผลิตภัณฑ์
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07-112-313 การทาแบบตัด
และตัดเย็บเสื้อบนหุ่น 3(1-4-4)
Pattern Making and Draping
สรี ระของคนและหุ่ น การสร้ างแบบตั ด
เบื้ องต้ นบนหุ่ น การดั ดแปลงแบบตั ดเสื้ อ
บนหุ่ น การดั ดแปลงแบบตั ดกระโปรง
และเสื้อชุดบนหุ่น การเลือกใช้ผ้าและวัสดุตกแต่ง
การตัดเย็บเสื้อชุดบนหุ่น
07-112-315
ศิลปะการตกแต่งเสื้อผ้า 3(1-4-4)
Art of Clothing Decoration
หลักการออกแบบตกแต่งเสื้อผ้า
การเลือกใช้วัสดุในการตกแต่ง การใช้เทคนิค
การตกแต่งเสื้อผ้าแบบต่างๆ
ให้เหมาะสมกับโอกาสและสมัยนิยม

07-112-202 เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์
สาหรับการออกแบบเสื้อผ้า 3(1-4-4)
Computer Technology for
Clothing Design
ก า ร ใช้ โป ร แ ก ร ม ค อ ม พิ ว เต อ ร์
เพื่ อ การวาดภาพส าหรั บ การออกแบบ
เครื่ อ งแต่ ง กาย การออกแบบลวดลายผ้ า
และการนาเสนอผลงานคอลเล็คชั่น เสื้อผ้า

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
HE2012314 การทาแบบตัด
และตัดเย็บเสื้อบนหุ่น 3(1-4-4)
Pattern Making and Draping
หุ่ น แ ล ะ ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้ หุ่ น
ก า ร ใช้ วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ ก า ร เลื อ ก ใช้ ผ้ า
การวางเส้นรากฐานบนหุ่น การทาแบบตัดเบื้องต้น
บนหุ่ น การดั ด แปลงแบบตั ด บนหุ่ น การ
สร้างสรรค์งานเสื้อผ้าบนหุ่น
HE2012315
ศิลปะการตกแต่งเสื้อผ้า 3(1-4-4)
Art of Clothing Decoration
การออกแบบและการตกแต่งเสื้ อ วัส ดุ
ตกแต่งเสื้อ การตกแต่งเสื้อด้วยเกล็ดและจีบ
การตกแต่งเสื้อด้วยผ้าเฉลียง การตกแต่งเสื้อ
ด้วยการต่อผ้า การตัดปะผ้า และการเย็บสั ก
การตกแต่งเสื้ อด้ ว ยการปั ก การตกแต่งเสื้ อ
ด้วยลูกไม้
HE2012317 เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์
สาหรับการออกแบบเสื้อผ้า 3(1-4-4)
Computer Technology for Clothing
Design
คอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ ก และโปรแกรม
กราฟิ ก เพื่ อ การออกแบบเสื้ อ ผ้ า และแฟชั่ น
การออกแบบลวดลายผ้ าและการปรับเปลี่ยน
หรือเพิ่มจานวนชุดสีของลายผ้า การออกแบบ
เสื้ อ ผ้ า ด้ ว ยโปรแกรมเฉพาะทางด้ า นการ
ออกแบบแฟชั่ น การจั ด แสดงภ าพเพื่ อ
นาเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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07-113-320
เทคนิคการตัดเย็บชุดไทย 3(1-4-4)
Thai Design Dressing Techniques
ความหมาย รูป แบบของชุดไทยแบบ
ต่างๆ การวัดตัว การสร้างแบบและแยกแบบ
ตัดชุดไทย การเลื อกผ้ าและวัส ดุตกแต่งให้
เหมาะกับ แบบ เทคนิ คการตัดเย็บ ชุดไทย
แบบต่างๆ
07-112-418 โครงงานพิเศษ
ทางออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
3(1-4-4) Special Project in Fashion
Clothing and Textile Design
การเขียนโครงการ ปัญหาหรือหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านออกแบบแฟชั่นผ้าและ
เครื่องแต่งกาย การศึกษาค้นคว้า รวบรวม
ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบ ด าเนิ น การทดลอง
ออกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ วิ เคราะห์
ข้อมูล สรุปผลและนาเสนอผลงาน
07-611-104 หลักศิลปะ
เพื่องานคหกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
Principles of Art in Home
Economics
สุ นทรี ยศาสตร์ และการรับรู้ทางศิ ลปะ
ประวัติศาสตร์ศิลปะที่เกี่ยวข้องกับงาน คหก
รรมศาสตร์ หลั กการจั ดองค์ ป ระกอบศิ ล ป์
และการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อประยุกต์ใน
งานคหกรรมศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
HE2012318 เทคนิคการตัดเย็บ
ชุดไทยพระราชนิยม 3(1-4-4)
Thai Costume Dressmaking
Techniques
ประวัติของชุดไทยพระราชนิยม ประเภท
และลักษณะของชุดไทยพระราชนิยม การทาแบบ
ตัดชุดไทยพระราชนิยมแบบต่างๆ การเลือก
ผ้ า เทคนิ ค การตั ด เย็ บ ชุ ด ไทยพระราชนิ ย ม
การตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยม
HE2012419 โครงงานพิเศษ
ทางออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
3(0-9-0) Special Project in Fashion
and Apparel Design
การศึกษาปัญหาหรือหั วข้อเรื่องเฉพาะ
ท า ง อ อ ก แ บ บ แ ฟ ชั่ น ผ้ า แ ล ะ
เครื่ อ งแต่ ง กาย การรวบรวมข้ อ มู ล การ
วิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ การสรุปและ
นาเสนอผลงาน

