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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ฉบับนี้เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
โดยได้มีการปรับปรุง ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 รวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัย และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ โดยมุ่งมั่นให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ มีความรู้ทางด้าน
วิชาการและมีทักษะด้านปฏิบัติ ที่สามารถท างานในสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต 

หลักสูตรฉบับนี้ได้จัดท าโดยมีสาระส าคัญ 8 หมวด ได้แก่  
1. ข้อมูลทั่วไป  
2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
6. การพัฒนาคณาจารย์ 
7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
8. การประเมินผลและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 นอกจากการน าหลักสูตรไปใช้ ซึ่งต้องพิจารณาถึงความสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนด
ไว้แล้วนั้น ผู้บริหาร ผู้สอน ที่เกี่ยวข้องยังคงต้องศึกษา ท าความเข้าใจรายละเอียดให้ครบถ้วน เพ่ือประสิทธิภาพ
ของการน าหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอนและปฏิบัติ โดยมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ   

สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะ/สถาบัน/ศูนย ์                 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  ศูนยพ์ณิชยการพระนคร 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร : 25501941102723 
ภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology  Program in Fashion and 

Textile Design 
 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) 
ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ. (ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Fashion and Textile Design) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Fashion and Textile Design) 

 
3. วิชาเอก  
          3.1 ออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) 
          3.2 ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (Textile Product Design)  
     
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
         128 หน่วยกิต   
 
.5. รูปแบบของหลักสูตร 
    5.1 รูปแบบ 
         หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4  ปี 
    5.2 ประเภทของหลักสูตร  
         หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ  
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    5.3 ภาษาที่ใช้ 
          การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย   
    5.4 การรับเข้าศึกษา 
     รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
    5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนโยบายให้ทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรีมีความร่วมมือ
กับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากงานจริงในสถานประกอบการ โดยการจัดท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ได้แก่   
1. TTK University of Applied Sciences (TTK UAS) ประเทศสาธารณรัฐเอสโตเนีย   
2. Universiti Teknologi Mara ประเทศมาเลเซีย  
3.   สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม  

    5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 สถานภาพของหลักสูตร 
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น

และสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 สภาวิชาการ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ ...12/2564...วันที่ ..3... เดือน ..พฤศจิกายน... พ.ศ. ..2564..  

 สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
ในการประชุมครั้งที่ ..10/2564….วันที่ ..17... เดือน...พฤศจิกายน…พ.ศ. ..2564..  

                เปิดด าเนินการสอน  ภาคการศึกษาที่ ..1... ปกีารศึกษา 2565…  

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
         หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี          
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ในปีการศึกษา 2567 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
    8.1 วิชาเอกออกแบบแฟชั่น 

(1) นักออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่น 
(2) นักออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง 
(3) นักออกแบบลวดลายผ้า 
(4) แฟชั่นสไตล์ลิสต์ 
(5) นักจัดการสินค้าแฟชั่น 
(6) ผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่นและสิ่งทอ  
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    8.2 วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
             (1) นักออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
             (2) นักออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอภูมิปัญญาท้องถิ่น 
             (3) นักออกแบบลวดลายผ้าและลวดลายสิ่งทอ 
             (4) นักออกแบบกราฟิกด้านสิ่งทอ 
             (5) ผู้ประกอบการทางด้านผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
             (6) ผู้ช่วยนักวิจัยทางด้านผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
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9. ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

วิชาเอกออกแบบแฟชั่น 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
และสาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน พ.ศ./ 
ค.ศ. 

1 นางมธุรส  เวยีงสีมา 

 
อาจารย ์ ศป.ด.(ศิลปะและการออกแบบ) 

กศ.ม.(ศิลปศึกษา) 
 
ค.อ.บ.(ศิลปอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2562 
2546 

 
2539 

2 นางสาวฐิติมา พุทธบูชา อาจารย ์ ปร.ด.(ทัศนศิลป์และการออกแบบ) 
คศ.ม.  
คศ.บ.(ผ้าและเครื่องแต่งกาย-
ออกแบบแฟชั่น) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตโชติเวช 

2563 
2553 
2546 

3 นางสาวกรชนก  บุญทร อาจารย ์ ค.อ.ด.(การศึกษาสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ) 
ค.อ.ม.(เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 
ทล.บ.(ออกแบบสิ่งทอ) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2562 
 

2555 
 

2551 

วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
และสาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน พ.ศ./ 
ค.ศ. 

1 นายกิตติศักดิ์  อริยะเครือ 
 

 

รองศาสตราจารย ์
 

ปร.ด.(การออกแบบผลิตภัณฑ์)  
ศป.ม.(ทัศนศิลป์ : ศิลปะสมัยใหม่) 
 
ศษ.บ.(ออกแบบผลิตภัณฑ์) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขต เพาะชา่ง 

2553 
2543 

 
2532 

2 นายศรัณย์   จันทร์แก้ว อาจารย ์ ปร.ด.(ทัศนศิลป์และการออกแบบ) 
คศ.ม.  
คศ.บ.(ผ้าและเครื่องแต่งกาย) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2563 
2554 
2548 

3 นางสาวสุดากาญจน ์ แยบดี อาจารย ์ คศ.ม. 
ทล.บ.(ออกแบบสิ่งทอ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2556 
2552 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
      คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
พระนคร  517 ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

     11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   

 แม้ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกจะเป็นไปในทิศทางใด  สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มก็คือ
หนึ่งในปัจจัยสี่ที่มนุษย์ขาดไม่ได้ ประกอบกับความก้าวหน้างทางด้านวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี ได้
พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องเพ่ือสนองความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ ดังนั้นสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มก็ต้อง
พัฒนาไปด้วย เพ่ือสนองความต้องการในวิถีชีวิตของมนุษย์ปัจจุบันและอนาคต  ดังตัวอย่าง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ส่งผลให้ทั่วโลกเกิดการ
ปรับตัว เกิดสิ่งทอที่ใช้ในทางการแพทย์ รวมทั้งแฟชั่นเครื่องนุ่งห่มกับที่สนองวิถีชีวิตปกติแบบใหม่ 
(New Normal) ระบบออนไลน์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มใน
อนาคต ทั้งในระดับอุตสาหกรรม ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ยังต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านสิ่งทอมาท างาน  เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถใน   
การแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นการพัฒนาความรู้และการปรับใช้เทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสม จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้   ซึ่งการพัฒนาขีด
ความสามารถทางการแข่งขันทุกระดับได้ถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจนในทิศทางหรือยุทธศาสตร์      
การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และ
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) รวมถึงการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics 
Community – AEC) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจระดับโลก ทั้งนี้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นหน่วยงานส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา พัฒนาก าลังคน
ด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและกลุ่มบริการ ในไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานความคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าด้านโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า   
เชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม รวมทั้งแนวคิดเรื่อง "ทักษะแห่งอนาคตใหม่ :       
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" ที่เน้นย้ าถึงความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการจัดการศึกษา     
การเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์และเข้ากับบริบทของโลกที่ได้
เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือผลิตบุคลากรทางด้านสิ่งทอและแฟชั่นที่มีคุณภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างตี อีกทั้งยังพัฒนาความรู้ ถ่ายทอดความรู้ และการปรับใช้
เทคโนโลยีจากภายนอก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ภาคการผลิตภายในประเทศ โดยต้องมีการบริหาร
จัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทยกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ผนวกด้วยกับแผนกลยุทธ์ที่ส าคัญของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องผลิตบุคลากรทางด้านสิ่งทอและแฟชั่นที่มีคุณภาพเป็นจ านวนมาก 
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในอนาคต 
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     11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ส่งผลให้ทั่วโลก
เกิดการปรับตัว จนน าไปสู่การบัญญัติค าศัพท์ใหม่ว่า  "New Normal" หรือ "ความปกติรูปแบบ
ใหม่" ที่หมายถึงรูปแบบชีวิตใหม่ที่แตกต่างจากอดีต ในยุคไทยแลนด์ 4.0 มีการใช้คอมพิวเตอร์ทุก
หนทุกแห่ง (Ubiquitous Computing) ที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วผ่านเครือข่ายความเร็วสูงและ/หรือ
อินเทอร์เน็ต ประกอบกับราคาและค่าใช้จ่ายที่ถูกลง รวมทั้งสมรรถนะของเทคโนโลยีในปัจจุบันและ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา ที่สามารถสื่อสารข้อมูลมัลติมีเดียได้สะดวกและรวดเร็ว สู่การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรม จ าเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ เชื่อถือได้  ขณะเดียวกันการใช้
อินเทอร์เน็ตท าให้มีการแพร่ขยายของข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรหมแดน ยากต่อการดูแลและป้องกันเด็ก
หรือวัยรุ่นจากค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์มากขึ้น เกิดปัญหาการก่อการร้าย การระบาดของโรค
พันธุกรรมใหม่ ๆ และการค้ายาเสพติดหลากหลายรูปแบบ  ดังนั้นจ าเป็นต้องมีการวางแผนหลักสูตร
ที่ต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นทั้งโอกาสและผลกระทบต่อสังคม 
และประเทศไทยมีโอกาสมากขึ้นในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้านออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ   
ที่สามารถน าองค์ความรู้ มาสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่นและสร้างมูลค่าเพ่ิมจนเป็น
สินทรัพย์ทางปัญญา ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ กระบวนการพัฒนาทุกข้ันตอนต้องใช้ความรอบรู้
ในการพัฒนา ด้วยความรอบคอบและเป็นไปตามล าดับขั้นตอน ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
สังคมไทยรวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และการด าเนินชีวิต
ด้วยความเพียร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพร้อมเผชิญการ
เปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ยังต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาก าลังคน วัยท างานทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน ให้มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ และ
การพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอโดยตรง ให้มีความรู้ความสามารถ และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับมาตรฐานสากล เพื่อน าไปสู่การสร้างและจ้างงานที่มีคุณค่าสูงใน
ยุคเศรษฐกิจและสังคม ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนสังคมและเปิดโอกาสให้
บัณฑิตได้ท างานกับบริษัทข้ามชาติ หรือมีโอกาสไปท างานต่างประเทศมากข้ึน หลักสูตรจึงฝึกทักษะ
การสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้มากขึ้น เพ่ือให้บัณฑิตมีทักษะ ความรู้
และความสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และรองรับการเปลี่ยนแปลง
ด้วยการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (online) ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถี
สังคมไทย อาเซียน สังคมโลกในยุคดิจิทัลในขณะเดียวกัน และการเข้าสู่สังคมแบบความปกติรูปแบบ
ใหม่ (New Normal) 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

      12.1 การพัฒนาหลักสูตร    

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรใน
เชิงรุกที่มีศักยภาพ ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีโดยเฉพาะสาขาวิชา
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนในการบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพ่ือฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะด้านวิชาชีพ การคิดวิเคราะห์ การแสดงออก   
เชิงสร้างสรรค์รวมไปถึงฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการท างานในยุคปัจจุบันอย่างเข้มงวด         
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เพ่ือรองรับการแข่งขันการท างานทั้งในประเทศและต่างประเทศ การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบ
แฟชั่นและสิ่งทอนี้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้มีคุณภาพและความพร้อมที่สามารถออกปฏิบัติงานได้
ทันที มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง ให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ 
สามารถน าทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อหน่วยงาน สังคม ประเทศชาติ 
และเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560 มีส่วนในการพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยเฉพาะก าลังคนที่มีทักษะสูงในด้านนี้ โดยต้องปฏิบัติตน
อย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

      12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นการจัดเพ่ือให้บัณฑิตมี
คุณลักษณะที่มีทักษะทางด้านต่าง ๆ  สามารถปฏิบัติงานได้จริง  มีความคิดสร้างสรรค์ที่ท าให้
สามารถประกอบอาชีพได้จริงและหลากหลายอาชีพ มีพันธกิจนอกจากด้านการเรียนการสอน ยังมี
ด้านการวิจัย ค้นคว้า สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัย  ถ่ายทอดสู่ชุมชน 
ผ่านการบริการวิชาการ โดยทางหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
เป็นหลักสูตรที่มีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์  
สร้างสรรค์ผลงานเพ่ือแก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคม จึงก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
โดยบูรณาการการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการผ่านรายวิชาต่าง ๆ ในลักษณะโครงงาน เพ่ือ
น าผลงานของนักศึกษาไปสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนสังคมในสถานการณ์จริง และส่งเสริมให้
นักศึกษาได้มีส่วนร่วม ในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ผ่านกระบวนการให้ค าปรึกษาและฝึกอบรมแก่
ชุมชน ทั้ งด้านวิชาการ และวิชาชีพซึ่งเป็นไปตามนโยบาย แผนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย 

ซึ่งการผลิตบุคลากรด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนาประเทศ และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ เป็นไป
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังนี้ 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสร้างบัณฑิตพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพ 

2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพ่ือถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาค    
การผลิต ภาคบริการและชุมชน 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย 

      13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนา  การใช้เรียนร่วมกันทุก
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ด าเนินการสอนโดยคณะศิลปศาสตร์  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์และกลุ่มวิชาบูรณาการ ใช้เรียนร่วมกันทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ด าเนินการสอน
โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิชาเฉพาะพ้ืนฐานซึ่งเป็นรายวิชาภาพรวมของคณะที่ทุกหลักสูตรต้องเรียน โดยที่คณะให้ทุก
สาขาวิชามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบรายวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน สาขาวิชาที่รับผิดชอบจัดการเรียนการ
สอนให้กับสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและการจัดการ
ธุรกิจแฟชั่น และสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 

รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี  เปิดสอนโดยสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ และ
สาขาวิชาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

      13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  

รายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ไม่ได้เปิดรายวิชาเฉพาะให้สาขาวิชา
อ่ืนต้องมาเรียน ยกเว้นในกรณีที่นักศึกษาจะมาลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่งหลักสูตร
เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทุกสาขาวิชามาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรได้ โดยเป็นไปตาม
เงื่อนไขการเรียนในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร 

       13.3 การบริหารจัดการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่ประสานงานกับผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน บุคลากร 
เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านเนื้อหาสาระ
รายวิชา กระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดตารางเรียน ตารางสอบ รวมทั้งสิ่งสนับสนุน     
การเรียนรู้  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร การประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร  
ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ พ.ศ. 2565 และการก ากับ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร   

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

    1.1 ปรัชญา 

 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่ งทอ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะใน             
การปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถ เพ่ือตอบสนองต่อผู้ใช้บัณฑิตอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีคุณธรรม 

    1.2 ความส าคัญ 

 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ผนวกกับทักษะในการปฏิบัติงาน มีความรู้คู่คุณธรรม 

    1.3 วัตถุประสงค์ 

          1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน ขยั่นหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต บนพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  

          1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มคีวามรู้ ความเข้าใจเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสิ่งทอ และมีทักษะวิชาชีพ
ด้านออกแบบแฟชั่นและออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  

          1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มคีวามเชี่ยวชาญด้านออกแบบแฟชั่นและออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนางานด้านออกแบบแฟชั่นและ
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

           1.3.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีการพัฒนาตนเองด้านทักษะให้มีความก้าวหน้าอยู่เสมอ สามารถแก้ไขปัญหา
ด้วยหลักการและเหตุผล ปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาการที่มีการวางแผนและควบคุมอย่างรอบคอบ ก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
สอดคล้องและมีมาตรฐาน
ตามท่ี สป.อว. ก าหนด 

 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่ก าหนด 

 ติดตาม ประเมินผล หลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

 ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของอุตสาหกรรมและ     
การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 

 ติดตามการเปลี่ยนแปลงตาม 
ความต้องการปัจจุบันของ
ผู้ประกอบการด้าน
อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 

 รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตของสถาน
ประกอบการ 
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แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 ความพึงพอใจในทักษะ  
ความรู้ ความสามารถใน 
การท างานของบัณฑิต 

 พัฒนาศักยภาพผู้สอน  ส่งเสริมการเสนอขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

 ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่ม
ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ
ให้ทันกับเทคโนโลยีและ   
การลาศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิม
คุณวุฒิ 

 ผู้สอนมีต าแหน่งทาง
วิชาการเพ่ิมข้ึน 

 ผู้สอนมีโอกาสพัฒนาทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่องและ
คุณวุฒิ การลาศึกษาต่อ 

 การปรับปรุงห้องปฏิบัติการ  ปรับปรุงครุภัณฑ์การเรียน
การสอนและอุปกรณ์
เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 
ให้มีความพร้อมและเพียงพอ
ต่อการเรียนการสอน 

 มีพ้ืนที่รองรับให้ผู้เรียน
สามารถใช้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
และรองรับงานการวิจัย     
การบริการวิชาการแก่สังคม 

 มีการจัดสรรงบประมาณให้
อย่างเพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้ใช้อย่าง
ต่อเนื่อง 

 มีการจัดสรรห้องปฏิบัติการ
ให้ใช้งานอย่างเหมาะสม
ตามความต้องการของผู้ใช้ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

    1.1 ระบบ 
การศึกษาในมหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค (Semester System) โดยแบ่งเวลาศึกษาในปี

การศึกษาหนึ่ง ๆ ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ ได้แก่ 
               (1) ภาคการศึกษาท่ีหนึ่ง (First Semester)  ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเป็นเวลา 16 สัปดาห์ 

รวมทั้งเวลาส าหรับการสอบด้วย 
               (2) ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปเป็นเวลา 16 

สัปดาห์รวมทั้งเวลาส าหรับการสอบด้วย 
   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

      การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ
มหาวิทยาลัยอาจด าเนินการเปิดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Session) ซึ่ง
ก าหนดไว้ให้เป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ ใช้เวลาศึกษา 8 สัปดาห์ รวมทั้งเวลาส าหรับการสอบด้วย 
โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

   1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

                 ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

    2.1 วัน-เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 

             ภาคการศึกษาที่  1            มิถุนายน - ตุลาคม 
             ภาคการศึกษาที่  2            พฤศจิกายน - มีนาคม 
             ภาคการศึกษาฤดูร้อน         มีนาคม – พฤษภาคม 

             วัน-เวลา การสอนภาคปกติ  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. 

    2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

(1) ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า  หรือ 
(2) ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการ

เรียน หรือ 
                (3) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน 
      (4) มีคุณสมบัติ อ่ืน ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หรือให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
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          การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

(1) เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ 
(2) เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (สป.อว.) 

    2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

           จากการส ารวจข้อมูลหลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันและใกล้เคียงจากมหาวิทยาลัยอ่ืน  และการ
สัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ิมเติม พร้อมทั้งการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล มคอ .7              
ปีการศึกษาท่ีผ่านๆ มา มีปัญหาดังนี้ 

นักศึกษาแรกเข้าส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับการปรับตัวให้เข้ากับสังคมในมหาวิทยาลัย   
ที่เป็นการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีความแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งใน
ด้านการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การจัดตารางเรียน การใช้ชีวิตประจ าวันในมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งปัญหาส่วนตัว อาทิเช่น ปัญหาการเงิน การเข้าสังคม เพื่อนและรุ่นพี่ หอพัก เป็นต้น นอกจากนี้
พบว่า นักศึกษาแรกเข้าส่วนมากไม่มีทักษะและพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาชีพและภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่
เพียงพอต่อการต่อยอดความรู้ในขั้นสูงขึ้น อันเป็นผลให้การเรียนของนักศึกษาแรกเข้ามักมีคะแนน
เฉลี่ยต่ า ในภาคการศึกษาที่ 1 และส่งผลถึงภาคการศึกษาต่อ ๆ มา   

    2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

(1) จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าขั้นตอนและวิธีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย   
การแบ่งเวลาเรียนและกิจกรรมให้เหมาะสม การใช้ห้องสมุด การบริการ กิจกรรมนันทนาการ  
ต่าง ๆ สิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนของนักศึกษา 

(2) จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ที่มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษา มีกิจกรรมให้ค าแนะน าแก่
นักศึกษา ทั้งด้านวิชาการและปัญหาส่วนตัวที่สามารถให้ค าปรึกษาได้ มีการก ากับ ติดตาม ผลการ
ให้ค าปรึกษา ประเมินผลจากนักศึกษาที่มาขอเข้าพบทุกคน น าผลการประเมินไปปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 

(3) มีการปรับพ้ืนฐานด้านทักษะวิชาชีพและทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีสถาบัน
ภาษาเพ่ือช่วยส่งเสริมศักยภาพทางภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 

(4) มีการ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง ทุกกิจกรรมในข้อ (1) – (2) อย่างต่อเนื่อง  
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี       

วิชาเอกออกแบบแฟชั่น 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีที่ 1 50 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 2 - 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 3 - - 50 50 50 
ชั้นปีที่ 4 - - - 50 50 

รวม 50 100 150 200 200 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 50 50 

 

วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีที่ 1 25 25 25 25 25 
ชั้นปีที ่2 - 25 25 25 25 
ชั้นปีที่ 3 - - 25 25 25 
ชั้นปีที่ 4 - - - 25 25 

รวม 25 50 75 100 100 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 25 25 

 

2.6   งบประมาณตามแผน   

           2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าลงทะเบียน และค่า
สนับสนุนการจัดการเรียน 
การศึกษาแบบเหมาจ่าย 
(จ านวนเงิน/เทอม/คน) 

1,950,000 3,900,000 5,850,000 7,800,000 7,800,000 

 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 225,000 450,000 675,000 900,000 900,000  

รวมรายรับ 2,175,000 4,350,000 6,525,000 8,700,000 8,700,000  
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2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)  

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ก. งบด าเนินงาน 
     

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 3,547,213 3,760,046 3,985,649 4,224,788 4,478,275 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน(ไม่
รวมข้อ 3 และข้อ 4 ) 

326,700 574,200 821,700 1,069,200 1,069,200 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 

4. รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย 

175,500 351,000 526,500 702,000 702,000 

รวม ก. 4,049,413 4,685,246 5,333,849 5,995,988 6,249,475 

ข. งบลงทุน - - - - - 

ค่าครุภัณฑ์ 1,300,000 - - - - 

รวม ข. - - - - - 

รวม ก. + ข. 5,344,413 4,685,246 5,333,849 5,995,988 6,249,475 

จ านวนนักศึกษา 75 150 225 300 300 
สรุปค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัว 

(บาท) 71,325.50 31,234.97 23,705.99 19,986.62 20,831.58 

2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน 

 แบบทางไกลผ่านสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก 

 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-Learning) 

 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 

 แบบอ่ืน ๆ (ระบุ) …การสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online)… 
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

       นักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาอ่ืน ในระดับอุดมศึกษามาก่อนหรือ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบ
โอนผลการเรียนได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วย    
การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ข) หรือเพ่ิมเติมฉบับล่าสุด 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน     
    3.1 หลักสูตร 
         3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 128  หน่วยกิต 
         3.1.2 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี   

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
ดังนี้   

 
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 

 ก.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต 
 ก.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต 
 ก.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
 ก.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต 
 ก.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
 ก.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต 

 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิต 
 ข.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 30 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 18 หน่วยกิต 
 ข.2 วิชาชีพเฉพาะด้าน 55 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 51 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาโครงงาน 4 หน่วยกิต 
 ข.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 

    
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
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 3.1.3 รายวิชา   

 รหสัวิชา  ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขรวมกันจ านวน 9 ตัว จ าแนกตามแผนภูม ิ
ดังนี้  

AA X XX X X XX

ล าดับวิชาในกลุ่ม (0 –    

ชั้นปีท่ีควรศึกษา

กลุ่มวิชา

สาขาวิชา

ระดับการศึกษา

คณะ

นก.    -ป - น)

ชั่วโมงศึกษานอกเวลา

ชั่วโมงปฏิบัติ

ชั่วโมงทฤษฎี

หน่วยกิต

 

เช่น  LA2011101     ST2012201    BA2013204     EN2052207 
 

 รหัสคณะ 

TF คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
(Faculty of Textile Industry and Fashion Design) 

 รหัสสาขาวิชา/วิชาเอก 
 03 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
 04 วิชาเอกออกแบบแฟชั่น 
 05 วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

 ระดับการศึกษา             
2 ปริญญาตรี    

 กลุ่มวิชา                     
1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน            2 วชิาเฉพาะด้าน                         
3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

 

 

 

 



17 
 

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

 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ก าหนดรหัสวิชาดังนี้ 

GE X XX X X XX

ล าดับวิชาในกลุ่ม (0 –    

ชั้นปีท่ีควรศึกษา

สภาพรายวิชา

กลุ่มวิชา

ระดับการศึกษา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

นก.    -ป - น)

ชั่วโมงศึกษานอกเวลา

ชั่วโมงปฏิบัติ

ชั่วโมงทฤษฎี

หน่วยกิต

 
 กลุ่มวิชา    

10 กลุ่มวิชาภาษาไทย   20 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
  30 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   40 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
  50 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 60 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
  70 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   80 กลุ่มวิชาบูรณาการ 
                     81 กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์     82 กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์                                         

 สภาพรายวิชา        
0 วิชาไม่บังคับ           1 วิชาบังคับ  

 ระดับการศึกษา     
2 ปริญญาตรี 

เช่น  GE2100101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)   3(3-0-6)  
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

 รายวิชาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี   
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต ให้เลือกศกึษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

GE2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 Thai for Communication  

GE2100102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ  3(3-0-6) 
 Thai for Business Communication  

GE2100103 ภาษาไทยเพ่ือการน าเสนอ  3(3-0-6) 
 Thai for Presentation  

GE2100106 การสรรค์สร้างภาษาเพ่ือพัฒนาชีวิต  3(3-0-6) 
 Language Creativity for Life Development  

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้  หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค  3(3-0-6) 

 Technical English  
GE2200102 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ  3(3-0-6) 

 English for Careers  
GE2200103 การอ่านภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

 English Reading  
GE2200104 การฟังภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

 English Listening  
GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ  

English Conversation 
3(3-0-6) 

GE2200106 ภาษาจีนพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
 Fundamental Chinese  

GE2200107 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 Chinese for Communication  

GE2200108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้   3(3-0-6) 
 English for Learning  

GE2200109 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
 English Communication Skills  

GE2200110 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพูดในที่สาธารณะและการโต้วาที 3(3-0-6) 
 English for Public Speaking and Debate  

GE2200111 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจออนไลน์  3(3-0-6) 
 English for Online Business  
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
GE2200112 ภาษาอังกฤษผ่านวรรณกรรมในสื่อ  3(3-0-6) 

 English via Media Literature  
GE2200113 ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์   3(3-0-6) 

 English from Movies  
GE2200114 ภาษาและวัฒนธรรม  3(3-0-6) 

 Language and Culture  

 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชา 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย   3(3-0-6) 

 Social Dynamics and Modernity  
GE2300102 มนุษยสัมพันธ์   3(3-0-6) 

 Human Relations  
GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย   3(3-0-6) 

 Research Methodology  
GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ   3(3-0-6) 

 Law and Professional Ethics  
GE2300108 อาเซียนศึกษา   3(3-0-6) 

 ASEAN Studies  
GE2300110 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยู่ดี มีสุข      3(3-0-6) 

 Quality of Life and Well-Being Development  
GE2300111 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  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 จิตวิทยาทั่วไป    3(3-0-6) 

 General Psychology  
GE2400103 ไทยศึกษา  3(3-0-6) 

 Thai Studies  
GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ   3(3-0-6) 

 Personality Development  
GE2400105 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน    3(3-0-6) 

 Human Behavior and Self-Development  
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
GE2400109 ทักษะการรู้สารสนเทศ   3(3-0-6) 

 Information Literacy Skills  
GE2400110 จิตปัญญาเพื่อการพัฒนาตน   3(3-0-6) 

 Mental Wisdom for Self-Development  

 

กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
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 ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยมวยไทย            1(0-2-1) 

 Martial Art with Thai Boxing  
GE2500107  การฝึกด้วยน้ าหนักเพ่ือสุขภาพ   1(0-2-1) 

 Weight Training for Health  
GE2500108 การวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ  1(0-2-1) 

 Jogging for Health  

 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้  หรือรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
GE2600101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน   3(3-0-6) 
 Fundamental Mathematics  
GE2600102 สถิติเบื้องต้น   3(3-0-6) 
 Introduction to Statistics  
GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 
 Mathematics in Daily Life 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
GE2600104 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ   3(3-0-6) 
 Data Analysis Using Statistical Package Program  
GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 
 Science in Daily Life  
GE2700102 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
 Environment and Resource Management  
GE2700103 ชีวิตกับเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Life and Technology  

GE2700104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก  3(3-0-6) 
 Science and Disruptive Technology  
GE2700105 การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
 Green Living  

 

กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
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 การออกก าลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ   2(2-0-4) 
 Exercise and Sports for Health  
GE2810105 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ   2(2-0-4) 
 Activities for Health  
GE2810106 จิตอาสาและการป้องกันสาธารณภัย   2(2-0-4) 
 Volunteer Spirit and Disaster Prevention  
GE2810107 การคิดและการออกแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์ของมนุษย์   2(2-0-4) 
 Human Innovative and Creative Design Thinking  
GE2810108 เรารัก มทร.พระนคร  2(2-0-4) 
 I Love RMUTP  
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กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์   2(2-0-4) 

 Miscellaneous  Mathematics  
GE2820102 วิทยาศาสตร์กับการด ารงชีวิต   2(2-0-4) 

 Science for Living  
GE2820103 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 

 Material and Application in Daily Life  
GE2820104 การคิด การตัดสินใจและการแก้ปัญหา    2(2-0-4) 

 Thinking Decision Making and Problem Solving  
GE2820105 การเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือความยั่งยืน   4(4-0-8) 

 The Transition to Green Technology for Sustainability  
GE2820106 ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ืออุตสาหกรรมสีเขียว 4(4-0-8) 

 Intellectual Property for Green Industry  
 
หมวดชีพวิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
วิชาเฉพาะพื้นฐาน 30 หน่วยกิต    
 - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 12 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

TF2021103 สถิติส าหรับงานสิ่งทอ                                                                                3(3-0-6) 
 Statistics for Textiles  

TF2031101 วิทยาศาสตร์สิ่งทอ 3(3-0-6) 
 Textile Science  

TF2031102 การยศาสตร์ในงานสิ่งทอ 3(3-0-6) 
 Ergonomics in Textiles  

TF2031103 นวัตกรรมแฟชั่นและเทคโนโลยีธุรกิจ     3(3-0-6) 
 Fashion Innovation and Business Technology  

 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 18 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
TF2031104 ทักษะดิจิทัล 3(2-2-5) 

 Digital Skills  
TF2031105 สุนทรียภาพในงานเทคโนโลยีสิ่งทอและแฟชั่น 3(3-0-6) 

 Aesthetics in Textile Technology and Fashion  
TF2031106 หลักการออกแบบแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3(2-2-5) 

 Principle of Textile, Fashion and Product Design  
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
TF2031107 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) 

 Computer Graphic Design  
TF2031108 เทคโนโลยีการย้อมสีและการสร้างสรรค์ลวดลายบนสิ่งทอ 3(0-6-3) 

 Techologry Dying Colors and Creativity of Textiles  
TF2031109 การสร้างสรรค์สิ่งทอ 3(2-2-5) 

 Creative Textile  
 
วิชาชีพเฉพาะด้าน 55 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 51 หน่วยกิต  

1. วิชาเอกออกแบบแฟชั่น 

- วิชาบังคับ  45  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
TF2042101 การวาดภาพส าหรับพื้นฐานงานออกแบบแฟชั่น 3(0-6-3) 

 Drawing for Fashion Design Fundamentals  
TF2042102 การวาดภาพคนเพ่ือการออกแบบแฟชั่น 3(0-6-3) 

 Figure Drawing for Fashion Design  
TF2042103 ประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกาย 3(3-0-6) 

 Costume History  
TF2042204 การออกแบบและนวัตกรรมสิ่งทอพื้นถิ่น 3(2-2-5)   

 Local Textile Design and Innovation      
TF2042205 การท าแบบตัดเพ่ืองานแฟชั่นเบื้องต้น      3(0-6-3) 

 Introduction to Pattern Making for Fashion  
TF2042206 การออกแบบแฟชั่นเบื้องต้น 3(1-4-4) 

 Basic Fashion Design  
TF2042207 การสร้างสรรค์และการออกแบบแฟชั่น 3(0-6-3) 

 Creativity and Fashion Design  
TF2042208 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพ่ืองานออกแบบแฟชั่น     3(2-2-5) 

 Computer Graphic for Fashion Design  
TF2042209 การท าแบบตัดบนหุ่นเพื่องานออกแบบแฟชั่น 3(0-6-3) 

 Draping for Fashion Design  
TF2042210 การพัฒนาแบบตัดเพ่ืองานแฟชั่น  3(0-6-3) 

 Development of Pattern Making for Fashion  
TF2042311 การออกแบบแฟชั่นส าหรับเด็ก 3(2-2-5)   

 Fashion Design for Children  
TF2042312 การออกแบบลวดลายพิมพ์ส าหรับงานแฟชั่น   3(1-4-4) 

 Printing Design for Fashion  
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
TF2042313 การออกแบบลวดลายสิ่งทอด้วยคอมพิวเตอร์ 3(0-6-3)   

 Computer Aided Decorative Design  
TF2042314 การถักและการทอเพ่ืองานแฟชั่น 3(0-6-3) 

 Knitting and Weaving for Fashion  
TF2042315 การออกแบบแฟชั่นเพื่อสร้างตราสินค้า    3(2-2-5) 

 Fashion Design for Branding  
 

- วิชาเลือก 6 หน่วยกิต เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

TF2012307 การด าเนินธุรกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูป 3(3-0-6) 
 Garment Merchandising  

TF2012312 การสร้างตราสินค้าส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
 Branding for Fashion Entrepreneurs  

TF2021108 โครงสร้างผ้าและการออกแบบ 3(3-0-6) 
 Fabric Structures and Design  

TF2042316 การออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย 3(2-2-5) 
 Accessories Design  

TF2042317 การจัดแสดงสินค้าและการส่งเสริมการขายสินค้าแฟชั่น    3(2-2-5) 
 Display and Fashion Product Promotion  

TF2042318 การถ่ายภาพส าหรับงานแฟชั่น 3(1-4-4) 
 Fashion Photography    

TF2042319 การออกแบบเครื่องแต่งกายเพ่ือการแสดง 3(2-2-5) 
 Costume Design for Performance  

TF2042320 การพัฒนาแบบตัดบนหุ่นเพ่ืองานออกแบบแฟชั่น      3(1-4-4) 
 Development of Draping for Fashion Design  

TF2042321 การออกแบบแฟชั่นส าหรับผู้สูงวัย              3(2-2-5) 
 Fashion Design for Senior  

TF2042322 การแสดงแบบแฟชั่น 3(1-4-4)   
 Catwalk  Show  
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กลุ่มวิชาโครงงาน 4 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
TF2042323 การเตรียมโครงงานทางออกแบบแฟชั่น 1(1-0-2) 

 Project Preparation in Fashion Design  
TF2042324 โครงงานทางออกแบบแฟชั่น 3(0-6-3) 

 Fashion Design Project            
 
กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
TF2043301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางออกแบบแฟชั่น 1(0-2-1) 

 Preparation for Cooperative Education in Fashion Design  
TF2043402 สหกิจศึกษาทางออกแบบแฟชั่น             6(0-40-0) 

 Cooperative Education for Fashion Design  
  ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางออกแบบแฟชั่น ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ  พ.ศ. 2553 หรือ
มติของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางออกแบบ
แฟชั่น 1 และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางออกแบบแฟชั่น 2  
            ในกรณีเข้าศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน และมีผลการเรียนในรายวิชาฝึกงานหรือรายวิชาอ่ืนที่
เทียบเคียงได้กับการฝึกงาน ให้เทียบโอนผลการเรียนในรายวิชา TF2043403 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
ออกแบบแฟชั่น 1 และให้เลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชา TF2043404 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
ออกแบบแฟชั่น 2 

TF2043403 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางออกแบบแฟชั่น 1 3(0-40-0) 
 Professional Experience in Fashion Design 1  

TF2043404 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางออกแบบแฟชั่น 2 3(0-40-0) 
 Professional Experience in Fashion Design 2  

 
วิชาชีพเฉพาะด้าน 55 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 51 หน่วยกิต 

2. วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
- วิชาบังคับ  45  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
TF2052101 การวาดภาพ 3(0-6-3) 

 Drawing  
TF2052102 การวาดเส้นส าหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3(0-6-3) 

 Drawing for Textile Product Design  
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
TF2052103 ประวัติศาสตร์สิ่งทอ 3(3-0-6) 
 Textile History  
TF2052204 การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3(2-2-5) 

 Branding of Textile Product Design  
TF2052205 การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3(0-6-3) 

 Textile Product Design  
TF2052206 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นถิ่น 3(2-2-5) 

 Development of Local Textile Product  
TF2052207 การสร้างแบบตัดผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3(0-6-3) 

 Pattern Making for Textile Product  
TF2052208 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 

 Drawing with Computer  
TF2052309 การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอประกอบเครื่องหนัง 3(2-2-5)    

 Textile Products and Leather Products Design  
TF2052310 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ 3(0-6-3) 

 Computer 3D for Product Design  
TF2052311 การออกแบบเคหะสิ่งทอ 3(1-4-4) 

 Household  Textile Design  
TF2052312 การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอส าหรับเครื่องเรือน 3(1-4-4) 

 Textile Product Design for Furniture  
TF2052313 การตัดเย็บและการตกแต่งผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3(0-6-3) 

 Sewing and Finishing of Textile Products  
TF2052314 การออกแบบอย่างยั่งยืน 3(0-6-3) 

 Sustainable Design  
TF2052315 เทคนิคการสร้างสรรค์บนสิ่งทอ 3(0-6-3) 

 Creative Techniques on Textiles   

 

- วิชาเลือก 6 หน่วยกิต เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
TF2052316 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

 Print Media Design with Computer  
TF2052317 การท าหุ่นจ าลองผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3(1-4-4) 

 Model Making of Textile Product  
TF2052318 การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3(1-4-4) 

 
Photography for Textile Product  
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
 TF2052319 การจัดแสดงสินค้าสู่เชิงพาณิชย์ 3(2-2-5) 

 Display Exhibition to Commercial  
TF2052320 การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอเชิงสร้างสรรค์ 3(1-4-4) 

 Creative Textile Product Design  
TF2052321 กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3(2-2-5) 

 Textile Product Design Process  
TF2052322 องค์ประกอบศิลป์ในงานออกแบบ 3(2-2-5) 

 Composition for Design  
TF2052323 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบแฟชั่น 3 มิติ 3(1-4-4)    

 Computer 3D for Fashion Design  
 TF2052324 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5) 
 Packaging Design  
TF2052325 การสร้างสรรค์ศิลปะสิ่งทอ 3(2-2-5) 

