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คํานํา 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ฉบับนี้เปนหลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยไดมีการปรับปรุง ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 และตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560       

ของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และเปนไป

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี          

พ.ศ. 2560 รวมท้ังมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และ วิสัยทัศน พันธกิจ      

ของมหาวิทยาลัย โดยมุงม่ันใหผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ มีความรูทางดานวิชาการและมีทักษะ

ดานปฏิบัติการท่ีสามารถทํางานในสถานประกอบการไดเปนอยางดี สอดคลองกับความตองการของ

สถานประกอบการหรือผูใชบัณฑิต 

หลักสูตรฉบับนี้ไดจัดทําโดยมีสาระสําคัญ 8 หมวด ไดแก  

1. ขอมูลท่ัวไป  

2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร  

3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 

4. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

5. หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

6. การพัฒนาคณาจารย 

7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

8. การประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 นอกจากการนําหลักสูตรไปใช  ซ่ึงตองพิจารณาถึงความสอดคลองกับปรัชญาและ

วัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวแลวนั้น ผูบริหาร ผูสอน ท่ีเก่ียวของยังคงตองศึกษา ทําความเขาใจ

รายละเอียดใหครบถวน  เพ่ือประสิทธิภาพของการนําหลักสูตรไปใชในการเรียนการสอนและปฏิบัติ

ใหมีประสิทธิผลอยางตอเนื่อง 

 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 



ข 

 

สารบัญ 

   หนา 

คํานํา   ก 

สารบัญ   ข 

หมวดท่ี    

 1 ขอมูลท่ัวไป 1 

 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 10 

 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 13 

 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 84 

 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 107 

 6 การพัฒนาคณาจารย 109 

 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 111 

 8 การประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 120 

ภาคผนวก    

 ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 

123 

 ข ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการเทียบโอน

ผลการเรียน พ.ศ. 2559         

137 

 ค ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร 145 

 ง ตารางเปรียบเทียบรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติหมวดวิชาเฉพาะ 171 

 จ การแบงโมดูลรายวิชา 175 

 ฉ ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา

หลักสูตร 

205 

 ช ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร 219 

 ซ คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 225 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ 

สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะ/สถาบัน/ศูนย             คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ศูนยพณิชยการพระนคร 

 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร : 25501941102712 

ภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสิ่งทอ 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Textile 

Innovation and Technology 

 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ) 

ชื่อยอ (ไทย) : ทล.บ. (นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Textile Innovation and 

Technology)  

ชื่อยอ (อังกฤษ) : B. Tech. (Textile Innovation and Technology) 
 

3. วิชาเอก (ถามี)  

     - 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

         125 หนวยกิต       
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5. รูปแบบของหลักสูตร 

    5.1 รูปแบบ 

         หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป 

    5.2 ประเภทของหลักสูตร  

         หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ  

    5.3 ภาษาท่ีใช 

          การจัดการเรียนการสอนใชภาษาไทย  

    5.4 การรับเขาศึกษา 

     รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติท่ีใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

    5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

 เปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีจัดการเรียนการสอน

โดยเฉพาะ 

    5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

   ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

    6.1 สถานภาพของหลักสูตร 

     หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

         สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

    6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

• สภาวิชาการ พิจารณาใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย 

ในการประชุมครั้งท่ี 12/2564 วนัท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  

• สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบหลักสูตร 

ในการประชุมครั้งท่ี 10/2564 วันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

                เปดดําเนินการสอน  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2565 

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ในปการศึกษา 2567  
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8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

 8.1 ผูควบคุมงานดานการฟอก ยอม พิมพ และตกแตงสําเร็จสิ่งทอ 

8.2 นักทดสอบและวิเคราะหสิ่งทอ 

8.3 นักควบคุมคุณภาพและวางแผนการผลิต 

8.4 ผูควบคุมและพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอ 

8.5 ผูควบคุมงานการจัดการสินคาสิ่งทอ 

8.6 ผูประกอบการอิสระดานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
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9. ช่ือ สกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนง

ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

และสาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษา 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
พ.ศ./

ค.ศ. 

1 นายไพรัตน ปุญญาเจริญนนท 

 

อาจารย วท.ด. (วัสดุศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2552 

วท.ม. (วิทยาศาสตรพอลิเมอร) มหาวิทยาลัยมหิดล 2543 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมีส่ิงทอ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคล 

2540 

2 นางสาวเสาวณีย อารีจงเจริญ 

 

ผศ. วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ

อุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2546 

วศ.บ. (วิศวกรรมส่ิงทอ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคล 

2533 

3 นางสาวนงนุช  ศศิธร 

 

อาจารย Ph.D. (Textile and Material 

Engineering) 

Technical University of 

Liberec, Czech Republic 

2016 

วท.ม. (ปโตรเคมีและ

วิทยาศาสตรพอลิเมอร) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2549 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมีส่ิงทอ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคล 

2542 

4 นายพิชิตพล  เจริญทรัพยานันท  

 

อาจารย วศ.ม. (ส่ิงทอ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลธัญบุรี 

2552 

ป.บัณฑิต (การจัดการ

อุตสาหกรรมส่ิงทอ) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคล 

2546 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมีส่ิงทอ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคล 

2538 

5 นายจําลอง  สาริกานนท     

        

อาจารย 

 

 

 

 

 

 

 

วศ.ม. (ส่ิงทอ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลธัญบุรี 

2552 

ป.บัณฑิต (การจัดการ

อุตสาหกรรมส่ิงทอ) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคล 

2546 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมีส่ิงทอ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคล 

2541 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

        คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ศูนยพณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร เลขท่ี 517 ถนนนครสวรรค แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

     11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   

  ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

ทําใหเกิดการพัฒนาและขยายตัวของภาคการผลิตอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ท้ังในระดับอุตสาหกรรม 

และธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซ่ึงตองการบุคลากรท่ีมีความรูท้ังดานทฤษฏีและปฏิบัติท่ีสามารถ

ทํางานได  สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันท้ังภายในประเทศและตางประเทศ        

การพัฒนาทางเศรษฐกิจสามารถทําไดจากการเรงพัฒนาความรู การถายทอดความรูและการปรับใช

เทคโนโลยีจากภายนอก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิตภายในประเทศ ซ่ึงการพัฒนาขีด

ความสามารถทางการแขงขันทุกระดับไดถูกกําหนดไวอยางชัดเจนในทิศทาง  หรือยุทธศาสตรศาสตร

ชาติ 20 ป และการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-

2570) รวมถึงการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community – AEC) 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันทางดานเศรษฐกิจระดับโลก ท้ังนี้สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาเปนหนวยงานสงเสริมใหสถาบันการศึกษา พัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมและธุรกิจ

ขนาดกลาง ขนาดยอม  และกลุมบริการ ในไทยแลนด 4.0 ท่ีตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ

ไปสู “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” โดยมีฐานความคิด

หลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินคาดานโภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน

ประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 

รวมท้ังแนวคิดเรื่อง "ทักษะแหงอนาคตใหม : การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21" ท่ีเนนย้ําถึงความจําเปนใน

การเปลี่ยนแปลงแนวคิดการจัดการศึกษา    การเรียนการสอนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดคิดอยาง

สรางสรรคและเขากับบริบทของโลกท่ีไดเปลี่ยนแปลงไป  ดังนั้นจึงจําปนตองเตรียมพรอมใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลงดังกลาว ซ่ึงเปนสวนสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทําใหเกิดการพัฒนา

ดานนวัตกรรม และขยายตัวของภาคการผลิตและบริการอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ท้ังในระดับ

อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ซ่ึงตองการบุคลากรทางดานอุตสาหกรรมสิ่งทอ   
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ท่ีมีความสามารถในการแขงขัน โดยการพัฒนาทางเศรษฐกิจสามารถทําไดจากการเรงพัฒนาความรู 

การถายทอดความรู และการปรับใชเทคโนโลยีจากภายนอก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิต

ภายในประเทศ โดยตองมีการบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบ  ท้ังการพัฒนาหรือสรางองค

ความรู   รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  มาผสมผสานรวมกับจุดแข็งในสังคมไทย     

กับเปาหมายยุทธศาสตรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ผนวกกับแผน

กลยุทธท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศไทย  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองการบุคลากรทางดานอุตสาหกรรมสิ่งทอซ่ึงมีคุณภาพ 

เปนจํานวนมาก ท่ีสอดคลองกับความตองการสําหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต 

 

     11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ยุคไทยแลนด 4.0 มีการใชคอมพิวเตอรทุกหนทุกแหง (Ubiquitous Computing) 

ท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วผานเครือขายความเร็วสูงและ/หรืออินเทอรเน็ต ประกอบกับราคาและคาใชจาย

ท่ีถูกลง รวมท้ังสมรรถนะของเทคโนโลยีในปจจุบัน และคอมพิวเตอรแบบพกพาท่ีสามารถสื่อสาร

ขอมูลมัลติมีเดียไดสะดวกและรวดเร็ว สูการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม จําเปนตองเขาถึง

ขอมูลขาวสารท่ีเชื่อถือได ขณะเดียวกันการใชอินเทอรเน็ตทําใหมีการแพรขยายของขอมูลขาวสารท่ีไร

พรหมแดน ยากตอการดูแลและปองกันเด็กหรือวัยรุนจากคานิยมท่ีไมพึงประสงคมากข้ึน เกิดปญหา

การกอการราย การระบาดของโรคพันธุกรรมใหม ๆ และการคายาเสพติดหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น

จําเปนตองมีการวางแผนหลักสูตรท่ีตองคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและวัฒนธรรม ท่ีเปน

ท้ังโอกาสและผลกระทบตอสังคม และประเทศไทยมีโอกาสมากข้ึนในการพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ    

ในดานอุตสาหกรรมสิ่งทอ สามารถนําองคความรูมาสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน และสราง

มูลคาเพ่ิม จนเปนสินทรัพยทางปญญาท่ีสรางมูลคาทางเศรษฐกิจได กระบวนการพัฒนาทุกข้ันตอน

ตองใชความรอบรูในการพัฒนา ดวยความรอบคอบและเปนไปตามลําดับข้ันตอน ใหสอดคลองกับวิถี

ชีวิตของสังคมไทย  รวมท้ังการเสริมสรางศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี         

และการดําเนินชีวิตดวยความเพียรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเปนภูมิคุมกันในตัวท่ีดี

พรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ยัง

ตองใหความสําคัญกับการพัฒนากําลังคน วัยทํางานทุกสาขาอาชีพ ท้ังบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน 

ใหมีความสามารถในการสรางสรรค และใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ 

และการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอโดยตรง ใหมีความรูความสามารถ 

และความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในระดับมาตรฐานสากล เพ่ือนําไปสูการสรางและจางงานท่ีมีคุณคาสูง

ในยุคเศรษฐกิจและสังคมท่ีใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนสังคม และเปดโอกาส
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ใหบัณฑิตไดทํางานกับบริษัทขามชาติ หรือมีโอกาสไปทํางานตางประเทศมากข้ึน หลักสูตรจึงฝก

ทักษะการสื่อสารดวยภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษใหมากข้ึน เพ่ือใหบัณฑิตมีทักษะ 

ความรู   และความสามารถท่ีจะเรียนรูดวยเทคโนโลยีใหม ๆ ไดอยางรวดเร็ว และรองรับ               

การเปลี่ยนแปลงดังกลาว สอดคลองและเหมาะสมกับวิถีสังคมไทย อาเซียนและสังคมโลกในยุคดิจิทัล 
 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 

      12.1 การพัฒนาหลักสูตร    

ผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร จึงจําเปนตองพัฒนา

หลักสูตรในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพ ท่ีสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี และจัดทํา

หลักสูตรท่ีสงเสริมและสนับสนุนตอการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเฉพาะสาขาวิชานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสิ่งทอ จําเปนอยางยิ่งท่ีตองวางแผนในการบริหารหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เพ่ือฝกฝนใหผู เรียนเกิดสมรรถนะดานวิชาชีพ การคิดวิเคราะห การแสดงออก            

เชิงสรางสรรค  รวมไปถึงการฝกฝนทักษะตางๆ ท่ีจําเปนตอการทํางานในยุคปจจุบันอยางเขมงวด 

เพ่ือรองรับการแขงขันการทํางานท้ังในประเทศและตางประเทศ การผลิตบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรม

และเทคโนโลยีสิ่งทอนี้ จําเปนอยางยิ่งท่ีตองใหมีคุณภาพและความพรอมท่ีสามารถออกปฏิบัติงานได

ทันที มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง ใหเขากับลักษณะงานท้ังดานวิชาการและทักษะวิชาชีพ 

สามารถนําทรัพยากรท่ีมีอยูมาใชใหเกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุดตอหนวยงาน สังคม ประเทศชาติ 

และเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 มีสวนในการพัฒนา

อุตสาหกรรมใหเจริญกาวหนายิ่งข้ึน  โดยเฉพาะกําลังคนท่ีมีทักษะสูงในดานนี้  โดยตองปฏิบัติตน

อยางมืออาชีพ   มีคุณธรรม จริยธรรม ใหเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

      12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนสถาบันการศึกษาท่ีมีพันธกิจมุงผลิตบัณฑิตเปนนักปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ 

คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สรางสรรคงานวิจัย สิ่งประดิษฐเพ่ือเปนท่ีพ่ึงของสังคมดานบริการ

วิชาการ อนุรักษ ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาประเทศอยาง

ยั่งยืน และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สามารถปฏิบัติงานไดจริง  มีความคิดสรางสรรคท่ีทําใหสามารถประกอบอาชีพไดจริงและหลากหลาย
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

อาชีพ มีพันธกิจนอกจากดานการเรียนการสอน ยังมีดานการวิจัย คนควา สรางนวัตกรรมใหม ๆ และ

สรางองคความรูดานการวิจัย ถายทอดสูชุมชน ผานการบริการวิชาการ โดยทางหลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ เปนหลักสูตรท่ีมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน 

เพ่ือฝกฝนใหผูเรียนรูจักการคิดวิเคราะห สรางสรรคผลงาน และนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาชวยใน

การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ รวมท้ังแกปญหาใหกับภาคอุตสาหกรรม ชุมชนและสังคม จึงกําหนด

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการผานรายวิชา

ตาง ๆ ในลักษณะโครงการ เพ่ือนําผลงานของนักศึกษาไปสรางประโยชนใหกับชุมชนสังคมใน

สถานการณจริง และสงเสริมใหนักศึกษาไดมีสวนรวม ในการถายทอดความรูสูชุมชน ผาน

กระบวนการใหคําปรึกษาและฝกอบรมแกชุมชน ท้ังดานวิชาการ และวิชาชีพซ่ึงเปนไปตามนโยบาย 

แผนกลยุทธและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนในมหาวิทยาลัย 

      13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ประกอบดวยกลุมวิชาภาษาไทย กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ กลุมวิชาคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรและกลุมวิชาบูรณาการ ใชเรียนรวมกันทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ดําเนินการสอนโดย

คณะศิลปศาสตรและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ บางรายวิชาใชรวมกันกับหลักสูตรอ่ืนของคณะอุตสาหกรรม    

สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี  นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 

สามารถเลือกลงทะเบียนในหมวดวิชาเลือกเสรี จากรายวิชาท้ังหมดท่ีเปดการเรียนการสอนโดย

สาขาวิชาตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

      13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน  

รายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ไมไดเปดรายวิชาเฉพาะให

สาขาวิชาอ่ืนตองมาเรียน แตอาจมีบางรายวิชาท่ีหลักสูตรอ่ืนของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

ออกแบบแฟชั่น มีการนํารายวิชาไปใชรวมกันในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรนั้น นอกจากนั้น
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

หลักสูตรเปดโอกาสใหนักศึกษาจากทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    

และมหาวิทยาลัยอ่ืน สามารถมาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรได  ในกรณีท่ีนักศึกษาจะมา

ลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี โดยเปนไปตามเง่ือนไขการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

      13.3 การบริหารจัดการ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีหนาท่ีประสานงานกับผูบริหาร อาจารยผูสอน บุคลากร 

เจาหนาท่ี ผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder) และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังในดานเนื้อหาสาระ

รายวิชา กระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดตารางเรียน ตารางสอบ รวมท้ังสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู   การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร การประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร ใหมี

ความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรู ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี 

พ.ศ. 2560 และการกํากับ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

หมวดที ่2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

    1.1 ปรัชญา  

 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม มีสมรรถนะในการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี 

มาใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอเพ่ือตอบสนองตอผูใชบัณฑิตอยางมีศักยภาพ 

    1.2 ความสําคัญ 

 อุตสาหกรรมสิ่งทอเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญ  ท่ีประกอบดวยอุตสาหกรรมยอยหลาย

อุตสาหกรรม มีมูลคาการสงออกทํารายไดเปนอันดับตนๆ ของประเทศ นอกจากนี้ยังมีการเปดเขต

การคาและการศึกษาเสรีของประชาคมอาเซียน รวมท้ังยุทธศาสตรชาติ 20 ป  ท่ีเปนยุทธศาสตรใน

การพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือยกระดับคุณภาพของประเทศในทุกภาคสวน 

และพัฒนาประเทศไทยไปสูการเปนประเทศท่ีมีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว นโยบาย 

Thailand 4.0  จะชวยยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและภาคบริการ    

บนฐานของเทคโนโลยีสมัยใหมและนวัตกรรม    ประกอบกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ    

ภาคตะวันออก (EEC)  ซ่ึงจะมีอุตสาหกรรมท่ีพัฒนาข้ึนหลากหลายอุตสาหกรรม นอกเหนือจาก

อุตสาหกรรมเปาหมายหลัก 12 อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอเปนอุตสาหกรรมท่ีมีโอกาสขยายตัว

ในเขตพ้ืนท่ีเศษฐกิจพิเศษ   ซ่ึงจะสงผลใหมีความตองการบุคลากรดานอุตสาหกรรมสิ่งทออีก       

เปนจํานวนมาก จําเปนตองพิจารณาวางแผนจัดทําหลักสูตรอยางรอบดาน  เพ่ือการพัฒนากําลังคน 

ใหเหมาะสมตอการพัฒนาประเทศ โดยพิจารณาใหมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ือพัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรม 

สรางโอกาสการเรียนรูอยางตอเนื่อง   หลักสูตรมีความทันสมัยทันกับการเปลี่ยนแปลงในกระแส  

โลกาภิวัตน โดยเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับประเทศ  สรางฐานความรูในศาสตรดานนวัตกรรม

และเทคโนโลยีสิ่งทอ  สรางความพรอมในการประกอบอาชีพ ท้ังดานรางกาย สติปญญา คุณธรรม 

จริยธรรม  ใหบัณฑิตท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรมีความสามารถในการแกปญหา  มีผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีทักษะในการประกอบอาชีพเก่ียวกับ

อุตสาหกรรมสิ่งทอ ท้ังในอุตสาหกรรมขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดยอม รวมท้ังการพัฒนาสิ่งทอ

ในชุมชนทองถ่ินของไทยสูมาตรฐานสากล 
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    1.3 วัตถุประสงค 

(1) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความขยันหม่ันเพียร มีระเบียบวินัย ซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบ

ตอหนาท่ีและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ มีความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับ

ผูอ่ืน และสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 (2) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความเขาใจ ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ  โดยเนน

ความชํานาญเฉพาะวิชาชีพในดานวัสดุสิ่งทอ การฟอก ยอม พิมพ ตกแตงสําเร็จ การทดสอบและ

วิเคราะหสิ่งทอ 

(3) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงาน   มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

รูเทาทันเทคโนโลยี  และสามารถนําความรูและเทคโนโลยีไปประยุกตใช  เพ่ือใหเกิดนวัตกรรม     

ดานอุตสาหกรรมสิ่งทออยางเหมาะสม 

(4) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถแกปญหาดวยหลักวิชาการท่ีมีการวางแผน และมีการควบคุม

อยางเปนระบบ  ซ่ึงจะกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายอยางรวดเร็ว  มีคุณภาพ  และคุมคาตาม

หลักเศรษฐศาสตร 

 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

 ปรับปรุงหลักสูตรให

ทันสมัยสอดคลองและมี

มาตรฐานตามท่ี สป.อว. 

กําหนด 

 พัฒนาหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิท่ี

กําหนด 

 ติดตาม ประเมินผล 

หลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ 

 เอกสารปรับปรุง

หลักสูตร 

 รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

 ปรับปรุงหลักสูตรใหมี

ความสอดคลองกับความ

ตองการของอุตสาหกรรม

และการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลย ี

 ติดตามการเปลี่ยนแปลง

ตามความตองการ

ปจจุบันของผูประกอบ 

การดานอุตสาหกรรมท่ี

เก่ียวของ 

 รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิตของสถาน

ประกอบการ 
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แผนพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

 ความพึงพอใจในทักษะ  

ความรู ความสามารถ ใน

การทํางานของบัณฑิต 

 พัฒนาศักยภาพผูสอน  ส ง เสริมการ เสนอขอ

ตําแหนงทางวิชาการ 

 สงเสริมสนับสนนุการ

เพ่ิมประสบการณ

ทางดานวิชาชพีใหทัน

กับเทคโนโลยีและการ

ลาศึกษาตอเพ่ือเพ่ิม

คุณวุฒิ 

 ผูสอนมีตําแหนงทาง

วิชาการเพ่ิมข้ึน 

 ผูสอนมีโอกาสพัฒนา

ทางวิชาชีพอยาง

ตอเนื่องและคุณวุฒิ 

การลาศึกษาตอ 

 การปรับปรุง

หองปฏิบัติการ 

 ปรับปรุงครุภัณฑการ

เรียนการสอนและ

อุปกรณเครื่องมือใน

หองปฏิบัติการ ใหมี

ความพรอมและเพียงพอ

ตอการเรียนการสอน 

 มีพ้ืนท่ีรองรับใหผูเรียน

สามารถใชเรียนรูดวย

ตนเอง และรองรับงาน

การวิจัย การบริการ

วิชาการแกสังคม 

 มีการจัดสรรงบประมาณ

ใหอยางเพียงพอตอความ

ตองการของผูใชอยาง

ตอเนื่อง 

 มีการจัดสรรหอง 

ปฏิบัติการใหใชงานอยาง

เหมาะสมตามความ

ตองการของผูใช 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร  

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

    1.1 ระบบ 

การศึกษาในมหาวิทยาลัยใชระบบทวิภาค (Semester System) โดยแบงเวลาศึกษาใน

ปการศึกษาหนึ่ง ๆ ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึงเปนภาคการศึกษาบังคับ ไดแก 

               (1) ภาคการศึกษาท่ีหนึ่ง (First Semester)  ตั้งแตเดือนมิถุนายนเปนตนไปเปนเวลา 16 

สัปดาห รวมท้ังเวลาสําหรับการสอบดวย 

               (2) ภาคการศึกษาท่ีสอง (Second Semester) ตั้งแตเดือนพฤศจิกายนเปนตนไปเปน

เวลา 16 สัปดาห รวมท้ังเวลาสําหรับการสอบดวย 

 

   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

      การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร และมหาวิทยาลัยอาจดําเนินการเปดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูรอน (Summer 

Session) ซ่ึงกําหนดไวใหเปนภาคการศึกษาท่ีไมบังคับ ใชเวลาศึกษา 8 สัปดาห รวมท้ังเวลาสําหรับ

การสอบดวย โดยใหเพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ 
 

 

   1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

                 ไมมี 

 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

    2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศึกษาท่ี  1             มิถุนายน - ตุลาคม 

ภาคการศึกษาท่ี  2             พฤศจิกายน - มีนาคม 

ภาคการศึกษาฤดูรอน          มีนาคม – พฤษภาคม 

วัน-เวลา การสอนภาคปกติ วันจันทร-ศุกร  เวลา 8.00 น. – 16.30 น. 
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    2.2 คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

 (1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือ 

 (2) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 

 (3) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ หรือ

สาขาท่ีเก่ียวของ เขาศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน หรือ 

 (4) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน 

 (5) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หรือใหเปนไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจํา

หลักสูตร 
 

          การคัดเลือกผูเขาศึกษา 

        (1) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ 

        (2) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
 

    2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

    นักศึกษาแรกเขาสวนมากมีปญหา หรือมีความกังวลเก่ียวกับการปรับตัวใหเขากับบริบท

ของมหาวิทยาลัย ท่ีเปนการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ซ่ึงมีความแตกตางจากระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ท้ังในดานการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การจัดตารางเรียน การใช

ชีวิตประจําวันในมหาวิทยาลัย แหลงขอมูลท่ีจําเปนตอการเรียนรู และการใหคําปรึกษาท้ังทางดาน

วิชาการและปญหาสวนตัว จากการศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมยังพบวา นักศึกษาแรกเขาสวนมากมีทักษะ

และพ้ืนฐานความรูทางวิชาชีพอยูในระดับนอย โดยเฉพาะความรูพ้ืนฐานทางดานอุตสาหกรรมสิ่งทอ  

 

    2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

(1) จัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําข้ันตอนและวิธีการเรียนการสอนใน

มหาวิทยาลัย การแบงเวลาเรียนและกิจกรรมใหเหมาะสม การใชระบบสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนรู กิจกรรมนันทนาการตาง ๆ  สิ่งอํานวยความสะดวกจําเปนตอ    

การเรียนของนักศึกษา 
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(2) จัดใหมีระบบอาจารยท่ีปรึกษา  โดยมอบหมายใหอาจารยท่ีปรึกษาใหคําแนะนํา          

แกนักศึกษา ท้ังดานวิชาการและปญหาอ่ืนท่ีสามารถใหคําปรึกษาได มีการกํากับ ติดตาม

ผลการใหคําปรึกษาอยางตอเนื่อง 

(3) จัดรายวิชาท่ีนักศึกษาสามารถฝกทักษะพ้ืนฐานทางวิชาชีพ และนําเสนอภาพรวม       

ในอุตสาหกรรมสิ่งทอในภาคการศึกษาท่ี 1 หรือจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมทางวิชาการ         

ท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ  

(4) มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง ทุกกิจกรรมในขอ (1) – (3) อยางตอเนื่อง  
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       2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ  5  ป     

 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปท่ี 1 25 25 25 25 25 

ช้ันปท่ี 2 - 25 25 25 25 

ช้ันปท่ี 3 - - 25 25 25 

ช้ันปท่ี 4 - - - 25 25 

รวม 25 50 75 100 100 

คาดวาจะจบการศึกษา - - - 25 25 

 

2.6   งบประมาณตามแผน 

           2.6.1  งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 

 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

คาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน 

และคาสนับสนนุการจัดการเรียน 

การศึกษาแบบเหมาจาย 

650,000 1,300,000 1,950,000 2,600,000 2,600,000 

เงินงบประมาณแผนดิน 75,000 150,000 225,000 300,000 300,000 

รวมรายรับ 725,000 1,450,000 2,175,000 2,900,000 2,900,000 
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           2.6.2  งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ก. งบดําเนินงาน      

1. คาใชจายบุคลากร 1,703,870 1,806,102 1,914,468 2,029,336 2,151,097 

2. คาใชจายดําเนินงาน  

(ไมรวมขอ 3 และขอ 4 ) 

82,000 165,000 247,500 330,000 330,000 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 

4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 292,500 585,000 877,500 1,170,000 1,170,000 

รวม ก. 2,078,370 2,556,102 3,039,468 3,529,336 3,651,097 

ข. งบลงทุน      

คาครุภัณฑ - - - - - 

รวม ข. - - - - - 

รวม ก. + ข. 2,078,370 2,556,102 3,039,468 3,529,336 3,651,097 

จํานวนนักศึกษา 25 50 75 100 100 

สรุปคาใชจายเฉลี่ยตอหัว (บาท) 83,134 51,122 40,526 35,293 36,511 

 

   2.7 ระบบการศึกษา 

              แบบชั้นเรียน 

     แบบทางไกล 

  ผานสิ่งพิมพเปนสื่อหลัก 

        ผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

     ทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-Learning) 

                ทางอินเทอรเน็ต 

     การประชุมทางไกลผานจอภาพ 

                 แบบอ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................. 
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   2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

1) นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาอ่ืนในระดับอุดมศึกษามากอน 

หรือผูสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เม่ือเขาศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบ

โอนผลการเรียนได ท้ังนี้ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการ

เทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ข) หรือประกาศเพ่ิมเติมฉบับลาสุด 

2) นักศึกษาท่ีเขาศึกษาแบบคลังหนวยกิต (Credit Bank) โดยการสะสมหนวยกิตในหลักสูตร

นี้ใหเปนไปตามขอบังคับหรือประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท่ีเก่ียวของ 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน     

    3.1 หลักสูตร 
 

         3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   125   หนวยกิต 
 

         3.1.2 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป   

         โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาท่ีสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ 

อุดมศึกษา ดังนี้   
 

ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หนวยกิต 

ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย 3 หนวยกิต 

ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 12 หนวยกิต 

ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3 หนวยกิต 

ก.4 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หนวยกิต 

ก.5 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต 

ก.6 กลุมวิชาบูรณาการ 4 หนวยกิต 
 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 89 หนวยกิต 

ข.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 30 หนวยกิต 

 - กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 12 หนวยกิต 

 - กลุมวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลย ี 18 หนวยกิต 

ข.2 วิชาเฉพาะดาน 52 หนวยกิต 

 - กลุมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 48 หนวยกิต 

 - กลุมวิชาโครงงาน 4 หนวยกิต 

ข.3 วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต 
 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
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 3.1.3 รายวิชา   

 รหัสวิชา  ประกอบดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขรวมกันจํานวน 9 ตัว จําแนกตาม

แผนภูมิ ดังนี้  

 

เชน  LA2011101     ST2012201    BA2013204     EN2052207 

 

 รหัสคณะ 

TF คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  

    (Faculty of Industrail Texties and Fashion Design) 
 

 ระดับการศึกษา             

2 ปริญญาตรี    
 

 รหัสสาขาวิชา 

02 สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 

 กลุมวิชา                     

  1  วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน   2  วิชาเฉพาะดาน  3  วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กําหนดรหัสวิชาดังนี้ 

 

 ระดับการศึกษา     

2 ปริญญาตรี 

 กลุมวิชา    

10 กลุมวิชาภาษาไทย   20 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

  30 กลุมวิชาสังคมศาสตร   40 กลุมวิชามนุษยศาสตร 

  50 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 60 กลุมวิชาคณิตศาสตร 

  70 กลุมวิชาวิทยาศาสตร   80 กลุมวิชาบูรณาการ 

                     81 กลุมวิชาบูรณาการดานสังคมศาสตร     82 กลุมวิชาบูรณาการดานวิทยาศาสตร                                         

 สภาพรายวิชา        

0 วิชาไมบังคับ           1 วิชาบังคับ  

เชน  GE2100101   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (Thai for Communication)   3(3-0-6)  
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 รายวิชาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป   

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต ประกอบดวย 
 

กลุมวิชาภาษาไทย 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

GE2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 

 Thai for Communication  

GE2100102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ  3(3-0-6) 

 Thai for Business Communication  

GE2100103 ภาษาไทยเพ่ือการนําเสนอ  3(3-0-6) 

 Thai for Presentation  

GE2100106 การสรรคสรางภาษาเพ่ือพัฒนาชีวิต  3(3-0-6) 

 Language Creativity for Life Development  

 

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 12 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค  3(3-0-6) 

 Technical English  

GE2200102 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ  3(3-0-6) 

 English for Careers  

GE2200103 การอานภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

 English Reading  

GE2200104 การฟงภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

 English Listening  

GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

 
English Conversation 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

GE2200106 ภาษาจีนพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 

 Fundamental Chinese  

GE2200107 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 

 Chinese for Communication  

GE2200108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู   3(3-0-6) 

 English for Learning  

GE2200109 ทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

 English Communication Skills  

GE2200110 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพูดในท่ีสาธารณะและการโตวาที 3(3-0-6) 

 English for Public Speaking and Debate  

GE2200111 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจออนไลน  3(3-0-6) 

 English for Online Business  

GE2200112 ภาษาอังกฤษผานวรรณกรรมในสื่อ  3(3-0-6) 

 English via Media Literature  

GE2200113 ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร   3(3-0-6) 

 English from Movies  

GE2200114 ภาษาและวัฒนธรรม  3(3-0-6) 

 Language and Culture  

 

กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  3  หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ หรือ

รายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย   3(3-0-6) 

 Social Dynamics and Modernity  

GE2300102 มนุษยสัมพันธ   3(3-0-6) 

 Human Relations  

GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย   3(3-0-6) 

 
Research Methodology 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ   3(3-0-6) 

 Law and Professional Ethics  

GE2300108 อาเซียนศึกษา   3(3-0-6) 

 ASEAN Studies  

GE2300110 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดี มีสุข      3(3-0-6) 

 Quality of Life and Well-Being Development  

GE2300111 ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน  3(3-0-6) 

 The King’s Philosophy to Sustainable Development  

GE2300112 ชุมชนศึกษา  3(3-0-6) 

 Community Studies  

GE2300113 วัยใส ใจสะอาด    3(3-0-6) 

 Youngster with Good heart  

GE2400102 จิตวิทยาท่ัวไป    3(3-0-6) 

 General Psychology  

GE2400103 ไทยศึกษา  3(3-0-6) 

 Thai Studies  

GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ   3(3-0-6) 

 Personality Development  

GE2400105 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน    3(3-0-6) 

 Human Behavior and Self-Development  

GE2400109 ทักษะการรูสารสนเทศ   3(3-0-6) 

 Information Literacy Skills  

GE2400110 จิตปญญาเพ่ือการพัฒนาตน   3(3-0-6) 

 Mental Wisdom for Self-Development 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  2  หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

GE2500101 พลศึกษา 1(0-2-1) 

 Physical  Education  

GE2500102 ลีลาศ  1(0-2-1) 

 Social Dance  

GE2500103 กีฬาประเภททีม  1(0-2-1) 

 Team  Sports  

GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล  1(0-2-1) 

 Individual Sports  

GE2500105 นันทนาการ  1(0-2-1) 

 Recreation  

GE2500106 ศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยมวยไทย            1(0-2-1) 

 Martial Art with Thai Boxing  

GE2500107  การฝกดวยน้ําหนักเพ่ือสุขภาพ   1(0-2-1) 

 Weight Training for Health  

GE2500108 การวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ  1(0-2-1) 

 Jogging for Health  

 

กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  6  หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชา

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

GE2600101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 

 Fundamental Mathematics  

GE2600102 สถิติเบื้องตน   3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  

GE2600103 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 

 Mathematics in Daily Life 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

GE2600104 การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ   3(3-0-6) 

 Data Analysis Using Statistical Package Program  

GE2700101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 

 Science in Daily Life  

GE2700102 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 

 Environment and Resource Management  

GE2700103 ชีวิตกับเทคโนโลยี    3(3-0-6) 

 Life and Technology  

GE2700104 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก  3(3-0-6) 

 Science and Disruptive Technology  

GE2700105 การใชชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   3(3-0-6) 

 Green Living  

 

กลุมวิชาบูรณาการ 4 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 

กลุมวิชาบูรณาการดานสังคมศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

GE2810101 โลกในศตวรรษท่ี 21   2(2-0-4) 

 World in 21st Century  

GE2810102 การพัฒนาตนเพ่ืออาชีพ  2(2-0-4) 

 Self-Development for Careers  

GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก   2(2-0-4) 

 Life and Positive Thinking  

GE2810104 การออกกําลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ   2(2-0-4) 

 Exercise and Sports for Health  

GE2810105 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ   2(2-0-4) 

 Activities for Health  

GE2810106 จิตอาสาและการปองกันสาธารณภัย   2(2-0-4) 

 Volunteer Spirit and Disaster Prevention  
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

GE2810107 การคิดและการออกแบบนวัตกรรมสรางสรรคของมนุษย   2(2-0-4) 

 Human Innovative and Creative Design Thinking  

GE2810108 เรารัก มทร.พระนคร  2(2-0-4) 

 I Love RMUTP  

 

กลุมวิชาบูรณาการดานวิทยาศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร   2(2-0-4) 

 Miscellaneous  Mathematics  

GE2820102 วิทยาศาสตรกับการดํารงชีวิต   2(2-0-4) 

 Science for Living  

GE2820103 วัสดุและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4) 

 Material and Application in Daily Life  

GE2820104 การคิด การตัดสินใจและการแกปญหา    2(2-0-4) 

 Thinking Decision Making and Problem Solving  

GE2820105 การเปลี่ยนผานสูเทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือความยั่งยืน   4(4-0-8) 

 The Transition to Green Technology for Sustainability  

GE2820106 ทรัพยสินทางปญญาเพ่ืออุตสาหกรรมสีเขียว 4(4-0-8) 

 Intellectual Property for Green Industry 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

หมวดวิชาเฉพาะ  89  หนวยกิต ประกอบดวย 

วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน   30   หนวยกิต  

- กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  12  หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

TF2021101 เคมีท่ัวไปในอุตสาหกรรมสิ่งทอ  

General Chemistry in Textile Industry 

3(2-2-5) 

TF2021102 วิทยาศาสตรเสนใย 

Fiber Science 

3(3-0-6) 

TF2021103 สถิติสําหรับงานสิ่งทอ 

Statistics for Textiles 

3(3-0-6) 

TF2021104 วัสดุสิ่งทอ 

Textile Materials 

3(3-0-6) 

 

- กลุมวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี  18  หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

TF2021105 การฝกทักษะในงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

Skill Practice in Textile Industry 

3(0-6-3) 

TF2021106 การสรางผลิตภัณฑสิ่งทอและของท่ีระลึก  

Creating Textile Products and Souvenirs 

3(0-6-3) 

TF2021107 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 

Safety and Occupational Health in Workplace 

3(3-0-6) 

TF2021108 โครงสรางผาและการออกแบบ  

Fabric Structures and Design 

3(3-0-6) 

TF2021109 นวัตกรรมสิ่งทอ                     

Textile Innovation  

3(3-0-6) 

TF2031104 ทักษะดิจิทัล 

Digital Skills 

3(2-2-5) 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

วิชาเฉพาะดาน  52  หนวยกิต  

กลุมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา   48  หนวยกิต 

- วิชาชีพบังคับ  39  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

TF2022110 การเตรียมสิ่งทอ  

Textile Preparation 

3(0-6-3) 

TF2022211 เสนใยประดิษฐและนวัตกรรม  

Man-Made Fibers and Innovation 

3(3-0-6) 

TF2022212 การยอมสีสิ่งทอ  

Textile Dyeing 

3(0-6-3) 

TF2022213 การยอมสีสิ่งทอในระบบอุตสาหกรรม  

Industrial Textile Dyeing 

3(0-6-3) 

TF2022214 เทคโนโลยีการพิมพสิ่งทอ  

Technology in Textile Printing 

3(0-6-3) 

TF2022215 สารใหสีทางสิ่งทอ  

Textile Colorants 

3(3-0-6) 

TF2022216 สิ่งทอเทคนิค  

Technical Textiles 

3(3-0-6) 

TF2022217 การตกแตงสําเร็จสิ่งทอ  

Textile Finishing 

3(0-6-3) 

TF2022218 สารชวยทางสิ่งทอ  

Textile Auxiliaries 

3(2-2-5) 

TF2022219 การเทียบและผสมส ี 

Color Matching  

3(0-6-3) 

TF2022220 การทดสอบสิ่งทอเชิงกายภาพ  

Physical Textile Testing 

3(1-4-4) 

TF2022221 การทดสอบสิ่งทอเชิงเคมีและความคงทนของสี  

Chemical Textile and Colorfastness Testing 

3(0-6-3) 