HE2013103 หลักศิลปะ
เพื่อการออกแบบแฟชั่น 3(2-2-5)
Principles of Art for Fashion Design
สุ น ทรี ย ศาสตร์ แ ละการรั บ รู้ ท างศิ ล ปะ
ประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ออกแบบแฟชั่น ประเภทของศิลปะ หลักการ
จั ด องค์ ป ระกอบศิ ล ปะ หลั ก การออกแบบ
การประยุ ก ต์ ห ลั ก ศิ ล ปะเพื่ อ การออกแบบ
แฟชั่น
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07-112-209 การย้อมสีสิ่งทอ 3(1-4-4)
Textile Dyeing
หลั ก การย้ อ มสี สิ่ ง ทอ การใช้ วั ส ดุ
อุ ป ก รณ์ สี ธ รร ม ช าติ สี สั งเค ราะ ห์
ปฏิบัติการย้อมสีสิ่งทอประเภทต่างๆ
การทาผ้ามัดย้ อม และการจัดทาผลิตภัณ ฑ์
จากผ้ามัดย้อม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
HE2013204 การย้อมสีสิ่งทอ 3(1-4-4)
Textile Dyeing
ทฤษฎี ก ารย้ อ มสี เทคนิ ค การย้ อ มสี
ธรรมชาติ เทคนิคการย้อมสีสั งเคราะห์ การ
ย้อมสีสิ่งทอประเภทต่างๆ การทาผ้ามัดย้อม
และการจัดทาผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม

07-113-210
การแสดงแบบแฟชั่น 3(1-4-4)
Fashion Shows
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การแสดงแบบ
แฟชั่ น พื้ น ฐานในการแต่ ง หน้ า หลั ก การ
เทคนิ คและประเภทของการแต่งหน้า การ
ออกแบบทรงผมตามสมัยนิยม การเลือกใช้
อุ ป กรณ์ และเครื่ อ งส าอางส าหรั บ การ
แต่งหน้าและทาผม ศึกษากายวิภาคศาสตร์
หลั กการเดิน แบบ เพื่อนาเสนอผลงานการ
เดินแบบแฟชั่นในโอกาสต่างๆ

HE2013205
การแสดงแบบแฟชั่น 3(1-4-4)
Fashion Shows
การแสดงแบบแฟชั่น ประเภทของการ
แ ส ด ง แ บ บ แ ฟ ชั่ น เ ท ค นิ ค
การแต่ ง ห น้ า การท าผมตามสมั ย นิ ยม
การนาเสนอผลงานการแสดงแบบแฟชั่น