 Creative Textile of Art   
TF2052326 การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพ่ือสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 Environment-Friendly Textile Product Design  
TF2052327 คอมพิวเตอร์เพ่ือการสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 3(1-4-4)    

 Computer for Animation  
 
กลุ่มวิชาโครงงาน  4   หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
TF2052328 การเตรียมโครงงานทางออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 1(1-0-2) 

 Project Preparation in Textile Product Design  
TF2052429 โครงงานทางออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3(0-6-3) 

 Textile Product Design Project  
 

วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
TF2053301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 1(0-2-1) 

 Preparation for Cooperative Education in Textile Product Design  
TF2053402 สหกิจศึกษาทางออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ             6(0-40-0) 

 Cooperative Education for Textile Product Design  
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            ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางออกแบบแฟชั่น ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553 หรือมติ
ของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 1 และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 2   

ในกรณีเข้าศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน และมีผลการเรียนในรายวิชาฝึกงานหรือรายวิชาอ่ืนที่
เทียบเคียงได้กับการฝึกงาน ให้เทียบโอนผลการเรียนในรายวิชา TF2053403 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 1 และให้เลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชา TF2053404 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 2 
TF2053403 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 1 3(0-40-0) 

 Professional Experience in Textile Product Design 1  
TF2053404 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 2 3(0-40-0) 

 Professional Experience in Textile Product Design 2  
 

หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต  

เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต หรือเลือกศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืนที่มีความร่วมมือ      
ทางวิชาการระหว่างสถาบัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่ดุลพินิจและความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
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          3.1.4 แผนการศึกษาเสนอแนะ  

แผนการเรียนปกติ  วิชาเอกออกแบบแฟชั่น      

ปีท่ี 1/ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

GE210010X วิชากลุ่มภาษาไทย 3 3 0 6 
GE22001XX วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ 3 3 0 6 
GE250010X วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ 1 0 2 1 

GE28XXXXX วิชากลุ่มบูรณาการ 2 2 0 4 
GE28XXXXX วิชากลุ่มบูรณาการ 2 2 0 4 
TF2021103 สถิติส าหรับงานสิ่งทอ 3 3 0 6 
TF2031104 ทักษะดิจิทัล 3 2 2 5 
TF2042101 การวาดภาพส าหรับพืน้ฐานงานออกแบบแฟชั่น 3 0 6 3 

รวม 20 15 10 35 

 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  25 

 

ปีท่ี 1/ ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

GE22001XX วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ 3 3 0 6 
GE250010X วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ 1 0 2 1 
TF2031102 การยศาสตร์ในงานสิ่งทอ 3 3 0 6 
TF2031105 สุนทรียภาพในงานเทคโนโลยีสิ่งทอและแฟชั่น     3 3 0 6 
TF2031106 หลักการออกแบบแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3 2 2 5 
TF2042102 การวาดภาพคนเพ่ือการออกแบบแฟชั่น 3 0 6 3 
TF2042103 ประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกาย 3 3 0 6 

รวม 19 14 10 33 

 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  24 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

ปีท่ี 2/ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

GE22001XX วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ 3 3 0 6 
GE2XXXXXX วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3 3 0 6 
TF2031107 การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก 3 2 2 5 
TF2031109 การสร้างสรรค์สิ่งทอ  3 2 2 5 
TF2042204 การออกแบบและนวัตกรรมสิ่งทอพื้นถิ่น 3 2 2 5 
TF2042205 การท าแบบตัดเพื่องานแฟชั่นเบือ้งต้น 3 0 6 3 
TF2042206 การออกแบบแฟชั่นเบื้องต้น  3 1 4 4 

รวม 21 13 16 34 
 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  29 

 

ปีท่ี 2/ ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

GE22001XX วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ   3 3 0 6 
TF2031101 วิทยาศาสตร์สิ่งทอ  3 3 0 6 
TF2031103 นวัตกรรมแฟชั่นและเทคโนโลยีธุรกิจ 3 3 0 6 
TF2031108 เทคโนโลยีการย้อมสีและการสร้างสรรค์

ลวดลายบนสิ่งทอ 
3 0 6 3 

TF2042207 การสร้างสรรค์และการออกแบบแฟชั่น 3 0 6 3 
TF2042208 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพ่ืองานออกแบบแฟชั่น 3 2 2 5 
TF2042209 การท าแบบตัดบนหุ่นเพ่ืองานออกแบบแฟชั่น 3 0 6 3 

รวม 21 11 20 32 

 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  31 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

ปีท่ี 3/ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

GE2XXXXXX วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  3 3 0 6 
TF2042210 การพัฒนาแบบตัดเพ่ืองานแฟชั่น  3 0 6 3 
TF2042311 การออกแบบแฟชั่นส าหรับเด็ก 3 2 2 5 
TF2042312 การออกแบบลวดลายพิมพ์ส าหรับงานแฟชั่น  3 1 4 4 
TF2042313 การออกแบบลวดลายสิ่งทอด้วยคอมพิวเตอร์ 3 0 6 3 
TF2042314 การถักและการทอเพ่ืองานแฟชั่น 3 0 6 3 

รวม 18 6 24 24 

 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  30 

 

ปีท่ี 3/ ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

GE2XXXXXX วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 3 0 6 
TF2042315 การออกแบบแฟชั่นเพื่อสร้างตราสินค้า 3 2 2 5 
TF2042323 การเตรียมโครงงานทางออกแบบแฟชั่น 1 1 0 2 
TF2043301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทาง

ออกแบบแฟชั่น   
1 0 2 1 

TFXXXXXX วิชาชีพเลือก 1 3 x x x 
TFXXXXXX วิชาชีพเลือก 2 3 x x x 

รวม 14 x x x 

 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  xx 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

ปีท่ี 4/ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

TF2042424 โครงงานทางออกแบบแฟชั่น 3 0 6 3 
XXXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 3 x x x 
XXXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 3 x x X 

รวม 9 x x x 

 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  xx 

 

ปีท่ี 4/ ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

TF2043402 สหกิจศึกษาทางออกแบบแฟชั่น  6 0 40 0 
รวม 6 0 40 0 

 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  40 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

แผนการเรียนปกติ  วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ    

ปีท่ี 1/ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

GE210010X วิชากลุ่มภาษาไทย 3 3 0 6 
GE22001XX วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ 3 3 0 6 
GE2XXXXX วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3 3 0 6 
GE28XXXX วิชากลุ่มบูรณาการ 2 2 0 4 
GE250010X วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ 1 0 2 1 
TF2021103 สถิติส าหรับงานสิ่งทอ  3 3 0 6 
TF2031104 ทักษะดิจิทัล 3 2 2 5 
TF2052101 การวาดภาพ   3 0 6 3 

รวม 21 16 10 37 

 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  25 

ปีที่ 1/ ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

GE22001XX วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ 3 3 0 6 
GE250010X วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ 1 0 2 1 
GE28XXXX วิชากลุ่มบูรณาการ 2 2 0 4 
TF2031101 วิทยาศาสตร์สิ่งทอ 3 3 0 6 
TF2031102 การยศาสตร์ในงานสิ่งทอ 3 3 0 6 
TF2031106 หลักการออกแบบแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3 2 2 5 
TF2052102 การวาดเส้นส าหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 

สิ่งทอ 
3 0 6 3 

TF2052103 ประวัติศาสตร์สิ่งทอ  3 3 0 6 
รวม 21 16 10 37 

 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  24 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

ปีท่ี 2/ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

GE22001XX วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ 3 3 0 6 
GE2XXXXX วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3 3 0 6 
TF2031103 นวัตกรรมแฟชั่นและเทคโนโลยีธุรกิจ    3 3 0 6 
TF2031107 การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก 3 2 2 5 
TF2031108 เทคโนโลยีการย้อมสีและการสร้างสรรค์

ลวดลายบนสิ่งทอ 
3 0 6 3 

TF2052204 การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  3 2 2 5 
TF2052205 การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  3 0 6 3 

รวม 21 13 16 34 
 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  29 

 

ปีท่ี 2/ ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

GE22001XX วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ   3 3 0 6 
GE2XXXXX วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  3 3 0 6 
TF2031105 สุนทรียภาพในงานเทคโนโลยีสิ่งทอและแฟชั่น     3 3 0 6 
TF2031109 การสร้างสรรค์สิ่งทอ 3 2 2 5 
TF2052206 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นถิ่น  3 2 2 5 
TF2052207 การสร้างแบบตัดผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  3 0 6 3 
TF2052208 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3 2 2 5 

รวม 21 15 12 36 
 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  24 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

ปีท่ี 3/ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

TF2052309 การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอประกอบเครื่องหนัง 3 2 2 5 
TF2052310 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ 3 0 6 3 
TF2052311 การออกแบบเคหะสิ่งทอ  3 1 4 4 
TF2052312 การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอส าหรับ 

เครื่องเรือน  
3 1 4 4 

TFXXXXXX วิชาชีพเลือก 1  3 x x x 
รวม 15 x x x 

 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  xx 

 

ปีท่ี 3/ ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

TF2053301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ   

1 0 2 1 

TF2052313 การตัดเย็บและการตกแต่งผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  3 0 6 3 
TF2052314 การออกแบบอย่างยั่งยืน  3 0 6 3 
TF2052315 เทคนิคการสร้างสรรค์บนสิ่งทอ 3 0 6 3 
TF2052328 การเตรียมโครงงานทางออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 1 1 0 2 
TFXXXXXX วิชาชีพเลือก 2 3 x x x 

รวม 14 x x x 
 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  xx 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

ปีท่ี  4 /ภาคการศึกษาที่ 1 
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

TF2052429 โครงงานทางออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3 0 6 3 
XXXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 3 x x x 
XXXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 3 x x x 

รวม 9 x x x 
 

ชั่วโมง / สัปดาห์  = xx 

 

ปีท่ี  4 /ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

TF2053402 สหกิจศึกษาทางออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 6 0 40 0 

รวม 6 0 40 0 
 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  40 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

          3.1.5 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษาก าหนดไว้ดังนี้                     
                  วิชาเอกออกแบบแฟชั่น 
 

ชั้นป ี รายละเอียด 
1 
 

มีความรู้พื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบ  มีทกัษะพื้นฐานการวาดภาพและทักษะการออกแบบเบื้องต้น 
และส่งเสริมกระบวนการคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) 

2 
 

มีความรู้และความเข้าใจในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบและการผลิต   มีทักษะการสร้างแบบตัดและ   
การตัดเย็บ และมีกระบวนการคิดในการออกแบบและการสร้างสรรค์ 

3 
 

มีทักษะในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านแฟช่ันและสิ่งทอ และมีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาบูรณาการใช้ในงานแฟช่ันและสิ่งทอ 

4 สร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์ด้านแฟช่ันและสิ่งทอ และมีการบูรณาการความรู้เพื่อน าไปในสถานประกอบการ 
การออกแบบรายวิชาในแต่ละชัน้ปี และสมรรถนะวิชาชีพทีค่าดหวัง 

ชั้นป ี รายวิชาต่าง ๆ ที่ออกแบบ 
ให้นักศึกษาเรียนเพ่ือให้ได้ผลลัพท์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

สมรรถนะวชิาชีพท่ีต้องการประเมินหรือทดสอบ 
ในแต่ละชัน้ป ี

1 1.ทักษะดิจิทัล                                     3(2-2-5)   
2.การวาดภาพส าหรับพื้นฐาน                   3(0-6-3) 
  งานออกแบบแฟช่ัน 
3.ประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกาย                  3(3-0-6) 
4.การยศาสตร์ในงานสิ่งทอ                      3(3-0-6) 
5.สุนทรียภาพในงานเทคโนโลยี                 3(3-0-6) 
  สิ่งทอและแฟช่ัน     
6.หลักการออกแบบแฟช่ัน                       3(2-2-5) 
  และผลิตภณัฑส์ิ่งทอ 
7.การวาดภาพคนเพื่อการออกแบบแฟช่ัน     3(0-6-3) 

บอกความรู้พื้นฐานที่ เกี่ยวข้องกับการออกแบบ 
สาม ารถวาดภ าพและ การออกแบบ เบื้ อ งต้ น          
และอธิบายกระบวนการคิดสร้างสรรค์ (creative 
thinking) 

2 1.การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก 
2.การสรา้งสรรค์สิ่งทอ 
3.การท าแบบตัดเพื่องานแฟช่ันเบื้องต้น 
4.การออกแบบแฟช่ันเบื้องต้น 
5.นวัตกรรมแฟช่ันและเทคโนโลยธีุรกิจ   
6.เทคโนโลยีการย้อมสีและการสรา้งสรรค ์
  ลวดลายบนสิ่งทอ 
7.การสรา้งสรรค์และออกแบบแฟช่ัน 
8.การท าแบบตัดบนหุ่นเพื่องานออกแบบ 
  แฟช่ัน  
9.คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบแฟช่ัน 
10.การออกแบบและนวัตกรรมสิ่งทอ 
    พื้นถิ่น 

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

บอกและอธิบายการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ออกแบบและการผลิต  สร้างแบบตัดและการตัดเย็บ           
และสามารถน ากระบวนการคิดมาใช้ในการออกแบบ
และการสร้างสรรค์ 

3 1.การออกแบบแฟช่ันส าหรับเด็ก 
2.การพัฒนาแบบตัดเพื่องานแฟช่ัน  
3.การออกแบบลวดลายพิมพส์ าหรับงาน 
  แฟช่ัน       
4.การออกแบบลวดลายสิ่งทอด้วย  
  คอมพิวเตอร ์

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

สามารถออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้าน
แฟช่ันและสิ่งทอ และสร้างสรรค์ผลงานโดยการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาบูรณาการใช้ในงานแฟช่ัน
และสิ่งทอ 
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ชั้นป ี รายละเอียด 
5.การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทาง           
  ออกแบบแฟช่ัน   
6.การถักและการทอเพื่องานแฟช่ัน 
7.การออกแบบแฟช่ันเพื่อสร้างตราสินค้า 
8.การเตรียมโครงงานทางออกแบบแฟช่ัน 

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

4 1.โครงงานทางออกแบบแฟช่ัน 
2.สหกิจศึกษาทางออกแบบแฟช่ัน 

3(0-6-3) 
6(0-40-0) 

สามารถสร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์ด้านแฟช่ันและ   
สิ่งทอ  และสามารถบูรณาการความรู้เพื่อน าไปใน
สถานประกอบการ 

 
  วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  

ชั้นป ี รายละเอียด 
1 
 

มีความรู้ความเข้าใจวิชาชีพพ้ืนฐาน ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเตรียมความพรอ้มด้าน
ทักษะปฏิบัติการสรา้งความเข้าใจในอัตลักษณ์ของสาขาวิชาเพิ่มขึ้น ด้านงานออกแบบผลติภณัฑ์สิ่งทอและส่งเสรมิ
กระบวนการคดิสร้างสรรค์ (creative thinking) 

2 
 

มีความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและงานออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ฝึกทักษะปฏิบัติพื้นฐานงานออกแบบได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาส าหรับเทคโนโลยีบัณฑิต 

3 
 

มีความเข้าใจในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขามากขึ้น ในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ วิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุ
ให้เหมาะสมกับงาน และวางแผนกระบวนการผลิตได้อย่างถูกต้อง 

4 
 

สามารถน าความรู้ที่เรียนและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในรายวิชาโครงงานทางออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับงานด้านออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และสหกิจศึกษาทางออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพ้อมออกปฏิบัติงานจริง 

การออกแบบรายวิชาในแต่ละชัน้ปี และสมรรถนะวิชาชีพที่คาดหวัง 
ชั้นป ี รายวิชาต่าง ๆ ที่ออกแบบให้นักศึกษาเรียน 

เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
สมรรถนะวชิาชีพท่ีต้องการประเมินหรือทดสอบ 

ในแต่ละชัน้ป ี
1 1.สถิติส าหรับงานสิ่งทอ                            3(3-0-6) 

2.ทักษะดิจิทัล                                       3(2-2-5)   
3.การวาดภาพ                                       3(0-6-3) 
4.วิทยาศาสตร์สิ่งทอ                                3(3-0-6) 
5.การยศาสตร์ในงานสิ่งทอ                        3(3-0-6) 
6.หลักการออกแบบแฟช่ัน                         3(2-2-5) 

และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
7.การวาดเส้นส าหรับ                               3(0-6-3) 
  ออกแบบผลิตภณัฑส์ิ่งทอ 
8.ประวัติศาสตร์สิ่งทอ                              3(3-0-6) 

อธิบายหลักการยศาสตร์และงานออกแบบ จ าแนก
ประเภทสิ่งทอ รู้หลักการใช้เส้นในการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์สิ่งทอ น าเทคโนโลยีปรบัใช้อย่างเหมาะสม 

2 1.นวัตกรรมแฟช่ันและเทคโนโลยธีุรกิจ     
2.เทคโนโลยีการย้อมสีและการสรา้งสรรค์

ลวดลายบนสิ่งทอ 
3.การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก 
4.การสรา้งแบรนดผ์ลติภณัฑ์สิ่งทอ 
5.การออกแบบผลติภณัฑ์สิ่งทอ 
6.การสรา้งสรรค์สิ่งทอ 

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

สร้างสรรค์งานสิ่งทอด้วยสุนทรยีภาพ ออกแบบกราฟิก 
พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ วิเคราะห์ตน้ทุนและแนวโน้ม
ธุรกิจผลิตภณัฑไ์ด้อย่างถูกต้อง 

(ต่อ)  
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ชั้นป ี รายละเอียด 
7.สุนทรียภาพในงานเทคโนโลยีสิ่งทอและ  
   แฟช่ัน 
8.การพัฒนาผลติภณัฑส์ิ่งทอพื้นถิ่น 
9.การสรา้งแบบตัดผลติภณัฑ์สิ่งทอ 
10.การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 

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

3 1.การออกแบบผลติภณัฑ์สิ่งทอประกอบ
เครื่องหนัง 

2.คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภณัฑ์  
   3 มิติ 
3.การออกแบบเคหะสิ่งทอ       
4.การออกแบบผลติภณัฑ์สิ่งทอส าหรับ 

เครื่องเรือน 
5.การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทาง           
  ออกแบบผลิตภณัฑส์ิ่งทอ  
6.การตัดเย็บและการตกแต่งผลิตภัณฑ ์
   สิ่งทอ 
7.การออกแบบอย่างยั่งยืน 
8.เทคนิคการสร้างสรรค์บนสิ่งทอ       
9.การเตรียมโครงงานทางออกแบบ

ผลิตภณัฑ์สิ่งทอ          

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

ประยุกตผ์ลงานด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์สิ่งทอ 
เทคนิคเลือกวสัดุให้เหมาะสมกับงาน ใช้เทคโนโลยีใน
การน าเสนอผลงานออกแบบผลติภัณฑไ์ด้อย่าง
เหมาะสม 

4 1.โครงงานทางออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
2.สหกิจศึกษาทางออกแบบผลติภณัฑ ์
  สิ่งทอ 

  3(0-6-3) 
6(0-40-0) 

พัฒนาผลงานด้านผลติภณัฑส์ิ่งทอ เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ธรุกิจ ด้วยเทคโนโลยีดจิิทัลบูรณาการ
ความรู้น าไปในสถานประกอบการได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ต่อ) 
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3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา   

 กลุ่มวิชาภาษาไทย 

GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Thai for Communication  

 การใช้ภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการ เขียนประเภท 
ต่าง ๆ  

 Thai language usage; language and communication; listening; speaking; reading; and 
writing skills 

GE2100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Thai for Business Communication  

 การใช้ภาษาไทย ความรู้ทั ่วไปและแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารธุรกิจ การเขียนจดหมาย
ธุรกิจประเภทต่าง ๆ  การเขียนสมัครงาน การเขียนบันทึกและรายงานทางธุรกิจ การเขียน
โครงการทางธุรกิจ  

 Thai language usage; general knowledge and concept of business communication; 
writing business letters; application writing; memo and business report writing; 
project proposal writing 

GE2100103 ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ 3(3-0-6) 
 Thai for Presentation  

 พื้นฐานการน าเสนอ การใช้ภาษาในการน าเสนอ รูปแบบและวิธีการน าเสนอ เทคนิค     
การน าเสนอที่ดี การเลือกใช้เครื่องมือในการน าเสนอ 

 Basic of presentation; language usage for presentation; presentation formats 
and methods; effective presentation techniques; choosing presentation tools 

GE2100106 การสรรค์สร้างภาษาเพื่อพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 Language Creativity for Life Development  

 การฟังอย่างพิเคราะห์ การเลือกสรรและเรียบเรียงถ้อยค าให้เหมาะความ การจับประเด็น
ส าคัญรู้เท่าทันการอ่าน การเขียนมุ่งสรรค์สร้างงานใหม่และการปรับใช้นวัตกรรมเพ่ือน าเสนอ 

 Analytical listening; word selection and sorting words; reading comprehension and 
discretion; writing to create new work,and applying innovation to present 
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 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค                    3(3-0-6) 
 Technical English  

 การใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ  ค าศัพท์และส านวนเกี่ยวกับวิชาชีพ ใจความส าคัญและ
รายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การให้นิยามและการจ าแนกประเภท ขั้นตอนการปฏิบัติ การบรรยาย 

 กระบวนการ ความสัมพันธ์ของเหตุและผล 
 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 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ                  3(3-0-6) 
 English for Careers  

 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อน าไปใช้ในอาชีพต่าง ๆ การพบปะผู้คนในสถานประกอบการ 
การนัดหมายทางธุรกิจ การน าเสนอผลประกอบการ การบอกคุณสมบัติของสินค้าและบริการ 
การต่อว่าและการแก้ปัญหาข้อร้องทุกข์ การรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงาน  

 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 

GE2200103 การอ่านภาษาอังกฤษ                3(3-0-6) 
 English Reading   

 การใช้พจนานุกรมออนไลน์ การเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท โครงสร้างของประโยค 
องค์ประกอบที่ช่วยในการอ่าน เทคนิคการอ่าน ทักษะการอ่านจับใจความและสรุปใจความส าคัญ   

 Using online dictionaries; guessing meaning from context; sentence structures; 
components of reading comprehension; reading techniques; reading for main 
ideas and summarizing   

GE2200104 การฟังภาษาอังกฤษ                   3(3-0-6) 
 English Listening  

 การฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน การฟังบทสนทนา การฟังระดับ
ย่อหน้า การฟังบทความและตอบค าถาม ทักษะการฟังเพ่ือจับใจความและเทคนิคการฟัง  

 English listening skills in various situations in daily life; listening to dialogues; 
paragraphs; articles and answering; listening comprehension for main ideas and 
listening techniques 
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GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ                3(3-0-6) 
 English Conversation   

 การสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ถูกต้องและเหมาะสม  การท าความรู้จัก
และการสร้างความคุ้นเคย การเลือกซ้ือสินค้า การบอกที่ตั้งและทิศทาง การใช้ภาษาอังกฤษใน
ร้านอาหาร การใช้ภาษาอังกฤษในโรงแรม การเดินทางท่องเที่ยว  

 Conversation in various situations; getting acquainted; going shopping; asking for 
locations and directions; eating out; staying in a hotel; traveling  

GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน                         3(3-0-6) 
 Fundamental Chinese   

 ระบบพินอิน  การทักทายและการแนะน าตัว  การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและสมาชิกใน
ครอบครัว  การบอกกิจวัตรประจ าวัน  การซื้อของและการสั่งอาหาร  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 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร               3(3-0-6) 
 Chinese for Communication   

 การออกเสียง ค าศัพท์และส านวนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การสนทนาโต้ตอบ การเขียน
จดหมายโต้ตอบ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

 Phonetic; vocabulary; and expression used in daily life; dialogue; correspondence; 
writing e-mail 

GE2200108 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 English for Learning  

 การใช้ส านวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  ได้แก่การทักทาย
และการแนะน าตัว การบรรยายบุคคลสิ่งของ สถานที่  การบรรยายเหตุการณ์ ในอดีต             
การบรรยายเหตุการณ์ และการคาดการณ์ในอนาคต 

 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 

GE2200109 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 
 English Communication Skills  
 การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้ถูกต้อง

ตามสถานการณ์ต่าง ๆ การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานทั่วไป การก าหนดเงื่อนไข การ
หาข้อมูลในสื่อออนไลน์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสาร การให้ค าแนะน า 

 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 
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GE2200110 ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดในที่สาธารณะและการโต้วาที 3(3-0-6) 
 English for Public Speaking and Debate  

 ภาษาอังกฤษส าหรับการพูดในที่สาธารณะและการโต้วาที ประวัติความเป็นมาของการพูดในที่
สาธารณะ ส่วนประกอบส าคัญของการพูด  การประยุกต์ใช้เทคนิคการพูด และสัทอักษรสากล 
เทคโนโลยีที่เก่ียวกับการพูดในที่สาธารณะและการน าเสนอในที่สาธารณะ 

 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 

GE2200111 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจออนไลน์       3(3-0-6) 
 English for Online Business  

 ภาษาอังกฤษที่เน้นให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถสื่อสารและท าธุรกิจผ่านระบบออนไลน์
โดยเฉพาะการติดต่อกับลูกค้าชาวต่างชาติ โดยใช้ค าศัพท์  ส านวน  โครงสร้างไวยากรณ์
ในด้านการน าเสนอสินค้า การโฆษณาสินค้า การติดต่อภาษาอังกฤษผ่านระบบสังคมออนไลน์ 
การท าธุรกรรมออนไลน์  การขายของออนไลน์และกลยุทธ์การขายของออนไลน์ 

 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 ภาษาอังกฤษผ่านวรรณกรรมในสื่อ       3(3-0-6) 
 English via Media Literature   

 การใช้ภาษาอังกฤษในวรรณกรรมสื่อต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน เพลงและภาพยนตร์ ละคร สื่อ
สังคมออนไลน์ และข้อมูลตามกระแสสังคม การตระหนักรู้ทางสังคมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

 English usage for media literature in daily life; songs and movies; soap 
opera; social media and current social trends; social awareness 

GE2200113 ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์                                       3(3-0-6) 
 English from Movies                                           

 ส านวนและสแลงภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ การออกเสียง วัจนภาษาและอวัจนภาษา บริบท
ทางวัฒนธรรมต่าง ๆ รวมถึงการน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 

 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   

 หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในฐานะเป็นภาษาสากล การสื่อสารโดยการใช้  
วัจนภาษาและอวัจนภาษา วัฒนธรรมจากคนหลากหลายเชื้อชาติ การสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน หลักมารยาทสากลในการสื่อสาร หลักการสื่อสารใน
บริบทต่าง ๆ การประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์ 

 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 

 
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย       3(3-0-6) 
 Social Dynamics and Modernity  

 แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสมัยใหม่ โครงสร้างสังคมและสถาบัน ความทันสมัยและกระแส
โลกาภิวัตน์  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พัฒนาการทางการเมือง หน้าที่พลเมือง 
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ปัญหาสังคมและการแก้ไข  

 Modern sociological concepts and theories; social structure and institutions; 
modernity and globalization trends; cultural diversity; political development; 
civics; democracy and participation in politics; social problems and solutions 

GE2300102 มนุษยสัมพันธ์                         3(3-0-6) 
 Human Relations   

 ที่มาและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์  พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ แรงจูงใจกับ
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ในวัฒนธรรมไทย 
หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ์  

 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 
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GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย                         3(3-0-6) 
 Research Methodology    

 ที่มาและความส าคัญของการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ขั้นตอนและ        
การออกแบบวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  การวิจัย 
การตีความและการน าเสนอข้อมูลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย 

 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   

 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิมนุษยชน จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 Professional laws; professional ethics; human rights; ethics and social  
responsibility  

GE2300108 อาเซียนศึกษา                           3(3-0-6) 
 ASEAN Studies   

 ก าเนิดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (อาเซียน)ปฏิญญาการประชุมสุด
ยอดและกฎบัตรอาเซียน ความร่วมมือในการพัฒนาเสาหลักอาเซียน รัฐสมาชิกอาเซียนและ
ประเทศคู่เจรจา ความส าคัญของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน 

 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 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยู่ดี มีสุข 3(3-0-6) 
 Quality of Life and Well-Being Development                    

 ความหมายของคุณภาพชีวิต แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดในการวัดคุณภาพชีวิต คุณภาพ
ชีวิตกับการท างานและความสุข ทักษะชีวิตเพ่ือความส าเร็จในอาชีพ การตระหนักรู้และเห็น
คุณค่าในตนเองและผู้อื่น การจัดการกับอารมณ์และความเครียด การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 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 

 
 
 
 
 



46 
 

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

 

GE2300111 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน     3(3-0-6) 
 The King’s Philosophy to Sustainable Development  

 การพัฒนาทางเศรษฐกิจ หลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักธรรมาภิบาล         
การบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาที่ยั่งยืน ปัญหา ผลกระทบและวิกฤติการพัฒนา   
ในสังคมไทยและสังคมโลก การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

 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 

GE2300112 ชุมชนศึกษา 3(3-0-6) 
 Community Studies  

 การศึกษาชุมชนแบบบูรณาการ เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ การเมือง วัฒนธรรม 
ภ ูม ิป ัญ ญ าท ้องถิ ่น  การรู ้ส ารสน เทศทางเทค โน โลย ี ค ุณ ภ าพช ีว ิต ในส ังคม เม ือ ง            
และทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 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  

 ปรับฐานความคิดต้านทุจริตส่วนตนและส่วนรวม สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับ
ดัชนีสร้างพลเมืองดีในสังคม ปรับทุจริตด้วยจิตพอเพียง  

 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 จิตวิทยาทั่วไป                          3(3-0-6) 
 General Psychology   

 ที่มาและความส าคัญของจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการของมนุษย์ สรีรวิทยาที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ การรับรู้ การเรียนรู้และการจูงใจ เชาวน์ปัญญาและความ
ฉลาดทางอารมณ์ 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  

 ความเป็นมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ความเชื่อ ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรมข้าว ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 Background of native Thai; Thai social, economic; and government; beliefs; 
religion; tradition; rice culture; local wisdom 

GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ                  3(3-0-6) 
 Personality Development   

 ความหมายและความส าคัญของบุคลิกภาพ  ทฤษฎีบุคลิกภาพ  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 
บุคลิกภาพ การปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษย
สัมพันธ์กับบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพท่ีสมบูรณ์ 

 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 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน       3(3-0-6) 
 Human Behavior and Self-Development   

 แนวคิดและองค์ประกอบพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตน ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ 
การพัฒนาการท างาน การปรับตัว มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์การสมัยใหม่ 
สุขภาพจิตและการเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข 

 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 

GE2400109 ทักษะการรู้สารสนเทศ                 3(3-0-6) 
 Information Literacy Skills   

 การรู ้ส ารสน เทศ ทร ัพยากรสารสน เทศและการจ ัด เก ็บ  การส ืบค ้นส ารสน เทศ             
การประเมินและการคัดเลือกสารสนเทศ การน าเสนอสารสนเทศ การอ้างอิง บรรณานุกรม
และจริยธรรม การใช้สารสนเทศ 

 Information literacy; information resources and collection; searching; evaluation and 
selection; presentation; citation; bibliography and ethics of information 
usage 
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GE2400110 จิตปัญญาเพื่อการพัฒนาตน            3(3-0-6) 
 Mental Wisdom for Self-Development  

 ความหมายและความส าค ัญ ของจ ิตและป ัญ ญ า การพ ัฒ นาจ ิต เพื ่อค ุณ ภาพช ีว ิต            
การพัฒนาปัญญาด้วยการท าสมาธิ การพัฒนาตนเองและการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม
ด้วยการท าสมาธิ การประยุกต์ใช้สมาธิในชีวิตประจ าวัน  

 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 

 

 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 

GE2500101 พลศึกษา                                   1(0-2-1) 
 Physical Education   

 หลักการทางพลศึกษา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ด ัชน ีมวลกาย รูปแบบของ        
การจัดการแข่งขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล   
การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

 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 

GE2500102 ลีลาศ 1(0-2-1) 
 Social Dance  

 ประวัติความเป็นมา  กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศ ฝึกทักษะพ้ืนฐาน
การลีลาศในจังหวะต่าง ๆ 

 History; etiquettes of social dance; types of social dance; practice of social dance 
GE2500103 กีฬาประเภททีม                           1(0-2-1) 
 Team Sports   

 หลักการการกีฬาประเภททีม ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภททีม การสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภททีม การแข่งขันกีฬาและการจัดการ
แข่งขันกีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล 

 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 
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GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล 1(0-2-1) 
 Individual Sports   

 หลักการการกีฬาประเภทบุคคล  ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภทบุคคล  การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย  กฎ  ระเบียบ  กติกาการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การแข่งขันกีฬาและ
การจัดการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล 

 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  

GE2500105 นันทนาการ 1(0-2-1) 
 Recreation  

 ความหมายและความส าคัญของนันทนาการ  ประเภทของนันทนาการ กิจกรรม นันทนาการ 
ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้น านันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการฝึกอบรม เกมส์
นันทนาการ การอยู่ค่ายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตาม 
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 ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยมวยไทย      1(0-2-1) 
 Martial Art with Thai Boxing  

 คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยมวยไทย ทักษะและความรู้พื้นฐาน
มวยไทย  การประยุกต์ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยมวยไทยไปสู่การออกก าลังกาย
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจ าวัน 

 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 การฝึกด้วยน้ าหนักเพื่อสุขภาพ           1(0-2-1) 
 Weight Training for Health   

 การออกก าลังกายด้วยกิจกรรมการฝึกด้วยน้ าหนัก ทักษะและความรู้พ้ืนฐาน การฝึกด้วย
น้ าหนัก การประยุกต์ใช้กิจกรรมการฝึกด้วยน้ าหนัก  ไปสู่การออกก าลังกายเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพ  ในชีวิตประจ าวัน 

 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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GE2500108 การว่ิงเหยาะเพื่อสุขภาพ                 1(0-2-1) 
 Jogging for Health   

 การออกก าลังกายด้วยกิจกรรมการวิ่งเหยาะ ทักษะและความรู้พ้ืนฐาน การวิ่งเหยาะ       
การประยุกต์กิจกรรมการวิ่งเหยาะไปสู่การออกก าลังกาย  เพ่ือส่งเสริมสุขภาพแต่ละบุคคลใน
ชีวิตประจ าวันและสุขภาพสังคม 

 Exercise with jogging activity; fundamental jogging skills and knowledge; 
applying jogging activity to promote personal and social health with exercise 
lifestyle in daily life 

 
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน                             3(3-0-6) 
 Fundamental Mathematics  

 ตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น  
ทฤษฏีบททวินาม  ล าดับ และอนุกรม 

 Logic; matrices; counting rules; permutation, and combination; introduction to 
probability; binomial theorem; sequences and series  

GE2600102 สถิติเบื้องต้น                                      3(3-0-6) 
 Introduction to Statistics  

 สถิติเชิงพรรณนา  ตัวแปรสุ่ม  การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ  สมมติฐาน
และการแปลผลจากโปรแกรมส าเร็จรูป 

 Descriptive statistics; random variables; sampling; estimation; hypothesis testing 
and the interpretation and results from the statistics package 

GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                    3(3-0-6) 
 Mathematics in Daily Life  

 มาตราชั่งตวงและการวัด อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละและการประยุกต์  พ้ืนที่และปริมาตร  
ดอกเบี้ยและเงินผ่อนช าระ ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีเงินได้ เลขดัชนี ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและ
การให้เหตุผล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ 

 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 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 3(3-0-6) 
 Data Analysis Using Statistical Package Program  

 การจัดเตรียมข้อมูล การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิง
อนุมาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ าแนกทางเดียว การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกประเภท 

 Data preparation; use of statistical package program; descriptive statistics; inferential 
statistics; one-way analysis of variance; categorical data analysis 
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GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน             3(3-0-6) 
 Science in Daily Life  

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ พลังงาน ไฟฟ้าและ
การสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีในชีวิตประจ าวัน วิวัฒนาการและ
พันธุกรรมของมนุษย์ 

 Science and technology; science and natural phenomenon; energy; electricity and 
telecommunication; radiation and radioactivity; chemical substances in 
everyday life; evolution and human genome 

GE2700102 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร     3(3-0-6) 
 Environment and Resource Management                   

 ความรู้ทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุล ธรรมชาติ 
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ มลพิษสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
การจัดการสิ่งแวดล้อม 

 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  

 ว ิท ย าก ารก ับ ก ารพ ัฒ น าค ุณ ภ าพ ช ีว ิต  เท ค โน โลย ีก า รแพ ท ย ์แ ล ะส าธ ารณ ส ุข 
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีพลังงาน นาโนเทคโนโลยีและวัสดุ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์  

 Science and life quality; Medical technology and public health; biotechnology; 
energy technology; nanotechnology and materials; information technology and 
computer 

GE2700104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก    3(3-0-6) 
 Science and Disruptive Technology  

 แนวคิดสมัยใหม่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกกับการปฏิวัติชีวิตมนุษย์ ผลกระทบของเทคโนโลยีเปลี่ยน
โลก และการปรับตัวสู่เทคโนโลยีดิจิทัล 

 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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GE2700105 การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
 Green Living  

 สิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิต  การพัฒนาที่ยั่งยืนและเมืองสีเขียว  ปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจ าวัน ธุรกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้หลัก 7Rs ในชีวิตประจ าวัน
และการท างาน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ตัวอย่างกรณีศึกษา 

 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 

 

 กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์ 

GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21                     2(2-0-4) 
 World in 21st Century  

 โลกาภิวัตน์และความทันสมัย การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจและการเมืองใน
สังคมโลก วิกฤตการพัฒนา ความเป็นพลเมืองโลก สังคมสร้างสรรค์ ระบบปัญญาประดิษฐ์ใน
ชีวิตประจ าวัน การพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 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 

GE2810102 การพัฒนาตนเพื่ออาชีพ                   2(2-0-4) 
 Self-Development for Careers  

 การพัฒนาตนเพ่ือการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นส าหรับการท างาน 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง บุคลิกภาพ การท างานเป็นทีม การเป็นผู้ประกอบการและความคิด 

 สร้างสรรค์ส าหรับการเข้าสู่อาชีพ 
 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 การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงตนเอง การคิดเชิงบวก การใคร่ครวญด้วย

วิจารณญาณ การพัฒนาสติ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ชีวิตและการแก้ปัญหา 
 Life skill development; transformative learning; positive thinking; critical 

reflection; consciousness development; life-long learning; life and problem 
solving 
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GE2810104      การออกก าลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ    2(2-0-4) 
 Exercise and Sports for Health  
 หลักการของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย    

