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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ

จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแกปญหา และ
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
ของงานอาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพดานการออกแบบ ตัดเย็บเสื้อผาสตรี เสื้อผา
บุรุษและผลิตภัณฑสิ่งทอ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานดานการออกแบบ
ตัดเย็บเสื้อผาสตรี เสื้อผาบุรุษและผลิตภัณฑสิ่งทอ
4. เพื่อใหสามารถออกแบบ ตัดเย็บเสื้อผาสตรี เสื้อผาบุรุษและผลิตภัณฑสิ่งทอ
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานการออกแบบ ตัดเย็บเสื้อผาสตรี เสื้อผาบุรุษและผลิตภัณฑสิ่งทอ
6. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานการออกแบบ ตัดเย็บเสื้อผาสตรี เสื้อผาบุรุษและผลิตภัณฑสิ่งทอ
ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใชความรูและทักษะเปนพื้นฐานใน
การศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได
7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เปนผูมี
ความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
คหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก
1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน ความเสียสละ ความซื่อสัตยสุจริต
ความกตัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีตอ
วิชาชีพและสังคม เปนตน
1.2 ด า นพฤติ ก รรมลั ก ษณะนิ สั ย เช น ความมี วิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบ ความรั ก สามั ค คี
มีมนุษยสัมพันธ เชื่อมั่นในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
อาชีวอนามัย การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม เปนตน
1.3 ดานทักษะทางปญญา เชน ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยูรวมกับผูอื่น
2.4 ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมและพัฒนางานอาชีพ
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง
การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม และหลักความปลอดภัย
3.2 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3.3 ประยุกตใชหลักการบริหารจัดการเพือ่ สงเสริมและพัฒนางานอาชีพ
3.4 เลือก ใชและบํารุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณในงานออกแบบ ตัดเย็บเสื้อผาสตรี เสื้อผาบุรุษ
และผลิตภัณฑสิ่งทอ
3.5 ใชเทคนิคการออกแบบ ตัดเย็บเสื้อผาสตรีและเสื้อผาบุรุษขั้นสูง
3.6 ออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอใหเหมาะกับประโยชนใชสอย
3.7 เลือกใชวสั ดุสิ่งทอในงานออกแบบ ตัดเย็บเสื้อผาสตรี เสื้อผาบุรุษและผลิตภัณฑสิ่งทอ
3.8 คิดคํานวณตนทุนในการดําเนินธุรกิจงานออกแบบ ตัดเย็บเสื้อผาสตรี เสื้อผาบุรุษและผลิตภัณฑ
สิ่งทอ
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3.9 วิเคราะหแบบเสื้อผาสตรี เสื้อผาบุรุษและผลิตภัณฑสิ่งทอเพื่อการผลิต
3.10 ผลิตเสื้อผาสตรี เสื้อผาบุรุษและผลิตภัณฑสิ่งทอตนแบบ
3.11 ใชเทคนิคการนําเสนองานแฟชัน่ และสิ่งทอ
3.12 ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเสื้อผาสตรี เสื้อผาบุรุษและผลิตภัณฑสิ่งทอ
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 83 หนวยกิต
และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไมนอ ยกวา
1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา
1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต

21 หนวยกิต
(ไมนอยกวา 9 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(15 หนวยกิต)
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(21 หนวยกิต)
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
(ไมนอยกวา 12 หนวยกิต)
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
(4 หนวยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4 หนวยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา

56 หนวยกิต

6 หนวยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวม ไมนอยกวา

83 หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ในประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาแฟชัน่ และสิ่งทอ หรือสาขาที่เกี่ยวของกับผาและเครื่องแตงกาย แฟชั่น สิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผาและ
อุตสาหกรรมเสื้อผา
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่น
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ที่ไมมีพื้นฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพ ตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3400-0001
ความรูเรื่องสิ่งทอ
1-2-2
3400-0002
การใชและการบํารุงรักษาจักร
1-3-2
3400-0003
การออกแบบเสื้อผาเบื้องตน
1-2-2
3400-0004
เสื้อผาสตรีเบื้องตน
1-4-3
3400-0005
เสื้อผาบุรุษเบื้องตน
1-4-3

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต

ไมนอยกวา 21 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนในลักษณะเปนรายวิชา หรือลักษณะบูรณาการใหครอบคลุมทุกกลุมวิชา เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม เห็นคุณคาของตนและการพัฒนาตน
มีความใฝรู แสวงหาและพัฒนาความรูใหม มีความสามารถในการใชเหตุผล การคิดวิเคราะห การแกปญหา
และการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานรวมกับผูอื่น มีคุณธรรม
จริยธรรม มนุษยสัมพันธ รวมถึงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ในสัดสวนที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุ
จุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต รวมไมนอยกวา 21 หนวยกิต
1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร (ไมนอยกวา 9 หนวยกิต)
1.1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1101
ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
3000-1102
การเขียนเชิงวิชาชีพ
3000-1103
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน
3000-1104
การพูดเพื่อสื่อสารงานอาชีพ
3000-1105
การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
3000*1101 ถึง 3000*1199 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาไทย
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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1.1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
3000-1202
กลยุทธการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
3000-1203
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน
3000-1204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
3000-1205
การเรียนภาษาอังกฤษผานเว็บไซต
3000-1206
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3000-1207
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3000-1208
ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
3000-1210
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ
3000-1215
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
3000*1201 ถึง 3000*1299 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาตางประเทศ
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
1.2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1305
วิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ
3000-1308
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
3000-1312
การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดลอม
3000-1313
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3000-1314
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ
3000-1315
ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม
3000-1317
การวิจยั เบื้องตน
3000*1301 ถึง 3000*1399 รายวิชาในกลุม วิชาวิทยาศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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1.2.2 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1401
คณิตศาสตรเพือ่ พัฒนาทักษะการคิด
3000-1403
คณิตศาสตรธุรกิจ
3000-1404
คณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ
3000-1408
สถิติและการวางแผนการทดลอง
3000-1409
การคิดและการตัดสินใจ
3000*1401 ถึง 3000*1499 รายวิชาในกลุม วิชาคณิตศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
1.3.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1501
ชีวิตกับสังคมไทย
3000-1502
เศรษฐกิจพอเพียง
3000-1503
มนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3000-1504
ภูมิฐานถิ่นไทย
3000-1505
การเมืองการปกครองของไทย
3000*1501 ถึง 3000*1599 รายวิชาในกลุม วิชาสังคมศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.3.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3000-1601
3000-1602
3000-1603
3000-1604
3000-1605
3000-1606
3000-1607
3000-1608

ชื่อวิชา
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
การบริหารจัดการสุขภาพเพือ่ ภาวะผูนํา
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทํางาน
สุขภาพชุมชน
การคิดอยางเปนระบบ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
พลศึกษาเพื่องานอาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-0-2
2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1609
ลีลาศเพื่อการสมาคม
3000-1610
คุณภาพชีวิตเพื่อการทํางาน
3000*1601 ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุม วิชามนุษยศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
0-2-1
1-0-1
*-*-*