07-112-311 การออกแบบและตัดเย็บ
เสื้อผ้าเด็ก 3(1-4-4) Design and
Construction of Children’s Wear
ห ลั ก ก า ร อ อ ก แ บ บ เสื้ อ ผ้ า เด็ ก
การเลื อกวั ต ถุ ดิ บ รู ป ร่ า งและสั ดส่ วน
ของเด็ก ขนาดมาตรฐานของเสื้อผ้าเด็ก การ
วั ด ตั ว ก า ร ส ร้ า ง แ บ บ ตั ด เท ค นิ ค
ก ารอ อ ก แ บ บ แ ล ะตั ด เย็ บ เสื้ อ ผ้ าเด็ ก
ฝึกทักษะการออกแบบและตัดเย็บเป็นกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสาหรับเด็กวัยต่างๆ

HE2013206 การออกแบบและตัดเย็บ
เสื้อผ้าเด็ก 3(1-4-4) Children’s Wear
Design and Sewing
การออกแบบเสื้ อ ผ้ า เด็ ก การเลื อ ก
วัตถุดิบ การสร้างแบบและดัดแปลงแบบตัด
การตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก การตกแต่งเสื้อผ้าเด็ก
การตัดเย็บเสื้อผ้าสาหรับเด็กวัยต่างๆ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
07-113-213 วัตถุดิบในการตัดเย็บเสื้อผ้า
3(3-0-6) Raw Materials in Clothing
Construction
วัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมแฟชั่น เส้น
ใย เส้นด้าย สิ่งทอ วัสดุตกแต่งและวัสดุเกาะ
เกี่ ย ว การเลื อ กใช้ วั ต ถุ ดิ บ ให้ เหมาะสมกั บ
อุตสาหกรรมแฟชั่น

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
HE2013208 วั ต ถุ ดิ บ ใน อุ ต สาหกรรม
แฟชั่น 3(3-0-6)
Materials in Fashion Industry
วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใช้ ใ น อุ ต สาห กรรมแฟ ชั่ น
คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง สิ่ ง ท อ วั ส ดุ ต ก แ ต่ ง
และวั ส ดุ เ กาะเกี่ ย ว แหล่ ง จ าหน่ า ยและ
การจัดซื้อ การทดสอบคุณภาพวัตถุดิบ

07-113-211 การสร้ า งสรรค์ ง านบาติ ก
3(1-4-4) Batik Creativity
การออกแบบลวดลายและการทาผ้าบา
ติ ก ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้ วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์
การสร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากผ้ า บาติ ก
ฝึกทักษะการทาผ้าบาติก

HE2013209 การสร้างสรรค์งานบาติก
3(1-4-4) Batik Creation
บาติ ก การออกแบบลวดลาย วั ส ดุ
อุปกรณ์ เทคนิคงานบาติก การใช้สีสันกับงาน
บาติก การสร้างสรรค์งานบาติกกับงานสิ่งทอ

07-112-304 ภาษาอังกฤษเพื่องานแฟชั่น
3(3-0-6) English for Fashion
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เข้าใจ
สาระส าคั ญ ของเนื้ อ หา คาศั พ ท์ ที่ เกี่ ย วกั บ
งานออกแบบแฟชั่ น ผ้ าและเครื่องแต่งกาย
และน าไปใช้ ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารและการ
ประกอบอาชีพ

HE2013210 ภาษาอังกฤษเพื่อแฟชั่น
3(3-0-6) English for Fashion
คาศัพท์ด้านการออกแบบแฟชั่น คาศัพท์
ด้านการตัดเย็บ คาศัพท์ด้านการจัดการสินค้า
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารและการ
ประกอบอาชีพ บทความด้านออกแบบแฟชั่น
ผ้ า และเครื่ อ งแต่ ง กาย การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในงานแฟชั่น

07-113-317 การออกแบบเครื่องประกอบ
การแต่งกาย 3(1-4-4)
Accessories Design
หลักการออกแบบเครื่องประกอบการ
แต่ ง กาย การเลื อ กใช้ วั ส ดุ ป ระกอบและ
ตกแต่ ง การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ เครื่ อ ง
ประกอบการแต่ ง กายประเภทต่ า งๆ ให้
เหมาะสมกับโอกาส และตามสมัยนิยม