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วย
ตนเอง การบริโภคอาหาร การควบคุมน้ าหนัก การพักผ่อนด้วยกิจกรรมนันทนาการ การ
ประยุกต์วิทยาศาสตร์    การกีฬากับการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

 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 

GE2810105 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ                    2(2-0-4) 
 Activities for Health  
 ความหมายและความส าคัญของสุขภาพและสุขปฏิบัติ  การดูแลตนเองให้มีสุขปฏิบัติที่ดี  การ

ดูแลสุขภาพอวัยวะภายนอก กิจกรรมนันทนาการเพ่ือสุขภาพ  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
อาหารเพ่ือสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพจิต 

 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 จิตอาสาและการป้องกันสาธารณภัย     2(2-0-4) 
 Volunteer Spirit and Disaster Prevention  
 จิตอาสา สถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสตร์พระราชา ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสาธารณภัยและ

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

volunteer and disaster prevention activities 
GE2810107 การคิดและการออกแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์ของมนุษย์ 2(2-0-4) 
 Human Innovative and Creative Design Thinking  
 นิยาม คุณค่าและความส าคัญของการคิดสร้างสรรค์ ประเภทของนวัตกรรมการคิดสร้างสรรค์ 

เทคนิควิธีการคิดและการออกแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์ การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
 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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GE2810108 เรารัก มทร.พระนคร 2(2-0-4) 
 I Love RMUTP  
 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บุคคลส าคัญและศิษย์เก่าที่

สร้างชื่อเสียงท าคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย การเรียนรู้ชีวิตการเป็นนักศึกษาตาม        
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การสร้าง
จิตส านึก การแบ่งปันและช่วยเหลือสังคม การด ารงชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และพัฒนาโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

 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 

 

 กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ 

GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์                        2(2-0-4) 
 Miscellaneous  Mathematics  

 เทคนิคและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ คณิตคิดเร็ว คณิตศิลป์ คณิตพยากรณ์ คณิตกับการลงทุน  
คณิตกับสุขภาพ 

 Technical and conceptual mathematics; mathematical tricks; mathematical art;  
mathematics for forecasting;  mathematics and investment; mathematics  
and health 

GE2820102 วิทยาศาสตร์กับการด ารงชีวิต           2(2-0-4) 
 Science for Living  

 อาหารและโภชนาการ ยารักษาโรคและสมุนไพร วัสดุสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม นวัตกรรม   
ที่อยู่อาศัย สุขภาพและโรคอุบัติใหม่ 

 Food and nutritional science; medicine and herbs; textile materials and 
clothing; residence innovation; health and emerging diseases 

GE2820103 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
 Material and Application in Daily Life                                  

 วัสดุงานบรรจุภัณฑ์อาหาร วัสดุยานยนต์ วัสดุทาง การแพทย์ วัสดุส าหรับ เครื่องนุ่งห่ม 
วัสดุในงานก่อสร้าง วัสดุส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า 

 Food packaging materials; automotive materials; medical materials; materials for 
clothing; construction materials; material for electric appliance 
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GE2820104 การคิด การตัดสินใจและการแก้ปัญหา   2(2-0-4) 
 Thinking Decision Making and Problem Solving                                        

 ธรรมชาติและระบบการคิด การคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงระบบ การคิดอย่างมีวิจารณญานและ
การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ การลงความเห็นและการ
ตัดสินใจ การต่อรองและการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 

 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 การเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อความยั่งยืน   4(4-0-8)                                             
 The Transition to Green Technology for Sustainability  

 ต้นแบบเศรษฐกิจเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ การจัดการขยะ นวัตกรรม
ชีวภาพ วัสดุส าหรับเศษฐกิจหมุนเวียน ตลาดคาร์บอน 

 Economic model for sustainable development; biobased products; waste 
management; bioinnovation; material for a circular economy; carbon markets 

GE2820106 ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่ออุตสาหกรรมสีเขียว 4(4-0-8)                                             
 Intellectual Property for Green Industry      

 อุตสาหกรรมสีเขียว สังคมเศรษฐกิจและนิเวศเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสีเขียว การขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมสีเขียวสู่มาตรฐานสากล  ทรัพย์สินทางปัญญากับอุตสาหกรรมสีเขียวและ
เครือข่ายสีเขียว การคุ้มครองและกลยุทธิ์การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น การวางแผน การบริหารจัดการและการประเมินมูลค่าทาง
ทรัพย์สินทางปัญญา 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 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเฉพาะพื้นฐาน 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
TF2021103 สถิติส าหรับงานสิ่งทอ 3(3-0-6) 
 Statistics for Textiles  
 ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ยวกับสถิติ  ข้อมูลและการอธิบายข้อมูล การทดสอบสมมติฐาน            

การสุ่มตัวอย่าง โปรแกรมพ้ืนฐานส าหรับงานสถิติ 
 Basic statistics; data and data presentation; hypothesis testing; sampling; basic 

programs for statistics 
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TF2031101 วิทยาศาสตร์สิ่งทอ 3(3-0-6) 
 Textile Science  

 ความเป็นมาของสี  ประเภทและคุณสมบัติของสีในงานสิ่งทอ  จิตวิทยาของสีงานสิ่งทอ  
ความเป็นมาของสิ่งทอ ชนิดและคุณสมบัติของเส้นใยและพ้ืนผ้า  โครงสร้างของเส้นใย       
การประยุกต์การใช้สีและผ้าในงานออกแบบ 

 Informations of colors; the type and property of colors in textiles; the 
psychology of colors in textiles;  the story of textiles; the type and property of 
fiber and fabric; fabric construction; the development of using colors and 
fabric in designs 

TF2031102 การยศาสตร์ในงานสิ่งทอ 3(3-0-6) 
 Ergonomics in Textiles  

 กระบวนการประมวลความรู้เชิงประจักษ์ของระบบโครงสร้างร่างกายมนุษย์ ขนาดสัดส่วน
มาตรฐานของมนุษย์ การเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสมรรถนะ
การปฎิบัติงานที่สัมพันธ์กับร่างกายมนุษย์ในด้านการออกแบบ 

 Process of empirical knowledge processing of the human body structure; 
System standard human proportions; human body movement; the 
environment affects the performance in relation to the human body in terms 
of designs 

TF2031103 นวัตกรรมแฟชั่นและเทคโนโลยีธุรกิจ    3(3-0-6) 
 Fashion Innovation and Business Technology  

 นวัตกรรมในงานแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การตลาดของสินค้าแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
ในปัจจุบันและอนาคต การค านวณต้นทุนของสินค้าแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอเบื้องต้น     
การพัฒนาธุรกิจแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

 Innovation in fashion and textile products; marketing of fashion and textile 
products at present and future; basic calculation of costing fashion and textile 
products; development of fashion and textile products 

 
 

            กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 
 

TF2031104 ทักษะดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Skills  

 เครื่องมือส าหรับการท างานร่วมกัน แอปพลิเคชันเพ่ือการท างาน  แอปพลิเคชันเพ่ือ        
การติดต่อสื่อสาร  แอปพลิเคชันเพ่ือการจัดระบบ แอปพลิเคชันเพ่ือค้นหาข้อมูลสารสนเทศ
และทรัพยากร แอปพลิเคชันเพื่อการตลาดดิจิทัล 

 Collaborative tools; applications for work; applications for communication; 
application for organize; applications to find data information and resources; 
application for digital marketing 
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TF2031105 สุนทรียภาพในงานเทคโนโลยีส่ิงทอและแฟชั่น 3(3-0-6) 
 Aesthetics in Textile Technology and Fashion  

 ความงามยุคหลังสมัยใหม่  รสนิยมและวิถีชีวิต   แนวโน้มงานออกแบบ   ความงามของงาน
สิ่งทอและแฟชั่น  เทคโนโลยีกับความงามทางด้านสิ่งทอและแฟชั่น 

 Aesthetic after modern period; taste and way of life; design trends; 
gracefulness in textiles and fashion; techonology and gracefulness in textiles 
and fashion 

TF2031106 หลักการออกแบบแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3(2-2-5) 
 Principle of Textile, Fashion and Product Design  

 ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ หลักการออกแบบ จิตวิทยาใน 
การออกแบบ กระบวนการออกแบบและการใช้เทคโนโลยี แนวโน้มของการออกแบบแฟชั่น
และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

 Studying about the type of design; creative thinking; principles of psychology 
in design; process of desing and using technology; textile, fashion and product 

TF2031107 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) 
 Computer Graphic Design  
 พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์กราฟิก ทฤษฎีสีกับงานออกแบบกราฟิก หลักการออกแบบงาน กราฟิก

และประเภทของภาพกราฟิก การสร้างภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมอิลาสเตเตอร์   การสร้าง
ภาพกราฟิกด้วยโฟโต้ชอป 

 Computer graphics basics; color theory with graphic design; principles of 
graphic design and types of graphics; creating a graphic image with Illustrator 
program; creating graphic with photoshop program 

TF2031108 เทคโนโลยีการย้อมสีและการสร้างสรรค์ลวดลายบนสิ่งทอ 3(0-6-3) 
 Technology Dying Colors and Creativity of Textiles  

 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการย้อมสีในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทฤษฏีสีส าหรับงานสิ่งทอและแฟชั่น  
ประเภทและสมบัติของสีย้อม กระบวนการเตรียมและการย้อมสีบนวัสดุสิ่งทอ เทคนิค     
การสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้า การประยุกต์ใช้ในการออกแบบเพ่ือการสร้างอัตลักษณ์
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและแฟชั่น 

 Technology and innovation dying colors in textiles industry; theory for textiles 
and fashion; the type and quality of dying colors; process of preparing and 
dying colors on textiles; techinique of creativity printing on fabric; adaptation 
of using design for creating fashion and product identity 
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TF2031109 การสร้างสรรค์สิ่งทอ                                                                      3(2-2-5) 
Creative Textile  
เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์วัสดุสิ่งทอ ประเภทเทคโนโลยีในการสร้างผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ 
เทคโนโลยีสิ่งทอในอนาคต เทคนิคการสร้างสิ่งทอผ่านเทคโนโลยี การพัฒนาสินค้าจากสิ่งทอ
ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี 
Technology in textiles creativity; type of technology in textiles creativity; 
technology textiles in future; techinique of textiles creativity; development 
textiles product through process of technological creativity creative textile 

 
 

 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1. วิชาเอกออกแบบแฟชั่น 

TF2042101 การวาดภาพส าหรับพื้นฐานงานออกแบบแฟชั่น 3(0-6-3) 
 Drawing for Fashion Design Fundamentals  

 ฝึกทักษะเกี่ยวกับการวาดรูปทรงพ้ืนฐาน วัสดุและอุปกรณ์  เทคนิคการวาดภาพร่าง         
การวาดภาพจากรูปทรงธรรมชาติและรูปทรงที่มนุษย์สร้างขึ้น  การวาดภาพร่างในงาน
ออกแบบแฟชั่น 

 Skill practice in drawing basic shapes; materials and equipment; drawing 
techniques;   drawing  from natural shapes and man-made shapes; drawing in 
fashion design 

TF2042102 การวาดภาพคนเพื่อการออกแบบแฟชั่น 3(0-6-3) 
 Figure Drawing for Fashion Design  

 ฝึกทักษะเกี่ยวกับการวาดภาพสัดส่วนร่างกายมนุษย์ วิวัฒนาการการวาดภาพคนในงาน
ออกแบบแฟชั่น  การวาดภาพคนในเพศและวัยต่างๆ การวาดภาพคนในอิริยาบถต่าง ๆ    
การแสดงแบบเครื่องแต่งกาย เทคนิคการน าเสนอ 

 Skill practice in drawing proportions of human body; evolution of figure 
drawing in fashion design; drawing figure of different sexes and ages; drawing  
figures in poses; cloths show; presentation technique 

TF2042103 ประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกาย 3(3-0-6) 
 Costume History  

 ความเป็นมาของเครื่องแต่งกาย อิทธิพลที่ส่งผลต่อรูปแบบเครื่องแต่งกาย รูปแบบเครื่อง 

  แต่งกายของชาติตะวันตกและชาติตะวันออก วิวัฒนาการเครื่องแต่งกายของไทย 
 History of clothing; influential event affect clothing; style of west and east 

clothing; evolution of thai clothing 
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TF2042204 การออกแบบและนวัตกรรมสิ่งทอพิ้นถิ่น 3(2-2-5)   
 Local Textile Design and Innovation     

 ความเป็นมาของสิ่งทอแต่ละพ้ืนถิ่น ลักษณะของสิ่งทอแต่ละพ้ืนถิ่น กระบวนการสร้างลวดลาย 
นวัตกรรมของงานสิ่งทอพ้ืนถิ่น 

 History of each local textiles; characteristics of each local textiles; process of 
making pattern; innovation of local textiles; local textiles with designs; 
application in fashion and textile design 

TF2042205 การท าแบบตัดเพื่องานแฟชั่นเบื้องต้น      3(0-6-3) 
 Introduction to Pattern Making for Fashion  

 หลักการท าแบบตัดและการตัดเย็บ การท าแบบตัดกระโปรง การท าแบบตัดกางเกง การท าแบบ
ตัดเสื้อ การท าแบบตัดคอ-ปกเสื้อ การท าแบบตัดแขนเสื้อ การตัดเย็บเพ่ือทดลองแบบตัด 

 Principles pattern making and sewing; pattern making skirt; pattern making 
pants; pattern making shirt; pattern making collar; pattern making sleeves; 
sewing simple clothes 

TF2042206 การออกแบบแฟชั่นเบื้องต้น      3(1-4-4) 
 Basic Fashion Design  

 การออกแบบเครื่องแต่งกาย ประเภทเครื่องแต่งกาย การสร้างแรงบันดาลใจ การพัฒนา
รูปแบบเครื่องแต่งกาย การเลือกใช้วัสดุ การน าเสนอรูปแบบเครื่องแต่งกาย 

 Design clothes; the type of clothing; inspiration; development of clothing; 
selection materials; fashion presentation 

TF2042207 การสร้างสรรค์และการออกแบบแฟชั่น 3(0-6-3) 
 Creativity and Fashion Design  

 รายวิชาบังคับก่อน : TF2042206 การออกแบบแฟชั่นเบื้องต้น 
ปฏิบัติการการสืบค้นข้อมูลเพ่ือการออกแบบแฟชั่น แนวโน้มเครื่องแต่งกายบุรุษและสตรี   
การสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบคอลเลคชั่น การเลือกใช้วัสดุและเทคนิคการตกแต่ง 
การวิเคราะห์ตลาดแฟชั่น การน าเสนอรูปแบบ 

 Searching information for fashion design; fashion trends for men and women’s 
clothes; creating inspiration for designing collection; selection materials and 
decoration;analyzing fashion market;fashion presentation  
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TF2042208 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบแฟชั่น     3(2-2-5) 
 Computer Graphic for Fashion Design  
 การใช้เครื่องมือโปรแกรมอโดบีอิลาสเตเตอร์ โปรแกรมอโดบีโฟโต้ชอป โปรแกรมอโดบีอินดีไซน์

ส าหรับงานออกแบบแฟชั่น การวาดเสื้อผ้าในงานแฟชั่น  เทคนิคการวาดเสื้อผ้าโดยละเอียด
ส าหรับการผลิต การน าเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์เพ่ืองานออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 

 Using comtuper tools of adobe illustrator; using Adobe photoshop and Adobe 
design for fashion design; drawing fashion clothing; drawing clothing flat 
pattern; creative persatation for fashion and textiles design 

TF2042209 การท าแบบตัดบนหุ่นเพื่องานออกแบบแฟชั่น         3(0-6-3) 
 Draping for Fashion Design  

 ปฏิบัติการท าแบบตัดบนหุ่น  การก าหนดเส้นเทป  การเตรียมผ้า การขึ้นแม่แบบกระโปรง 
การข้ึนแม่แบบเสื้อ การข้ึนแม่แบบชุดติดกัน  การทดลองแบบตัด 

 Practice in draping pattern making; defining line tape; fabric preparation; skirt 
draping; shirt draping; dress draping; tailor experiment 

TF2042210 การพัฒนาแบบตัดเพื่องานแฟชั่น 3(0-6-3) 
 Development of Pattern Making for Fashion  

 ปฏิบัติการวิเคราะห์รูปแบบเสื้อผ้า  การปรับแบบตัดตามกายวิภาค การดัดแปลงแบบตัดเสื้อ  
การดัดแปลงแบบตัดแขนเสื้อ  การดัดแปลงแบบตัดปกเสื้อ  การดัดแปลงแบบตัดกระโปรง   
การทดลองแบบตัด 

 Practicing and analyzing clothing; adjustment anatomical pattern making; 
adjustment pattern making shirt; adjustment pattern making collar; adjustment 
pattern making skirt; tailor experiment 

TF2042311 การออกแบบแฟชั่นส าหรับเด็ก 3(2-2-5) 
 Fashion Design for Children  

 การวิเคราะห์ตลาดแฟชั่นเด็ก การศึกษาแนวโน้มแฟชั่นเด็กเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ การออกแบบ
คอลเลคชั่น การเลือกใช้วัสดุ การสร้างต้นแบบ การน าเสนอเครื่องแต่งกายส าหรับเด็ก 

 Children fashion market analysis; study of children fashion trends for 
inspiration; collection design; materials selection; prototyping; presentation of 
children 

TF2042312 การออกแบบลวดลายพิมพ์ส าหรับงานแฟชั่น   3(1-4-4) 
 Printing Design for Fashion  

 การออกแบบลวดลายพิมพ์สิ่งทอ การวิเคราะห์แนวโน้มแฟชั่นกับการออกแบบ การประยุกต์
ลวดลายพิมพ์ส าหรับงานแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ กระบวนการสร้างต้นแบบลวดลายพิมพ์       
การน าเสนอรูปแบบลวดลายพิมพ์ส าหรับงานแฟชั่น 

 Textile printing patterns; anyalzing fashion and design trends; adjustment 
printing patterns for fashion and product design; pattern design process; 
presentation of textile printing patterns 
 

https://www.google.co.th/search?biw=1366&bih=651&q=%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B5+%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj897m3ivvRAhVmG5oKHZ_mA2AQvwUIFSgA
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กลุ่มวิชาชีพเลือก 

TF202307 การด าเนินธรุกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูป 3(3-0-6)   
 Garment Merchandising  
 หลักการเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป ระบบเอกสารในงานจัดการ

สินค้าเสื้อผ้า ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจเสื้อผ้า ต้นทุนเสื้อผ้าอุตสาหกรรม การน าเข้าและส่งออก
ในงานอุตสาหกรรม ความส าคัญวัฒนธรรมของกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า 

 Prinicples of garment merchandising; documentation of merchandising; english 
for garment business; industrial garment costing; industrial important and 
export; importance of customer culture in garment industry 

 
 
 
 

TF2042313 การออกแบบลวดลายส่ิงทอด้วยคอมพิวเตอร์ 3(0-6-3) 
 Computer Aided Decorative Design  
 ปฏิบัติการออกแบบลวดลายทอ  ลวดลายลายถัก ลวดลายพิมพ์ การน าเสนอผลงาน 2 มิติ 

และ3 มิติ  การประยุกต์ใช้เพ่ืองานออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
 Workshop for weaving pattern design; knitting pattern design; printing pattern 

design; presentation of 2 -dimension and 3 -dimension; application in fashion 
and textile design 

TF2042314 การถักและการทอเพื่องานแฟชั่น 3(0-6-3)                                   
 Knitting and Weaving for Fashion  

 ปฏิบัติการการถักและการทอ โครงสร้างของลวดลายการถักและการทอ วัสดุส าหรับการถัก
และการทอ กระบวนการถักและทอ การออกแบบและพัฒนาลวดลาย การประยุกต์ใช้ในงาน
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 

 Practicing in for knitting and weaving construction of pattern knitting and 
weaving; knitting and weaving materials; design and pattern developments; 
application in fashion and textile design 

TF2042315 การออกแบบแฟชั่นเพื่อสร้างตราสินค้า    3(2-2-5) 
 Fashion Design for Branding  

 การวิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนตลาดสินค้าแฟชั่น การวิเคราะห์แนวโน้มแฟชั่น  
การจัดรูปแบบคอลเลคชั่นสินค้า การสร้างรูปแบบเฉพาะบุคคล จรรยาบรรณของนักออกแบบ 
การสร้างต้นแบบ การน าเสนอผลงาน 

 Dats analysis and marketing planning for fashion; analysis of fashion trends; 
peoduct collation arrangement; individual creation; ethics of designer; 
prototyping; presentation 
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TF2012312 การสร้างตราสินค้าส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6)   
 Branding for Fashion Entrepreneurs  
 แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ หลักการสร้างและบริหารตราสินค้า การวิเคราะห์แนวโน้ม

แฟชั่นเสื้อผ้าส าเร็จรูป การสร้างตราสินค้าในระบบอุตสาหกรรม การสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจ
แฟชั่นเสื้อผ้าส าเร็จรูป การจัดท าแผนธุรกิจและมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 Concepts of entrepreneurship; principles of fashion branding and 
management; RTW (Ready-to-wear) fashion trends analysis; industrial brand 
building; vaisual merchandising for RTW fashion business; developing     
a business paln and field studies 

TF2021108 โครงสร้างผ้าและการออกแบบ              3(3-0-6) 
 Fabric Structures and Design  

 โครงสร้างผ้าทอ การทอผ้า การถักผ้า การออกแบบลวดลายผ้าทอและผ้าถัก การวิเคราะห์ผ้า 
 Woven fabric structures; weaving; knitting; weaving and knitting pattern design; 

fabrics analysis 
TF2042316 การออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย 3(2-2-5) 
 Accessories Design  

 หลักการออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย ประเภทของเครื่องประกอบการแต่งกาย    
การพัฒนารูปแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย การเลือกใช้วัสดุและเทคนิคการตกแต่ง      
การสร้างแบบตัดและการตัดเย็บ  การน าเสนอเครื่องประกอบการแต่งกาย 

 Principle of accessories; types of accessories; development of accessories; 
selection materials and techniques; pattern making and sewing; presentation 
of accessories 

TF2042317 การจัดแสดงสินค้าและการส่งเสริมการขายสินค้าแฟชั่น    3(2-2-5) 
 Display and Fashion Product Promotion  
 แนวคิดการออกแบบและการจัดแสดงสินค้าแฟชั่น  กลยุทธ์การจัดแสดงสินค้าและ          

การส่งเสริมการขายสินค้าแฟชั่น รูปแบบการจัดแสดงสินค้า  การตกแต่งร้านค้าและการสร้าง
บรรยากาศ  แนวโน้มการจัดแสดงสินค้าและการส่งเสริมการขายธุรกิจออนไลน์  ปฏิบัติการ
สร้างสรรค์การจัดแสดงสินค้าแฟชั่น 

 Conpect of designing display for fashion product; strategy of display and 
promotion fashion market; display fashion styles; decoration displsy and 
building atmosphere; display trend and promotion online market; creative 
practicing display 
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TF2042318 การถ่ายภาพส าหรับงานแฟชั่น 3(1-4-4) 
 Fashion Photography    

 กล้องและอุปกรณ์  การจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพ  การสร้างแนวความคิดใน          
งานถ่ายภาพแฟชั่น การถ่ายภาพส าหรับงานแฟชั่นในสตูดิโอและกลางแจ้ง  การปรับแต่งภาพ  
การน าเสนอภาพถ่ายในงานแฟชั่น 

 Camera and photography equipment; composition of photography; creating 
concept in fashion photography; indoor and outdoor fashion photography; 
customizing photo; fashion photography presentation 

TF2042319 การออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง 3(2-2-5 
 Costume Design for Performance  

 การออกแบบเครื่องแต่งกายเพ่ือการแสดง ประเภทของการออกแบบเครื่องแต่งกายเพ่ือ    
การแสดง การวิเคราะห์บทบาทตัวละครและงานสื่อสารต่างๆ การสร้างสรรค์รูปแบบเครื่อง
แต่งกายเพื่อการแสดง  การน าเสนอรูปแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง 

 Costume design; types of costume design for performance; charater analysis; 
creativity styles of costume; presentation of performance costumes 

TF2042320 การพัฒนาแบบตัดบนหุ่นเพื่องานออกแบบแฟชั่น      3(0-6-3) 
 Development of Draping for Fashion Design  

 การวิเคราะห์รูปแบบ  การสร้างแบบตัดบนหุ่น  การทดลองแบบและการปรับขนาด        
การตัดเย็บต้นแบบ การน าเสนอต้นแบบเพื่องานออกแบบแฟชั่น 

 Pattern analysis; draping pattern making; experimenting design and sizing; 
prototyping sewing; presentation of prototypes for fashion design 

TF2042321 การออกแบบแฟชั่นส าหรับผู้สูงวัย              3(2-2-5)       
 Fashion Design for Senior  

 สรีระผู้สูงวัย จิตวิทยาและวิถีชีวิตผู้สูงวัย การวิเคราะห์เพ่ือการออกแบบ การออกแบบแฟชั่น
ส าหรับผู้สูงวัย  การเลือกใช้วัสดุในการออกแบบส าหรับผู้สูงวัย  การน าเสนอรูปแบบแฟชั่น 

 Physiology of elderly people; psychology and lifestyle of elderly people; 
design analysis; fashion design for elderly people; material selection for 
elderly people; fashion presentation 

TF2042322 การแสดงแบบแฟชั่น 3(1-4-4)   
 Catwalk  Show  

 หลักการจัดแสดงแบบแฟชั่น  การวิเคราะห์รูปแบบบนเวที การเตรียมเวทีและการใช้แสงสี        
การเลือกเพลงประกอบ การจัดเตรียมการแสดง การแต่งหน้าเพ่ือการแสดง และการน าเสนอ
แสดงแบบแฟชั่น 

 Principles of catwalk show; stase catwalk analysis; preparation stage and seting 
light; music selection; preparation catwalk show; make-up for catwalk show; 
catwalk show presentation 
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กลุ่มวิชาโครงงาน 

TF2042323 การเตรียมโครงงานทางออกแบบแฟชั่น 1(1-0-2) 
 Project Preparation in Fashion Design  

 ระเบียบวิจัยด้านการออกแบบ การสืบค้นข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
การเขียนรายงานการวิจัย การน าเสนอเค้าโครงโครงงานทางออกแบบแฟชั่น 

 Designing research methodology; searching information; data collection; 
information analysis; fashion project preparation 

TF2042324 โครงงานทางออกแบบแฟชั่น 3(0-6-3) 
 Fashion Design Project            
 รายวิชาบังคับก่อน : TF2042323 การเตรียมโครงงานทางออกแบบแฟชั่น 

 ปฏิบัติการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การบูรณาการองค์ความรู้ด้านสิ่งทอและแฟชั่น  
การสร้างสรรค์รูปแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกาย  การอภิปรายผล  เทคนิคการน าเสนอและการ
เผยแพร่ผลงาน  การจัดท ารูปเล่มโครงงานทางออกแบบแฟชั่น 

 Practice in analysis and synthesis of fashion costume styles; Integration of 
textiles and fashion; analytical creative process; development of design; 
presentation technigues; fashion presentation 

กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

TF2043301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางออกแบบแฟชั่น 1(0-2-1) 
 Preparation for Cooperative Education in Fashion Design  

 กระบวนการสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการและการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน
อาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระบบคุณภาพและ
ความปลอดภัย การเขียนรายงานและการน าเสนองาน 

 Cooperative education process; selecting establishments and job applications; 
job interviews; personality development; labor law and professional ethics;  

 quality system and safety; report writing and presentation delivery  
TF2043402 สหกิจศึกษาทางออกแบบแฟชั่น  6(0-40-0) 
 Cooperative Education for Fashion Design  
 รายวิชาบังคับก่อน : TF2043301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางออกแบบแฟชั่น 

 การปฏิบัติงานจริงด้านออกแบบแฟชั่นเสมือนพนักงานของหน่วยงานตามลักษณะงานใน
ต าแหน่งงานที่ได้รับการคัดเลือก เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  16  สัปดาห์   จัดท ารายงานการ
ปฏิบัติงานหรือรายงานการท าโครงงานภายใต้การดูแลของพนักงานพ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศ     

 Practice working in fashion design as an actual employee according to the 
position being appointed for not less than 16 weeks; accomplishing the work  

 report or project report under the supervision of the menter and supervisor  
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TF2043403 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางออกแบบแฟชั่น 1        3(0-40-0) 
 Professional Experience in Fashion Design 1  
 รายวิชาบังคับก่อน : TF2043301  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางออกแบบ

แฟชั่น 
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านออกแบบแฟชั่นตามลักษณะงานในต าแหน่งงานที่ได้รับเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า  8  สัปดาห์  จัดท ารายงานการปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงและ
อาจารย์นิเทศ     

 Practice working in fashion design as a temporary employee according to the 
position being appointed for not less than 8 weeks; accomplishing the work 
report or project report under the supervision of the menter and supervisor 

TF2043404 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางออกแบบแฟชั่น 2        3(0-40-0) 
 Professional Experience in Fashion Design 2 
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านออกแบบแฟชั่นตามลักษณะงานในต าแหน่งงานที่ได้รับเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า  8  สัปดาห์  จัดท ารายงานการปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงและ
อาจารย์นิเทศ   

 Internship in fashion design as a temporary employee according to the 
position being appointed for not less than 8 weeks; accomplishing the work 
report or project report under the supervision of the menter and supervisor 

 

 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

2. วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

TF2052101 การวาดภาพ 3(0-6-3) 
 Drawing  

 ฝึกทักษะเกี่ยวกับการวาดรูปทรงพ้ืนฐาน วัสดุและอุปกรณ์  เทคนิคการวาดภาพร่าง         
การวาดภาพจากรูปทรงธรรมชาติและรูปทรงที่มนุษย์สร้างขึ้น การวาดภาพร่างในงาน
ออกแบบ 

 Skill practice in drawing basic shapes; materials and equipment; drawing 
techniques; drawing from natural shapes and man-made shapes; drawing 
design 

TF2052102 การวาดเส้นส าหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3(0-6-3) 
 Drawing for Textile Product Design  

 ปฏิบัติการวาดสัดส่วนมนุษย์ ทัศนียภาพ เทคนิคการวาดภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เทคนิคระบาย
สีในงานการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

 Practice in portrait drawing; perspective drawing; drawing techniques for textile 
Product; coloring techniques for textile product design 
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TF2052103 ประวัติศาสตร์สิ่งทอ 3(3-0-6) 
 Textile History  

 วิวัฒนาการเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ ความส าคัญของประวัติศาสตร์สิ่งทอ บริบทของชาติ
ตะวันตกและตะวันออก  อิทธิพลด้านเนื้อหาและรูปแบบของเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ  
การวิเคราะห์ทางด้านสุนทรียะเพ่ืองานสิ่งทอ 

 Evolution of apparel and textile; importance of textile history; context of 
western and eastern nations; influence of content and form of apparel and 
textiles; aesthetic analysis for textiles 

TF2052204 การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3(2-2-5) 
 Branding of Textile Product Design  

 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ การตลาดการวิเคราะห์ การวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค 
การออกแบบการสร้างแบรนด์สินค้าเพ่ือตอบสนองเฉพาะกลุ่มลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
สิ่งทอและงานแฟชั่น 

 Practice about product design; analysis of market; researching behavior of 
consumer; building product for target group; development of product and 
fashion 

TF2052205 การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3(0-6-3) 
 Textile Product Design  

 ศึกษาและเรียนรู้ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ความหมายและประเภทของผลิตภัณฑ์ 
ค้นคว้าข้อมูลแรงบันดาลใจวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดแนวคิด โทนสีโครงร่างเงา การเลือกใช้ 

 วัสดุและรายละเอียดในการออกแบบคอลเล็คชั่น ปฏิบัติการเขียนและก าหนดขนาด 
 การน าเสนอผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
 Studying and learning theory of textiles product design; meaning and types of 

product; research inspiration and analysis for determination concept; colors 
and shade form; materials selection and details for designing collection; 
practice in writing and measurement 

TF2052206 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นถิ่น 3(2-2-5) 
 Development of Local Textile Product  

 การจ าแนกผลิตภัณฑ์สิ่งทอพ้ืนถิ่น การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบลวดลาย วัสดุและกรรมวิธี
การผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอพ้ืนถิ่น การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

 Classification of local textile products; data analysis of pattern forms; materials 
and production processes; development of local textile products; application 
of local textile products 
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TF2052207 การสร้างแบบตัดผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3(0-6-3) 
 Pattern Making for Textile Product  

 ปฏิบัติการสร้างแบบตัดผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ประเภทและรูปแบบของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  
การข้ึนต้นแบบ การวิเคราะห์วัสดุที่ใช้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การแก้ไขแบบตัด 

 Practice in product pattern making; types and varieties of textile products;  
prototyping; material selection for textile products; textile product pattern 
alteration 

TF2052208 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
 Drawing with Computer  
 ศึกษาและปฏิบัติการเขียนแบบด้วยโปรแกรม การจัดวางภาพด้าน สัญลักษณ์ในงานเขียน

แบบ การเขียนภาพตัด การเขียนภาพสามมิติและการเขียนภาพชิ้นงานผลิตภัณฑ์ 
 Study and practice drawing with a program; side image placement; drawings 

symbols; section drawing; drawing three dimension and drawing of product works 
TF2052309 การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอประกอบเครื่องหนัง 3(2-2-5)   
 Textile Products and Leather Products Design  

 ศึกษาและปฏิบัติออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอประกอบเครื่องหนัง การพัฒนารูปแบบและ
กระบวนการผลิตงานออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอประกอบเครื่องหนัง เทคนิคการผลิตและ
ประโยชน์ใช้สอยของงานออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอประกอบเครื่องหนัง การประยุกต์
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับงานออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอประกอบเครื่องหนัง 

 Study and practice designing the textile products and leather products,  
developing style and manufacturing process, production techniques and 
function of textile products and leather products, the apply technology suitable 
technology, which is applied for textile products and leather products. 