ไมนอยกวา 56 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (15 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3001-1001
3001-2001
3400-1001
3400-1002
3400-1003
3400-1004

ชื่อวิชา
การบริหารงานคุณภาพในองคการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
สัมมนาวิชาชีพ
เทคนิคการนําเสนอผลงาน
การพัฒนาความคิดสรางสรรค
การจัดการงานวิชาชีพ

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
1-2-2
1-4-3
1-2-2
2-0-2

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3401-2001
3401-2002
3401-2003
3401-2004
3401-2005
3401-2006
3401-2007
3401-2008

ชื่อวิชา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
วิวัฒนาการเครื่องแตงกาย
เทคนิคการทําแบบตัดเสื้อผา
เทคนิคการออกแบบเสื้อผา
เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาสตรี
เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาบุรุษ
คอมพิวเตอรเพื่องานธุรกิจแฟชั่นและสิ่งทอ
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการแฟชั่นและสิ่งทอ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
1-2-2
2-0-2
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
2-0-2
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2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 12 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกตามที่กําหนด
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3401-2101
เทคนิคการออกแบบเสื้อผาแฟชั่น
1-4-3
3401-2102
เทคนิคการออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ
1-4-3
3401-2103
เทคนิคการทําตนแบบเสื้อผาแฟชั่น
1-4-3
3401-2104
เทคนิคการทําตนแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ
1-4-3
3401-2105
เทคนิคการทําเสื้อบนหุน
1-6-3
3401-2106
เทคนิคการตกแตงสิ่งทอ
1-4-3
3401-2107
เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาเด็ก
1-4-3
3401-2108
เทคนิคการทําเสื้อผาเพื่อการคา
1-6-3
3401-2109
เทคนิคการตัดเย็บชุดวิวาหและชุดราตรี
1-6-3
3401-2110
เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาโอกาสพิเศษ
1-6-3
3401-2111
เทคนิคการตัดเย็บเครื่องใชภายในบาน
1-4-3
3401-2112
เทคนิคการนําเสนอผลงานแฟชั่น
1-4-3
3401*2101 ถึง 3401*2199 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ *-*-*
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3401-5101
3401-5102
3401-5103
3401-5104
3401-51XX

ชื่อวิชา
งานเทคโนโลยีแฟชัน่ และสิง่ ทอ 1
งานเทคโนโลยีแฟชัน่ และสิง่ ทอ 2
งานเทคโนโลยีแฟชัน่ และสิง่ ทอ 3
งานเทคโนโลยีแฟชัน่ และสิง่ ทอ 4
งานเทคโนโลยีแฟชัน่ และสิง่ ทอ …

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา 12 หนวยกิตนั้น ใหสถานศึกษารวมวิเคราะห
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อนํามากําหนดจุดประสงครายวิชา
สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา ที่สอดคลองกันระหวางสมรรถนะวิชาชีพสาขางานกับลักษณะ
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ รวมทั้งจํานวนหนวยกิตและเวลาที่ใชในการฝกอาชีพในแตละ
รายวิ ช าเพื่ อ นํ า ไปจั ด ทํ า แผนการฝก อาชี พ การวั ด และการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านให ส อดคล อ งกั บ
สมรรถนะรายวิชา ทั้งนี้ โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการ ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557
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2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 3401-8001 หรือรายวิชา 3401-8002 และ 3401-8003
รหัสวิชา
3401-8001
3401-8002
3401-8003

ชื่อวิชา

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ฝกงาน
ฝกงาน 1
ฝกงาน 2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 3401-8501 หรือรายวิชา 3401-8502 และ 3401-8503
รหัสวิชา
3401-8501
3401-8502
3401-8503

ชื่อวิชา
โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่เสนอแนะ หรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา โดยตอง
ไม เ ป น รายวิช าที่ เ คยศึ ก ษามาแล ว และต อ งไม เ ปน รายวิ ช าที่ กํ า หนดให ศึ ก ษาโดยไม นั บหน ว ยกิ ต รวม
ในเกณฑการสําเร็จการศึกษา
รหัสวิชา
3401-9001
3401-9002
3401-9003
3401-9004
3401-9005
3401-9006
3401-9007
3401-9008
3401-9009
3000-9201

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอรเพื่องานธุรกิจแฟชั่น
การจัดการดานการตลาดแฟชั่น
การจัดการคาปลีกสินคาแฟชั่น
การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
การวิเคราะหผลิตภัณฑแฟชัน่ และสิ่งทอ
การพัฒนาสรางสรรคงานออกแบบแฟชั่น
เทคนิคการตัดเย็บชุดไทย
เทคนิคการตัดเย็บกางเกงสตรี
ธุรกิจเสื้อผาสําหรับสัตวเลี้ยง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
1-4-3
2-0-2
1-4-3
2-0-2
1-2-2
1-2-2
1-6-3
1-4-3
1-4-3
2-0-2
ประเภทวิชาคหกรรม
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รหัสวิชา
3000-9202
3000-9203
3000-9204
3000-9205
3000-9206
3000-9207
3000-9208
3000-9209
3000-9210
3000-9211
3000-9212
3000-9213
3000-9214
3000-9215
3000-9216
3000-9217
3000-9218
3000-9219
3000-9220
3000-9221
3000-9222
3000-9223
3000-9224
3000-9225
3000-9226

ชื่อวิชา
การสนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน
การสนทนาภาษาญี่ปุนสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
การสนทนาภาษาเกาหลีสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
การสนทนาภาษาเวียดนามสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
การสนทนาภาษาอินโดนีเซียสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
การสนทนาภาษามลายูสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมพมา
การสนทนาภาษาพมาสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
การสนทนาภาษาเขมรสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
การสนทนาภาษาลาวสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฟลิปปนส
การสนทนาภาษาฟลิปโนสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
การสนทนาภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
การสนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
การสนทนาฝรั่งเศสสําหรับการทํางาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
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4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-2001
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3000-2002
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
3000-2003
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
3000-2004
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
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คําอธิบายรายวิชา
วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาคหกรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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คําอธิบายรายวิชา
วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
3400-0001
3400-0002
3400-0003
3400-0004
3400-0005

ความรูเ รื่องสิ่งทอ
การใชและการบํารุงรักษาจักร
การออกแบบเสื้อผาเบื้องตน
เสื้อผาสตรีเบือ้ งตน
เสื้อผาบุรษุ เบือ้ งตน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

1-2-2
1-3-2
1-2-2
1-4-3
1-4-3
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3400-0001

ความรูเรือ่ งสิ่งทอ
(Introduction of Textile)