HE2013211
การออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกายจาก
วั ส ดุ สิ่ ง ทอ 3(1-4-4) Accessory Design
from Textile Materials
หลั กการออกแบ บ เครื่ องป ระกอบ
การแ ต่ ง ก า ย ก า ร น า เส น อ แ น ว คิ ด
ก า ร อ อ ก แ บ บ ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้ วั ส ดุ
การออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกายจาก
วัสดุสิ่งทอ การคิดต้นทุน
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
07-113-306 เทคนิคการตัดเย็บ
เสื้อแบบเทเลอร์ 3(1-4-4)
Tailoring Techniques
ความรู้ทั่วไปของเสื้อแบบเทเลอร์ การ
เลือกผ้าและวัสดุประกอบการทาเสื้อแบบเท
เลอร์ การท าแบบตั ด และการวางแบบตั ด
การตัดเย็บเสื้อแบบเทเลอร์โดยใช้กลวิธีการ
ตัดเย็บแบบช่างเสื้อชายมาประยุกต์ใช้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
HE2013312 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อสตรี
แบบเทเลอร์ 3(1-4-4)
Women’s Tailoring Techniques
รูป แบบของเสื้ อ สตรี แ บบเทเลอร์ การ

07-113-427 การตัดเย็บชุดวิวาห์
และชุดราตรี 3(1-4-4) Construction
of Wedding and Evening Dresses
ความหมาย ชนิดและประเภทของชุด
วิวาห์และชุดราตรี การเลือกแบบ ลักษณะ
ผ้า วัสดุตกแต่ง การทาแบบและปรับแบบตัด
การค านวณผ้ า เพื่ อ ใช้ ในการตั ด เย็ บ ฝึ ก
ทักษะการตัดเย็บชุดวิวาห์และชุดราตรี

HE2013314 การตัดเย็บชุดวิวาห์
3(1-4-4) Wedding Gown Dressmaking
รู ป แบบของชุ ด วิ ว าห์ การเลื อ กแบบ
ลักษณะผ้า วัสดุตกแต่ง การทาแบบและปรับ
แบบตัด การตัดเย็บชุดวิวาห์

07-112-303 ผ้าทอพื้นเมือง 3(2-2-5)
Native Woven Fabric
ประวั ติ ก ารทอผ้ า พื้ น เมื อ งภาคต่ า งๆ
โครงสร้างผ้าทอ ลวดลายผ้า วัสดุ เครื่องมือ
และอุป กรณ์ในการทอผ้ าพื้นเมือง การทอ
ผ้ าพื้ น เมื องแบบต่ างๆ การวิเคราะห์ ผ้ าทอ
และการใช้ประโยชน์ของผ้าทอพื้นเมืองภาค
ต่างๆ ของไทย

HE2013316 ภูมิปัญญาผ้าไทย
3(3-0-6) Thai Fabric Wisdom
ประวั ติ แ ละความเป็ น มาของผ้ า ไทย
ลั ก ษณะของผ้ า ไทย 4 ภาค โครงสร้ า งผ้ า
ลวดลายผ้ า กระบ วน การผลิ ต ผ้ า ไท ย
วิเคราะห์ ชนิดและลั กษณะของผ้าไทย ทัศน
ศึ ก ษาแหล่ ง ภู มิ ปั ญ ญาผ้ า ไทยตามความ
เหมาะสม

เลือกผ้าและวัสดุประกอบ การทาแบบตัดและ
การวางแบบตั ด การเย็ บ ประกอบเสื้ อ สตรี
แบบเทเลอร์ ประยุกต์วิธีการตัดเย็บแบบเท
เลอร์
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
07-113-305 การสร้างแบบตัด
ด้วยคอมพิวเตอร์ 3(1-4-4)
Computerized Pattern Making
หลั ก และวิ ธีก ารใช้ ค อมพิ ว เตอร์ เพื่ อ
สร้ างแบบตัด การปรั บ ขนาดแบบตั ด การ
วางแบบตัด การคิดคานวนผ้า และการตัด
แบ บ ตั ด ฝึ ก ทั ก ษ ะแ ล ะป ระยุ ก ต์ ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างแบบตัด
แบบต่างๆ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
HE2013318 การสร้างแบบและ
วางแบบตัดเสื้อผ้าด้วยคอมพิวเตอร์
3(1-4-4) Computerized Pattern
Making and Clothing Pattern Layout
ลักษณะของแบบตัดเสื้อผ้าอุตสาหกรรม
หลั ก การสร้ า งแบบ การปรั บ ขนาดเสื้ อ ผ้ า
การวางแบ บ ตั ด อุ ต สาห ก รรม การใช้
โป รแ ก รม ค อ ม พิ วเต อ ร์ เ พื่ อ ส ร้ า งแ บ บ
ปรั บ ขนาด และวางแบบตั ด เสื้ อ ผ้ า ในงาน
อุตสาหกรรม