TF2052310 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ 3(0-6-3) 
 Computer 3D for Product Design  

 ปฏิบัติการออกแบบและสร้างงานจ าลองภาพ 3 มิติ  การสร้างและการประกอบชิ้นงาน    
การก าหนดคุณสมบัติของพ้ืนผิววัสดุ  การสร้างภาพเสมือนจริงและการจัดแสง 

 Practical on a teaching-aided-design computer for 3D designing and simulation; 
assembly; workpiece design; determining the specific surface material 
properties, Virtualizing and lighting 

TF2052311 การออกแบบเคหะสิ่งทอ 3(1-4-4) 
 Household  Textile Design  

 เคหะสิ่งทอ ประเภทของเคหะสิ่งทอ รูปแบบการออกแบบตามสมัยนิยม  ประเภทของวัสดุที่
ใช้ในการตกแต่ง ขนาดมาตรฐานและสัญลักษณ์ของเคหะสิ่งทอ การน าเสนองานออกแบบ
เคหะสิ่งทอ 

 Household textile; types of household textiles; types of decorating materials; 
standard size and household textile symbols; household textile design 
presentation 
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TF2052312 การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอส าหรับเครื่องเรือน 3(1-4-4) 
 Textile Product Design for Furniture  

 เครื่องเรือน วัสดุสิ่งทอส าหรับงานออกแบบเครื่องเรือน โครงสร้างส าหรับเครื่องเรือน      
การออกแบบเครื่องเรือนเพ่ือตอบการใช้งานเฉพาะด้าน กระบวนการผลิตเครื่องเรือน 

 Furniture; textile materials for furniture design; furniture structure ; furniture 
design for particular uses; furniture manufacturing process 

TF2052313 การตัดเย็บและการตกแต่งผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3(0-6-3)                                   
 Sewing and Finishing of Textile Products 
 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการตัดเย็บ การตัดเย็บตะเข็บและเทคนิคการ

ตัดเย็บผลิตภัณฑ์ การประกอบส่วนต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ การสร้างลวดลายส าหรับตกแต่ง 
 ผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุส าหรับการตกแต่งผลิตภัณฑ์ การน าเสนอกระบวนการตัดเย็บ

ตกแต่งและผลิตภัณฑ์ส าเร็จ 
 Practice about sewing tools and equipments; sewing seam and sewing 

technique; formimg product; creatity printing pattern for decoration product; 
materials selesction for decoration; sewing and decoration presentation 

TF2052314 การออกแบบอย่างย่ังยืน 3(0-6-3) 
 Sustainability Design 
 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ  การพัฒนารูปแบบสิ่งทอ การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าใน

เชิงพาณิชย์ การประยุกต์ใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมและงานออกแบบเชิงสร้างสรรค์  การใช้สอย
ประโยชน์หลากหลายและให้เกิดความยั่งยืน 

 Practice design; development textiles styles; building valuable product in 
commercial; development cultural capital and creative design; using 
advantages for sustainability 

TF2052315 เทคนิคการสร้างสรรค์บนสิ่งทอ 3(0-6-3)   
 Creative Technique on Textiles 
 เทคนิคการทอและขั้นตอนพื้นฐาน ส่วนประกอบเครื่องทอ วิเคราะห์ตัวแปร  ตรวจสอบผืนผ้า

และควบคุมคุณภาพ 
 Techniques and basic procedures in weaving, weaving components, variable 

analysis, fabric checking and quality control 
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กลุ่มวิชาชีพเลือก 

TF2052316 การออกแบบส่ือสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Print Media Design with Computer  
 กระบวนการในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์  องคประกอบของสื่อสิ่งพิมพ์ ตัวอักษรในการ

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพประกอบในสื่อสิ่งพิมพ์ โปรแกรมในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์  
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในยุคดิจิทัล 

 Principle of print media design; elements of print media; typography in print 
media; illustrations in print media; program in print media; production of print 
media in the digital era 

TF2052317 การท าหุ่นจ าลองผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3(1-4-4) 
 Model Making of Textile Product  

 การท าหุ่นจ าลอง  ชนิดของหุ่นจ าลอง   วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการท าหุ่นจ าลอง เทคนิค
การท าหุ่นจ าลอง ฝึกปฏิบัติการสร้างหุ่นจ าลอง 

 Model making; catagories of models; materials and equipment for model 
making; model making techniques; modeling practice 

TF2052318 การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3(1-4-4) 
 Photography for Textile Product   

 อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ  หลักการถ่ายภาพเพ่ือสร้างสรรค์ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์    
สิ่งทอ การจัดองค์ประกอบ การจัดแสง มุมมองในการสื่อความหมาย   

 Equipment used in shooting; principles of creative photography for textile 
product design; composition; lighting; communication perspectives 

TF2052319 การจัดแสดงสินค้าสู่เชิงพาณิชย์ 3(2-2-5) 
 Display Exhibition to Commercial  

 ศึกษาเรียนรู้การจัดแสดงสินค้า รูปแบบการวางแผนงานการเตรียมงานสื่อ วิธีการน าเสนอ
ผลงานออกแบบ ฝึกปฏิบัติการจัดแสดงผลงานสู่เชิงพาณิชย์  การวางเป้าหมายทางการตลาด 

 และสอดคล้องกับองค์กรการสื่อสาร การแสดงผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอแฟชั่น 
 Studying and learning display; planning the styles of communicative 

preparation; presentation; practice display for commerce; planning marketing 
consistent with communicative organization; presentation textiles product 

TF2052320 การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอเชิงสร้างสรรค์ 3(1-4-4) 
 Creative Textile Product Design  

 การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์สิ่ งทอในเชิงพาณิ ชย์ วัสดุและกรรมวิธีการผลิต          
การก าหนดอัตลักษณ์ของงานออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การประยุกต์งานออกแบบผลิตภัณฑ์
สิ่งทอ การวิเคราะห์และวิจารณ์งานออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

 Creating value added to commercial textile products; materials and 
manufacturing process; determining the identities textile product design; 
critical analysis of textile products design    
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TF2052321 กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3(2-2-5)       
 Textile Product Design Process  

 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  การศึกษาพฤติกรรม
ผู้บริโภค  การสร้างหุ่นจ าลองเพ่ือทดสอบผลิตภัณฑ์ การน าเสนอผลงานการออกแบบ 

 Textile product analysis; process of Textile Product development; study of 
consumer behavior; modeling for product testing; design presentation 

TF2052322 องค์ประกอบศิลป์ในงานออกแบบ 3(2-2-5)       
 Composition for Design  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ที่มาและความส าคัญขององค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ 

ทางศิลปะ การจัดองค์ประกอบด้วยวัสดุ เทคนิคและวิธีการต่างๆโดยเน้นความคิดสร้างสรรค์      
 Study and practice of the definition; origin and importance of composition; 

visual elements in art; composition in practice through the usage of various 
material technique with a focus creativity 

TF2052323 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแฟชั่น 3 มิติ  3(1-4-4) 
 Computer 3D for Fashion Design  

 
ปฏิบัติการออกแบบและสร้างงานจ าลองภาพ 3 มิติ การสร้างและการประกอบแบบตัดเสื้อผ้า    
การก าหนดคุณสมบัติของพ้ืนผิววัสดุ  การสร้างภาพเสมือนจริงและการจัดแสง 

 
Practical on a teaching-aided-design computer for 3D designing and simulation, 
creating and assembling clothing patterns, determining the specific surface 
material properties, Virtualizing and lighting 

TF2052324 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5) 
 Packaging Design  

 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ วัสดุส าหรับบรรจุภัณฑ์ โครงสร้างและกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ กรรมวิธี 
 การผลิตบรรจุภัณฑ์ 
 Packaging deign; materials for textile packaging; structural design; graphic 

design; production of textile packaging 
TF2052325 การสร้างสรรค์ศิลปะสิ่งทอ 3(2-2-5)    

 Creative Textile of Art 
 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างสรรค์ศิลปะบนสิ่งทอ รูปแบบของการท าลวดลายบน

สิ่งทอ กระบวนการผลิตลวดลาย การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์เพ่ือสร้างสรรค์ผลงาน เทคนิค
วิธีการสร้างสรรค์การน าเสนอผลงาน การน าผลงานศิลปะสิ่งทอไปใช้ในเชิงพาณิชย์ 

 Practice design and creativity art on textiles; the styles of making printing on 
textiles; process of produce printing; materials selection and equipments for 
creating works; technical presentation; commercial presentation 
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TF2052326 การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)    
 Environment-Friendly Textile Product Design  

 
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพ่ือสิ่งแวดล้อม การวางแผนการผลิต  การสร้างสรรค์แนวคิด วัฎจักรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ การออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ความยั่งยืน 

 
Textiles product for environment; planning production; creative thinking;  
product life cycle; design and creativity eco-friend product and sust 

TF2052327 คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 3(1-4-4) 
 Computer for Animation  

 ปฏิบัติการออกแบบและสร้างงานจ าลองภาพ 3 มิติ การก าหนดและควบคุมโครงสร้าง      
การออกแบบการเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน และการสร้างภาพเคลื่อนไหวเพื่อการน าเสนอ 

 Practical on a teaching-aided-design computer for 3D designing and creation, 
determining and graphic structure controlling, simple motion designing, and 
animation creating for presentation 

 

กลุ่มวิชาโครงงาน 

TF2052328 การเตรียมโครงงานทางออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 1(1-0-2) 
 Project Preparation in Textile Product Design  

 การเรียนรู้ พ้ืนฐานระเบียบวิธีการท าวิจัยที่จ าเป็นในงานด้านการออกแบบ การเรียนรู้        
การจัดท ารูปเล่ม การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูลและการจัดท าเค้าโครงเพ่ือ         
การน าเสนอเค้าโครงโครงงานต่อยอดไปสู่การท าโครงงานทางออกแบบผลิตภัณฑ์  

 Studying basic methodology in design; studying thesis preparation; information 
analysis; presentation and planning outline for development outline project to 
the product design project 

TF2052429 โครงงานทางออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3(0-6-3) 
 Textile Product Design Project 
 รายวิชาบังคับก่อน : TF2052328 การเตรียมโครงงานทางออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ    
 การเขียนและเสนอหัวข้อด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การบูรณาการองค์ความรู้ด้านสิ่ง

ทอและแฟชั่น กระบวนการค้นคว้าข้อมูล วางแผนเพ่ือหาประเด็นปัญหา การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอรายงานและเผยแพร่ผลงาน 

 Writing and present textiles product design topic; Integration of textiles and 
fashion; process of research; planning project information for finding the 
problem; analysis and synthetic information; presentation and publicise 
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กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

TF2053301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 1(0-2-1) 
 Preparation for Cooperative Education in Textile Product 

Design 
 

 กระบวนการสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการและการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน
อาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระบบคุณภาพและ
ความปลอดภัย การเขียนรายงานและการน าเสนองาน 

 Cooperative education process; selecting establishments and job applications; 
job interviews; personality development; labor law and professional ethics; 
quality system and safety; report writing and presentation delivery 

TF2053402 สหกิจศึกษาทางออกแบบผลิตภัณฑส์ิ่งทอ 6(0-40-0) 
 Cooperative Education for Textile Product Design  
 รายวิชาบังคับก่อน : TF2053301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางออกแบบ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
 ปฏิบัติงานจริงด้านออกแบบผลิตภัณฑ์เสมือนพนักงานของหน่วยงานตามลักษณะงานใน

ต าแหน่งงานที่ได้รับการคัดเลือก เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ จัดท ารายงานการ
ปฏิบัติงานหรือรายงานการท าโครงงานภายใต้การดูแลของพนักงานพ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศ     

 Practice working in product design as an actual employee according to the 
position being appointed for not less than 16 weeks; accomplishing the work 
report or project report under the supervision of the menter and supervisor 

TF2053403 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 1 3(0-40-0) 
 Professional Experience in Textile Product Design 1 
 รายวิชาบังคับก่อน :  TF2053301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางออกแบบ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ ตามลักษณะงานในต าแหน่งงานที่ได้รับ เป็น

เวลาไม่น้อยกว่า  8  สัปดาห์  จัดท ารายงานการปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของพนักงาน       
พ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศ 

 Practice working in product design as a temporary employee according to the 
position being appointed for not less than 8 weeks; accomplishing the work 
report or project report under the supervision of the menter and supervisor 
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TF2053404 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 2 3(0-40-0) 
 Professional Experience in Textile Product Design 2  
 รายวิชาบังคับก่อน :  TF2053301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางออกแบบ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ ตามลักษณะงานในต าแหน่งงานที่ได้รับเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า  8  สัปดาห์  จัดท ารายงานการปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของพนักงาน        
พ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศ 

 Internship in prodect design as a temporary employee according to the 
position being appointed for not less than 8 weeks; accomplishing the work 
report or project report under the supervision of the menter and supervisor 
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  3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์   
3.2.1  อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  

   3.2.1.1 วิชาเอกออกแบบแฟชั่น 
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shops. The 9th RMUTP International 
Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Development 
(Section: Textiles and Clothing 
Sustainability), Sukosol hotel, Bangkok, 
Thailand, 21st – 22nd June 2018, pp.    
49-52. 

- 23 23 23 

3 นางสาวกรชนก  บุญทร 
อาจารย ์
ค.อ.ด. (การศึกษาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง,2562 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยกีารออกแบบผลิตภณัฑ์ 
อุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง,2555 
ทล.บ. (ออกแบบสิ่งทอ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,2551 

Fan, Y. N., Wang, W., Kan, C. W., 
Visesphan, K., Boontorn, K., Pattavanitch, 
J.,…& Mongkholrattanasit, R. (2020). An 
Analysis of Air Permeability of Men's  
Quick-Dry Sportswear. E3SWC, January 
2020, 165 . 
 

6 14 26 26 

4 นายกอ้งเกียรติ มหาอินทร ์
อาจารย ์
ศศ.ด.(ศิลปวัฒนธรรมวิจัย) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร,2559 
ศป.ม.(ทัศนศิลป์ : ศิลปะสมัยใหม่) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร,2546 
ค.อ.บ.(ศิลปอุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง,2539 

Lam, Y. L., Wang, W.Y., Kan, C. W., 
Sasithorn, N., Maha-in, K., Sujarittanonta, 
L., Puakpong, S. & Mongkholrattanasit, R. 
(2020). Evaluating the water vapor 
transmission properties of summer cooling 
towels. E3S Web of Conferences, 165,1-4. 
 

27 27 27 27 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

 
ล าดับ 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน, พ.ศ./ค.ศ. 

 
ผลงานวิชาการ 

(เร่ืองล่าสุด 1 รายการ) 

ภาระการสอนต่อสัปดาห์ 
แต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 

5 นางสาวจรัสพิมพ ์   วังเย็น 
อาจารย ์
ศศ.ด.(ศิลปวัฒนธรรมวิจัย) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร,2559 
กศ.ม.(ศิลปศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร,2547 
ศษ.บ.(หัตถกรรม)  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศูนย์กลางสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล,2541 

Man-Ting Lam, Wen-Yi Wang, Chi-Wai Kan, 
Rattanaphol Mongkholrattanasit, Jaratpim 
Wangyen and Lavanchawee 
Sujarittanonta. (2021) .Comparative Study 
on the Water Vapor Transmission 
Properties of the Mainstream Sportswear 
Brands . Fiber Fabric & Fashion Reserch 
Journal, 1(1), 51-55. (January-June) 

- 12 26 26 

6 นางสาวนิตยา  วันโสภา 
อาจารย ์
คศ.ม.  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,2555 
คศ.บ (ผ้าและเครื่องแต่งกายออกแบบแฟชั่น) 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช,2546 

Wang, W., Hui, K.T., Kan, C.W., Viengsima, 
M., Wansopa, N., Promlawan, K., 
Wongphakdee, W., and   
Mongkholrattanasit, R. (2020). Examining 
the water vapour transmission of socks. 
Key Engineering Materials. 831, 159-164. 
(February) 

- 12 24 24 

7 นายนฤพน  ไพศาลตันติวงศ์ 
อาจารย ์
ศป.ม.(นฤมิตศิลป์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2557 
ทล.บ.(ออกแบบสิ่งทอ) 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2549 

ก้องเกียรติ มหาอินทร,์ รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ,์ 
วาสนา ช้างม่วง, นฤพน ไพศาลตันติวงศ์, นิตยา 
วันโสภา, ทวีศักดิ ์สาสงเคราะห์, เกษม มานะรุ่ง
วิทย,์ ขวัญฤทยั วงศ์ก าแหงหาญ และจริพร มหา
อินทร์. (2563). การจัดการความรู้เรื่องการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอบ้านนายาว 
ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา. 
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. 22 (1),  45-59. (กรกฎาคม-
ธันวาคม) 

- 5 21 21 

8 นายไกรฤกษ ์วิเสสพันธุ ์
อาจารย ์
MA. (Master of Fashion and textile) 
Birmingham City University,U.K.,2017 
ศบ.ป. (ออกแบบทัศนศิลป์-ออกแบบแฟชั่น)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร,2556 
 

Fan, Y. N., Wang, W.Y., Kan, C. W., 
Visesphan, K., Boontorn, K., Pattavanitch, 
J., Intasean, T.& Mongkholrattanasit, R. 
(2020). An analysis of air permeability of 
men’s quick-dry sportswear. E3S Web of 
Conferences, 165, 1-4. (May) 

- 21 25 25 
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3.2.1.2 วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน, พ.ศ./ค.ศ. 

 
ผลงานวิชาการ 

(เร่ืองล่าสุด 1 รายการ) 

ภาระการสอนตอ่สัปดาห์ 
แต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 

1 นายกิตติศักดิ ์ อริยะเครือ 
รองศาสตราจารย ์
ปร.ด. (การออกแบบผลิตภัณฑ์) 
 มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน,ี 2553 
ศป.ม.(ทัศนศิลป์ : ศิลปะสมัยใหม่) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2543 
ศษ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์)  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง, 
2532 

กิตติศักดิ์ อริยะเครือ. (2562). การออกแบบ
เครื่องทอผ้าแบบ 2 กระสวยดว้ยเครื่องแจ็คการ์ด 
(JACQUARD) เพื่อพัฒนาผ้ายกดอกเมืองนครตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : วิถีราชมงคล
ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจและ
สังคม. การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11, หน้า 
494 .(กรกฎาคม) 

4 4 4 19 

2 นายศรัณย ์  จันทร์แก้ว 
อาจารย ์
ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ) 
มหาวิทยาลัยบูรพา,2563 
คศ.ม.  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2554 
คศ.บ. (ผ้าและเครื่องแต่งกาย) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2548 

Wang, W., Yau, Y.L.S., Kan, C.W., Jankaew, 
S., Yabdee, S., and  Mongkholrattanasit, R., 
(2018), An evaluation of hand feel of 
gauze products for infant. The 9th RMUTP 
International Conference on 
Science,Technology and Innovation for 
Sustainable Development (Section: 
Textiles and Clothing Sustainability), 
Sukosol hotel, Bangkok, Thailand,  21st – 
22nd June 2018, pp. 103-106. 

3 3 7 11 

3 นางสาวสุดากาญจน ์ แยบด ี
อาจารย ์
คศ.ม.  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2556 
ทล.บ.(ออกแบบสิ่งทอ)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2552 

Wang, W., Yau, Y.L.S., Kan, C.W., Jankaew, 
S., Yabdee, S., & Mongkholrattanasit, R., 
(2018), An evaluation of hand  feel of 
gauze products for infant. Proceeding of 
The 9th RMUTP International Conference 
on Science, Technology and Innovation 
for Sustainable Development (Section: 
Textiles and Clothing Sustainability), 
Sukosol hotel, Bangkok, Thailand, June 21 
– 22, 103 - 106. 

- - 12 18 

4 นายทวีศักดิ ์ สาสงเคราะห์ 
อาจารย ์
ศศ.ด.(ศิลปวัฒนธรรมวิจัย) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2559 
ค.อ.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)     
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง, 2548 
ค.อ.บ.(ศิลปอุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง, 2539 

กรวิทย์ เหมือนแจ่ม, ธราดล อรรคฮาตสี, จินต์จิ 
สหรัตนพันธ์ และ ทวีศักดิ์ สาสงเคราะห์ (2563). 
การศึกษาและสร้างสรรค์เครื่องประดับจากอัต
ลักษณ์ว่าวควายจังหวัดสตูล : วารสารวิจัยเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่, ปีที่ 2 ฉบับที่ 5, หน้า 373-387. 
(ตุลาคม)  
 
 
 
 
 
 
 
 

6 6 10 16 
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ล าดับ 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน, พ.ศ./ค.ศ. 

 
ผลงานวิชาการ 

(เร่ืองล่าสุด 1 รายการ) 

ภาระการสอนต่อสัปดาห์ 
แต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 

5 นายเกษม   มานะรุ่งวิทย ์
อาจารย ์
ปร.ด.(วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)    
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง, 2551 
ค.อ.บ.(ศิลปอุตสาหกรรม)                      
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง, 2540 

Lam, M. T., Wang, W. Y., Kan, C. W., Udon, 
S., Manarungwit, K., & Mongkholrattanasit, 
R. Evaluation on the air permeability 
properties of the mainstream sportswear 
brands. Applied Mechanics and Materials, 
897 (2020): 20–24.(September) 
 

6 9 15 17 

6 นางชลธิชา สาริกานนท ์
อาจารย ์
ค.อ.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง, 2556 
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศูนย์กลางสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล, 2546 

Wang, W. Y., Ma, W. C., Kan, C. W., 
Sarikanon, C., Sarikanon, C., Kunadiloke, S., 
& Mongkholrattanasit, R. (2020). The Effect 
of Plasma Pretreatment of Dyeability of 
Silk with Acid Dye. In Key Engineering 
Materials (Vol. 831, pp. 165-170). Trans 
Tech Publications Ltd.( February) 
 

4 12 24 24 

 

 3.2.2  อาจารย์ประจ า 

  3.2.2.1 วิชาเอกออกแบบแฟชั่น 

 
ล าดับ 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน, พ.ศ. 

ภาระการสอนต่อสัปดาห ์
แต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 

1 นางมธุรส  เวยีงสีมา 
อาจารย ์
ศป.ด. (ศิลปะและการออกแบบ)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร,2562 
กศ.ม. (ศิลปศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร,2546 
ค.อ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง,2539 

14 22 22 22 

2 นางสาวฐิติมา พุทธบูชา 
อาจารย ์
ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)  
มหาวิทยาลัยบูรพา,2563 
คศ.ม.  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,2553 
คศ.บ. (ผ้าและเครื่องแต่งกาย-ออกแบบแฟชั่น)  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช,2546 
 
 

- 23 23 23 
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ล าดับ 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน, พ.ศ. 

ภาระการสอนต่อสัปดาห ์
แต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 

3 นางสาวกรชนก  บุญทร 
อาจารย ์
ค.อ.ด. (การศึกษาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง,2562 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยกีารออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง,2555 
ทล.บ. (ออกแบบสิ่งทอ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,2551 

6 14 26 26 

4 นายกอ้งเกียรติ มหาอินทร ์
อาจารย ์
ศศ.ด.(ศิลปวัฒนธรรมวิจัย) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร,2559 
ศป.ม.(ทัศนศิลป์ : ศิลปะสมัยใหม่) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร,2546 
ค.อ.บ.(ศิลปอุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง,2539 

27 27 27 27 

5 นางสาวจรัสพิมพ ์   วังเย็น 
อาจารย ์
ศศ.ด.(ศิลปวัฒนธรรมวิจัย) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร,2559 
กศ.ม.(ศิลปศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร,2547 
ศษ.บ.(หัตถกรรม)  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,2541 

- 12 26 26 

6 นางสาวนิตยา  วันโสภา 
อาจารย ์
คศ.ม.  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,2555 
คศ.บ (ผ้าและเครื่องแต่งกายออกแบบแฟชั่น)  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช,2546 

- 12 24 24 

7 นายนฤพน  ไพศาลตันติวงศ์ 
อาจารย ์
ศป.ม.(นฤมิตศิลป์)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2557 
ทล.บ.(ออกแบบสิ่งทอ)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,2549 

- 5 21 21 

8 นายไกรฤกษ ์วิเสสพันธุ ์
อาจารย ์
MA. (Master of Fashion and textile)  
Birmingham City University,U.K..,2017 
ศบ.ป. (ออกแบบทัศนศิลป์-ออกแบบแฟชั่น) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร,2556 

- 21 25 25 

9 นายสัมภาษณ์  สวุรรณคีรี 
อาจารย ์
วศบ. (วิศวกรรมสิ่งทอ) 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศน์,2534 

- 12 24 24 
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  3.2.2.2  วิชา เอกออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

 
ล าดับ 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน, พ.ศ. 

ภาระการสอนต่อสัปดาห ์
แต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 

1 นายกิตติศักดิ ์ อริยะเครือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ปร.ด. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน,ี2553 
ศป.ม.(ทัศนศิลป์ : ศิลปะสมัยใหม่)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร,2543 
ศษ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์)  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง,2532 

4 4 4 19 

2 นายศรัณย ์  จันทร์แก้ว 
อาจารย ์
ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ) 
มหาวิทยาลัยบูรพา,2563 
คศ.ม.  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,2554 
คศ.บ. (ผ้าและเครื่องแต่งกาย) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,2548 

3 3 7 11 

3 นางสาวสุดากาญจน ์ แยบด ี
อาจารย ์
คศ.ม.  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,2556 
ทล.บ.(ออกแบบสิ่งทอ)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,2552 

- - 12 18 

4 นายทวีศักดิ ์ สาสงเคราะห์ 
อาจารย ์
ศศ.ด.(ศิลปวัฒนธรรมวิจัย) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร,2559 
ค.อ.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง,2548 
ค.อ.บ.(ศิลปอุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง,2539 

6 6 10 16 

5 นายเกษม   มานะรุ่งวิทย ์
อาจารย ์
ปร.ด.(วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง,2551 
ค.อ.บ.(ศิลปอุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง,2540 

6 9 15 17 

6 นางชลธิชา สาริกานนท ์
อาจารย ์
ค.อ.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง,2556 
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,2546 

4 12 24 24 



80 
 

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

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์วิชาชีพภาคสนาม (สหกิจศึกษา/การฝึกงาน/การฝึกสอน) 

     จากการส ารวจความคิดเห็นของสถานประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต และการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล            
ที่เก่ียวข้องในรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) พบว่าสถานประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต มีความ
ต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในงานอาชีพจริงก่อนจบการศึกษา ดังนั้นหลักสูตรจึงก าหนดให้มีรายวิชา   
สหกิจศึกษา ซ่ึงจัดไว้ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือเตรียมความพร้อม และฝึก
ให้นักศึกษารู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมากับสภาพการท างานจริงหลังส าเร็จการศึกษา     

    4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์สหกิจศึกษา 

          ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์สหกิจศึกษาของนักศึกษามีดังนี้ 

(1) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร สามารถปรับตัวเข้ากับสถาน
ประกอบการ 

(2) บูรณาการองค์ความรู้ที่เรียนมาเข้ากับงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ และ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม ตามบริบทของเทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่มีอยู่
อย่างเป็นระบบ 

(3) มีทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ จากสถาน
ประกอบการอย่างมีประสิทธิผล และเข้าใจขั้นตอนหรือกระบวนการผลิตในสภาพ        
การท างานจริง 

(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
(5) มีการสื่อสารในองค์กรที่ดี มีความตระหนักในการใช้หรือสื่อสารด้วยภาษาอ่ืน ที่เกี่ยวข้องใน

รูปแบบของการน าเสนอ หรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงดิจิทัลได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น 

   4.2 ช่วงเวลา 

         ภาคการศึกษาที่ 1  ของปีการศึกษาที่ 4       

    4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

         จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา   

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน/ศิลปนิพนธ์/งานวิจัย 

     การท าโครงงาน/ศิลปนิพนธ์/งานวิจัยของนักศึกษา ต้องเป็นการบูรณาการความรู้วิชาชีพเพ่ือการแก้ปัญหา
หรือประยุกต์ใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม มุ่งเน้นให้มีการค้นคว้า
พัฒนาทางด้านออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีผู้ร่วมโครงงานจ านวน
ไม่เกิน 3 คนต่อโครงงาน ก าหนดให้มีการศึกษา ทดลอง/เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและท ารายงานตามแบบที่
มหาวิทยาลัยก าหนดมีการส่งรายงาน และ/หรือ น าเสนอผลงานตามก าหนดเวลา 
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 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

           ค าอธิบายรายวิชาโครงงาน วิชาโครงงานที่นักศึกษาสนใจ ปฏิบัติการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล    
การสร้างสรรค์รูปแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกาย การอภิปรายผล เทคนิคการน าเสนอและการเผยแพร่ผลงาน    
การจัดท ารูปเล่มโครงงานทางออกแบบแฟชั่น 

    5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 นักศึกษาสามารถท างานอย่างเป็นระบบและท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัว
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้สังคมกว้างขึ้น มีทักษะในการปฏิบัติงาน ความเชี่ยวชาญในการออกแบบและขึ้นต้นแบบ
สิ่งทอและแฟชั่น ท างานโครงงานด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอมีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการท าโครงงาน
สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะห์การแก้ปัญหาและน าเสนอผลงานได้   

    5.3 ช่วงเวลา 

           ภาคการศึกษาท่ี  1   ของปีการศึกษาที่ 4  

    5.4 จ านวนหน่วยกิต 

           3 หนว่ยกิต 

    5.5 การเตรียมการ 

นักศึกษาต้องผ่านรายวิชาการเตรียมโครงงาน จัดท าเค้าโครงงานที่นักศึกษาสนใจ เสนออาจารย์ที่
ปรึกษา ด าเนินการตามแผนในเค้าโครงงานที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน มีการ
จัดเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยการให้ค าปรึกษาเป็นกลุ่มและรายบุคคล โดยนักศึกษาต้ องจัดท า
รายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

    5.6 กระบวนการประเมินผล 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหรือประเมินผลโครงงาน นักศึกษาต้องน าเสนอผลการด าเนินการของ
โครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการสอบหรือประเมินโครงงานที่คณะวิชาแต่งตั้ง รูปแบบและ
เกณฑ์การประเมินเป็นไปตามท่ีก าหนด ด้วยหลักการวัดและประเมินผลการศึกษา 
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                    หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล         

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านความรู้เชิงทฤษฎีและทักษะเชิงปฏิบัติ - มีการใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์
หลักการทางทฤษฎีลงสู่การปฏิบัติ 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษา
ค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่างๆ และการอภิปราย
ร่วมกัน เช่น รูปแบบการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน 
- ในรายวิชาปฏิบัติจัดให้นักศึกษาทุกคนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง ทั้งในรูปแบบปฏิบัติตามค าแนะน า และให้
นักศึกษาคิดและวางแผนการปฏิบัติงานด้วยตนเอง 
- จัดกิจกรรมการปฏิบัติงานจากสถานการณ์จริง และ
ให้นักศึกษาได้เข้าปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
- มีกิจกรรมการเรียนรูปแบบการแก้ปัญหาจาก
ส ถ าน ก า รณ์ จ ริ ง  กิ จ ก ร รม เส ริ ม ค ว าม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์เพ่ิมเติม เช่น การศึกษาดูงานภายนอก 
การเชิญวิทยากรจากสถานประกอบการมาให้ความรู้ 

ด้านความใฝ่รู้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 

- มีการสอดแทรกองค์ความรู้และเทคโน โลยีที่         
มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- มีการจัดให้มีบุคคล และ/หรือองค์กรภายนอก    
เข้ามาถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  
ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
-นักศึกษาสามารถประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีในการ
ออกแบบด้านสิ่งทอ 

ด้านความคิดสร้างสรรค์ -ในกระบวนการเรียนการสอนมีการบูรณาการและ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีกระบวนการทางความคิด
สร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน     

    2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

          2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

                   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  (1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลัก ประชาธิปไตย 
   (2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม 
   (3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ 
    (4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
    (5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม   

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ   
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม   เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ

ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย ์

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อบุคคล 
องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน                     

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง

ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
2) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ก าหนดเวลาเรียน การส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด และ   

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย 
3) สอดแทรกความส าคัญของจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพในรายวิชาที่เก่ียวข้อง  

    2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม    
   1) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

   2) การตรวจสอบวินัยในชั้นเรียน อาทิ ความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
ก าหนด และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย 
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   3) ประเมินจากการอ้างอิงข้อมูลในรายงานและการน าเสนอ 

     2.2 ความรู้ 

    2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

                   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป 

(3) สามารถน าผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ 

(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้      

ข. หมวดวิชาเฉพาะ   

(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นฐาน
การบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี 

(3) มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการท างาน 

(4) สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสมเช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาใน       
การปฏิบัติงานจริงได้ 

          2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

(1) บรรยายและใช้เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นหลักการ ทฤษฎีและ  
การปฏิบัติ 

(2) มอบหมายงานโดยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมเติม และการน าเสนอผลการศึกษา 

(3) จัดกิจกรรมการเรียนรูปแบบการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง กิจกรรมเสริมความรู้
และประสบการณ์เพ่ิมเติม เช่นการศึกษาดูงานภายนอก หรือการบรรยายจากบุคคลภายนอก และการออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน 

 

 



85 
 

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

 

           2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ 

(1) ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

(2) ประเมินผลจากโครงงาน รายงานการค้นคว้า หรือรายงานสรุปเนื้อหารายวิชา 

(3) มีการประเมินความรู้ของนักศึกษาโดยอาจารย์ และจากสถานประกอบการที่นักศึกษา
ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน     

2.3 ทักษะทางปัญญา 

          2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

                   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง 

(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูล แนวคิด และหลักฐาน เพ่ือการวิเคราะห์
ปัญหา 

(3) สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนะแนวทาง
แก้ปัญหา 

 

                   ข. หมวดวิชาเฉพาะ   

(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 

(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการทางด้าน
เทคโนโลยี 

(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(4) มีจินตนาการและมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองเพ่ือ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  

           2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา 

(1) จัดกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าและการอภิปราย เช่น รูปแบบการสอนแบบปัญหา     
เป็นฐาน (Problems Base) 

(2) จัดกิจกรรมการปฏิบัติงานจากสถานการณ์จริง 
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(3) มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 

            2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา   

(1) สังเกตจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

(2) ประเมินผลจากการทดสอบวัดความรู้ ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

(3) ประเมินผลจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

     2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

          2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

               ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(1) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

(2) แสดงภาวะผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 

(3) มีความรับผิดชอบต่อผลการกระท าและการน าเสนอ 

                    ข. หมวดวิชาเฉพาะ  

(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารต่อสังคม
ได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั้งของ
ตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมายทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร  

(5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างานด้านเทคโนโลยีและการ
รักษาสภาพแวดล้อมพลังงาน 
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1) ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้ท าเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานกับผู้อื่น 

(2) มอบหมายงานทั้งแบบงานเดี่ยว และงานกลุ่มเพ่ือให้นักศึกษาร่วมมือในการท างาน และ
สามารถแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันได้ 

(3) ก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่มโดยใช้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้า 

 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน 

(2) ประเมินจากความรับผิดชอบจากงานที่มอบหมาย รายบุคคลและกลุ่ม 

(3) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาและติดตามการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 

   2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

                  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ 

(2) สามารถประยุกต์ให้ วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาปัญหาและ         
การน าเสนอรายงาน 

(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และ   
แปลความหมาย รวมถึงการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(5) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายอย่างเหมาะสมและปลอดภัย            
ในการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และสื่อสาร  

     ข. หมวดวิชาเฉพาะ   

(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 

(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 

(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
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(4) มีทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอข้อมูลทั้ง ทางวาจาและลายลักษณ์อักษร และการสื่อ
ความหมายการเลือกใช้สื่อในการน าเสนอท่ีเหมาะสม 

(5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพ่ือประกอบวิชาชีพใน
สาขาเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องได้  

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้หลักการค านวณทางคณิตศาสตร์และสถิติ 

(2) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า โดยเลือกใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ 

(3) สอนโดยใช้สื่อสารสนเทศที่หลากหลายเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และ
แปลความหมาย รวมถึงสารสนเทศในการน าเสนอ 

(4) สอนโดยใช้สื่อการสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเนื้อหารายวิชา 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสามารถเลือกใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ในการ
วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง 

(2) ประเมินจากผลงานและความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ที่ได้จากการศีกษา 

(3) ประเมินการใช้เทคนิคการน าเสนอโดยสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

(4) ประเมินผลจากความสามารถในการอธิบายผลการเรียนรู้ในรายวิชา 

     2.6 ด้านทักษะการปฏิบัติงาน  

 2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงาน 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ไม่มี  

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 

(1) มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พ้ืนฐาน รวมถึงเทคโนโลยีเพ่ือประกอบ
วิชาชีพในสาขาที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

(2) มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุ ง
พัฒนาระบบการท างานอย่างต่อเนื่อง 
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(3) สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 

(4) มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการท างานรูปแบบโครงงาน (Project oriented) 

(5) สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 

 2.6.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงาน 

จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้ความรู้จากวิชาต่างๆ 
ที่ได้ศึกษามา การวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ดังนี้  

(1) จัดการสอนแบบสาธิตเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และการปฏิบัติงานตามใบงาน
ที่ก าหนด 

(2) จัดกิจกรรมการสอนให้มีการฝึกปฏิบัติจริง โดยให้นักศึกษาสามารถคิดและวางแผนการ
ด าเนินงานได้อย่างอิสระ 

(3) จัดกิจกรรมการสอนที่ส่งเสริมการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและการควบคุมคุณภาพ และ
สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าประกวดทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา ท า
โครงงาน สหกิจศึกษาและการฝึกงานทางวิชาชีพในสถานประกอบการ     

          2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงาน 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติงานของนักศึกษา เช่น 

(1) ประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนจากการปฏิบัติงาน 

(2) ประเมินจากผลงาน และผลการด าเนินการกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

(3) การทดสอบวัดทักษะความรู้ เช่น การทดสอบปฏิบั ติ การประเมินโครงงานของ
นักศึกษา การประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางวิชาชีพ 



90 
 

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

 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)   

    แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ข้อ 2) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง 
     ผลลัพธ์การเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี ้
     3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) 
 
 
2) 
 
3) 
 
 
 
 

ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎเกณฑ์ของสังคม 

มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจรติ และ
มีจิตสาธารณะ 

มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

1) 
 
 
2) 
 
 
3) 
 
 
 
 
 

เข้าใจองค์ความรู้ใน
สาขาวิชาอย่างกว้างขวาง
และเป็นระบบ 

สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเทคโนโลยีของสาขา 

สามารถน าผลงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องมาใช้ใน         
การแก้ปัญหาด้านวิชาการ
และวิชาชีพ 

1) 
 
2) 
 
 
 
3) 
 
 
 
 

คิดอย่างมีระบบบนพ้ืนฐาน
ของข้อมูลและข้อเท็จจริง 

สามารถสืบค้น ตคีวาม และ
ประเมินข้อมูล แนวคิด และ
หลักฐาน เพื่อการวิเคราะห์
ปัญหา 

สามารถบูรณาการความรู้
เพื่อการศึกษาปัญหาที่
ซับซ้อน และเสนอแนะ
แนวทางแก้ปญัหา 

1) 
 
 
2) 
 
3) 
 
 

มีมนุษย์สมัพันธ์ที่ดี และ
ยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

แสดงภาวะผู้น าและผู้ตาม
ได้อย่างเหมาะสม 

มีความรับผิดชอบต่อผล
การกระท าและ            

การน าเสนอ 

1) 
 
2) 
 
 
3) 
 
 
 
 
4) 
 
 
5 
 
 

เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์
และสถติ ิ

สามารถประยุกต์ให้วิธีการทาง
คณิตศาสตร์และสถติิในการศึกษา
ปัญหาและการน าเสนอรายงาน 

สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือใน
การสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล 
ประมวลผล และแปลความหมาย 
รวมถึงการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ
ได้อย่างเหมาะสม  
สามารถใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สามารถเลือกใช้เทคโนโลยดีิจิทัลที่
หลากหลายอย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย ในการเรยีนรู้ สร้างสรรค์ 
และสื่อสาร  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

 
 

รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 
 

ความรู้ 
 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
กลุ่มวชิาภาษาไทย  
GE2100101  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร   

GE2100102  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สารธุรกิจ           
GE2100103  ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ      

GE2100106  การสรรคส์รา้งภาษาเพื่อพัฒนาชีวิต        

กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ   
GE2200101  ภาษาอังกฤษเทคนิค         

GE2200102  ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ           
GE2200103  การอ่านภาษาอังกฤษ            

GE2200104  การฟังภาษาอังกฤษ              

GE2200105  การสนทนาภาษาองักฤษ             

GE2200106  ภาษาจีนพื้นฐาน            

GE2200107  ภาษาจีนเพื่อการสือ่สาร           

GE2200108  ภาษาอังกฤษเพื่อการเรยีนรู ้             
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

 
 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

ความรู้ 
 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
GE2200109  ทักษะการสื่อสารดว้ยภาษาอังกฤษ             

GE2200110  ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดในท่ีสาธารณะ 
                 และการโต้วาท ี

          

GE2200111  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจออนไลน ์          

GE2200112  ภาษาอังกฤษผ่านวรรณกรรมในสื่อ             

GE2200113  ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร ์             

GE2200114  ภาษาและวัฒนธรรม         

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศ์าสตร์  
GE2300101  พลวัตทางสังคมและความทันสมัย             

GE2300102  มนุษย์สมัพันธ์            

GE2300103  ระเบียบวิธีวิจัย           

GE2300107  กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ            

GE2300108  อาเซียนศึกษา           
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

ความรู้ 
 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
GE2300110  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูด่ี มสีุข                

GE2300111  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน               
GE2300112  ชุมชนศึกษา               

GE2300113  วัยใส ใจสะอาด             

GE2400102  จิตวิทยาทั่วไป    

GE2400103  ไทยศึกษา              

GE2400104  การพัฒนาบุคลิกภาพ        

GE2400105  พฤติกรรมมนุษย์กบัการพัฒนาตน          

GE2400109  ทักษะการรู้สารสนเทศ                

GE2400110  จิตปัญญาเพื่อการพัฒนาตน                 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

ความรู้ 
 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
กลุ่มวชิาพลศึกษาและนนัทนาการ  
GE2500101  พลศึกษา                
GE2500102  ลีลาศ               
GE2500103  กีฬาประเภททีม               
GE2500104  กีฬาประเภทบุคคล               
GE2500105  นันทนาการ                

GE2500106  ศิลปะการป้องกันตวัและการต่อสูด้้วยมวย
ไทย 

             

GE2500107  การฝึกด้วยน้ าหนักเพื่อสุขภาพ                  
GE2500108  การวิ่งเหยาะเพื่อสขุภาพ                  
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

ความรู้ 
 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
GE2600101  คณติศาสตร์พื้นฐาน            
GE2600102  สถิตเิบื้องต้น                    
GE2600103  คณติศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน         
GE2600104  การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป    
                 ทางสถิติ    

            

GE2700101  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                    
GE2700102  สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร              
GE2700103  ชีวติกับเทคโนโลย ี           
GE2700104  วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก             
GE2700105  การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม              
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

ความรู้ 
 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
กลุ่มวชิาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์ 
GE2810101  โลกในศตวรรษท่ี 21                 
GE2810102  การพัฒนาตนเพื่ออาชีพ              
GE2810103  ชีวิตและการคิดเชิงบวก                  
GE2810104  การออกก าลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ                  
GE2810105  กิจกรรมเพื่อสุขภาพ                  
GE2810106  จิตอาสาและการปอ้งกันสาธารณภัย                  
GE2810107  การคิดและการออกแบบนวัตกรรม 
                 สร้างสรรค์ของมนุษย์ 