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รู และเขาใจ ชนิด ลักษณะ คุณสมบัติ การทดสอบ เสนใย เสนดายและผืนผา การผลิตและการตกแตงผา
2. เขาใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอนการทดสอบ เสนใย เสนดายและผืนผา การผลิตและการตกแตงผา
3. มีทักษะในการเลือกผาไดเหมาะสมกับโอกาส ประโยชนใชสอย และดูแลรักษาผาชนิดตางๆ
4. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนางาน
5. มีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบปลอดภัย
ใชทรัพยากรอยางประหยัด และรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด ลักษณะ คุณสมบัติ การทดสอบ เสนใย เสนดายและผืนผา การผลิตและ
การตกแตงผา
2. แสดงความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการทดสอบ เสนใย เสนดายและผืนผา การผลิตและการตกแตงผาตาม
หลักการและวิธีการ
3. เลือกผาไดเหมาะสมกับโอกาส ประโยชนใชสอย ตามหลักการ
4. ดูแลรักษาผาชนิดตางๆตามหลักการและวิธีการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด ลักษณะ คุณสมบัติ การทดสอบ เสนใย เสนดายและผืนผา การผลิต
การตกแตงผา การนําไปใชและการดูแลรักษาผา
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3400-0002

การใชและการบํารุงรักษาจักร
(Sewing Machine Usage and Maintenance)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รู และเขาใจชนิด ลักษณะและระบบการทํางานของเครื่องมือ อุปกรณ และจักรเย็บผาชนิดตางๆ
2. เขาใจวิธีการ ขั้นตอนการใชเครื่องมือ อุปกรณและจักรเย็บผาชนิดตางๆ
3. มีทักษะ ประสบการณ กระบวนการใช การซอมและการบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ และ
จักรเย็บผาชนิดตางๆ
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบปลอดภัย ใช
ทรัพยากรอยางประหยัด และรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับชนิด ลักษณะและระบบการทํางานของเครื่องมือ อุปกรณ และจักรเย็บผาชนิดตางๆ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการใชเครื่องมือ อุปกรณและจักรเย็บผาชนิดตางๆตามหลักการ
3. ใช ซอมและการบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ และจักรเย็บผาชนิดตางๆตามกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด ลักษณะและระบบการทํางานของเครื่องมือ อุปกรณและจักรเย็บผาชนิด
ตางๆ การใช การซอมและการบํารุงรักษา การเย็บชิ้นงานและการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและความปลอดภัย
ในการทํางาน
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3400-0003

การออกแบบเสื้อเบื้องตน
(Basic Fashion Design)

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูเรื่องเสนตางๆ เพื่อนํามาออกแบบเสื้อผา
2. เขาใจเกี่ยวกับโครงรางหุนเพื่อแสดงแบบเสื้อ องคประกอบของเสื้อผา เสนกรอบนอกและโครงสราง
ของเสื้อผา
3. เขาใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนการออกแบบเสื้อผา
4. มีทักษะในการวาดโครงรางหุน สวนประกอบของใบหนา องคประกอบของเสื้อผาและการระบายสี
5. มีทักษะ ประสบการณ กระบวนการออกแบบเสื้อผาแบบตางๆ
6. มีความคิดสรางสรรคจินตนาการในการออกแบบเสื้อ
7. มีความสนใจใฝรู และมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับเสน โครงรางหุนเพื่อแสดงแบบเสื้อ องคประกอบของเสื้อผา เสนกรอบนอก
และโครงสรางของเสื้อผา
2. แสดงความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการออกแบบเสื้อผา ตามหลักการและวิธีการ
3. วาดโครงรางหุน สวนประกอบของใบหนา องคประกอบของเสื้อผาและการระบายสีตามหลักการ
และวิธีการ
4. ออกแบบเสื้อผาแบบตางๆ ตามกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โครงรางหุนเพื่อแสดงแบบเสื้อ การวาดโครงรางหุน องคประกอบของ
เสื้อผาและการวาด การใชสีในแบบเสื้อ การระบายสีอยางงาย หลักการออกแบบเสื้อผา และการออกแบบเสื้อผา
แบบตางๆ
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3400-0004

เสื้อผาสตรีเบือ้ งตน
(Basic Women’s Clothing)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รู และเขาใจ ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของเสื้อผาสตรีเบื้องตน
2. เขาใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนการวัดตัวสรางแบบ การปรับแบบ และการตัดเย็บเสื้อผาสตรี
เบื้องตน
3. มีทักษะ ประสบการณ กระบวนการตัดเย็บเสื้อผาสตรีเบื้องตน สามารถนําไปประยุกตใชในการ
ตัดเย็บเสื้อผาสตรีแบบตาง ๆ
4. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
6. มีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบปลอดภัย
ใชทรัพยากรอยางประหยัด และรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญและประโยชนของเสื้อผาสตรีเบื้องตน
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ วิธีการและขั้นตอนการวัดตัว สรางแบบ ปรับแบบและตัดเย็บเสื้อผา
สตรีเบื้องตน
3. ตัดเย็บเสื้อผาสตรีเบื้องตน และตัดเย็บเสื้อผาสตรีแบบตาง ๆ ตามกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด ลักษณะ เสื้อ กระโปรงและกางเกงเบื้องตน วัสดุอุปกรณในการ
สรางแบบและตัดเย็บ การวัดตัวเพื่อการสรางแบบ การตัดเย็บเสื้อ กระโปรง แ ละกางเกงเบื้องตนการลองตัว
และการแกไขขอบกพรองเสื้อผาเบื้องตน
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3400-0005

เสื้อผาบุรษุ เบื้องตน
(Basic Men’s Clothing)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจชนิด ลักษณะเสื้อผาบุรษุ เบื้องตนชนิดตางๆ เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ
2. เขาใจวิธกี ารเลือกผา คํานวณผา ที่ใชในการตัดเย็บเสื้อผาบุรุษเบื้องตน
3. เขาใจวิธกี าร ขั้นตอนการสรางแบบ และตัดเย็บเสื้อผาบุรษุ เบื้องตนแบบตางๆ
4. มีทักษะ ประสบการณ กระบวนการตัดเย็บเสื้อผาบุรุษเบื้องตนแบบตางๆ
5. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น สามารถตัดสินใจและแกปญ
 หาในการทํางาน
6. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถพัฒนางานใหมีคณ
ุ ภาพมากยิ่งขึ้น
7. มีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบปลอดภัย ใช
ทรัพยากรอยางประหยัด และรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด ลักษณะเสื้อผาบุรุษเบื้องตน
2. แสดงความรูเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ ตามหลักการ
3. แสดงความรูเกี่ยวกับเลือกผา คํานวณผา ที่ใชในการตัดเย็บเสื้อผาบุรษุ เบื้องตน ตามหลักการ
4. แสดงความรูเกี่ยวกับการสรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาบุรษุ เบื้องตน ตามหลักการและวิธกี าร
5. ตัดเย็บเสื้อผาบุรุษเบื้องตนแบบตางๆ ตามกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด ลักษณะเสื้อเชิ้ต เสื้อฮาวาย เสื้อโปโล กางเกงไมมีจีบและกางเกงมีจีบ
เครื่องมือ อุปกรณการตัดเย็บ การสรางแบบเสื้อผาบุรุษเบื้องตนแบบตางๆ การเลือกผาการคํานวณผา
และการตัดเย็บเสื้อผาบุรุษเบื้องตนแบบตางๆ
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
กลุมบริหารและจัดการวิชาชีพ
3001-1001
การบริหารงานคุณภาพในองคการ