TF2022222 สีและการวัด  

Color and Measurement 
 

3(1-4-4) 



30 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

- วิชาชีพเลือก  9  หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

TF2022323 นอนวูฟเวน 

Nonwoven 

3(3-0-6) 

TF2022324 เทคโนโลยีสียอมจากธรรมชาติ  

Natural Dyes Technology 

3(0-6-3) 

TF2022325 สารใหสีนอกงานสิ่งทอ  

Non-Textile Colorants 

3(3-0-6) 

TF2022326 การจัดการนวัตกรรมสิ่งทอสําหรับผูประกอบการ  

Textile Innovation Management for Entrepreneurs 

3(3-0-6) 

TF2022327 คุณภาพน้ําและสิ่งแวดลอม 

Water Quality and Environment 

3(3-0-6) 

TF2022328 หัวขอเฉพาะทางในงานสิ่งทอ 

Selected Topics in Textiles   

3(3-0-6) 

TF2011101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3(3-0-6) 

 Textile Science and Technology  

TF2011104 พ้ืนฐานเก่ียวกับเครื่องนุงหม 3(0-6-3) 

 Fundamentals of Clothing  

TF2011107 การจัดการอุตสาหกรรมสิ่งทอและธุรกิจแฟชั่น 3(3-0-6) 

 Textile Industrial Management and Fashion Business  

TF2011108 การควบคุมคุณภาพสินคาเครื่องนุงหมและแฟชั่น 3(3-0-6) 

 Apparel and Fashion Product Quality  Control  

TF2012307 การดําเนินธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป 3(3-0-6) 

 Garment Merchandising  

TF2012312 การสรางตราสินคาสําหรับผูประกอบการ 3(3-0-6) 

 Branding for Fashion Entrepreneurs  
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

กลุมวิชาโครงงาน  4  หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

TF2022331 การเตรียมโครงงานทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 

Project Preparation in Textile Innovation and Technology 

1(1-0-2) 

TF2022332 โครงงานทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 

Textile Innovation and Technology Project 

3(0-6-3) 

 

วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ   7  หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

TF2023301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ  

Preparation for Cooperative Education for Textile 

Innovation and Technology 

1(0-2-1) 

TF2023402 สหกิจศึกษาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ    6(0-40-0) 

 Cooperative Education for Textile Innovation and Technology 
 

            ในกรณีไมสามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ        

ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจัดสหกิจศึกษาและ

การฝกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553 หรือมติของคณะกรรมการประจําหลักสูตร ใหเลือกลงทะเบียน

รายวิชา TF2023303 การฝกประสบการณวิชาชีพทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 และ 

TF2023304 การฝกประสบการณวิชาชีพทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 2   

            ในกรณีเขาศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน และมีผลการเรียนในรายวิชาฝกงานหรือ

รายวิชาอ่ืนท่ีเทียบเคียงไดกับการฝกงาน ใหเทียบโอนผลการเรียนในรายวิชา TF2023303 การฝก

ประสบการณวิชาชีพทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 1  และใหเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

TF2023304 การฝกประสบการณวิชาชีพทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 2 
 

TF2023303 การฝกประสบการณวิชาชีพทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 3(0-40-0) 

 Professional Experience in Textile Innovation and Technology 1 

TF2023304 การฝกประสบการณวิชาชีพทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 2 3(0-40-0) 

 Professional Experience in Textile Innovation and Technology 2 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต  

เลือกศึกษาจากรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร และตองไมเปนรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต หรือเลือกศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืนท่ีมี

ความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบัน ท้ังนี้ข้ึนอยูดุลพินิจและความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ประจําหลักสูตร 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

          3.1.4 แผนการศึกษาเสนอแนะ         

ปท่ี 1 /ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาดวย

ตนเอง 

GE210010X วิชากลุมวิชาภาษาไทย 3 3 0 6 

GE22001XX วิชากลุมวิชาภาษาตางประเทศ 3 3 0 6 

GE250010X วิชากลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 1 0 2 1 

GE2XXXXXX วิชากลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 3 3 0 6 

GE28XXXXX วิชากลุมวิชาบูรณาการ 2 2 0 4 

TF2021101 เคมีท่ัวไปในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 3 2 2 5 

TF2021102 วิทยาศาสตรเสนใย 3 3 0 6 

TF2021105 การฝกทักษะในงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 3 0 6 3 

รวม 21 16 10 37 
 

ชั่วโมง / สัปดาห  =  26  
 

ปท่ี 1 /ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาดวย

ตนเอง 

GE22001XX วิชากลุมวิชาภาษาตางประเทศ 3 3 0 6 

GE2XXXXXX วิชากลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  3 3 0 6 

GE250010X วิชากลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  1 0 2 1 

TF2021103 สถิติสําหรับงานสิ่งทอ 3 3 0 6 

TF2021106 การสรางผลิตภัณฑสิ่งทอและของท่ีระลึก 3 0 6 3 

TF2031104 ทักษะดิจิทัล 3 2 2 5 

TF2022110 การเตรียมสิ่งทอ 3 0 6 3 

รวม 19 11 16 30 
 

ชั่วโมง / สัปดาห  =  27 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

ปท่ี 2 /ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาดวย

ตนเอง 

GE22001XX วิชากลุมวิชาภาษาตางประเทศ 3 3 0 6 

GE2XXXXXX วิชากลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 3 3 0 6 

GE28XXXXX วิชากลุมวิชาบูรณาการ 2 2 0 4 

TF2021104 วัสดุสิ่งทอ 3 3 0 6 

TF2021107 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน 

สถานประกอบการ 

3 3 0 6 

TF2022211 เสนใยประดิษฐและนวัตกรรม 3 3 0 6 

TF2022212 การยอมสีสิ่งทอ 3 0 6 3 

รวม 20 17 6 37 
 

ชั่วโมง / สัปดาห  =  23 
 

 

ปท่ี 2 /ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาดวย

ตนเอง 

GE22001XX วิชากลุมวิชาภาษาตางประเทศ 3 3 0 6 

TF2021108 โครงสรางผาและการออกแบบ  3 3 0 6 

TF2021109 นวัตกรรมสิ่งทอ    3 3 0 6 

TF2022213 การยอมสีสิ่งทอในระบบอุตสาหกรรม 3 0 6 3 

TF2022214 เทคโนโลยกีารพิมพสิ่งทอ 3 0 6 3 

TF2022215 สารใหสีทางสิ่งทอ 3 3 0 6 

TF2022216 สิ่งทอเทคนิค  3 3 0 6 

รวม 21 15 12 36 
 

ชั่วโมง / สัปดาห  =  27  
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

ปท่ี 3 /ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาดวย

ตนเอง 

TF2022217 การตกแตงสําเร็จสิ่งทอ 3 0 6 3 

TF2022218 สารชวยทางสิ่งทอ 3 2 2 5 

TF2022219 การเทียบและผสมส ี 3 0 6 3 

TF2022220 การทดสอบสิ่งทอเชิงกายภาพ 3 1 4 4 

TF2022331 การเตรียมโครงงานทางนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสิ่งทอ 

1 1 0 2 

TFXXXXXXX วิชาชีพเลือก 1 3 x x x 

TFXXXXXXX วิชาชีพเลือก 2 3 x x x 

รวม 19 x x x 
 

ชั่วโมง / สัปดาห  =  xx   
 

 

ปท่ี 3 /ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาดวย

ตนเอง 

TF2022221 การทดสอบสิ่งทอเชิงเคมีและความคงทน

ของสี 

3 0 6 3 

TF2022222 สีและการวัด 3 1 4 4 

TF2022332 โครงงานทางนวัตกรรมละเทคโนโลยีสิ่งทอ 3 0 6 3 

TF2023301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทาง

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 

1 0 2 1 

TFXXXXXXX วิชาชีพเลือก 3 3 x x x 

XXXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 3 x x x 

XXXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 3 x x x 

รวม 19 x x x 
 

ชั่วโมง / สัปดาห  =  x x  
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

ปท่ี 4 /ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาดวย

ตนเอง 

TF2023402 สหกิจศึกษาทางนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

สิ่งทอ   

6 0 40 0 

รวม 6 0 40 0 

 

ชั่วโมง / สัปดาห  =  40  
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

          3.1.5 ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือส้ินปการศึกษากําหนดไวดังนี้   

 

ช้ันป รายละเอียด 

1 เขาใจพ้ืนฐานกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สามารถเลือกใชเครื่องมือ  อุปกรณ 

ชนิดของวัสดุสิ่งทอและสารเคมีไดอยางถูกตอง  เหมาะสมกับกระบวนการทางอุตสาหกรรม

สิ่งทอ  

2 เขาใจสมบัติของวัสดุท่ีใชในงานดานอุตสาหกรรมสิ่งทอ เลือกใชกระบวนการทางเคมีสิ่งทอ  

ท่ีเหมาะสม  มีทักษะในการใชเครื่องมือเครื่องจักรไดอยางถูกตองและปลอดภัย  

3 วิเคราะหและประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการผลิต การวิเคราะห ทดสอบ 

ควบคุมคุณภาพ และการแกไขปญหาในงานดานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

4 มีทักษะในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มีความพรอมในการทํางานและศึกษาตอ  

การออกแบบรายวิชาในแตละช้ันป และสมรรถนะวิชาชีพท่ีคาดหวัง 

ช้ันป 
รายวิชาตางๆ ท่ีออกแบบใหนักศึกษาเรียน

เพ่ือใหไดผลลัพทการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

สมรรถนะวิชาชีพท่ีตองการประเมิน 

หรือทดสอบในแตละช้ันป 

1 1. การฝกทักษะในงาน

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

3(0-6-3) 1. เลือกใชเครื่องมืออุปกรณไดอยางถูกตอง

เหมาะสมกับกระบวนการทางอุตสาหกรรม 

สิ่งทอ 

2. จําแนกสารเคมีพ้ืนฐานในงาน

อุตสาหกรรมสิ่งทอไดอยางถูกตอง 

3. จําแนกประเภทเสนใยทางสิ่งทอไดอยาง

ถูกตอง 

4. คํานวณขอมูลพ้ืนฐานทางสถิติไดอยาง

ถูกตอง 

5. สรางผลิตภัณฑสิ่งทอไดอยางเหมาะสม 

6. ใชเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางเหมาะสมกับ

ประเภทของงาน 

7. เลือกกระบวนการเตรียมสิ่งทอได

เหมาะสมกับประเภทวัสดุทางสิ่งทอ 

 

 

 

2. เคมีท่ัวไปในอุตสาหกรรมสิ่งทอ    3(2-2-5) 

3. วิทยาศาสตรเสนใย 3(3-0-6) 

4. สถิติสําหรับงานสิ่งทอ 3(3-0-6) 

5. การสรางผลิตภัณฑสิ่งทอและ 

ของท่ีระลึก 

3(0-6-3) 

6. เทคโนโลยีดิจิทัล 3(2-2-5) 

7. การเตรียมสิ่งทอ 3(0-6-3) 
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การออกแบบรายวิชาในแตละช้ันป และสมรรถนะวิชาชีพท่ีคาดหวัง (ตอ) 

ช้ันป 
รายวิชาตางๆ ท่ีออกแบบใหนักศึกษาเรียน

เพ่ือใหไดผลลัพทการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

สมรรถนะวิชาชีพท่ีตองการประเมิน 

หรือทดสอบในแตละช้ันป 

2 1. ความปลอดภัยและอาชีว 

อนามัยในสถานประกอบการ 

3(3-0-6) 1. อธิบายหลักการความปลอดภัยและ    

อาชีวอนามัยในงานอุตสาหกรรมสิ่งทอได

อยางถูกตอง 

2. อธิบายสมบัติของวัสดุสิ่งทอกับการใช

งานไดอยางเหมาะสม 

3. อธิบายสมบัติของเสนใยประดิษฐกับ

การใชงานไดอยางเหมาะสม 

4. เลือกใชสียอมไดเหมาะสมกับชนิดของ

วัสดุสิ่งทอ 

5. จําแนกโครงสรางผาท่ีใชในงาน

อุตสาหกรรมสิ่งทอไดอยางถูกตอง 

6. เลือกใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีใชใน

อุตสาหกรรมสิ่งทอไดอยางเหมาะสม 

7. เลือกใชเครื่องจักรในงานยอมสีได

เหมาะสมกับชนิดของวัสดุและสียอม 

8. เลือกรูปแบบการพิมพไดเหมาะสมกับ

ชนิดของวัสดุและผลิตภัณฑสิ่งทอ 

9. อธิบายสมบัติของสารใหสีทางสิ่งทอกับ

การเลือกใชงานไดอยางเหมาะสม 

10. จําแนกประเภทของสิ่งทอเทคนิคได

อยางเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

2. วัสดุสิ่งทอ 3(3-0-6) 

3. เสนใยประดิษฐและนวัตกรรม 3(3-0-6) 

4. การยอมสีสิ่งทอ 3(0-6-3) 

5. โครงสรางผาและการออกแบบ  3(3-0-6) 

6. นวัตกรรมสิ่งทอ 3(3-0-6) 

7. การยอมสีสิ่งทอในระบบ

อุตสาหกรรม 

3(0-6-3) 

8. เทคโนโลยกีารพิมพสิ่งทอ 3(0-6-3) 

9. สารใหสีทางสิ่งทอ 3(3-0-6) 

10. สิ่งทอเทคนิค  3(3-0-6) 
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การออกแบบรายวิชาในแตละช้ันป และสมรรถนะวิชาชีพท่ีคาดหวัง (ตอ) 

ช้ันป 
รายวิชาตางๆ ท่ีออกแบบใหนักศึกษาเรียน

เพ่ือใหไดผลลัพทการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

สมรรถนะวิชาชีพท่ีตองการประเมิน 

หรือทดสอบในแตละช้ันป 

3 1. การตกแตงสําเร็จสิ่งทอ 3(0-6-3) 1. ปรับปรุงสมบัติของวัสดุสิ่งทอได

เหมาะสมกับการใชงาน 

2. เลือกใชสารชวยทางสิ่งทอไดเหมาะสม

กับกระบวนการ 

3. ทดสอบสมบัติทางกายภาพของวัสดุ  

สิ่งทอไดถูกตองตามมาตรฐานสากล 

4. วิเคราะหและแกปญหาการยอมสีตาม

ตัวอยางไดอยางถูกตอง 

5. วางโครงการทางนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสิ่งทอตามขอกําหนดโครงการ

ไดอยางครบถวน 

6. เขียนรายละเอียดเอกสารประกอบการ

สมัครงานไดอยางถูกตอง 

7. วิเคราะหคาสีจากชิ้นตัวอยางตามระบบ

สีไดอยางถูกตอง 

8. วิเคราะหสมบัติเชิงเคมีและทดสอบ

ความคงทนของสีไดถูกตองตาม

มาตรฐานสากล 

9. แกปญหาทางนวัตกรรมละเทคโนโลยี  

สิ่งทอดวยกระบวนการคนควาและทดลอง

ไดอยางเหมาะสม 

2. สารชวยทางสิ่งทอ 3(2-2-5) 

3. การทดสอบสิ่งทอเชิงกายภาพ 3(1-4-4) 

4. การเทียบและผสมสี 3(0-6-3) 

5. การเตรียมโครงงานทาง

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 

1(1-0-2) 

6. การเตรียมความพรอม         

สหกิจศึกษาทางนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสิ่งทอ 

1(0-2-1) 

7. สีและการวัด 3(1-4-4) 

8. การทดสอบสิ่งทอเชิงเคมีและ

ความคงทนของสี 

3(0-6-3) 

9. โครงงานทางนวัตกรรมละ

เทคโนโลยีสิ่งทอ 

3(0-6-3) 

4 สหกิจศึกษาทางนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสิ่งทอ 

6(0-40-0) ปฏิบัติงานเสมือนพนักงานประจําใน 

สถานประกอบการไดตามเกณฑประเมิน 

ท่ีกําหนด 
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          3.1.6 คําอธิบายรายวิชา   

 กลุมวิชาภาษาไทย 
 

GE2100101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 Thai for Communication  

 การใชภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟง การพูด การอานและการ

เขียนประเภทตาง ๆ  

 Thai language usage; language and communication; listening; speaking, 

reading, and writing skills 
 

GE2100102 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Thai for Business Communication  

 การใชภาษาไทย ความรูทั่วไปและแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารธุรกิจ การเขียน

จดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ  การเขียนสมัครงาน การเขียนบันทึกและรายงาน

ทางธุรกิจ การเขียนโครงการทางธุรกิจ  

 Thai language usage; general knowledge and concept of business 

communication; writing business letters; application writing; memo and 

business report writing; project proposal writing 
 

GE2100103 ภาษาไทยเพ่ือการนําเสนอ 3(3-0-6) 

 Thai for Presentation  

 พื้นฐานการนําเสนอ การใชภาษาในการนําเสนอ รูปแบบและวิธีการนําเสนอ 

เทคนิค  การนําเสนอท่ีดี การเลือกใชเครื่องมือในการนําเสนอ 

 Basic of presentation; language usage for presentation; presentation 

formats and methods; effective presentation techniques; choosing 

presentation tools 
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GE2100106 การสรรคสรางภาษาเพ่ือพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 

 Language Creativity for Life Development  

 การฟงอยางพิเคราะห การเลือกสรรและเรียบเรียงถอยคําใหเหมาะความ การจับ

ประเด็นสําคัญรูเทาทันการอาน การเขียนมุงสรรคสรางงานใหมและการปรับใช

นวัตกรรมเพ่ือนําเสนอ 

 Analytical listening; word selection and sorting words; reading 

comprehension and discretion; writing to create new work,and 

applying innovation to present 

 

 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค                    3(3-0-6) 

 Technical English  

 การใชภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ  คําศัพทและสํานวนเก่ียวกับวิชาชีพ 

ใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การใหนิยามและการจําแนกประเภท 

ข้ันตอนการปฏิบัติ การบรรยายกระบวนการ ความสัมพันธของเหตุและผล  

 English usage for careers in technical fields; technical terms and 

work-related expressions; main ideas and supporting details; definitions 

and classification; instructions; process description; cause and effect 

relationship 

 

GE2200102 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ                  3(3-0-6) 

 English for Careers  

 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในอาชีพตาง ๆ การพบปะผูคนในสถาน

ประกอบการ การนัดหมายทางธุรกิจ การนําเสนอผลประกอบการ การบอก

คุณสมบัติของสินคาและบริการ  การตอวาและการแกปญหาขอรองทุกข         การ

รายงานความกาวหนาของการดําเนินงาน  

 English communication in various careers; meeting people in the 

workplace; making an appointment in business; giving presentations 

about company performance; describing products and services; 

making and dealing with complaints; reporting progress on work 
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GE2200103 การอานภาษาอังกฤษ                3(3-0-6) 

 English Reading   

 การใชพจนานุกรมออนไลน การเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท โครงสราง

ของประโยค องคประกอบท่ีชวยในการอาน เทคนิคการอาน ทักษะการอานจับ

ใจความและสรุปใจความสําคัญ   

 Using online dictionaries; guessing meaning from context; sentence 

structures; components of reading comprehension; reading 

techniques; reading for main ideas and summarizing   
 

GE2200104 การฟงภาษาอังกฤษ                   3(3-0-6) 

 English Listening  

 การฟงภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การฟงบทสนทนา 

การฟงระดับยอหนา การฟงบทความและตอบคําถาม ทักษะการฟงเพ่ือจับใจ 

ความและเทคนิคการฟง  

 English listening skills in various situations in daily life; listening to 

dialogues, paragraphs, articles and answering; listening comprehension 

for main ideas and listening techniques  
 

GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ                3(3-0-6) 

 English Conversation   

 การสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณตาง ๆ ใหถูกตองและเหมาะสม  การทํา

ความรูจักและการสรางความคุนเคย การเลือกซ้ือสินคา การบอกท่ีตั้งและทิศทาง 

การใชภาษาอังกฤษในรานอาหาร การใชภาษาอังกฤษในโรงแรม การเดินทาง

ทองเท่ียว  

 Conversation in various situations; getting acquainted; going shopping; 

asking for locations and directions; eating out; staying in a hotel; 

traveling 
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GE2200106 ภาษาจีนพ้ืนฐาน                         3(3-0-6) 

 Fundamental Chinese   

 ระบบพินอิน  การทักทายและการแนะนําตัว  การใหขอมูลเกี่ยวกับบุคคลและ

สมาชิกในครอบครัว  การบอกกิจวัตรประจําวัน  การซ้ือของและการสั่งอาหาร  

และการถามทาง 

 Pinyin system; greetings and introductions; talking about personal 

information and family members; talking about daily routines; 

shopping and ordering food; asking for directions   
 

GE2200107 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร               3(3-0-6) 

 Chinese for Communication   

 การออกเสียง คําศัพทและสํานวนภาษาจีนท่ีใชในชีวิตประจําวัน การสนทนา

โตตอบ การเขียนจดหมายโตตอบ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

 Phonetic; vocabulary; and expression used in daily life; dialogue, 

correspondence; writing e-mail 
 

GE2200108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู 3(3-0-6) 

 English for Learning  

 การใชสํานวนและโครงสรางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ไดแก

การทักทายและการแนะนําตัว การบรรยายบุคคลสิ่งของ สถานท่ี การบรรยาย

เหตุการณในอดีต การบรรยายเหตุการณ และการคาดการณในอนาคต 

 English usage of expressions and structures for daily communication; 

greetings and introductions; describing people; describing things; 

describing places; describing past events; describing future plans and 

predictions 
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GE2200109 ทักษะการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 

 English Communication Skills  

 การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารไดถูกตองตามสถานการณตาง ๆ การเปรียบเทียบ ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานท่ัวไป การกําหนดเง่ือนไข การหาขอมูลในสื่อออนไลน การแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและขอมูลขาวสาร การใหคําแนะนํา  

 Development of basic skills for listening, speaking, reading, and writing in 

various situations; comparison; general instructions; conditions; 

searching for online information; exchanging opinions and information; 

giving advice 

 

GE2200110 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพูดในท่ีสาธารณะและการโตวาที 3(3-0-6) 

 English for Public Speaking and Debate  

 ภาษาอังกฤษสําหรับการพูดในท่ีสาธารณะและการโตวาที ประวัติความเปนมาของ

การพูดในท่ีสาธารณะ สวนประกอบสําคัญของการพูด  การประยุกตใชเทคนิคการ

พูด และสัทอักษรสากล เทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับการพูดในท่ีสาธารณะและการ

นําเสนอในท่ีสาธารณะ 

 English for public speaking and debate; history of public speaking; 

essential components of speech; application of speaking techniques 

and the International Phonetic Alphabets (IPA); technology for public 

speaking and public presentation 
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GE2200111 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจออนไลน       3(3-0-6) 

 English for Online Business  

 ภาษาอังกฤษที่เนนใหผูประกอบธุรกิจสามารถสื่อสารและทําธุรกิจผานระบบ

ออนไลนโดยเฉพาะการติดตอกับลูกคาชาวตางชาติ โดยใชคําศัพท  สํานวน  

โครงสรางไวยากรณในดานการนําเสนอสินคา การโฆษณาสินคา การติดตอ

ภาษาอังกฤษผานระบบสังคมออนไลน การทําธุรกรรมออนไลน  การขายของ

ออนไลนและกลยุทธการขายของออนไลน 

 English for entrepreneurs in communicating and running online business, 

especially in contacting foreigners using vocabulary, expressions, and 

grammatical structures in these aspects; product presentation; product 

advertisement; social network communication; online banking; and 

strategies in online sales 
 

GE2200112 ภาษาอังกฤษผานวรรณกรรมในส่ือ       3(3-0-6) 

 English via Media Literature   

 การใชภาษาอังกฤษในวรรณกรรมสื่อตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน เพลงและภาพยนตร 

ละคร สื่อสังคมออนไลน และขอมูลตามกระแสสังคม การตระหนักรูทางสังคมใน

การใชสื่อสังคมออนไลน 

 English usage for media literature in daily life; songs and movies; 

soap opera; social media and current social trends; social awareness 
 

GE2200113 ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร                                       3(3-0-6) 

 English from Movies                                           

 สํานวนและสแลงภาษาอังกฤษจากภาพยนตร การออกเสียง วัจนภาษาและอวัจน

ภาษา บริบททางวัฒนธรรมตาง ๆ รวมถึงการนําไปใชในสถานการณตาง ๆ ใน

ชีวิตประจําวัน 

 English idioms and slangs from movies; pronunciation; verbal and 

nonverbal communications; various culture contexts; and applying for 

daily life 
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GE2200114 ภาษาและวัฒนธรรม                   3(3-0-6) 

 Language and Culture   

 หลักการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารในฐานะเปนภาษาสากล การสื่อสาร

โดยการใชวัจนภาษาและอวัจนภาษา วัฒนธรรมจากคนหลากหลายเชื้อชาติ   

การสื่อสารระหวางวัฒนธรรมท่ีคลายคลึงกันและแตกตางกัน หลักมารยาทสากลใน

การสื่อสาร หลักการสื่อสารในบริบทตาง ๆ การประยุกตใชภาษาอังกฤษและ

วัฒนธรรมดวยความคิดเชิงสรางสรรค 

 Principles in using English in communication as an international language; 

verbal and nonverbal communication; culture from people in different 

countries and nationalities; intercultural communication in similarities and 

differences; principles in intercultural manners in communication; 

principles in communication in different contexts; applying English 

language and culture with creative thinking 

 

 

 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 

GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย       3(3-0-6) 

 Social Dynamics and Modernity  

 แนวค ิดและทฤษฎ ีท างส ัง คมสม ัย ใหม  โ ค ร งส ร า งส ัง คมและสถาบ ัน            

ความทันสมัย และกระแสโลกาภิวัตน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พัฒนาการ

ทางการเมือง หนาท่ีพลเมือง ประชาธิปไตยและการมีสวนรวมทางการเมือง 

ปญหาสังคมและการแกไข  

 Modern sociological concepts and theories; social structure and 

institutions; modernity and globalization trends; cultural diversity; 

political development; civics; democracy and participation in politics; 

social problems and solutions 
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GE2300102 มนุษยสัมพันธ                         3(3-0-6) 

 Human Relations   

 ที่มาและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ  พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย 

แรงจูงใจกับมนุษยสัมพันธในองคการ การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ มนุษยสัมพันธ

ในวัฒนธรรมไทย หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ  

 Background and Significance of 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    

 ท่ีมาและความสําคัญของการวิจัย วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัย ข้ันตอน

และการออกแบบวิจัย วิธีการสุมตัวอยางและการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห

ขอมูลการวิจัย การตีความและการนําเสนอขอมูลการวิจัย และการเขียนรายงาน

การวิจัย  

 Background and Significance of the Study; objectives and types of 

research; research process and design; sampling and data collection; 

data analysis; data interpretation and presentation; research report 

writing 
 

GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ        3(3-0-6) 

 Law and Professional Ethics   

 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิมนุษยชน 

จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 

 Professional laws; professional ethics; human rights; ethics and 

social responsibility  
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GE2300108 อาเซียนศึกษา                           3(3-0-6) 

 ASEAN Studies   

 กําเนิดสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน)ปฏิญญา

การประชุมสุดยอดและกฎบัตรอาเซียน ความรวมมือในการพัฒนาเสาหลัก

อาเซียน รัฐสมาชิกอาเซียนและประเทศคูเจรจา ความสําคัญของการอยูรวมกันใน

ภูมิภาคอาเซียน 

 Founded of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); 

declaration of the Summit and the ASEAN Charter; development of 

ASEAN pillars; member states and dialogue countries; importance of 

coexistence in the ASEAN region 

GE2300110 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดี มีสุข 3(3-0-6) 

 Quality of Life and Well-Being Development                    

 ความหมายของคุณภาพชีวิต แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ ตัวชี้วัดในการวัดคุณภาพ

ชีวิต คุณภาพชีวิตกับการทํางานและความสุข ทักษะชีวิตเพ่ือความสําเร็จในอาชีพ 

การตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและผู อ่ืน การจัดการกับอารมณและ

ความเครียด การคิดวิเคราะหตัดสินใจและแกปญหาอยางสรางสรรค 

 Quality of life definition; concepts and theories; indicators for measuring 

quality of life; work and happiness; life skills for career success; self-

esteem and other-esteem; dealing with emotions and stress; critical 

thinking and creative problem solving 

GE2300111 ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน     3(3-0-6) 

 The King’s Philosophy to Sustainable Development  

 การพัฒนาทางเศรษฐกิจ หลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลัก         

ธรรมาภิบาล   การบร ิหารจ ัดการความเสี ่ยง การพัฒนาที ่ยั ่งย ืน ป ญหา 

ผลกระทบและวิกฤติการพัฒนาในสังคมไทยและสังคมโลก การประยุกตหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  

 Economic development; philosophy and concepts of sufficiency 

economy; good governance; risk management; sustainable 

development; problems, impact and development crisis in Thai and 

global societies; application of the sufficiency economy philosophy 

for sustainable development  
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GE2300112 ชุมชนศึกษา 3(3-0-6) 

 Community Studies  

 การศึกษาชุมชนแบบบูรณาการ เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร การเมือง 

วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น การรูสารสนเทศทางเทคโนโลยี คุณภาพชีวิตใน

สังคมเมือง และทิศทางการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 Integrated community study; economy, society, history, politics, culture, 

and wisdom; information technology literacy; life quality in urban 

society; and sustainable development direction 
 

GE2300113 วัยใส ใจสะอาด                         3(3-0-6) 

 Youngster with Good heart  

 ปรับฐานความคิดตานทุจริตสวนตนและสวนรวม สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

ยกระดับดัชนีสรางพลเมืองดีในสังคม ปรับทุจริตดวยจิตพอเพียง  

 Creating ideas for personal and public anti- corruption; creating an 

honest society; enhancing the index by creating good citizens for 

society; corruption adjustments with sufficient minds 
 

GE2400102 จิตวิทยาท่ัวไป                          3(3-0-6) 

 General Psychology   

 ท่ีมาและความสําคัญของจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดลอมและพัฒนาการของมนุษย 

สรีรวิทยาท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรูและการจูงใจ 

เชาวนปญญาและความฉลาดทางอารมณ บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต 

พฤติกรรมทางสังคม  

 Background and significance of 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 
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GE2400103 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 

 Thai Studies  

 ความเปนมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย  

ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมขาว ภูมิปญญาทองถ่ิน  

 Background of native Thai; Thai social, economic, and government; 

beliefs; religion; tradition; rice culture; local wisdom 
 

GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ                  3(3-0-6) 

 Personality Development   

 ความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพ  ทฤษฎีบุคลิกภาพ  ปจจัยที่มี

อิทธิพลตอบุคลิกภาพ การปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรูเก่ียวกับตนเอง สุขภาพจิต

และการปรับตัว มนุษยสัมพันธกับบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพท่ีสมบูรณ  

 Definition and importance of personality; theory of personality; factors 

affecting personality; personality improvement; self- perception, 

mental health and self- adjustment; human relation and personality; 

perfect personality development   
 

GE2400105 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน       3(3-0-6) 

 Human Behavior and Self-Development   

 แนวคิดและองคประกอบพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

การเรียนรู การพัฒนาการทํางาน การปรับตัว มนุษยสัมพันธและการสื่อสารใน

องคการสมัยใหม สุขภาพจิตและการเสริมสรางชีวิตใหเปนสุข  

 Human behavior concepts; elements of human behaviors; self-

development; transformational leadership; learning; work 

development; self- adjustment; human relations in modern 

organization and communication; mental health and happy life 

enhancement  
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GE2400109 ทักษะการรูสารสนเทศ                 3(3-0-6) 

 Information Literacy Skills   

 การรูสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดเก็บ การสืบคนสารสนเทศ         

การประเมินและการคัดเลือกสารสนเทศ การนําเสนอสารสนเทศ การอางอิง 

บรรณานุกรมและจรยิธรรม การใชสารสนเทศ 

 Information literacy; information resources and collection; searching; 

evaluation and selection; presentation; citation; bibliography and 

ethics of information usage 
 

GE2400110 จิตปญญาเพ่ือการพัฒนาตน            3(3-0-6) 

 Mental Wisdom for Self-Development  

 ความหมายและความสําคัญของจิตและปญญา การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต         

การพัฒนาปญญาดวยการทําสมาธิ การพัฒนาตนเองและการเปลี่ยนแปลงเชิง

พฤติกรรมดวยการทําสมาธิ การประยุกตใชสมาธิในชีวิตประจําวัน 

 Definition and importance of mind and wisdom; mental development for 

quality of life; mental development for wisdom; wisdom 

development through meditation, self- development and behavior 

adaptation through meditation; application of meditation for daily life 

 

 

 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 
 

GE2500101 พลศึกษา                                   1(0-2-1) 

 Physical Education   

 หลักการทางพลศึกษา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดัชนีมวลกาย รูปแบบ

ของการจัดการแขงขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและ

การปฐมพยาบาล   การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

 Principles of physical education; 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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GE2500102 ลีลาศ 1(0-2-1) 

 Social Dance  

 ประวัติความเปนมา  กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศ     

ฝกทักษะพ้ืนฐานการลีลาศในจังหวะตาง ๆ 

 History; etiquettes of social dance; types of social dance; practice of 

social dance 
 

GE2500103 กีฬาประเภททีม                           1(0-2-1) 

 Team Sports   

 หลักการการกีฬาประเภททีม ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภททีม การสรางเสริม

สมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภททีม การแขงขัน

กีฬาและการจัดการแขงขันกีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการ

ปฐมพยาบาล 

 Principles 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   

 หลักการการกีฬาประเภทบุคคล  ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภทบุคคล  การสราง

เสริมสมรรถภาพทางกาย  กฎ  ระเบียบ  กติกาการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล 

การแขงขันกีฬาและการจัดการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการ

เลนกีฬาและการปฐมพยาบาล 

 Principles 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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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

GE2500105 นันทนาการ 1(0-2-1) 

 Recreation  

 ความหมายและความสําคัญของนันทนาการ  ประเภทของนันทนาการ กิจกรรม 

นันทนาการ ฝกปฏิบัติการเปนผูนํานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือ

การฝกอบรม เกมสนันทนาการ การอยูคายพักแรม กับการเลือกกิจกรรม

นันทนาการตาม 

ความเหมาะสม 

 Definition and importance of recreation; types of recreation; 

recreational activities; training in recreational leadership; recreational 

activities for training courses; recreational games; camping with 

appropriate recreational activities 
 

GE2500106 ศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยมวยไทย      1(0-2-1) 

 Martial Art with Thai Boxing  

 คุณคาและประโยชนของศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยมวยไทย ทักษะและ

ความรูพ้ืนฐานมวยไทย  การประยุกตศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยมวย

ไทยไปสูการออกกําลังกายเพ่ือสงเสริมสุขภาพในชีวิตประจําวัน 

 Values and benefits of Thai boxing martial arts; fundamental Thai boxing 

skills and knowledge; applying Thai boxing martial arts to exercise for 

health in daily life 
 

GE2500107 การฝกดวยน้ําหนักเพ่ือสุขภาพ           1(0-2-1) 

 Weight Training for Health   

 การออกกําลังกายดวยกิจกรรมการฝกดวยน้ําหนัก ทักษะและความรูพื้นฐาน 

การฝกดวยน้ําหนัก การประยุกตใชกิจกรรมการฝกดวยน้ําหนัก  ไปสูการออก

กําลังกายเพ่ือสงเสริมสุขภาพ  ในชีวิตประจําวัน 

 Exercise with weight training activity; fundamental weight training 

skills and knowledge; applying weight training activity to exercise 

for health in daily life 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

GE2500108 การว่ิงเหยาะเพ่ือสุขภาพ                 1(0-2-1) 

 Jogging for Health   

 การออกกําลังกายดวยกิจกรรมการวิ่งเหยาะ ทักษะและความรูพ้ืนฐาน การวิ่ง

เหยาะ      การประยุกตกิจกรรมการวิ่งเหยาะไปสูการออกกําลังกาย  เพ่ือสงเสริม

สุขภาพแตละบุคคลในชีวิตประจําวันและสุขภาพสังคม 

 Exercise with jogging activity; fundamental jogging skills and 

knowledge; applying jogging activity to promote personal and social 

health with exercise lifestyle in daily life 

 

 

 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
 

GE2600101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน                             3(3-0-6) 

 Fundamental Mathematics  

 ตรรกศาสตร เมทริกซ กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู ความนาจะ

เปนเบื้องตน  ทฤษฏีบททวินาม  ลําดับ และอนุกรม 

 Logic; matrices; counting rules, permutation, and combination; 

introduction to probability; binomial theorem; sequences and series  
 

GE2600102 สถิติเบ้ืองตน                                      3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  

 สถิติเชิงพรรณนา  ตัวแปรสุม  การสุมตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบ 

สมมติฐานและการแปลผลจากโปรแกรมสําเรจ็รูป 

 Descriptive statistics; random variables; sampling; estimation; 

hypothesis testing and the interpretation and results from the 

statistics package 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

GE2600103 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                    3(3-0-6) 

 Mathematics in Daily Life  

 มาตราชั่งตวงและการวัด อัตราสวน สัดสวน รอยละและการประยุกต  พ้ืนท่ีและ

ปริมาตร  ดอกเบี้ยและเงินผอนชําระ ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีเงินได เลขดัชนี 

ตรรกศาสตรเบื้องตนและการใหเหตุผล ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสถิต ิ

 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   
 

GE2600104 การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 3(3-0-6) 

 Data Analysis Using Statistical Package Program  

 การจัดเตรียมขอมูล การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติเชิงพรรณนา 

สถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียว การวิเคราะห

ขอมูลจําแนกประเภท 

 Data preparation; use of statistical package program; descriptive statistics; 

inferential statistics; one- way analysis of variance; categorical data 

analysis 
 

GE2700101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน             3(3-0-6) 

 Science in Daily Life  

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรกับปรากฏการณธรรมชาติ พลังงาน 

ไฟฟาและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีใน

ชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย 

 Science and technology; science and natural phenomenon; energy; 

electricity and telecommunication; radiation and radioactivity; 

chemical substances in everyday life; evolution and human genome 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

GE2700102 ส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากร     3(3-0-6) 

 Environment and Resource Management                   

 ความรูทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุล

ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ มลพิษสิ่งแวดลอม การประเมินผล

กระทบสิ่งแวดลอม   การจัดการสิ่งแวดลอม 

 Knowledge of environment and resource management; ecological 

principles and natural balance; natural resources and conservation; 

environmental pollution; environmental impact assessment; 

environment management 
 

GE2700103 ชีวิตกับเทคโนโลยี                        3(3-0-6) 

 Life and Technology  

 วิทยาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เทคโนโลยีการแพทยและสาธารณสุข 

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีพลังงาน นาโนเทคโนโลยีและวัสดุ เทคโนโลยี

สารสนเทศและคอมพิวเตอร  

 Science and life quality; Medical technology and public health; 

biotechnology; energy technology; nanotechnology and materials; 

information technology and computer 
 

GE2700104 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปล่ียนโลก    3(3-0-6) 

 Science and Disruptive Technology  

 แนวคิดสมัยใหมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกกับการปฏิวัติชีวิตมนุษย ผลกระทบของ

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก และการปรับตัวสูเทคโนโลยีดิจิทัล 

 A modern concept in science and technology; technology and 

innovation for life quality development; disruptive technology and 

human revolution; the impact of disruptive technology; and digital 

technology transformation 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

GE2700105 การใชชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม   3(3-0-6) 

 Green Living  

 สิ่งแวดลอมกับการดํารงชีวิต  การพัฒนาท่ียั่งยืนและเมืองสี เขียว ปญหา

สิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน ธุรกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน การบริโภคท่ี

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการเลือกใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การ