             

GE2810108  เรารัก มทร.พระนคร            
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 
 

ความรู้ 
 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
กลุ่มวชิาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ 
GE2820101  ปกิณกคณิตศาสตร ์                   
GE2820102  วิทยาศาสตร์กับการด ารงชีวิต                    
GE2820103  วัสดุและการประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน                    
GE2820104  การคิด การตดัสินใจและการแก้ปัญหา             
GE2820105  การเปลี่ยนผ่านสูเ่ทคโนโลยีสีเขยีว 
                  เพื่อความยั่งยืน 

                 

GE2820106  ทรัพย์สินทางปัญญากับอุตสาหกรรมสีเขียว                  
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  ผลลัพธ์การเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์ ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการปฏิบัติงาน 

1)  เข้าใจและซาบซึ้งใน
วัฒนธรรมไทย 
ตระหนักในคณุค่า
ของระบบคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ 
และซื่อสตัยส์ุจรติ 

2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา 
รับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม เคารพ
กฎระเบียบและ     
ข้อ บังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 

3)  มีภาวะความเป็น
ผู้น าและผูต้าม 
สามารถท างานเป็น
หมู่คณะ สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามล าดับความ 
ส าคัญ เคารพสิทธิ
และรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

1) มีความรู้และความเข้าใจ
ทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ้ืนฐาน     
การบริหารจัดการและ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อ     
การประยุกต์ใช้กับงาน
ทางด้านเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลย ี

2)  มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการที่ส าคญั 
ทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดา้น  
ทางเทคโนโลย ี

3) มีความรู้ในวิธีการและ
การใช้เครื่องมือด้าน
เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสมในการท างาน 

1) มีความคิดอย่างมี
วิจารณญาณที่ด ี

2) สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการ
ทางด้านเทคโนโลย ี

3) สามารถคิด วิเคราะห์     
และแก้ไขปญัหาทาง       
ด้านเทคโนโลยไีด้อย่างมี
ระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบ การตดัสินใจใน  
การท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4) มีจินตนาการและมีความ
ยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์
ความรู้ทางด้านเทคโนโลย ี  
ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม   
ในการพัฒนานวัตกรรมหรือ  
ต่อยอดองค์ความรูจ้ากเดมิได้
อย่างสร้างสรรค ์

1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่
หลากหลาย และสามารถ
สนทนาท้ังภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้
ความรู้ในสาขาวิชาชีพ
ทางด้านเทคโนโลยสีื่อสาร
ต่อสังคมได้ในประเด็นท่ี
เหมาะสม 

2) สามารถเป็นผู้รเิริ่มแสดง
ประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์เชิงสรา้งสรรค์ทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่าพอเหมาะ
ทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ 
และอ านวยความสะดวกใน
การแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ 

3) สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบในการพัฒนาการ

1) มีทักษะในการใช้
คอมพิวเตอรส์ าหรับ
การท างานท่ีเกี่ยว 
ข้องกับวิชาชีพได้เป็น
อย่างดี 

2) มีทักษะในการ
วิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือ   
การแสดงสถิติ
ประยุกตต์่อการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างสร้างสรรค ์

3) สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทัน 
สมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

4) มีทักษะในการสื่อสาร 
การน าเสนอข้อมูลทั้ง 

1) มีทักษะปฏิบัติการใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์
พื้นฐาน รวมถึงเทคโนโลยี
เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาที่เกี่ยวข้องได้อยา่ง
ถูกต้องและปลอดภัย 

2) มีทักษะในการบริหาร
จัดการ การวางแผน     
การบริหารความเสี่ยง 
รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนา
ระบบการท างานอย่าง
ต่อเนื่อง 

3) สามารถบูรณาการ     
การเรยีนรู้ร่วมกับ      
การท างาน 

4) มีทักษะปฏิบัติและ
ความสามารถใน        
การท างานรูปแบบ
โครงงาน (Project 
oriented) 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์ ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการปฏิบัติงาน 

รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิศ์รี
ของความเป็นมนุษย ์

4)  สามารถวิเคราะห์
และประเมินผล
กระทบจากการใช้
ความรู้ทาง
เทคโนโลยีต่อบุคคล 
องค์กร สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

5)  มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
และมีความ
รับผิดชอบในฐานะ  
ผู้ประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเข้าใจถึง
บริบททางสังคมของ
วิชาชีพเทคโนโลยีใน
แต่ละสาขาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน 

4) สามารถบูรณาการ
ความรู้ด้านเทคโนโลยีกับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ   
ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

5) สามารถใช้ความรู้และ
ทักษะในสาขาวิชา    
ของตนในการประยุกต์
แก้ไขปัญหาใน         
การปฏิบัติงานจริงได ้

 

  

5) สามารถสืบค้นข้อมูลและ
แสวงหาความรู้ทางดา้น
เทคโนโลยีเพิ่มเติมไดด้้วย
ตนเองเพื่อการเรียนรูต้ลอด
ชีวิตและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

 
 

เรียนรู้ทางดา้นเทคโนโลยีทั้ง
ของตนเอง และสอดคล้อง
กับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมี
ความรับผิดชอบในการ
ท างานตามที่มอบหมายทั้ง
งานบุคคลและงานกลุ่ม 
สามารถปรับตัวและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น า
และผูต้ามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับ
ความรับผิดชอบ และมีความ
รักองค์กร 

5) มีจิตส านึกความรับผดิชอบ
ด้านความปลอดภยัใน    
การท างานด้านเทคโนโลยี
และการรักษา
สภาพแวดล้อมพลังงาน 

ทางวาจาและลาย
ลักษณ์อักษร และ 
การสื่อความหมาย
การเลือกใช้สื่อใน 
การน าเสนอที่
เหมาะสม 

5) สามารถใช้เครื่องมือ
การค านวณและ
เครื่องมือทาง
เทคโนโลยี เพื่อ
ประกอบวิชาชีพใน
สาขาเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องได ้

 

  

5) สามารถปฏิบตัิงานจริงใน
สถานประกอบการ 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาออกแบบแฟชั่น 

      ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์  
ระหว่างบุคคลและ            
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
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 
TF2021103 สถิติส าหรับงานสิ่งทอ                               
TF2031101 วิทยาศาสตร์สิ่งทอ                               
TF2031102 การยศาสตร์ในงานสิง่ทอ                               
TF2031103 นวัตกรรมแฟช่ันและเทคโนโลยีธุรกจิ                               
TF2031104 ทักษะดิจิทัล                               
TF2031105 สุนทรียภาพในงานเทคโนโลยสีิ่งทอ       
                และแฟช่ัน 

                   
 

    
      

TF2031106 หลักการออกแบบแฟช่ันและ 
                ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

             
  

    
 

    
 

  
   

TF2031107 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก                               
TF2031108 เทคโนโลยีการย้อมสแีละการ 
                สร้างสรรคล์วดลายบนสิ่งทอ 

                          
 
 

  

TF2031109 การสรา้งสรรค์สิ่งทอ                               
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาออกแบบแฟชั่น 

      ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์  
ระหว่างบุคคลและ            
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
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 
TF2042101 การวาดภาพส าหรับพื้นฐาน           
                งานออกแบบแฟช่ัน 

                   
 

    
 
 

    

TF2042102 การวาดภาพคนเพื่อการออกแบบ 
                แฟช่ัน 

                   
 

    
 
  

   

TF2042103 ประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกาย                                
TF2042204 การออกแบบและนวตักรรรมสิ่งทอ 
                พื้นถิ่น  

                   
 

    
   

  
 

TF2042205 การท าแบบตัดเพื่องานแฟช่ันเบื้องต้น                               
TF2042206 การออกแบบแฟช่ันเบื้องต้น                               
TF2042207 การสรา้งสรรค์และการออกแบบ 
                แฟช่ัน 

             
  

    
 
          

TF2042208 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบ 
                แฟช่ัน 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาออกแบบแฟชั่น 

      ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพนัธ์  
ระหว่างบุคคลและ            
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
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 
TF2042209 การท าแบบตัดบนหุน่เพื่องาน 
                ออกแบบแฟช่ัน 

 
       

 
     

 
 

 
  

 
  

 
 

 
 

   
 

TF2042210 การพัฒนาแบบตัดเพื่องานแฟช่ัน                               
TF2042311 การออกแบบแฟช่ันส าหรับเด็ก                                  
TF2042312 การออกแบบลวดลายพิมพ์ส าหรับ    
                งานแฟช่ัน  

             
 
     

 
    

 
    

 

TF2042313 การออกแบบลวดลายสิ่งทอด้วย 
                คอมพิวเตอร์ 

             
  

    
 
        

  

TF2042314 การถักและการทอเพื่องานแฟช่ัน                               
TF2042315 การออกแบบแฟช่ันเพื่อสร้าง 
                ตราสินค้า 

             
 
          

 
   

 
 

TF2012307 การด าเนินธรุกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูป                               
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาออกแบบแฟชั่น 

      ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์  
ระหว่างบุคคลและ            
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
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 
TF2012312 การสรา้งตราสินค้าส าหรับ 
                ผู้ประกอบการ 

             
  

    
 
     

     

TF2021108 โครงสร้างผ้าและการออกแบบ                               
TF2042316 การออกแบบเครื่องประกอบ 
                การแต่งกาย 

                        
   

 
 
 

TF2042217 การจัดแสดงสินคา้และการส่งเสริม 
                การขายสินค้าแฟช่ัน 

                   
 

    
 

    
 

TF2042318 การถ่ายภาพส าหรบังานแฟช่ัน                                
TF2042319 การออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อ 
                การแสดง 

 
       

  
   

  
 

 
  

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

TF2042320 การพัฒนาแบบตัดบนหุ่นเพื่อ 
                งานออกแบบแฟช่ัน 

              
 
    

 
    

 
 

   
 

TF2042321 การออกแบบแฟช่ันส าหรับผู้สูงวัย                               
TF2042322 การแสดงแบบแฟช่ัน                               

 

 

103 



104 
 

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

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาออกแบบแฟชั่น 

      ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์  
ระหว่างบุคคลและ            
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
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 
TF2042323 การเตรียมโครงงานทางออกแบบแฟช่ัน                               
TF2042424 โครงงานทางออกแบบแฟช่ัน                               
TF2043301 การเตรียมความพรอ้มสหกิจศึกษาทาง 
                ออกแบบแฟช่ัน 

             
 
              

  

TF2043402 สหกิจศึกษาทางออกแบบแฟช่ัน                               
TF2043403 การฝึกงานทางออกแบบแฟช่ัน 1                               
TF2043404 การฝึกงานทางออกแบบแฟช่ัน 2                               
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาออกแบบผลิตภัณฑส์ิ่งทอ 

      ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์  
ระหว่างบุคคลและ            
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
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 
หมวดวิชาเฉพาะ                               
TF2052101 การวาดภาพ                               
TF2052102 การวาดเส้นส าหรับงานออกแบบ 
                ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

                              

TF2052103 ประวัติศาสตร์สิ่งทอ                               
TF2052204 การสรา้งแบรนดผ์ลติภัณฑ์สิ่งทอ                               
TF2052205 การออกแบบผลิตภณัฑ์สิ่งทอ                               
TF2052206 การพัฒนาผลิตภณัฑ์สิ่งทอพื้นถิ่น                               
TF2052207 การสรา้งแบบตัดผลติภัณฑ์สิ่งทอ                               
TF2052208 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์                                 
TF2052309 การออกแบบผลติภณัฑ์สิ่งทอประกอบ 
                เครื่องหนัง 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

      ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์  
ระหว่างบุคคลและ            
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
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 
TF2052310 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 
                ผลิตภัณฑ์ 3 มิต ิ

                             
 

TF2052311 การออกแบบเคหะสิง่ทอ                               
TF2052312 การออกแบบผลติภณัฑ์สิ่งทอส าหรับ 
                เครื่องเรือน 

                              

TF2052313 การตัดเย็บและการตกแต่งผลิตภณัฑ์   
                สิ่งทอ                             

  

TF2052314 การออกแบบอย่างยั่งยืน                               
TF2052315 เทคนิคการสร้างสรรค์บนสิ่งทอ                               
TF2052316 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย 
                คอมพิวเตอร์ 

 
⬤      ⬤     ⬤      ⬤  ⬤      

    

TF2052317 การท าหุ่นจ าลองผลติภัณฑ์สิ่งทอ                               
TF2052318 การถ่ายภาพผลติภณัฑ์สิ่งทอ                               
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

      ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์  
ระหว่างบุคคลและ            
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
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 
TF2052319 การจัดแสดงสินคา้สูเ่ชิงพาณิชย์                               
TF2052320 การออกแบบผลติภณัฑ์สิ่งทอ 
                เชิงสร้างสรรค ์                               

TF2052321 กระบวนการออกแบบผลติภณัฑ์สิ่งทอ                               
TF2052322 องค์ประกอบศิลป์ในงานออกแบบ                               
TF2052323 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแฟช่ัน 
                3 มิต ิ                               

TF2052324 ออกแบบบรรจุภณัฑ ์                               
TF2052325 การสรา้งสรรค์ศลิปะสิ่งทอ                               
TF2052326 การออกแบบผลติภณัฑ์สิ่งทอเพื่อ 
                สิ่งแวดล้อม                             

  

TF2052327 คอมพิวเตอร์เพื่อการสรา้ง 
                ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ                              
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

      ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์  
ระหว่างบุคคลและ            
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
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 
TF2052328 การเตรียมโครงงานทางออกแบบ 
                ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ                               

TF2052429 โครงงานทางออกแบบผลติภณัฑ์สิ่งทอ                               
TF2053301 การเตรียมความพรอ้มสหกิจศึกษาทาง 
                ออกแบบผลิตภณัฑส์ิ่งทอ 

                              

TF2053402 สหกิจศึกษาทางออกแบบผลติภณัฑ์สิ่งทอ                                           
TF2053403 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพทาง 
                ออกแบบผลิตภณัฑส์ิ่งทอ 1 

                              

TF2053404 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพทาง      
                ออกแบบผลิตภณัฑส์ิ่งทอ 2 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

          การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2560  (ภาคผนวก  ก)   

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยต้องก าหนดระบบและกลไกในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และสร้าง        
ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานทั้งองค์กรให้มีแนวทางในการด าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยถือเป็นส่วน
หนึ่งของการประกันคุณภาพภายใน เพื่อยืนยันว่าผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคน มีผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างน้อยเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552   

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

         2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา  

มีการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของนักศึกษา ในทุกรายวิชาที่มี     
การเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา โดยนักศึกษา ผู้สอน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เพ่ือด าเนินการทวนสอบตามกระบวนการที่ก าหนด หรือตามระบบ
และกลไกท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และรายงานผลให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร, ผู้บริหารระดับ
คณะวิชาทราบ และเพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง รายวิชาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ประจ าภาคการศึกษาหรืออย่างน้อย
ประจ าปีการศึกษา เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพ่ือเป็นการทวนสอบ
ว่าแต่ละรายวิชาของหลักสูตร ในแต่ละภาคการศึกษา/ปีการศึกษา มีรายวิชาใดบ้างในภาพรวมที่
นักศึกษา ผู้สอน และคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์  พบปัญหาและอุปสรรค หรือ
ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุง พัฒนา และต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะวิชา เพ่ือ
พิจารณาหาแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

    มีกระบวนการในการด าเนินการ เพ่ือยืนยันว่าบัณฑิตทุกคนที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในแต่ละ
ปีการศึกษา มีคุณภาพตามคุณลักษณะพึงประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนด สอดคล้องกับ   
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยอาจใช้การประเมินจาก 

(1)  การทวนสอบหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก น าข้อมูลในแต่ละปีการศึกษามาประกอบการจัดท า มคอ.7 เพ่ือการพัฒนา ปรับปรุง สาระ
รายวิชาของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

(2)  ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตในแต่ละรุ่นปีการศึกษา ในด้านที่เป็นนัยส าคัญต่อการน าข้อมูลมาใช้
เพ่ือการพัฒนาหลักสูตร อาทิ ระยะเวลาในการหางานท า ความคิดเห็นต่อความรู้ ความสามารถ    
ที่น าไปใช้ในการท างาน ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร เป็นต้น  

(3)  การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืนถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม คุณสมบัติ     
ด้านอื่น ๆของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

           นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาในทุกหมวดวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  และมี           
ผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 และผ่านการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560  
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์     

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

    1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา  
    1.2 ชี้แจงแนวทางการเรียนการสอน บทบาทของผู้สอน เทคนิคการสอน การใช้สื่อการสอน การวัดและ 
         ประเมินผล ศึกษารายละเอียดในแต่ละหมวดของหลักสูตร และการวิจัยในชั้นเรียน  
    1.3 แนะน าการเขียน มคอ.3 - มคอ.6 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
    1.4 ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าปรึกษา 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ

ส่งเสริมการสอนและการวิจัยการสอนอย่างต่อเนื่อง  
(2) มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้ทันสมัย 
(3) สนับสนุนให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ร่วมกับคณาจารย์

ในหลักสูตรอื่น 
(4) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนการสอน 
(5) ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา ด้านการเรียนการสอนและการวัดและการประเมินผล 

     2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 

(2) ส่งเสริม สนับสนุนการท าวิจัยในชั้นเรียน วิจัยเชิงวิชาชีพ การบูรณาการงานวิจัยเข้ากับ       
การเรียนการสอน 

(3) ส่งเสริมให้อาจารย์มีประสบการณ์ในงานอุตสาหกรรม การฝังตัวในสถานประกอบการ 
(4) ให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ      

การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
(5) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
(6) สนับสนุนให้อาจารย์ เขียนต ารา หรือจัดท าผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการมีต าแหน่งทาง

วิชาการท่ีสูงขึ้น 

      2.3 การพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

(1) ส ารวจและวางแผนทดแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ไม่สามารปฏิบัติหน้าที่ได้ อาทิ 
เกษียณอายุ ลาศึกษาต่อ ย้ายหรือสับเปลี่ยนไปประจ าหลักสูตรอ่ืน เป็นต้น  

(2) แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) และมีการให้ความรู้ ความเข้าใจในการบริหาร
หลักสูตรโดยประธานหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนอ่ืนที่ถูกมอบหมาย  
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(3) ร่วมประชุมและร่วมจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจ าภาค/
ประจ าปี 

(4) ส่งเสริมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่ ) ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ และสร้างเสริม
ประสบการณ์ในการบริหารหลักสูตรในทุก ๆ ด้าน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหาร
หลักสูตรกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง  
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร   
 

การด าเนินการด้านการประกันคุณภาพหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
(หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ..2565..) เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 รวมทั้งระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยใช้เกณฑ์การประเมินตาม
องค์ประกอบ ดังนี้  

1. การก ากับมาตรฐาน 
2. บัณฑิต 
3. นักศึกษา 
4. อาจารย์ 
5. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
โดยหลักสูตรต้องมีการด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์และ/หรือประเด็นส าคัญในแต่ละองค์ประกอบ
ดังกล่าวอย่างมีคุณภาพ ตามรายละเอียด ดังนี้    

1. การก ากับมาตรฐาน 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ก าหนดการก ากับมาตรฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2557 ค านึงถึง
การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ท าหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารจัดการ
หลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และคณบดีท าหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารหลักสูตรในระดับคณะวิชา 
โดยในระดับหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่บริหารหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี และพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไข การด าเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร  

ทั้งนี้การก ากับมาตรฐาน  ในด้านการบริหารหลักสูตรจะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหาร
หลักสูตรจ านวน 5 คน โดยมีผู้บริหารคณะวิชา เป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนด
นโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งการก ากับมาตรฐานหลักสูตรต้องเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1.1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 5 คน 
1.2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
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ผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.3 กรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรไม่เกิน 5 ปี 
 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับฝ่ายบริหารและ
อาจารย์ผู้สอน โดยมีการติดตาม รวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 
2. บัณฑิต 

           หลักสูตรต้องมีการบริหารคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีประเด็น ดังนี้ 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการก าหนดคุณลักษณะพึง
ประสงค์ และครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้  อย่างน้อย 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) คุณธรรม 
จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีการเพ่ิม 6) 
ทักษะพิสัย (เฉพาะหลักสูตรปฏิบัติการ/วิชาชีพ) โดยพิจารณาจากข้อมูลป้อนกลับจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหลายด้าน ประกอบด้วย สถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทั้งนี้หลักสูตรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ใน
มุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งต้องได้คะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

2.2 การมีงานท าหรือประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของผู้ส าเร็จการศึกษา  
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้ท าการส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ า

ทุกปี และแจ้งผลการส ารวจให้กับคณะวิชาได้รับทราบเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและ
การจัด  การเรียนการสอน 

 

3. นักศึกษา 

          หลักสูตรมีการด าเนินการเก่ียวกับนักศึกษา  

    3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
     3.1.1 การรับนักศึกษา สาขาวิชา ด าเนินการรับนักศึกษาภายในก าหนดของมหาวิทยาลัย  โดยมี
ด าเนินการตามกระบวนการหรือระบบและกลไก คือ 

(1) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ์และออกข้อสอบ 
(2) ก าหนดคุณสมบัติผู้สมัคร 
(3) ก าหนดวัน-เวลาการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์   
(4) ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและลงทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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     3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาก่อนการเข้าศึกษา 
มีการตรวจสอบความรู้พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์ โดย
พิจารณาจากผลการสอบคัดเลือกหากพบว่า พื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอก็จัดกิจกรรมสอนเสริมให้ 
ส่วนการปรับตัวของนักศึกษา จัดอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งทางคณะ/สาขาวิชาได้เตรียมไว้เป็นผู้ให้
ค าปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษาทุกคน รวมทั้งมีการพัฒนา เสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนเข้าเรียนและระหว่างเรียน ผ่านกิจกรรมที่
เหมาะสม ซึ่งสามารถสอดแทรกในรายวิชาต่าง ๆ ได้  

    3.2 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
         สาขาวิชามีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มี
ปัญหาในการเรียน สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของสาขาวิชาทุก
คน จะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้อง
ก าหนดวัน-เวลาและชั่วโมง สถานที่ให้ค าปรึกษา โดยมีการประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้อาจมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการ
จัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 

     3.3 กระบวนการและผลการด าเนินงาน (การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการ 
          ข้อร้องเรียนของนักศึกษา  
         3.3.1 การคงอยู่ของนักศึกษา  
                  แต่ละปีการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี หลักสูตรต้องมีการติดตามจ านวนหรืออัตราการคง 

อยู่ของนักศึกษาในแต่ละรุ่น อย่างน้อย 3 ปีการศึกษาต่อเนื่อง เพ่ือให้เห็นแนวโน้ม (Trend) 
ด้านการคงอยู่ของนักศึกษา ในกรณีที่มีแนวโน้มที่ลดลง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้อง
วิเคราะห์หาสาเหตุ หรือประเด็นส าคัญที่ท าให้เกิดขึ้น แล้วน ามาวางแผนปรับปรุง ด าเนินการ
ตามแผนปรับปรุงดังกล่าวเพ่ือท าให้อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรสูงขึ้นและมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี      

            3.3.2 การส าเร็จการศึกษา  
       หลักสูตรต้องมีการติดตามจ านวนบัณฑิตหรืออัตราการส าเร็จการศึกษาในแต่ละรุ่นตาม 

      ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร อย่างน้อย 3 ปีการศึกษาต่อเนื่อง เพ่ือให้เห็นแนวโน้มด้าน
การส าเร็จ การศึกษาของนักศึกษา ในกรณีที่มีแนวโน้มที่ลดลง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ต้องวิเคราะห์ หาสาเหตุ หรือประเด็นส าคัญที่ท าให้เกิดขึ้น แล้วน ามาวางแผนปรับปรุง 
ด าเนินการตามแผนปรับปรุงดังกล่าวเพ่ือท าให้การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร
สูงขึ้นและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี      

 3.3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษา ในประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการที่ด าเนินการให้กับนักศึกษา
ตามกิจกรรมด้านการคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา รวมทั้งผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
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นักศึกษา อย่างน้อย 3 ปีต่อเนื่อง เพ่ือให้เห็นแนวโน้มในการด าเนินงาน สามารถน าข้อมูลมา
แปลผลเพื่อ  การพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิผล  
 

4. อาจารย์ 

    หลักสูตรให้ความส าคัญกับคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตบัณฑิตจึงมีการก าหนดระบบ
และกลไก ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์และผลที่เกิดกับอาจารย์ เพ่ือให้
ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดย
ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาวในการส่งเสริม สนับสนุน ให้อาจารย์มีการพัฒนาจนมีคุณสมบัติ
ทั้ง เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร หรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนด โดย
พิจารณาจากองค์ประกอบด้านอาจารย์ ดังนี้ 

    4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

หลักสูตรต้องมีระบบและกลไก หรือกระบวนการในการรับอาจารย์ใหม่ มีการก าหนดเกณฑ์ คุณสมบัติ
และการคัดเลือกอาจารย์ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา นอกจากนี้หลักสูตรต้องมีระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์  
(โดยเฉพาะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร พ.ศ. 2557) ทั้งด้านการเรียนการสอน วิจัย การน าเสนอผลงานวิชาการ หรือการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยมีนโยบายและแผนพัฒนาอาจารย์ประจ าปีและระยะปานกลาง มี
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติได้ ภายใต้ข้อจ ากัด งบประมาณ ทรัพยากร
รวมทั้งกิจกรรมและระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนา ทั้งนี้ในการด าเนินการดังกล่าว หลักสูตรต้องมี
กระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินการให้ครอบคลุมประเด็นส าคัญที่ประกอบด้วย (1) ระบบการรับ
และแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (2) ระบบการบริหารอาจารย์ และ (3) ระบบการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมทั้ง การก ากับ ติดตาม ปรับปรุง พัฒนาในประเด็นดังกล่าว
อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง 

    4.2 คุณภาพอาจารย์ 

หลักสูตรมีการตระหนักถึงคุณภาพอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ด้านความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญ
ในหลักสูตรที่สอน และปริมาณที่เพียงพอต่อการบริหารหลักสูตร เพ่ือให้การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชา
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มีคุณภาพตามคุณลักษณะพึงประสงค์ โดยการพัฒนาอาจารย์ทางคุณวุฒิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หลักสูตร
ค านึงถึงประเด็นส าคัญให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 ดังนี้ (1) ร้อยละของการมีคุณวุฒิปริญญาเอก (2) ร้อยละ
ของการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (3) ผลงานทางวิชาการ รวมทั้งการก ากับ ติดตาม ปรับปรุง พัฒนา
ในประเด็นดังกล่าวอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง 
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    4.3 ผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ 

หลักสูตรต้องมีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตามเกณฑ์    
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557) มีอัตราการคงอยู่ที่สูง หรือมีแนวโน้ม
ที่จะไม่โยกย้าย หรือการไม่ถูกปรับให้ไปอยู่ในหลักสูตรอ่ืนในแต่ละปี และสิ่งส าคัญหลักสูตรต้องมีการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมในการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน ต่อการท า
หน้าที่บริหารหลักสูตรโดยเป็นการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการที่ได้ด าเนินการให้กับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามกิจกรรมต่าง ๆ ในประเด็นการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ทั้งนี้หลักสูตรต้อง
เก็บข้อมูลอย่างน้อย 3 ปีการศึกษาต่อเนื่อง เพ่ือให้เห็นแนวโน้มในการด าเนินงาน สามารถน าข้อมูลมา
แปลผลเพื่อการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิผล  
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรมีการบริหารจัดการเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร พ.ศ. 2557 ในประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

    5.1 สาระรายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรมีการออกแบบสาระรายวิชาโดยการก ากับ ติดตาม ควบคุม การจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มี
เนื้อหาที่ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ก้าวทันความทันสมัยในสาขาวิชา
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการรายวิชาต่าง ๆ การเปิด-
ปิดรายวิชา ให้สอดคล้องกับแผนการเรียนที่ก าหนด สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิตและตลาดแรงงาน โดยเน้นการสอนที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ กระบวนการที่ด าเนินการครอบคลุม (1) 
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา และ (2) การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ทั้งนี้หลักสูตรโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลการเรียน   การสอนทุกรายวิชา จากรายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5) ทุกภาค
การศึกษา เพ่ือหาประเด็นที่มีนัยส าคัญต่อการออกแบบรายวิชา ให้มีเนื้อหาสาระรายวิชาที่ทันสมัย 
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นประจ าทุก
ปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยศึกษาข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้สอนและนักศึกษาที่รายงานใน มคอ.5 
ซึ่งจะเป็นนัยส าคัญที่ต้องน ามาเขียนในรายงานผลการด าเนิการของหลักสูตร (มคอ.7) ต่อไป เพ่ือการ
ประเมินผล ปรับปรุง ควบคุมและพัฒนา ในประเด็นการออกแบบสาระรายวิชาในหลักสูตรทุกปี
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

    5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในการก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้ ทักษะ และความ
เชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ต้องทันสมัยของผู้สอน ที่ถูกมอบหมายให้รับผิดชอบใน
รายวิชาที่สอน เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้จากผู้สอนที่มีประสบการณ์ และนักศึกษาได้รับการ
เรียนรู้จากผู้รู้จริง ส าหรับกระบวนการเรียนการสอน หลักสูตรต้องมีการด าเนินการให้ครอบคลุม
ประเด็น ดังนี้ (1) การก าหนดผู้สอน (2) การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียน (3) 
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การจัดการเรียน การสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้หลักสูตรโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องใช้กระบวนการเรียนการสอน
ที่ใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ผู้สอนมีหน้าที่อ านวยความสะดวก ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา มีกลไกใน
การส่งเสริม ก ากับ ติดตาม ให้ผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการเขียน มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง การก าหนดกิจกรรมในรายวิชาที่สามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับ
งานวิจัย และ/หรือการบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม      

    5.3 การประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มี
คุณภาพ ที่ใช้ในระบบการประเมินผู้เรียน รวมทั้งวิธีการให้เกรดที่สะท้อนถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงาน
จริงของนักศึกษา โดยมีข้อมูลป้อนกลับไปยังผู้เรียน เพ่ือให้สามารถแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งของ
ตนเองได้ ทั้งนี้กระบวนการหรือระบบการประเมิน หลักสูตรต้องด าเนินการในประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ (1) 
การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อย่างน้อย 5 ด้าน 
(2) การตรวจสอบการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา และ (3) การก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร หลักสูตรต้องตระหนักถึงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา มีระบบและกลไกใน   การด าเนินการที่ชัดเจน มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงาน มคอ.5, 
มคอ.6 และมคอ.7 เพ่ือประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของนักศึกษาเป็นประจ า
ทุกภาคการศึกษา/ประจ าปี อย่างต่อเนื่อง 

    5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ ที่ก าหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อย่างน้อย 12 ตัวบ่งชี้ ที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวด
ที่ 7 ข้อ 7 โดยมีการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีใน มคอ.7 และ/หรือรายงานการประเมินตนเอง      
(Self-Assessment Report - SAR) เพ่ือรองรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการบริหารหลักสูตร 
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่ก าหนดเกณฑ์โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา    

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

    หลักสูตรมีการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนหรือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประกอบด้วยความพร้อมทาง
กายภาพ ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ, ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการ
สอน ห้องสมุด และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืน ๆ ที่เพียงพอส าหรับการจัดการ
เรียนการสอน รวมทั้งการบ ารุงรักษา สนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล และมีการประเมิน
ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ โดยผลการประเมินต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 ทั้งนี้หลักสูตร
อาจระบุสิ่งสนับสนุน  การเรียนรู้ที่จ าเป็น (เพ่ิมเติม) ในแต่ละปีการศึกษาให้ชัดเจน นอกเหนือจากสิ่งสนับสนุน
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ทั่วไป ส าหรับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 

 (1) ห้องเรียน 

 (2) ห้องปฏิบัติการ 

 (3) ห้องสมุดและสื่อสารสนเทศ 

 (4) เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)         

ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ต้องบรรลุเป้าหมาย ตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งต้องมีผลการด าเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
ทั้งน้ีในแต่ละปีการศึกษา หลักสูตรต้องด าเนินงานให้ตัวบ่งชี้ตามข้อ 1-5 ผ่านการประเมินทุกปีการศึกษา    

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุด
ปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่ผ่านมา   

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า ด้านจัดการเรียนการสอน X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องด าเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 12 12 12 12 12 

หมายเหตุ :   ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2558 ระบุค าว่า “อาจารย์ใหม่” ในข้อ 8 ให้หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เพิ่งเข้ามาท าหน้าที่ในหลักสูตรคนใหม่ แม้ว่าจะเป็น
อาจารย์เก่าที่มาจากหลักสูตร/สาขาวิชาอื่น ก็ถือว่าเป็นอาจารย์ใหม่ 
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หมวดที ่8 การประเมินผล และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร    

1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน   

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดการประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และขอค าแนะน า รวมทั้งข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และทักษะใน   
การใช้วิธีสอนหรือกลยุทธ์การสอนที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

(2) อาจารย์ผู้สอนต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจาก  
การทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา     
การตอบค าถามจากนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว        
จะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการสอนที่ใช้ไม่สามารถ
ท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนหรือกลยุทธ์การสอนให้มีความเหมาะสม
กับผู้เรียน โดยช่วงหลังการสอนให้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และ/
หรือการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา 

(3) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้ โดยอาจารย์ผู้สอน ด้วยเครื่องมือที่
เหมาะสม อาทิ ใช้แบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์รายกลุ่ม รายบุคคล และประเมินจาก       
การเรียนรู้ของนักศึกษา จากการท ากิจกรรมและดูคะแนนจากผลการสอบ 

(4) ส่วนกระบวนการด้านการน าผลการประเมินไปปรับปรุง ท าโดยรวบรวมปัญหาข้อเสนอแนะ 
เพ่ือปรับปรุงและก าหนดให้ทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
(1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา  
(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมิน โดยการดูแผนการสอนที่ผู้สอนเขียนหรือออกแบบวิธี

สอนหรือกลยุทธ์ในการสอน จากรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และติดตามผล           
การน าไปใช้ จากรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หากพบว่าไม่มีประสิทธิผล 
ต้องมีแนวทางในการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและก ากับ ติดตาม ประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง 

(3) ประเมินการใช้กลยุทธ์ในการสอนจากผู้ร่วมสอนในรายวิชา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม อาทิ     
การเข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนในชั้นเรียน ดูบริบทต่าง ๆ ในห้องเรียน สภาพความสนใจ
ของผู้เรียน และการท ากิจกรรม  

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ประเมินโดยนักศึกษา บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 
นักศึกษาใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ และบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ทางหลักสูตรมี
ระบบติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต รวมทั้งโครงการติดตามและประเมินผลผู้ส าเร็จการศึกษา 

2.2 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/ภายนอก 
ประเมินจากรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หรือรายงานผลการประเมินตนเอง,        
การสัมภาษณ์ผู้บริหารรวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง และจากการเยี่ยมชมบริบทหรือสภาพการเรียนการสอน
ทั่วไป 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร   

          การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 
7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะวิชา ซึ่งหลักสูตรด าเนินการ
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์   
วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  

1. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
          การทบทวนผลการประเมินจะท าให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง วิกฤติ และโอกาสของการบริหารหลักสูตร 
ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา หากพบปัญหาต้องท าการพัฒนาปรับปรุง โดยอาจจ าแนกออกเป็น 2 
รูปแบบ คือ การปรับปรุงย่อยและการปรับปรุงใหญ่ โดยที่การปรับปรุงย่อย หมายถึง กรณีท่ีพบปัญหาในระดับ
รายวิชา สามารถด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นได้ทันทีตลอดเวลาที่พบปัญหา ส่วนการปรับปรุงใหญ่ หมายถึง 
การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับซึ่งจะด าเนินการ ทุก ๆ 5 ปี เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย
ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ผู้สอนวิเคราะห์หรือทบทวนข้อมูลที่ได้จากการประเมินการสอนโดยนักศึกษาในระหว่าง    
การสอน แล้วท าการปรับปรุงทันที ก่อนการสอนในครั้งต่อไป เมื่อสิ้นภาคการศึกษาต้อง
รายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5) หากมีนัยส าคัญที่ต้องแก้ไขด้านกลยุทธ์การสอน
และ/หรือ     การประเมินกลยุทธ์การสอน และส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ให้มีการวางแผนปรับปรุง
สาเหตุหรือปัญหาดังกล่าว โดยจัดท ารายละเอียดใหม่ในการเขียน มคอ.3 เพ่ือใช้ในการสอน
ครั้งต่อไป ทั้งนี้ต้องมีการเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ความเห็นชอบก่อนน าไปสอน
จริง 

(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) มีการให้
ข้อเสนอต่อการปรับปรุงหลักสูตรเป็นประจ าปี จากการรวบรวมข้อมูลการประเมินโดย 
นักศึกษาปีสุดท้าย บัณทิต ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาจัดท าแผนพัฒนา
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการ และด าเนินการตามแผน มีการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

(3) ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เสนอแนวทางและความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
หลักสูตรร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านบุคลากร งบประมาณ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการสอนและวิธีประเมินการสอนที่มี
คุณภาพ รวมทั้งการทบทวนกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากการปฏิบัติงาน
จริง ให้มีความสอดคล้องกับระบบและกลไกท่ีก าหนดไว้ 
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(4) ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง พิจารณาทบทวนสรุปผล             
การด าเนินการหลักสูตร จากร่างรายงานผลการด าเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ระดม ความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการด าเนินการเพ่ือใช้ในรอบการปี
การศึกษาต่อไป โดยจัดท ารายงานผลการด า เนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เสนอ
คณะกรรมการบริหารคณะวิชา เพ่ือให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมในมุมมองของผู้บริหารและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ข 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ค 

ตารางสรุปเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร (หลกัสูตรปรับปรงุ) 
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รายละเอียดสรุปการปรับปรุงหลักสูตร 

และตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุง 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สาเหตุในการปรับปรุงแก้ไข  

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพ ที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีโดยเฉพาะสาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนใน
การบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะด้านวิชาชีพ การคิดวิเคราะห์ การ
แสดงออกเชิงสร้างสรรค์รวมไปถึงฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการท างานในยุคปัจจุบันอย่างเข้มงวด เพื่อรองรับการแข่งขัน
การท างานทั้งในประเทศและต่างประเทศ การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอนี้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้มี
คุณภาพและความพร้อมที่สามารถออกปฏิบัติงานได้ทันที มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง ให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้าน
วิชาการและทักษะวิชาชีพ สามารถน าทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อหน่วยงาน สังคม ประเทศชาติ 
และเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ พ.ศ.2560 มีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยเฉพาะก าลังคนที่มีทักษะสูงในด้านนี้ โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ให้
เป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