3-0-3

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
3001-2001
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

2-2-3

 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาคหกรรม
3400-1001
3400-1002
3400-1003
3400-1004

สัมมนาวิชาชีพ
เทคนิคการนําเสนอผลงาน
การพัฒนาความคิดสรางสรรค
การจัดการงานวิชาชีพ
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
กลุมบริหารและจัดการวิชาชีพ
3001-1001

การบริหารงานคุณภาพในองคการ
(Quality Administration in Organization)

3-0-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เข า ใจเกี่ ย วกั บ การจั ด การองค ก าร หลั ก การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพและเพิ่ ม ผลผลิ ต หลั ก การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทํางาน และการประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกตใชหลักการจัดการองคการ การเพิ่มประสิทธิภาพ
ขององคการ และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยันประหยัด
อดทนและสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการองคการ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การจัดการ
ความเสี่ยง การจัดการความขัดแยง การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
2. วางแผนการจัดการองคการ และเพิ่มประสิทธิภาพขององคการตามหลักการ
3. กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง และความขัดแยงในงานอาชีพตามสถานการณ
4. เลือกกลยุทธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
5. ประยุกตใชกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การจั ด องค ก าร การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพขององค ก าร การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพและ
เพิ่มผลผลิตการจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแยงในองคการ กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
การนํากิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ
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กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
3001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
(Information Technology for Works)

2-2-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
การสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสืบคน จัดเก็บ คนคืน สงผาน จัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ นําเสนอและสื่อสารขอมูล
สารสนเทศในงานอาชีพโดยใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม และโปรแกรมสําเร็จรูป
ที่เกี่ยวของ
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบคน จัดดําเนินการและสื่อสารขอมูลสารสนเทศ
ในงานอาชีพ โดยใชคอมพิวเตอร อุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
และโปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวของ
2. ใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมในการสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
3. จัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ การสื บคน ข อมู ล สารสนเทศ การจั ดเก็ บ ค นคื น สง ผ า นและจั ด ดํ าเนิน การขอมู ล สารสนเทศ
การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาคหกรรม
3400-1001

สัมมนาวิชาชีพ
(Vocational Seminar)

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับความหมาย หลักการและรูปแบบการสัมมนาวิชาชีพ
2. รูและเขาใจเกี่ยวกับการวางแผน การเตรียมการและการดําเนินการสัมมนาวิชาชีพ
3. มีทักษะในการจัดสัมมนาวิชาชีพ
4. มีทักษะในการประยุกตใชเทคโนโลยีในการจัดสัมมนา
5. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถทํางานเปนทีมและมีทัศนคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย หลักการและรูปแบบการสัมมนาวิชาชีพ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการวางแผน การเตรียมการและการดําเนินการสัมมนาวิชาชีพ
3. จัดสัมมนาไดตามลักษณะวิชาชีพ
4. ประยุกตใชเทคโนโลยีในการจัดสัมมนาวิชาชีพไดตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย หลักการและรูปแบบการสัมมนาวิชาชีพ วางแผน เตรียมการและ
ดําเนินการสัมมนาวิชาชีพ จัดสัมมนาไดตามลักษณะวิชาชีพ ประยุกตใชเทคโนโลยีในการจัดสัมมนาวิชาชีพ
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3400-1002

เทคนิคการนําเสนอผลงาน
(Presentation Techniques)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจความหมาย หลักการและประเภทการนําเสนอผลงาน
2. มีทักษะในเลือกใชเทคนิคการนําเสนอผลงาน
3. มีทักษะในการประยุกตใชเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน
4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถทํางานเปนทีม และมีทัศนคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย หลักการและประเภทการนําเสนอผลงาน
2. เลือกใชเทคนิคการนําเสนอผลงานไดตามการใชงาน
3. ประยุกตใชเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงานไดตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย หลักการ และประเภทของการนําเสนอผลงาน การวางแผน เทคนิค
การนําเสนอผลงาน การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการนําเสนอผลงาน
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3400-1003

การพัฒนาความคิดสรางสรรค
(Development Creative)

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจความหมาย หลักการการพัฒนาความคิดสรางสรรค
2. รูและเขาใจเกีย่ วกับองคประกอบของความคิดสรางสรรค
3. มีทักษะในการนําความคิดสรางสรรคมาพัฒนาและสรางผลงาน
4. มีความคิดริเริม่ สรางสรรคในการประยุกตใชเทคโนโลยีในการพัฒนาสรางสรรคผลงานและมีเจตคติ
ที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย หลักการการพัฒนาความคิดสรางสรรค
2. แสดงความรูเกี่ยวกับองคประกอบของความคิดสรางสรรค
3. นําความคิดสรางสรรคมาพัฒนาและสรางผลงานไดตามหลักการ
4. ประยุกตใชเทคโนโลยีในการพัฒนาสรางสรรคผลงานตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย หลักการการพัฒนาความคิดสรางสรรค องคประกอบของความคิด
สรางสรรค นําความคิดสรางสรรคมาพัฒนาและสรางผลงาน การนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาสรางสรรค
ผลงาน
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3400-1004

การจัดการงานวิชาชีพ
(Vocational Management)

2-0-2

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับการจัดการ กระบวนการจัดการธุรกิจ
2. รูและเขาใจ การวิเคราะหงานตามกระบวนการจัดการงานวิชาชีพ
3. มีทักษะในการดําเนินงานธุรกิจ และการบริการดานวิชาชีพ
4. นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดการงานวิชาชีพ
5. มีเจตคติที่ดี ปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ ตามจรรยาบรรณดานวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการ กระบวนการจัดการธุรกิจ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการวิเคราะห ตามกระบวนการจัดการงานวิชาชีพ
3. ดําเนินงานธุรกิจและการบริการในงานวิชาชีพ
4. นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดการงานวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดการ กระบวนการจัดการธุรกิจ วิเคราะหงานตามกระบวนการ
จัดการงานวิชาชีพ ดําเนินงานธุรกิจและบริการดานวิชาชีพ นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดการงานวิชาชีพ
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3401-2001
3401-2002
3401-2003
3401-2004
3401-2005
3401-2006
3401-2007
3401-2008