07-113-426 สหกิจศึกษาทางออกแบบ
แฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 6(0-40-0)
Co-operative Education for Fashion
Clothing and Textile Design
ปฏิบั ติการในสถานประกอบการเสมือน
เป็ น พนั ก งานของสถานประกอบการใน
ลั ก ษ ณ ะงาน ที่ ต รงกั บ ส าข าวิ ช า แ ล ะ
เหมาะสมกับ ความรู้ ความสามารถ ทั กษะ
ทางทฤษฎีและปฏิบัติ รวมเวลา 16 สัปดาห์
อย่างต่อเนื่อง โดยทางานเต็มเวลา มีผู้นิเทศ
งาน ติ ด ตาม และประเมิ น ผล รวมถึ ง การ
นาเสนอผลงานจากการออกปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ

(3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
HE2014401 สหกิ จ ศึ ก ษาทางออกแบบ
แฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 6(0-40-0)
Co-operative Education for Fashion
and Apparel Design
ปฏิ บั ติ งานจริ งด้ านออกแบบแฟชั่ น ผ้ า
และเครื่ อ งแต่ ง กายเสมื อ นพนั ก งานของ
หน่วยงานตามลักษณะงานในตาแหน่งงานที่
ได้ รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า 16
สั ป ดาห์ จั ด ท ารายงานการปฏิ บั ติ งานหรื อ
รายงานการทาโครงงานภายใต้ การดูแลของ
พนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ
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5. รายวิชาใหม่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
07-113-319 การฝึกงานวิชาชีพ
ทางออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
3(0-40-0) Practice for Fashion
Clothing and Textile Design
ฝึ ก งานวิ ช าชี พ ในสถานประกอบการ
ด้านออกแบบแฟชั่ นผ้ าและเครื่องแต่งกาย
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นระยะเวลาการ
ฝึก 8 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
HE2014402 การฝึกงานวิชาชีพ
ทางออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
6(0-40-0) Fashion and Apparel
Design Work Practice
ปฏิ บั ติ ง านทางวิ ช าชี พ ด้ า น ออกแบบ
แฟ ชั่ น ผ้ าแล ะเค รื่ อ งแ ต่ งก าย กั บ ส ถ าน
ประกอบการ นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็ม
เวลาในหน่วยงานนั้น โดยมีพนักงานที่ปรึกษา
ที่องค์กรมอบหมายให้ทาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานของนักศึกษา มี การกาหนด
ลักษณะงาน แผนการปฏิบัติงานให้ นักศึกษา
เพื่ อ การประเมิ น ผลการศึ ก ษา ก าหนดเวลา
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน
HE2041102 วั ฒ นธรรมและเอกลั ก ษณ์
ไทยในงานคหกรรมศาสตร์ 3(3-0-6)
Thai Culture and Identity in Home
Economics
ประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรมและ
ประเพณี ไ ทย เอกลั ก ษณ์ ใ นงานคหกรรม
ศาสตร์ไทย วิถีชุมชนในบริบทคหกรรมศาสตร์
ไทย ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย
การอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย ความ
เชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรม
อาเซียน
HE2012104 เทคโนโลยีการออกแบบสิน ค้า
แฟชั่น 3(2-2-5) Fashion Product Design
Technology
เทคโนโลยี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สิ น ค้ าแฟชั่ น
เท คโนโลยี ใ น กระบ วน การแฟ ชั่ น การ
ออกแบบแฟชั่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ฟ ชั่ น
การประยุกต์ใช้โปรแกรมออกแบบประเภท
อื่นๆ ในงานแฟชั่น
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รายการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
HE2013207 เคมีประยุกต์สาหรับงาน
สิ่ ง ทอ 3(3-0-6) Applied Chemistry
for Textiles
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ปิโตรเลียม
พอลิเมอร์ พลาสติก เส้นใย ยาง สี
HE2013313 การจั ด แสดงสิ น ค้ า แฟชั่ น
3( 2-2-5) Visual Merchandising for
Fashion Business
การส ร้ า งภ าพ ลั กษ ณ์ ธุ ร กิ จแฟ ชั่ น
หลักการจัดแสดงสินค้า แฟชั่น องค์ประกอบ
ในการออกแบบเพื่อจัดแสดงสินค้าแฟชั่น การ
นาเสนอภาพลั กษณ์ ของผลิ ตภั ณ ฑ์ การวาง
แบบจั ด ตกแต่ ง หน้ า ร้ า น การเลื อ กใช้ วั ส ดุ
อุปกรณ์ ในการจัดแสดงสิ น ค้า แฟชั่น ภายใน
และภายนอกร้าน
HE2013315
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
3(2-3-4)
Quality Control of Textile Products
หลั ก การควบ คุ ม คุ ณ ภ าพ การผลิ ต
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ่ ง ท อ สถิ ติ แ ละเท ค นิ ค ที่ ใช้
ในการควบคุมคุณ ภาพ การสุ่ มตัวอย่างและ
การใช้ แ ผนการสุ่ ม ตั ว อย่ า ง การควบคุ ม
คุ ณ ภาพวั ต ถุ ดิ บ กระบวนการผลิ ต และ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าเร็ จ รู ป ระบบคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
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รายการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
HE2013317
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชั่น
3(2-2-5)
Fashion Product Development
ผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชั่น การพัฒ นาและ
วางแผนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชั่น
การตลาดเพื่ อ พั ฒ นาสิ น ค้ า แฟ ชั่ น การ
คาดคะเนแนวโน้ ม แฟชั่ น เพื่ อ พั ฒ นาสิ น ค้ า
แฟ ชั่ น การใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการพั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชั่น

ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติ และผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล

นางสาวอัชชา หัทยานานนท์

ตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

การศึกษา

คศ.ม. (คหกรรมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2552
คศ.บ. (ผ้าและเครื่องแต่งกาย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2549

การฝึกอบรม
พ.ศ.2558
พ.ศ.2556
สังกัดหน่วยงาน

Digital Fabric Printing
การพัฒนาทักษะด้านการสร้างสรรค์แบบตัดและการตัดเย็บ
สถาบันบุนกะแฟชั่น
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0-2665-3777, 0-2665-3888 ต่อ 5531
E-mail: auttha.s@rmutp.ac.th

ประวัติการทางาน
พ.ศ.2555-ปัจจุบัน หัวหน้างานพัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
พ.ศ.2549
ผลงานทางวิชาการ

อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

บุษรา สร้อยระย้า, ชมภูนุช เผื่อนพิภพ, ดวงกมล ตั้งสถิตพร, อัชชา ศิริพันธุ์ และประพาฬภรณ์ ธีรมงคล.
2556. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากเส้นใยกล้วยสาหรับบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูป.
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร. กรุงเทพฯ. มีนาคม. 7 (1): 9-24.
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล

นางสาวประพาฬภรณ์ ธีรมงคล

ตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

การศึกษา

คศ.ม. (คหกรรมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2552
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2549

การฝึกอบรม
พ.ศ.2558
พ.ศ.2558
พ.ศ.2556
พ.ศ.2552
พ.ศ.2546
พ.ศ.2545
สังกัดหน่วยงาน

ประวัติการทางาน
พ.ศ.2559-ปัจจุบัน
พ.ศ.2556-2559
พ.ศ.2553-2556
พ.ศ.2552
พ.ศ.2548-2550