สาระในการปรับปรุงแก้ไข  

การปรับปรุงสาระและการพัฒนาหลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต  สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565 มีสาระในการปรับปรุงเนื้อหาต่าง ๆ ประกอบด้วย ช่ือ วิชาเอก วัตถุประสงค์ จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตร อาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสตูร รายวิชาเรียน และค าอธิบายรายวิชา 

 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 (เดิม) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 

ชื่อหลักสูตร 

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
Bachelor of Technology Program in Fashion and Textile 
Design 
ประกอบดว้ย 2 วิชาเอก  ได้แก่  

1. วิชาเอกออกแบบแฟชั่น ( Fashion Design) 
2. วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์ ( Product Design) 

ชื่อหลักสูตร 

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
Bachelor of Technology Program in Fashion and Textile 
Design 
ประกอบดว้ย 2 วิชาเอก  ได้แก่  

1. วิชาเอกออกแบบแฟชั่น ( Fashion Design) 
2. วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (Textile Product  

Design) 

วัตถุประสงค์หลักสตูร 

1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการวิเคราะห์และ
สร้างสรรค์ มีทักษะความช านาญในงานออกแบบแฟชั่นและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เข้าใจความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของโลก
ตามสมัยนิยม มีการพัฒนากระบวนการผลิต และน าเทคโนโลยีมาใช้
อย่างสร้างสรรค์ 

2.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพด้านการออกแบบแฟชั่นและออกแบบผลิตภัณฑ์

วัตถุประสงค์หลักสตูร 

1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร มี
ความรับผิดชอบต่อหนา้ที่และสังคม มีมนุษย์สัมพันธ ์มีความสามารถ
ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น และส านกึในจรรยาบรรณวิชาชพี  

2.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน
สิ่งทอ และมีทักษะวิชาชพีด้านออกแบบแฟชั่นและออกแบบผลิตภัณฑ์
สิ่งทอ  

3. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญดา้นออกแบบแฟชั่นและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถน าองค์ความรู้และ
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 (เดิม) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 

สิ่งทอ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านออกแบบแฟชั่นและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทออย่างมีประสิทธภิาพ   

3.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีการพัฒนาตนเองด้านทักษะให้มีความกา้วหน้าอยู่
เสมอ สามารถแก้ไขปัญหาดว้ยหลักการและเหตุผล ปฏิบัติงานดว้ย
หลักวิชาการ ที่มกีารวางแผนและควบคุมอย่างรอบคอบ ก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ   

4.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซ่ือสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร ส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งรับผิดชอบต่อ
สังคม   

เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนางานด้านออกแบบแฟชั่นและ
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีการพัฒนาตนเองด้านทักษะให้มีความกา้วหน้าอยู่
เสมอ สามารถแก้ไขปัญหาดว้ยหลักการและเหตุผล ปฏิบัติงานดว้ย
หลักวิชาการ ที่มกีารวางแผนและควบคุมอย่างรอบคอบ ก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ   

โครงสร้างหลักสูตร 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

 1.1  กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต 

 1.2  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต 

 1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 

6 หน่วยกิต 

 1.4  กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต 

 1.5  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

3 หน่วยกิต 

 1.6  กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 95 หน่วยกิต 

 2.1  วิชาเฉพาะพื้นฐาน 30 หน่วยกิต 

 - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

12 หน่วยกิต 

 - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 18 หน่วยกิต 

 2.2  วิชาเฉพาะด้าน 58 หน่วยกิต 

 - กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 54 หน่วยกิต 

 - กลุ่มวิชาโครงงาน 4 หน่วยกิต 

 2.3 การฝึกประสบการณ์วิชาชพี 7 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต 
 

โครงสร้างหลักสูตร 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

 1.1  กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต 

 1.2  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต 

 1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 

3 หน่วยกิต 

 1.4  กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต 

 1.5  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

6 หน่วยกิต 

 1.6  กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิต 

 2.1  วิชาเฉพาะพื้นฐาน 30 หน่วยกิต 

 - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

12 หน่วยกิต 

 - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 18 หน่วยกิต 

 2.2  วิชาเฉพาะด้าน 55 หน่วยกิต 

 - กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 51 หน่วยกิต 

 - กลุ่มวิชาโครงงาน 4 หน่วยกิต 

 2.3 การฝึกประสบการณ์วิชาชพี 7 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต 
 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร                131 หน่วยกิต 
 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร                128 หน่วยกิต 
 

รายวิชาที่มีการตดัออกในแต่ละกลุ่มวชิา/หมวดวชิา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
โครงสร้างของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับ พ.ศ.2559) 

รายวิชาที่มีการตดัออกในแต่ละกลุ่มวชิา/หมวดวชิา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
โครงสร้างของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับ พ.ศ.2559) 

2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
2.1  วชิาเฉพาะพื้นฐาน 
จ านวน 10  รายวิชา หนว่ยกิตรวม 30  หน่วยกิต 
 

2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
2.1  วชิาเฉพาะพื้นฐาน 
จ านวน 10  รายวิชา หนว่ยกิตรวม 30  หน่วยกิต 
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
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 ตัดออกจากลุ่มวิชาจ านวน 7 รายวิชา 
TF2001102 วิทยาศาสตร์เส้นใย 3(3-0-6) 
TF2001103 วิทยาศาสตร์ส ี 3(3-0-6) 
TF2001106 การพัฒนาบุคลากรและการ

ฝึกอบรมด้านเทคโนโลย ี
3(3-0-6) 

   TF2001107 พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่ม 3(0-6-3) 
   TF2001108 ความปลอดภยัและอาชวีอนา

มัยในสถานประกอบการ 
3(3-0-6) 

   TF2001109 การจัดการอุตสาหกรรมสิ่งทอ  3(3-0-6) 
   TF2001110 วัสดสุิ่งทอ 3(3-0-6) 

 

เพิ่มรายวชิาใหม่ในกลุ่มวิชาจ านวน 5 รายวชิา 
TF2031101 วิทยาศาสตร์สิ่งทอ 3(3-0-6) 
TF2031103 นวัตกรรมแฟชั่นและ

เทคโนโลยีธุรกิจ     
3(3-0-6) 

TF2031107 การออกแบบคอมพิวเตอร์
กราฟิก 

3(2-2-5) 

TF2031108 เทคโนโลยีการยอ้มสีและการ
สร้างสรรค์ลวดลายบนสิ่งทอ 

3(0-6-3) 

TF2031109 การสร้างสรรค์สิ่งทอ 3(2-2-5)  
รหัสวิชาในกลุ่มวิชาจ านวน 2 รายวชิา 

TF2001101 สถิติส าหรับงานสิ่งทอ                                                                                3(3-0-6) 
TF2001104 การยศาสตร์ในงานสิ่งทอ 3(3-0-6)  

เปลี่ยนรหัสวชิาในกลุ่มวชิาจ านวน 2 รายวิชา 
TF2021103 สถิติส าหรับงานสิ่งทอ                                                                                3(3-0-6) 
TF2031102 การยศาสตร์ในงานสิ่งทอ 3(3-0-6) 

 

รหัสและชื่อวชิาในกลุ่มวชิาจ านวน 1 รายวิชา 
TF2001105 เทคโนโลยีสารสนเทศและ

คอมพิวเตอร์ 
3(2-2-5) 

 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัสและชื่อวชิาในกลุ่มวชิาจ านวน 1 รายวชิา 
TF2031104 ทักษะดิจิทัล 3(2-2-5) 

 
ย้ายจากวิชาชีพเฉพาะดา้น 
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ   
เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา  จ านวน  1 รายวิชา    

TF2031106 หลักการออกแบบแฟชั่นและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

3(2-2-5) 

- วิชาชีพเลือก 
เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา  จ านวน  1 รายวิชา    

TF2031105 สุนทรียภาพในงานเทคโนโลยี
สิ่งทอและแฟชั่น 

3(3-0-6) 

 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 54  หน่วยกิต 
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ   
จ านวน 3  รายวิชา  หน่วยกิตรวม  9  หน่วยกิต 

TF2031101 การวาดภาพ 3(0-6-3) 
TF2031102 หลักการออกแบบ 3(2-2-5) 
TF2031103 การออกแบบลวดลายสิ่งทอ

ด้วยคอมพวิเตอร์ 
3(0-6-3) 

 

2.2 วิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา   51  หน่วยกิต 
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
ยกเลิกวิชาพื้นฐานวิชาชีพจ านวน 3  รายวิชา   

วิชาเอกออกแบบแฟชั่น 
- วิชาชีพบังคับ 
จ านวน  13  รายวิชา  หนว่ยกิตรวม 39 หน่วยกิต 
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี 

วิชาเอกออกแบบแฟชั่น 
- วิชาชีพบังคับ 
จ านวน  15 รายวิชา  หน่วยกิตรวม 45 หน่วยกิต 
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
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รหัสรายวชิา 9 จ านวน  

TF2042101 การวาดภาพคนเพื่อการ
ออกแบบแฟชั่น  

3(0-6-3) 

TF2042102 ประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกาย  3(3-0-6) 
TF2042203 การท าแบบตัดเพื่องานแฟชั่น

เบื้องต้น 
3(0-6-3) 

TF2042206 การพัฒนาแบบตัดเพื่องาน
แฟชั่น 

3(0-6-3) 

TF2042207 คอมพิวเตอร์กราฟกิเพื่องาน 
ออกแบบแฟชั่น 

3(2-2-5) 

TF2042309 การออกแบบแฟชั่นส าหรับเด็ก    3(2-2-5) 
TF2042310 การท าแบบตัดบนหุ่นเพื่องาน

ออกแบบแฟชั่น 
3(0-6-3) 

TF2042312 การถักและการทอเพื่องาน
แฟชั่น 

3(0-6-3) 

TF2042313 การออกแบบแฟชั่นเพื่อสร้าง
ตราสินค้า 

3(2-2-5) 

 
 

เปลี่ยนรหัสรายวชิาจ านวน  9  รายวชิา 
TF2042102 การวาดภาพคนเพื่อการ

ออกแบบแฟชั่น 
3(0-6-3) 

TF2042103 ประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกาย 3(3-0-6) 
TF2042205 การท าแบบตัดเพื่องานแฟชั่น

เบื้องต้น      
3(0-6-3) 

TF2042210 การพัฒนาแบบตัดเพื่องาน
แฟชั่น  

3(0-6-3) 

TF2042208 คอมพิวเตอร์กราฟกิเพื่องาน
ออกแบบแฟชั่น     

3(2-2-5) 

TF2042311 การออกแบบแฟชั่นส าหรับเด็ก 3(2-2-5)   
TF2042209 การท าแบบตัดบนหุ่นเพื่องาน

ออกแบบแฟชั่น 
3(0-6-3) 

TF2042314 การถักและการทอเพื่องาน
แฟชั่น 

3(0-6-3) 

TF2042315 การออกแบบแฟชั่นเพื่อสร้าง
ตราสินค้า    

3(2-2-5) 

 
ย้ายจากวิชาชีพพ้ืนฐาน   
เปลี่ยนรหัสรายวชิาจ านวน  2  รายวชิา 

TF2042101 การวาดภาพส าหรับพื้นฐาน
งานออกแบบแฟชั่น 

3(0-6-3) 

TF2042313 การออกแบบลวดลายสิ่งทอ
ด้วยคอมพวิเตอร์ 

3(0-6-3)   

 
ชื่อและรหัสรายวชิาและชั่วโมงจ านวน 2  รายวชิา 

TF2042208 สิ่งทอพื้นถิ่น  3(3-0-6) 
 

TF2042311 การออกแบบลวดลายพิมพ์สิ่ง
ทอ 

3(2-2-5) 

 

เปลี่ยนชื่อและรหัสรายวิชาและชั่วโมงจ านวน 2  รายวชิา 
TF2042209 การออกแบบและนวัตกรรม 

สิ่งทอพื้นถิ่น 
3(2-2-5)   

 

TF2042312 การออกแบบลวดลายพิมพ์
ส าหรับงานแฟชั่น   

3(1-4-4) 

 

ชื่อและรหัสรายวชิาจ านวน 2  รายวชิา 
TF2042204 การออกแบบแฟชั่น  1 3(1-4-4) 
TF2042205 การออกแบบแฟชั่น  2  3(0-6-3)  

เปลี่ยนชื่อและรหัสรายวิชาจ านวน 2  รายวิชา 
TF2042206 การออกแบบแฟชั่นเบื้องต้น 3(1-4-4) 
TF2042207 การสร้างสรรค์และ 

การออกแบบ 
3(0-6-3) 

 
- วิชาชีพเลือก 
จ านวน   2  รายวิชา  หน่วยกิตรวม   6   หนว่ยกิต 
เลือกจากกลุ่มวิชาจ านวน  12  รายวิชา 

- วิชาชีพเลือก 
จ านวน   2  รายวิชา  หน่วยกิตรวม   6   หนว่ยกิต 
เลือกจากกลุ่มวิชาจ านวน  7  รายวิชา 
ตัดออกจากกลุ่มวิชาจ านวน 5 รายวิชา 

TF2043314 ศิลปะสิ่งทอ  3(2-2-5) 
TF2043320 การจัดการสินค้าแฟชั่น  3(3-0-6) 
TF2043321 เส้ือแฟชั่นต้นแบบ  3(2-2-5) 
TF2012205 โครงสร้างผ้า  3(2-2-5) 

 
ย้ายไปกลุม่วิชาเฉพาะพื้นฐานจ านวน 1 รายวิชา 

TF2043322 สุนทรียภาพของงานสิ่งทอและ
แฟชั่น 
 

3(3-0-6) 
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เพิ่มเข้ามาในกลุ่มวชิาจ านวน 3 รายวชิา 
TF2042322 การแสดงแบบแฟชั่น 3(1-4-4)   
TF2012307 การด าเนินธุรกจิเสื้อผ้า

ส าเร็จรูป 
3(3-0-6) 

TF2012312 การสร้างตราสินค้าส าหรับ 
ผู้ประกอบการ 

3(3-0-6) 

TF2021108 โครงสร้างผ้าและการออกแบบ 3(3-0-6)  
รหัสวิชาในกลุ่มวิชาจ านวน 6 รายวชิา 

TF2043315 การออกแบบเครื่องแต่งกาย
เพื่อการแสดง  

3(2-2-5) 

TF2043316 การถ่ายภาพส าหรับงานแฟชั่น  3(1-4-4) 
TF2043317 การออกแบบเครื่อง

ประกอบการแต่งกาย  
3(2-2-5) 

TF2043318 การพัฒนาแบบตัดบนหุ่นเพื่อ
งานออกแบบแฟชั่น 

3(1-4-4) 

TF2043323 การออกแบบแฟชั่นส าหรับ    
ผู้สูงวัย 

3(2-2-5) 

 

เปลี่ยนรหัสวชิาในกลุ่มวชิาจ านวน 6 รายวิชา 
TF2042316 การออกแบบเครื่อง

ประกอบการแต่งกาย 
3(2-2-5) 

TF2042318 การถ่ายภาพส าหรับงานแฟชั่น 3(1-4-4) 
TF2042319 การออกแบบเครื่องแต่งกาย

เพื่อการแสดง 
3(2-2-5) 

TF2042320 การพัฒนาแบบตัดบนหุ่นเพื่อ
งานออกแบบแฟชั่น      

3(1-4-4) 

TF2042321 การออกแบบแฟชั่นส าหรับ    
ผู้สูงวัย              

3(2-2-5) 

 
รหัสและชื่อวชิาในกลุ่มวชิาจ านวน 1 รายวิชา 

TF2043319 การจัดแสดงสินค้าด้านแฟชั่น  3(2-2-5) 
  

เปลี่ยนรหัสและชื่อวชิาในกลุ่มวชิาจ านวน 1 รายวชิา 
TF2042317 การจัดแสดงสินค้าและการ

ส่งเสริมการขายสินค้าแฟชั่น  
3(2-2-5) 

 
กลุ่มวิชาโครงงาน 
จ านวน 2 รายวิชา หนว่ยกิตรวม  4  หน่วยกิต 
รหัสวิชาในกลุ่มวิชาจ านวน 2  รายวิชา 

TF2042324 การเตรียมโครงงานทาง
ออกแบบแฟชั่น 

1(1-0-2) 

 

TF2042425 โครงงานทางออกแบบแฟชั่น 3(0-6-3)  

กลุ่มวิชาโครงงาน 
จ านวน 2 รายวิชา หนว่ยกิตรวม  4  หน่วยกิต 
เปลี่ยนรหัสวชิาในกลุ่มวชิาจ านวน 2  รายวิชา 

TF2042323 การเตรียมโครงงานทาง
ออกแบบแฟชั่น 

2(2-0-4) 

 

TF2042424 โครงงานทางออกแบบแฟชั่น 3(0-6-3)  
2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
จ านวน 2 รายวิชา หนว่ยกิตเลือกรวม  7  หน่วยกิต 
 
 
รหัสและชื่อวชิาในกลุ่มวชิาจ านวน 1 รายวิชา 

TF2003301 การเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษา 

1(0-2-1) 

 
รหัสวิชาในกลุ่มวิชาจ านวน 1 รายวชิา 

TF2043402 สหกิจศึกษาทางออกแบบ
แฟชั่น             

6(0-40-0) 

 

2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
จ านวน 2 รายวิชา หนว่ยกิตเลือกรวม  7  หน่วยกิต 
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
 
เปลี่ยนรหัสและชื่อวชิาในกลุ่มวชิาจ านวน 1 รายวชิา 

TF2043301 การเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษาทางออกแบบแฟชั่น 

1(0-2-1) 

 
เปลี่ยนรหัสวชิาในกลุ่มวชิาจ านวน 1 รายวิชา 

TF2043402 สหกิจศึกษาทางออกแบบ
แฟชั่น             

6(0-40-0) 

 
รายวิชาใหมใ่นกลุ่มวิชาจ านวน 2 รายวิชา 

TF2043403 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีทาง
ออกแบบแฟชั่น 1 

3(0-40-0) 

TF2043404 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีทาง
ออกแบบแฟชั่น 2 

 

3(0-40-0) 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครระดับปริญญาตรี หรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มีบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต 
เลือกศึกษาจากรายวิชาที่ เปิดสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี และต้องไม่เป็นรายวิชาที่
ไม่นับหน่วยกิต หรือเลือกศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นที่มีความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสถาบัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่ดุลพินิจและความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

รายวิชาที่มีการปรบัปรงุค าอธิบายรายวิชา  (ชื่อรายวิชาเดิม) 
1. หมวดศึกษาทั่วไป 
โครงสร้างของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับ พ.ศ.2559) 

 
1. หมวดศึกษาทั่วไป 
โครงสร้างของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับ พ.ศ.2564) 

2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ 2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
TF2001105 เทคโนโลยีสารสนเทศและ

คอมพิวเตอร์ 
3(2-2-5) 

 การบริหารข้อมูล การใช้อินเทอร์เน็ต การ
สื่ อ ส า ร ส มั ย ให ม่  ก า รน า เท ค โน โล ยี
ส า ร ส น เท ศ ใน ปั จ จุ บั น ม า ใช้ ใ น ง า น
อุตสาหกรรม  การประยุ กต์ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

 

TF2031104 ทักษะดิจิทัล 3(2-2-5) 
 เค รื่ อ งมื อ ส า ห รั บ ก า รท า งาน ร่ ว ม กั น   

แอพพลิเคชั่นเพื่อการท างาน   แอพพลิเคชั่น
เพื่อการติดตอสื่อสาร  แอพพลิเคชั่นเพื่อการ
จัดระบบ แอพพลิเคชั่นเพื่อค้นหาข้อมูล
สารสนเทศและทรัพยากร แอพพลิเคชั่นเพื่อ
การตลาดดิจิทัล 

 

TF2043322 สุนทรียภาพของงานสิ่งทอและ 
แฟชั่น 

3(3-0-6) 

 ความหมายของสุนทรียภาพ มนุษย์กับความ
งาม สุนทรียภาพของงานสิ่งทอและแฟชั่น 
คุณค่าความงามของงานสิ่งทอและแฟชั่นที่มี
ต่อชีวิต สังคม และวัฒนธรรม ประสบการณ์
เชิงสุนทรียะ การวิ เคราะห์การรับรู้ทาง
สุนทรียภาพ 

 

TF2031105 สุนทรียภาพในงานเทคโนโลยี 
สิ่งทอและแฟชั่น 

3(3-0-6)   

 ความงามยุคหลังสมัยใหม่  รสนิยมและวิถี
ชีวิต   แนวโน้มงานออกแบบ   ความงาม
ของงานสิ่งทอและแฟชั่น   เทคโนโลยีกับ
ความงามทางด้านสิ่งทอและแฟชั่น    

 
 

TF2031102 หลักการออกแบบ 3(2-2-5) 
 การออกแบบขั้นพื้นฐาน องค์ประกอบในการ

ออกแบบ ลักษณะของ การออกแบบ การจัด
องค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีสี การประยุกต์ใช้
ในงานออกแบบ 

 

TF2031106 หลักการออกแบบแฟชั่นและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

3(2-2-5) 

 ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของการออกแบบ 
ความคิดสร้างสรรค์  หลักการออกแบบ 
จิตวิทยาในการออกแบบ กระบวนการ
ออกแบบและการใช้เทคโนโลยี แนวโน้มของ
การออกแบบแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

 

TF2031101 การวาดภาพ 3(0-6-3)   
 ฝึกทักษะเกี่ยวกับการวาดรูปทรงพื้นฐาน 

วัสดุและอุปกรณ์ เทคนิคการวาดภาพร่าง 
การวาดภาพจากรูปทรงธรรมชาติและรูปทรง
ที่มนุษย์สร้างขึ้น  การวาดภาพร่างในงาน
ออกแบบ 

 

TF2042101 การวาดภาพส าหรับพื้นฐาน 
งานออกแบบแฟชั่น 

3(0-6-3)   

 ฝึกทักษะเกี่ยวกับการวาดรูปทรงพื้นฐาน 
วัสดุและอุปกรณ์ เทคนิคการวาดภาพร่าง 
การวาดภาพจากรูปทรงธรรมชาติและรูปทรง
ที่มนุษย์สร้างขึ้น  การวาดภาพร่างในงาน
ออกแบบแฟชั่น 

 

TF2042208 สิ่งทอพ้ืนถิ่น 3(0-6-3)   
 ความเป็นมาของสิ่งทอแต่ละพื้นถิ่น ลักษณะ

ของสิ่งทอแต่ละพื้นถิ่น กระบวนการสร้าง
ลวดลาย สุนทรียะในงานสิ่ งทอพื้ นถิ่ น     
การประยุกต์ใช้เพื่องานออกแบบแฟชั่นและ
สิ่งทอ 

 

TF2042204 การออกแบบและนวัตกรรม 
สิ่งทอพื้นถิ่น 

3(2-2-5)   

 ความเป็นมาของสิ่งทอแต่ละพื้นถิ่น ลักษณะ
ของสิ่งทอแต่ละพื้นถิ่น กระบวนการสร้าง
ลวดลาย นวัตกรรมของงานสิ่งทอพื้นถิ่น   
สิ่ ง ท อ พื้ น ถิ่ น กั บ ก า ร อ อ ก แ บ บ                
การประยุกต์ใช้เพื่องานออกแบบแฟชั่นและ
สิ่งทอ 
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TF2042203 การท าแบบตัดเพื่องานแฟชั่น 
เบื้องต้น 

3(0-6-3)   

 ปฏิบัติการท าแบบตัด การท าแบบตัดเสื้อ 
การท าแบบตัดกระโปรง การท าแบบตัด
กางเกง การทดลองแบบตัด 

 

TF2042205 การท าแบบตัดเพื่องานแฟชั่น 
เบื้องต้น 

3(0-6-3)   

 หลักการท าแบบตัดและการตัดเย็บ  การท า
แบบตัดกระโปรง  การท าแบบตัดกางเกง 
การท าแบบตัดเสื้อ  การท าแบบตัดคอ -     
ปกเส้ือ การท าแบบตัดแขนเส้ือ  การตัดเย็บ
เพื่อทดลองแบบตัด 

 

TF2042205 การออกแบบแฟชั่น 2 3(0-6-3)   
 ปฏิบัติการการสืบค้นข้อมูลเพื่อการออกแบบ

แฟชั่น แนวโน้มเครื่องแต่งกายบุรุษและสตรี 
การสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบ   
คอลเลคชั่น การเลือกใช้วัสดุและเทคนิคการ
ตกแต่ง การสร้างต้นแบบ การน าเสนอ
รูปแบบเครื่องแต่งกายบุรุษและสตรี 

 

TF2042207 การสร้างสรรคแ์ละออกแบบ 
แฟชั่น 

3(0-6-3)   

 ปฏิบัติการการสืบค้นข้อมูลเพื่อการออกแบบ
แฟชั่น แนวโน้มเครื่องแต่งกายบุรุษและสตรี   
การสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบคอล
เลคชั่น การเลือกใช้วัสดุและเทคนิคการตกแต่ง        
การวิเคราะห์ตลาดแฟชั่น การน าเสนอรูปแบบ
เครื่องแต่งกายบุรุษและสตรี 

 

TF2042206 การพัฒนาแบบตดัเพื่องาน 
แฟชั่น 

3(0-6-3)   

 ปฏิบัติการวิเคราะห์รูปแบบเสื้อผ้า เทคนิค
การดั ดแป ลงแบ บตัด เสื้ อ  เทคนิ คการ
ดัดแปลงแบบตัดกระโปรง  เทคนิคการ
ดัดแปลงแบบตัดกางเกง  การแก้ไขแบบตัด
ให้เข้ากับรูปร่าง การทดลองแบบตัด 

 

TF2042210 การพัฒนาแบบตดัเพื่องาน 
แฟชั่น 

3(0-6-3)   

 ปฏิบัติการวิเคราะห์รูปแบบเสื้อผ้า  การปรับ
แบบตัดตามกายวิภาค การดัดแปลงแบบ  
ตัด เสื้ อ  การดั ดแปลงแบบตัดแขน เสื้ อ            
การดัดแปลงแบบตัดปกเสื้อ  การดัดแปลง
แบบตัดกระโปรง  การทดลองแบบตัด  

 

TF2042207 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อ 
งานออกแบบแฟชั่น    

3(2-2-5) 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 
โปรแกรมอโดบีโฟโต้ชอป โปรแกรมอโดบี 
อิลาสเตเตอร์ กราฟิกในงานออกแบบแฟชั่น 
การประยุกต์ใช้ในงานออกแบบแฟชั่นและ 
สิ่งทอ 

 
 

TF2042208 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อ 
งานออกแบบแฟชั่น    

3(2-2-5) 

 การใช้เครื่องมือโปรแกรมอโดบีอิลาสเตเตอร์  
โปรแกรมอโดบีโฟโต้ชอป  โปรแกรมอโดบี
อินดีไซนส์ าหรับงานออกแบบแฟชั่น การวาด
เส้ือผ้าในงานแฟชั่น  เทคนิคการวาดเสื้อผ้า
โดยละเอียดส าหรับการผลิต  การน าเสนอ
ผลงานอย่างสร้างสรรค์เพื่องานออกแบบ
แฟชั่นและสิ่งทอ 

 

TF2042311 การออกแบบลวดลายพิมพ์ 
สิ่งทอ 

3(2-2-5) 

 ลวดลายพิมพ์สิ่งทอ หลักการออกแบบ
ลวดลาย การวิเคราะห์และการประยุกตใ์ช้
แนวโน้มแฟชั่น  กระบวนการออกแบบ
ลวดลาย   การสร้างต้นแบบ การน าเสนอ
รูปแบบลวดลายพิมพ์สิ่งทอ  
 

 

TF2042312 การออกแบบลวดลายพิมพ์ 
ส าหรับงานแฟชั่น   

3(1-4-4) 

 ก า ร อ อ ก แ บ บ ล ว ด ล า ย พิ ม พ สิ่ ง ท อ          
การวิเคราะห์แนวโนมแฟชั่นกับการออกแบบ      
การประยุกต์ลวดลายพิมพ์ส าหรับงานแฟชั่น
และผลิตภัณฑ์สิ่ งทอ กระบวนการสร้าง
ต้นแบบลวดลายพิมพ์ การน าเสนอรูปแบบ
ลวดลายพิมพส าหรับงานแฟชั่น 

 

TF2042312 การถักและการทอเพื่อ 
งานแฟชั่น 

3(0-6-3) 

 ปฏิบัติการการถักและการทอ  รูปแบบลวดลาย
การถักและการทอ วัสดุส าหรับการถักและ    
การทอ กระบวนการถักและทอ การออกแบบ
และพัฒนาลวดลาย  การประยุกต์ใช้ในงาน
ออกแบบแฟชั่นและ สิ่งทอ 
 
 

 

TF2042314 การถักและการทอเพื่อ 
งานแฟชั่น 

3(0-6-3) 

 ปฏิบัติการการถักและการทอ โครงสร้างของ
ลวดลายการถักและการทอ วัสดุส าหรับการถัก
แ ล ะ ก า ร ท อ  ก ร ะ บ ว น ก า ร ถั ก แ ล ะ ท อ             
ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ พั ฒ น า ล ว ด ล า ย                
การประยุกต์ใช้ในงานออกแบบแฟชั่นและ สิ่งทอ 

 

https://www.google.co.th/search?biw=1366&bih=651&q=%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B5+%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj897m3ivvRAhVmG5oKHZ_mA2AQvwUIFSgA
https://www.google.co.th/search?biw=1366&bih=651&q=%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B5+%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj897m3ivvRAhVmG5oKHZ_mA2AQvwUIFSgA
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TF2043317 การออกแบบเครื่องประกอบ 
การแตง่กาย   

3(2-2-5) 

 เครื่องประกอบการแต่งกาย  ประเภทของ
เครื่องประกอบการแต่งกาย การเลือกใช้วัสดุ  
การสร้างแบบตัด การตัดเย็บ การน าเสนอ
เครื่องประกอบการแต่งกาย 

 

TF2042316 การออกแบบเครื่องประกอบ 
การแตง่กาย   

3(2-2-5) 

 หลักการออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย 
ประ เภทของเครื่ องประกอบการแต่ งกาย      
การพัฒนารูปแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย 
ก าร เลื อ ก ใช้ วั สดุ แ ละ เท คนิ ค ก ารตกแต่ ง        
การสร้างแบบตัดและการตัดเย็บ การน าเสนอ
เครื่องประกอบการแต่งกาย 

 

TF2043319 การจัดแสดงสินค้าด้านแฟชั่น 3(2-2-5) 
 วัตถุประสงค์ของการจัดแสดงสินค้าด้าน

แฟชั่น  ประเภทและรูปแบบการจัดแสดง  
ก ารวิ เค ราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ก ารจั ดแสด ง      
การออกแบบส่วนจัดแสดง เทคนิคการ
น าเสนอสินค้าแฟชั่น 
 

 

T2042317 การจัดแสดงสินค้าและการ 
ส่งเสริมการขายสินค้าแฟชั่น    

3(2-2-5) 

 แนวคิดการออกแบบและการจัดแสดงสินค้า
แฟชั่น  กลยุทธ์การจัดแสดงสินค้าและ    
การส่งเสริมการขายสินค้าแฟชั่น รูปแบบการ
จัดแสดงสินค้า  การตกแต่งร้านค้าและการ
สร้างบรรยากาศ  แนวโน้มการจัดแสดง
สินค้าและการส่งเสริมการขายธุรกิจออนไลน์ 
ปฏิบัติการสร้างสรรค์การจัดแสดงสินค้า
แฟชั่น 

 

TF2012313 การท าแบบตัดและวางแบบ 
ด้วยคอมพิวเตอร์    

3(1-4-4) 

 โปรแกรมการสร้างแบบตัดและวางแบบตัด
ด้วยคอมพิวเตอร์ การสร้างแบบตัดและ   
การปรับขนาดเสื้อบุรุษ การสร้างแบบตัด
และการปรับขนาดเสื้อสตรี การสร้างแบบตัด
และการปรับขนาดกระโปรง การสร้างแบบ
ตัดและการปรับขนาดกางเกง การวางแบบ
ตัดเสื้อผ้าและพิมพ์ข้อมูล 

 

TF2012310 การท าแบบตัดด้วยคอมพิวเตอร์  3(1-4-4) 
 โปรแกรมการสร้างแบบตัดด้วยคอมพิวเตอร์ 

การใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
การสร้างแบบตัด เสื้ อด้ วยคอมพิว เตอร์    
การสร้างแบบตัดกระโปรงด้วยคอมพิวเตอร์ 
การสร้างแบบตัดกางเกงด้วยคอมพิวเตอร์ 

 

TF2043315 การออกแบบเครื่องแต่งกาย 
เพื่อการแสดง    

3(2-2-5) 

 การออกแบบเครื่องแต่งกาย ประเภทของ
การออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง 
การวิเคราะห์บทบาทตัวละคร การแต่งหน้า 
การน าเสนอรูปแบบเครื่องแต่งกายเพื่ อ   
การแสดง 

 

TF2042319 การออกแบบเครื่องแต่งกาย 
เพื่อการแสดง    

3(2-2-5) 

 การออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง 
ประเภทของการออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อ
การแสดง การวิเคราะห์บทบาทตัวละครและ
งานสื่อสารต่างๆ การสร้างสรรค์รูปแบบ
เครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง  การน าเสนอ
รูปแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง 

 

TF2043323 การออกแบบแฟชั่นส าหรบั 
ผู้สูงวัย    

3(2-2-5) 

 สรีระผู้สูงวัย จิตวิทยาและวิถีชวีิตผู้สูงวยั 
การวิเคราะห์เพือ่การออกแบบ การเลือกใช้
วัสดุการออกแบบส าหรับผู้สูงวยั 

 

TF2042321 การออกแบบแฟชั่นส าหรบั 
ผู้สูงวัย    

3(2-2-5) 

 สรีระผู้สูงวัย จิตวิทยาและวิถีชีวิตผู้สูงวัย 
การวิเคราะห์เพื่อการออกแบบ การออกแบบ
แฟชั่นส าหรับผู้สูงวัย  การเลือกใช้วัสดุในการ
ออกแบบส าหรับผู้สู งวัย   การน า เสนอ
รูปแบบแฟชั่น 

 

TF2042324 การเตรยีมโครงงานทาง 
ออกแบบแฟชั่น    

1(1-0-2) 

 กระบวนการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย  การเก็บ
รวบรวมข้อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล    
การเขียนรายงานการวิจัย การน าเสนอ
โครงงานด้านออกแบบแฟชั่น 

 

TF2042324 การเตรยีมโครงงานทาง 
ออกแบบแฟชั่น    

1(1-0-2) 

 ระเบียบวิจัยดานการออกแบบ  การสืบคน       
ขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะห     
ขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย การน าเสนอ
เค้าโครงโครงงานทางออกแบบแฟชั่น 
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TF2042425 โครงงานทางออกแบบแฟชั่น 3(0-6-0) 
 ปฏิบัติการวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบ

เครื่อ งแต่ งกายแฟชั่ น  กระบวนการคิด
สร้างสรรค์เชิงวิเคราะห์  การพัฒนาผลงาน
การออกแบบ  เทคนิคการน าเสนอ การเสนอ
โครงงานออกแบบแฟชั่น 

 

TF2042424 โครงงานทางออกแบบแฟชั่น 3(0-6-0) 
 ปฏิบัติการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล  

การบูรณาการองค์ความรู้ด้านสิ่งทอและ
แฟชั่น การสร้างสรรค์รูปแบบแฟชั่นเครื่อง
แต่งกาย  การอภิปรายผล  เทคนิคการ
น าเสนอและการเผยแพร่ผลงาน  การจัดท า
รูปเล่มโครงงานทางออกแบบแฟชั่น 

 

รายวิชาใหมใ่นหลักสูตร  
 1. หมวดศึกษาทั่วไป 

โครงสร้างของหลักสูตร หมวดศึกษาทัว่ไป (ฉบับ พ.ศ.2564) 
 2. หมวดวชิาเฉพาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TF2031101 วิทยาศาสตร์สิ่งทอ 3(3-0-6) 

 ความเป็นมาของสี  ประเภทและคุณสมบัติ
ของสีในงานสิ่งทอ  จิตวิทยาของสีงานสิ่งทอ  
ความเป็นมาของสิ่งทอ ชนิดและคุณสมบัติ
ของเส้นใยและพื้นผ้า  โครงสร้างของเส้นใย  
การประยุกต์การใช้สีและผ้าในงานออกแบบ 

 
TF2031103 นวัตกรรมแฟชั่นและเทคโนโลยี 

ธุรกิจ 
3(3-0-6) 

 นวัตกรรมในงานแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
การตลาดของสินค้าแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่ง
ทอในปัจจุบันและอนาคต การค านวณต้นทุน
ขอ งสิน ค้ าแฟชั่ น และผลิ ตภัณ ฑ์ สิ่ งท อ
เบื้ อ งต้ น  ก ารพั ฒ น าธุ รกิ จแฟ ชั่ น และ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

 
TF2031107 การออกแบบคอมพิวเตอร

กราฟก 
3(2-2-5) 

 

พื้นฐานคอมพิวเตอร์กราฟิก  ทฤษฎีสีกับงาน
ออกแบบกราฟิก  หลักการออกแบบงาน 
กราฟิ ก และประ เภ ท ขอ งภ าพ กราฟิ ก      
การสร้างภาพกราฟฟิกด้วย  โปรแกรม        
อิลาสเตเตอร์   การสร้างภาพกราฟิกด้วย  
โฟโต้ชอป 

 
TF2031108 เทคโนโลยีการย้อมสีและการ

สร้างสรรค์ลวดลายบนสิ่งทอ 
3(0-6-3) 

 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการย้อมสี ใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทฤษฏีสีส าหรับงานสิ่งทอ
และแฟชั่น  ประเภทและสมบัติของสีย้อม 
กระบวนการเตรียมและการย้อมสีบนวัสดุ  
สิ่งทอ เทคนิคการสร้างสรรค์ลวดลายบน  
ผืนผ้า การประยุกต์ใช้ในการออกแบบเพื่อ
การสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์สิ่ งทอและ
แฟชั่น 
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TF2031109 การสร้างสรรค์สิ่งทอ 3(2-2-5)    
 เทคโนโลยี ในการสร้างสรรค์วัสดุสิ่ งทอ 

ประเภทเทคโนโลยีในการสร้างผลิตภัณฑ์จาก
สิ่งทอ เทคโนโลยีสิ่งทอในอนาคต เทคนิค
การสร้างสิ่งทอผ่านเทคโนโลยี การพัฒนา
สินค้าจากสิ่งทอผ่านกระบวนการสร้างสรรค์
ทางเทคโนโลยี 