อุตสาหกรรมสิ่งทอ
วิวัฒนาการเครื่องแตงกาย
เทคนิคการทําแบบตัดเสื้อผา
เทคนิคการออกแบบเสื้อผา
เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาสตรี
เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาบุรษุ
คอมพิวเตอรเพื่องานธุรกิจแฟชั่นและสิ่งทอ
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการแฟชั่นและสิ่งทอ
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3401-2001

อุตสาหกรรมสิ่งทอ
(Textile Industry)

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับประเภท คุณสมบัติ ขบวนการผลิต การตกแตงเสนใยเสนดายและผืนผา
2. เขาใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอนการทดสอบเสนใย เสนดาย ผืนผา
3. มีทักษะในการใชเครื่องมืออุปกรณ สารเคมี ทดสอบคุณสมบัติของเสนใย เสนดายและผืนผา
4. สามารถตัดสินใจและแกไขปญหาในการทํางาน อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ใชพลังงาน
อยางคุมคาและถูกวิธี
5. เปน คนชางสังเกตมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ละเอีย ด รอบคอบ ขยั นอดทน มีความรับผิด ชอบ
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับประเภท คุณสมบัติ ขบวนการผลิต การตกแตงเสนใย เสนดายและผืนผา
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ ขั้นตอนการทดสอบเสนใย เสนดาย ผืนผา
3. เลือกใชเครื่องมือ อุปกรณ สารเคมี ทดสอบคุณสมบัติของเสนใย เสนดายและผืนผา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การจําแนกเสนใย เสนดาย และผืนผา ลักษณะโครงสรางคุณสมบัติทาง
กายภาพและทางเคมี กระบวนการผลิต การตกแตง ประโยชนใชสอยและการดูแลรักษา ความเคลื่อนไหว
ในทางอุตสาหกรรมสิ่งทอ
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3401-2002

วิวัฒนาการเครือ่ งแตงกาย
(Revolution of Costume)

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจ ประวัติการแตงกาย วิวัฒนาการการแตงกายของไทย และตางประเทศ
2. สามารถนําความรูไปประยุกตใชในงานเสื้อผา
3. มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ เห็นคุณคาในเอกลักษณขนบธรรมเนียมประเพณีการแตงกายของไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับประวัติเครื่องแตงกาย วิวัฒนาการแตงกายของไทย
2. นําความรูมาประยุกตใชในงานเสื้อผาและการแตงกาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประวัติการแตงกาย วิวัฒนาการการแตงกายไทยและตางประเทศ ประเพณี
การแตงกายของภาคตาง ๆ ในประเทศไทย ชนิด ลักษณะ เครื่องประกอบการแตงกายและการนํามาประยุกตใช
ในงานเสื้อผา
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3401-2003

เทคนิคการทําแบบตัดเสือ้ ผา
(Pattern Making Techniques)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจหลักการเลือกและใชขนาดมาตรฐานเพื่อการทําแบบตัดเสื้อผาสตรีและบุรุษ
2. มีทักษะในการทําแบบตัด แยกแบบและปรับขนาดแบบตัดเสื้อผาสตรีและบุรุษ
3. มีทักษะในการตัดเย็บเพื่อทดลองแบบตัดและแกไขขอบกพรอง
4. เปนคนชางสังเกตมีความรับผิดชอบ ประณีต รอบคอบขยันอดทน
5. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ประยุกตใชเทคโนโลยีในการทํางาน
6. ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเลือกใชขนาดมาตรฐานเพื่อการทําแบบตัดเสื้อผาสตรีและบุรุษ
2. ทําแบบตัด แยกแบบและปรับขนาดแบบตัดเสื้อผาสตรีและบุรุษ
3. ตัดเย็บเพื่อทดลองแบบตัดและแกไขขอบกพรอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเลือกและใชขนาดมาตรฐานเพื่อการสรางแบบตัด การแยกแบบตัด
การปรั บ ขนาดแบบตั ด เสื้ อ ผ า สตรี แ ละบุ รุ ษ การตั ด เย็ บ เพื่ อ ทดลองแบบตั ด การแก ไ ขข อ บกพร อ งและ
ประยุกตใชเทคโนโลยีในการทํางาน
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3401-2004

เทคนิคการออกแบบเสือ้ ผา
(Clothing Design Techniques)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจหลักการออกแบบเสื้อผา และเครื่องประกอบการแตงกาย
2. วาดโครงรางหุนในอิรยิ าบถตางๆ และวาดเสื้อผาประกอบบนหุน
3. มีทักษะและเทคนิคการใชสีในงานออกแบบเสื้อผา
4. มีทักษะในการออกแบบเสื้อผาใหเหมาะสมกับวัยและโอกาสตางๆ
5. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนางาน ประยุกตใชเทคโนโลยีในการออกแบบเสื้อผา
6. มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบเสื้อผา และเครื่องประกอบการแตงกาย
2. วาดโครงรางหุนในอิรยิ าบถตางๆ และวาดเสื้อผาประกอบบนหุนไดตามขั้นตอน
3. เลือกใชเทคนิคการใชสีในงานออกแบบเสือ้ ผาไดตามหลักการ
4. ออกแบบเสื้อผาไดเหมาะสมกับวัยและโอกาสตางๆ
5. ประยุกตใชเทคโนโลยีในการออกแบบเสื้อผาไดตามหลักการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการออกแบบเสื้อผา วัสดุ เครื่องประกอบการแตงกาย การวาดโครงราง
หุนในอิรยิ าบถตางๆ การวาดเสื้อผาประกอบหุน การใชสีในงานออกแบบ การออกแบบเสื้อผาใหเหมาะสมกับ
บุคลิกภาพ โอกาส นําเสนอผลงาน และประยุกตใชเทคโนโลยีในการออกแบบเสื้อผา
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3401-2005

เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาสตรี
(Dressmaking Techniques)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. วิเคราะหแบบเสื้อเพื่อการจัดหาวัสดุและวิธีการตัดเย็บ
2. เลือกใชวัสดุ วิธีการและอุปกรณการตัดเย็บ
3. มีทักษะในการสรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาสตรีแบบตางๆ
4. เปน คนชางสังเกตมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ละเอีย ด รอบคอบ ขยั นอดทน มีความรับผิด ชอบ
และมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะหแบบเสื้อเพื่อการจัดหาวัสดุและวิธีการตัดเย็บไดตามหลักการ
2. เลือกใชวัสดุ วิธีการและอุปกรณการตัดเย็บไดตามหลักการ
3. สรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาสตรีแบบตางๆไดตามโอกาสที่ใช
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิดและลักษณะเสื้อผาสตรี การออกแบบ การเลือกผา และการคํานวณผา
การตกแตง การสรางแบบ เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาสตรี การลองตัว แกไขสวนบกพรอง การตกแตงสําเร็จ
และการบรรจุภัณฑ
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3401-2006

เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาบุรษุ
(Men’s Wear Making Techniques)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รู และเขาใจในการวิเคราะหแบบเสื้อ และกางเกงเพื่อการตัดเย็บ
2. เลือกใชวัสดุ อุปกรณการตัดเย็บ
3. มีทักษะในการสรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาบุรุษและกางเกงแบบตาง ๆ
4. มีความสนใจใฝรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทน สามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะหแบบเสื้อเพื่อการจัดหาวัสดุและวิธกี ารตัดเย็บไดตามหลักการ
2. เลือกใชวัสดุ วิธกี ารและอุปกรณการตัดเย็บไดตามหลักการ
3. สรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาบุรุษแบบตางๆไดตามโอกาสที่ใช
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหแบบเสื้อและกางเกง การเลือกใชวัสดุ และอุปกรณการตัดเย็บ
การวัดตัว เทคนิคการสรางแบบเสื้อและกางเกง การตัดเย็บเสื้อ และกางเกง การแกไขแบบตัด การลองตัว
การแกไขสวนบกพรอง บรรจุภัณฑ การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
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3401-2007

คอมพิวเตอรเพื่องานธุรกิจแฟชั่นและสิ่งทอ
(Computer for Fashion and Textiles)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปงานแฟชั่นและสิ่งทอ
2. มีทักษะในการสืบคนและสื่อสารขอมูลดานแฟชั่นและสิ่งทอโดยใชอินเทอรเน็ต
3. มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปงานแฟชั่นและสิ่งทอ
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปงานแฟชั่นและสิ่งทอ
2. สืบคนและสื่อสารขอมูลดานแฟชั่นและสิ่งทอโดยใชอินเทอรเน็ต
3. ใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปงานแฟชั่นและสิ่งทอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปงานแฟชั่นและสิ่งทอ
สืบคนและสื่อสารขอมูลโดยใชอินเทอรเน็ต ใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปงานแฟชั่นและสิ่งทอ
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3401-2008

ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการแฟชั่นและสิ่งทอ
(English for Fashion & Textile)

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจความหมาย ความสําคัญและประโยชนของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการ
แฟชั่นและสิ่งทอ
2. รูและเขาใจเกีย่ วกับคําศัพท สํานวน การอาน การเขียน และการสนทนาในงานวิชาชีพ
3. มีทักษะในการอาน การเขียนและการสนทนาในงานวิชาชีพ
4. มีทักษะในการเขียนรายงาน และเขียนจดหมายเกี่ยวกับงานอาชีพ
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
6. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการแฟชั่นและสิ่งทอ
7. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการแฟชั่นและสิ่งทอ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บ ความหมาย ความสํ า คั ญ และประโยชน ข องการเรี ย นวิ ช าภาษาอั ง กฤษ
เพื่อการจัดการแฟชั่นและสิ่งทอ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน การอาน การเขียน และการสนทนาในงานวิชาชีพ
3. อาน เขียนและสนทนาภาษาอังกฤษในงานวิชาชีพไดตามหลักการ
4. ประยุกตใชเทคโนโลยีในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการแฟชั่นและสิ่งทอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชคําศัพท สํานวน การอาน การเขียน และการสนทนาในงานวิชาชีพ
การ จัดการแฟชั่นและสิ่งทอ การเขียนรายงานและการเขียนจดหมายเกี่ยวกับงานอาชีพ
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
3401-2101
3401-2102
3401-2103
3401-2104
3401-2105
3401-2106
3401-2107
3401-2108
3401-2109
3401-2110
3401-2111
3401-2112

เทคนิคการออกแบบเสื้อผาแฟชั่น
เทคนิคการออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ
เทคนิคการทําตนแบบเสื้อผาแฟชั่น
เทคนิคการทําตนแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ
เทคนิคการทําเสื้อบนหุน
เทคนิคการตกแตงสิ่งทอ
เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาเด็ก
เทคนิคการทําเสื้อผาเพื่อการคา
เทคนิคการตัดเย็บชุดวิวาหและชุดราตรี
เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาโอกาสพิเศษ
เทคนิคการตัดเย็บเครื่องใชภายในบาน
เทคนิคการนําเสนอผลงานแฟชั่น
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3401-2101

เทคนิคการออกแบบเสือ้ ผาแฟชั่น
(Fashion Clothing Design Techniques)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเสื้อผาแฟชั่นสมัยนิยม และแนวโนมของแฟชั่น
2. มีทักษะในการสืบคนขาวสารแฟชั่นตางประเทศ
3. มีทักษะในการเลือกใชสีกับการออกแบบแฟชั่น
4. มีทักษะในการออกแบบเสื้อผาใหเหมาะสมกับวัย โอกาสที่ใช
5. มีทักษะในการออกแบบแฟชั่นในรูปแบบของคอลเลคชั่น พรอมเครื่องประกอบการแตงกาย
6. นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานออกแบบแฟชั่น
7. มีทักษะในการนําเสนอผลงานเสื้อผาแฟชั่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับเสื้อผาแฟชั่นสมัยนิยม และแนวโนมของแฟชั่น
2. เลือกใชสีกับการออกแบบแฟชั่น ไดตามหลักการ
3. ออกแบบเสื้อผาใหเหมาะสมกับวัย โอกาสที่ใช
4. ออกแบบแฟชั่นคอลเลคชั่นพรอมเครื่องประกอบการแตงกายตามรูปแบบที่กําหนด
5. ประยุกตใชเทคโนโลยีในการสืบคนขาวสารแฟชั่นตางประเทศในงานออกแบบแฟชั่น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวาดโครงรางหุนแฟชั่น การใชสีกับการออกแบบแฟชั่น การสืบคนขอมูล
แฟชั่ นสมั ย นิย ม แนวโน มของแฟชั่ น ในประเทศ และตางประเทศ การออกแบบเสื้ อผาแฟชั่น ในรูป แบบ
คอลเลคชั่นพรอมเครื่องประกอบการแตงกายตางๆ ตามสมัยนิยม การนําเสนอผลงาน
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3401-2102

เทคนิคการออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ
(Textile Product Design Techniques)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจหลักการออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ
2. เลือกใชวัสดุในทองถิ่น ในการออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ
3. มีทักษะการออกแบบและวิเคราะหงานผลิตภัณฑสิ่งทอ
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาใชในการออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ
5. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบและมีเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ
2. เลือกใชวัสดุในทองถิ่น ในการออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอไดตามหลักการ
3. ออกแบบและวิเคราะหงานผลิตภัณฑสิ่งทอ ไดตามหลักการ
4. ประยุกตใชเทคโนโลยีมาใชในการออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ การเลือกใชวัสดุในทองถิ่น การออกแบบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ สิ่ง ทอตามสมั ย นิ ย ม การวิ เ คราะห ผ ลิ ต ภั ณ ฑ โ ดยคํ า นึ ง ถึ ง ความสวยงามประโยชน ใ ช ส อยและ
ความตองการของตลาด การนําเทคโนโลยีมาใชในการออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ
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3401-2103