ประยกุตใชหลัก 7Rs ในชีวิตประจําวันและการทํางาน การทองเท่ียวเชิงนิเวศและ

การอนุรักษแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน ตัวอยาง

กรณีศึกษา 

 Environment and human living; sustainable development and green city; 

environmental problem in daily life; green business and circular 

economy; eco-friendly consumption and environmental-friendly 

products selection; application of 7Rs in daily life and work; 

ecotourism and natural endemic identity conservation; case study 
 

 

 กลุมวิชาบูรณาการดานสังคมศาสตร 
 

GE2810101 โลกในศตวรรษท่ี 21                     2(2-0-4) 

 World in 21st Century  

 โลกาภิวัตนและความทันสมัย การเปลี่ยนผานสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจและ

การเมืองในสังคมโลก วิกฤตการพัฒนา ความเปนพลเมืองโลก สังคมสรางสรรค 

ระบบปญญาประดิษฐในชีวิตประจําวัน การพัฒนาท่ียั่งยืน สังคมแหงการเรียนรู

และทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

 Globalization and modernity; digital transformation and political; 

crises in development; global citizenship; creative society, AI in daily 

life; sustainable development; learning society and 21st century skills 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

GE2810102 การพัฒนาตนเพ่ืออาชีพ                   2(2-0-4) 

 Self-Development for Careers  

 การพัฒนาตนเพ่ือการเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ ทักษะและคุณลักษณะท่ีจําเปนสําหรับ

การทํางาน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง บุคลิกภาพ การทํางานเปนทีม การเปน

ผูประกอบการและความคิดสรางสรรคสําหรับการเขาสูอาชีพ 

 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  

 การพัฒนาทักษะชีวิต การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงตนเอง การคิดเชิงบวก การ

ใครครวญดวยวิจารณญาณ การพัฒนาสติ การเรียนรูตลอดชีวิต ชีวิตและการ

แกปญหา 

 Life skill development; transformative learning; positive thinking; 

critical reflection; consciousness development; life- long learning; life 

and problem solving 
 

GE2810104      การออกกําลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ    2(2-0-4) 

 Exercise and Sports for Health  

 หลักการของวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย ความรูเก่ียวกับกิจกรรม

ทางกาย การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายท่ีเก่ียวกับสุขภาพ การทดสอบ

สมรรถภาพทางกายดวยตนเอง การบริโภคอาหาร การควบคุมน้ําหนัก การ

พักผอนดวยกิจกรรมนันทนาการ การประยุกตวิทยาศาสตร    การกีฬากับการ

ออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

 The principle of sports science and fitness; knowledge of physical 

activities; enhancing physical fitness for health; Self-physical fitness 

test; food consumption; weight control; leisure and recreation 

activities; the application of sport science and exercises for health 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

GE2810105 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ                    2(2-0-4) 

 Activities for Health  

 ความหมายและความสําคัญของสุขภาพและสุขปฏิบัติ  การดูแลตนเองใหมีสุข

ปฏิบัติท่ีดี  การดูแลสุขภาพอวัยวะภายนอก กิจกรรมนันทนาการเพ่ือสุขภาพ  การ

ออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ อาหารเพ่ือสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพจิต 

 Meaning and importance of health and health care practices; self-care 

for good health practices; external organ health care; recreational 

activities for health; healthy food; mental health promotion 
 

GE2810106 จิตอาสาและการปองกันสาธารณภัย     2(2-0-4) 

 Volunteer Spirit and Disaster Prevention  

 จิตอาสา สถาบันพระมหากษัตริย ศาสตรพระราชา ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับสา

ธารณภัยและกิจกรรมจิตอาสากับการปองกันสาธารณภัย 

 Volunteering; Monarchy; the King’s philosophy; basic information about 

disaster; volunteer and disaster prevention activities 
 

GE2810107 การคิดและการออกแบบนวัตกรรมสรางสรรคของมนุษย      2(2-0-4) 

 Human Innovative and Creative Design Thinking                          

 นิยาม คุณคาและความสําคัญของการคิดสรางสรรค ประเภทของนวัตกรรมการคิด

สรางสรรค เทคนิควิธีการคิดและการออกแบบนวัตกรรมสรางสรรค การนําผลงาน

ไปใชประโยชน 

 Definition value and the importance of creativity; types of innovations, 

creativity; techniques of thinking methods; creative innovation design; 

benefits from works 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

GE2810108 เรารัก มทร.พระนคร 2(2-0-4) 

 I Love RMUTP  

 ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บุคคลสําคัญ

และศิษยเกาท่ีสรางชื่อเสียงทําคุณประโยชนใหกับมหาวิทยาลัย การเรียนรูชีวิตการ

เปนนักศึกษาตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมโลก การสรางจิตสํานึก การแบงปนและชวยเหลือสังคม การดํารงชีวิตบน

พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาโครงการท่ีเกิดประโยชนตอ

มหาวิทยาลัย 

 The establishment of Rajamangala University of Technology Phra 

Nakhon (RMUTP); the study on the pride and prestige of RMUTP 

alumni; student life and the university identity's responsibility; student's 

acceptance and adjustment in global society; self-awareness; social 

contribution; the moral life based on the philosophy of sufficiency 

economy, and university project development 
 

 

 กลุมวิชาบูรณาการดานวิทยาศาสตร 
 

GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร                        2(2-0-4) 

 Miscellaneous  Mathematics  

 เทคนิคและแนวคิดทางคณิตศาสตร   คณิตคิดเร็ว   คณิตศิลป   คณิตพยากรณ        

คณิตกับการลงทุน  คณิตกับสุขภาพ 

 Technical and conceptual mathematics; mathematical tricks; 

mathematical art;  mathematics for forecasting;  mathematics and 

investment; mathematics and health 
 

GE2820102 วิทยาศาสตรกับการดํารงชีวิต           2(2-0-4) 

 Science for Living  

 อาหารและโภชนาการ ยารักษาโรคและสมุนไพร วัสดุสิ่งทอและเครื่องนุงหม 

นวัตกรรมท่ีอยูอาศัย สุขภาพและโรคอุบัติใหม 

 Food and nutritional science; medicine and herbs; textile materials 

and clothing; residence innovation; health and emerging diseases 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

GE2820103 วัสดุและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 

 Material and Application in Daily Life                                  

 วัสดุงานบรรจุภัณฑอาหาร วัสดุยานยนต วัสดุทาง การแพทย วัสดุสําหรับ

เครื่องนุงหม วัสดุในงานกอสราง วัสดุสําหรับเครื่องใชไฟฟา 

 Food packaging materials; automotive materials; medical materials; 

materials for clothing; construction materials; material for electric 

appliance 
 

GE2820104 การคิด การตัดสินใจและการแกปญหา   2(2-0-4) 

 Thinking Decision Making and Problem Solving                                                     

 ธรรมชาติและระบบการคิด การคิดวิเคราะหและการคิดเชิงระบบ การคิดอยางมี

วิจารณญานและการคิดสรางสรรค การคิดเชิงตรรกะและการแกปญหาเชิงระบบ 

การลงความเห็นและการตัดสินใจ การตอรองและการแกปญหาท่ีซับซอน 

 Nature and systems of thinking; analytical thinking and systematic 

thinking; critical thinking and creative thinking; logical thinking and 

system problem solving; judgment and decision making; negotiation 

and complex problem solving 
 

GE2820105 การเปล่ียนผานสูเทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือความย่ังยืน   4(4-0-8)                                             

 The Transition to Green Technology for Sustainability  

 ตนแบบเศรษฐกิจเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ผลิตภัณฑฐานชีวภาพ การจัดการขยะ 

นวัตกรรมชีวภาพ วัสดุสําหรับเศษฐกิจหมุนเวียน ตลาดคารบอน 

 Economic model for sustainable development; biobased products; 

waste management; bioinnovation; material for a circular economy; 

carbon markets 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

GE2820106 ทรัพยสินทางปญญาเพ่ืออุตสาหกรรมสีเขียว 4(4-0-8)                                             

 Intellectual Property for Green Industry      

 อุตสาหกรรมสีเขียว สังคมเศรษฐกิจและนิเวศเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสีเขียว     

การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสีเขียวสูมาตรฐานสากล ทรัพยสินทางปญญากับ

อุตสาหกรรมสีเขียวและเครือขายสีเขียว การคุมครองและกลยุทธิ์การตรวจสอบ

ทรัพยสินทางปญญา กฎหมายทรัพยสินทางปญญาเบื้องตน การวางแผน        การ

บริหารจัดการและการประเมินมูลคาทางทรัพยสินทางปญญา กรณีศึกษา 

 Green industry; green industry and green networks for eco-society and 

eco-efficiency; driving green industry to international standards; 

intellectual property (IP) and green industry and eco-green networks; 

IP registration and IP search strategies and techniques; introduction to 

intellectual property law; IP planning and valuation; case studies 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 

 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

TF2021101 เคมีท่ัวไปในอุตสาหกรรมส่ิงทอ                     

General Chemistry in Textile Industry  

3(2-2-5) 

 การวัด โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ พันธะและปฏิกิริยาเคมี สถานะของสสาร 

กรด ดางและเกลือ สารอินทรีย ปฏิบัติการเคมีท่ัวไปในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 Measurement; atomic structure and periodic table; chemical bonding 

and reaction; state of matter; acid base and salt; organic compounds; 

laboratory for general chemistry in textile industry 

 

TF2021102 วิทยาศาสตรเสนใย      

Fiber Science 

3(3-0-6) 

 

 เสนใยในอุตสาหกรรมสิ่งทอ  เสนใยธรรมชาติ  เสนใยก่ึงสังเคราะห  

เสนใยสังเคราะห  เสนใยสิ่งทอเทคนิค 

Fibers in textile industry; natural fibers; regenerated fibers; synthetic 

fibers; technical textile fibers 

 

TF2021103 สถิตสํิาหรับงานส่ิงทอ                                     

Statistics for Textiles 

3(3-0-6) 

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสถิติ ขอมูลและการอธิบายขอมูล การทดสอบสมมติฐาน 

การสุมตัวอยาง โปรแกรมพ้ืนฐานสําหรับงานสถิต ิ

Basic statistics; data and data presentation; hypothesis testing; 

sampling; basic programs for statistics 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

TF2021104 วัสดุส่ิงทอ       

Textile Materials 

3(3-0-6) 

 ประเภทของวัสดุสิ่งทอ ลักษณะของวัสดุสิ่งทอจากธรรมชาติ สมบัติของวัสดุสิ่งทอ

จากสารสังเคราะห รูปแบบการใชงานวัสดุสิ่งทอ วัสดุสิ่งทอกับผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

Types of textile materials; characteristics of natural textile materials; 

properties of synthetic textile materials; application of textile 

materials; textile materials and environmental impact 

 

 

 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 

TF2021105 การฝกทักษะในงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ                

Skill Practice in Textile Industry 

3(0-6-3) 

 ปฐมนิเทศในงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ฝกทักษะการใชอุปกรณและเครื่องจักรในหอง 

ปฏิบัติการ การผลิตเสนดายและผืนผา การเตรียมผาและการยอมสี การพิมพสิ่งทอ 

Orientation in textile industry; practice the skills of using laboratory 

equipment and machinery; yarn and fabric manufacturing; fabric 

pretreatment and dyeing; textile printing  

 

TF2021106              การสรางผลิตภัณฑส่ิงทอและของท่ีระลึก                 

Creating Textile Products and Souvenirs  

3(0-6-3) 

 ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอและของท่ีระลึก เทคนิคการสรางลวดลายบน

วัสดุสิ่งทอ การสรางผลิตภัณฑสิ่งทอและของท่ีระลึก การบรรจุภัณฑ  การพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส  

Practical in textile products and souvenirs design; technique for creating 

patterns on textile materials; creating of textile products and souvenirs; 

packaging; electronic commerce 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

TF2021107 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ  

Safety and Occupational Health in Workplace 

3(3-0-6) 

 หลักการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย

ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย    ระบบมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวของกับ         

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักการและเทคนิคท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 

Principles of occupational health and safety management; occupational 

health and safety regulations and laws; international standard systems 

of occupational health and safety; principles and techniques of safety 

and occupational health in workplace 

 

TF2021108 โครงสรางผาและการออกแบบ                 

Fabric Structures and Design 

3(3-0-6) 

 โครงสรางผาทอ  การทอผา  การถักผา  การออกแบบลวดลายผาทอและผาถัก   

การวิเคราะหผา 

Woven fabric structures; weaving; knitting; weaving and knitting pattern 

design; fabrics analysis 

 

TF2021109 นวัตกรรมส่ิงทอ                     

Textile Innovation  

3(3-0-6) 

 เทคโนโลยีดานเครื่องมือและเครื่องจักรสิ่งทอ นวัตกรรมดานวัสดุสิ่งทอ นวัตกรรม

และเทคโนโลยีกระบวนการผลิตสิ่งทอ  เทคโนโลยีเสนใยขนาดเล็ก  การประยุกตใช

นาโนเทคโนโลยีสําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ  

Textile instrument and machine technology; innovation of textile 

materials; innovation and technology of textile manufacturing process; 

nano fibers technology; applications of nano technology for textile 

industry 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

TF2031104 ทักษะดิจิทัล 

Digital Skills 

3(2-2-5) 

 เครื่องมือสําหรับการทํางานรวมกัน  แอปพลิเคชันเพ่ือการทํางาน  แอปพลิเคชันเพ่ือ

การติดตอสื่อสาร แอปพลิเคชันเพ่ือการจัดระบบ  แอปพลิเคชันเพ่ือคนหาขอมูล 

สารสนเทศและทรัพยากร แอปพลิเคชันเพ่ือการตลาดดิจิทัล   

Collaborative tools; applications for work;  applications for  

communication;  application for organize; applications to find data 

information and resources; application for digital marketing 

 

 

วิชาเฉพาะดาน 

กลุมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 

 วิชาชีพบังคับ 

TF2022110 การเตรียมส่ิงทอ                                       

Textile  Preparation 

3(0-6-3) 

 ปฏิบัตกิารจําแนกวัสดุสิ่งทอ การเผาขน การเซตดวยความรอน  การกําจัดแปง  

การกําจัดสิ่งสกปรก  การฟอกขาว  การชุบมัน  กระบวนการเตรียมสิ่งทออ่ืน  

Laboratory for the textile material classification; singeing; heat setting; 

desizing; scouring; bleaching; mercerizing; other textile preparation 

processes 

 

TF2022211 เสนใยประดิษฐและนวัตกรรม                                 

Man-Made Fibers and Innovation 

3(3-0-6) 

 พอลิเมอรทางสิ่งทอ  เสนใยก่ึงสังเคราะห  เสนใยสังเคราะหจากปฏิกิริยาแบบเติม 

เสนใยสังเคราะหจากปฏิกิริยาควบแนน  เสนใยสมบัติพิเศษ 

Textile polymers; regenerated fibers; synthetic fibers from addition 

polymerization; synthetic fibers from condensation polymerization; 

specialty fibers  
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

TF2022212 การยอมสีส่ิงทอ 

Textile Dyeing 

3(0-6-3) 

 การเลือกใชสียอมและสารชวยยอม การยอมสีเสนใยธรรมชาติ การยอมสีเสนใย

ประดิษฐ การยอมสีเสนใยผสม การยอมสีผลิตภัณฑสิ่งทอ 

Dyes and auxiliaries selection; dyeing of natural fibers; dyeing of man-

made fibers; dyeing of blended fibers; dyeing of textile products 

 

TF2022213 การยอมสีส่ิงทอในระบบอุตสาหกรรม     

Industrial Textile Dyeing 

3(0-6-3) 

 เคมีเชิงฟสิกสการยอมสี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการยอมสี หลักการทํางานของ

เครื่องยอมเสนใยและเสนดาย เครื่องยอมผืนผา เครื่องยอมเสื้อผา เศรษฐศาสตร

การยอมส ี

Physical chemistry of dyeing; technology and innovation of dyeing; 

principles of fiber and yarn dyeing machine; piece dyeing machine; 

garment dyeing machine; dyeing economy 

 

TF2022214 เทคโนโลยีการพิมพส่ิงทอ                

Technology in Textile Printing 

3(0-6-3) 

 ปฏิบัติการจําแนกกระบวนการพิมพสิ่งทอ  การพิมพดวยพิกเมนท  การพิมพดวย

สียอม  การพิมพแบบถายโอน การพิมพกัดสีและก้ันสี การพิมพละลายเสนใย  

นวัตกรรมการพิมพ 

Laboratory for the textile printing process classification; pigment 

printing; dyestuff printing; transfer printing; discharge and resist 

printing; burn-out printing; printing innovation  

 

TF2022215 สารใหสีทางส่ิงทอ                                        

Textile Colorants 

3(3-0-6) 

 พ้ืนฐานเก่ียวกับสารใหสี สียอมสําหรับเสนใยเซลลูโลส สียอมสําหรับเสนใยโปรตีน    

สียอมสําหรับเสนใยสังเคราะห พิกเมนท  

Fundamentals of colorants; dyes for cellulosic fibers; dyes for protein 

fibers; dyes for synthetic fibers; pigments 
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TF2022216 ส่ิงทอเทคนิค                          

Technical Textiles 

3(3-0-6) 

 ตลาดสิ่งทอเทคนิค วัสดุสิ่งทอเทคนิค สิ่งทอเทคนิคเพ่ือการปกปอง สิ่งทอเทคนิค

เพ่ืองานอุตสาหกรรมและวิศวกรรม  สิ่งทอเทคนิคเพ่ืองานเกษตรกรรม   

สิ่งทอเทคนิคเพ่ืองานการแพทย  

Technical textiles market; technical textile materials; technical textiles 

for protection; technical textiles for industries and engineering; 

technical textiles for agriculture; technical textiles for medicine 

 

TF2022217 การตกแตงสําเร็จส่ิงทอ                            

Textile  Finishing   

3(0-6-3) 

 ปฏิบัตกิารจาํแนกกระบวนการตกแตงสําเร็จสิ่งทอ  การตกแตงเพ่ือปรับปรุง

ผิวสัมผัส  การตกแตงกันยับและอัดจีบถาวร  การตกแตงสะทอนน้ําและสิ่งสกปรก  

การตกแตงหนวงไฟ  การตกแตงพิเศษ  

Laboratory for the textile finishing process classification; hand 

modification finishing; durable press finishing; water and soil 

repellence finishing; flame retardant finishing; special finishing 

 

TF2022218 สารชวยทางส่ิงทอ   

Textile Auxiliaries                                 

3(2-2-5) 

 ลักษณะและหนาท่ีสารชวยทางสิ่งทอ การแบงประเภทของสารชวยทางสิ่งทอ 

สมบัติของสารลดแรงตึงผิวและการใชงานทางสิ่งทอ การแบงประเภทสารชวยทาง

สิ่งทอตามหนาท่ีในกระบวนการทางสิ่งทอ การเลือกใชสารชวยทางสิ่งทอท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม   

Characteristics and functions of textile auxiliaries; classification of 

textile auxiliaries; characteristics of surfactant and application in 

textile process; classification of textile auxiliaries by function in textile 

processes; selection of eco textile auxiliaries 
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TF2022219 การเทียบและผสมสี       

Color Matching 

3(0-6-3) 

 รายวิชาบังคับกอน : TF2022206 การยอมสีส่ิงทอ  

การเทียบและผสมสีดวยสีไดเร็กท สีรีแอคทีฟ สีแอซิด สีเบสิก สีดิสเพิรส พิกเมนท  

Color matching and color mixing with direct dye; reactive dye; acid 

dye; basic dye; disperse dye; pigment 

 

TF2022220             การทดสอบส่ิงทอเชิงกายภาพ    

Physical Textile Testing                 

3(1-4-4) 

 ความสําคัญและมาตรฐานของการทดสอบสิ่งทอทางกายภาพ การทดสอบเสนใย

และเสนดาย การทดสอบผืนผา การทดสอบเครื่องนุงหม การทดสอบสิ่งทอสมบัติ

พิเศษ การทดสอบอุปกรณปองกันสวนบุคคล ขอกําหนดและความปลอดภัย

สําหรับเสื้อผาเด็ก 

Importance and standardization of physical textile testing; testing of 

fibers and yarns, fabrics testing; apparel testing; testing of functional 

properties of textile; personal protective equipment testing; product 

safety requirements for children’s apparel 

 

TF2022221 การทดสอบส่ิงทอเชิงเคมีและความคงทนของสี   

Chemical Textile and Colorfastness Testing 

3(0-6-3) 

 ความสําคัญและมาตรฐานของการทดสอบสิ่งทอเชิงเคมีและความคงทนของสี 

ปฏิบัติการทดสอบเพ่ือบอกชนิดและปริมาณเสนใย เทคนิคการวิเคราะหและ

ทดสอบสียอม เทคนิคการวิเคราะหและทดสอบสารตองหามบนวัสดุสิ่งทอ 

ปฏิบัติการทดสอบความคงทนของสี                         

Importance and standardization of chemical textile and colorfastness 

testing; practical in qualitative and quantitative testing of textile fibers; 

technique for dye analysis and testing; technique for testing and 

analysis of restricted substances on textiles; practical in colorfastness 

testing 
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TF2022222 สีและการวัด                           

Color and Measurement 

3(1-4-4) 

 ทฤษฎกีารมองเห็นสี การอธิบายลักษณะของสี การจดัระบบสี การรายงานคาของ

สีในเชิงตัวเลข การประเมินความแตกตางของสี หลักการวัดสีสําหรับวัสดุสิ่งทอ 

Theory of color perception; color description; color order system; 

expressing colors numerically; color difference evaluation; principles 

of color measurement for textile materials  

 

 

 วิชาชีพเลือก 

TF2022323 นอนวูฟเวน 

Nonwoven 

3(3-0-6) 

 ลักษณะของนอนวูฟเวน วัตถุดิบสําหรับการผลิตนอนวูฟเวน กระบวนการผลิต

นอนวูฟเวน การตกแตงสําเร็จนอนวูฟเวน การทดสอบสมบัตินอนวูฟเวน การใชงาน

นอนวูฟเวน 

Nonwoven characteristics; raw materials for nonwovens production; 

nonwoven manufacturing processes; testing of nonwovens; finishing for 

nonwovens; application of nonwovens 

 

TF2022324 เทคโนโลยีสียอมจากธรรมชาติ 

Natural Dyes Technology 

3(0-6-3) 

 ประวัติของสียอมจากธรรมชาติ  เคมีของสียอมจากธรรมชาติ  การประยุกตและใช

งานสียอมธรรมชาติ วิธีการสกัดสี วิธีการยอมและพิมพสิ่งทอดวยสียอมธรรมชาติ 

เครื่องมือท่ีใชสําหรับการยอมสีและการวิเคราะหสียอมธรรมชาติ การประเมินและ

ปรับปรุงคุณภาพสิ่งทอยอมสีธรรมชาต ิ

History of natural dyes; chemistry of natural dyes; application and use 

of natural dyes; methods of dye extraction; methods of dyeing  and 

printing with natural dyes; instruments for natural dyeing and 

characterization; evaluation and quality improvement of natural dyed 

textiles 
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TF2022325 สารใหสีนอกงานส่ิงทอ                        

Non-Textile Colorants 

3(3-0-6) 

 สารใหสีในงานอุตสาหกรรม  สีผสมอาหาร ยา และเครื่องสําอาง สียอมผม   

หมึกพิมพ สีทา สารใหสีในอุตสาหกรรมอ่ืน 

Colorants in industry; food, drug and cosmetic colorants; hair dyes; 

printing inks; paints; other industrial colorants 

 

TF2022326 การจัดการนวัตกรรมส่ิงทอสําหรับผูประกอบการ 

Textile Innovation Management for Entrepreneurs 

3(3-0-6) 

 แนวคิดและลักษณะของการเปนผูประกอบการ การบริหารจัดการและภาวะผูนํา 

เทคนิคการตลาด ระบบการเงินสําหรับธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การจัดการ

นวัตกรรม นวัตกรรมดานผลิตภัณฑสิ่งทอและกระบวนการผลิต การพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมและการสรางตราสินคา ทรัพยสินทางปญญาและการอนุญาตใชสิทธิ์

ทางเทคโนโลยี การลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมสิ่งทอ  

Concepts and characteristics of entrepreneurs; management and 

leaderships; marketing techniques; financial system for business; writing 

a business plans; innovation management; products and processes 

innovation; new product development and branding; intellectual 

property and technology licensing; investment in textile innovation 

business 
 

TF2022327 คุณภาพน้ําและส่ิงแวดลอม 

Water Quality and Environment 

3(3-0-6) 

 น้ําและมลพิษทางน้ํา การปรับปรุงคุณภาพน้ํา น้ําท้ิงในงานอุตสาหกรรม การบําบัด

น้ําท้ิง พลังงานสะอาดและฉลากสิ่งแวดลอม การจัดการดานสิ่งแวดลอมและ

ระเบียบท่ีเก่ียวของในงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

Water and water pollution; water treatments; wastewater in industry; 

wastewater treatment clean energy and eco- labeling; environmental 

management and regulations for textile industry 
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TF2022328 หัวขอเฉพาะทางในงานส่ิงทอ                  

Selected Topics in Textiles  

3(3-0-6) 

 เรื่องเฉพาะทางหรือหัวขอท่ีนาสนใจ ท่ีเก่ียวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางดาน 

สิ่งทอ และกรณีศึกษาตางๆ ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมสิ่งทอหรืออุตสาหกรรมอ่ืน 

ท่ีเก่ียวของ 

Selected or interesting topics relevant to textiles innovation and 

technology and case studies in textile and related industries 

 

TF2011101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงทอ 3(3-0-6) 

 Textile Science and Technology  

 ภาพรวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอและความสําคัญทางเศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยขีองเสนใย เสนดายและผา อิทธิพลของลักษณะเชิงโครงสรางตอสมบัติ

และสมรรถนะของวัสดุสิ่งทอ กระบวนการและเทคโนโลยอุีตสาหกรรมของการผลิต

สิ่งทอ การใชประโยชนวัสดุสิ่งทอในอุตสาหกรรมแฟชั่น 

 Overview of textile industry and its economic importance; science and 

technology of fiber, yarn and fabric; influence of structural feature on 

properties and performance of textile materials; processes and 

industrial technology of textile production; textile materials utilization 

in fashion industry 

 

TF2011104 พ้ืนฐานเกี่ยวกับเครื่องนุงหม     

Fundamentals of Clothing 

3(0-6-3) 

 วัสดุและอุปกรณในการตัดเย็บ  การเย็บดวยมือ  การเย็บดวยเครื่องจักรเย็บผา

อุตสาหกรรม  การซอมแซมเสื้อผา  การตัดเย็บผลิตภัณฑสิ่งทอ 

 Material and sewing tools; hand sewing; sewing with industrial sewing 

machines; cloth repairing; textile product sewing 
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TF2011107 การจัดการอุตสาหกรรมส่ิงทอและธุรกิจแฟช่ัน 3(3-0-6) 

 Textile Industrial Management and Fashion Business  

 ลักษณะโครงสรางวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมสิ่งทอและธุรกิจแฟชั่นเสื้อผา

สําเร็จรูป การบริหารและการจัดการองคการ การตลาดของสินคาสิ่งทอและแฟชั่น

เสื้อผาสําเร็จรูป การจัดการวัสดุคงคลัง ระบบการเงินสําหรับธุรกิจ การจัดการหวงโซ

อุปทานและการประยุกตใชเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมสิ่งทอและธุรกิจแฟชั่นเสื้อผา

สําเร็จรูป ทรัพยสินทางปญญาและการอนุญาตใชสิทธิ์ทางเทคโนโลยี 

 Characteristics structure and evolution of textile industry and ready-to-

wear fashion business; administration and organization management; 

textile and ready-to-wear fashion commodity marketing; inventory 

management; financial system for business; supply chain management 

and technology implementing in textile industry and ready-to-wear 

fashion business intellectual property and technology licensing 

 

TF2011108 การควบคุมคุณภาพสินคาเครื่องนุงหมและแฟช่ัน 3(3-0-6) 

 Apparel and Fashion Product Quality  Control  

 แนวคิดดานคุณภาพ การบริหารและการควบคุมคุณภาพในระบบการผลิต เทคนิค

ทางสถิติในการควบคุมคุณภาพ เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพท้ัง 7 อยาง 

กิจกรรมกลุมสรางคุณภาพ ตนทุนคุณภาพ การสุมตัวอยางเพ่ือการยอมรับ 

มาตรฐานคุณภาพและการประกันคุณภาพสินคาเครื่องนุงหมและแฟชั่น  

 Quality concepts; quality management and control in production 

system; statistical quality control techniques; 7 QC tool; quality control 

circle; cost of quality; acceptance sampling; quality standard and 

quality assurance for apparel and fashion products  
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TF2012307 การดําเนินธุรกิจเส้ือผาสําเร็จรูป 3(3-0-6) 

 Garment Merchandising  

 

หลักการเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป ระบบเอกสารใน

งานจ ัดการส ินค า เสื ้อผ า   ภาษาอ ังกฤษเพื ่อธ ุรก ิจ เสื ้อผ า   ต นท ุน เสื ้อผ า

อุตสาหกรรม  การนําเขาและสงออกในงานอุตสาหกรรม  ความสําคัญวัฒนธรรม

ของกลุมลูกคาในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป  

 

Principles of garment merchandising; documentation of merchandising; 

English for garment business; industrial garment costing; industrial 

import and export; importance of customer culture in garment industry 

   

TF2012312 การสรางตราสินคาสําหรับผูประกอบการ 3(3-0-6) 

 Branding for Fashion Entrepreneurs  

 แนวคิดการเปนผูประกอบการ  หลักการสรางและบริหารตราสินคา  การวิเคราะห

แนวโนมแฟชั่นเสื้อผาสําเร็จรูป  การสรางตราสินคาในระบบอุตสาหกรรม    

การสรางภาพลักษณธุรกิจแฟชั่นเสื้อผาสําเร็จรูป  การจัดทําแผนธุรกิจและมี

การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

 Concepts of entrepreneurship; principles of fashion branding and 

management; RTW (Ready-to-wear) fashion trends analysis; industrial 

brand building; visual merchandising for RTW fashion business; 

developing a business plan and field studies 
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กลุมวิชาโครงงาน 

 

TF2022331                

 

การเตรียมโครงงานทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีส่ิงทอ   

Project Preparation in Textile Innovation and Technology 

1(1-0-2) 

 หลักการจัดทําโครงงาน การจัดเตรียมขอมูล การเขียนโครงงาน  การอางอิงและ   

การเขียนบรรณานุกรม  การสัมมนาในงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 

Principles of project preparation; data preparation; project writing; 

reference and bibliography writing; seminar in textile innovation and 

technology 

 

TF2022332  โครงงานทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีส่ิงทอ       

Textile Innovation and Technology Project 

3(0-6-3) 

 รายวิชาบังคับกอน : TF2022331 การเตรียมโครงงานทางนวัตกรรมและ  

                                         เทคโนโลยีส่ิงทอ หรือเรียนควบคู 

ปฏิบัติการเก่ียวกับการคนควาความรูเชิงวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ดานอุตสาหกรรมสิ่งทอ การประยุกตใชในการทําโครงงานทางนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสิ่งทอ 

Research operation on academic knowledge, technology and innovation 

on textile industry; application in textile innovation and technology 

projects 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

กลุมวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ 

 

TF2023301                

 

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีส่ิงทอ 

Preparation for Cooperative Education for Textile 

Innovation and Technology                        

1(0-2-1) 

 กระบวนการสหกิจศึกษา  การเลือกสถานประกอบการและการสมัครงาน  

การสัมภาษณงานอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ ระบบคุณภาพและความปลอดภัย การเขียนรายงานและการนําเสนองาน 

Cooperative education process; selecting establishments and job 

applications; job interviews; personality development; labor law and 

professional ethics; quality system and safety; report writing and 

presentation delivery 

 
 

TF2023402 สหกิจศึกษาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีส่ิงทอ                             6(0-40-0) 

Cooperative Education for Textile Innovation and Technology 

 รายวิชาบังคับกอน : TF2023301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทาง 

                                         นวัตกรรมและเทคโนโลยีส่ิงทอ 

ปฏิบัติงานจริงดานอุตสาหกรรมสิ่งทอ เสมือนพนักงานของหนวยงานตามลักษณะงาน

ในตําแหนงงานท่ีไดรับการคัดเลือกเปนเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห จัดทํารายงาน

การปฏิบัติงาน หรือรายงานการทําโครงงานภายใตการดูแลของพนักงานพ่ีเลี้ยงและ

อาจารยนิเทศ     

Practice working in textile industry as an actual employee according to 

the position being appointed for not less than 16 weeks; accomplishing 

the work report or project report under the supervision of the mentor 

and supervisor  
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TF2023303  การฝกประสบการณวิชาชีพทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีส่ิงทอ 1       3(0-40-0)   

Professional Experience in Textile Innovation and Technology 1 

 รายวิชาบังคับกอน : TF2023301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทาง 

                                         นวัตกรรมและเทคโนโลยีส่ิงทอ 

ฝกประสบการณวิชาชีพดานอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ตามลักษณะงานในตําแหนงงาน     

ท่ีไดรับเปนเวลาไมนอยกวา 8 สัปดาห จัดทํารายงานการปฏิบัติงานภายใตการดูแล

ของพนักงานพ่ีเลี้ยงและอาจารยนิเทศ     

Professional experience in textile industry according to the position being 

appointed for not less than 8 weeks; accomplishing the work report under 

the supervision of the mentor and supervisor  

 
 

TF2023304 การฝกประสบการณวิชาชีพทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีส่ิงทอ 2       3(0-40-0) 

Professional Experience in Textile Innovation and Technology 2  

 รายวิชาบังคับกอน : TF2023301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทาง 

                                         นวัตกรรมและเทคโนโลยีส่ิงทอ 

ฝกประสบการณวิชาชีพดานอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ตามลักษณะงานในตําแหนงงาน    

ท่ีไดรับเปนเวลาไมนอยกวา 8 สัปดาห จัดทํารายงานการปฏิบัติงานภายใตการดูแล

ของพนักงานพ่ีเลี้ยงและอาจารยนิเทศ     

Professional experience in textile industry according to the position being 

appointed for not less than 8 weeks; accomplishing the work report under 

the supervision of the mentor and supervisor  
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    3.2 ช่ือ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย   

อาจารยประจาํหลักสูตรและอาจารยประจํา  

ลําดับ 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน, พ.ศ./ค.ศ. 

 

ผลงานวิชาการ 

(เร่ืองลาสุด 1 รายการ) 

ภาระการสอนตอสัปดาห 

แตละปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 

1 นายไพรตัน ปุญญาเจรญินนท 

อาจารย 

วท.ด.(วัสดุศาสตร), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2552 

วท.ม.(วิทยาศาสตรพอลิเมอร), มหาวิทยาลัยมหิดล

, 2543 

วศ.บ.(วิศวกรรมเคมสีิ่งทอ),  

สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล  

ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล, 2540 

Punyachareonnon, P., 

Deerattrakul, V., & Luepong, 

K. (2021). The Influence  of 

pH, Temperature and Time 

on Dyeing of Silk Fabric by 

Black Bean Anthocyanin-rich 

Extract as Colorant. Progress 

in Color, Colorants and 

Coatings, 14, 79-186. (Nov.) 

7 16 19 19 

2 นางสาวเสาวณีย อารจีงเจรญิ 

ผูชวยศาสตราจารย 

วศ.ม.(วิศวกรรมการจดัการอุตสาหกรรม),  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ, 2546 

วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งทอ),  

สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล  

ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล, 2533 

Wang, W. Y., Hui, K. T., Kan, 

C. W., Visesphan, K., 

Areechongchareon, S., 

Tiyasri, S. 

& Mongkholrattanasit, R. 

(2020). A Study of Thermal 

Conductivity Property of 

Socks. Materials Science 

Forum, 1007, 118-124. (Aug.) 

3 9 12 12 

3 นางสาวนงนุช  ศศิธร 

อาจารย 

Ph.D.(Textile and Material Engineering), 

Technical University of Liberec, Czech 

Republic, 2016 

วท.ม.(ปโตรเคมีและวิทยาศาสตรพอลิเมอร),  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549 

วศ.บ.(วิศวกรรมเคมสีิ่งทอ),  

สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล  

ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล, 2542 

Lam, Y. L., Wang, W. Y., Kan, 

C. W., Viengsima, M., 

Manarungwit, K., Sasithorn, 

N., & Mongkholrattanasit, R. 

(2020). Thermal 

Conductivity Properties of 

Summer Cooling Towels. 

Applied Mechanics and 

Materials, 901, 95-102. 

(Aug.) 

0 3 18 18 

https://www.scientific.net/author-papers/wen-yi-wang-7
https://www.scientific.net/author-papers/kwok-tung-hui
https://www.scientific.net/author-papers/chi-wai-kan
https://www.scientific.net/author-papers/krailerck-visesphan
https://www.scientific.net/author-papers/saowanee-areechongchareon
https://www.scientific.net/author-papers/somporn-tiyasri-1
https://www.scientific.net/author-papers/rattanaphol-mongkholrattanasit
https://www.scientific.net/MSF
https://www.scientific.net/MSF
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ลําดับ 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน, พ.ศ./ค.ศ. 

 

ผลงานวิชาการ 

(เร่ืองลาสุด 1 รายการ) 

ภาระการสอนตอสัปดาห 

แตละปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 

4 นายพิชิตพล เจรญิทรัพยานันท  

อาจารย 

วศ.ม.(สิ่งทอ),  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี, 2552 

ป.บัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมสิ่งทอ),  

สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล  

ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล, 2546 

วศ.บ.(วิศวกรรมเคมสีิ่งทอ),  

สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล  

ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล, 2538 

พิชิตพล เจริญทรัพยานันท, รวิภา 

ธรรมรงค  และ ธนวัฒน สิทธิ

ประสงค .  ( 2564 ) ,  การ เ พ่ิม

ประสิทธิภาพการยอมสีไดเรกท

บนผาฝายดวยโอโซน. วารสาร

วิศวกรรมศาสตร  ร าชมงคล

ธัญบุรี, 19(1), 48-54.  

(ม.ค.-มิ.ย.) 

 

0 12 20 20 

5 นายจําลอง  สาริกานนท  

อาจารย 

วศ.ม.(สิ่งทอ),  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี, 2552 

ป.บัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมสิ่งทอ),  

สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล  

ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล, 2546 

วศ.บ.(วิศวกรรมเคมสีิ่งทอ),  

สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล  

ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล, 2541 

Wang, W. Y., Ma, W. C., Kan, 

C. W., Sarikanon, C., 

Sarikanon, C., Kunadiloke, S. 

& Mongkholrattanasit, R. 

(2020). The Effect of Plasma 

Pretreat- ment of Dyeability 

of Silk with Acid Dye. Key 

Engineering Materials, 831, 

165–170. (Feb.) 

12 18 25 25 

6 นายรัตนพล  มงคลรตันาสิทธ์ิ 

ผูชวยศาสตราจารย 

Ph.D. (Textile Technology), Technical 

University of Liberec, Czech Republic, 2011 

วท.ม.(ปโตรเคมีและวิทยาศาสตรพอลิเมอร),  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546 

วศ.บ.(วิศวกรรมเคมสีิ่งทอ),  

สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล  

ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล, 2541 

ศษ.บ.(บริหารการศึกษา),  

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2541 

Pooyandeh, S., Shahidi, S., 

Khajehnezhad, A., & 

Mongkholrattanasit, R. 

(2021). In situ deposition of 

NiO nano particles on 

cotton fabric using sol-gel 

method-photocatalytic 

activation properties, 

Journal of Materials 

Research and Technology. 

12, 1-14. (May-Jun.) 