หลักสูตรช่างภาพเพื่ออาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
Digital Fabric Printing
การพัฒนาทักษะด้านการสร้างสรรค์แบบตัดและการตัดเย็บ
สถาบันบุนกะแฟชั่น
หลักสูตร Digital Photography (การถ่ายภาพดิจิทัล)
Certificat de Stylisme Modélisme (การออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย)
L'Alliance française de Bangkok
Certificat de coupe et de mode and Certificat de coupe haute couture
(การตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นฐาน และเสื้อผ้าขั้นสูง) L'Alliance française de Bangkok
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0-2665-3777, 0-2665-3888 ต่อ 5531
E-mail: praparnporn.t@rmutp.ac.th
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
Designer บริษัท This Kid Limited Partnership
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ผลงานทางวิชาการ
บุษรา สร้อยระย้า, ชมภูนุช เผื่อนพิภพ, ดวงกมล ตั้งสถิตพร, อัชชา ศิริพันธุ์ และประพาฬภรณ์ ธีรมงคล.
2556. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากเส้นใยกล้วยสาหรับบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูป.
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร. กรุงเทพฯ. มีนาคม. 7 (1): 9-24.
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ประวัติ และผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา

การฝึกอบรม
พ.ศ.2558

พ.ศ.2558

นายศรัทธา แข่งเพ็ญแข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วศ.ม. (สิ่งทอ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2552
ป.บัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมสิ่งทอ)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2546
คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์ศึกษา-อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2539
โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
เข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน
ข้อกาหนดสาหรับหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024
โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ หลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน”

ประสบการณ์
พ.ศ.2559-ปัจจุบัน ที่ ป รึ ก ษาในการวางแผนและการจั ด วางระบบการผลิ ต เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการผลิตยุทธอาภรณ์ ภายในกองโรงงาน กรมพลาธิการทหารเรือ
พ.ศ.2550-2559 คณะอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ
สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ
พ.ศ.2548-ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ
สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ และสาขาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
สังกัดหน่วยงาน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0-2665-3777, 0-2665-3888 ต่อ 5212
E-mail: sattha.k@rmutp.ac.th
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ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน หัวหน้างานวิชาทหาร
พ.ศ. 2554-2557
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น
พ.ศ. 2553-2554
หัวหน้างานสหกิจศึกษา
พ.ศ. 2539
อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
พ.ศ. 2539
ผู้ชว่ ยผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท ไทยฟูจิโบ จากัด (มหาชน)
ผลงานทางวิชาการ
ศรัทธา แข่งเพ็ญแข, จุฑาทิพ รัตนะนราพันธ์ และสุธี จันทราภาขจี. 2556. เจตคติต่อการทางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร. การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 3. นนทบุรี. พฤษภาคม. 1058-1066.
ศรัทธา แข่งเพ็ญแข และสมนึก สังข์หนู. 2558. การออกแบบและพัฒนาจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมเพื่อการใช้งาน
สาหรับคนพิการ. Thailand Research Symposium 2015. กรุงเทพฯ. สิงหาคม. 314-320.
ศรัทธา แข่งเพ็ญแข. 2557. แบบตัดเสื้อชายสร้างง่ายสไตล์คุณ. กรุงเทพฯ. โอเดียนส์สโตร์. 198 หน้า.
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ประวัติ และผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล

นางสาวศิราภรณ์ ชวเลขยางกูร

ตาแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษา

คศ.บ. (ผ้าและเครื่องแต่งกาย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2524

การฝึกอบรม
พ.ศ.2556

การพัฒนาทักษะด้านการสร้างสรรค์แบบตัดและการตัดเย็บ
สถาบันบุนกะแฟชั่น

ประสบการณ์
พ.ศ.2559

ผู้เชี่ยวชาญการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน สาขาเทคโนโลยีแฟชั่น
ณ ประเทศมาเลเซีย
พ.ศ.2557
ผู้เชี่ยวชาญการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน สาขาเทคโนโลยีแฟชั่น
ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
พ.ศ.2553
กรรมการออกข้อสอบการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน สาขาเทคโนโลยีแฟชั่น
จัดโดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ.2536-ปัจจุบัน - อนุกรรมการกาหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาตัดเย็บเสื้อสตรี
- อนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ สาขาตัดเย็บ
- ผู้เชี่ยวชาญการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน สาขาเทคโนโลยีแฟชั่น
- ผู้ฝึกซ้อมให้กับเยาวชน สาขาการออกแบบแฟชั่นและการตัดเย็บ
เพื่อเตรียมเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนและฝีมือแรงงานนานาชาติ
- คณะกรรมการการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ สาขาเทคโนโลยีแฟชั่น
เพื่อฝึกซ้อมเยาวชนเตรียมเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนและฝีมือแรงงาน
นานาชาติ