 
TF2042322 การแสดงแบบแฟชั่น 3(1-4-4)   

 หลักการจัดแสดงแบบแฟชั่น  การวิเคราะห์
รูปแบบเวที การเตรียมเวทีและการใช้แสงสี  
การเลือกเพลงประกอบ การจัดเตรียมการ
แสดง การแต่งหน้าเพื่อการแสดง และการ
น าเสนอแสดงแบบแฟชั่น 

 
TF2012307 การด าเนินธุรกิจเสื้อผ้า

ส าเร็จรูป 
3(3-0-6) 

 ห ลัก ก ารเกี่ ย วกั บ ก ารด า เนิ น ธุ รกิ จ ใน
อุตสาหกรรมเส้ือผ้าส าเร็จรูป ระบบเอกสาร
ในงานจัดการสินค้าเส้ือผ้า ภาษาอังกฤษเพื่อ
ธุรกิจเสื้อผ้า ต้นทุนเส้ือผ้าอุตสาหกรรม การ
น าเข้ าและส่ งออกในงานอุตสาหกรรม 
ความส าคัญวัฒนธรรมของกลุ่มลูกค้าใน
อุตสาหกรรมเส้ือผ้า 

TF2012312 การสร้างตราสินค้าส าหรับ 
ผู้ประกอบการ 

3(3-0-6) 

 แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ หลักการสร้าง
และบริหารตราสินค้า การวิเคราะห์แนวโน้ม
แฟชั่นเส้ือผ้าส าเร็จรูป การสร้างตราสินค้าใน
ระบบอุตสาหกรรม การสร้างภาพลักษณ์
ธุรกิจแฟชั่นเสื้อผ้าส าเร็จรูป การจัดท าแผน
ธุรกิจและมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

TF2021108 โครงสร้างผ้าและ 
การออกแบบ 

3(3-0-6) 

 โครงสร้างผ้าทอ  การทอผ้า  การถักผ้า    
การออกแบบลวดลายผ้าทอและผ้าถัก   
การวิเคราะห์ผ้า 

 
TF2043403 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ทางออกแบบแฟชั่น 1        
3(0-40-0) 

 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านออกแบบแฟชั่น 
ตามลักษณะงานในต าแหน่งงานที่ได้รับ เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า  8  สัปดาห์  จัดท ารายงาน
การปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของพนักงาน 
พี่เล้ียงและอาจารย์นิเทศ     
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TF2043404 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ทางออกแบบแฟชั่น 2        

3(0-40-0) 

 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านออกแบบแฟชั่น 
ตามลักษณะงานในต าแหน่งงานที่ได้รับ เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า  8  สัปดาห์  จัดท ารายงาน
การปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของพนักงาน 
พี่เล้ียงและอาจารย์นิเทศ 

 

วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ ์
- วิชาชีพบังคับ 
จ านวน  13  รายวิชา  หนว่ยกิตรวม 39 หน่วยกิต 
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
 
 

วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
- วิชาชีพบังคับ 
จ านวน  15 รายวิชา  หน่วยกิตรวม 45 หน่วยกิต 
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
ตัดออกจากกลุ่มวิชาจ านวน  2  รายวชิา 

TF2052203 การเขียนแบบ 3(2-2-5) 
TF2052208 กราฟิกงานออกแบบ 3(2-2-5) 

ย้ายไปกลุม่วิชาชีพเลือกจ านวน 1 รายวิชา 
TF2052312 บรรจุภัณฑ์สิ่งทอ 3(2-2-5) 

 

เพิ่มเข้าในกลุ่มวิชาจ านวน 4  รายวิชา 
TF2052204 การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์  

สิ่งทอ 
3(2-2-5) 

TF2052309 การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
ประกอบเครื่องหนัง 

3(2-2-5)    

TF2052313 การตัดเย็บและการตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

3(0-6-3) 

TF2052314 การออกแบบอย่างยั่งยืน 3(0-6-3) 
 

รหัสรายวชิาจ านวน  5  รายวิชา 
 

TF2052101 การวาดเส้นส าหรับงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

3(0-6-3) 

TF2052102 ประวัติศาสตร์สิ่งทอ 3(3-0-6) 
TF2052204 การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3(0-6-3) 
TF2052311 การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

ส าหรับเครื่องเรือน 
3(1-4-4) 

TF2052312 การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
ส าหรับเครื่องเรือน 

3(1-4-4) 

 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัสรายวชิาจ านวน  5  รายวชิา 
 

TF2052102 การวาดเส้นส าหรับงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

3(0-6-3) 

TF2052103 ประวัติศาสตร์สิ่งทอ 3(3-0-6) 
TF2052205 การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3(0-6-3) 
TF2052206 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  

พื้นถิ่น 
3(2-2-5) 

TF2052312 การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
ส าหรับเครื่องเรือน 

3(1-4-4) 

 

 
ย้ายจากวิชาชีพพ้ืนฐาน   
เปลี่ยนรหัสรายวชิาจ านวน  1  รายวชิา 

TF2052101 การวาดภาพ 3(0-6-3) 
 

 

   

รหัสรายวชิาและชั่วโมงจ านวน 1  รายวิชา 
TF2052310 การออกแบบเคหะสิ่งทอ 3(2-2-5)  

เปลี่ยนรหัสรายวชิาและชั่วโมงจ านวน 1  รายวชิา 
TF2052311 การออกแบบเคหะสิ่งทอ 3(1-4-4)  

ชื่อและรหัสรายวชิาและชั่วโมงจ านวน 3  รายวชิา 
TF2052205 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ 3(0-6-3) 
TF2052309 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ 
3(0-6-3) 

TF2052313 เทคนิคการทอ 3(0-6-3)  

เปลี่ยนชื่อและรหัสรายวิชาและชั่วโมงจ านวน 3  รายวชิา 
TF2052208 การเขียนแบบด้วย

คอมพิวเตอร์   
3(2-2-5) 

TF2052310 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 3 มิติ 

3(0-6-3) 

TF2052315 เทคนิคการสร้างสรรค์บนสิ่งทอ 3(1-4-4)  
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- วิชาชีพเลือก 
จ านวน   2  รายวิชา  หน่วยกิตรวม   6   หนว่ยกิต 
เลือกจากกลุ่มวิชาจ านวน  15  รายวิชา 

- วิชาชีพเลือก 
จ านวน   2  รายวิชา  หน่วยกิตรวม   6   หนว่ยกิต 
เลือกจากกลุ่มวิชาจ านวน  14  รายวิชา 
ตัดออกจากกลุ่มวิชาจ านวน  7  รายวชิา 

TF2052319 การออกแบบลวดลายทอ 3(2-2-5) 
TF2052321 สีกับการออกแบบ 

 
3(2-2-5) 

TF2052323 การออกแบบลวดลายถัก 3(2-2-5) 
TF2012205 โครงสร้างผ้า 3(2-2-5) 
TF2012313 การท าแบบตัดและวางแบบ

ด้วยคอมพวิเตอร์ 
3(1-4-4) 

TF2042311 การออกแบบลวดลายพิมพ์  
สิ่งทอ 

3(2-2-5) 

TF2043314 ศิลปะสิ่งทอ 3(2-2-5) 
 
ย้ายไปกลุม่วิชาเฉพาะพื้นฐานจ านวน 1 รายวิชา 

TF2043322 สุนทรียภาพของงานสิ่งทอและ
แฟชั่น 

3(3-0-6) 

 
เพิ่มเข้ามาในกลุ่มวชิาจ านวน 4 รายวชิา 

TF2052316 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย
คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 

TF2052322 องค์ประกอบศิลป์ในงาน
ออกแบบ 

3(2-2-5) 

TF2052323 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
แฟชั่น 3 มิต ิ

3(1-4-4) 

TF2052327 คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว 3 มิต ิ

3(1-4-4) 

 
ย้ายมาจากวชิาชีพบังคับจ านวน 1 รายวิชา 

TF2052324 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5)  

 

รหัสวิชาในกลุ่มวิชาจ านวน 3 รายวชิา 
TF2052315 การท าหุ่นจ าลองผลิตภัณฑ์  

สิ่งทอ 
3(1-4-4) 

TF2052318 กระบวนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

3(2-2-5) 

TF2052317 การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
สร้างสรรค์ 

3(1-4-4) 

รหัสและจ านวนชั่วโมงเรียนในกลุ่มวชิาจ านวน 1 รายวชิา 
TF2052322 การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

เพื่อสิ่งแวดล้อม 
3(1-4-4) 

 

เปลี่ยนรหัสวชิาและชื่อวชิาในกลุ่มวชิาจ านวน 3 รายวชิา 
TF2052317 การท าหุ่นจ าลองผลิตภัณฑ์  

สิ่งทอ 
3(1-4-4) 

TF2052321 กระบวนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

3(2-2-5) 

TF2052320 การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
เชิงสร้างสรรค์ 

3(1-4-4) 

 
เปลี่ยนรหัสวชิาและจ านวนชั่วโมงเรียนในกลุ่มวิชาจ านวน 1 รายวิชา 

TF2052326 การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
เพื่อสิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) 

 
รหัสและชื่อวชิาในกลุ่มวชิาจ านวน  3 รายวชิา 

TF2052314 การจัดแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ 

3(2-2-5) 

TF2052316 การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

3(1-4-4) 

TF2052320 การสร้างสรรค์งานออกแบบ 3(2-2-5)  

เปลี่ยนรหัสวชิาและชื่อวชิาในกลุ่มวชิาจ านวน 3 รายวชิา 
TF2052318 การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3(1-4-4) 
TF2052319 การจัดแสดงสินค้าสู่เชิง

พาณิชย ์
3(2-2-5) 

TF2052325 การสร้างสรรค์ศิลปะสิ่งทอ 3(2-2-5)  
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กลุ่มวิชาโครงงาน 
จ านวน 2 รายวิชา หนว่ยกิตรวม  4  หน่วยกิต 
รหัสวิชาในกลุ่มวิชาจ านวน 1  รายวิชา 

TF2042324 การเตรียมโครงงานทาง
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

1(1-0-2) 

รหัสวิชาในกลุ่มวิชาจ านวน  1  รายวชิา 
TF2052425 โครงงานทางออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ 
3(0-6-0) 

 

กลุ่มวิชาโครงงาน 
จ านวน 2 รายวิชา หนว่ยกิตรวม  4  หน่วยกิต 
เปลี่ยนรหัสวชิาและชื่อวชิาในกลุ่มวชิาจ านวน 1  รายวิชา 

TF2052328 การเตรียมโครงงานทาง
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
 

1(1-0-2) 

เปลี่ยนรหัสวชิาและชื่อวชิาในกลุ่มวชิาจ านวน  1  รายวชิา 
TF2052429 โครงงานทางออกแบบ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
3(0-6-3) 

 
2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
จ านวน 2 รายวิชา หนว่ยกิตเลือกรวม  7  หน่วยกิต 
 
รหัสและชื่อวชิาในกลุ่มวชิาจ านวน 1 รายวิชา 

TF2003301 การเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษา 

1(0-2-1) 

 
รหัสวิชาในกลุ่มวิชาจ านวน 1 รายวชิา 

TF2053402 สหกิจศึกษาทางออกแบบ
ผลิตภัณฑ์             

6(0-40-0) 

 

2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
จ านวน 2 รายวิชา หนว่ยกิตเลือกรวม  7  หน่วยกิต 
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
เปลี่ยนรหัสวชิาและชื่อวชิาในกลุ่มวชิาจ านวน 1 รายวชิา 

TF2053402 การเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษาทางออกแบบผลิตภัณฑ์
สิ่งทอ            

1(0-2-1) 

 
เปลี่ยนรหัสวชิาและชื่อวชิาในกลุ่มวชิาจ านวน 1 รายวชิา 

TF2053402 สหกิจศึกษาทางออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ             

6(0-40-0) 

 
รายวิชาใหมใ่นกลุ่มวิชาจ านวน 2 รายวิชา 

TF2053403 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีทาง
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 1 

3(0-40-0) 

TF2053404 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีทาง
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 2 

3(0-40-0) 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครระดับปริญญาตรี หรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มีบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต 
เลือกศึกษาจากรายวิชาที่ เปิดสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี และต้องไม่เป็นรายวิชาที่
ไม่นับหน่วยกิต หรือเลือกศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นที่มีความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสถาบัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่ดุลพินิจและความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

รายวิชาที่มีการปรบัปรงุค าอธิบายรายวิชา  (ชื่อรายวิชาเดิม) 
1. หมวดศึกษาทั่วไป 
โครงสร้างของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับ พ.ศ.2559) 

 
1. หมวดศึกษาทั่วไป 
โครงสร้างของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับ พ.ศ.2564) 

2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ 2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
 

TF2001105 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 

 การบริหารข้อมูล การใช้อินเทอร์เน็ต การ
สื่ อ ส า ร ส มั ย ให ม่  ก า รน า เท ค โน โล ยี
ส า ร ส น เท ศ ใน ปั จ จุ บั น ม า ใช้ ใน ง า น
อุตสาหกรรม  การประยุ กต์ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

 

 
TF2031104 ทักษะดิจิทัล 3(2-2-5) 

 เค รื่ อ งมื อ ส า ห รั บ ก า รท า งาน ร่ ว ม กั น        
แอปพลิเคชันเพื่อการท างาน  แอปพลิเคชัน
เพื่อการติดต่อสื่อสาร  แอปพลิเคชันเพื่อการ
จัดระบบ แอปพลิเคชันเพื่อค้นหาข้อมูล
สารสนเทศและทรัพยากร แอปพลิเคชันเพื่อ
การตลาดดิจิทัล 
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TF2043322 สุนทรียภาพของงานสิ่งทอและ 
แฟชั่น 

3(3-0-6) 

 ความหมายของสุนทรียภาพ มนุษย์กับความ
งาม สุนทรียภาพของงานสิ่งทอและแฟชั่น 
คุณค่าความงามของงานสิ่งทอและแฟชั่นที่มี
ต่อชีวิต สังคม และวัฒนธรรม ประสบการณ์
เชิงสุนทรียะ การวิ เคราะห์การรับรู้ทาง
สุนทรียภาพ 

 

TF2031105 สุนทรียภาพในงานเทคโนโลยี 
สิ่งทอและแฟชั่น 

3(3-0-6)   

 ความงามยุคหลังสมัยใหม่  รสนิยมและวิถี
ชีวิต แนวโน้มงานออกแบบ ความงามของ
งานสิ่งทอและแฟชั่น เทคโนโลยีกับความงาม
ทางด้านสิ่งทอและแฟชั่น    

 
 

TF2031102 หลักการออกแบบ 3(2-2-5) 
 การออกแบบขั้นพื้นฐาน องค์ประกอบในการ

ออกแบบ ลักษณะของ การออกแบบ การจัด
องค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีสี การประยุกต์ใช้
ในงานออกแบบ 

 

TF2031106 หลักการออกแบบแฟชั่นและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

3(2-2-5) 

 ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของการออกแบบ 
ความคิดสร้างสรรค์  หลักการออกแบบ 
จิตวิทยาในการออกแบบ กระบวนการ
ออกแบบและการใช้เทคโนโลยี แนวโน้มของ
การออกแบบแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

 

TF2052204 การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3(0-6-3) 
 ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์  ประเภท

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ แนวคิดและแรงบันดาลใจที่
ส่ งผลต่ อ งาน ออ กแบ บ   ส ไต ล์ ใน งาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอขั้นต้น 

 

TF2052205 การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3(0-6-3) 

 

ศึกษาและเรียนรู้ท ฤษฎี ก ารออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ความหมายและประเภท
ของผลิตภัณฑ์ ค้นคว้าข้อมูลแรงบันดาลใจ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดแนวคิด โทนสี
โ ค ร ง ร่ า ง เง า  ก า ร เลื อ ก ใช้ วั ส ดุ แ ล ะ
รายละเอียดใน การออกแบบคอลเล็คชั่น 
ป ฏิ บั ติ ก า ร เขี ย น แ ล ะ ก า ห น ด ข น า ด         
การน าเสนอผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

 

TF2052205 คอมพิวเตอร์เพื่อ            
การเขียนแบบ 

3(0-6-3) 

 ปฏิบัติการเขียนแบบชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์  
การเขียนแบบแสดงวิธีการประกอบชิ้นงาน  
การแสดงแบบของผลิตภัณฑ์ การเขียนแบบ
สั่งงาน 

 

TF2052208 การเขียนแบบด้วย
คอมพิวเตอร์   

3(2-2-5) 

 

ศึ ก ษ าและป ฏิ บั ติ ก าร เขี ย น แ บ บ ด้ ว ย
โปรแกรม การจัดวางภาพด้าน สัญลักษณ์ใน
งานเขียนแบบ การเขียนภาพตัด การเขียน
ภาพสามมิติและการเขียนภาพชิ้ นงาน
ผลิตภัณฑ์ 

 

TF2052309 คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ 

3(0-6-3) 

 ปฏิบัติการออกแบบและสร้างงาน 3 มิติ  
การประกอบชิ้นงาน การออกแบบชิ้นงาน  
การสร้างรูปแบบการเคลื่อนไหว 

 

TF2052310 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 3 มิติ 

3(0-6-3) 

 

ปฏิบัติการออกแบบและสร้างงานจ าลองภาพ 
3 มิติ  การสร้างและการประกอบชิ้นงาน 
การก าห น ด คุณ สมบั ติ ขอ งพื้ น ผิ ววั สดุ       
การสร้างภาพเสมือนจริงและการจัดแสง 

 

TF2052314 การจัดแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ 

3(2-2-5) 

 แนวคิดการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
องค์ประกอบในการจัดการส่งเสริมการขาย
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จิตวิทยาเพื่อส่งเสริมการ
ขาย ประเภทของการจัดแสดงสินค้าและ
นิทรรศการการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับ
จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ 

 

TF2052319 การจัดแสดงสินค้าสู่เชิง
พาณิชย ์

3(2-2-5) 

 

ศึกษาเรียนรู้การจัดแสดงสินค้า รูปแบบการ
วางแผนงานการเตรียมงานสื่ อ  วิธีการ
น าเสนอผลงานออกแบบ ฝึกปฏิบัติการจัด
แสดงผลงานสู่เชิงพาณิชย์  การวางเป้าหมาย
ทางการตลาดและสอดคล้องกับองค์กรการ
สื่อสาร การแสดงผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์
สิ่งทอแฟชั่น 
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TF2052316 การถ่ายภาพเพื่องาน
ออกแบบผลิตภณัฑ์สิ่งทอ 

3(1-4-4) 

 อุปกรณ์ที่ ใช้ ในการถ่ายภาพ  หลักการ
ถ่ายภาพเพื่อสร้างสรรค์ในงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  การจัดองค์ประกอบ  การ
จัดแสง  มุมมองในการสื่อความหมาย   

 

TF2052318 การถ่ายภาพผลิตภณัฑ์สิ่งทอ 3(1-4-4) 
 อุปกรณ์ที่ ใช้ ในการถ่ายภาพ  หลักการ

ถ่ายภาพเพื่อสร้างสรรค์ในงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  การจัดองค์ประกอบ  การ
จัดแสง  มุมมองในการสื่อความหมาย   

 

TF2052320 การสร้างสรรค์งานออกแบบ 3(2-2-5) 
 แนวคิดในการออกแบบ  กระบวนการ

สร้างสรรค์  ประเภทวัสดุ   หลักการจัด
องค์ประกอบ  กระบวนการสร้างสรรค์และ
ประยุกต์ใช้ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  
การน าเสนองาน 

 

TF2052325 การสร้างสรรค์ศิลปะสิ่งทอ 3(2-2-5) 

 

ฝึ กป ฏิ บั ติ เกี่ ย ว กั บ ก ารอ อ ก แบ บ และ
สร้างสรรค์ศิลปะบนสิ่งทอ รูปแบบของการ
ท าลวดลายบนสิ่ งทอ กระบวนการผลิต
ลวดลาย การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์เพื่อ
สร้างสรรค์ผลงาน เทคนิควิธีการสร้างสรรค์
การน าเสนอผลงาน การน าผลงานศิลปะสิ่ง
ทอไปใช้ในเชิงพาณิชย์ 

 

TF2052324 การเตรยีมโครงงานทาง
ออกแบบผลิตภณัฑ์ 

1(1-0-2) 

 ระเบียบวิจัยด้านการออกแบบ   การสืบค้น
ข้อมูลด้านการออกแบบ การวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อใช้ในงานวิจัย การเขียนโครงการวิจัย 
การน าเสนอบทความทางวิชาการ 

 

TF2052328 การเตรยีมโครงงานทาง
ออกแบบผลิตภณัฑ์สิ่งทอ 

1(1-0-2) 

 การเรียนรู้พื้นฐานระเบียบวิธกีารท าวิจยัที่
จ าเป็นในงานด้านการออกแบบ การเรียนรู้
การจัดท ารูปเล่ม การวิเคราะหข์้อมูล การ
น าเสนอข้อมูลและการจัดท าเค้าโครงเพือ่
การน าเสนอเค้าโครงโครงงานต่อยอดไปสู่
การท าโครงงานทางออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 

TF2052425 โครงงานทางออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(0-9-0) 
การเขียนและเสนอหัวข้อด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ สิ่ งทอ กระบวนการวางแผน
โครงงาน การค้นคว้าข้อมูลเพื่อหาประเด็น
ปัญหา   การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล  
การน าเสนอรายงานและเผยแพร่ผลงาน  

TF2052429 โครงงานทางออกแบบผลติภณัฑ์สิ่งทอ 3(0-6-3) 
การเขียนและเสนอหัวข้อด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การบูรณาการองค์ความรู้ด้าน 
สิ่งทอและแฟชั่น กระบวนการค้นคว้าข้อมูล 
วางแผนเพื่อหาประเด็นปัญหา การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอรายงานและ
เผยแพร่ผลงาน 

 

รายวิชาใหมใ่นหลักสูตร  
 1. หมวดศึกษาทั่วไป 

โครงสร้างของหลักสูตร หมวดศึกษาทัว่ไป (ฉบับ พ.ศ.2564) 
 

 2. หมวดวชิาเฉพาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TF2031101 วิทยาศาสตร์สิ่งทอ 3(3-0-6) 

 ความเป็นมาของสี  ประเภทและคุณสมบัติ
ของสีในงานสิ่งทอ  จิตวิทยาของสีงานสิ่งทอ  
ความเป็นมาของสิ่งทอ ชนิดและคุณสมบัติ
ของเส้นใยและพื้นผ้า  โครงสร้างของเส้นใย  
การประยุกต์การใช้สีและผ้าในงานออกแบบ 

 
TF2031103 ธุรกิจแฟชั่นและผลิตภัณฑ ์ 3(3-0-6) 

 องค์ประกอบของธุรกิจแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ 
การตลาดของสินค้าแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ 
ระบบการเงินส าห รับ ธุรกิ จแฟชั่ นและ
ผลิตภัณฑ์ ต้นทุนสินค้าแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ 
การพัฒนาธุรกิจแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ 
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TF2031107 การออกแบบคอมพิวเตอร์

กราฟิก 
3(2-2-5) 

 

พื้นฐานคอมพิวเตอร์กราฟิก  ทฤษฎีสีกับงาน
ออกแบบกราฟิก  หลักการออกแบบงาน 
กราฟิ ก และประ เภ ท ขอ งภ าพ กราฟิ ก      
การสร้ างภาพ กราฟฟิ กด้ วย โปรแกรม        
อิลาสเตเตอร์   การสร้างภาพกราฟิกด้วย  
โฟโต้ชอป 

 
TF2031108 เทคโนโลยีการย้อมสีและการ

สร้างสรรค์ลวดลายบนสิ่งทอ 
3(0-6-3) 

 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการย้อมสี ใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทฤษฏีสีส าหรับงานสิ่งทอ
และแฟชั่น  ประเภทและสมบัติของสีย้อม 
กระบวนการเตรียมและการย้อมสีบนวัสดุ  
สิ่งทอ เทคนิคการสร้างสรรค์ลวดลายบน  
ผืนผ้า การประยุกต์ใช้ในการออกแบบเพื่อ
การสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์สิ่ งทอและ
แฟชั่น 

 
TF2031109 การสร้างสรรค์สิ่งทอ 3(2-2-5)    

 เทคโนโลยี ในการสร้างสรรค์วัสดุสิ่ งทอ 
ประเภทเทคโนโลยีในการสร้างผลิตภัณฑ์จาก
สิ่งทอ เทคโนโลยีสิ่งทอในอนาคต เทคนิค
การสร้างสิ่งทอผ่านเทคโนโลยี การพัฒนา
สินค้าจากสิ่งทอผ่านกระบวนการสร้างสรรค์
ทางเทคโนโลยี 

 
TF2052204 การสร้างแบรนด์ผลติภณัฑ์ 

สิ่งทอ 
3(2-2-5) 

 

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
การตลาดการวิเคราะห์ การวิจัยพฤติกรรม
ผู้บริโภค การออกแบบการสร้างแบรนด์
สิน ค้าเพื่ อตอบสนองเฉพาะกลุ่ มลูก ค้า     
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและงานแฟชั่น 

 
TF2052309 การออกแบบผลิตภัณฑ ์  

สิ่งทอประกอบเครื่องหนัง 
3(2-2-5)    

 

ศึกษาและปฏิบัติออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
ประกอบเครื่องหนัง การพัฒนารูปแบบและ
กระบวนการผลิตงานออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่ง
ทอประกอบเครื่องหนัง เทคนิคการผลิตและ
ประโยชน์ใช้สอยของงานออกแบบผลิตภัณฑ์
สิ่งทอประกอบเครื่องหนัง การประยุกต์
เทคโนโลยีให้ เหมาะสมกับงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอประกอบเครื่องหนัง 



165 
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หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 (เดิม) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 

 
TF2052313 การตัดเย็บและการตกแต่ง

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
3(0-6-3) 

 

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เครื่องมือใน
การตัดเย็บ การตัดเย็บตะเข็บและเทคนิค
การตัดเย็บผลิตภัณฑ์ การประกอบส่วนต่างๆ 
ของผลิตภัณฑ์ การสร้างลวดลายส าหรับ
ตกแต่งผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุส าหรับ
ก า รต ก แ ต่ งผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  ก า รน า เส น อ
กระบวนการตัดเย็บตกแต่งและผลิตภัณฑ์
ส าเร็จ 

 
TF2052314 การออกแบบอย่างยั่งยืน 3(0-6-3) 

 

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ  การพัฒนา
รูปแบบสิ่งทอ การสร้างมูล ค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าในเชิงพาณิชย์ การประยุกต์ใช้ต้นทุน
ท างวัฒ น ธรรมแ ละงาน ออ กแบ บ เชิ ง
สร้างสรรค์  การใช้สอยประโยชน์หลากหลาย
และให้เกิดความยั่งยืน 

 
TF2052316 การออกแบบสิ่งพิมพด์้วย

คอมพิวเตอร์ 
3(2-2-5) 

 

กระบวนการในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ
องคประกอบของสื่อสิ่งพิมพ ตัวอักษรใน
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ ภาพประกอบใน 
สื่อสิ่งพิมพ โปรแกรมในการออกแบบสื่อ  
สิ่งพิมพ การผลิตสื่อสิ่งพิมพในยุคดิจิทัล 

 
TF2052322 องค์ประกอบศิลป์ในงาน

ออกแบบ 
3(2-2-5) 

 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย 
ที่มาและความส าคัญขององค์ประกอบศิลป์ 
ทัศนธาตุทางศิลปะ การจัดองค์ประกอบด้วย
วัสดุ  เทคนิ คและวิ ธี ก ารต่ า งๆ โดย เน้ น
ความคิดสร้างสรรค์      

 
TF2052323 คอมพิวเตอร์เพื่อการ

ออกแบบแฟชั่น 3 มติ ิ
3(1-4-4)    

 

ปฏิบัติการออกแบบและสร้างงานจ าลองภาพ 
3 มิติ การสร้างและการประกอบแบบตัด
เส้ือผ้า การก าหนดคุณสมบัติของพื้นผิววัสดุ  
การสร้างภาพเสมือนจริงและการจัดแสง 

 
TF2052327 คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้าง

ภาพเคลื่อนไหว 3 มติ ิ
3(1-4-4)    

 

ปฏิบัติการออกแบบและสร้างงานจ าลองภาพ 
3 มิติ  การก าหนดและควบคุมโครงสร้าง  
การออกแบบการเคลื่อนไหวพื้นฐาน และ
การสร้างภาพเคลื่อนไหวเพื่อการน าเสนอ 
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หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 (เดิม) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 

 
TF2053403 การฝึกประสบการณ์

วิชาชีพทางออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 1 

3(0-40-0) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : TF2043401 
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพด้ านออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ตามลักษณะงานในต าแหน่งงานที่
ได้รับ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  8  สัปดาห์  
จัดท ารายงานการปฏิบัติงานภายใต้การดูแล
ของพนักงานพี่เล้ียงและอาจารย์นิเทศ     

 
TF2053404 การฝึกประสบการณ์

วิชาชีพทางออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 2 

3(0-40-0) 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : TF2043401 
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพด้ านออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ตามลักษณะงานในต าแหน่งงานที่
ได้รับ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  8  สัปดาห์  
จัดท ารายงานการปฏิบัติงานภายใต้การดูแล
ของพนักงานพี่เล้ียงและอาจารย์นิเทศ     

 

ความคาดหวงัของผลลัพธ์การเรยีนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา                  
วิชาเอกออกแบบแฟชั่น 
ชั้นปีที่ 1:  ชั้นปีที่ 1: มีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ  มีทักษะพื้นฐาน

การวาดภาพและทักษะการออกแบบเบื้องต้น และส่งเสริมกระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ (creative thinking) 

ชั้นปีที่ 2:  ชั้นปีที่  2: มีความรู้และความเข้าใจในการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน         
การออกแบบและการผลิต  มีทักษะการสร้างแบบตัดและการตัดเย็บ 
และมีกระบวนการคิดในการออกแบบและการสร้างสรรค์ 

ชั้นปีที่ 3:  ชั้นปีที่ 3: มีทักษะในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้าน
แฟชั่นและสิ่งทอ และมีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาบูรณาการ    
ใช้ในงานแฟชั่นและสิ่งทอ 

ชั้นปีที่ 4:  ชั้นปีที่  4: สร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์ด้านแฟชั่นและสิ่งทอ และมี    
การบูรณาการความรู้เพื่อน าไปในสถานประกอบการ 

ความคาดหวงัของผลลัพธ์การเรยีนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา                  
วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ ์

 

ชั้นปีที่ 1:  ชั้นปีที่  1: มีความรู้ความเข้าใจวิชาชีพพื้นฐาน ด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเตรียมความพร้อมด้านทักษะปฏิบัติการ
สร้างความเข้าใจในอัตลักษณ์ของสาขาวิชาเพิ่มขึ้น ด้านงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและส่งเสริมกระบวนการคิดสร้างสรรค์ (creative 
thinking) 

ชั้นปีที่ 2:  ชั้นปีที่ 2: มีความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและงานออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ     
ฝึกทักษะปฏิบัติพื้นฐานงานออกแบบได้อย่างเหมาะสม เพื่อเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาส าหรับเทคโนโลยีบัณฑิต 

ชั้นปีที่ 3:  ชั้นปีที่ 3: มีความเข้าใจในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขามากขึ้น ในด้าน
การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ วิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับ
งาน และวางแผนกระบวนการผลิตได้อย่างถูกต้อง 

ชั้นปีที่ 4:  ชั้นปีที่ 4: สามารถน าความรู้ที่เรียนและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
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หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 (เดิม) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 

รายวิชาโครงงานทางออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับงานด้านออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และสหกิจ
ศึกษาทางออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมออก
ปฏิบัติงานจริง 
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ภาคผนวก ง 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

(ประเภทหลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (ประเภทหลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ) 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอกออกแบบแฟชั่น 

รายวิชาภาคทฤษฎ ี

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
รวม ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

1 TF2021103 สถิติส าหรับงานสิ่งทอ 3 3 0 
2 TF2031101 วิทยาศาสตร์สิ่งทอ 3 3 0 
3 TF2031102 การยศาสตร์ในงานสิ่งทอ 3 3 0 
4 TF2031103 นวัตกรรมแฟช่ันและเทคโนโลยีธุรกิจ 3 3 0 
5 TF2031104 ทักษะดิจิทัล 3 2 1 
6 TF2031105 สุนทรียภาพในงานเทคโนโลยีสิ่งทอและแฟช่ัน 3 3 0 
7 TF2031106 หลักการออกแบบแฟช่ันและผลิตภัณฑส์ิ่งทอ 3 2 1 
8 TF2031107 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 3 2 1 
9 TF2031109 การสร้างสรรค์สิ่งทอ 3 2 1 
10 TF2042103 ประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกาย 3 3 0 
11 TF2042204 การออกแบบและนวตักรรมสิ่งทอพื้นถิ่น 3 2 1 
12 TF2042206 การออกแบบแฟช่ันเบื้องต้น 3 1 2 
13 TF2042208 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบแฟช่ัน 3 2 1 
14 TF2042311 การออกแบบแฟช่ันส าหรับเด็ก 3 2 1 
15 TF2042312 การออกแบบลวดลายพิมพส์ าหรับงานแฟช่ัน 3 1 2 
16 TF2042315 การออกแบบแฟช่ันเพื่อสร้างตราสินค้า 3 2 1 
17 TF2042323 การเตรียมโครงงานทางออกแบบแฟช่ัน 1 1 0 

รวม 49 37 12 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (ประเภทหลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ) 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอกออกแบบแฟชั่น 

รายวิชาภาคปฏิบัต ิ

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
รวม ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

1 TF2031108 เทคโนโลยีการย้อมสีและการสร้างสรรค์ลวดลายบนสิ่งทอ 3 0 3 
2 TF2042101 การวาดภาพส าหรับพื้นฐานงานออกแบบแฟช่ัน 3 0 3 
3 TF2042102 การวาดภาพคนเพื่อการออกแบบแฟช่ัน 3 0 3 
4 TF2042205 การท าแบบตัดเพื่องานแฟช่ันเบื้องต้น 3 0 3 
5 TF2042207 การสร้างสรรค์และการออกแบบแฟช่ัน 3 0 3 
6 TF2042209 การท าแบบตัดบนหุ่นเพื่องานออกแบบแฟช่ัน 3 0 3 
7 TF2042210 การพัฒนาแบบตัดเพื่องานแฟช่ัน 3 0 3 
8 TF2042313 การออกแบบลวดลายสิ่งทอด้วยคอมพิวเตอร ์ 3 0 3 
9 TF2042314 การถักและการทอเพื่องานแฟช่ัน 3 0 3 
10 TF2042324 โครงงานทางออกแบบแฟช่ัน 3 0 3 
11 TF2043301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางออกแบบแฟช่ัน 1 0 1 
12 TF2043402 สหกิจศึกษาทางออกแบบแฟช่ัน 6 0 6 

รวม 37 0 37 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (ประเภทหลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ) 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

รายวิชาภาคทฤษฎ ี

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
รวม ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

1 TF2021103 สถิติส าหรับงานสิ่งทอ                                                                                3 3 0 
2 TF2031101 วิทยาศาสตร์สิ่งทอ 3 3 0 
3 TF2031102 การยศาสตร์ในงานสิ่งทอ 3 3 0 
4 TF2031103 นวัตกรรมแฟช่ันและเทคโนโลยีธุรกิจ 3 3 0 
5 TF2031104 ทักษะดิจิทัล 3 2 1 
6 TF2031105 สนุทรียภาพในงานเทคโนโลยีสิ่งทอและแฟช่ัน 3 3 0 
7 TF2031106 หลักการออกแบบแฟช่ันและผลิตภัณฑส์ิ่งทอ 3 2 1 
8 TF2031107 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 3 2 1 
9 TF2031109 การสร้างสรรค์สิ่งทอ 3 2 1 
10 TF2052103 ประวัติศาสตร์สิ่งทอ 3 3 0 
11 TF2052204 การสร้างแบรนดผ์ลติภณัฑส์ิ่งทอ 3 2 1 
12 TF2052206 การพัฒนาผลิตภณัฑส์ิ่งทอพื้นถิ่น 3 2 1 
13 TF2052208 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์   3 2 1 
14 TF2052309 การออกแบบผลติภณัฑส์ิ่งทอประกอบเครื่องหนัง 3 2 1 
15 TF2052311 การออกแบบเคหะสิ่งทอ 3 1 2 
16 TF2052312 การออกแบบผลติภณัฑส์ิ่งทอส าหรับเครื่องเรือน 3 1 2 
17 TF2052327 คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิต ิ 3 1 2 
18 TF2052328 การเตรียมโครงงานทางออกแบบผลิตภณัฑ์สิ่งทอ 1 1 0 

รวม 50 37 12 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (ประเภทหลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ) 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

รายวิชาภาคปฏิบัต ิ

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
รวม ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

1 TF2031108 เทคโนโลยีการย้อมสีและการสร้างสรรค์ลวดลายบนสิ่งทอ 3 0 3 
2 TF2052101 การวาดภาพ 3 0 3 
3 TF2052102 การวาดเส้นส าหรับงานออกแบบผลิตภณัฑส์ิ่งทอ 3 0 3 
4 TF2052205 การออกแบบผลติภณัฑส์ิ่งทอ 3 0 3 
5 TF2052207 การสร้างแบบตัดผลติภณัฑส์ิ่งทอ 3 0 3 
6 TF2052310 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ 3 0 3 
7 TF2052313 การตัดเย็บและการตกแต่งผลิตภณัฑ์สิ่งทอ 3 0 3 
8 TF2052314 การออกแบบอย่างยั่งยืน 3 0 3 
9 TF2052315 เทคนิคการสร้างสรรค์บนสิ่งทอ 3 0 3 
10 TF2052429 โครงงานทางออกแบบผลิตภัณฑ์สิง่ทอ 3 0 3 
11 TF2053301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางออกแบบผลิตภณัฑส์ิ่งทอ 1 0 1 
12 TF2053402 สหกิจศึกษาทางออกแบบผลิตภณัฑ์สิ่งทอ             6 0 6 

รวม 37 0 37 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

วิชาเอกออกแบบแฟชั่น 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล มธุรส  เวียงสีมา 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

ศป.ด. ศิลปะและการออกแบบ 2562 มหาวิทยาลยันเรศวร 

กศ.ม.     ศิลปศึกษา 2546 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ               
ประสานมิตร 

ค.อ.บ. ศิลปอุตสาหกรรม 2539 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณ 
ทหารลาดกระบัง 

การฝึกอบรม 1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง 
   วิชาการ ประจ าปี 2564 กิจกรรมที่ 1 การกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ  ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์      
   ช้ัน 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร จัดโดย กองบรหิารงานบุคคล มทร.พระนคร      
   12 พ.ย. 2563 
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง 
   วิชาการ ประจ าปี 2564 กองบริหารงานบุคคล  12 พ.ย. 2563 - 13 พ.ย. 2563   
3.โครงการ อบรม Google app  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  17 ก.ค. 2563 
4.โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
     พระนคร ประจ าปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 1 การสัมมนา เรื่อง เทคนิคการตีพิมพ์  
     ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในระดับนานาชาติสถาบันวิจัยและพัฒนา  20 ธ.ค. 2562 
5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง   
   วิชาการ ประจ าปี 2563 กิจกรรมที่ 1 (ในรูปแบบออนไลน์)  กองบริหารงานบุคคล  29 มิ.ย. 
    2563 - 29 มิ.ย. 2562 
6.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพด้วย Technology Enhanced    
   Learning โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี  จัดโดย ส านักส่งเสริมวิชาการ    
   และงานทะเบียน มทร.พระนคร  16 ก.พ. 2562 - 17 ก.พ. 2562 
7.โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
    พระนคร กิจกรรมที่ 2 การอบรมหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” สถาบันวิจัยและพัฒนา    
    24 ม.ค. 2562 
8. โครงการอบรมความรู้และบริการวิชาการแก่บุคลากรทางการศึกษา  ณ. พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จ 
    พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  จัดโดย พิพธิภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ  
    พระบรมราชินีนาถ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง  15 พ.ย. 2561 
9. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การก าหนดมาตรฐาน หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน  
    Template ในการจัดท าร่างมาตรฐาน โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย  
    ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  12 ก.ย. 2561 
10. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การก าหนดมาตรฐาน หลักสูตรที่ 2 รูปแบบและ 
     ข้อแนะน าในการจัดท าร่างมาตรฐาน โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร  จัดโดย  
     ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  8 ส.ค. 2561 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 

 11. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การก าหนดมาตรฐาน หลักสูตรที่ 1 ขั้นตอนการจัดท า 
     ร่างมาตรฐาน โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร  จัดโดย ส านักงานมาตรฐาน 
    ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  11 ก.ค. 2561 
12.โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการสู่การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
    กิจกรรมที่ 4 การบรรยายพิเศษหัวข้อ "เทคนิคการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก" ห้อง 
    ประชุมเฟืองทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร  28 มิ.ย.  
    2561 
13.โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการสู่การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
    กิจกรรมที่ 4 การบรรยายพิเศษหัวข้อ เทคนิคการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก   
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  28 มิ.ย. 2561 
14.โครงการการบริหารจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ (กิจกรรมที่ 4) เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ 
    ผลงานวิจัย ศูนย์การจัดการความรู้  08 มิ.ย. 2561  
15.โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน   
     คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  30 พ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561 

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  
ศูนย์พณิชยการพระนคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-665-3777, 02-665-3888  ต่อ 8501 
มือถือ : 089-144-5939 
อีเมล : maturod.v@rmutp.ac.th 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
ต าแหน่งบริหาร (ถ้ามี) 

อาจารย์ประจ าสาขา ออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ 
คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและสิ่งทอ 

ประวัติการท างาน พ.ศ. 2540-2542  นักออกแบบ  บริษัท บางกอกเฟรนส์ไชน์ จ ากัด   
ประสบการณ์ในด้าน
ปฏิบัติการ 

- 

ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 

1.Wang, W., Hui, K.T., Kan, C.W., Viengsima, M., Wansopa  , N.,  Promlawan, K.,  
          Wongphakdee, W., and   Mongkholrattanasit, R. (2020). Examining the  
          water vapour transmission of socks. Key Engineering Materials, 831,             
          159-164.(February) 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นางสาวฐิติมา  พุทธบูชา 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

ปร.ด. ทัศนศิลป์และ 
การออกแบบ 

2563 มหาวิทยาลยับูรพา 

คศ.ม.             
 