6 9 25 25 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณวิชาชีพภาคสนาม  

      จากการสํารวจความคิดเห็นของสถานประกอบการหรือผูใชบัณฑิต และการศึกษาวิเคราะห

ขอมูลท่ีเก่ียวของในรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) พบวาสถานประกอบการหรือผูใช

บัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณในงานอาชีพจริงกอนจบการศึกษา  ดังนั้นในหลักสูตร

จึงมีกลุมวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ ซ่ึงประกอบดวยรายวิชาการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา

ทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ รายวิชาสหกิจศึกษาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ สําหรับ

นักศึกษาหลักสูตร 4 ป ภาคปกติ และการฝกประสบการณวิชาชีพทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 

สําหรับนักศึกษาเทียบโอนหรือนักศึกษาท่ีไมสามารถลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาทางนวัตกรรม

และเทคโนโลยีสิ่งทอ ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการ

จัดสหกิจศึกษาและการฝกงานวิชาชีพ  พ.ศ. 2553     หรือมติของคณะกรรมการประจําหลักสูตร  

เพ่ือเตรียมความพรอม และฝกใหนักศึกษารูจักการประยุกตใชความรูท่ีเรียนมากับสภาพการทํางาน

จริงหลังสําเร็จการศึกษา 

    4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณสหกิจศึกษา 

          ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณสหกิจศึกษาของนักศึกษามีดังนี้ 

(1) มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา เขาใจวัฒนธรรมองคกร สามารถปรับตัวเขากับ    

สถานประกอบการ 

(2) บูรณาการองคความรูท่ีเรียนมา เขากับงานท่ีไดรับมอบหมายจาก              

สถานประกอบการ และแกปญหาท่ีเกิดข้ึนดวยเครื่องมือท่ีเหมาะสม ตามบริบท

ของเทคโนโลยีเครื่องจักรกลท่ีมีอยูอยางเปนระบบ 

(3) มีทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมสิ่งทอจาก             

สถานประกอบการอยางมีประสิทธิผล และเขาใจข้ันตอนหรือกระบวนการผลิตใน

สภาพการทํางานจริง 

(4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดี ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

(5) มีการสื่อสารในองคกรท่ีดี มีความตระหนักในการใชหรือสื่อสารดวยภาษาอ่ืน     ท่ี

เก่ียวของในรูปแบบของการนําเสนอ หรือใชเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงดิจิทัลได

อยางม่ันใจยิ่งข้ึน 

 



81 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

   4.2 ชวงเวลา 

         ภาคการศึกษาท่ี 1  ของปการศึกษาท่ี 4       

    4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

         จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา   

 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงาน 

      การทําโครงงานของนักศึกษา ตองเปนการบูรณาการความรูวิชาชีพเพ่ือการแกปญหาหรือ

ประยุกตใชความรูและความคิดสรางสรรคผลงานใหเกิดประโยชนเปนรูปธรรม มุงเนนใหมีการคนควา

พัฒนาทางดานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา โดยมีผูรวมโครงงานจํานวน

ไมเกิน 3 คนตอโครงงาน กําหนดใหมีการศึกษา ทดลอง/เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลและทํารายงาน

ตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดมีการสงรายงาน และ/หรือ นําเสนอผลงานตามกําหนดเวลา 

    5.1 คําอธิบายโดยยอ 

การคนควาความรูเชิงวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานอุตสาหกรรมสิ่งทอ              

การประยุกตใชในการทําโครงงานทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 

    5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

 คุณธรรม จริยธรรม 

 (1) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ 

ขององคกรและสังคม  

 ความรู 

 (1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการท่ีสําคัญ ท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา

ของสาขาวิชาเฉพาะดานทางเทคโนโลยี 

 (2) มีความรูในวิธีการและการใชเครื่องมือดานเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมในการทํางาน 

 (3) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกตแกไขปญหาในการ

ปฏิบัติงานจริงได 

 

 

 



82 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

ทักษะทางปญญา 

(1) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการทางดาน

เทคโนโลย ี

 (2) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาทางดานเทคโนโลยีไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช

ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 (3) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูทางดานเทคโนโลยีเพ่ิมเติมไดดวยตนเองเพ่ือการ

เรียนรูตลอดชีวิตและทันตอการเปลี่ยนแปลงขององคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ  

 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1) รูจักบทบาท หนาท่ี และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบหมายท้ังงานบุคคล

และงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองคกร 

 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) มีทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอขอมูลท้ัง ทางวาจาและลายลักษณอักษร และการสื่อ

ความหมายการเลือกใชสื่อในการนําเสนอท่ีเหมาะสม 

 (2) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพ่ือประกอบวิชาชีพใน

สาขาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของได 

 ทักษะการปฏิบัติงาน   

 (1) มีทักษะปฏิบัติการใชเครื่องมือและอุปกรณพ้ืนฐาน รวมถึงเทคโนโลยีเพ่ือประกอบวิชาชีพ

ในสาขาท่ีเก่ียวของไดอยางถูกตองและปลอดภัย 

 (2) มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมท้ังการปรับปรุง

พัฒนาระบบการทํางานอยางตอเนื่อง 

 (3) มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการทํางานรูปแบบโครงงาน (Project oriented) 
 

    5.3 ชวงเวลา 

              ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปการศึกษาท่ี 3  

    5.4 จํานวนหนวยกิต 

              3  หนวยกิต 
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    5.5 การเตรียมการ 

นักศึกษาตองผานรายวิชาการเตรียมโครงงานทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ จัดทํา

เคาโครงงานท่ีนักศึกษาสนใจ เสนออาจารยท่ีปรึกษา ดําเนินการตามแผนในเคาโครงงานท่ีไดรับ

ความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน มีการจัดเตรียมอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ โดยการให

คําปรึกษาเปนกลุมและรายบุคคล โดยนักศึกษาตองจัดทํารายงานตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

    5.6 กระบวนการประเมินผล 

นักศึกษาตองนําเสนอผลการดําเนินการของโครงงานตออาจารย ท่ีปรึกษา หรือ

คณะกรรมการสอบ หรือประเมินโครงงานท่ีคณะวิชาแตงตั้ง รูปแบบและเกณฑการประเมินเปนไป

ตามท่ีกําหนดดวยหลักการวัดและประเมินผลการศึกษา 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

มีความรู สมรรถนะทางวิชาชีพ และ

ทักษะปฏิบัติท่ีสามารถปฏิบัติงานได

ทันทีท่ีเริ่มงาน มีความคิดสรางสรรค 

และสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนา

ไดอยางมีหลักการ 

1. มีการใชเทคนิคการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญ โดยเนนหลักการทางทฤษฎีและประยุกต

หลักการทางทฤษฎีลงสูการปฏิบัติ 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหนักศึกษา

คนควาจากแหลงความรูตางๆ และการอภิปรายรวมกัน 

เชน รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน 

3. ในรายวิชาปฏิบัติจัดใหนักศึกษาทุกคนไดลงมือปฏิบัติ

จริง ท้ังในรูปแบบปฏิบัติตามคําแนะนํา และใหนักศึกษา

คิดและวางแผนการปฏิบัติงานดวยตนเอง 

4. จัดกิจกรรมการปฏิบัติงานจากสถานการณจริง และให

นักศึกษาไดเขาปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการท่ี

เก่ียวของกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

5 .  มีกิจกรรมการ เรี ยนรูปแบบการแกปญหาจาก

สถานการณจริง กิจกรรมเสริมความรูและประสบการณ

เพ่ิมเติม เชน การศึกษาดูงานภายนอก การเชิญวิทยากร

จากสถานประกอบการมาใหความรู 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน     

    2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

          2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

                   ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม 

(2) มีวินัย ซ่ือสัตย สุจริต และมีจิตสาธารณะ 

(3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

                   ข. หมวดวิชาเฉพาะ   

(1) เขาใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 

(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไข

ขอขัดแยงตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของ

ผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางเทคโนโลยี

ตอบุคคล องคกร สังคม และสิ่งแวดลอม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู

ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีใน

แตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

                     

2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม   

(1) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา 

(2) เปดโอกาสใหนักศึกษาจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคม แสดงถึงความ

เสียสละ 

(3) สอดแทรกความซ่ือสัตยตอตนเองและสังคม 

(4) จัดกิจกรรมประเด็นคุณธรรม จริยธรรมท่ีกําลังพูดคุยในสังคม 

(5) สรางความตระหนักในดานจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   
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    2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม      

(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตาม

กําหนดเวลาท่ีมอบหมายและการเขารวมกิจกรรม 

(2) ประเมินจากการเขารวมกิจกรรม 

(3) ประเมินจากการกระทําทุจริตในการสอบ 

(4) ประเมินผลจากกรณีศึกษาและการอภิปราย ดานคุณธรรม จริยธรรม 

(5) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ

ตางๆ  

 

     2.2 ความรู 

    2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

                   ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(1) เขาใจองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ 

(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขา 

(3) สามารถนําผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและ

วิชาชีพ 

                   ข. หมวดวิชาเฉพาะ   

(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยพ้ืีนฐานการบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใช

กับงานทางดานเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ และการสรางนวัตกรรมทาง

เทคโนโลย ี

(2) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการท่ีสําคัญ ท้ังในเชิงทฤษฎีและ

ปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางเทคโนโลย ี

(3) มีความรูในวิธีการและการใชเครื่องมือดานเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมใน

การทํางาน 

(4) สามารถบูรณาการความรูดานเทคโนโลยีกับความรูในศาสตรอ่ืนๆ           

ท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสมเชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 

(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกตแกไข

ปญหาในการปฏิบัติงานจริงได 
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          2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู  

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

(2) มอบหมายใหนักศึกษาทําโครงงาน 

(3) ใชการสอนหลายรูปแบบ โดยเนนหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ      

เพ่ือใหเกิดองคความรู   

(4) ฝกการแกปญหาจากการสรางสถานการณจําลอง 

(5) จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง โดยการศึกษาดูงาน 
 

           2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  

(1) ประเมินดานความรูจากกิจกรรมของผูเรียน 

(2) ประเมินจากการทดสอบ 

(3) ประเมินจากผลการปฏิบัติจากงานท่ีมอบหมาย 

(4) สังเกตุพฤติกรรมจากการสรางสถานการณจําลอง 

(5) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน 

 

    2.3 ทักษะทางปญญา 

          2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

                   ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(1) คิดอยางมีระบบบนพ้ืนฐานของขอมูลและขอเท็จจริง 

(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูล แนวคิด และหลักฐาน เพ่ือการ

วิเคราะหปญหา 

(3) สามารถบูรณาการความรูเพ่ือการศึกษาปญหาท่ีซับซอน และเสนอแนะ

แนวทางแกปญหา 

                   ข. หมวดวิชาเฉพาะ   

(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีด ี

(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความ

ตองการทางดานเทคโนโลย ี
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(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาทางดานเทคโนโลยีไดอยางมีระบบ 

รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

(4) มีจินตนาการและมีความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูทางดาน

เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอด

องคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

(5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูทางดานเทคโนโลยีเพ่ิมเติมไดดวย

ตนเองเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตและทันตอการเปลี่ยนแปลงขององคความรู

และเทคโนโลยีใหม ๆ  

 

           2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา  

(1) มอบหมายงานท่ีสงเสริมการคิด วิเคราะหและสังเคราะห 

(2) สงเสริมการเรียนรูจากการแกปญหา 

(3) ใหนักศึกษาปฏิบัติการจากสถานการณจริง 

(4) การศึกษา คนควา และรายงานทางเอกสารและรายงานหนาชั้นเรียน 

(5)  การอภิปรายกลุม 
 

            2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา   

(1) ประเมินจากผลงานท่ีมอบหมาย 

(2) ประเมินจากกิจกรรมดานทักษะการแกปญหา 

(3) ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณจริง 

(4) สังเกตผุูเรียนในดานการใชความคิดสรางสรรค 

 

     2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

          2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

               ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(1) มีมนุษยสัมพันธท่ีดี และยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล 

(2) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม 

(3) มีความรับผิดชอบตอผลการกระทําและการนําเสนอ 
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                    ข. หมวดวิชาเฉพาะ  

(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาท้ังภาษาไทย

และภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขา

วิชาชีพทางดานเทคโนโลยีสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นท่ีเหมาะสม 

(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคท้ัง

สวนตัวและสวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเอง

และของกลุม รวมท้ังใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการ

แกไขปญหาสถานการณตาง ๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทางดานเทคโนโลยี

ท้ังของตนเองและสอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

(4) รูจักบทบาท หนาท่ี และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบหมาย

ท้ังงานบุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังใน

ฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยาง

เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองคกร 

(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานดานเทคโนโลยี

และการรักษาสภาพแวดลอม พลังงาน 
 

         2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความ

รับผิดชอบ  

(1) กําหนดการทํางานกลุมโดยใหหมุนเวียนการเปนผูนํา การเปนสมาชิกกลุม

และผลัดกันเปนผูรายงาน 

(2) สงเสริมใหนักศึกษากลาแสดงออกและเสนอความคิดเห็น หรือการระดม

สมอง โดยการจัดอภิปราย มีการเสวนางานท่ีมอบหมายท่ีใหคนควา 

(3) ปลูกฝงใหมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับในงานกลุม 

(4) ใหคําแนะนําในการเขารวมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ 

เพ่ือสงเสริมทักษะการอยูในสังคม 

(5) สงเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
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            2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล       

และความรับผิดชอบ  

(1) ประเมินผลจากพฤติกรรมการทําหนาท่ีเปนผูนําและผูตามท่ีด ี

(2) ประเมินผลจากการกิจกรรมสมมุติในการเสวนาและการอภิปราย 

(3) ประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 

(4) ติดตามการทํางานรวมกับสมาชิกกลุมของนักศึกษาเปนระยะ            

พรอมบันทึกพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

(5) สังเกตุพฤติกรรมจากกิจกรรมการระดมสมอง 

 

     2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

                   ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิต ิ

(2) สามารถประยุกตใหวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหา

และการนําเสนอรายงาน 

(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เ ก็บรวบรวมขอมูล 

ประมวลผล และแปลความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศได

อยางเหมาะสม 

(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(5) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีหลากหลายอยางเหมาะสมและ

ปลอดภัย ในการเรียนรู สรางสรรค และสื่อสาร  

     ข. หมวดวิชาเฉพาะ   

(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรสําหรับการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพได

เปนอยางด ี

(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร หรือการแสดง

สถิติประยุกตตอการแกปญหาท่ีเก่ียวของไดอยางสรางสรรค 

(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยไดอยาง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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(4) มีทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอขอมูลท้ัง ทางวาจาและลายลักษณ

อักษร และการสื่อความหมายการเลือกใชสื่อในการนําเสนอท่ีเหมาะสม 

(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพ่ือประกอบ

วิชาชีพในสาขาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของได 
 

          2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(1) สงเสริมใหมีการตัดสินใจบนฐานขอมูลและขอมูลเชิงตัวเลข 

(2) มอบงานคนควาองคความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ และใหนักศึกษานําเสนอ

หนาชั้น 

(3) การใชศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงาน 

(4) สงเสริมการเรียบเรียงขอมูลและการนําเสนอ โดยใหความสําคัญในการ

อางอิงแหลงท่ีมาของขอมูล  
 

          2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตรและสถิติ ท่ีเก่ียวของ 

(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบาย เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือ

ตาง ๆ และการอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ท่ีมีการนําเสนอตอชั้นเรียน 

(3) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาดานความมีเหตุผลและมีการบันทึกเปนระยะ 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

      2.6 ดานทักษะการปฏิบัติงาน  

          2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติงาน 

               ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

                         ไมมี  

                    ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

(1) มีทักษะปฏิบัติการใชเครื่องมือและอุปกรณพ้ืนฐาน รวมถึงเทคโนโลยีเพ่ือ

ประกอบวิชาชีพในสาขาท่ีเก่ียวของไดอยางถูกตองและปลอดภัย 

(2) มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมท้ัง

การปรับปรุงพัฒนาระบบการทํางานอยางตอเนื่อง 

(3) สามารถบูรณาการการเรียนรูรวมกับการทํางาน 

(4) มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการทํางานรูปแบบโครงงาน (Project 

oriented) 

(5) สามารถปฏิบัติงานจรงิในสถานประกอบการ 
 

          2.6.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการปฏิบัติงาน 

(1) สรางทักษะในการปฏิบัติงาน 

(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผูเชี่ยวชาญ 

(3) สนับสนุนการเขาประกวดทักษะดานการปฏิบัติ 

(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา 

(5) สนับสนุนการทําโครงงาน 

(6) การฝกงานในสถานประกอบการ      

 

          2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติงาน 

(1) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

(2) การประเมินผลการทํางานในภาคปฏิบัต ิ

(3) การประเมินโครงงานของนักศึกษา 

(4) การประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)   

         3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ผลลัพธการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังน้ี 

 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 
ทักษะความสมัพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1) 

 

 

2) 

 

3) 

 

 

 

 

ปฏิบัติตามกฎหมาย    

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

และกฎเกณฑของสังคม 

มีวินัย ซื่อสัตย สุจรติ  

และมีจติสาธารณะ 

มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

รับผิดชอบตอตนเองและ

สังคม 

1) 

 

 

2) 

 

 

3) 

 

 

 

 

 

เขาใจองคความรูใน

สาขาวิชาอยางกวางขวาง

และเปนระบบ 

สามารถติดตาม

ความกาวหนาทางวิชาการ

และเทคโนโลยีของสาขา 

สามารถนําผลงานวิจัยท่ี

เก่ียวของมาใชในการ

แกปญหาดานวิชาการและ

วิชาชีพ 

1) 

 

2) 

 

 

 

3) 

 

 

 

 

คิดอยางมีระบบบนพ้ืนฐาน

ของขอมูลและขอเท็จจริง 

สามารถสืบคน ตคีวาม 

และประเมินขอมลู แนวคิด 

และหลักฐาน เพ่ือการ

วิเคราะหปญหา 

สามารถบูรณาการความรู

เพ่ือการศึกษาปญหาท่ี

ซับซอน และเสนอแนะ

แนวทางแกปญหา 

1) 

 

 

2) 

 

3) 

 

 

มีมนุษยสมัพันธท่ีดี     

และยอมรับความแตกตาง

ระหวางบุคคล 

แสดงภาวะผูนําและผูตาม

ไดอยางเหมาะสม 

มีความรับผิดชอบตอผล

การกระทําและการ

นําเสนอ 

1) 

 

2) 

 

 

3) 

 

 

 

 

4) 

 

 

5) 

 

 

เขาใจหลักเบ้ืองตนทาง

คณิตศาสตรและสถิต ิ

สามารถประยุกตใหวิธีการทาง

คณิตศาสตรและสถิติในการศึกษา

ปญหาและการนําเสนอรายงาน 

สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือใน

การสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล 

ประมวลผล และแปลความหมาย 

รวมถึงการนําเสนอขอมูล

สารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

สามารถใชภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยาง

มีประสิทธิภาพ               

สามารถเลือกใชเทคโนโลยดีิจิทัลท่ี

หลากหลายอยางเหมาะสมและ

ปลอดภัยในการเรียนรู สรางสรรค 

และสื่อสาร  
 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณ
ฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณ

ะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กลุมวิชาภาษาไทย   

GE2100101  ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร                   
GE2100102  ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สารธุรกิจ                   

GE2100103  ภาษาไทยเพ่ือการนําเสนอ                   
GE2100106  การสรรคสรางภาษาเพ่ือพัฒนาชีวิต                   

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ   

GE2200101  ภาษาอังกฤษเทคนิค                  
GE2200102  ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ                  

GE2200103  การอานภาษาอังกฤษ                  
GE2200104  การฟงภาษาอังกฤษ                  
GE2200105  การสนทนาภาษาอังกฤษ                  
GE2200106  ภาษาจีนพ้ืนฐาน                  
GE2200107  ภาษาจีนเพ่ือการสือ่สาร                  
GE2200108  ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรยีนรู                  

 
 

 
 

  
 

    

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณ
ฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณ

ะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 ความรบัผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

 

 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

GE2200109  ทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ                  
GE2200110  ภาษาอังกฤษเพ่ือการพูดในท่ีสาธารณะ 

                 และการโตวาที 

                 

GE2200111  ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจออนไลน                  
GE2200112  ภาษาอังกฤษผานวรรณกรรมในสื่อ                  
GE2200113  ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร                  
GE2200114  ภาษาและวัฒนธรรม                  
กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  

GE2300101  พลวัตทางสังคมและความทันสมัย                  
GE2300102  มนุษยสัมพันธ                  

GE2300103  ระเบียบวิธีวิจัย                  

GE2300107  กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ                  
GE2300108  อาเซียนศึกษา                  

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณ
ฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณ

ะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

GE2300110  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดี มสีุข                  

GE2300111  ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน                  

GE2300112  ชุมชนศึกษา                  
GE2300113  วัยใส ใจสะอาด                  
GE2400102  จิตวิทยาท่ัวไป                  
GE2400103  ไทยศึกษา                  

GE2400104  การพัฒนาบุคลิกภาพ                  
GE2400105  พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                  
GE2400109  ทักษะการรูสารสนเทศ                  

GE2400110  จิตปญญาเพ่ือการพัฒนาตน                  
                  

                  

                  

                  

                  

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณ
ฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณ

ะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กลุมวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ  

GE2500101  พลศึกษา                  

GE2500102  ลีลาศ                  

GE2500103  กีฬาประเภททีม                  

GE2500104  กีฬาประเภทบุคคล                  

GE2500105  นันทนาการ                  
GE2500106  ศิลปะการปองกันตวัและการตอสูดวย 

                  มวยไทย       

                 

GE2500107  การฝกดวยนํ้าหนักเพ่ือสุขภาพ                  

GE2500108  การว่ิงเหยาะเพ่ือสขุภาพ                  

                  

                  

                  

                  

                  

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณ
ฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณ

ะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

GE2600101  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน                  
GE2600102  สถิตเิบ้ืองตน                           

GE2600103  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                  

GE2600104  การวิเคราะหขอมลูดวยโปรแกรมสําเร็จรูป    

                 ทางสถิต ิ   

                 

GE2700101  วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน                       

GE2700102  สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร                  

GE2700103  ชีวิตกับเทคโนโลย ี                  
GE2700104  วิทยาศาสตรกับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก                  

GE2700105  การใชชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม                  

                  
                  
                  
                  
                  

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณ
ฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณ

ะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กลุมวิชาบูรณาการดานสังคมศาสตร 

GE2810101  โลกในศตวรรษท่ี 21                   
GE2810102  การพัฒนาตนเพ่ืออาชีพ                   

GE2810103  ชีวิตและการคิดเชิงบวก                   

GE2810104  การออกกําลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ                  

GE2810105  กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ                  

GE2810106  จิตอาสาและการปองกันสาธารณภัย                  

GE2810107  การคิดและการออกแบบนวัตกรรม 

                 สรางสรรคของมนุษย 

                 

GE2810108  เรารัก มทร.พระนคร                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณ
ฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณ

ะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กลุมวิชาบูรณาการดานวิทยาศาสตร 

GE2820101  ปกิณกคณิตศาสตร                     

GE2820102  วิทยาศาสตรกับการดํารงชีวิต                    

GE2820103  วัสดุและการประยกุตใชในชีวิตประจําวัน                    

GE2820104  การคิด การตดัสินใจและการแกปญหา                  
GE2820105  การเปลี่ยนผานสูเทคโนโลยีสีเขียว 

                  เพ่ือความยั่งยืน 

                 

GE2820106  ทรัพยสินทางปญญากับอุตสาหกรรมสีเขียว                  

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณ
ฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณ

ะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
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     3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  ผลลัพธการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 
ทักษะความสมัพันธ ระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการปฏิบัติงาน 

1)  เขาใจและซาบซึ้งใน

วัฒนธรรมไทย 

ตระหนักในคณุคาของ

ระบบคณุธรรม 

จริยธรรม เสียสละ 

และซื่อสตัยสุจรติ 

2)  มีวินัย ตรงตอเวลา 

รับผิดชอบตอตนเอง

และสังคม เคารพ

กฎระเบียบและขอ 

บังคับตาง ๆ ของ

องคกรและสังคม 

3)  มีภาวะความเปนผูนํา

และผูตาม สามารถ

ทํางานเปนหมูคณะ 

สามารถแกไขขอ

ขัดแยงตามลําดับ

ความ สําคญั เคารพ

สิทธิและรับฟงความ

1) มีความรูและความ

เขาใจทางคณิตศาสตร

พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี พ้ืนฐาน

การบริหารจัดการและ

เศรษฐศาสตร เพ่ือการ

ประยุกตใชกับงาน

ทางดานเทคโนโลยีท่ี

เก่ียวของ และการสราง

นวัตกรรมทาง

เทคโนโลย ี

2)  มีความรูและความ

เขาใจเก่ียวกับหลักการ

ท่ีสําคัญ ท้ังในเชิง

ทฤษฎีและปฏิบัติ ใน

เน้ือหาของสาขาวิชา

เฉพาะดานทาง

เทคโนโลย ี

1) มีความคิดอยางมี

วิจารณญาณท่ีด ี

2) สามารถรวบรวม ศึกษา 

วิเคราะห และสรุป

ประเด็นปญหาและ

ความตองการทางดาน

เทคโนโลย ี

3) สามารถคิด วิเคราะห 

และแกไขปญหา

ทางดานเทคโนโลยีได

อยางมีระบบ รวมถึง

การใชขอมูลประกอบ 

การตัดสินใจในการ

ทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4) มีจินตนาการและมี

ความยืดหยุนในการ

ปรับใชองคความรู

ทางดานเทคโนโลยีท่ี

1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนท่ี

หลากหลาย และสามารถ

สนทนาท้ังภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถใช

ความรูในสาขาวิชาชีพ

ทางดานเทคโนโลยสีื่อสาร

ตอสังคมไดในประเด็นท่ี

เหมาะสม 

2) สามารถเปนผูรเิริ่มแสดง

ประเด็นในการแกไข

สถานการณเชิงสรางสรรคท้ัง

สวนตัวและสวนรวม พรอม

ท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะ

ท้ังของตนเองและของกลุม 

รวมท้ังใหความชวยเหลือ 

และอํานวยความสะดวกใน

การแกไขปญหาสถานการณ

ตาง ๆ 

1) มีทักษะในการใช

คอมพิวเตอรสําหรับการ

ทํางานท่ีเก่ียวของกับ

วิชาชีพไดเปนอยางด ี

2) มีทักษะในการวิเคราะห

ขอมูลสารสนเทศทาง

คณิตศาสตรหรือการ

แสดงสถิตปิระยุกตตอ

การแกปญหาท่ีเก่ียวของ

ไดอยางสรางสรรค 

3) สามารถประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารท่ีทัน 

สมัยไดอยางเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 

4) มีทักษะในการสื่อสาร 

การนําเสนอขอมูลท้ัง 

ทางวาจาและลายลักษณ

อักษร และการสื่อ

1) มีทักษะปฏิบัติการใช

เครื่องมือและอุปกรณ

พ้ืนฐาน รวมถึง

เทคโนโลยีเพ่ือประกอบ

วิชาชีพในสาขาท่ี

เก่ียวของไดอยางถูกตอง

และปลอดภัย 

2) มีทักษะในการบริหาร

จัดการ การวางแผน การ

บริหารความเสี่ยง รวมท้ัง

การปรับปรุงพัฒนาระบบ

การทํางานอยางตอเน่ือง 

3) สามารถบูรณาการการ

เรียนรูรวมกับการทํางาน 

4) มีทักษะปฏิบัติและ

ความสามารถในการ

ทํางานรูปแบบโครงงาน 

(Project oriented) 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณ
ฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณ

ะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
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คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 
ทักษะความสมัพันธ ระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการปฏิบัติงาน 

คิดเห็นของผูอ่ืน 

รวมท้ังเคารพใน

คุณคาและศักดิศ์รีของ

ความเปนมนุษย 

4)  สามารถวิเคราะหและ

ประเมินผลกระทบ

จากการใชความรูทาง

เทคโนโลยีตอบุคคล 

องคกร สังคม และ

สิ่งแวดลอม 

5)  มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

และมีความรับผิดชอบ

ในฐานะผูประกอบ

วิชาชีพ 

รวมถึงเขาใจถึงบริบท

ทางสังคมของวิชาชีพ

เทคโนโลยีในแตละ

สาขาตั้งแตอดตีจนถึง

ปจจุบัน 

3) มีความรูในวิธีการและ

การใชเครื่องมือดาน

เทคโนโลยีไดอยาง

เหมาะสมในการ

ทํางาน 

4) สามารถบูรณาการ

ความรูดานเทคโนโลยี

กับความรูในศาสตร

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของอยาง

เหมาะสม เชน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร 

เปนตน 

5) สามารถใชความรูและ

ทักษะในสาขาวิชาของ

ตนในการประยุกต

แกไขปญหาในการ

ปฏิบัติงานจริงได 

 

  

เก่ียวของอยาง

เหมาะสม ในการพัฒนา

นวัตกรรมหรือตอยอด

องคความรูจากเดิมได

อยางสรางสรรค 

5) สามารถสืบคนขอมูล

และแสวงหาความรู

ทางดานเทคโนโลยี

เพ่ิมเตมิไดดวยตนเอง

เพ่ือการเรยีนรูตลอด

ชีวิตและทันตอการ

เปลี่ยนแปลงขององค

ความรูและเทคโนโลยี

ใหม ๆ 

 

 

3) สามารถวางแผนและ

รับผิดชอบในการพัฒนาการ

เรียนรูทางดานเทคโนโลยีท้ัง

ของตนเอง และสอดคลองกับ

ทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

4) รูจักบทบาท หนาท่ี และมี

ความรับผิดชอบในการทํางาน

ตามท่ีมอบหมายท้ังงานบุคคล

และงานกลุม สามารถปรับตัว

และทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังใน

ฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถวางตัว

ไดอยางเหมาะสมกับความ

รับผิดชอบ และมีความรัก

องคกร 

5) มีจิตสํานึกความรับผดิชอบ

ดานความปลอดภยัในการ

ทํางานดานเทคโนโลยีและ

การรักษาสภาพแวดลอม

พลังงาน 

ความหมายการเลือกใช

สื่อในการนําเสนอท่ี

เหมาะสม 

5) สามารถใชเครื่องมือการ

คํานวณและเครื่องมือ

ทางเทคโนโลยี เพ่ือ

ประกอบวิชาชีพในสาขา

เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของได 

 

  

5) สามารถปฏิบัติงานจริง

ในสถานประกอบการ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณ
ฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณ

ะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

      ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสมัพันธ  

ระหวางบุคคลและ            

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะการ

ปฏิบัติงาน 

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

TF2021101 เคมีท่ัวไปในอุตสาหกรรมสิ่งทอ                               

TF2021102 วิทยาศาสตรเสนใย                               

TF2021103 สถิติสําหรับงานสิ่งทอ                               

TF2021104 วัสดุสิ่งทอ                               

TF2021105 การฝกทักษะในงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ                               

TF2021106 การสรางผลติภณัฑสิ่งทอและของท่ีระลึก                               

TF2021107 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน   

                สถานประกอบการ 

                              

TF2021108 โครงสรางผาและการออกแบบ                               

TF2021109 นวัตกรรมสิ่งทอ                                

TF2031104 ทักษะดิจิทัล                               

TF2022210 การเตรียมสิ่งทอ                               

TF2022211 เสนใยประดิษฐและนวัตกรรม                               

TF2022212 การยอมสีสิ่งทอ                               

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณ
ฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณ

ะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

      ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสมัพันธ  

ระหวางบุคคลและ            

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะการ 

ปฏิบัติงาน 

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

TF2022213 การยอมสีสิ่งทอในระบบอุตสาหกรรม                               

TF2022214 เทคโนโลยีการพิมพสิ่งทอ                                

TF2022215 สารใหสีทางสิ่งทอ                                

TF2022216 สิ่งทอเทคนิค                                

TF2022217 การตกแตงสําเรจ็สิ่งทอ                                

TF2022218 สารชวยทางสิ่งทอ                               
TF2022219 การเทียบและผสมส ี                               

TF2022220 การทดสอบสิ่งทอเชิงกายภาพ                               

TF2022221 การทดสอบสิ่งทอเชิงเคมีและ 

                ความคงทนของส ี

                              

TF2022222 สีและการวัด                               

TF2022323 นอนวูฟเวน                               

TF2022324 เทคโนโลยีสยีอมจากธรรมชาติ                                

TF2022325 สารใหสีนอกงานสิ่งทอ                                

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณ
ฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณ

ะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

      ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสมัพันธ  

ระหวางบุคคลและ            

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะการ 

ปฏิบัติงาน 

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

TF2022326 การจัดการนวัตกรรมสิ่งทอสําหรับ 

                ผูประกอบการ 

                              

TF2022327 คุณภาพนํ้าและสิ่งแวดลอม                               

TF2022328 หัวขอเฉพาะทางในงานสิ่งทอ                               

TF2011101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ                               

TF2011104 พ้ืนฐานเก่ียวกับเครื่องนุงหม                               

TF2011107 การจัดการอุตสาหกรรมสิ่งทอและธุรกิจ  

                แฟช่ัน 
                              

TF2011108 การควบคุมคุณภาพสินคาเครื่องนุงหม 

                และแฟช่ัน 
                              

TF2012307 การดําเนินธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป                               

TF2012312 การสรางตราสินคาสาํหรับ 

                ผูประกอบการ 
                              

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณ
ฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณ

ะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

      ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสมัพันธ  

ระหวางบุคคลและ            

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะการ 

ปฏิบัติงาน 

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

TF2022331 การเตรียมโครงงานทางนวัตกรรมและ 

                เทคโนโลยีสิ่งทอ 

                              

TF2022332 โครงงานทางนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

                สิ่งทอ 

                              

TF2023301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทาง 

                นวัตกรรมและเทคโนโลยสีิ่งทอ 

                              

TF2023402 สหกิจศึกษาทางนวัตกรรมและ 

                เทคโนโลยีสิ่งทอ  

                              

TF2023303 การฝกประสบการณวิชาชีพทาง 

                นวัตกรรมและเทคโนโลยสีิ่งทอ 1 

                              

TF2023304 การฝกประสบการณวิชาชีพทาง 

                นวัตกรรมและเทคโนโลยสีิ่งทอ 2 

                              

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณ
ฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณ

ะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

           การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2560  (ภาคผนวก  ก)   

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยตองกําหนดระบบและกลไกในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และสราง

ความเขาใจใหกับผูปฏิบัติงานท้ังองคกรใหมีแนวทางในการดําเนินการเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย

ถือเปนสวนหนึ่งของ     การประกันคุณภาพภายใน เพ่ือยืนยันวาผูสําเร็จการศึกษาทุกคน มีผลลัพธ

การเรียนรูอยางนอยเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552   

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

         2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา  

มีการทวนสอบผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcomes) ของนักศึกษา ในทุกรายวิชาท่ีมี

การเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา โดยนักศึกษา ผูสอน และมีการแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เพ่ือดําเนินการทวนสอบตามกระบวนการท่ีกําหนด หรือตามระบบและกลไก

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และรายงานผลใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร, ผูบริหารระดับคณะวิชาทราบ 

และเพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการสงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง รายวิชาอยางตอเนื่อง 

 2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ประจําภาคการศึกษาหรืออยาง

นอยประจําปการศึกษา เปนไปตามระบบประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพ่ือเปนการทวนสอบ

วาแตละรายวิชาของหลักสูตร ในแตละภาคการศึกษา/ปการศึกษา มีรายวิชาใดบางในภาพรวมท่ี

นักศึกษา ผูสอน และคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ พบปญหาและอุปสรรค หรือขอเสนอแนะตอ

การปรับปรุง พัฒนา และตองนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะวิชา เพ่ือพิจารณาหาแนวทางใน

การสงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง หลักสูตรอยางตอเนื่อง  
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

     มีกระบวนการในการดําเนินการ เพ่ือยืนยันวาบัณฑิตทุกคนท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ในแตละปการศึกษา มีคุณภาพตามคุณลักษณะพึงประสงคและผลลัพธการเรียนรูท่ีกําหนด สอดคลอง

กับความตองการของผูใชบัณฑิต โดยอาจใชการประเมินจาก 

(1) การทวนสอบหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ศิษยเกา ผูมีสวนไดสวนเสีย และ/หรือ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก นําขอมูลในแตละปการศึกษามาประกอบการจัดทํา มคอ.7 เพ่ือการพัฒนา 

ปรับปรุง สาระรายวิชาของหลักสูตรในแตละปการศึกษา 

(2) ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตในแตละรุนปการศึกษา ในดานท่ีเปนนัยสําคัญตอการนํา

ขอมูลมาใชเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร อาทิ ระยะเวลาในการหางานทํา ความคิดเห็นตอความรู 

ความสามารถ ท่ีนําไปใชในการทํางาน ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร เปนตน  

 (3) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืนถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม 

คุณสมบัติดานอ่ืน ๆของบัณฑิตท่ีเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ 

 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

           นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาในทุกหมวดวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร และมี

ผลการศึกษาผานตามเกณฑการประเมินผลการศึกษา ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 และ

ผานการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560  
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

    1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา  

    1.2 ชี้แจงแนวทางการเรียนการสอน  บทบาทของผูสอน  เทคนิคการสอน  การใชสื่อการสอน  

การวัดและประเมินผล ศึกษารายละเอียดในแตละหมวดของหลักสูตร และการวิจัยในชั้นเรียน  

    1.3 แนะนําการเขียน มคอ.3 - มคอ.6  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   

พ.ศ. 2552 

    1.4 กําหนดอาจารยพ่ีเลี้ยงเพ่ือชวยเหลือและใหคําปรึกษา 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณในสาขาท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัยการสอนอยางตอเนื่อง  

(2) มีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลใหทันสมัย 

(3) สนับสนุนใหอาจารยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการวัดและประเมินผล รวมกับ

คณาจารยในหลักสูตรอ่ืน 

(4) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรูทางดานภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนการสอน 

(5) ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา ดานการเรียนการสอนและการวัดและการประเมินผล 

     2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรู

และคุณธรรม 

(2) สงเสริม สนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน  วิจัยเชิงวิชาชีพ  การบูรณาการงานวิจัย  

เขากับการเรียนการสอน 

(3) สงเสริมใหอาจารยมีประสบการณในงานอุตสาหกรรม การฝงตัวในสถานประกอบการ 

(4) ใหการสนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองคกรตางๆ 

การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน

ประสบการณ 
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(5) สนับสนุนใหอาจารยเขารวมกิจกรรมงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

(6) สนับสนุนใหอาจารย เขียนตํารา หรือจัดทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมการมี

ตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 

      2.3 การพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ใหม) 

(1) สํารวจและวางแผนทดแทนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีไมสามารปฏิบัติหนาท่ีได 

อาทิ เกษียณอายุ ลาศึกษาตอ ยายหรือสับเปลี่ยนไปประจําหลักสูตรอ่ืน เปนตน  

(2) แตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ใหม)  และมีการใหความรู  ความเขาใจใน   

การบริหารหลักสูตรโดยประธานหลักสูตรหรืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนอ่ืนท่ี

ถูกมอบหมาย  

(3) รวมประชุมและรวมจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)     

ประจําภาค/ประจําป 

(4) สงเสริมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ใหม) ใหมีการเพ่ิมพูนความรู และสรางเสริม

ประสบการณ   ในการบริหารหลักสูตรในทุก ๆ ดาน และแลกเปลี่ยนเรียนรูใน   

การบริหารหลักสูตรกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอ่ืน ๆ อยางตอเนื่อง  
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลักสูตร 

 

การดําเนินการดานการประกันคุณภาพหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 และตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 รวมท้ังระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยใช

เกณฑการประเมินตามองคประกอบ ดังนี้  

1. การกํากับมาตรฐาน 

2. บัณฑิต 

3. นักศึกษา 

4. อาจารย 

5. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

6. สิง่สนับสนุนการเรียนรู 

โดยหลักสูตรตองมีการดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑและ/หรือประเด็นสําคัญในแตละ

องคประกอบดังกลาวอยางมีคุณภาพ ตามรายละเอียดดังนี้    

1. การกํากับมาตรฐาน 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น กําหนดการกํากับมาตรฐานใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 สอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2557 คํานึงถึงการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง สอดคลองกับบริบทและวิสัยทัศนของ

มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมอบหมายใหกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย ทําหนาท่ีกํากับดูแลการบริหาร

จัดการหลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย    และคณบดีทําหนาท่ีกํากับดูแลการบริหารหลักสูตร 

ในระดับคณะวิชา โดยในระดับหลักสูตรมีการแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาท่ีบริหาร

หลักสูตร  ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร   รวมท้ังมีการกํากับ   ติดตาม  ประเมินผลการ

ดําเนินงานเปนประจําทุกป และพิจารณาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร  
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ท้ังนี้การกํากับมาตรฐาน  ในดานการบริหารหลักสูตรจะมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

บริหารหลักสูตรจํานวน 5 คน โดยมีผูบริหารคณะวิชา เปนผูกํากับดูแลและคอยใหคําแนะนํา 

ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติใหแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ซ่ึงการกํากับมาตรฐานหลักสูตร

ตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1.1 จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย 5 คน 

 1.2 คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือมี

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  และตองมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ

ปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณา

แตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง 

1.3 กรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรไมเกิน 5 ป 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะตองวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับฝายบริหาร

และอาจารยผูสอน โดยมีการติดตาม รวบรวมขอมูลสําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกป

อยางตอเนื่อง 

  

2. บัณฑิต 

            หลักสูตรตองมีการบริหารคุณภาพของบัณฑิตใหเปนไปตามเกณฑโดยมีประเด็น ดังนี้ 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฺระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีการกําหนด

คุณลักษณะพึงประสงค และครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู อยางนอย 5 ดาน  ประกอบดวย     

1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู 3) ทักษะทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

โดยมีการเพ่ิม 6) ทักษะพิสัย   โดยพิจารณาจากขอมูลปอนกลับจากหนวยงานท่ีเก่ียวของหลายดาน 

ประกอบดวย สถานประกอบการ ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา และผูมีสวนไดสวนเสีย  

2.2 การมีงานทําหรือประกอบอาชีพของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายใน 1 ป ไมนอย

กวารอยละ 80 ของผูสําเร็จการศึกษา นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยไดทําการสํารวจความพึงพอใจและ

ความคาดหวังของผูใชบัณฑิตเปนประจําทุกป และแจงผลการสํารวจใหกับคณะวิชาไดรับทราบเพ่ือ

เปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัด  การเรียนการสอน 
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3. นักศึกษา 

          หลักสูตรมีการดําเนินการเก่ียวกับนักศึกษา  

     3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

       3.1.1 การรับนักศึกษา  

   สาขาวิชาดําเนินการรับนักศึกษาภายในกําหนดของมหาวิทยาลัย โดยมีดําเนินการ

ตามกระบวนการหรือระบบและกลไก คือ 

(1) แตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณและออกขอสอบ 

(2) กําหนดคุณสมบัติผูสมัคร 

(3) กําหนดวัน-เวลาการสอบขอเขียนและสัมภาษณ   

(4) ประกาศผูผานการสอบคัดเลือกและลงทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

        3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษากอนการเขาศึกษา 

   มีการตรวจสอบความรู พ้ืนฐานดานคณิตศาสตร  ภาษาอังกฤษ  และการใช

คอมพิวเตอร โดยพิจารณาจากผลการสอบคัดเลือกหากพบวา พ้ืนฐานความรูไมเพียงพอก็จัดกิจกรรม

สอนเสริมให สวนการปรับตัวของนักศึกษา จัดอาจารยท่ีปรึกษาซ่ึงทางคณะ/สาขาวิชาไดเตรียมไวเปน

ผูใหคําปรึกษาและแนะแนวแกนักศึกษาทุกคน รวมท้ังมีการพัฒนา เสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษ

ท่ี 21 ใหกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง ท้ังกอนเขาเรียนและระหวางเรียนผานกิจกรรมท่ีเหมาะสมซ่ึง

สามารถสอดแทรกในรายวิชาตาง ๆ ได  

     3.2 การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาดานวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 

   สาขาวิชามีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาท่ีมี

ปญหาในการเรียน  สามารถปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของสาขาวิชา  

ทุกคน  จะตองทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา และอาจารยท่ีปรึกษาทุกคนตอง

กําหนดวัน-เวลาและชั่วโมง สถานท่ีใหคําปรึกษา   โดยมีการประกาศแจงใหนักศึกษาทราบอยาง    

เปนระบบ เพ่ือใหนักศึกษาเขาปรึกษาได นอกจากนี้อาจมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพ่ือใหคําปรึกษาแนะนํา

ในการจัดทํากิจกรรมแกนักศึกษา 

 

 



114 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

     3.3 กระบวนการและผลการดําเนินงาน (การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและ

ผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา)  

         3.3.1 การคงอยูของนักศึกษา  

  แตละปการศึกษาของนักศึกษาในแตละชั้นป หลักสูตรตองมีการติดตามจํานวนหรือ

อัตราการคงอยูของนักศึกษาในแตละรุน อยางนอย 3 ปการศึกษาตอเนื่อง เพ่ือใหเห็นแนวโนม 

(Trend) ดานการคงอยูของนักศึกษา ในกรณีท่ีมีแนวโนมท่ีลดลง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอง

วิเคราะหหาสาเหตุ หรือประเด็นสําคัญท่ีทําใหเกิดข้ึน แลวนํามาวางแผนปรับปรุง ดําเนินการตามแผน

ปรับปรุงดังกลาวเพ่ือทําใหอัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตรสูงข้ึนและมีการพัฒนาอยาง

ตอเนื่องทุกป      

          3.3.2 การสําเร็จการศึกษา  

       หลักสูตรตองมีการติดตามจํานวนบัณฑิต หรืออัตราการสําเร็จการศึกษาในแตละรุน

ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร อยางนอย 3 ปการศึกษาตอเนื่อง เพ่ือใหเห็นแนวโนมดานการ

สําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ในกรณีท่ีมีแนวโนมท่ีลดลง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองวิเคราะห  

หาสาเหตุ หรือประเด็นสําคัญท่ีทําใหเกิดข้ึน   แลวนํามาวางแผนปรับปรุง ดําเนินการตามแผน

ปรับปรุงดังกลาวเพ่ือทําใหการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรสูงข้ึนและมีการพัฒนาอยาง

ตอเนื่องทุกป      

           3.3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

        อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสม ในการประเมินความ     

พึงพอใจของนักศึกษา  ในประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนการท่ีดําเนินการให        

กับนักศึกษาตามกิจกรรมดานการคงอยูและการสําเร็จการศึกษา รวมท้ังผลการจัดการขอรองเรียน

ของนักศึกษาอยางนอย 3 ปตอเนื่อง  เพ่ือใหเห็นแนวโนมในการดําเนินงาน  สามารถนําขอมูลมาแปล

ผลเพ่ือการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิผล  

 

4. อาจารย 

     หลักสูตรใหความสําคัญกับคุณภาพของอาจารย ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการผลิตบัณฑิตจึงมี

การกําหนดระบบและกลไก ในประเด็นเก่ียวกับการบริหารและพัฒนาอาจารย คุณภาพอาจารยและ

ผลท่ีเกิดกับอาจารย เพ่ือใหไดอาจารยท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคลองกับสภาพบริบท 

ปรัชญา วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย โดยผูบริหารมีการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาวในการสงเสริม 
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สนับสนุน ใหอาจารยมีการพัฒนาจนมีคุณสมบัติท้ัง เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร หรือตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีกําหนด โดยพิจารณาจากองคประกอบดานอาจารย ดังนี้ 

     4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

หลักสูตรตองมีระบบและกลไก หรือกระบวนการในการรับอาจารยใหม มีการกําหนดเกณฑ 

คุณสมบัติและการคัดเลือกอาจารย ท่ีสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  ท่ีกําหนดโดย

คณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกจากนี้หลักสูตรตองมีระบบการบริหารอาจารยและระบบการ

สงเสริมพัฒนาอาจารย (โดยเฉพาะอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557) ท้ังดานการเรียนการสอน วิจัย การนําเสนอผลงาน

วิชาการ หรือการเขาสูตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน โดยมีนโยบายและแผนพัฒนาอาจารยประจําป

และระยะปานกลาง มีระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยท่ีชัดเจนสามารถปฏิบัติได ภายใตขอจํากัด 

งบประมาณ ทรัพยากรรวมท้ังกิจกรรมและระยะเวลาท่ีใชในการพัฒนา ท้ังนี้ในการดําเนินการ

ดังกลาว หลักสูตรตองมีกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินการใหครอบคลุมประเด็นสําคัญท่ี

ประกอบดวย (1) ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (2) ระบบการบริหารอาจารย 

และ (3) ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร รวมท้ังการกํากับ ติดตาม 

ปรับปรุง พัฒนา ในประเด็นดังกลาวอยางครบถวนและตอเนื่อง 

     4.2 คุณภาพอาจารย 

หลักสูตรมีการตระหนักถึงคุณภาพอาจารยใหมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม ดานความรู ทักษะ

ความเชี่ยวชาญในหลักสูตรท่ีสอน และปริมาณท่ีเพียงพอตอการบริหารหลักสูตร เพ่ือใหการผลิต

บัณฑิตในสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ มีคุณภาพตามคุณลักษณะพึงประสงค    โดยการ

พัฒนาอาจารยทางคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการ

อยางตอเนื่อง ท้ังนี้หลักสูตรคํานึงถึงประเด็นสําคัญใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณภาพตาม

เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 ดังนี้ (1) รอยละของการมี

คุณวุฒิปริญญาเอก (2) รอยละของการดํารงตําแหนงทางวิชาการ (3) ผลงานทางวิชาการ รวมท้ังการ

กํากับ ติดตาม ปรับปรุง พัฒนาในประเด็นดังกลาวอยางครบถวนและตอเนื่อง 
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       4.3 ผลลัพธท่ีเกิดกับอาจารย 

 หลักสูตรตองมีระบบและกลไกในการสงเสริม  สนับสนุน ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

(ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557) มีอัตราการ    คงอยูท่ีสูง 

หรือมีแนวโนมท่ีจะไมโยกยาย หรือการไมถูกปรับใหไปอยูในหลักสูตรอ่ืนในแตละป และสิ่งสําคัญ

หลักสูตรตองมีการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสม  ในการประเมินความพึงพอใจ      ของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรทุกคน ตอการทําหนาท่ีบริหารหลักสูตรโดยเปนการประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการท่ี

ไดดําเนินการใหกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามกิจกรรมตาง ๆ ในประเด็นการบริหารและพัฒนา

อาจารย ท้ังนี้หลักสูตรตองเก็บขอมูลอยางนอย 3 ปการศึกษาตอเนื่อง เพ่ือใหเห็นแนวโนมในการ

ดําเนินงาน  สามารถนําขอมูลมาแปลผลเพ่ือ การพัฒนาไดอยางมีประสิทธิผล  

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

หลักสูตรมีการบริหารจัดการเพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 ในประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

     5.1 สาระรายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรมีการออกแบบสาระรายวิชาโดยการกํากับ ติดตาม ควบคุม การจัดทํารายวิชาตางๆ 

ใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัย และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน กาวทันความทันสมัยใน

สาขาวิชานวตักรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการรายวิชา

ตาง ๆ การเปด-ปดรายวิชา ใหสอดคลองกับแผนการเรียนท่ีกําหนด สอดคลองกับความตองการของ

นักศึกษา ผูใชบัณฑิตและตลาดแรงงาน โดยเนนการสอนท่ีผู เรียนเปนสําคัญ  กระบวนการ              

ท่ีดําเนินการครอบคลุม (1) การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา   และ (2) การปรับปรุงหลักสูตร

ใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ  ท้ังนี้หลักสูตร      

โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองมีการวิเคราะหขอมูลการเรียนการสอนทุกรายวิชา จากรายงาน

ผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา เพ่ือหาประเด็นท่ีมีนัยสําคัญตอการออกแบบ

รายวิชา  ใหมีเนื้อหาสาระรายวิชา    ท่ีทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก  และสอดคลอง

กับความตองการของตลาดแรงงาน เปนประจําทุกปการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยศึกษาขอมูลจาก

ความคิดเห็นของผูสอนและนักศึกษาท่ีรายงานใน มคอ.5  ซ่ึงจะเปนนัยสําคัญท่ีตองนํามาเขียน       

ในรายงานผล การดําเนิการของหลักสูตร (มคอ.7) ตอไป เพ่ือการประเมินผล ปรับปรุง ควบคุมและ

พัฒนา  ในประเด็นการออกแบบสาระรายวิชาในหลักสูตรทุกปการศึกษาอยางตอเนื่อง 
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      5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในการกําหนดผูสอนในแตละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรู ทักษะ 

และความเชี่ยวชาญในรายวิชาท่ีสอน  และเปนความรูท่ีตองทันสมัยของผูสอน  ท่ีถูกมอบหมาย      

ใหรับผิดชอบในรายวิชาท่ีสอน   เพ่ือใหนักศึกษามีโอกาสไดเรียนรูจากผูสอนท่ีมีประสบการณ          

และนักศึกษาไดรับการเรียนรูจากผูรูจริง สําหรับกระบวนการเรียนการสอน หลักสูตรตองมี          

การดําเนินการใหครอบคลุมประเด็น ดังนี้  (1) การกําหนดผูสอน (2) การกํากับ ติดตาม และ

ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียน (3) การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย        

การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังนี้หลักสูตรโดยอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองใชกระบวนการเรียนการสอนท่ีใชสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม สอดคลองกับ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ผูสอนมีหนาท่ีอํานวยความสะดวก  

สงเสริม  สนับสนุนใหเกิดผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษา  มีกลไกในการสงเสริม  กํากับ  ติดตาม    

ใหผูสอนมีความรู ความเขาใจอยางถองแทในการเขียน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางมีคุณภาพ รวมท้ัง

การกําหนดกิจกรรมในรายวิชาท่ีสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย  และ/หรือ        

การบริการวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม      

     5.3 การประเมินผูเรียน 

หลักสูตรตองใหความสําคัญกับการกําหนดเกณฑการประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือ

ประเมินท่ีมีคุณภาพท่ีใชในระบบการประเมินผูเรียน  รวมท้ังวิธีการใหเกรดท่ีสะทอนถึงผลลัพธ     

การเรียนรูไดอยางเหมาะสม มีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย ใหผลการประเมินท่ีสะทอนความสามารถ

ในการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษา โดยมีขอมูลปอนกลับไปยังผูเรียน เพ่ือใหสามารถแกไขจุดออนและ

เสริมจุดแข็งของตนเองได ท้ังนี้กระบวนการหรือระบบการประเมินหลักสูตรตองดําเนินการในประเด็น

ท่ีสําคัญ ดังนี้ (1) การประเมินผลลัพธการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

อยางนอย 5 ดาน (2) การตรวจสอบการประเมินผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษา และ (3) การกํากับ

การประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร หลักสูตรตองตระหนักถึงการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา มีระบบและกลไกในการดําเนินการท่ีชัดเจน มีการวิเคราะหขอมูลจาก

รายงาน มคอ.5, มคอ.6 และมคอ.7 เพ่ือประเมินผลลัพธการเรียนรู  (Learning Outcomes)         

ของนักศึกษาเปนประจําทุกภาคการศึกษา/ประจําป อยางตอเนื่อง 
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     5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ในแตละปการศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีการดําเนินการตามตัวบงชี้ท่ีกําหนด

ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติอยางนอย 12 ตัวบงชี้  ท่ีปรากฏในหลักสูตร    

(มคอ.2) หมวดท่ี 7 ขอ 7 โดยมีการรายงานผลการดําเนินงานประจําปใน มคอ.7 และ/หรือรายงาน

การประเมินตนเอง (Self-Assessment Report - SAR) เพ่ือรองรับการตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพการบริหารหลักสูตร ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรท่ีกําหนด

เกณฑโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     

 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

     หลักสูตรมีการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนหรือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ประกอบดวย  

ความพรอมทางกายภาพ ไดแก หองเรียน หองปฏิบัติการ ความพรอมดานอุปกรณ ไดแก เครื่องมือ

และอุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอร  Wifi 

และอ่ืนๆ ท่ีเพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังการบํารุงรักษา สนับสนุนใหนักศึกษา

เรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล และมีการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของผูใชบริการ 

โดยพิจารณารวมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย  ท้ังนี้หลักสูตรอาจระบุ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีจําเปน (เพ่ิมเติม) ในแตละปการศึกษาใหชัดเจน นอกเหนือจากสิ่งสนับสนุน

ท่ัวไป สําหรับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ มีสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูท่ีเปนครุภัณฑเฉพาะทางของสาขาวิชาในหองปฏิบัติการตางๆ ของหลักสูตรประกอบดวย 

(1) หองปฏิบัติการปนดาย  

(2) หองปฏิบัติการฟอก ยอม  พิมพ และตกแตงสําเร็จ   

(3) หองปฏิบัติการวิเคราะหและทดสอบสิ่งทอเชิงเคมี  

(4) หองปฏิบัติการวิเคราะหและทดสอบสิ่งทอเชิงกายภาพ  

(5) หองปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน  

(6) หองปฏิบัติการเตรียมแมพิมพสกรีน 

(7) หองปฏิบัติการสนับสนุนการวิจัยและโครงงาน 
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7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)         

ผลการประเมินตามตัวบงช้ีตองบรรลุเปาหมาย ตามเกณฑการประเมินท่ีกําหนดไวในคูมือการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งตองมีผลการดําเนินงานไมนอย

กวารอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป ท้ังน้ีในแตละปการศึกษา หลักสูตรตองดําเนินงาน

ใหตัวบงช้ีตามขอ 1-5 ผานการประเมินทุกปการศึกษา     

ตัวบงชี้ผลการดาํเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม

แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุก

รายวิชา 

X X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุด

ภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง

ส้ินสุดปการศึกษา 
X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 

และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 
X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผล

การเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่ผานมา   
 X X X X 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา ดานจัดการเรียนการสอน X X X X X 

9. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยาง

นอยปละหนึ่งคร้ัง 
X X X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม

นอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 
    X 

รวมตัวบงชี้บังคับที่ตองดําเนินการ (ขอ 1-5) ในแตละป 5 5 5 5 5 

รวมตัวบงชี้ในแตละป 9 10 10 11 12 

 

หมายเหตุ :    ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ระบุคําวา “อาจารยใหม” ในขอ 8 ใหหมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่เพิ่งเขามาทําหนาที่ในหลักสูตรคน

ใหม แมวาจะเปนอาจารยเกาที่มาจากหลักสูตร/สาขาวิชาอื่น ก็ถือวาเปนอาจารยใหม 
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หมวดที ่8 การประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน  

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

(1) อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรจัดการประชุมรวมของอาจารยในสาขาวิชา           

เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนํา รวมท้ังขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีมีความรูและทักษะ

ในการใชวิธีสอนหรือกลยุทธการสอนท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

(2) อาจารยผูสอนตองประเมินผูเรียนในทุก ๆ หัวขอวามีความเขาใจหรือไม โดยอาจ

ประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา 

การตอบคําถามจากนักศึกษาในชั้นเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอมูลจากท่ีกลาวขางตนแลว จะสามารถ

ประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการสอนท่ีใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได 

ตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนหรือกลยุทธการสอนใหมีความเหมาะสมกับผูเรียน โดยชวงหลังการสอน

ใหมีการวิเคราะหผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และ/หรือการวิเคราะหผลการเรียนของ

นักศึกษา 

(3) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู โดยอาจารยผูสอน          

ดวยเครื่องมือท่ีเหมาะสม อาทิ ใชแบบสอบถาม หรือการสัมภาษณรายกลุม รายบุคคล และประเมิน

จากการเรียนรูของนักศึกษา จากการทํากิจกรรมและดูคะแนนจากผลการสอบ 

(4) สวนกระบวนการดานการนําผลการประเมินไปปรับปรุง ทําโดยรวบรวมปญหา

ขอเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงและกําหนดใหทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป 
 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

(1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา  

(2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมิน โดยการดูแผนการสอนท่ีผูสอนเขียนหรือ

ออกแบบวิธีสอนหรือกลยุทธในการสอน จากรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และติดตามผลการ

นําไปใช จากรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หากพบวาไมมีประสิทธิผล ตองมี

แนวทางในการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนและกํากับ ติดตาม ประเมินผลอยางตอเนื่อง 

(3) ประเมินการใชกลยุทธในการสอนจากผูรวมสอนในรายวิชา ดวยวิธีการท่ีเหมาะสม 

อาทิ การเขารวมสังเกตการณการสอนในชั้นเรียน ดูบริบทตาง ๆ ในหองเรียน สภาพความสนใจของ

ผูเรียน และการทํากิจกรรม  
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ประเมินโดยนักศึกษา บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร 

นักศึกษาใชระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน  และบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา       

ทางหลักสูตรมีระบบติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต รวมท้ังโครงการติดตามและประเมินผล

ผูสําเร็จการศึกษา 

2.2 ประเมินโดยผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนไดสวนเสีย  

แบบประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ      

อุดมศึกษาแหงชาติ โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

2.3 ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก หรือคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน/ภายนอก  

ประเมินจากรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หรือรายงานผลการประเมิน

ตนเอง  การสัมภาษณผูบริหารรวมท้ังผูเก่ียวของ  และจากการเยี่ยมชมบริบทหรือสภาพการเรียน 

การสอนท่ัวไป 

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร   

          การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวด

ท่ี 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ท่ีไดรับการแตงตั้งจากคณะวิชา    

ซ่ึงหลักสูตรดําเนินการตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอว.)  

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 

          การทบทวนผลการประเมินจะทําใหทราบจุดออน จุดแข็ง วิกฤติ และโอกาสของการบริหาร

หลักสูตร ท้ังในภาพรวมและในแตละรายวิชา หากพบปญหาตองทําการพัฒนาปรับปรุง โดยอาจ

จําแนกออกเปน 2 รูปแบบ คือ การปรับปรุงยอยและการปรับปรุงใหญ โดยท่ีการปรับปรุงยอย 

หมายถึง กรณีท่ีพบปญหาในระดับรายวิชา สามารถดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นไดทันทีตลอดเวลา

ท่ีพบปญหา สวนการปรับปรุงใหญ หมายถึง การปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับซ่ึงจะดําเนินการ ทุก ๆ 5 ป 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต และเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ผูสอนวิเคราะหหรือทบทวนขอมูลท่ีไดจากการประเมินการสอนโดยนักศึกษา       

ในระหวางการสอน แลวทําการปรับปรุงทันที กอนการสอนในครั้งตอไป เม่ือสิ้นภาคการศึกษาตอง

รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5) หากมีนัยสําคัญท่ีตองแกไขดานกลยุทธการสอนและ/หรือ

การประเมินกลยุทธการสอน และสวนอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใหมีการวางแผนปรับปรุงสาเหตุหรือปญหา

ดังกลาว โดยจัดทํารายละเอียดใหมในการเขียน มคอ.3 เพ่ือใชในการสอนครั้งตอไป  ท้ังนี้ตองมี    

การเสนออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหความเห็นชอบกอนนําไปสอนจริง 

(2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 

มีการใหขอเสนอตอการปรับปรุงหลักสูตรเปนประจําป  จากการรวบรวมขอมูลการประเมิน          

โดย นักศึกษาปสุดทาย บัณทิต ผูทรงคุณวุฒิ ผูใชบัณฑิต ผูมีสวนไดสวนเสีย มาจัดทําแผนพัฒนา

ปรับปรุงใหสอดคลองกับความตองการ และดําเนินการตามแผน มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล

พัฒนาอยางตอเนื่อง 

(3) ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร  เสนอแนวทางและความคิดท่ีเปนประโยชนตอ  

การพัฒนาหลักสูตรรวมกัน ไมวาจะเปนการพัฒนาดานบุคลากร งบประมาณ หองเรียน 

หองปฏิบัติการ  อุปกรณสนับสนุนการเรียนรู  ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับวิธีการสอนและวิธีประเมิน  

การสอนท่ีมีคุณภาพ  รวมท้ังการทบทวนกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจาก          

การปฏิบัติงานจริง ใหมีความสอดคลองกับระบบและกลไกท่ีกําหนดไว 

(4) ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยปละ 2 ครั้ง พิจารณาทบทวนสรุปผล             

การดําเนินการหลักสูตร จากรางรายงานผลการดําเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการดําเนินการเพ่ือใชในรอบการปการศึกษาตอไป โดยจัดทํา

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เสนอคณะกรรมการบริหารคณะวิชา เพ่ือให

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติมในมุมมองของผูบริหารและผูทรงคุณวุฒิ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2559 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          
 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

รายละเอียดสรุปการปรับปรุงหลักสูตร 

และตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุง 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีส่ิงทอ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565   คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

สาเหตุในการปรับปรุงแกไข             

การพัฒนาหลักสูตรไดดําเนินการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ

ท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 เพ่ือใหรายวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรมี

เนื้อหาท่ีทันสมัย ในดานการบริหารจัดการและดานเทคโนโลยี ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง มีความเปน

ทันสมัยข้ึน รองรับและสอดคลองกับนโยบายประเทศในยุคประเทศไทย 4.0, ดานอุตสาหกรรมเสน

โคงเอส (S-Curve) และเสนโคงเอสใหม (new S-Curve) โดยมุงม่ันใหการผลิตและพัฒนากําลังคนใน

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ มีประสิทธิภาพในการดําเนินการยิ่งข้ึน   

 

สาระในการปรับปรุงแกไข  

การปรับปรุงสาระและการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสิ่งทอ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 มีสาระในการปรับปรุงเนื้อหาตาง ๆ ประกอบดวย 

วัตถุประสงค จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร รายวิชาเรียน และคําอธิบาย

รายวิชา  
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หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย     : หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรม 

                   และเทคโนโลยีส่ิงทอ 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in   

                  Textile Innovation and Technology 
 

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย     : หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรม 

                   และเทคโนโลยีส่ิงทอ 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Textile     

                   Innovation and Technology 

ชื่อปริญญา 

ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยบีัณฑิต (นวัตกรรมและเทคโนโลยีส่ิงทอ) 

ชื่อยอ (ไทย)  : ทล.บ. (นวัตกรรมและเทคโนโลยีส่ิงทอ) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology   

                       (Textile Innovation and Technology) 

ชื่อยอ (อังกฤษ)  : B. Tech. (Textile Innovation and  

                      Technology)  
 

ชื่อปริญญา 

ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยบีัณฑิต (นวัตกรรมและเทคโนโลยีส่ิงทอ) 

ชื่อยอ (ไทย)  : ทล.บ. (นวัตกรรมและเทคโนโลยีส่ิงทอ) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology   

                       (Textile Innovation and Technology) 

ชื่อยอ (อังกฤษ)  : B. Tech. (Textile Innovation and  

                      Technology)  

วัตถุประสงคหลักสตูร 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความเขาใจดานอุตสาหกรรม    

ส่ิงทอ โดยเนนความชํานาญเฉพาะในดานการฟอก ยอม 

พิมพ ตกแตงสําเร็จ การทดสอบและวิเคราะหส่ิงทอ 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงาน 

รูเทาทันเทคโนโลยี และสามารถนําความรูและเทคโนโลยี

ไปประยุกตใชเพื่อใหเกิดนวัตกรรมดานอุตสาหกรรมส่ิง

ทออยางเหมาะสม 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบอาชีพทางดาน

อุตสาหกรรมส่ิงทอ สามารถแกปญหาและปฏิบัติงานดวย

หลักวิชาการที่มีการวางแผนและมีการควบคุมอยางเปน

ระบบ สามารถตรวจสอบและวัดผลได ซ่ึงจะกอใหเกิด

ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายอยางรวดเร็ว มีคุณภาพและ

คุมคาตามหลักเศรษฐศาสตร 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความขยันหมั่น เพียร มีระเบียบวินัย 

ซ่ือสัตยสุจริต  มีความรับผิดชอบตอหนาที่และสังคม     

มีคุณธรรม จริยธรรม และสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

วัตถุประสงคหลักสตูร 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย 

ซ่ือสัตยสุจริต  มีความรับผิดชอบตอหนาที่และสังคม         

มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ มีความสามารถใน

การปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น และสํานึกในจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความเขาใจ ดานนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีส่ิงทอ  โดยเนนความชํานาญเฉพาะวิชาชีพใน

ดานวัสดุส่ิงทอ การฟอก ยอม พิมพ ตกแตงสําเร็จ การ

ทดสอบและวิเคราะหส่ิงทอ 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงาน    

มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค รู เทาทันเทคโนโลยี และ

สามารถนําความรูและเทคโนโลยีไปประยุกตใชเพื่อใหเกิด

นวัตกรรมดานอุตสาหกรรมส่ิงทออยางเหมาะสม 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถแกปญหาดวยหลักวิชาการท่ีมี

การวางแผน และมีการควบคุมอยางเปนระบบ ซ่ึงจะ

กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายอยางรวดเร็ว มีคุณภาพ 

และคุมคาตามหลักเศรษฐศาสตร 
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หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 

โครงสรางหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1 กลุมวิชาภาษาไทย  

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

1.3 กลุมวิชาสังคมและมนุษยศาสตร 

1.4 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 

1.5 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

1.6 กลุมวิชาบูรณาการ 

 

30 

3 

12 

6 

2 

3 

4 

 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1 กลุมวิชาภาษาไทย  

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

1.3 กลุมวิชาสังคมและมนุษยศาสตร 

1.4 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 

1.5 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

1.6 กลุมวิชาบูรณาการ 

 

30 

3 

12 

3 

2 

6 

4 

 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 

2.2 วิชาเฉพาะดาน  

2.3 วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี

94 

30 

57 

7 

6 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 

2.2 วิชาเฉพาะดาน  

2.3 วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี

89 

30 

52 

7 

6 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร           130    หนวยกิต จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร             125    หนวยกิต 

รายวิชาที่มีการตดัออกในแตละกลุมวชิา/หมวดวชิา  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

โครงสรางของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับ พ.ศ. 2559) 

รายวิชาที่มีการตดัออกในแตละกลุมวชิา/หมวดวชิา  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

โครงสรางของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับ พ.ศ. 2564) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 

จํานวน 10 รายวิชา หนวยกิตรวม 30 หนวยกิต 

 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 

จํานวน 10 รายวิชา หนวยกิตรวม 30 หนวยกิต 

มีการเปล่ียนแปลงดังนี้ 

ตัดออกจากกลุมวิชาจํานวน 5 รายวิชา 

TF2001103 วิทยาศาสตรสี                    3(3-0-6) 

TF2001104 การยศาสตรในงานส่ิงทอ          3(3-0-6) 

TF2001106 การพัฒนาบุคลากรและการ

ฝกอบรมดานเทคโนโลย ี

3(3-0-6) 

TF2001109 การจัดการอุตสาหกรรมส่ิงทอ 3(3-0-6) 

TF2001107 พื้นฐานเกี่ยวกับเคร่ืองนุงหม 3(0-6-3) 

เพ่ิมเขามาในกลุมวชิาจาํนวน 3 รายวชิา 

TF2021101 เคมีทั่วไปในอุตสาหกรรมส่ิงทอ  3(2-2-5) 

TF2021105 การฝกทักษะในงานอุตสาหกรรม

ส่ิงทอ  

3(0-6-3) 

TF2021108 โครงสรางผาและการออกแบบ  3(3-0-6) 

TF2021109 นวัตกรรมส่ิงทอ  3(3-0-6) 
 

รหัสวิชาในกลุมวิชาจาํนวน 5 รายวชิา 

TF2001101 สถิติสําหรับงานส่ิงทอ 3(3-0-6) 

TF2001102 วิทยาศาสตรเสนใย 3(3-0-6) 

TF2001108 ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั

ในสถานประกอบการ 

3(3-0-6) 

TF2001110 วัสดุส่ิงทอ 3(3-0-6) 
 

เปลี่ยนรหัสวชิาในกลุมวชิาจาํนวน 5 รายวิชา 

TF2021103 สถิติสําหรับงานส่ิงทอ 3(3-0-6) 

TF2021102 วิทยาศาสตรเสนใย 3(3-0-6) 

TF2021107 ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั

ในสถานประกอบการ 

3(3-0-6) 

TF2021104 วัสดุส่ิงทอ 3(3-0-6) 
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หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 

รหัสและชื่อวชิาในกลุมวชิาจาํนวน 1 รายวิชา 

TF2001105 เทคโนโลยีสารสนเทศและ

คอมพิวเตอร 

3(2-2-5) 

 

เปลี่ยนรหัสและชื่อวชิาในกลุมวชิาจํานวน 1 รายวชิา 

TF2031104 เทคโนโลยีดิจิทัล 3(2-2-5) 

รายวิชาใหมในกลุมวิชาจํานวน 1 รายวิชา 

TF2021106 การสรางผลิตภัณฑส่ิงทอและ

ของที่ระลึก  

3(0-6-3) 

 

2.2 วิชาเฉพาะดาน 

จํานวน  20  รายวิชา หนวยกิตรวม  57  หนวยกิต 

กลุมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 

  - วิชาชีพบงัคับ 

จํานวน  15  รายวิชา หนวยกิตรวม  44  หนวยกิต 

2.2 วิชาเฉพาะดาน  

จํานวน  18  รายวิชา หนวยกิตรวม  52  หนวยกิต 

มีการเปล่ียนแปลงดังนี้ 

กลุมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 

  - วิชาชีพบงัคับ   

จํานวน  13  รายวิชา หนวยกิตรวม  39  หนวยกิต 

 

 

ตัดออกจากกลุมวิชาจํานวน 3 รายวิชา 

TF2021101 เคมีทั่วไปในอุตสาหกรรมส่ิงทอ  3(2-2-5) 

TF2021105 การฝกทักษะในงานอุตสาหกรรม

ส่ิงทอ  

3(0-6-3) 

TF2022205 การพิมพส่ิงทอ  3(0-6-3) 
 

 เพ่ิมเขามาในกลุมวชิาจาํนวน  1  รายวิชา 

TF2022216 ส่ิงทอเทคนิค  3(3-0-6)  

รหัสวิชาในกลุมวิชาจาํนวน  10  รายวิชา 

TF2022103 การเตรียมส่ิงทอ  3(0-6-3) 

TF2022204 เสนใยประดิษฐและนวัตกรรม  3(3-0-6) 

TF2022206 การยอมสีส่ิงทอ  3(0-6-3) 

TF2022207 การยอมสีส่ิงทอในระบบ

อุตสาหกรรม  

3(1-4-4) 

TF2022208 เทคโนโลยกีารพิมพส่ิงทอ  3(0-6-3) 

TF2022209 สารใหสีทางส่ิงทอ  3(3-0-6) 

TF2022210 การตกแตงสําเร็จส่ิงทอ  3(0-6-3) 

TF2022211 สารชวยทางส่ิงทอ  3(2-2-5) 

TF2022214 สีและการวัด  3(1-4-4) 

TF2022215 การเทียบและผสมสี  3(0-6-3) 
 

เปลี่ยนรหัสวชิาในกลุมวชิาจาํนวน  10  รายวิชา 

TF2022110 การเตรียมส่ิงทอ  3(0-6-3) 

TF2022211 เสนใยประดิษฐและนวัตกรรม  3(3-0-6) 

TF2022212 การยอมสีส่ิงทอ  3(0-6-3) 

TF2022213 การยอมสีส่ิงทอในระบบ

อุตสาหกรรม  

3(1-4-4) 

TF2022214 เทคโนโลยีการพิมพส่ิงทอ  3(0-6-3) 

TF2022215 สารใหสีทางส่ิงทอ  3(3-0-6) 

TF2022217 การตกแตงสําเร็จส่ิงทอ  3(0-6-3) 

TF2022218 สารชวยทางส่ิงทอ  3(2-2-5) 

TF2022222 สีและการวัด  3(1-4-4) 

TF2022219 การเทียบและผสมสี  3(0-6-3) 
 

รหัสและชื่อวชิาในกลุมวชิาจาํนวน 2 รายวิชา 

TF2022212 การวิเคราะหและทดสอบส่ิงทอ  3(3-0-6) 

TF2022213 ปฏิบัติการวิเคราะหและ

ทดสอบส่ิงทอ  

3(0-6-3) 

 

เปลี่ยนรหัสและชื่อวชิาในกลุมวชิาจํานวน 2 รายวชิา 

TF2022220 การทดสอบส่ิงทอเชิงกายภาพ  3(1-4-4) 

TF2022221 การทดสอบส่ิงทอเชิงเคมีและ

ความคงทนของสี  

 

 

 

 

3(0-6-3) 
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   - วชิาชีพเลือก 

จํานวน  3  รายวิชา หนวยกิตรวม  9  หนวยกิต 

   - วชิาชีพเลือก 

จํานวน  3  รายวิชา หนวยกิตรวม  9  หนวยกิต 

รหัสวิชาในกลุมวิชาจาํนวน  5  รายวชิา 

TF2022318 นอนวูฟเวน 3(3-0-6) 

TF2022319 เทคโนโลยีสียอมจากธรรมชาติ  3(1-4-4) 

TF2022322 คุณภาพน้ําและส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 

TF2022323 สารใหสีนอกงานส่ิงทอ  3(3-0-6) 

TF2022326 หัวขอเฉพาะทางในงานส่ิงทอ 3(3-0-6)  

เปลี่ยนรหัสวชิาในกลุมวชิาจาํนวน  5  รายวชิา 

TF2022323 นอนวูฟเวน 3(3-0-6) 

TF2022324 เทคโนโลยีสียอมจากธรรมชาติ  3(0-6-3) 

TF2022327 คุณภาพน้ําและส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 

TF2022325 สารใหสีนอกงานส่ิงทอ  3(3-0-6) 

TF2022328 หัวขอเฉพาะทางในงานส่ิงทอ 3(3-0-6)  
 ตัดออกจากกลุมวิชาจํานวน 5 รายวิชา 

TF2022316 โครงสรางผาและการออกแบบ  3(3-0-6) 

TF2022317 ส่ิงทอเทคนิค  3(3-0-6) 

TF2022320 นวัตกรรมส่ิงทอ  3(3-0-6) 

TF2022121 กระบวนการผลิตทางส่ิงทอ  3(3-0-6) 

TF2022324 เสนใยธรรมชาติ  3(3-0-6)  
รหัสและชื่อวชิาในกลุมวชิาจาํนวน 1 รายวิชา 

TF2022325 การจัดการส่ิงทอ  3(3-0-6) 
 

เปลี่ยนรหัสและชื่อวชิาในกลุมวชิาจํานวน 1 รายวชิา 

TF2022326 การจัดการนวัตกรรมส่ิงทอ

สําหรับผูประกอบการ  

3(3-0-6) 

 

กลุมวิชาโครงงาน 

จํานวน  2  รายวิชา  หนวยกิตรวม  4  หนวยกิต 

รหัสวิชาในกลุมวิชาจาํนวน  2  รายวชิา 

TF2022327 การเตรียมโครงงานทาง

นวัตกรรมและเทคโนโลยีส่ิงทอ 

1(1-0-2) 

TF2022428 โครงงานทางนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีส่ิงทอ 