เทคนิคการทําตนแบบเสือ้ ผาแฟชั่น
(Fashion Product Prototype Techniques)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจหลักการทําตนแบบเสื้อผาแฟชั่น
2. เขาใจ วิธีการ ขั้นตอนการทําตนแบบเสื้อผาแฟชั่น
3. มีทักษะในการทําตนแบบเสื้อผาแฟชั่น
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการทําตนแบบเสื้อผาแฟชั่น
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีทัศนคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทําตนแบบเสื้อผาแฟชั่น
2. แสดงความรูเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอนการทําตนแบบเสื้อผาแฟชั่น
3. ทําตนแบบเสื้อผาแฟชั่นไดตามหลักการ
4. ประยุกตใชเทคโนโลยีมาใชในการทําตนแบบเสื้อผาแฟชั่น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการทําตนแบบเสื้อผาแฟชั่น วิธีการและขั้นตอนการทําตนแบบเสื้อผาแฟชั่น
การตัดเย็บตนแบบเสื้อผาแฟชั่น การตรวจสอบคุณภาพ การทดลองและแกไข การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใช
ในการทําตนแบบเสื้อผาแฟชั่น
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3401-2104

เทคนิคการทําตนแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ
(Textiles Product)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจหลักการทําตนแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ
2. เขาใจ วิธีการ ขั้นตอนการทําตนแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ
3. มีทักษะในการทําตนแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการทําตนแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีทัศนคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทําตนแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอนการทําตนแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ
3. ทําตนแบบผลิตภัณฑสิ่งทอไดตามหลักการ
4. ประยุกตใชเทคโนโลยีมาใชในการทําตนแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการทําตนแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ วิธีการและขั้นตอนการทําตนแบบ
ผลิตภัณฑสิ่งทอ การตัดเย็บตนแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ การตรวจสอบคุณภาพ การทดลองและแกไข การนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตใชในการทําตนแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ
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3401-2105

เทคนิคการทําเสื้อผาบนหุน
(Draping Techniques)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของการทําเสื้อผาบนหุน
2. รูและเขาใจเกี่ยวกับชนิดของวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทําเสื้อผาบนหุน
3. มีทักษะในการทําแบบตัด ตัดเย็บและตกแตงเสื้อผาบนหุนแบบตางๆ
4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ประณีต รอบคอบและมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของการทําเสื้อผาบนหุน
2. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิดของวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทําเสื้อผาบนหุน
3. ทําแบบตัด ตัดเย็บและตกแตงเสื้อผาบนหุนแบบตางๆไดตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของการทําเสือ้ ผาบนหุน ชนิดของวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ
ที่ใชในการทําเสื้อผาบนหุน การคํานวณวัสดุ เทคนิคการทําแบบตัด ตัดเย็บและตกแตงเสื้อผาบนหุน การลองตัว
และแกไขขอบกพรอง
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3401-2106

เทคนิคการตกแตงสิ่งทอ
(Textile Decoration Techniques)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับชนิดและลักษณะประโยชนและคุณสมบัติของสิ่งทอ
2. รูและเขาใจการใชเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณในการตกแตงสิ่งทอ
3. มีทักษะการออกแบบและตกแตงสิ่งทอโดยใชเทคนิควิธกี ารตางๆ
4. นําความรูมาประยุกตใชในการตกแตงเสื้อ
5. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ประณีต รอบคอบ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิดและลักษณะประโยชนและคุณสมบัติของสิ่งทอ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณในการตกแตงสิ่งทอ
3. ออกแบบและตกแตงสิ่งทอโดยใชเทคนิควิธีการตางๆไดตามหลักการ
4. นําความรูมาประยุกตใชวัสดุในการตกแตงเสื้อไดตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิดและลักษณะประโยชนและคุณสมบัติของสิ่งทอ การเลือกใชเครื่องมือ
วัสดุ อุปกรณในการตกแตงสิ่งทอ การออกแบบ การเลือก การคํานวณวัสดุในการตกแตง การแกไข การตกแตง
สําเร็จและการบรรจุภัณฑ
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3401-2107

เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาเด็ก
(Child Clothing Making Techniques)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจในการวิเคราะหแบบเสื้อเพื่อการตัดเย็บ
2. เลือกใชวัสดุ และอุปกรณในการตัดเย็บเสื้อผาเด็ก
3. มีทักษะในการสรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาเด็กแบบตาง ๆ
4. เปนคนชางสั งเกต มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความรับผิ ดชอบ ประณีต รอบคอบ ปฏิบัติงาน
โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวในการวิเคราะหแบบเสื้อเพื่อการตัดเย็บ
2. เลือกใชวัสดุ และอุปกรณในการตัดเย็บเสื้อผาเด็ก ไดตามหลักการ
3. สรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาเด็กแบบตางๆ ไดตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหแบบเสื้อ การเลือกใชวัสดุ อุปกรณการตัดเย็บ เทคนิคการสราง
แบบ การแกไขแบบตัด การตัดเย็บเสื้อผาเด็กแบบตาง ๆ การลองตัว และการ แกไขสวนบกพรอง
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3401-2108

เทคนิคการทําเสื้อผาเพื่อการคา
(Clothing Commercial Techniques)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาเพื่อการคา
2. มีทักษะในการออกแบบเสื้อผาตามความตองการของลูกคา
3. สามารถวิเคราะหแบบเสื้อเพื่อการสรางแบบและตัดเย็บ
4. สรางแบบตัดเย็บเสื้อผาตามความตองการของลูกคา
5. สามารถดําเนินธุรกิจตัดเย็บเสื้อผาเพื่อการคา
6. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับเทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาเพื่อการคา
2. ออกแบบเสื้อผาตามความตองการของลูกคา
3. วิเคราะหแบบเสื้อ สรางแบบและตัดเย็บไดตามหลักการ
4. ดําเนินธุรกิจตัดเย็บเสื้อผาเพื่อการคา ไดตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ การวิเคราะห เทคนิคการสรางแบบ การปรับแบบ และตัดเย็บ
เสื้อเพื่อการคา การลองตัวและการแกไขขอบกพรอง และการบรรจุภัณฑเสื้อผา การกําหนดราคาคาบริการและ
ราคาขาย การดําเนินธุรกิจเสื้อผาเพื่อการคา
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3401-2109