 2553 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

   คศ.บ.          ผ้าและเครื่อแต่งกาย 
  -ออกแบบแฟช่ัน 

2546 สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตโชติเวช 

การฝึกอบรม โครงการอบรมความรู้และบริการวิชาการแก่บุคลากรทางการศึกษา เรื่อง นิทรรศการผ้าบาติกใน
พระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา ,พิพิ ธภัณ ฑ์  ในสมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริกิ ติ์ 
พระบรมราชินีนาถ หอรัษากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง, กรุงเทพมหานคร, 15 พ.ย.2561 

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
ศูนย์พณิชการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-665-3555 ต่อ 3046 
มือถือ : 093-9241532 
อีเมล : thitima.p@rmutp.ac.th 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
ต าแหน่งบริหาร (ถ้ามี) 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ 
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ 

ประวัติการท างาน พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ 
                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
พ.ศ. 2547 – 2551   ผู้ช่วยดีไซเนอร์ บริษัทแอตเตอลิเยร์พิจิตรา จ ากัด 

ประสบการณ์ในด้าน
ปฏิบัติการ 

- 
 

ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 

1.Feng, Y., Wang, W., Chan, M. W., Kan, C. W., Sasitsorn, N., Puttabucha, T., and    
           Mongkholrattanasit, R. (2018). Comparative study of moisture management   
           and thermal conductivity properties ofcotton T-shirts between on-line and      
           off-line shops. The 9th RMUTP International Conference on Science,  
           Technology and Innovation for Sustainable Development (Section: Textiles  
           and Clothing Sustainability), Sukosol hotel, Bangkok, Thailand, 21st – 22nd    
           June 2018, pp. 49-52. 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นางสาวกรชนก บุญทร 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

ค.อ.ด. การศึกษา
สถาปัตยกรรมและ
การออกแบบ 

2562 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

ค.อ.ม. เทคโนโลยี           
การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

2555 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

ทล.บ. ออกแบบสิ่งทอ 2551  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
การฝึกอบรม 1.โครงการฝึกอบรมหลักสตูร การใช้งาน Google app ส าหรับการสอนออนไลน์ รุ่นที่ 3 

   อาคารเอนกประสงค์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มทร.พระนคร 
   จัดโดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มทร.พระนคร 13 ก.ค. 2563 
2.โครงการฝึกอบรม หลักสตูร"การออกแบบพัฒนาผลติภณัฑ์และบรรจุภณัฑเ์ชิงสร้างสรรค์และ    
   สอดคล้องกับความต้องการของตลาด"  ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบรูพา จ.ชลบุรี จดั 
   โดย ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 25 ธ.ค. 2560 - 27 ธ.ค. 2560 
3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานฐานข้อมูลด้านสถาปัตยกรรมและด้านแฟช่ัน WGSN   
  ศูนย์การเรยีนรู้ด้วยตนเอง เทเวศร์ จัดโดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ          
  มทร.พระนคร 30 พ.ย. 2560 

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชา ออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
ศูนย์ พณิชยการพระนคร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : โทรศัพท ์02-665-3555 ต่อ 8502 
มือถือ : 061-9451541 
อีเมล : Kornchanok.b@rmutp.ac.th 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
ต าแหน่งบริหาร (ถ้ามี) 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ประวัติการท างาน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ  
                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
พ.ศ. 2556- 2556     อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
พ.ศ. 2554 – 2554   ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดไตรสามัคค ี
พ.ศ. 2552 – 2553   นักออกแบบ บริษัท VINITY GROUP จ ากัด  

ประสบการณ์ในดา้น
ปฏิบัติการ 

- 

ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 

Fan, Y. N., Wang, W., Kan, C. W., Visesphan, K., Boontorn, K., Pattavanitch, J., ... &  
              Mongkholrattanasit, R. (2020). An Analysis of Air Permeability of Men's   
              Quick-Dry Sportswear. E3SWC, January 2020, pp. 165 . 
Wang, W., Hui, KT., Kan, C.W., Buntorn, K., Manarungwit, K., Pholam, K. and  
              Mongkholrattanasit, R. Examining moisture management property of   
              socks. Key Engineering Materials. June 2019, (vol. 805, pp.82-87). 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 

 กรชนก บุญทร. (2560). แนวทางการเพิ่มมลูค่าทางการตลาดของผา้โฮล จังหวัดสรุินทร์.           
                   การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัยประจ าปี 2560 “วิจัยก้าวใหม่เพื่อ 

                   พัฒนาท่ียั่งยืน” ตรัง, 20-21 เมษายน 2560, หน้า 557. 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นายกิตติศักดิ์  อริยะเครือ 

ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 

ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

ปร.ด. การออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

2553 มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

ศป.ม 
 

ศษ.บ. 

ทัศนศิลป์ : ศิลปะ
สมัยใหม ่

ออกแบบผลิตภัณฑ ์

2543 

 
2532 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ                 
ประสานมิตร 

สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง 

การฝึกอบรม - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบออนไลน์ด้วย Google Form เรื่อง การลาและสวัสดิการของ
บุคลากร มทร.พระนคร และเรื่อง การเสนอขอครุภัณฑ์โดยใช้แบบฟอร์ม ง.4  ออนไลน์          
การจัดการความรู้ (KM)คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ  16 เมษายน พ.ศ.2564 

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นสู่การจัดรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตกลุ่ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล - มทร.พระนคร โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การด าเนินงานตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอปและการใช้
งานระบบบริหารโครงการผ่านออนไลน์" ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  โรงแรม       
แกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิชฯ จ.นนทบุรี 22 กันยายนพ.ศ. 2563 

- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ออนไลน์ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563 

- ฝึกอบรมด้านสิ่งทอและแฟช่ัน ณ Dong-Ah Institute  of Media and Art สาธารณรัฐเกาหลี 
  พ.ศ.2554 
- ฝึกอบรมด้านแฟช่ันและสิ่งทอ มหาวิทยาลัย The Hong Kong Polytechnic University เขต
ปกครองพิเศษฮ่องกง  พ.ศ.2549          

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
ศูนย์พณิชยการพระนคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-665-3555 ต่อ 3048 
มือถือ : 089-344-4282 
อีเมล : kittisak.a@rmutp.ac.th     

ต าแหน่งปัจจุบัน 
ต าแหน่งบริหาร (ถ้ามี) 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
- 

ประวัติการท างาน พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑส์ิ่งทอ 
พ.ศ. 2534 – 2537 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช   

ประสบการณ์ในด้าน
ปฏิบัติการ 

- การออกแบบลวดลายทอผ้าพื้นเมือง 
- การออกแบบผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ 
- การขึ้นต้นแบบผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP 
- การพัฒนาระบบการทอด้วยเครื่องแจ็คการ์ด 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 

ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 

กิตติศักดิ์ อริยะเครือ. (2562). การออกแบบเครื่องทอผ้าแบบ 2 กระสวยด้วยเครื่องแจ็คการ์ด    
                 (JACQUARD) เพื่อพัฒนาผ้ายกดอกเมืองนครตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ :  
                วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม. การประชุม   
                วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี11, หน้า 494. 
                (กรกฎาคม)  
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นายศรัณย์  จันทร์แก้ว 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปีที่

จบ 
มหาวิทยาลัย 

ปร.ด. ทัศนศิลป์และ 
การออกแบบ 

2563 มหาวิทยาลยับูรพา 

คศ.ม. 
 

คศ.บ. 

              
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 

2554 
 

2548 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

การฝึกอบรม - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบออนไลน์ด้วย Google Form เรื่อง การลาและสวัสดิการของ
บุคลากร มทร.พระนคร และเรื่อง การเสนอขอครุภัณฑ์โดยใช้แบบฟอร์ม ง.4 ออนไลน์ การ
จัดการความรู้ (KM) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 

- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ออนไลน์ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

- โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ ภายใต้โครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สถาบันสื่อและศิลปะ ดอง- อา (Dong-Ah Institute of Media 
and Arts) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2557 

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
ศูนย์พณิชยการ  พระนคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-665-3555 ต่อ 3048 
มือถือ : 093-395-5692 
อีเมล : sarun.j@rmutp.ac.th 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
ต าแหน่งบริหาร (ถ้ามี) 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
- 

ประวัติการท างาน พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑส์ิ่งทอ 
พ.ศ. 2551 – 2556  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑติ 
พ.ศ. 2549 – 2551  อาจารย์ประจ าสาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยสารพดัช่างระยอง 

ประสบการณ์ในด้าน
ปฏิบัติการ 

- การท าแบบตัดและตัดเย็บเสื้อผ้า 
- สอนการท าแบบตัดผลิตภัณฑ์และแฟช่ัน 

ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 

 Wang, W., Yau, Y.L.S., Kan, C.W., Jankaew, S., Yabdee, S., and   
               Mongkholrattanasit, R., (2018), An evaluation of hand feel of gauze     
               products for infant. The 9th RMUTP International Conference on  
               Science,Technology and Innovation for Sustainable Development  
               (Section: Textiles and Clothing Sustainability), Sukosol hotel, Bangkok,  
               Thailand,  21st– 22nd June 2018, pp. 103-106.( June) 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นางสาวสุดากาญจน์  แยบดี 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

คศ.ม.  2556 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
ทล.บ.   ออกแบบสิ่งทอ 2552 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

การฝึกอบรม - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบออนไลน์ด้วย Google Form เรื่อง การลาและสวัสดิการของ
บุคลากร มทร.พระนคร และเรื่อง การเสนอขอครุภัณฑ์โดยใช้แบบฟอร์ม ง.4 ออนไลน์ การ
จัดการความรู้ (KM) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 

- การสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านแฟช่ัน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด 
(มหาชน) ณ ศูนย์การค้าเซ็น-ทรัลเวิลด์ 24 กันยายน 2563 

- อบรมหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส าหรับนักศึกษา/นักวิจัย ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ออนไลน์ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 

- RMUTP Retreat : Reinventing University มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ 
ห้องประชุมมงคลอาภา ช้ัน 3 คณะบริหารธุรกิจ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 

- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ออนไลน์ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

- โครงการอบรม กิจกรรมท่ี 2 อนุสิทธิบัตร คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม วันท่ี 12-13 มีนาคม
พ.ศ.2563 

- โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นที่ 1 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ ร่วมกบั 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  วันที่ 16 ธันวาคม    
พ.ศ.2559 

- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟช่ัน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน กรุงเทพมหานคร วันที่ 2 – 3 
มิถุนายน พ.ศ. 2559 

- โครงการการพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะ(Competency-based Curriculum)การจัดการ
ศึกษาเชิงบรูณาการกับการท างาน (Work-integrated Learning:Wil) โรงแรมแคนทารี จังหวดั
นครราชสมีา วันที่ 17 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งทอและแฟช่ัน ประจ าปี  2559 คณะอุตสาหกรรม   
สิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน กรุงเทพมหานคร วันที่ 5 - 9 มกราคม พ.ศ. 2559 

- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสหกิจ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 15-17
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

- เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอก เครือข่ายวิจัย 
“ประชาช่ืน” ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วันท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

- พัฒนาผ้าผืนสู่เป้าหมายการเป็นผู้น าสิง่ทออาเซียน ณ ห้องคริสตัล โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค วันท่ี 1 
เมษายน พ.ศ. 2558 

- การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผ้าผืนให้เช่ือมโยงกับความต้องการของผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่ม ณ ห้อง 
Gallery 2   ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ดิเอ็มโพเรียม  ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ สุขุมวิท 
24 กรุงเทพมหานคร วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2557 

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
ศูนย์พณิชยการ   พระนคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-665-3555 ต่อ 3048 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 

 มือถือ : 096-292-4462 
อีเมล : sudakan.ya@rmutp.ac.th 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
ต าแหน่งบริหาร (ถ้ามี) 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

ประวัติการท างาน พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑส์ิ่งทอ 
พ.ศ. 2557 - 2557   บริษัท S-Design จ ากัด 
พ.ศ. 2554 - 2556   ร้านใบหมื่นพันมวน 
พ.ศ. 2553 - 2554   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร ์
พ.ศ. 2553 - 2553   ร้านลูกไม้เลือ่ม 
พ.ศ. 2552 - 2553   บริษทั Hubcreation จ ากัด 

ประสบการณ์ในด้าน
ปฏิบัติการ 

- การลงรายละเอียดสั่งผลิตผลิตภัณฑ์และเสื้อผ้าแฟช่ัน  
- การออกแบบผลิตภัณฑ์และเสื้อผ้าแฟช่ัน 
- การออกแบบลวดลายผ้าตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
- การท าแบบตัดผลิตภัณฑ์และเสื้อผ้าแฟช่ัน 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP 

ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 

1. Wang, W., Yau, Y.L.S., Kan, C.W., Jankaew, S., Yabdee, S., and    
             Mongkholrattanasit, R., (2018), An evaluation of hand feel of gauze  
             products for infant. The 9th RMUTP International Conference on  
             Science,Technology and Innovation for Sustainable Development  
             (Section: Textiles and Clothing Sustainability), Sukosol hotel, Bangkok,  
             Thailand,  21st– 22nd June 2018, pp. 103-106.( June) 
2. Yabdee, S., Ariyakuare, K., Sarikanon, C., & Wansopa, N. (2018). The designing of  
               2 harness loom to develop the community products for  
               commercialization.(August) 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 
 

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

 

วิชาเอกออกแบบแฟชั่น 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นายก้องเกียรติ  มหาอินทร์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

ศศ.ด ศิลปวัฒนธรรมวิจัย 2559 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

ศป.ม. 
                 

ทัศนศิลป์ : ศิลปะ
สมัยใหม ่

2546 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

ค.อ.บ. ศิลปอุตสาหกรรม 2539 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

การฝึกอบรม 1.โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการด าเนินงานตามนโยบายสภา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   มหาวิทยาลัย (RMUTP Retreat) 06 มิ.ย. 2562 - 07 มิ.ย. 2562 
2.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" 13 พ.ย.  
   2562 - 15 พ.ย. 2562 
3.โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ 
  โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล07 ส.ค. 2561 - 08 ส.ค. 2561   

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ศูนย์พณิชย
การพระนคร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-665-3777 
มือถือ : 086-9923305 
อีเมล : kongkiat.m@rmutp.ac.th 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
ต าแหน่งบริหาร (ถ้ามี) 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

ประวัติการท างาน พ.ศ.2540 – 2548 อาจารย์ 2 วิทยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ.2548 - 2554 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
พ.ศ.2554 - 2561 หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
พ.ศ.2561 – 2563 รองคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 

ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 

1.an, N.Y., Wang, W.Y., Kan, C. W., Maha-in, K., Changmuang, W.,  
              Wanitchottayanont, S., & Mongkholrattanasit, R. (2020). Wicking  
              properties of men’s quick-dry sportswear. Applied Mechanics and  
              Materials. 901, 79–87.  
2.ก้องเกียรติ มหาอินทร,์ รัตนพล มงคลรตันาสิทธ์ิ และจรญู คล้ายจอ้ย. (2563).  การใช้ 
              ประโยชน์ใบล าไยหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการย้อมผ้าไหม ต าบลยหุว่า จังหวัดเชียงใหม,่  
               วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. 12 (5), 373-387. 
3.ก้องเกียรติ มหาอินทร,์ รัตนพล มงคลรตันาสิทธ์ิ, วาสนา ช้างม่วง, นฤพน ไพศาลตันติวงศ,์  
               นิตยา วันโสภา, ทวีศักดิ์ สาสงเคราะห,์ เกษม มานะรุ่งวิทย์, ขวัญฤทัย วงศ์ก าแหง 
               หาญ และจิรพร มหาอินทร์. (2563). การจัดการความรูเ้รื่องการออกแบบและ 
               พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอบ้านนายาว ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา.  
               วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศลิปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 22 (1),      
               45-59. 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นางสาวจรัสพิมพ์  วังเย็น 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

ศศ.ด ศิลปวัฒนธรรมวิจัย 2559 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร 

กศ.ม ศิลปศึกษา 2547 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

ศษ.บ หัตถกรรม 2541 สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล ศูนยก์ลางสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล 

การฝึกอบรม 1.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียนนวัตกรรมด้านสิ่งทอ” ส านักงาน    
   ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอนแก่น – กาฬสินธุ์  24-25 กันยายน 2561 
2.โครงการสัมมนา “2018-2019 Trend Focus Seminar” สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 
   ไทย กรุงเทพมหานคร 1 กุมภาพันธ์ 2561 
3.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับงานวิจัยด้านสิ่งทอและแฟช่ัน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ 
   ออกแบบแฟช่ัน กรุงเทพมหานคร  20-21 เมษายน 2560 

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  
ศูนย์พณิชยการพระนคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-665-3777 
มือถือ : 089-3818972 
อีเมล : jaratpim.w@rmutp.ac.th 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
ต าแหน่งบริหาร (ถ้ามี) 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ 
- 

ประวัติการท างาน พ.ศ.2547- ปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิง่ทอ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 

 1.Man-Ting Lam, Wen-Yi Wang, Chi-Wai Kan, Rattanaphol Mongkholrattanasit, 
Jaratpim Wangyen and Lavanchawee Sujarittanonta. (2021) .Comparative 
Study on the Water Vapor Transmission Properties of the Mainstream 
Sportswear Brands . Fiber Fabric & Fashion Reserch Journal, 1(1), 51-55. 
(January-June) 

2. วรัญชลีย์ ทวีชัย, วิเชียร มหาวนั, กษิดิ์เดช แก้วพิมพ์  และจรสัพมิพ์ วังเย็น. (2563). 
การศึกษาเอกลักษณ์ผา้ไหมสรุินทร์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องประดับ. 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6, 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา, 2-3 กันยายน 2563, 497-503.  

3. จรัสพิมพ์  วังเย็น, ชลธิชา สาริกานนท์  และนิตยา  วันโสภา . (2559). การพัฒนาลวดลายผ้า
จกไทยวนเพื่องานออกแบบแฟช่ัน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลครั้งท่ี 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 
24-26 สิงหาคม 2559, 335-336 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นายนฤพน ไพศาลตันติวงศ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

ศป.ม 
ทล.บ. 

นฤมิตศิลป ์
ออกแบบสิ่งทอ 

2557 
2549 

               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
               มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
               พระนคร 

การฝึกอบรม 1.โครงการการพัฒนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอก าหนดต าแหน่ง   
   ทางวิชาการ ประจ าปี 2563 กิจกรรมที่ 1 การบรรยาย เรื่อง เทคนิคการเขียนเอกสาร   
   ประกอบการสอนและเอกสารค าสอน ระบบออนไลน์ กองบริหารงานบุคคล มทร.พระนคร 29    
   มิถุนายน 2563 
2.โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผน 6-7 มิถุนายน 2562 
3.โครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล         
   พระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมที่ 1 การสัมมนา เรื่อง เทคนิคการตีพิมพ์ 
   ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา 20 ธันวาคม 2562 
4.โครงการสัมมนาอบรมความรู้ “ก้าวต่อไป SMEs สิ่งทอ  แฟช่ัน ไลฟ์สไตล์ ในยุคดิจิทัล” ห้อง 
   ทับทิม ช้ัน 11 อาคาร SME Bank Tower กรุงเทพมหานคร จัดโดย สถาบันพัฒนา  
   อุตสาหกรรมสิ่งทอ (TH) ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง 
   ประเทศไทย (ธพร.) SME D Bank 25 พฤศจิกายน 562 

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชา ออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  
ศูนย์ พาณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-665-3555 ต่อ  
มือถือ : 801-845-8511 
อีเมล : naruepon.p@rmutp.ac.th 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
ต าแหน่งบริหาร (ถ้ามี) 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ประวัติการท างาน ระบุ ระหว่างหรือปี พ.ศ. (ที่ท างาน) เรียงจากปีปัจจุบันลงมา, ต าแหน่งงาน ช่ือบริษัm 
พ.ศ.2557-ถึงปัจจุบัน -พนักงานมหาวิทยาลัย คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  
                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
พ.ศ.2549-2547 -อาจารย์มหาวิทยาลัย (อัตราลูกจ้างช่ัวคราว) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์
                      วิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
พ.ศ.2545-2547 -รับงานอิสระประเภทแต่งหน้านักแสดงและนางแบบ,ดูแลเครื่องแต่งกาย
นักแสดงและนางนางแบบ หน่วยงานท่ีรับ ภาพยนตร์,ทีวี,โฆษณา,ละครเวที,งานอีเว้นท์ต่างๆ 
พ.ศ.2542-2545 -ผู้จัดการแบรนด์สินค้าและที่ปรึกษาด้านออกแบบ บริษัท แฟนซีอาร์ต จ ากัด 
พ.ศ.2533-2542 -ดีไซน์เนอร์ บรษิัท ซี.อาร์.ซี.ครเีอช่ัน จ ากัด(มหาชน) FLY NOW 
พ.ศ.2530-2533 -ฝ่ายออกแบบเสือ้ผ้าเด็ก บริษัท ไทยสาลู(ประเทศไทย) จ ากัด  

ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 

1.ก้องเกียรติ มหาอินทร,์ รัตนพล มงคลรตันาสิทธ์ิ, วาสนา ช้างม่วง, นฤพน ไพศาลตันติวงศ,์  
           นิตยา วันโสภา, ทวีศักดิ์ สาสงเคราะห,์ เกษม มานะรุ่งวิทย,์ ขวัญฤทัย วงศ์ก าแหงหาญ     
           และจิรพร มหาอินทร์. (2563). การจัดการความรูเ้รื่องการออกแบบและพัฒนา 
           ผลิตภัณฑ์สิ่งทอบ้านนายาว ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา. วารสาร 
           สถาบันวัฒนธรรมและศลิปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 22 (1),  45-59. 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 

ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 

2.Wang, W., Hui, K.T., Kan, C. W., Phaisarntantiwong, N., Suwankere, S., &  
              Mongkholrattanasit, R. (2018). Evaluation of thermal conductivity  
              property of socks.  The 9th RMUTP International Conference on Science,  
              Technology and Innovation for Sustainable Development (Section:  
              Textiles and Clothing Sustainability). The Sukosol hotel, Bangkok,  
              Thailand. 21 - 22 June 2018.  
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นางสาวนิตยา  วันโสภา 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

คศ.ม.  2555 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
คศ.บ. ผ้าและเครื่องแต่งกาย 

-ออกแบบแฟช่ัน 
2546 สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตโชติเวช 

    
การฝึกอบรม 1.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียนนวัตกรรมด้านสิ่งทอ” ส านักงาน   

   ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอนแก่น – กาฬสินธุ์  24-25 กันยายน 2561 
2.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับงานวิจัยด้านสิ่งทอและแฟช่ัน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ   
   ออกแบบแฟช่ัน กรุงเทพมหานคร  20-21 เมษายน 2560 

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชา ออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  
ศูนย์ พาณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-665-3777  
มือถือ : 063-4498991 
อีเมล nittaya4498991@gmail.com 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
ต าแหน่งบริหาร (ถ้ามี) 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ 
- 

ประวัติการท างาน พ.ศ.2555- ปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิง่ทอ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 

1.Wang, W., Hui, K.T., Kan, C.W., Viengsima, M., Wansopa, N., Promlawan, K.,  
            Wongphakdee, W., and   Mongkholrattanasit, R. (2020). Examining the  
            water vapour transmission of socks. Key Engineering Materials, 831, 159- 
            164. (February). 
2.ก้องเกียรติ มหาอินทร์, รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์, วาสนา ช้างม่วง, นฤพน ไพศาลตันติวงศ์,  
            นิตยา วันโสภา, ทวีศักดิ์ สาสงเคราะห์, เกษม มานะรุ่งวิทย์, ขวัญฤทัย วงศ์ก าแหง 
            หาญ และจิรพร มหาอินทร์. (2563). การจัดการความรู้เรื่องการออกแบบและพัฒนา 
            ผลิตภัณฑ์สิ่งทอบ้านนายาว ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา. วารสาร 
            สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 22 (1):  45-59. 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล ไกรฤกษ์ วิเสสพันธุ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

MA. Master of Fashion 
and textile 

2017 Birmingham City University,U.K. 

ศบ.ป. ออกแบบทัศนศิลป-์
ออกแบบแฟช่ัน 

2556 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

การฝึกอบรม โครงการพัฒนา Teaching and Learning in Higher Education Tampere University 
Finland 2561 8-12 เมษายน 2562 

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ศูนย์พณิชย
การพระนคร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-665-3777 ต่อ 4118 
มือถือ : 0853617429 
อีเมล : Krailerck.v@rmutp.ac.th 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
ต าแหน่งบริหาร (ถ้ามี) 

อาจารย์ประจ าสาขาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ 
- 

ประวัติการท างาน  2561 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ 
ประสบการณ์ในด้าน
ปฏิบัติการ 

- 
 

ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 

1.Fan, Y. N., Wang, W.Y., Kan, C. W., Visesphan, K., Boontorn, K., Pattavanitch, J.,     
             Intasean, T.& Mongkholrattanasit, R. (2020). An analysis of air  
             permeability of men’s quick-dry sportswear. E3S Web of Conferences,  
            165, 1-4.(May) 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นายทวีศักดิ์  สาสงเคราะห์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย 2559 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 ค.อ.ม. 

 
ค.อ.บ. 

เทคโนโลยี
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

ศิลปอุตสาหกรรม 

2548 
 

2539 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

การฝึกอบรม - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบออนไลน์ด้วย Google Form เรื่อง การลาและสวัสดิการของ
บุคลากร มทร.พระนคร และเรื่อง การเสนอขอครุภัณฑ์โดยใช้แบบฟอร์ม ง.4  ออนไลน์       
การจัดการความรู้ (KM) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 

- โครงการการพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะ(Competency-based Curriculum)การจัดการ
ศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-integrated Learning:Wil) โรงแรมแคนทารี จังหวดั
นครราชสมีา วันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2559 

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งทอและแฟช่ัน ประจ าปี  2559 คณะอุตสาหกรรม    
สิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน กรุงเทพมหานคร วันที่ 5 - 9 มกราคม 2559 

- ฝึกอบรมด้านแฟช่ันและสิ่งทอ มหาวิทยาลัย The Hong Kong Polytechnic University เขต
ปกครองพิเศษฮ่องกง  พ.ศ.2549          

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
ศูนย์พณิชยการพระนคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-665-3555 ต่อ 3020 
มือถือ : 085-164-6677 
อีเมล : taweesak.s@rmutp.ac.th 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
ต าแหน่งบริหาร (ถ้ามี) 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
- 

ประวัติการท างาน พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑส์ิ่งทอ 
ประสบการณ์ในด้าน
ปฏิบัติการ 

- การสอนออกแบบกราฟิก 2 มิติและ 3 มิติ 
- การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ 
- การออกแบบกราฟิก 2 มิติและ 3 มิติ 

ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 

1. กรวิทย์ เหมือนแจ่ม, ธราดล อรรคฮาตสี, จินต์จิ สหรัตนพันธ์ และ ทวีศักดิ์ สาสงเคราะห์ 
(2563). การศึกษาและสร้างสรรค์เครื่องประดับจากอัตลักษณ์ว่าวควายจังหวัดสตูล : วารสารวิจัย
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 5, หน้า 373-387. (ตุลาคม) 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นายเกษม  มานะรุ่งวิทย์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

ปร.ด. วิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2559 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ค.อ.ม. 
 

ค.อ.บ. 

เทคโนโลยี
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

ศิลปอุตสาหกรรม 

2551 
 

2540 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

การฝึกอบรม - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบออนไลน์ด้วย Google Form เรื่อง การลาและสวัสดิการของ
บุคลากร มทร.พระนคร และเรื่อง การเสนอขอครุภัณฑ์โดยใช้แบบฟอร์ม ง.4 ออนไลน์ การ
จัดการความรู้ (KM) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 

- การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผ้าผืนให้เชื่อมโยงกับความต้องการของผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่ม  
  ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557 
- ฝึกอบรมด้านสิ่งทอและแฟช่ัน ณ Dong-Ah Institute  of Media and Art สาธารณรัฐเกาหลี 
  พ.ศ.2554 

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
ศูนย์พณิชยการพระนคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-665-3555 ต่อ 3020 
มือถือ : 099-154-5355 
อีเมล : kasem.m@rmutp.ac.th / sem_sketch@yahoo.com 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
ต าแหน่งบริหาร (ถ้ามี) 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
- 

ประวัติการท างาน พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑส์ิ่งทอ 
พ.ศ. 2551 – 2552 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ประสบการณ์ในด้าน
ปฏิบัติการ 

- การสอน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลกรุงเทพ / มหาวิทยาลยั ราชภัฏจันทรเกษม 
-  วิศวกรรมการผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราส่งออก บริษัท อุตสาหกรรมแอคมิ อินดัสตรี้ จ ากัด   
-  การออกแบบกรอบรูปจากเรซิ่น ส่งออก บริษัท อุษาไทย จ ากัด 

ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 

1.Lam, M. T., Wang, W. Y., Kan, C. W., Udon, S., Manarungwit, K., &  
            Mongkholrattanasit, R. Evaluation on the air permeability properties of  
            the mainstream sportswear brands. Applied Mechanics and Materials, 897  
            (2020): 20–24.(September) 
2.Wang, W. Y., Yau, Y. L. S., Kan, C. W., Manarungwit, K., Rungruangkitkrai, N., &  
           Mongkholrattanasit, R. (2019). A Study of Wickability of Gauze Products for  
           Infant. In Key Engineering Materials (Vol. 814, pp. 291-296). Trans Tech  
           Publications Ltd. (August)          
3. Manarungwit, K., & Rungruangkitkrai, N. (2019). A Study of Wickability of Gauze  
           Products for Infant. Advanced Materials and Engineering Materials VIII, 291.           
           (August) 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 

 4. Wang, W. Y., Hui, K. T., Kan, C. W., Boontorn, K., Manarungwit, K., Pholam, K., &  
           Mongkholrattanasit, R. (2019). Examining moisture management property    
              of socks. In Key Engineering Materials (Vol. 805, pp. 82-87). Trans Tech     
              Publications Ltd.  (August) 
5. Mongkholrattanasit, R., Klaichoi, C., Sasithorn, N., Changmuong, W.,       
              Manarungwit, K., Maha-In, K., Ruenma, P., Boonkerd, N., Sangaphat, N.,     
              & Pangsai, M. (2018). Screen Printing on Silk Fabric using Natural Indigo.  
              In Vlakna a textile (Fibres and Textiles) (Vol. 25, pp. 51-56). ( July) 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นางชลธิชา  สาริกานนท์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

ค.อ.ม. เทคโนโลยี
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

2556 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

บธ.บ. ระบบสารสนเทศ 2546 สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล ศูนยก์ลางสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล 

การฝึกอบรม -อบรมหลักสูตรจริยธรรมในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นท่ี 1  
ระหว่างวันที่  9 -10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 อบรมออนไลน์ผ่านระบบ  Zoom Meeting   
จ านวน 10 ช่ัวโมง จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
ศูนย์พณิชยการพระนคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-665-3555 ต่อ 3020 
มือถือ : 089-766-3902 
อีเมล : cholthicha.s@rmutp.ac.th, ajcholthicha@gmail.com 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
ต าแหน่งบริหาร (ถ้ามี) 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
- 

ประวัติการท างาน พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑส์ิ่งทอ 
พ.ศ.  2549 – 2557  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
       คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  
       (อาจารย์อัตราจ้าง  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ) 
พ.ศ.  2546 – 2548  สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล   
       วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) 
พ.ศ.  2542 – 2546  สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล   
       วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์(เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์) 
พ.ศ.  2540 – 2541  สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล  
       วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์(เจ้าหน้าท่ีพิมพ์ดดี) 
พ.ศ.  2538 – 2540  บริษัท โอเรยีนเต็ล แปซิฟิค จ ากัด (เจ้าหนา้ที่ธุรการ) 

ประสบการณ์ในด้าน
ปฏิบัติการ 

- การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์  
- การออกแบบกราฟิกเพื่องานผลิตภัณฑ์ 

ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 

1. Maha-in, K., Mongkholrattanasit, R., Phaisarntantiwong, N., Sasongkoah, T.,  
              Manarungwit, K., & Sarikanon, C. (2020). The study of the changes and  
              the existence of Pha Sin Tin Jok (Traditionally Sarong) Thai Yuan  
              Saraburi, Saraburi Province. (August) 
2. Yabdee, S., Ariyakuare, K., Sarikanon, C., & Wansopa, N. (2018). The designing of 
               2 harness loom to develop the community products for  
               commercialization.(August) 
3. Wang, W. Y., Ma, W. C., Kan, C. W., Sarikanon, C., Sarikanon, C., Kunadiloke, S., &    
               Mongkholrattanasit, R. (2020). The Effect of Plasma Pretreatment of  
               Dyeability of Silk with Acid Dye. In Key Engineering Materials (Vol. 831,  
               pp. 165-170). Trans Tech Publications Ltd.( February) 
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ภาคผนวก ซ 

คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 
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คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 

 

กรรมการที่ปรึกษา 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   อาจารย์ ดร.ณัฐวรพล  รัชสิริวัชรบุล 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาอาจารย์ 
    รศ.ดร.นัฐโชติ  รักไทยเจริญชีพ 
3. ผู้อ านวยการกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ 
    ผศ.ดร อภิชฏา  ทองรักษ์ 
4. คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
   อาจารย์ ดร.มธุรส  เวียงสมีา 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. ผศ.ดร. รวิเทพ  มุกสิกะปาน 
                                            
 

ประธานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัญฑิต 
แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง   
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  
มหาวิทยาลัยศรินครินทรวิโรฒประสานมิตร 

2. รศ.ดร.จารุพรรณ  ทรัพย์ปรุง    ข้าราชการบ านาญ 
3. นายประดิษฐ์  รัตนวิจิตราศิลป์ ทีป่รึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจและระบบนวัตกรรม  

บริษัท ฮงเส็งการทอ จ ากัด 
4. นายอิทธิกร  เจริญการ               ประธานบริษัทแฟชั่น ซีน จ ากัด 
5. นางเฟ่ืองลดา  แวร์ดิญองต์          เจ้าของธุรกิจ แบรนด์ Janfive Studio 
6. นายธีรธัช ธนินท์เบญจกุล           ดีไซเนอร์ บริษัทยัสปาล จ ากัด 
7. ผศ.ดร.ธเนศ ภิรมย์การ ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

อาจารย์ประจ าภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรม          
และการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม        
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

8. รศ.ดร.ทรงวุฒิ เอกคงคา 
 

อาจารย์ประจ าภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรม 
และการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม         
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

9. รศ.ดร.จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง   อาจารย์ประจ าภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรม 
และการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

10. อาจารย์สนั่น  บุญลา ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอ 
11. คุณประพันธ์ทิพย์    พิยะ  ผู้จัดการฝ่ายการผลิต บริษัท โรงงานฟุตบอลไทย              

สปอร์ตติ้งกูล จ ากัด 
12. คุณกวินพัฒน์  อมรบุลเศรษฐ์   ผู้จัดการแผนกออกแบบ  บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์  
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