3(0-6-3) 

 

กลุมวิชาโครงงาน 

จํานวน  2  รายวิชา  หนวยกิตรวม  4  หนวยกิต 

เปลี่ยนรหัสวชิาในกลุมวชิาจาํนวน  2  รายวชิา 

TF2022331 การเตรียมโครงงานทาง

นวัตกรรมและเทคโนโลยีส่ิงทอ 

1(1-0-2) 

TF2022332 โครงงานทางนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีส่ิงทอ 

3(0-6-3) 

 
2.3 วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ 

จํานวน  5  รายวิชา หนวยกิตเลือกรวม  7  หนวยกิต 

รหัสและชื่อวชิาในกลุมวชิาจาํนวน  1  รายวิชา 

TF2003301 การเตรียมความพรอมสหกิจ

ศึกษา  

1(0-2-1) 

รหัสวิชาในกลุมวิชาจาํนวน  3  รายวชิา 

TF2023402 สหกิจศึกษาทางนวัตกรรม

และเทคโนโลยีส่ิงทอ  

6(0-40-0) 

TF2023404 การฝกประสบการณวิชาชพีทาง

นวัตกรรมและเทคโนโลยีส่ิงทอ 1 

3(0-40-0) 

TF2023405 การฝกประสบการณวิชาชพีทาง

นวัตกรรมและเทคโนโลยีส่ิงทอ 2 

3(0-40-0) 

 

2.3 วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ 

จํานวน  4 รายวิชา หนวยกิตเลือกรวม  7  หนวยกิต 

มีการเปล่ียนแปลงดังนี้ 

ตัดออกจากกลุมวิชาจํานวน 1 รายวิชา 

TF2023403 การฝกงานทางนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีส่ิงทอ 

6(0-40-0) 

เปลี่ยนรหัสและชื่อวชิาในกลุมวชิาจํานวน  1  รายวชิา 

TF2023301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา

ทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีส่ิงทอ  

1(0-2-1) 

เปลี่ยนรหัสวชิาในกลุมวชิาจาํนวน  2  รายวชิา 

TF2023402 สหกิจศึกษาทางนวัตกรรม

และเทคโนโลยีส่ิงทอ 

6(0-40-0) 

TF2023303 การฝกประสบการณวิชาชพีทาง

นวัตกรรมและเทคโนโลยีส่ิงทอ 1 

3(0-40-0) 

TF2023304 การฝกประสบการณวิชาชพีทาง

นวัตกรรมและเทคโนโลยีส่ิงทอ 2 

3(0-40-0) 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หนวยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หนวยกิต 

ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนครระดับปริญญาตรี หรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มี

บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบัน 

เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และตองไมเปนรายวิชาที่

ไมนับหนวยกิต หรือเลือกศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นที่มีความรวมมอื

ทางวิชาการระหวางสถาบัน ทั้งนี้ขึ้นอยูดุลพินิจและความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

รายวิชาที่มีการปรบัปรงุคําอธิบายรายวิชา (ชื่อรายวชิาเดิม) 

1. หมวดศึกษาทั่วไป 

โครงสรางของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับ พ.ศ. 2559) 

 

1. หมวดศึกษาทั่วไป 

โครงสรางของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับ พ.ศ. 2564) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 2. หมวดวิชาเฉพาะ 

TF2022102  เคมีทั่วไปในอุตสาหกรรมสิ่งทอ                3(3-0-6) TF2021101 เคมีทั่วไปในอุตสาหกรรมสิ่งทอ  3(2-2-5) 

 การวัด โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ พันธะ

และปฏิกิริยาเคมี สถานะของสสาร กรด ดาง

และเกลือ สารอินทรีย  

 

 การวัด โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ พันธะ

และปฏกิิริยาเคมี สถานะของสสาร กรด ดางและ

เกลือ สารอินทรีย ปฏบิัติการเคมีทั่วไปใน

อุตสาหกรรมส่ิงทอ 

  TF2021101M01 โครงสรางอะตอมและ

พันธะเคม ี          

1(1-0-2) 

   การวัด โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ 

พันธะและปฏกิิริยาเคมี  

  TF2021101M02 สารอนินทรียและ

สารอินทรีย          

1(1-0-2) 

   สถานะของสสาร กรด ดางและเกลือ 

สารอินทรีย  

  TF2021101M03 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน        1(0-2-1) 

   ปฏิบัติการเคมีทั่วไปในอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

 

TF2001102 วิทยาศาสตรเสนใย 3(3-0-6) TF2021102 วิทยาศาสตรเสนใย 3(3-0-6) 

 เสนใยในอุตสาหกรรมส่ิงทอ เสนใยธรรมชาติ 

เสนใยกึ่งสังเคราะห เสนใยสังเคราะห เสนใยส่ิง

ทอเทคนิค 

 เสนใยในอุตสาหกรรมส่ิงทอ  เสนใยธรรมชาติ  

เสนใยกึ่งสังเคราะห เสนใยสังเคราะห  เสนใย 

ส่ิงทอเทคนิค 

  TF201102M01 เสนใยธรรมชาติ   1(1-0-2) 

   เสนใยธรรมชาติจากเซลลูโลส เสนใย

ธรรมชาติจากโปรตีน เสนใยธรรมชาติ

จากแรธาตุ 

  TF201102M02 เสนใยก่ึงสังเคราะห 1(1-0-2) 

   เสนใยกึ่งสังเคราะหจากเซลลูโลส  เสน

ใยกึ่งสังเคราะหโปรตีน 

  TF201102M03 เสนใยสงัเคราะห 1(1-0-2) 

   เสนใยสังเคราะห เสนใยส่ิงทอเทคนิค 
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TF2001101 สถิตสิําหรบังานสิ่งทอ                                   3(3-0-6) TF2021103 สถิติสําหรบังานสิ่งทอ  3(3-0-6) 

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ ขอมูลและการ

อธิบายขอมูล การทดสอบสมมติฐาน การสุม

ตัวอยาง โปรแกรมพื้นฐานสําหรับงานสถิติ 

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ ขอมูล และการ

อธิบายขอมูล การทดสอบสมมติฐาน การสุม

ตัวอยาง โปรแกรมพื้นฐานสําหรับงานสถิติ 

  TF2021103M01 สถิติและขอมูล 1(1-0-2) 

   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ ขอมูลและ

การอธบิายขอมูล  

  TF2021103M02 สมมติฐานและการสุม 1(1-0-2) 

   การทดสอบสมมติฐาน การสุมตัวอยาง  

  TF2021103M03 โปรแกรมพ้ืนฐานสําหรบั

สถิติ 

1(1-0-2) 

   โปรแกรมพื้นฐานสําหรับงานสถิติ

เบื้องตนและการประยุกตใช 

TF2001110 วัสดุสิ่งทอ 3(3-0-6) TF2021104 วัสดุสิ่งทอ 3(3-0-6) 

 วัสดุส่ิงทอ ประเภทของวัสดุส่ิงทอ คุณสมบัติ

แ ล ะ ส ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง วั ส ดุ ส่ิ ง ท อ  ก า ร

ประยุกตใชงานของวัสดุส่ิงทอ วัสดุส่ิงทอกับ

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

 ประเภทของวัสดุส่ิงทอ ลักษณะของวัสดุส่ิงทอ

จากธรรมชาติ สมบัติของวัสดุส่ิงทอจากสาร

สังเคราะห รูปแบบการใชงานวัสดุส่ิงทอ วัสดุส่ิง

ทอกับผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

  TF2021104M01 วัสดุสําหรับการใชงาน

ดานสิ่งทอ  

1(1-0-2) 

   ประเภทของวัสดุส่ิงทอ การใชงานวัสดุ

ส่ิงทอในอุตสาหกรรมส่ิงทอ วัสดุส่ิงทอ

ในงานเฉพาะทาง และวัสดุส่ิงทอกับ

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

  TF2021104M02 วัสดุสิ่งทอจากธรรมชาติ 1(1-0-2) 

   ประเภทของวัสดุส่ิงทอจากธรรมชาติ 

สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุ

ส่ิงทอจากธรรมชาติ และรูปแบบการใช

งานวัสดุส่ิงทอจากธรรมชาติในงานส่ิงทอ 

  TF2021104M03 วัสดุสิ่งทอจากสาร

สังเคราะห  

1(1-0-2) 

   ประเภทของวัสดุส่ิงทอจากสาร

สังเคราะห สมบัติทางกายภาพและทาง

เคมีของวัสดุส่ิงทอจากสารสังเคราะห 

และรูปแบบการใชงานวัสดุส่ิงทอจาก

สารสังเคราะหในงานส่ิงทอ 

 

 

 

 



154 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 

TF2022101 การฝกทักษะในงานอุตสาหกรรม

สิ่งทอ              

2(0-4-2) TF2021105 การฝกทักษะในงานอุตสาหกรรม

สิ่งทอ     

3(0-6-3) 

 ปฐมนิเทศในงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ เคร่ืองมือ

และอุปกรณในหองปฏิบัติการ  เคร่ืองจักรใน

อุตสาหกรรมส่ิงทอ  กระบวนการผลิตทางส่ิงทอ  

ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

 ปฐมนิเทศในงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ ฝกทักษะ

การใชอุปกรณและเคร่ืองจักรในหอง ปฏิบัติการ  

การผลิตเสนดายและผืนผา  การเตรียมผาและ

การยอมสี  การพิมพส่ิงทอ 

  TF2021105M01 อุปกรณและเครื่องจักร

ในหองปฏิบตัิการ      

1(0-2-1) 

   ปฐมนิเทศในงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ ฝก

ทักษะการใชอุปกรณและเคร่ืองจักรใน

หองปฏิบัติการ   

  TF2021105M02 วัสดุสิ่งทอและการยอมส ี     1(0-2-1) 

   ปฏิบัติการผลิตเสนดายและผืนผา   

การเตรียมผาและการยอมสี   

  TF2021105M03 การพิมพสิ่งทอ  1(0-2-1) 

   ปฏิบัติการพิมพส่ิงทอ 

TF2001108 ความปลอดภัยและอาชีวอนามยั

ในสถานประกอบการ 

3(3-0-6) TF2021107 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ในสถานประกอบการ 

3(3-0-6) 

 หลักการจัดการดานอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภัย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายดานอาชวี 

อนามัยและความปลอดภยั ระบบมาตรฐานสากล

ที่เกี่ยวของกับอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

หลักการและเทคนิคที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 

 หลักการจัดการดานอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภัย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายดาน 

อาชีวอนามัยและความปลอดภยั ระบบมาตรฐาน 

สากลที่เกี่ยวของกับอาชวีอนามยัและความ

ปลอดภัย หลักการและเทคนิคที่เกี่ยวกบัความ

ปลอดภัยและอาชวีอนามัยในสถานประกอบการ 

  TF2021107M01 การจัดการดานอาชีว 

อนามัยและความปลอดภัย 

1(1-0-2) 

   ความรูทั่วไปในการบริหารงาน 

อาชีวอนามัยและความปลอดภยั  

การสอบ สวนและวิเคราะหอุบัติเหตุ   

การบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสีย 

  TF2021107M02 ระเบียบปฏบิตัิดานอาชีวอ

นามัยและความปลอดภัย  

1(1-0-2) 

   ระเบียบปฏบิัติและกฎหมายที่เกีย่วของ 

ความปลอดภยัอาชีวอนามัยและ

ส่ิงแวดลอม มาตรฐานความปลอดภยัใน

การทํางานในโลกอนาคตและ

มาตรฐานสากล 
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  TF2021107M03 เทคนิคความปลอดภยั

และอาชีวอนามยั  

1(1-0-2) 

   เทคนิคการสงเสริมความปลอดภัยใน

การทํางาน  การจัดการความเส่ียงการ

บริหารความปลอดภัยสมัยใหมดาน 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

TF2022316 โครงสรางผาและการออกแบบ              3(3-0-6) TF2021108 โครงสรางผาและการออกแบบ 3(3-0-6) 

 โครงสรางผาทอ การทอผา การถกัผา การออก 

แบบลวดลายผาทอและผาถกั การวิเคราะหผา 

 โครงสรางผาทอ  การทอผา  การถักผา   

การออก แบบลวดลายผาทอและผาถัก  

การวิเคราะหผา 

  TF2021108M01 โครงสรางผา 1(1-0-2) 

   โครงสรางผา  การทอผา  การถักผา   

  TF2021108M02 การออกแบบลวดลายผา 1(1-0-2) 

   การออกแบบลวดลายผาทอ การออก 

แบบลวดลายผาถกั  การออกแบบลวด 

ลายบนผาดวยเทคนิคตางๆ 

  TF2021108M03 การวิเคราะหและทดสอบผา  1(1-0-2) 

   การวิเคราะหผา การทดสอบผา การ

ตรวจสอบผา 

TF2022320 นวัตกรรมสิ่งทอ                                      3(3-0-6) TF2021109 นวัตกรรมสิ่งทอ   3(3-0-6) 

 เทคโนโลยีดานเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรส่ิงทอ 

นวัตกรรมดานวัสดุส่ิงทอ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีกระบวนการผลิตส่ิงทอ เทคโนโลยีเสน

ใยขนาดเล็ก การประยุกตใชนาโนเทคโนโลยี

สําหรับอุตสาหกรรมส่ิงทอ  

 เทคโนโลยีดานเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรส่ิงทอ 

นวัตกรรมดานวัสดุส่ิงทอ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

กระบวนการผลิตส่ิงทอ เทคโนโลยีเสนใยขนาดเล็ก 

การประยกุตใชนาโนเทคโนโลยีสําหรับ

อุตสาหกรรมส่ิงทอ 

  TF2021109M01 เทคโนโลยีดานเครื่องมือ

และเครื่องจักรสิ่งทอ  

1(1-0-2) 

   เทคโนโลยีเคร่ืองมือและเคร่ืองจักร

สําหรับอุตสาหกรรมการทอผา 

อุตสาหกรรมการฟอก ยอม พิมพ  

และตกแตงสําเร็จ และอุตสาหกรรม 

การผลิตเส้ือผาสําเร็จรูป 

  TF2021109M02 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

การผลิตสิ่งทอ 

1(1-0-2) 

   นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกีย่วกับเสนใย 

เสนดาย ผืนผา เส้ือผาสําเร็จรูป  

และกระบวนการผลิตส่ิงทอ 
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  TF2021109M03 นาโนเทคโนโลยีสําหรับ

อุตสาหกรรมสิ่งทอ   

1(1-0-2) 

 

   การประยกุตใชนาโนเทคโนโลยีสําหรับ

กระบวนการผลิตเสนใย การฟอก ยอม 

พิมพการตกแตงสําเร็จ และเส้ือผา

เคร่ืองนุงหม  

TF2001105 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร 3(2-2-5) TF2031104 ทักษะดิจิทัล 3(2-2-5) 

 การบริหารขอมูล การใชอินเทอรเน็ต การส่ือสาร

สมัยใหม การนําเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน

มาใชในงานอุตสาหกรรม การประยุกตเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

 

 เคร่ืองมือสําหรับการทํางานรวมกัน  แอปพลิเคชัน

เพื่อการทํางาน  แอปพลิเคชันเพื่อการติดตอส่ือสาร 

แอปพลิเคชันเพื่อการจัดระบบ  แอปพลิเคชันเพื่อ

คนหาขอมูลสารสนเทศและทรัพยากร  

แอปพลิเคชนัเพื่อการตลาดดิจิทัล   

  TF2031104M01 การทํางานรวมกันแบบ

ดิจิทัล 

1(1-0-2) 

    

 

เคร่ืองมือสําหรับการทํางานรวมกัน  

แอปพลิเคชนัเพื่อการทาํงาน         

แอปพลิเคชนัเพื่อการติดตอส่ือสาร 

  TF2031104M02 การจัดระบบงาน

สารสนเทศแบบดิจทิัล 

1(1-0-2) 

   แอปพลิเคชันเพื่อการจัดระบบ         

แอปพลิเคชนัเพื่อการคนหาขอมูล 

สารสนเทศและทรัพยากร  แอปพลิเคชัน

เพื่อการตลาดดิจิทัล 

  TF2031104M03 ฝกทักษะดิจิทัล 1(0-2-1) 

   ปฏิบัติการแอปพลิเคชันเพื่อการทํางาน  

แอปพลิเคชันเพื่อการติดตอส่ือสาร  

แอปพลิเคชนัเพื่อการจัดระบบ       

แอปพลิเคชันเพื่อคนหาขอมูลสารสนเทศ 

และทรัพยากร แอปพลิเคชันเพื่อ

การตลาดดิจิทัล     
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TF2022103   การเตรียมสิ่งทอ                           3(0-6-3) 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเตรียมส่ิงทอ การเผาขน 

การเซทดวยความรอน  การกาํจัดแปง  การกําจัด

ส่ิงสกปรก  การฟอกขาว  การชุบมัน  กระบวนการ

เตรียมส่ิงทออื่น  

TF2022110 การเตรยีมสิ่งทอ    3(0-6-3) 

 ปฏิบัติการจําแนกวัสดุส่ิงทอ การเผาขน การเซต

ดวยความรอน การกําจัดแปง การกําจัดส่ิงสกปรก  

การฟอกขาว การชุบมัน กระบวนการเตรียมส่ิงทอ

อื่น  

 TF2022110M01 การจําแนกวัสดุสิ่งทอ                              1(0-2-1) 

  ปฏิบัติการจําแนกวัสดุส่ิงทอ การเผาขน 

การเซตดวยความรอน 

 TF2022110M02 การกําจัดสิ่งสกปรกบน

วัสดุสิ่งทอ 

1(0-2-1) 

  ปฏิบัติการกําจัดแปง การกําจัดส่ิงสกปรก  

การฟอกขาว 

  TF2022110M03 การชุบมัน                                     1(0-2-1) 

   ปฏิบัติการชุบมัน  กระบวนการเตรียม

ส่ิงทออื่น 

TF2022204    เสนใยประดิษฐและนวัตกรรม          3(3-0-6) 

พอลิเมอร เสนใยกึ่งสังเคราะห เสนใยสังเคราะห

จากการเกิดพอลิเมอรแบบเติม เสนใยสังเคราะห

จากการเกิดพอลิเมอรแบบควบแนน  นวัตกรรม

เสนใยเพื่องานส่ิงทอ 

 

TF2022211 เสนใยประดิษฐและนวัตกรรม            3(3-0-6) 

 พอลิเมอรทางส่ิงทอ เสนใยกึ่งสังเคราะห เสนใย

สังเคราะหจากปฏกิิริยาแบบเติม เสนใยสังเคราะห

จากปฏิกิริยาแบบควบแนน  เสนใยสมบติัพิเศษ 

 TF2022211M01 การผลิตเสนใยก่ึง

สังเคราะห      

1(1-0-2) 

  พอลิเมอรทางส่ิงทอ เสนใยกึ่งสังเคราะห    

  TF2022211M02 การผลิตเสนใยสังเคราะห    1(1-0-2) 

   เสนใยสังเคราะหจากปฏกิิริยาแบบเติม 

เสนใยสังเคราะหจากปฏกิิริยาแบบ

ควบแนน   

  TF2022211M03 เสนใยพิเศษทางสิ่งทอ      1(1-0-2) 

   เสนใยสมบัติพิเศษเพื่อใชงานดานส่ิงทอ 

TF2022206   การยอมสสีิ่งทอ                3(0-6-3) 

ฝกทักษะการเลือกใชสียอมและสารชวยยอม การ

ยอมสีเสนใยธรรมชาติ การยอมสีเสนใยประดิษฐ 

การยอมสีเสนใยผสม การยอมสีผลิตภณัพส่ิงทอ 

 

TF2022212 การยอมสีสิ่งทอ 3(0-6-3) 

 การเลือกใชสียอมและสารชวยยอม การยอมสี

เสนใยธรรมชาติ การยอมสีเสนใยประดิษฐ การ

ยอมสีเสนใยผสม การยอมสีผลิตภัณฑส่ิงทอ 

 TF2022212M01 การเลือกใชสียอมและ

สารชวยยอม 

1(0-2-1) 

  การเลือกใชสียอมและสารชวยยอมใน

การยอมเสนใยธรรมชาติ เสนใยประดิษฐ 

เสนใยผสม และผลิตภัณฑส่ิงทอ 

 TF2022212M02 การยอมสีเสนใย 1(0-2-1) 

  การยอมสีเสนใยธรรมชาติ การยอมสี

เสนใยประดิษฐ  
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  TF2022212M03 การยอมสีผลิตภัณฑสิ่งทอ 1(0-2-1) 

   การยอมสีเสนใยผสม การยอมสีผลิต

ภัณพส่ิงทอ  

TF2022207   การยอมสสีิ่งทอในระบบอุตสาหกรรม  3(1-4-4) 

เคมีเชิงฟสิกสการยอมสี เทคโนโลยแีละนวัตกรรม

การยอมสี หลักการทํางานของเคร่ืองยอมเสนใย

และเสนดาย เคร่ืองยอมผืนผา เคร่ืองยอมเส้ือผา 

การคิดตนทุน ดอกเบี้ย คาเส่ือมราคา และการ

ตัดสินใจลงทุนในงานยอมสีส่ิงทอ 

 

TF2022213 การยอมสีสิ่งทอในระบบ

อุตสาหกรรม  

3(0-6-3) 

 เคมีเชิงฟสิกสการยอมสี เทคโนโลยแีละ

นวัตกรรมการยอมสี หลักการทาํงานของเคร่ือง

ยอมเสนใยและเสนดาย เคร่ืองยอมผืนผา เคร่ือง

ยอมเส้ือผา เศรษฐศาสตรการยอมสี 

 TF2022213M01 เทคโนโลยีและนวัตกรรม

การยอมสี   

1(0-2-1) 

  เคมีเชิงฟสิกสการยอมสี เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการยอมสี 

 TF2022213M02 เครื่องยอมสีใน

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

1(0-2-1) 

   หลักการทํางานของเคร่ืองยอมเสนใย

และเสนดาย เคร่ืองยอมผืนผา 

เคร่ืองยอมเส้ือผา 

  TF2022213M03 เศรษฐศาสตรการยอมส ี 1(0-2-1) 

   การคิดตนทุน ดอกเบี้ย คาเส่ือมราคา 

และการตัดสินใจลงทุนในงานยอมสี 

ส่ิงทอ 

TF2022208   เทคโนโลยีในการพิมพสิ่งทอ           3(0-6-3) 

ฝกทักษะการพิมพโดยตรงบนเสนใยธรรมชาติและ

เสนใยสังเคราะห การพิมพกัดสี การพิมพกั้นสี  

การพิมพยน การพิมพทาํลายเสนใย การพิมพแบบ

ถายโอน การประยกุตเทคโนโลยีอื่นกับงานพิมพ 

ส่ิงทอ 

 

TF2022214 เทคโนโลยกีารพิมพสิ่งทอ             3(0-6-3) 

 ปฏิบัติการจําแนกกระบวนการพิมพส่ิงทอ   

การพิมพดวยพิกเมนท  การพิมพดวยสียอม   

การพิมพแบบถายโอน การพิมพกัดสีและกั้นสี 

การพิมพละลายเสนใย  นวัตกรรมการพิมพ 

 TF2022214M01 การพิมพดวยพิกเมนท  1(0-2-1) 

  ปฏิบัติการจําแนกกระบวนการพิมพ 

ส่ิงทอ  การพิมพดวยพิกเมนท   

 TF2022214M02 การพิมพดวยสยีอม    1(0-2-1) 

  ปฏิบัติการพิมพดวยสียอม  การพิมพ

แบบถายโอน 

  TF2022214M03 นวัตกรรมการพิมพ   1(0-2-1) 

   ปฏิบัติการพิมพกัดสีและกั้นสี การพิมพ

ละลายเสนใย นวัตกรรมการพิมพ 
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TF2022209    สารใหสีทางสิ่งทอ                       3(3-0-6) 

พื้นฐานเกี่ยวกับสี สียอมที่ละลายน้ํา สียอมที่ไม

ละลายน้ํา เคมีของสีรีแอคทีฟ พกิเมนท 

TF2022215 สารใหสทีางสิ่งทอ    3(3-0-6) 

 พื้นฐานเกี่ยวกับสารใหสี สียอมสําหรับเสนใย

เซลลูโลส สียอมสําหรับเสนใยโปรตีน สียอม

สําหรับเสนใยสังเคราะห พิกเมนท  

 TF2022215M01 สียอมเสนใยธรรมชาติ  1(1-0-2) 

  พื้นฐานเกี่ยวกับสารใหสี สียอมสําหรับ

เสนใยเซลลูโลส สียอมสําหรับเสนใย

โปรตีน 

 TF2022215M02 สียอมเสนใยสังเคราะห  1(1-0-2) 

   สียอมสําหรับเสนใยสังเคราะห  

  TF2022215M03 พิกเมนท    1(1-0-2) 

   พิกเมนทสําหรับงานส่ิงทอ 

 

TF2022317    สิ่งทอเทคนิค               3(3-0-6) 

ตลาดส่ิงทอเทคนิค วัสดุส่ิงทอเทคนิคและการ

ตกแตงสําเร็จ  ส่ิงทอเทคนิคเพื่อการปกปอง   

ส่ิงทอเทคนิคเพื่องานอุตสาหกรรมและวศิวกรรม  

ส่ิงทอเทคนิคเพื่องานเกษตรกรรม  ส่ิงทอเทคนิค

เพื่องานการแพทย   

 

TF2022216 สิ่งทอเทคนิค   3(3-0-6) 

 ตลาดส่ิงทอเทคนิค วัสดุส่ิงทอเทคนิค  ส่ิงทอ

เทคนิคเพื่อการปกปอง  ส่ิงทอเทคนิคเพื่องาน

อุตสาหกรรมและวิศวกรรม  ส่ิงทอเทคนิคเพื่องาน

เกษตรกรรม  ส่ิงทอเทคนิคเพื่องานการแพทย  

 TF2022216M01 สิ่งทอเทคนิคเบื้องตน  1(1-0-2) 

  ตลาดส่ิงทอเทคนิค วัสดุส่ิงทอเทคนิค   

 TF2022216M02 สิ่งทอเทคนิคเพ่ืองาน

อุตสาหกรรม  

1(1-0-2) 

  ส่ิงทอเทคนิคเพื่อการปกปอง  ส่ิงทอ

เทคนิคเพื่องานอุตสาหกรรมและ

วิศวกรรม   

  TF2022216M03 สิ่งทอเทคนิคเพ่ืองาน

เกษตรกรรมและ

การแพทย 

1(1-0-2) 

   ส่ิงทอเทคนิคเพื่องานเกษตรกรรม   

ส่ิงทอเทคนิคเพื่องานการแพทย 
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TF2022210   การตกแตงสําเร็จสิ่งทอ                 3(0-6-3) 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการตกแตงสําเร็จส่ิงทอ  การ

ตกแตงเพื่อปรับปรุงผิวสัมผัส  การตกแตงกันยับ

และอัดจีบถาวร  การตกแตงสะทอนน้ําและส่ิง

สกปรก  การตกแตงหนวงไฟ  การตกแตงพิเศษ 

 

TF2022217 การตกแตงสําเร็จสิ่งทอ  3(0-6-3) 

 ปฏิบัติการจําแนกกระบวนการตกแตงสําเร็จส่ิงทอ 

การตกแตงเพื่อปรับปรุงผิวสัมผัส การตกแตงกัน

ยับและอัดจีบถาวร การตกแตงสะทอนน้ําและส่ิง

สกปรก การตกแตงหนวงไฟ การตกแตงพิเศษ  

 TF2022217M01 การตกแตงเพ่ือปรบัปรุง

ผิวสัมผัส 

1(0-2-1) 

  ปฏิบัติการจําแนกกระบวนการตกแตง

สําเร็จส่ิงทอ การตกแตงเพื่อปรับปรุง

ผิวสัมผัส 

 TF2022217M02 การตกแตงใหงายดูแล

รักษางาย   

1(0-2-1) 

   ปฏิบัติการตกแตงกันยับและอัดจีบถาวร 

การตกแตงสะทอนน้ําและส่ิงสกปรก 

  TF2022217M03 การตกแตงพิเศษ    1(0-2-1) 

   ปฏิบัติการตกแตงหนวงไฟ  การตกแตง

พิเศษ 

TF2022211   สารชวยทางสิ่งทอ                3(2-2-5) 

สารเคมีในอุตสาหกรรมส่ิงทอ เคมีและสมบัติของ

สารลดแรงตึงผิว สารชวยทางดานการเตรียมส่ิงทอ 

สารชวยทางดานการยอมและพิมพ สารชวย

ทางดานการตกแตงสําเร็จและกระบวนการเพิ่ม

ความคงทนของสีบนวัสดุส่ิงทอ การเลือกใชสาร

ชวยทางส่ิงทอที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 

TF2022218 สารชวยทางสิง่ทอ   3(2-2-5) 

 ลักษณะและหนาที่สารชวยทางส่ิงทอ การแบง

ประเภทของสารชวยทางส่ิงทอ สมบัติของสารลด

แรงตึงผิวและการใชงานทางส่ิงทอ การแบง

ประ เภทสารช ว ยทาง ส่ิ งทอตามหน าที่ ใน

กระบวนการทางส่ิงทอ การเลือกใชสารชวยทาง

ส่ิงทอที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 TF2022218M01 หนาที่สารชวยทางสิ่งทอ 1(1-0-2) 

  ลักษณะและหนาที่สารชวยทางส่ิงทอ 

การแบงประเภทของสารชวยทางส่ิงทอ 

และการเลือกใชสารชวยทางส่ิงทอที่เปน

มิตรตอส่ิงแวดลอม 

 TF2022218M02 สารลดแรงตึงผิวสําหรับ

กระบวนการทางสิ่งทอ 

1(1-0-2) 

   สมบัติของสารลดแรงตึงผิวและการใช

งานทางส่ิงทอ การแบงประเภทสารชวย

ทางส่ิงทอตามหนาที่ในกระบวนการทาง

ส่ิงทอ   

  TF2022218M03 ปฏิบัติการสารชวยทาง

สิ่งทอ 

1(0-2-1) 

   ปฏิบัติการใชสารชวยทางส่ิงทอใน

กระบวนการทางส่ิงทอ  
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TF2022215    การเทียบและผสมส ี                   3(0-6-3) 

ฝกทักษะการเทียบและผสมสีดวยสีไดเร็กท  

สีรีแอคทีฟ สีแอซิด สีเบสิก สีดิสเพิรส พิกเมนท  

 

TF2022219 การเทียบและผสมสี   3(0-6-3) 

 การเทียบและผสมสีดวยสีไดเร็กท สีรีแอคทีฟ  

สีแอซิด สีเบสิก สีดิสเพิรส พิกเมนท  

 TF2022219M01 การเทียบและผสมสีได

เร็กทและสีรแีอคทีฟ 

1(0-2-1) 

  การเทียบและผสมสีดวยสีไดเร็กท  

และสีรีแอคทีฟบนผาฝาย 

 TF2022219M02 กา ร เที ยบและผสมสี

แอซิดและสีเบสิก  

1(0-2-1) 

   การเทียบและผสมสีดวยสีแอซิดบนผา

ไนลอน และสีเบสิกบนเสนดายอะคริลิก 

  TF2022219M03 การเทียบและผสมสีดิส

เพิรสและพิกเมนท  

1(0-2-1) 

   การเทียบและผสมสีดวยสีดิสเพิรสบนผา

พอลิเอสเทอร และพิกเมนทบนผาฝาย 

TF2022212   การวิเคราะหและทดสอบสิ่งทอ        3(3-0-6) 

ความสําคัญและมาตรฐานของการทดสอบส่ิงทอ 

การทดสอบเพื่อบอกชนิดและปริมาณเสนใย  

การทดสอบเสนดาย การทดสอบผืนผาและ

เคร่ืองนุงหม การทดสอบส่ิงทอสมบัติพิเศษ  

การทดสอบความคงทนของสี การวิเคราะหและ

ทดสอบสียอม การวิเคราะหและทดสอบสาร

ตองหามบนวัสดุส่ิงทอ 

 

TF2022213  ปฏบิัติการวิเคราะหและทดสอบสิ่งทอ  3(0-6-3) 

ปฏิบัติการทดสอบเพื่อบอกชนิดและปริมาณเสนใย 

การทดสอบเสนดาย การทดสอบผืนผาและ

เคร่ืองนุงหม การทดสอบส่ิงทอสมบัติพิเศษ การ

ทดสอบความคงทนของสี การวิเคราะหและ

ทดสอบสียอม การวิเคราะหและทดสอบสาร

ตองหามบนวัสดุส่ิงทอ 

 

TF2022220             การทดสอบสิง่ทอเชิงกายภาพ   3(1-4-4) 

 ความสําคัญและมาตรฐานของการทดสอบส่ิงทอ

ทางกายภาพ  การทดสอบเสนใยและเสนดาย 

การทดสอบผืนผา  การทดสอบเคร่ืองนุงหม   

การทดสอบส่ิงทอสมบั ติพิ เศษ การทดสอบ

อุปกรณปองกันสวนบุคคล    ขอกําหนดและ

ความปลอดภัยสําหรับเส้ือผาเด็ก 

 TF2022220M01 มาตรฐานการทดสอบสิ่ง

ทอทางกายภาพ  

1(1-0-2) 

  ความสําคัญและมาตรฐานของการ

ทดสอบส่ิงทอทางกายภาพ  

 TF2022220M02 การทดสอบวัสดุสิ่งทอ

และเครื่องนุงหม 

1(0-2-1) 

  วิธีการและเทคนิคการทดสอบเสนใย

และเสนดาย วิธีการและเทคนิคการ

ทดสอบผืนผา เคร่ืองนุงหม และการ

ทดสอบส่ิงทอสมบัติพิเศษ 

 TF2022220M03 การทดสอบอุปกรณ

ปองกันสวนบุคคล 

1(0-2-1) 

  วิธีการและเทคนิคการทดสอบการ

ทดสอบอุปกรณปองกันสวนบุคคล 

ขอกําหนดและความปลอดภัยสําหรับ

เส้ือผาเด็ก 
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TF2022212   การวิเคราะหและทดสอบสิ่งทอ        3(3-0-6) 

ความสําคัญและมาตรฐานของการทดสอบส่ิงทอ 

การทดสอบเพื่อบอกชนิดและปริมาณเสนใย การ

ทดสอบเสนดาย การทดสอบผืนผาและเคร่ืองนุงหม 

การทดสอบส่ิงทอสมบัติพิเศษ การทดสอบความ

คงทนของสี การวิเคราะหและทดสอบสียอม การ

วิเคราะหและทดสอบสารตองหามบนวสัดุส่ิงทอ 

 

TF2022213  ปฏบิัติการวิเคราะหและทดสอบสิ่งทอ  3(0-6-3) 

ปฏิบัติการทดสอบเพื่อบอกชนิดและปริมาณเสนใย 

การทดสอบเสนดาย การทดสอบผืนผาและ

เคร่ืองนุงหม การทดสอบส่ิงทอสมบัติพิเศษ การ

ทดสอบความคงทนของสี การวิเคราะหและ

ทดสอบสียอม การวิเคราะหและทดสอบสาร

ตองหามบนวัสดุส่ิงทอ 

 

TF2022221 การทดสอบสิง่ทอเชิงเคมแีละ

ความคงทนของสี   

3(0-6-3) 

 ความสําคัญและมาตรฐานของการทดสอบส่ิงทอ

เชิงเคมีและความคงทนของสี  ปฏิบัติการทดสอบ

เพื่อบอกชนิดและปริมาณเสนใย   เทคนิคการ

วิเคราะหและทดสอบสียอม เทคนิคการวิเคราะห

และทดสอบสารตองหามบนวัสดุส่ิงทอ 

ปฏิบัติการทดสอบความคงทนของสี                         

 TF2022221M01 การทดสอบและวิเคราะห

เสนใย 

1(0-2-1) 

  ความสําคัญและมาตรฐานของการ

ทดสอบส่ิงทอเชิงเคมี  การทดสอบเพื่อ

บอกชนิดและปริมาณเสนใย  

 TF2022221M02 การทดสอบและวิเคราะห 

เสนใยและสยีอม  

1(0-2-1) 

 

  การทดสอบเพื่อบอกชนิดและปริมาณ

เสนใย การวิเคราะหและทดสอบสียอม  

การวิเคราะหและทดสอบสารตองหาม

บนวัสดุส่ิงทอ 

  TF2022221M03 การทดสอบความคงทน

ของสี  

1(0-2-1) 

   ความสําคัญและมาตรฐานการทดสอบ

ความคงทนของสี   การทดสอบความ

คงทนของสีบนวัสดุส่ิงทอ 

TF2022214    สแีละการวดั              3(1-4-4) 

หลักการของวิทยาศาสตรสี การจัดระบบสี การ

ประเมินคาสีและการคํานวณความแตกตางของสี 

หลักการวัดสีดวยเคร่ืองมือวัดสี การทําฐานขอมูล

สีในระบบคอมพิวเตอร 

 

TF2022222 สีและการวดั                3(1-4-4) 

 ทฤษฎีการมองเห็นสี การอธิบายลักษณะของสี 

การจัดระบบสี การรายงานคาของสีในเชิงตัวเลข 

การประเมินความแตกตางของสี หลักการวัดสี

สําหรับวัสดุส่ิงทอ 

 TF2022222M01 หลักการของวิทยาศาสตรสี  1(1-0-2) 

  ทฤษฎีการมองเห็นสี ปจจัยที่มีผลตอการ

มองเห็นสี ทฤษฎีการผสมสี และลักษณะ

ของสี   

 TF2022222M02 การจัดระบบสี 1(0-2-1) 

  ประเภทของการจัดระบบสี หลักการ

กําหนดชื่อและราย ละเอียดของสีใน

ระบบสีแบบตาง ๆ และการรายงานคา

ของสีในเชิงตัวเลขแบบตาง ๆ 

 

 



163 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 

  TF2022222M03 การวัดสีสําหรับวัสดุสิ่งทอ 1(0-2-1) 

   การประเมินคาของสีดวยสายตา 

หลักการทาํงานของเคร่ืองมือวัดสี การ

เตรียมตัวอยางสําหรับการวัดสี การวัดสี

ดวยเคร่ืองวัดสี และการแปรความหมาย

คาของสี 

 

TF2022318    นอนวูฟเวน                             3(3-0-6) 

วัสดุนอนวูฟเวน วัตถุดิบสําหรับผลิตนอนวูฟเวน 

กระบวนการผลิตนอนวฟูเวน การตกแตงสําเร็จ

นอนวูฟเวน ลักษณะเฉพาะและการใชงาน

นอนวูฟเวน การทดสอบนอนวฟูเวน 

 

TF2022323 นอนวูฟเวน 3(3-0-6) 

 ลักษณะของนอนวูฟเวน วัตถุดิบสําหรับการผลิต

นอนวูฟเวน กระบวนการผลิตนอนวูฟเวน  

การตกแตงสําเร็จนอนวูฟเวน การทดสอบสมบัติ

นอนวูฟเวน การใชงานนอนวูฟเวน 

 TF2022323M01 วัสดุสําหรบัการผลติ

นอนวูฟเวน 

1(1-0-2) 

  ลักษณะของนอนวฟูเวน การแบงประเภท

ของนอนวูฟเวน เสนใยสําหรับการผลิต

นอนวูฟเวน และประเภทของสารชวยยดึ

ติดสําหรับการผลิตนอนวฟูเวน 

 TF2022323M02 กระบวนการผลิต 

นอนวูฟเวน 

1(1-0-2) 

   การขึ้นรูปแผนเสนใย  เทคนิคการยึด

แผนเสนใย และการตกแตงสําเร็จ

นอนวูฟเวน 

  TF2022323M03 การใชงานนอนวูฟเวน 1(1-0-2) 