สังกัดหน่วยงาน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0-2665-3777, 0-2665-3888 ต่อ 5233 โทรสาร 0-2665-3800
E-mail : siraporn.c@rmutp.ac.th
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ประวัติการทางาน
2554-ปัจจุบัน
2524

ผู้ช่วยคณบดี
อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ
ดรุณี โอวจริยาพิทักษ์, ศิราภรณ์ ชวเลขยางกูร และพรรณี วิศิษฏ์วงศกร. 2558. พฤติกรรมการใช้น้าและ
ไฟฟ้าของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร. กรุงเทพฯ. กันยายน. 9 (2): 164-173.
ดรุณี โอวจริยาพิทักษ์, ศิราภรณ์ ชวเลขยางกูร และพรรณี วิศิษฏ์วงศกร. 2558. คุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
วารสารคหเศรษฐศาสตร์. กรุงเทพฯ. กันยายน-ธันวาคม. 58 (3): 14-25.

142

ประวัติ และผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล

นางจุฑาทิพ รัตนะนราพันธ์

ตาแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษา

คหกรรมศาสตรบัณฑิต (ผ้าและเครื่องแต่งกาย)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2524

การฝึกอบรม
พ.ศ. 2551

โครงการฝึกอบรมด้านสิ่งทอและแฟชั่น
ภายใต้โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ
ฝึกอบรมพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)

พ.ศ. 2540-2541
ประสบการณ์
พ.ศ. 2524-2526
พ.ศ. 2522

สังกัดหน่วยงาน

ประวัติการทางาน
2526-ปัจจุบัน

ณ Technical University of Liberec ประเทศสาธารณรัฐเชค
หลักสูตรการสอนคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บริษัท แจ็คสันการ์เมนต์คอเปอเรชั่น จากัด
บริษัท ธนูลักษณ์ จากัด

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0-2665-3777, 0-2665-3888 ต่อ 5541 โทรสาร 0-2665-3800
E-mail : juthatip.r@rmutp.ac.th
อาจารย์ประจา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ
ศรัทธา แข่งเพ็ญแข, จุฑาทิพ รัตนะนราพันธ์ และสุธี จันทราภาขจี. 2556. เจตคติต่อการทางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร. การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 3. นนทบุรี. พฤษภาคม. 1058-1066.

ภาคผนวก จ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
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ภาคผนวก ฉ
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
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คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
กรรมการที่ปรึกษา
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
3. ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นายมนตรี รัตนวิจิตร
4. คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1. รองศาสตราจารย์นวลแข ปาลิวนิช

2. คุณประดิษฐ์ รัตนวิจิตราศิลป์
3. คุณสมพร สุนทรธารง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ
อาจารย์ประจาหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
รองผู้อานวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
รองผู้อานวยการสถาบันบุนกะแฟชั่น

กรรมการดาเนินงาน
1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
นางสาวนิอร ดาวเจริญพร
2. หัวหน้าสาขา
นางสาวเกศทิพย์ กรี่เงิน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิราภรณ์ ชวเลขยางกูร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาทิพ รัตนะนราพันธ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา จาตกานนท์
8. นางสาวกฤตพร ชูเส้ง
9. นางสาวอัชชา หัทยานานนท์
10. นางสาวประพาฬภรณ์ ธีรมงคล
11. นางสาวมัลลิกา จงจิตต์
12. นางสาวไตรถิกา พิชิตเดช
13. นางสาวณัฐชยา เปียแก้ว
14. นางสาวสรรษนีย์ เต็มเปี่ยม
15. งานหลักสูตร
นางสาวณิชกานต์ กลับดี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