   การทดสอบวัตถุดิบที่ใชในการผลิต

นอนวูฟเวน การทดสอบสมบัติที่เกี่ยวของ

กับการใชงาน และการใชงานนอนวูฟเวน

ในดานตาง ๆ  
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TF2022319    เทคโนโลยีสียอมจากธรรมชาติ         3(1-4-4) 

ประวัติของสียอมจากธรรมชาติ เคมีของสียอม

จากธรรมชาติ การประยกุตและใชงานสียอม

ธรรมชาติ วธิีการสกัดสี หลักการและวธิยีอมส่ิง

ทอดวยสียอมธรรมชาติ เคร่ืองมือที่ใชสําหรับการ

ยอมสีและการวิเคราะหสียอมธรรมชาติ  

การประเมินและปรับปรุงคุณภาพส่ิงทอยอมสี

ธรรมชาติ 

 

TF2022324 เทคโนโลยีสียอมจากธรรมชาต ิ 3(0-6-3) 

 ประวัติของสียอมจากธรรมชาติ เคมีของสียอม

จากธรรมชาติ   การประยุกตและใชงานสียอม

ธรรมชาติ วธิีการสกัดสี  วิธกีารยอมและพิมพ 

ส่ิงทอดวยสียอมธรรมชาติ เคร่ืองมือที่ใชสําหรับ

การยอมสีและการวิเคราะหสียอมธรรมชาติ         

การประเมินและปรับปรุงคุณภาพส่ิงทอยอมสี

ธรรมชาติ  

 TF2022324M01 เคมีของสียอมจากธรรมชาต ิ  1(0-2-1) 

  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสียอมธรรมชาติ 

ประวัติของสียอมจากธรรมชาติ 

องคประกอบทางเคมีของสียอมจาก

ธรรมชาติ  

  TF2022324M02 การใชสธีรรมชาติสาํหรับ

การยอมสี   

1(0-2-1) 

   การสกัดสียอมจากธรรมชาติ          

การวิเคราะหหาปริมาณความเขมขน

ของสียอมจากเคร่ืองมือและอุปกรณ

สําหรับการยอมสีดวยสียอมธรรมชาติ 

การยอมวัสดุส่ิงทอดวยสียอมจาก

ธรรมชาติ  

  TF2022324M03 การใชสธีรรมชาติสาํหรับ

การพิมพ  

1(0-2-1) 

   เคร่ืองมือและอุปกรณสําหรับการพิมพ

ผาดวยสียอมธรรมชาติ การพิมพวัสดุส่ิง

ทอดวยสียอมจากธรรมชาติ การ

ประเมินและปรับปรุงคุณภาพส่ิงทอ

พิมพ ยอมดวยสีจากธรรมชาติ 

TF2022323     สารใหสนีอกงานสิ่งทอ                3(3-0-6) 

สารใหสีในงานอุตสาหกรรม  สีผสมอาหาร ยา

และเคร่ืองสําอาง สียอมผม สีสําหรับงานพิมพ

และภาพถาย สีทา สารใหสีในอุตสาหกรรมอื่น 

 

TF2022325 สารใหสนีอกงานสิ่งทอ 3(3-0-6) 

 สารใหสีในงานอุตสาหกรรม  สีผสมอาหาร ยา 

และเคร่ืองสําอาง  สียอมผม หมึกพิมพ  สีทา  

สารใหสีในอุตสาหกรรมอื่น 

 TF2022325M01 สีผสมอาหารและ

เครื่องสําอาง  

 1(1-0-2) 

  สารใหสีในงานอุตสาหกรรม สีผสมอาหาร 

ยา และเคร่ืองสําอาง สียอมผม 

 TF2022325M02 สีพิมพและสีทา 1(1-0-2) 

  หมึกพิมพ สีทา  

 TF2022325M03 สีในงานอุตสาหกรรมอ่ืน  1(1-0-2) 

  สารใหสีในอุตสาหกรรมอื่น 
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TF2022325     การจัดการสิ่งทอ                       3(3-0-6) 

บทบาทของการจัดการสินคา การจัดซ้ือวัสดุ 

ส่ิงทอ การพัฒนาผลิตภัณฑและการสรางแบรนด 

การกําหนดราคาและสงเสริมการตลาด การขาย

และจัดจําหนายสินคาส่ิงทอ การสงออกสินคา 

ส่ิงทอ        

 

TF2022326 การจัดการนวตักรรมสิ่งทอ

สําหรับผูประกอบการ 

3(3-0-6) 

 แนวคิดและลักษณะของการเปนผูประกอบการ 

การบริหารจัดการและภาวะผูนํา เทคนิค

การตลาด ระบบการเงินสําหรับธุรกิจ การเขียน

แผนธุรกิจ การจัดการนวัตกรรม นวัตกรรมดาน

ผลิตภัณฑส่ิงทอและกระบวนการผลิต การพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมและการสรางตราสินคา ทรัพยสิน

ทางปญญาและการอนุญาตใชสิทธิ์ทางเทคโนโลยี 

การลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมส่ิงทอ  

 TF20222326M01 ผูประกอบการและการ

บริหารจดัการ 

1(1-0-2) 

   แนวคิดและลักษณะของการเปน

ผูประกอบการ การบริหารจัดการและ

ภาวะผูนํา เทคนิคการตลาด ระบบ

การเงินสําหรับธุรกิจ 

  TF20222326M02 แผนธุรกิจและการ

จัดการนวัตกรรม  

1(1-0-2) 

   การเขียนแผนธุรกิจ การจัดการ

นวัตกรรม นวัตกรรมดานผลิตภัณฑส่ิง

ทอและกระบวนการผลิต การพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมและการสรางตราสินคา  

  TF20222326M03 ทรัพยสินทางปญญา

และการลงทุนในธุรกิจ

นวัตกรรมสิ่งทอ 

1(1-0-2) 

   ความรูเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 

และการอนุญาตใชสิทธิ์ทางเทคโนโลย ี

การลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมส่ิงทอ 
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TF2022322     คุณภาพนํ้าและสิ่งแวดลอม           3(3-0-6) 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคุณภาพน้าํตอส่ิงแวดลอม 

การปรับปรุงคุณภาพน้ํา พลังงานสะอาดและ

ฉลากส่ิงแวดลอม การประเมินวัฏจักรชวีิต การ

จัดการดานส่ิงแวดลอมและระเบียบที่เกีย่วของใน

งานอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

 

TF2022327 คุณภาพนํ้าและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 น้ําและมลพิษทางน้ํา การปรับปรุงคุณภาพน้ํา  

น้ําทิ้งในงานอุตสาหกรรม การบําบัดน้าํทิ้ง 

พลังงานสะอาดและฉลากส่ิงแวดลอม การจัดการ

ดานส่ิงแวดลอมและระเบยีบที่เกี่ยวของในงาน

อุตสาหกรรมส่ิงทอ 

 TF2022327M01 คุณภาพนํ้า   1(1-0-2) 

  น้ําและมลพิษทางน้ํา การปรับปรุง

คุณภาพน้ํา  

 TF2022327M02 การปรับสภาพนํ้าทิ้ง 1(1-0-2) 

  น้ําทิ้งในงานอุตสาหกรรม  การบาํบัด 

น้ําทิ้ง 

  TF2022327M03 การจัดการสิง่แวดลอม 1(1-0-2) 

   พลังงานสะอาดและฉลากส่ิงแวดลอม 

การจัดการดานส่ิงแวดลอมและระเบียบ

ที่เกี่ยวของในงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

TF2022326    หัวขอเฉพาะทางในงานสิ่งทอ          3(3-0-6) 

เร่ืองเฉพาะทางที่เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี 

และกรณีศึกษาตางๆ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม

ส่ิงทอและอุตสาหกรรมที่เกีย่วของ 

TF2022328 หัวขอเฉพาะทางในงานสิ่งทอ  3(3-0-6) 

 เร่ืองเฉพาะทางหรือหวัขอที่นาสนใจที่เกีย่วกบั

นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางดานส่ิงทอ และ 

กรณีศึกษาตางๆ ที่เกีย่วของกับอุตสาหกรรมส่ิงทอ

หรืออุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวของ 

TF2001107 พ้ืนฐานเก่ียวกับเครื่องนุงหม 3(0-6-3) TF2011105 พ้ืนฐานเก่ียวกับเครื่องนุงหม 3(1-4-4) 

 ฝกปฏิบัติการใชวัสดุและอุปกรณในการตัดเย็บ

การเย็บดวยมือ การเยบ็ดวยเคร่ืองจักรเย็บผา

อุตสาหกรรม  การซอมแซมส้ือผา การตัดเย็บ

ผลิตภัณฑส่ิงทอ 

 วัสดุและอุปกรณในการตัดเย็บ การเย็บดวยมือ 

การเย็บดวยเคร่ืองจักรเย็บผาอุตสาหกรรม    

การซอมแซมเส้ือผา  การตัดเย็บผลิตภณัฑส่ิงทอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 

รายวิชาใหมในหลักสูตร  

 1. หมวดศึกษาทั่วไป 

โครงสรางของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับ พ.ศ. 2564) 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ  

 TF2021106              การสรางผลิตภัณฑสิ่งทอและ

ของที่ระลึก         

3(0-6-3) 

  ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑส่ิงทอและของที่

ระลึก เทคนิคการสรางลวดลายบนวัสดุส่ิงทอ 

การสรางผลิตภัณฑส่ิงทอและของที่ระลึก การ

บรรจุภัณฑ การพาณิชยอิเล็กทรอนกิส  

  TF2021106M01 การออกแบบและสราง

ลวดลายผลิตภณัฑ 

สิ่งทอและของที่ระลึก 

1(0-2-1) 

   ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑส่ิงทอและ

ของที่ระลึก เทคนิคการสรางลวดลายบน

วัสดุส่ิงทอ 

  TF2021106M02 ผลิตภัณฑสิ่งทอและของ

ที่ระลึก  

1(0-2-1) 

   ปฏิบัติการสรางผลิตภัณฑส่ิงทอและของ

ที่ระลึก ประเภท หมวก กระเปา 

รองเทา เครืองนุงหม และของที่ระลึก  

  TF2021106M03 บรรจุภณัฑและการ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

1(0-2-1) 

   ปฏิบัติการออกแบบและสรางบรรจุภัณฑ

สําหรับผลิตภัณฑส่ิงทอและของที่ระลึก 

การใชประโยชนจากพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสสําหรับจําหนายสินคา  

 

 TF2011101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3(3-0-6) 

  ภาพรวมของอุตสาหกรรมส่ิงทอและความสําคัญ

ทางเศรษฐศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ของเสนใย เสนดายและผา อิทธิพลของลักษณะเชิง

โครงสรางตอ สมบัติและสมรรถนะของวัสดุส่ิงทอ 

กระบวนการและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของการ

ผลิตส่ิงทอ การใชประโยชนวัสดุส่ิงทอใน

อุตสาหกรรมแฟชั่น 
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หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 

 TF2011107 การจัดการอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

ธุรกิจแฟชั่น 

3(3-0-6) 

  ลักษณะโครงสรางวิวัฒนาการของอุตสาหกรรม

ส่ิงทอและธุรกิจแฟชั่นเส้ือผาสําเร็จรูป การ

บริหารและการจัดการองคการ การตลาดของ

สินคาส่ิงทอและแฟชั่นเส้ือผาสําเร็จรูป การจัดการ

วัสดุคงคลัง ระบบการเงินสําหรับธุรกิจ การ

จัดการหวงโซอุปทานและการประยุกตใช

เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมส่ิงทอและธุรกิจแฟชั่น

เส้ือผาสําเร็จรูป ทรัพยสินทางปญญาและการ

อนุญาตใชสิทธิ์ทางเทคโนโลย ี

 

 TF2011108 การควบคุมคุณภาพสินคา

เครื่องนุงหมและแฟชั่น 

3(3-0-6) 

  แนวคิดดานคุณภาพ การบริหารและการควบคุม

คุณภาพในระบบการผลิต เทคนิคทางสถิติในการ

ควบคุมคุณภาพ เคร่ืองมือในการควบคุมคุณภาพ

ทั้ง 7 อยาง กิจกรรมกลุมสรางคุณภาพ ตนทุน

คุณภาพ การสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับ 

มาตรฐานคุณภาพและการประกันคุณภาพสินคา

เคร่ืองนุงหมและแฟชั่น  

 

 TF2012307 การดําเนินธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป 3(3-0-6) 

 

 

หลักการเกีย่วกับการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม

เส้ือผาสําเร็จรูป ระบบเอกสารในงานจัดการ

สินคาเส้ือผา  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจเส้ือผา  

ตนทุนเส้ือผาอุตสาหกรรม  การนาํเขาและ

สงออกในงานอุตสาหกรรม  ความสําคัญ

วัฒนธรรมของกลุมลูกคาในอุตสาหกรรมเส้ือผา

สําเร็จรูป  

 

 TF2012312 การสรางตราสินคาสาํหรับ

ผูประกอบการ 

3(3-0-6) 

  แนวคิดการเปนผูประกอบการ  หลักการสราง

และบริหารตราสินคา  การวิเคราะหแนวโนม

แฟชั่นเส้ือผาสําเร็จรูป  การสรางตราสินคาใน

ระบบอุตสาหกรรม  การสรางภาพลักษณธุรกิจ

แฟชั่นเส้ือผาสําเร็จรูป  การจัดทําแผนธรุกิจและ

มีการศึกษาดูงานนอกสถานที ่
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หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 

ชั้นป 1 : - ชั้นป 1 : เขาใจพื้นฐานกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

สามารถเลือกใชเคร่ืองมือ อุปกรณ ชนิดของวัสดุส่ิงทอและสารเคมี

ไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับกระบวนการทางอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

ชั้นป 2 : - ชั้นป 2 : เขาใจสมบัติของวัสดุที่ใชในงานดานอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

เลือกใชกระบวนการทางเคมีส่ิงทอที่เหมาะสม  มีทักษะในการใช

เคร่ืองมือเคร่ืองจักรไดอยางถูกตองและปลอดภัย 

ชั้นป 3 : - ชั้นป 3 : วิเคราะหและประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ

การผลิต การวิเคราะห ทดสอบ ควบคุมคุณภาพ และการแกไข

ปญหาในงานดานอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

ชั้นป 4 : - ชั้นป 4 : มีทักษะในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และมี

ความพรอมในการทํางานและศึกษาตอ 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชา 

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติหมวดวิชาเฉพาะ 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (ประเภทหลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

รายวิชาภาคทฤษฎี 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
หนวยกิต 

รวม ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

1 TF2021101 เคมีท่ัวไปในอุตสาหกรรมสิ่งทอ  3 2 1 

2 TF2021102 วิทยาศาสตรเสนใย 3 3 0 

3 TF2021103 สถิติสําหรับงานสิ่งทอ 3 3 0 

4 TF2021104 วัสดสุิ่งทอ 3 3 0 

5 TF2021107 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถาน

ประกอบการ 

3 3 0 

6 TF2021108 โครงสรางผาและการออกแบบ 3 3 0 

7 TF2021109 นวัตกรรมสิ่งทอ                     3 3 0 

8 TF2031104 ทักษะดิจิทัล 3 2 1 

9 TF2022211 เสนใยประดิษฐและนวัตกรรม 3 3 0 

10 TF2022215 สารใหสีทางสิ่งทอ 3 3 0 

11 TF2022216 สิ่งทอเทคนิค 3 3 0 

12 TF2022218 สารชวยทางสิ่งทอ  3 2 1 

13 TF2022220 การทดสอบสิ่งทอเชิงกายภาพ 3 1 2 

14 TF2022222 สีและการวัด  3 1 2 

15 TF2022331 การเตรียมโครงงานทางนวัตกรรมและ

เทคโนโลยสีิ่งทอ 

1 1 0 

      

รวม 43 36 7 
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รายวิชาภาคปฏิบัติ 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
หนวยกิต 

รวม ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

1 TF2021105 การฝกทักษะในงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 3 0 3 

2 TF2021106 การสรางผลิตภัณฑสิ่งทอและของท่ีระลึก 3 0 3 

3 TF2022110 การเตรียมสิ่งทอ 3 0 3 

4 TF2022212 การยอมสีสิ่งทอ  3 0 3 

5 TF2022213 การยอมสีสิ่งทอในระบบอุตสาหกรรม 3 0 3 

6 TF2022214 เทคโนโลยีการพิมพสิ่งทอ 3 0 3 

7 TF2022217 การตกแตงสําเร็จสิ่งทอ 3 0 3 

8 TF2022219 การเทียบและผสมส ี 3 0 3 

9 TF2022221 การทดสอบสิ่งทอเชิงเคมีและความคงทนของสี 3 0 3 

10 TF2022332 โครงงานทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3 0 3 

11 TF2023301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางนวัตกรรม

และเทคโนโลยีสิ่งทอ  

1 0 1 

12 TF2023402 สหกิจศึกษาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6 0 6 

รวม 37 0 37 

 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

การแบงโมดูลรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 

 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

TF2021101 เคมีท่ัวไปในอุตสาหกรรมส่ิงทอ                     

General Chemistry in Textile Industry  

3(2-2-5) 

 การวัด โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ พันธะและปฏิกิริยาเคมี สถานะของสสาร 

กรด ดางและเกลือ สารอินทรีย ปฏิบัติการเคมีท่ัวไปในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 Measurement; atomic structure and periodic table; chemical bonding 

and reaction; state of matter; acid base and salt; organic compounds; 

laboratory for general chemistry in textile industry 

 

 TF2021101M01 โครงสรางอะตอมและพันธะเคมี                 1(1-0-2) 

Atomic Structure and Chemical Bonding 

  การวัด โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ พันธะและ

ปฏิกิริยาเคมี  

 

 TF2021101M02 สารอนินทรียและสารอินทรีย          

Inorganic and Organic Compounds        

1(1-0-2) 

  สถานะของสสาร กรด ดางและเกลือ สารอินทรีย  

 

 TF2021101M03 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน        

Laboratory for Basic Chemistry     

1(0-2-1) 

  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไปในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
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TF2021102 วิทยาศาสตรเสนใย      

Fiber Science 

3(3-0-6) 

 

 เสนใยในอุตสาหกรรมสิ่งทอ  เสนใยธรรมชาติ  เสนใยก่ึงสังเคราะห  

เสนใยสังเคราะห  เสนใยสิ่งทอเทคนิค 

Fibers in textile industry; natural fibers; regenerated fibers; synthetic 

fibers; technical textile fibers 

 

 TF2021102M01 เสนใยธรรมชาติ   

Natural  Fibers 

1(1-0-2) 

  เสนใยธรรมชาตจิากเซลลูโลส เสนใยธรรมชาติจากโปรตีน  

เสนใยธรรมชาติจากแรธาตุ 

 

 TF2021102M02 เสนใยกึ่งสังเคราะห 

Regenerated Fibers 

1(1-0-2) 

  เสนใยก่ึงสังเคราะหจากเซลลูโลส  เสนใยก่ึงสังเคราะหจาก

โปรตีน 

 

 TF2021102M03 เสนใยสังเคราะห 

Synthetic Fibers 

1(1-0-2) 

  เสนใยสังเคราะห เสนใยสิ่งทอเทคนิค 
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TF2021103 สถิตสํิาหรับงานส่ิงทอ                                     

Statistics for Textiles 

3(3-0-6) 

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสถิติ ขอมูลและการอธิบายขอมูล การทดสอบสมมติฐาน 

การสุมตัวอยาง โปรแกรมพ้ืนฐานสําหรับงานสถิต ิ

Basic statistics; data and data presentation; hypothesis testing; 

sampling; basic programs for statistics 

 

 TF2021103M01 สถิติและขอมูล 

Statistics and Data 

1(1-0-2) 

  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสถิต ิขอมูลและการอธิบายขอมูล  

 

 TF2021103M02 สมมติฐานและการสุม 

Hypothesis and Sampling 

1(1-0-2) 

  การทดสอบสมมติฐาน การสุมตัวอยาง  

 

 TF2021103M03 โปรแกรมพ้ืนฐานสําหรับสถิต ิ

Basic Programs for Statistics 

1(1-0-2) 

  โปรแกรมพ้ืนฐานสําหรับงานสถิติเบื้องตนและ 

การประยุกตใช 
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TF2021104 วัสดุส่ิงทอ       

Textile Materials 

3(3-0-6) 

 ประเภทของวัสดุสิ่งทอ ลักษณะของวัสดุสิ่งทอจากธรรมชาติ สมบัติของวัสดุสิ่งทอ

จากสารสังเคราะห รูปแบบการใชงานวัสดุสิ่งทอ วัสดุสิ่งทอกับผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

Types of textile materials; characteristics of natural textile materials; 

properties of synthetic textile materials; application of textile 

materials; textile materials and environmental impact 

 

 TF2021104M01 วัสดุสําหรับการใชงานดานส่ิงทอ  

Materials for Textile Application  

1(1-0-2) 

  ประเภทของวัสดุสิ่งทอ การใชงานวัสดุสิ่งทอใน

อุตสาหกรรมสิ่งทอ วัสดุสิ่งทอในงานเฉพาะทาง  

และวัสดุสิ่งทอกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 

 TF2021104M02 วัสดุสิ่งทอจากธรรมชาต ิ  

Natural Textile Materials 

1(1-0-2) 

  ประเภทของวัสดุสิ่งทอจากธรรมชาติ สมบัติทางกายภาพ

และทางเคมีของวัสดุสิ่งทอจากธรรมชาติ และรูปแบบ 

การใชงานวัสดุสิ่งทอจากธรรมชาติในงานสิ่งทอ 

 

 TF2021104M03 วัสดุสิ่งทอจากสารสังเคราะห  

Synthetic Textile Materials 

1(1-0-2) 

  ประเภทของวัสดุสิ่งทอจากสารสังเคราะห สมบัติทาง

กายภาพและทางเคมีของวัสดุสิ่งทอจากสารสังเคราะห 

และรูปแบบการใชงานวัสดุสิ่งทอจากสารสังเคราะห 

ในงานสิ่งทอ 
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 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 

TF2021105 การฝกทักษะในงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ                

Skill Practice in Textile Industry 

3(0-6-3) 

 ปฐมนิเทศในงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ฝกทักษะการใชอุปกรณและเครื่องจักรในหอง 

ปฏิบัติการ การผลิตเสนดายและผืนผา การเตรียมผาและการยอมสี การพิมพสิ่งทอ 

Orientation in textile industry; practice the skills of using laboratory 

equipment and machinery; yarn and fabric manufacturing; fabric 

pretreatment and dyeing; textile printing  

 

 TF2021105M01 อุปกรณและเครื่องจักรในหองปฏิบัติการ      

Laboratory Equipment and Machinery 

1(0-2-1) 

  ปฐมนิเทศในงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ฝกทักษะการใชอุปกรณ

และเครื่องจักรในหองปฏิบัติการ   

 

 TF2021105M02 วัสดุสิ่งทอและการยอมสี      

Textile Materials and Dyeing 

1(0-2-1) 

  ปฏิบัติการผลิตเสนดายและผืนผา  การเตรียมผาและ 

การยอมสี   

 

 TF2021105M03 การพิมพส่ิงทอ       

Textile Printing 

1(0-2-1) 

  ปฏบิัติการพิมพสิ่งทอ 
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TF2021106              การสรางผลิตภัณฑส่ิงทอและของท่ีระลึก                 

Creating Textile Products and Souvenirs  

3(0-6-3) 

 ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอและของท่ีระลึก เทคนิคการสรางลวดลายบน

วัสดุสิ่งทอ การสรางผลิตภัณฑสิ่งทอและของท่ีระลึก การบรรจุภัณฑ  การพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส  

Practical in textile products and souvenirs design; technique for creating 

patterns on textile materials; creating of textile products and souvenirs; 

packaging; electronic commerce 

 

 TF2021106M01 การออกแบบและสรางลวดลายผลิตภัณฑ 

ส่ิงทอและของท่ีระลึก 

Design and Creating Patterns of 

Textile Products and Souvenirs 

1(0-2-1) 

  ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอและของท่ีระลึก     

เทคนิคการสรางลวดลายบนวัสดุสิ่งทอ 

 

 TF2021106M02 ผลิตภัณฑส่ิงทอและของท่ีระลึก 

Textile Products and Souvenirs  

1(0-2-1) 

  ปฏิบัตกิารสรางผลิตภัณฑสิ่งทอและของท่ีระลึกประเภท 

หมวก กระเปา รองเทา เครื่องนุงหม และของท่ีระลึก  

 

 TF2021106M03 บรรจุภัณฑและการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

Packaging and Electronic Commerce 

1(0-2-1) 

  ปฏิบัติการออกแบบและสรางบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑ   

สิ่งทอและของท่ีระลึก   การใชประโยชนจากพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสสําหรับจําหนายสินคา  
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TF2021107 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ  

Safety and Occupational Health in Workplace 

3(3-0-6) 

 หลักการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย

ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย    ระบบมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวของกับ         

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักการและเทคนิคท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 

Principles of occupational health and safety management; occupational 

health and safety regulations and laws; international standard systems 

of occupational health and safety; principles and techniques of safety 

and occupational health in workplace 

 

 TF2021107M01 การจัดการดานอาชีวอนามัยและ                    1(1-0-2) 

ความปลอดภัย 

Occupational Health and Safety Management 

  ความรูท่ัวไปในการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

การสอบสวนและวิเคราะหอุบัติเหตุ  การบริหารเพ่ือควบคุม

ความสูญเสีย 

 

 TF2021107M02 ระเบียบปฏิบัติดานอาชีวอนามัยและ                1(1-0-2) 

ความปลอดภัย 

Occupational Health and Safety Regulations  

  ระเบียบปฏิบัตแิละกฎหมายท่ีเก่ียวของความปลอดภัย        

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม  มาตรฐานความปลอดภัย 

ในการทํางานในโลกอนาคตและมาตรฐานสากล 

 

 TF2021107M03 เทคนิคความปลอดภัยและอาชีวอนามัย            1(1-0-2) 

Techniques of Safety and Occupational Health  

  เทคนิคการสงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน   

การจัดการความเสี่ยงการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม 

ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
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TF2021108 โครงสรางผาและการออกแบบ                 

Fabric Structures and Design 

3(3-0-6) 

 โครงสรางผาทอ  การทอผา  การถักผา  การออกแบบลวดลายผาทอและผาถัก    

การวิเคราะหผา 

Woven fabric structures; weaving; knitting; weaving and knitting pattern 

design; fabrics analysis 

 

 TF2021108M01 โครงสรางผา 

Fabric Structures 

1(1-0-2) 

  โครงสรางผา  การทอผา  การถักผา   

 

 TF2021108M02 การออกแบบลวดลายผา 

Fabric Structures Design 

1(1-0-2) 

  การออกแบบลวดลายผาทอ การออกแบบลวดลายผาถัก   

การออกแบบลวดลายบนผาดวยเทคนิคตางๆ 

 

 TF2021108M03 การวิเคราะหและทดสอบผา  

Fabrics Analysis and Testing 

1(1-0-2) 

  การวิเคราะหผา การทดสอบผา การตรวจสอบผา 
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TF2021109 นวัตกรรมส่ิงทอ                     

Textile Innovation  

3(3-0-6) 

 เทคโนโลยีดานเครื่องมือและเครื่องจักรสิ่งทอ นวัตกรรมดานวัสดุสิ่งทอ นวัตกรรม

และเทคโนโลยีกระบวนการผลิตสิ่งทอ เทคโนโลยีเสนใยขนาดเล็ก การประยุกตใช 

นาโนเทคโนโลยีสําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ  

Textile instrument and machine technology; innovation of textile 

materials; innovation and technology of textile manufacturing process; 

nano fibers technology; applications of nano technology for textile 

industry 

 

 TF2021109M01 เทคโนโลยีดานเครื่องมือและเครื่องจักรส่ิงทอ     1(1-0-2) 

Textile Instrument and Machine Technology 

  เทคโนโลยีเครื่องมือและเครื่องจักสําหรับอุตสาหกรรม 

การทอผา อุตสาหกรรมการฟอก ยอม พิมพ และตกแตง

สําเร็จ และอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป 

 

 TF2021109M02 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตส่ิงทอ 

Innovation and Technology of Textile 

Manufacturing Process 

1(1-0-2) 

  นวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับเสนใย เสนดาย ผืนผา 

เสื้อผาสําเร็จรูป และกระบวนการผลิตสิ่งทอ 

 

 TF2021109M03 นาโนเทคโนโลยีสําหรับอุตสาหกรรมส่ิงทอ   

Nano Technology for Textile Industry               

1(1-0-2) 

 

  การประยุกตใชนาโนเทคโนโลยีสําหรับกระบวนการผลิต 

เสนใย การฟอก ยอม พิมพการตกแตงสําเร็จ และเสื้อผา

เครื่องนุงหม  
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TF2031104 ทักษะดิจิทัล 

Digital Skills 

3(2-2-5) 

 เครื่องมือสําหรับการทํางานรวมกัน  แอปพลิเคชันเพ่ือการทํางาน  แอปพลิเคชันเพ่ือ

การติดตอสื่อสาร แอปพลิเคชันเพ่ือการจัดระบบ  แอปพลิเคชันเพ่ือคนหาขอมูล 

สารสนเทศและทรัพยากร แอปพลิเคชันเพ่ือการตลาดดิจิทัล   

Collaborative tools; applications for work;  applications for  

communication;  application for organize; applications to find data 

information and resources; application for digital marketing 

 

 TF2031104M01 การทํางานรวมกันแบบดิจิทัล 

Digital Collaboration 

1(1-0-2) 

   

 

เครื่องมือสําหรับการทํางานรวมกัน  แอปพลิเคชันเพ่ือ 

การทํางาน  แอปพลิเคชันเพ่ือการติดตอสื่อสาร 

 

 TF2031104M02 การจัดระบบงานสารสนเทศแบบดิจิทัล 

Organizing Digital Information Systems 

1(1-0-2) 

  แอปพลิเคชันเพ่ือการจัดระบบ  แอปพลิเคชันเพ่ือการคนหา

ขอมูลสารสนเทศและทรัพยากร  แอปพลิเคชันเพ่ือการตลาด

ดิจิทัล 

 

 TF2031104M03 ฝกทักษะดิจิทัล 

Skill in Digital Skills 

1(0-2-1) 

  ปฏิบัติการแอปพลิเคชันเพ่ือการทํางาน  แอปพลิเคชันเพ่ือ 

การติดตอสื่อสาร แอปพลิเคชันเพ่ือการจัดระบบ แอปพลิเคชัน

เพ่ือคนหาขอมูลสารสนเทศและทรัพยากร   แอปพลิเคชันเพ่ือ

การตลาดดิจิทัล     
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วิชาเฉพาะดาน 

กลุมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 

 วิชาชีพบังคับ 

TF2022110 การเตรียมส่ิงทอ                                       

Textile  Preparation 

3(0-6-3) 

 ปฏิบัตกิารจําแนกวัสดุสิ่งทอ การเผาขน การเซตดวยความรอน  การกําจัดแปง  

การกําจัดสิ่งสกปรก  การฟอกขาว  การชุบมัน  กระบวนการเตรียมสิ่งทออ่ืน  

Laboratory for the textile material classification; singeing; heat setting; 

desizing; scouring; bleaching; mercerizing; other textile preparation 

processes 

 

 TF2022110M01 การจําแนกวัสดุส่ิงทอ                              

Textile Material Classification 

1(0-2-1) 

  ปฏิบัตกิารจําแนกวัสดุสิ่งทอ  การเผาขน  

การเซตดวยความรอน 

 

 TF2022110M02 การกําจัดส่ิงสกปรกบนวัสดุส่ิงทอ                                    

Scouring on Textile Materials 

1(0-2-1) 

  ปฏิบัตกิารกําจัดแปง  การกําจัดสิ่งสกปรก  การฟอกขาว 

 

 TF2022110M03 การชุบมัน                                     

Mercerizing 

1(0-2-1) 

  ปฏิบัตกิารชุบมัน  กระบวนการเตรียมสิ่งทออ่ืน 
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TF2022211 เสนใยประดิษฐและนวัตกรรม                                 

Man-Made Fibers and Innovation 

3(3-0-6) 

 พอลิเมอรทางสิ่งทอ  เสนใยก่ึงสังเคราะห  เสนใยสังเคราะหจากปฏิกิริยาแบบเติม 

เสนใยสังเคราะหจากปฏิกิริยาควบแนน  เสนใยสมบัติพิเศษ 

Textile polymers; regenerated fibers; synthetic fibers from addition 

polymerization; synthetic fibers from condensation polymerization; 

specialty fibers  

 

 TF2022211M01 การผลิตเสนใยกึ่งสังเคราะห      

Regenaerated Fibers Manufacturing                           

1(1-0-2) 

  พอลิเมอรทางสิ่งทอ   เสนใยก่ึงสังเคราะห    

 

 TF2022211M02 การผลิตเสนใยสังเคราะห    

Synthetic Fibers Manufacturing                             

1(1-0-2) 

  เสนใยสังเคราะหจากปฏิกิริยาแบบเติม เสนใยสังเคราะห

จากปฏิกิริยาแบบควบแนน   

 

 TF2022211M03 เสนใยพิเศษทางส่ิงทอ      

Special Fibers for Textiles                           

1(1-0-2) 

  เสนใยสมบัติพิเศษเพ่ือการใชงานดานสิ่งทอ 
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TF2022212 การยอมสีส่ิงทอ 

Textile Dyeing 

3(0-6-3) 

 การเลือกใชสียอมและสารชวยยอม การยอมสีเสนใยธรรมชาติ การยอมสีเสนใย

ประดิษฐ การยอมสีเสนใยผสม การยอมสีผลิตภัณฑสิ่งทอ 

Dyes and auxiliaries selection; dyeing of natural fibers; dyeing of  

man-made fibers; dyeing of blended fibers; dyeing of textile products 

 

 TF2022212M01 การเลือกใชสียอมและสารชวยยอม 

Dyes and Auxiliaries Selection 

1(0-2-1) 

  การเลือกใชสียอมและสารชวยยอมในการยอมเสนใย

ธรรมชาติ เสนใยประดิษฐ เสนใยผสม และผลิตภัณฑสิ่งทอ 

 

 TF2022212M02 การยอมสีเสนใย 

Dyeing of Fibers 

1(0-2-1) 

  การยอมสีเสนใยธรรมชาติ การยอมสีเสนใยประดิษฐ 

  

 TF2022212M03 การยอมสีผลิตภัณฑส่ิงทอ 

Dyeing of Textile Products 

1(0-2-1) 

  การยอมสีเสนใยผสม การยอมสีผลิตภัณพสิ่งทอ  
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TF2022213 การยอมสีส่ิงทอในระบบอุตสาหกรรม     

Industrial Textile Dyeing 

3(0-6-3) 

 เคมีเชิงฟสิกสการยอมสี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการยอมสี หลักการทํางานของ

เครื่องยอมเสนใยและเสนดาย เครื่องยอมผืนผา เครื่องยอมเสื้อผา เศรษฐศาสตร

การยอมส ี

Physical chemistry of dyeing; technology and innovation of dyeing; 

principles of fiber and yarn dyeing machine; piece dyeing machine; 

garment dyeing machine; dyeing economy 

 

 

 TF2022213M01 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการยอมสี              1(0-2-1) 

Technology and Innovation of Dyeing 

  เคมีเชิงฟสิกสการยอมสี เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

การยอมส ี

 

 TF2022213M02 เครื่องยอมสีในอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

Dyeing Machines in Textie Industry 

1(0-2-1) 

  หลักการทํางานของเครื่องยอมเสนใยและเสนดาย  

เครื่องยอมผืนผา เครื่องยอมเสื้อผา 

 

 TF2022213M03 เศรษฐศาสตรการยอมสี  

Dyeing Economy 

1(0-2-1) 

  การคิดตนทุน ดอกเบี้ย คาเสื่อมราคา และการตัดสินใจ

ลงทุนในงานยอมสีสิ่งทอ 
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TF2022214 เทคโนโลยีการพิมพส่ิงทอ                

Technology in Textile Printing 

3(0-6-3) 

 ปฏิบัติการจําแนกกระบวนการพิมพสิ่งทอ  การพิมพดวยพิกเมนท  การพิมพดวย

สียอม  การพิมพแบบถายโอน การพิมพกัดสีและก้ันสี การพิมพละลายเสนใย  

นวัตกรรมการพิมพ 

Laboratory for the textile printing process classification; pigment 

printing; dyestuff printing; transfer printing; discharge and resist 

printing; burn-out printing; printing innovation  

 

 TF2022214M01 การพิมพดวยพิกเมนท  

Pigment Printing 

1(0-2-1) 

  ปฏิบัติการจําแนกกระบวนการพิมพสิ่งทอ  การพิมพดวย 

พิกเมนท   

 

 TF2022214M02 การพิมพดวยสียอม                                                      

Dyestuff Printing  

1(0-2-1) 

  ปฏิบัตกิารพิมพดวยสียอม  การพิมพแบบถายโอน 

 

 TF2022214M03 นวัตกรรมการพิมพ                                              

Printing Innovation 

1(0-2-1) 

  ปฏิบัตกิารพิมพกัดสีและก้ันสี การพิมพละลายเสนใย  

นวัตกรรมการพิมพ 
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TF2022215 สารใหสีทางส่ิงทอ                                        

Textile Colorants 

3(3-0-6) 

 พ้ืนฐานเก่ียวกับสารใหสี สียอมสําหรับเสนใยเซลลูโลส สียอมสําหรับเสนใยโปรตีน    

สียอมสําหรับเสนใยสังเคราะห พิกเมนท  

Fundamentals of colorants; dyes for cellulosic fibers; dyes for protein 

fibers; dyes for synthetic fibers; pigments 

 

 TF2022215M01 สียอมเสนใยธรรมชาติ         

Dyes for Natural fibers                              

1(1-0-2) 

  พ้ืนฐานเก่ียวกับสารใหสี สียอมสําหรับเสนใยเซลลูโลส     

สียอมสําหรับเสนใยโปรตีน 

 

 TF2022215M02 สียอมเสนใยสังเคราะห        

Dyes for Synthetic Fibers                               

1(1-0-2) 

  สียอมสําหรับเสนใยสังเคราะห  

 

 TF2022215M03 พิกเมนท              

Pigments                        

1(1-0-2) 

  พิกเมนทสําหรับงานสิ่งทอ  
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TF2022216 ส่ิงทอเทคนิค                          

Technical Textiles 

3(3-0-6) 

 ตลาดสิ่งทอเทคนิค วัสดุสิ่งทอเทคนิค สิ่งทอเทคนิคเพ่ือการปกปอง สิ่งทอเทคนิค

เพ่ืองานอุตสาหกรรมและวิศวกรรม  สิ่งทอเทคนิคเพ่ืองานเกษตรกรรม   

สิ่งทอเทคนิคเพ่ืองานการแพทย  

Technical textiles market; technical textile materials; technical textiles 

for protection; technical textiles for industries and engineering; 

technical textiles for agriculture; technical textiles for medicine 

 

 TF2022216M01 ส่ิงทอเทคนิคเบ้ืองตน   

Basic Technical Textiles                    

1(1-0-2) 

  ตลาดสิ่งทอเทคนิค วัสดุสิ่งทอเทคนิค   

 

 TF2022216M02 ส่ิงทอเทคนิคเพ่ืองานอุตสาหกรรม                 1(1-0-2) 

Technical Textiles for Protection and Industry 

  สิ่งทอเทคนิคเพ่ือการปกปอง  สิ่งทอเทคนิคเพ่ืองาน

อุตสาหกรรมและวิศวกรรม   

 

 TF2022216M03 ส่ิงทอเทคนิคเพ่ืองานเกษตรกรรม                  1(1-0-2) 

และการแพทย  

Technical Textiles for Agriculture and Medicine 

  สิ่งทอเทคนิคเพ่ืองานเกษตรกรรม  สิ่งทอเทคนิคเพ่ืองาน

การแพทย  
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TF2022217 การตกแตงสําเร็จส่ิงทอ                            

Textile  Finishing   

3(0-6-3) 

 ปฏิบัตกิารจาํแนกกระบวนการตกแตงสําเร็จสิ่งทอ  การตกแตงเพ่ือปรับปรุง

ผิวสัมผัส  การตกแตงกันยับและอัดจีบถาวร  การตกแตงสะทอนน้ําและสิ่งสกปรก  

การตกแตงหนวงไฟ  การตกแตงพิเศษ  

Laboratory for the textile finishing process classification; hand 

modification finishing; durable press finishing; water and soil 

repellence finishing; flame retardant finishing; special finishing 

 

 TF2022217M01 การตกแตงเพ่ือปรับปรุงผิวสัมผัส  

Hand Modification Finishing 

1(0-2-1) 

  ปฏบิัตกิารจาํแนกกระบวนการตกแตงสําเร็จสิ่งทอ  

การตกแตงเพ่ือปรับปรุงผิวสัมผัส 

 

 TF2022217M02 การตกแตงใหงายดูแลรักษางาย   

Easy Care Finishing    

1(0-2-1) 

  ปฏิบัตกิารตกแตงกันยับและอัดจีบถาวร  การตกแตงสะทอน

น้ําและสิ่งสกปรก 

 

 TF2022217M03 การตกแตงพิเศษ                                               

Special Finishing  

1(0-2-1) 

  ปฏิบัติการตกแตงหนวงไฟ  การตกแตงพิเศษ 
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TF2022218 สารชวยทางส่ิงทอ   

Textile Auxiliaries                                 

3(2-2-5) 

 ลักษณะและหนาท่ีสารชวยทางสิ่งทอ การแบงประเภทของสารชวยทางสิ่งทอ 

สมบัติของสารลดแรงตึงผิวและการใชงานทางสิ่งทอ การแบงประเภทสารชวยทาง

สิ่งทอตามหนาท่ีในกระบวนการทางสิ่งทอ การเลือกใชสารชวยทางสิ่งทอท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม   

Characteristics and functions of textile auxiliaries; classification of 

textile auxiliaries; characteristics of surfactant and application in 

textile process; classification of textile auxiliaries by function in textile 

processes; selection of eco textile auxiliaries 

 

 TF2022218M01 หนาท่ีสารชวยทางส่ิงทอ  

Functions of Textile Auxiliaries 

1(1-0-2) 

  ลักษณะและหนาท่ีสารชวยทางสิ่งทอ การแบงประเภทของ

สารชวยทางสิ่งทอ และการเลือกใชสารชวยทางสิ่งทอท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 

 

 TF2022218M02 สารลดแรงตึงผิวสําหรับกระบวนการทางส่ิงทอ 

Surfactants for Textile Processes 

1(1-0-2) 

  สมบัติของสารลดแรงตึงผิวและการใชงานทางสิ่งทอ  

การแบงประเภทสารชวยทางสิ่งทอตามหนาท่ีในกระบวนการ 

ทางสิ่งทอ 

 

 TF2022218M03 ปฏิบัติการสารชวยทางส่ิงทอ 

Laboratory for Textile Auxiliaries 

1(0-2-1) 

  ปฏิบัติการใชสารชวยทางสิ่งทอในกระบวนการทางสิ่งทอ  
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TF2022219 การเทียบและผสมสี       

Color Matching 

3(0-6-3) 

 รายวิชาบังคับกอน : TF2022206 การยอมสีส่ิงทอ  

การเทียบและผสมสีดวยสีไดเร็กท สีรีแอคทีฟ สีแอซิด สีเบสิก สีดิสเพิรส พิกเมนท  

Color matching and color mixing with direct dye; reactive dye; acid 

dye; basic dye; disperse dye; pigment 

 

 TF2022219M01 การเทียบและผสมสีไดเร็กทและสีรีแอคทีฟ      1(0-2-1) 

Color matching for Direct and Reactive Dyes 

  การเทียบและผสมสีดวยสีไดเร็กท และสีรีแอคทีฟบน 

ผาฝาย 

 

 TF2022219M02 การเทียบและผสมสีแอซิดและสีเบสิก       1(0-2-1) 

Color matching for Acid and Basic Dyes 

  การเทียบและผสมสีดวยสีแอซิดบนผาไนลอน และสีเบสิก

บนเสนดายอะคริลิก 

 

 TF2022219M03 การเทียบและผสมสีดิสเพิรสและพิกเมนท       1(0-2-1) 

Color matching for Disperse Dye and Pigment 

  การเทียบและผสมสีดวยสีดิสเพิรสบนผาพอลิเอสเทอร  

และพิกเมนทบนผาฝาย 
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TF2022220             การทดสอบส่ิงทอเชิงกายภาพ    

Physical Textile Testing                 

3(1-4-4) 

 ความสําคัญและมาตรฐานของการทดสอบสิ่งทอทางกายภาพ การทดสอบเสนใย

และเสนดาย การทดสอบผืนผา การทดสอบเครื่องนุงหม การทดสอบสิ่งทอสมบัติ

พิเศษ การทดสอบอุปกรณปองกันสวนบุคคล ขอกําหนดและความปลอดภัย

สําหรับเสื้อผาเด็ก 

Importance and standardization of physical textile testing; testing of 

fibers and yarns, fabrics testing; apparel testing; testing of functional 

properties of textile; personal protective equipment testing; product 

safety requirements for children’s apparel 

 

 TF2022220M01 มาตรฐานการทดสอบส่ิงทอทางกายภาพ 

Standards for Physical Textile Testing  

1(1-0-2) 

  ความสําคัญและมาตรฐานของการทดสอบสิ่งทอทางกายภาพ  

 

 TF2022220M02 การทดสอบวัสดุสิ่งทอและเครื่องนุงหม            1(0-2-1) 

Testing of Textile Materials and Apparel 

  วิธีการและเทคนิคการทดสอบเสนใยและเสนดาย วิธีการ

และเทคนิคการทดสอบผืนผา เครื่องนุงหม และการทดสอบ

สิ่งทอสมบัติพิเศษ  

 

 TF2022220M03 การทดสอบอุปกรณปองกันสวนบุคคล            1(0-2-1) 

Testing of Personal Protective Equipment 

  วิธีการ และเทคนิคการทดสอบการทดสอบอุปกรณปองกัน

สวนบุคคล ขอกําหนดและความปลอดภัยสําหรับเสื้อผาเด็ก 
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TF2022221 การทดสอบส่ิงทอเชิงเคมีและความคงทนของสี   

Chemical Textile and Colorfastness Testing 

3(0-6-3) 

 ความสําคัญและมาตรฐานของการทดสอบสิ่งทอเชิงเคมีและความคงทนของสี 

ปฏิบัติการทดสอบเพ่ือบอกชนิดและปริมาณเสนใย เทคนิคการวิเคราะหและ

ทดสอบสียอม เทคนิคการวิเคราะหและทดสอบสารตองหามบนวัสดุสิ่งทอ 

ปฏิบัติการทดสอบความคงทนของสี                         

Importance and standardization of chemical textile and colorfastness 

testing; practical in qualitative and quantitative testing of textile fibers; 

technique for dye analysis and testing; technique for testing and 

analysis of restricted substances on textiles; practical in colorfastness 

testing 

 

 TF2022221M01 การทดสอบและวิเคราะหเสนใย                    1(0-2-1) 

Testing and Analysis of Fibers  

  ความสําคัญและมาตรฐานของการทดสอบสิ่งทอเชิงเคมี    

การทดสอบเพ่ือบอกชนิดและปริมาณเสนใย 

 

 TF2022221M02 การทดสอบและวิเคราะหสียอม                    1(0-2-1) 

Testing and Analysis of Dyes  

  การวิเคราะหและทดสอบสียอม  การวิเคราะหและทดสอบ

สารตองหามบนวัสดุสิ่งทอ 

 

 TF2022221M03 การทดสอบความคงทนของสี             

Colorfastness Testing 

1(0-2-1) 

  ความสําคัญและมาตรฐานการทดสอบความคงทนของส ี 

การทดสอบความคงทนของสีบนวัสดุสิ่งทอ 

 

 

 

 

 



199 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

TF2022222 สีและการวัด                           

Color and Measurement 

3(1-4-4) 

 ทฤษฎกีารมองเห็นสี การอธิบายลักษณะของสี การจดัระบบสี การรายงานคาของ

สีในเชิงตัวเลข การประเมินความแตกตางของสี หลักการวัดสีสําหรับวัสดุสิ่งทอ 

Theory of color perception; color description; color order system; 

expressing colors numerically; color difference evaluation; principles 

of color measurement for textile materials  

 

 TF2022222M01 หลักการของวิทยาศาสตรส ี 

Principles of Color Science 

1(1-0-2) 

  ทฤษฎกีารมองเห็นสี ปจจัยท่ีมีผลตอการมองเห็นสี  

ทฤษฎกีารผสมสี และลักษณะของสี   

 

 TF2022222M02 การจัดระบบสี   

Color Order System 

1(0-2-1) 

  ประเภทของการจัดระบบสี หลักการกําหนดชื่อและราย 

ละเอียดของสีในระบบสีแบบตาง ๆ และการรายงานคาของ

สีในเชิงตัวเลขแบบตาง ๆ 

 

 TF2022222M03 การวัดสีสําหรับวัสดุส่ิงทอ                          1(0-2-1) 

Color Measurement for Textile Materials 

  การประเมินคาของสีดวยสายตา หลักการทํางานของ

เครื่องมือวัดสี การเตรียมตัวอยางสําหรับการวัดสี การวัดสี

ดวยเครื่องวัดสี และการแปรความหมายคาของสี 
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 วิชาชีพเลือก 

TF2022323 นอนวูฟเวน 

Nonwoven 

3(3-0-6) 

 ลักษณะของนอนวูฟเวน วัตถุดิบสําหรับการผลิตนอนวูฟเวน กระบวนการผลิต

นอนวูฟเวน การตกแตงสําเร็จนอนวูฟเวน การทดสอบสมบัตินอนวูฟเวน การใชงาน

นอนวูฟเวน 

Nonwoven characteristics; raw materials for nonwovens production; 

nonwoven manufacturing processes; testing of nonwovens; finishing for 

nonwovens; application of nonwovens 

 

 TF2022323M01 วัสดุสําหรับการผลิตนอนวูฟเวน 

Materials for Nonwoven Production 

1(1-0-2) 

  ลักษณะของนอนวูฟเวน การแบงประเภทของนอนวูฟเวน 

เสนใยสําหรับการผลิตนอนวูฟเวน และประเภทของสารชวย

ยึดติดสําหรับการผลิตนอนวูฟเวน 

 

 TF2022323M02 กระบวนการผลิตนอนวูฟเวน 

Nonwoven Manufacturing Processes  

1(1-0-2) 

  การข้ึนรูปแผนเสนใย  เทคนิคการยึดแผนเสนใย  

และการตกแตงสําเร็จนอนวูฟเวน 

 

 TF2022323M03 การใชงานนอนวูฟเวน  

Application of Nonwovens 

1(1-0-2) 

  การทดสอบวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตนอนวูฟเวน การทดสอบ

สมบัติท่ีเก่ียวของกับการใชงาน  และการใชงานนอนวูฟเวน

ในดานตาง ๆ  
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TF2022324 เทคโนโลยีสียอมจากธรรมชาติ 

Natural Dyes Technology 

3(0-6-3) 

 ประวัติของสียอมจากธรรมชาติ เคมีของสียอมจากธรรมชาติ การประยุกตและใช

งานสียอมธรรมชาติ วิธีการสกัดสี วิธีการยอมและพิมพสิ่งทอดวยสียอมธรรมชาติ 

เครื่องมือท่ีใชสําหรับการยอมสีและการวิเคราะหสียอมธรรมชาติ การประเมินและ

ปรับปรุงคุณภาพสิ่งทอยอมสีธรรมชาต ิ

History of natural dyes; chemistry of natural dyes; application and use 

of natural dyes; methods of dye extraction; methods of dyeing  and 

printing with natural dyes; instruments for natural dyeing and 

characterization; evaluation and quality improvement of natural dyed 

textiles 

 

 TF2022324M01 เคมีของสียอมจากธรรมชาต ิ

Chemistry of Natural Dyes 

1(0-2-1) 

  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสียอมธรรมชาติ ประวัติของสียอม

จากธรรมชาติ องคประกอบทางเคมีของสียอมจากธรรมชาต ิ

  

 TF2022324M02 การใชสีธรรมชาตสํิาหรับการยอมสี                 1(0-2-1) 

Application of Natural Dyes for Dyeing              

  การสกัดสียอมจากธรรมชาติ การวิเคราะหหาปริมาณความ

เขมขนของสียอมจากเครื่องมือและอุปกรณสําหรับการยอมสี

ดวยสียอมธรรมชาติ การยอมวัสดุสิ่งทอดวยสียอมจาก

ธรรมชาติ  

 

 TF2022324M03 การใชสีธรรมชาตสํิาหรับการพิมพ                  1(0-2-1) 

Application of Natural Dyes for Printing              

  เครื่องมือและอุปกรณสําหรับการพิมพผาดวยสียอมธรรมชาติ 

การพิมพวัสดุสิ่งทอดวยสียอมจากธรรมชาติ การประเมินและ

ปรับปรุงคุณภาพสิ่งทอพิมพยอมดวยสจีากธรรมชาติ 
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TF2022325 สารใหสีนอกงานส่ิงทอ                        

Non-Textile Colorants 

3(3-0-6) 

 สารใหสีในงานอุตสาหกรรม  สีผสมอาหาร ยา และเครื่องสําอาง สียอมผม   

หมึกพิมพ สีทา สารใหสีในอุตสาหกรรมอ่ืน 

Colorants in industry; food, drug and cosmetic colorants; hair dyes; 

printing inks; paints; other industrial colorants 

 

 TF2022325M01 สีผสมอาหารและเครื่องสําอาง  

Food and Cosmetic Colorants 

1(1-0-2) 

  สารใหสีในงานอุตสาหกรรม   สีผสมอาหาร ยา  

และเครื่องสําอาง สียอมผม 

 

 TF2022325M02 หมึกพิมพและสีทา                      

Printing Inks and Paints 

1(1-0-2) 

  หมึกพิมพ  สีทา  

 

 TF2022325M03 สีในงานอุตสาหกรรมอ่ืน     

Other Industrial Colorants 

1(1-0-2) 

  สารใหสีในอุตสาหกรรมอ่ืน 
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TF2022326 การจัดการนวัตกรรมส่ิงทอสําหรับผูประกอบการ 

Textile Innovation Management for Entrepreneurs 

3(3-0-6) 

 แนวคิดและลักษณะของการเปนผูประกอบการ การบริหารจัดการและภาวะผูนํา 

เทคนิคการตลาด ระบบการเงินสําหรับธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การจัดการ

นวัตกรรม นวัตกรรมดานผลิตภัณฑสิ่งทอและกระบวนการผลิต การพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมและการสรางตราสินคา ทรัพยสินทางปญญาและการอนุญาตใชสิทธิ์

ทางเทคโนโลยี การลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมสิ่งทอ  

Concepts and characteristics of entrepreneurs; management and 

leaderships; marketing techniques; financial system for business; writing 

a business plans; innovation management; products and processes 

innovation; new product development and branding; intellectual 

property and technology licensing; investment in textile innovation 

business 
 

 TF20222326M01 ผูประกอบการและการบริหารจัดการ 

Entrepreneurs and Management 

1(1-0-2) 

  แนวคิดและลักษณะของการเปนผูประกอบการ การบริหาร

จัดการและภาวะผูนํา เทคนิคการตลาด ระบบการเงิน

สําหรับธุรกิจ 
 

 TF20222326M02 แผนธุรกิจและการจัดการนวัตกรรม                1(1-0-2) 

Business Plans and Innovation Management  

  การเขียนแผนธุรกิจ การจัดการนวัตกรรม นวัตกรรมดาน

ผลิตภัณฑสิ่งทอและกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ

ใหมและการสรางตราสินคา  
 

 TF20222326M03 ทรัพยสินทางปญญาและการลงทุนในธุรกิจ

นวัตกรรมส่ิงทอ 

Intellectual Property and Investment 

in Textile Innovation Business 

1(1-0-2) 

  ความรูเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา และการอนุญาตใชสิทธิ์

ทางเทคโนโลยี การลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมสิ่งทอ 
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TF2022327 คุณภาพน้ําและส่ิงแวดลอม 

Water Quality and Environment 

3(3-0-6) 

 น้ําและมลพิษทางน้ํา การปรับปรุงคุณภาพน้ํา น้ําท้ิงในงานอุตสาหกรรม การบําบัด

น้ําท้ิง พลังงานสะอาดและฉลากสิ่งแวดลอม การจัดการดานสิ่งแวดลอมและ

ระเบียบท่ีเก่ียวของในงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

Water and water pollution; water treatments; wastewater in industry; 

wastewater treatment clean energy and eco- labeling; environmental 

management and regulations for textile industry 

 

 TF2022327M01 คุณภาพน้ํา                     

Water Quality  

1(1-0-2) 

  น้ําและมลพิษทางน้ํา การปรับปรงุคุณภาพน้ํา  

 

 TF2022327M02 การปรับสภาพน้ําท้ิง 

Wastewater Treatment 

1(1-0-2) 

  น้ําท้ิงในงานอุตสาหกรรม การบําบัดน้ําท้ิง  

 

 TF2022327M03 การจัดการส่ิงแวดลอม                    

Environment Management 

1(1-0-2) 

  พลังงานสะอาดและฉลากสิ่งแวดลอม การจัดการดาน

สิ่งแวดลอมและระเบียบท่ีเก่ียวของในงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 

 



 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ฉ 

ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

ช่ือ-สกุล นายไพรัตน  ปุญญาเจริญนนท 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปท่ีจบ มหาวิทยาลัย 

วท.ด. วัสดุศาสตร 2552 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วท.ม. วิทยาศาสตรพอลิเมอร 2543 มหาวิทยาลยัมหิดล 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 2540 สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

สังกัดหนวยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  

ศูนยพณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โทรศัพท : 0 2665 3555 ตอ 3019  

มือถือ : .089 775 7557 

อีเมล : phairat.p@rmutp.ac.th  

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ  

ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2541 ถึงปจจุบนั  อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร 

พ.ศ. 2537- 2541 เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการ แผนกวิชาเคมีสิ่งทอ  

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

ประสบการณในดาน

ปฏิบัติการ 

พ.ศ. 2563-2564 ท่ีปรึกษาการพัฒนาและยกระดับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม: ผูประกอบการ CHABA 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร (ตอ) 

ประสบการณในดาน

ปฏิบัติการ 

 พ.ศ. 2563 ท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาและยกระดับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร 

กลุมสตรีตําบลบานพันทายนรสิงห 

พ.ศ. 2563 ท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาและยกระดับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม พ้ืนท่ีจังหวัด

สมุทรสงคราม กลุมแบรนดไฉไลชู Chailai Choo   

พ.ศ. 2563 ท่ีปรึกษาการพัฒนาและยกระดับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม กลุมสงเสริมอาชีพ (รองเทา) 

ตําบลปลายโพงพาง 

พ.ศ. 2562 ท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาและยกระดับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม พ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 

(ประเภทผาและเครื่องแตงกาย) : Handmade by Sasinthorn อําเภอหวย

กระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

พ.ศ. 2562 ท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาและยกระดับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม พ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 

(ประเภทผาและเครื่องแตงกาย) : คุณปาศรีจันทรผาไทย (พีรยา) อําเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี  

พ.ศ. 2562 ท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาและยกระดับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม พ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 

(ประเภทผาและเครื่องแตงกาย) : วิสาหกิจชุมชนบานบัว อําเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบรุี 

พ.ศ. 2562 ท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาและยกระดับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม พ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 

(ประเภทผาและเครื่องแตงกาย) : กลุมกระเปาผา (ผาตอ) อําเภอพนมทวน 

จังหวัดกาญจนบุรี  

https://opms.mhesi.go.th/Project/detail/pdf/804
https://opms.mhesi.go.th/Project/detail/pdf/804
https://opms.mhesi.go.th/Project/detail/pdf/804
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร (ตอ) 

ประสบการณในดาน

ปฏิบัติการ 

พ.ศ. 2561 ท่ีปรึกษาโครงการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑผาทออีสานดวยนวัตกรรม 

(จังหวัดกาฬสินธุ อุบลราชธานีและบุรีรัมย) 

พ.ศ. 2560 ท่ีปรึกษากลุมผูประกอบการจังหวัดอุบลราชธานี บุรีรัมย และ

กาฬสินธุ (15 กลุมผูประกอบการ) ดานการยกระดับผาทออีสาน 

พ.ศ. 2560 ท่ีปรึกษากลุมผูประกอบการประเภทผาจังหวัดอุบลราชธานี (12 

กลุมผูประกอบการ) ดานการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ OTOP ดวย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

พ.ศ. 2560 ท่ีปรึกษากลุมผูประกอบการประเภทเครื่องใช จังหวัดอุบลราชธานี 

(12 กลุมผูประกอบการ) ดานการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ OTOP      

ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย 

1. กาญจนา ลือพงษ,  ไพรัตน ปุญญาเจริญนนท, จําลอง สาริกานนท  และนุช

ดาว เตะสมุทร (2560). การพิมพสีธรรมชาติจากเปลือกลูกจากแหง

ดวยเทคนิคการพิมพก้ันสี. วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย,ี 10 (3), 68-79. (ก.ย.-ธ.ค.) 

2. กาญจนา ลือพงษ,  ไพรัตน ปุญญาเจริญนนท,  วนิดา เสียภัย และปรมัตถ 

พัฒนะสาร (2561). การใชประโยชนจากน้ําแชเมล็ดถ่ัวดําแหงใน

กระบวนการยอมสีสิ่งทอ. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร.  

12 (2), 138-147. (ก.ค.-ธ.ค.) 

3. Punyachareonnon, P., Deerattrakul, V., & Luepong, K. (2021) The 

Influence of pH, Temperature and Time on Dyeing of Silk 

Fabric by Black Bean Anthocyanin-rich Extract as Colorant. 

Progress in Color, Colorants and Coatings. 14, 79-186. 

(Nov.) 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

ช่ือ-สกุล นางสาวเสาวณีย  อารีจงเจริญ 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปท่ีจบ มหาวิทยาลัย 

วศ.ม. วิศวกรรมการ

จัดการอุตสาหกรรม 

2546 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งทอ 2533 สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

สังกัดหนวยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  

ศูนยพณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โทรศัพท : 0 2665 3555 ตอ 3062  

มือถือ : 080-9082964 

อีเมล : saowanee.a@rmutp.ac.th 

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ  

ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2538 ถึงปจจุบัน  อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประสบการณในดาน

ปฏิบัติการ 

พ.ศ. 2563 ท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาและยกระดับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมพ้ืนท่ีจังหวัด

สมุทรสาคร กลุมสตรีตําบลบานพันทายนรสิงห   

พ.ศ. 2563 ท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาและยกระดับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม พ้ืนท่ีจังหวัด

สมุทรสงคราม กลุมแบรนดไฉไลชู Chailai Choo  
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร (ตอ) 

ประสบการณในดาน

ปฏิบัติการ 

พ.ศ. 2562 ท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาและยกระดับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม พ้ืนท่ีจังหวัด

กาญจนบุรี (ประเภทผาและเครื่องแตงกาย) : Handmade by Sasinthorn 

อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

พ.ศ. 2562 ท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาและยกระดับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม พ้ืนท่ีจังหวัด

กาญจนบุรี (ประเภทผาและเครื่องแตงกาย) : คุณปาศรีจันทรผาไทย (พีรยา) 

อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

พ.ศ. 2562 ท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาและยกระดับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม พ้ืนท่ีจังหวัด

กาญจนบุรี (ประเภทผาและเครื่องแตงกาย) : วิสาหกิจชุมชนบานบัว อําเภอ

เมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

พ.ศ. 2562 ท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาและยกระดับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม พ้ืนท่ีจังหวัด

กาญจนบุรี (ประเภทผาและเครื่องแตงกาย) : กลุมกระเปาผา (ผาตอ) อําเภอ

พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (หัวหนาโครงการ) 

พ.ศ. 2561 ท่ีปรึกษาบริษัท แฟนซีอุตสาหกรรมการทอ จํากัด จ.

สมุทรปราการ 

ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย 

Wang, W., Hui, K., Kan, C., Visephan, K., Areechongchareon, S., 

Tiyasri, S.,  & Mongkholrattanasit, R. (2020). A Study of 

Thermal Conductivity Property of Socks, Materials 

Science Forum, 1007, 118-124. (Aug.) 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

ช่ือ-สกุล นางสาวนงนุช ศศิธร 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปท่ีจบ มหาวิทยาลัย 

Ph.D. Textile and Material 

Engineering 

2016 Technical University of Liberec, 

Czech Republic 

วท.ม. ปโตรเคมีและวิทยาศาสตร 

พอลิเมอร 

2549 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 2542 สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

การฝกอบรม พ.ศ. 2562 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนใหผูเรียนคิดสรางสรรค จัด

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ณ หองประชุมโรบล ชั้น 2 

อาคารสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

พ.ศ. 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสอนใหผูเรียนคิดสรางสรรค ระยะท่ี 1 

จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

พ.ศ. 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสอนใหผูเรียนคิดสรางสรรค ระยะท่ี 2 

จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ณ Auckland University of 

Technology (AUT) ประเทศนิวซีแลนด  

พ .ศ .  2560  โ ค ร งการฝ กอบ รม เ รื่ อ ง  “Processing Technology and 

Innovation Design of Modern Silk Products” จัดโดย Zhejiang  

Sci-Tech University ณ เมืองหางโจว มณฑลเจอเจียง ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน  
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร (ตอ) 

สังกัดหนวยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  

ศูนยพณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โทรศัพท : 0 2665 3555 ตอ 3019  

มือถือ : 063-3970555 

อีเมล : nongnut.s@rmutp.ac.th 

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ  

ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2550 - ปจจุบัน อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ  

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย 

1. Lam, Y. L., Wang, W. Y., Kan, C. W., Viengsima, M., Manarungwit, 

K., Sasithorn, N., & Mongkholrattanasit, R. (2020). Thermal 

Conductivity Properties of Summer Cooling Towels. 

Applied Mechanics and Materials, 901, 95-102. (Aug.) 

2. Wang, W. Y., Heng, H., Yim, H. H. L., Kan, C. W., Sasithorn, N., 

Wangkanai, P., & Mongkholrattanasit, R. (2019). Evaluation 

of Wickability of Quick Dry Inner Wear. Key Engineering 

Materials, 814, 285-290. (Jul.) 

3. Mongkholrattanasit, R. , Klaichoi, C. , Sasithorn, N. , Changmuang, 

W. , Manarungwit, K. , Maha- In, K. , . . .  & Pangsai, M.  (2018) . 

Screen printing on silk fabric using natural indigo.  Vlákna a 

Textile, 25, 51-56. (Sep.) 

 

 



214 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร (ตอ) 

ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย 

4. Kan, C. W., Ko, C. M. C., Sasithorn, N., & Mongkholrattanasit, R. 

2018. Liquid Spreading Speed Measurement of Fabric-

Foam-Fabric Plied Material. In Key Engineering Materials,  

772, 3-7. (Jul.) 

5. Mašek, J., Lubasova, D., Lukáč, R., Turanek-Knotigova, P., Kulich, 

P., Plockova, J., & Turanek, J. (2017). Multi-layered 

nanofibrous mucoadhesive films for buccal and sublingual 

administration of drug-delivery and vaccination 

nanoparticles-important step towards effective mucosal 

vaccines. Journal of Controlled Release, 249, 183-195. 

(Mar.) 

6. Mongkholrattanasit, R., Sasithorn, N., Klaichoi, C., Changmuong, 

W., Vaisalong, J., Rungruangkitkrai, N.,  & Sasivatchutikool, 

P. (2017). Studies of Dyeing of Silk Fabric with Natural 

Indigo Using Pad-Dry and Pad-Batch Techniques. Applied 

Mechanics and Materials, 865, 100-104. (Jun.) 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

ช่ือ-สกุล นายพิชิตพล  เจริญทรัพยานันท 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปท่ีจบ มหาวิทยาลัย 

วศ.ม. สิ่งทอ 2552 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

ป.บัณฑิต การจัดการ

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

2546 สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

วศ.บ. วิศกรรมเคมสีิ่งทอ 2538 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล             

สังกัดหนวยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  

ศูนยพณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โทรศัพท : 0 2665 3555 ตอ 3019  

มือถือ : .081 847 7185 

อีเมล : phichitphol.j@rmutp.ac.th  

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ  

ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2537 ถึงปจจุบัน  อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย 

1. พิชิตพล เจริญทรัพยานันท, รวิภา ธรรมรงค และ ธนวัฒน สิทธิประสงค. 

(2564), การเพ่ิมประสิทธิภาพการยอมสีไดเรกทบนผาฝายดวย

โอโซน. วารสารวิศวกรรมศาสตร ราชมงคลธัญบุรี, 19(1), 48-54. 

(ม.ค.-มิ.ย.) 

 

 



216 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร (ตอ) 

ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย 

2. Wang, W. Y., Choi, H. T., Kan, C. W., Jaroensappayanant, P., Rug-

Ngam, P.,Surakul, K., & Mongkholrattanasit, R. (2019). Effect 

of Plasma Pre-Treatment on the Dyeability of Silk Fabric 

with Metal-Complex Dye. Key Engineering Materials, 818, 

21-25. (Aug.) 

3 .  Kan, C. W., Ko, C. M. C., Jaroensappayanant, P., Pangsai, M., & 

Mongkholrattanasit, R. (2018). Absorption Rate Evaluation 

of Fabric-Foam-Fabric Plied Material. Materials Science 

Forum, 932, 97-101. (Sep.) 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

ช่ือ-สกุล นายจําลอง   สาริกานนท 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปท่ีจบ มหาวิทยาลัย 

วศ.ม. สิ่งทอ 2552 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ธัญบุร ี

ป.บัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม

สิ่งทอ 

2546 สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

วศ.บ. วิศกรรมเคมสีิ่งทอ 2541 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล            

สังกัดหนวยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  

ศูนยพณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โทรศัพท : 0 2665 3555 ตอ 3009  

มือถือ : .085 244 8872 

อีเมล : chamlong.s@rmutp.ac.th  

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ  

ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2540 ถึงปจจุบัน  อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

พ.ศ. 2538-2540 เจาหนาท่ีวางแผนการผลิต  

บริษัท คงคาเท็กซไทลมิลล จํากัด 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร (ตอ) 

ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย 

1. Wang, W. Y., Ma, W. C., Kan, C. W., Sarikanon, C., Sarikanon, C., 

Kunadiloke, S., & Mongkholrattanasit, R. (2020). The Effect 

of Plasma Pretreat- ment of Dyeability of Silk with Acid 

Dye. Key Engineering Materials, 831, 165–170. (Feb.) 

2. Kan, C. W., Ko, C. M. C., Maha-In, K., Manarungwit, K., Sarikanon, 

C., Numahun,  P., & Mongkholrattanasit, R. (2017). 

Mechanical Study of Fabric-Foam Plied Material. Applied 

Mechanics and Materials, 866, 224–232. (Jun.) 

3. Kan, C. W., Chow, C. Y. T., Sarikanon, C., & Mongkholrattanasit, 

R. (2017).  A Study of Brand Green Image in Relation to 

Eco-Branding of Fashion Products. Applied Mechanics and 

Materials, 866, 448–451. (Jun.) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

ช่ือ-สกุล นายรัตนพล  มงคลรัตนาสิทธิ์ 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปท่ีจบ มหาวิทยาลัย 

Ph.D. 

                 

Textile Technology 2011 Technical University of Liberec, 

Czech Republic 

วท.ม. ปโตรเคมีและวิทยาศาสตร

พอลิเมอร 

2546 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 2541 สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

ศษ.บ. บริหารการศึกษา 2541 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

การฝกอบรม พ.ศ. 2562 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร International Training 

Program, Workshop on Processing Technology and Innovation 

Design of Modem Silk Products, Zhejiang Sci-Tech University 

(ZSTU), College of Materials and Textiles; Silk Institute, สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

สังกัดหนวยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  

ศูนยพณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โทรศัพท : 0 2665 3555 ตอ 3019  

มือถือ : .087 484 3723 

อีเมล :  rattanaphol.m@rmutp.ac.th  

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ  

ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2554 ถึงปจจุบัน  อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร  
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

อาจารยประจําหลักสูตร (ตอ) 

ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2563 – ปจจุบัน อาจารยพิเศษและอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานพนธรวม 

ประจําหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

พ.ศ. 2562 – ปจจุบัน อาจารยพิเศษและอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานพนธรวม 

ประจําหลักสูตรปริญญาโท สาขานวัตกรรมสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

พ.ศ. 2554 – ถึงปจจุบัน  อาจารยพิเศษและอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานพนธรวม 

ประจําหลักสูตรปริญญาโท สาขาสิ่งทอและ เครื่องนุงหม คณะเทคโนโลยีคหกร

รมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

พ.ศ. 2549 นักเคมี แผนกวิจัยเเละพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท อีโคแลบ็ (ประเทศ

ไทย) จํากัด 

พ.ศ. 2548 - 2549 อาจารยพิเศษ ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

พ.ศ. 2548   นักวิชาการสิ่งทอ ฝายสงเสริมเทคโนโลยี สถาบันพัฒนา

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

พ.ศ. 2546 – 2547  อาจารยพิเศษ ภาควิชาผาและเครื่องแตงกาย  

คณะคหกรรมศาสตร  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

พ.ศ. 2541 – 2547  Assistant Technical Manager แผนกประกันคุณภาพ 

บริษัทอินเตอรเทคเทสติ้งเซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด 

พ.ศ. 2540 – 2541 Laboratory Technician บริษัทไทยการเมนตเอกซปอรต 

จํากัด (นนทบุรี) 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

อาจารยประจําหลักสูตร (ตอ) 

ประสบการณในดาน

ปฏิบัติการ 

พ.ศ. 2564-ปจจุบัน ผูตรวจประเมิน (Auditor)  ของกองควบคุมเครื่องมือ

แพทย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย) เพ่ือตรวจประเมิน

หองปฏิบัติการทดสอบชุด PPE  

พ.ศ. 2555 – ปจจุบัน ผูประเมินบทความทางวิชาการในวารสารวิชาการใน

ประเทศ และระหวางประเทศ  

พ.ศ. 2560-ปจจุบัน ผูตรวจประมิน (Auditor) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

ของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 

เพ่ือรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบสาขาผลิตภัณฑสิ่งทอ  

พ.ศ. 2557 – ปจจุบัน  ท่ีปรึกษาเก่ียวกับการยอมสีจากธรรมชาติ แกกลุม

วิสาหกิจชุมชนในประเทศไทยและองคกรท่ัวไป  

พ.ศ. 2555 ทําวิจัย ผาใบทํารองเทาท่ีทนแรงดึงสูงและแรงเสียดสีสูงรวมกับ

บริษัท เมืองทองฟุตเทค จํากัด 

ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย 

1. Pooyandeh, S., Shahidi, S., Khajehnezhad, A., and 

Mongkholrattanasit, R. (2021). In situ deposition of NiO 

nano particles on cotton fabric using sol-gel method-

photocatalytic activation properties, Journal of Materials 

Research and Technology. 12, 1-14.  (May-Jun.)  

2. Mongkholrattanasit, R., Nakpathom, M., and Vuthiganond, N. 

(2021). Eco-dyeing with biocolorant from spent coffee 

ground on low molecular weight chitosan crosslinked 

cotton, Sustainable Chemistry and Pharmacy. 20, 1-9. (May) 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

อาจารยประจําหลักสูตร (ตอ) 

ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย 

3 .  Vuthiganond, N., Nakpathom, M.,   and Mongkholrattanasit, R.  

(2020). Azoic deep dyeing of silk and UV protection using 

plant polyphenols and diazonium coupling, Fibers and 

Polymers. 21 (5), 1052-1060. (May) 

4 .  Chonsakorn S, Srivorradatpaisan S, and Mongkholrattanasit R. 

(2018). Effects of different extraction methods on some 

properties of water hyacinth fiber, Journal of Natural Fibers. 

16, 1015-1025. (Mar.) 

5. Mongkholrattanasit, R., Klaichoi, C., Sasithorn, N., Changmuang, 

W., Manarungwit, K., Maha-In, K.,  Ruenma, P., Boonkerd, N., 

Sangaphat, N.,  and Pangsai, M. (2018). Screen printing on 

silk fabric using natural indigo, Vlákna a textile. 25 (3), 51-

56. (Sep.) 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 
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คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 

กรรมการท่ีปรึกษา 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

   อาจารย ดร.ณัฐวรพล รัชสริิวัชรบุล 

ประธานกรรมการ 

2. รองอธิการบดีฝายวิชาการและพัฒนาคณาอาจารย 

   รองศาสตราจารย ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ 

รองประธานกรรมการ 

3. ผูอํานวยการกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภชิฏา  ทองรักษ 

กรรมการ 

4. คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

   อาจารย ดร.มธุรส  เวียงสมีา 

 

กรรมการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

1. คุณชวลิต  นิ่มละออ   กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท โอเรียนตอล การเมนท จํากัด  

2. ดร.ชาญชัย  สิริเกษมเลิศ   ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

3. ดร.มณฑล นาคปฐม   นักวิจัยหองปฏิบัติการสิ่งทอ หนวยวิจัยโพลิเมอร  

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 

4. คุณกัลย ฉัตรรมเย็น    กรรมการบริหาร บริษัท เวิลดนิตติ้ง จํากัด 

5. คุณสุธี  ฉัตรชัยเวช    กรรมการผูจัดการ บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอรเท็กซ) จํากัด         

6. คุณกัญญนันทน  เตียวพาณิชย  ผูจัดการบริษัท แฟนซี อุตสาหกรรมการทอ จํากัด 

7. คุณสุวิยะดา ตันติกุล    Sr. Sustainability Consultant บริษัท ไนก้ี (ประเทศไทย) จํากัด 

8. คุณธนาธาร  หงษผวย  QA. Assistance บริษัท SGS (ประเทศไทย) จํากัด 

9. คุณไพศาล ปูสุข    ผูจัดการสวนโรงยอม 2  บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จํากัด 

10. คุณรมณา ชาญชัยวรชัย  ผูจัดการแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท ธนลูักษณ จํากัด (มหาชน) 

11. คุณพิสุทธชาติ นาคปานเอ่ียม  ผูจัดการ Product Family A บริษัท วาย.อาร.ซี.เท็กซไทล จํากัด 

12. คุณยุทธนา กลาดี    ประธานกรรมการ บริษัท คัลเลอร เอ็กซเปรต จํากัด 
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13. คุณพรชัย  สันติเฟองกุล  ผูจัดการโรงงาน บริษัท เวิลดเท็กซ คอมเมอรเชี่ยล จํากัด 

14. คุณศิพนันทน  ปทมานันท  กรรมการบริหาร บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอรเท็กซ) จํากัด 

  

กรรมการดําเนินงาน 

1. รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย   ประธานกรรมการ 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.สญัญา    คูณขาว 

2. หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ         รองประธานกรรมการ 

    อาจารยพิชิตพล   เจริญทรัพยานันท      

3. อาจารย ดร.ไพรัตน  ปุญญาเจริญนนท   กรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารยเสาวณีย   อารีจงเจริญ       กรรมการ 

5. อาจารย ดร.นงนุช  ศศิธร    กรรมการ 

6. อาจารยจําลอง   สาริกานนท       กรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัตนพล   มงคลรัตนาสิทธิ์   กรรมการ   

8. นางยุพิน   ใจตระหนัก      กรรมการและเลขานุการ 
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