เทคนิคการตัดเย็บชุดวิวาหและชุดราตรี
(Wedding and Evening Dressmaking Techniques)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจ ชนิด ลักษณะของชุดวิวาหและชุดราตรี
2. มีทักษะในการออกแบบชุดวิวาหและชุดราตรี
3. มีทักษะในการวิเคราะหแบบชุดวิวาหและชุดราตรีเพื่อการสรางแบบ ตัดเย็บและตกแตง
4. มีทักษะในการสรางแบบ ตัดเย็บและตกแตงชุดวิวาหและชุดราตรี
5. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ประณีต รอบคอบ ขยัน อดทนและมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด ลักษณะของชุดวิวาหและชุดราตรี
2. ออกแบบชุดวิวาหและชุดราตรี ไดตามหลักการ
3. วิเคราะหแบบชุดวิวาหและชุดราตรี สรางแบบ ตัดเย็บและตกแตงไดตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิดและลักษณะชุดวิวาหและชุดราตรี การออกแบบ การวิเคราะหแบบ
ชุดวิวาหและชุดราตรี การเลือกใชเครื่องมือ อุปกรณและคํานวณวัสดุ การสรางแบบ การตัดเย็บและตกแตง
การลองตัวและแกไขสวนบกพรอง
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3401-2110

เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาโอกาสพิเศษ
(Special Clothing Making Techniques)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับชนิด ลักษณะเสื้อผาโอกาสพิเศษ
2. เลือกและคํานวณวัสดุในการตัดเย็บเสื้อผาโอกาสพิเศษ
3. ออกแบบ วิเคราะหแบบ ตกแตง เสื้อผาโอกาสพิเศษ
4. สรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาโอกาสพิเศษ
5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด ลักษณะเสื้อผาโอกาสพิเศษ
2. เลือกและคํานวณวัสดุในการตัดเย็บเสื้อผาโอกาสพิเศษไดตามหลักการ
3. ออกแบบ วิเคราะหแบบ สรางแบบและตัดเย็บ ตกแตงเสื้อผาโอกาสพิเศษไดตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิดและลักษณะเสื้อผาโอกาสพิเศษ การออกแบบ การเลือกผา และ
การคํานวณวัสดุ การตกแตง การสรางแบบเทคนิคการตัดเย็บเสื้อโอกาสพิเศษ การลองตัวและแกไขสวน
บกพรอง การตกแตงสําเร็จและการบรรจุภัณฑ
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3401-2111

เทคนิคการตัดเย็บเครือ่ งใชภายในบาน
(Household Appliance Making Techniques)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจชนิด ลักษณะของเครื่องใชภายในบานจากสิ่งทอ
2. มีทักษะในการออกแบบเครื่องใชภายในบานจากสิ่งทอ
3. เลือกและคํานวณวัสดุ อุปกรณที่ใชในการตัดเย็บเครื่องใชภายในบาน
4. มีทักษะในการสรางแบบและตัดเย็บเครื่องใชภายในบาน
5. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทน และมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด ลักษณะของเครื่องใชภายในบานจากสิ่งทอ
2. ออกแบบเครื่องใชภายในบานจากสิ่งทอ ไดตามหลักการ
3. เลือกและคํานวณวัสดุ อุปกรณที่ใชในการตัดเย็บเครื่องใชภายในบานไดตามหลักการ
4. สรางแบบและตัดเย็บเครื่องใชภายในบาน ไดตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเครื่องใชภายในบานจากสิ่งทอ การเลือกและคํานวณวัสดุ
การใชอุปกรณชวยเย็บ การสรางแบบ การตัดเย็บและตกแตงเครื่องใชภายในบาน การคิดคํานวณราคาตนทุน
การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
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3401-2112

เทคนิคการนําเสนอผลงานแฟชั่น
(Fashion Presentation Techniques)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจหลักการนําเสนอผลงานแฟชั่น
2. มีทักษะการนําเสนอผลงานแฟชั่นเสื้อผา
3. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีประยุกตใชในการนําเสนอผลงาน
4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถทํางานเปนทีม และมีทัศนคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการนําเสนอผลงานแฟชั่น
2. นําเสนอผลงานแฟชั่นเสื้อผา ไดตามหลักการ
3. ประยุกตใชเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงานไดตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การ ประเภทและรู ป แบบของการนํ า เสนอผลงาน การวางแผน
การนําเสนอผลงานแฟชั่น การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการนําเสนอผลงานแฟชั่น
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเลือกเสรี
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3401-9001

คอมพิวเตอรเพื่องานธุรกิจแฟชั่น
(Computer for Fashion Business)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจและมีทักษะในการใชโปรแกรมจัดทําเว็บเพจ
2. ใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ
3. มีทักษะในการสืบคนและสื่อสารขอมูลโดยใชอินเทอรเน็ต
4. มีทักษะในการวางแผนจัดทําการคา การประชาสัมพันธและการขายสินคาแฟชั่นบนอินเทอรเน็ต
5. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศ
6. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางเปนระบบ ดวยความอดทน ประณีต รอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชโปรแกรมจัดทําเว็บเพจ
2. ใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ
3. สืบคนและสื่อสารขอมูลโดยใชอินเทอรเน็ต
4. วางแผนจัดทําการคา การประชาสัมพันธและการขายสินคาเสื้อผาบนอินเทอรเน็ต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อจัดทําเว็บเพจในการติดตั้งรานคา การวางแผน
การทําการคาบนอินเทอรเน็ต การคนหาขอมูลการเผยแพรขอมูล การประชาสัมพันธธุรกิจแฟชั่น การสราง
ความมั่นใจใหกับผูบริโภค กฎหมายที่เกี่ยวของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จรรยาบรรณสําหรับการทําธุรกิจ
บนอินเทอรเน็ต
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3401-9002

การจัดการดานการตลาดแฟชั่น
(Fashion Marketing Management)

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจหลักการจัดการดานตลาดแฟชั่น
2. มีทักษะในการจัดการดานการตลาดแฟชั่น
3. มีทักษะในการวางแผน การดําเนินงานดานการตลาดแฟชั่น
4. มีทักษะในการสืบคนและสื่อสารขอมูลในการจัดการดานการตลาดแฟชั่น
5. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการดานตลาดแฟชั่น
2. วางแผน ดําเนินงานและจัดการดานการตลาดแฟชั่นไดตามหลักการ
3. สืบคนและสื่อสารขอมูลโดยใชอินเทอรเน็ตในการจัดการดานการตลาดแฟชั่น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดการดานการตลาดแฟชั่น กระบวนการจัดการดานการตลาดแฟชั่น
การวางแผน การดําเนินงาน การประชาสัมพันธ และนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการดานการตลาดสินคาแฟชั่น
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3401-9003

การจัดการคาปลีกสินคาแฟชั่น
(Fashion Products Retail Management)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจหลักการจัดการคาปลีกสินคาแฟชั่น
2. มีทักษะและในการจัดการคาปลีกสินคาแฟชั่น
3. มีทักษะในการจัดการ วางแผน การดําเนินงานและการประชาสัมพันธ
4. มีทักษะในการสืบคนและสื่อสารขอมูลในการจัดการคาปลีกสินคาแฟชั่น
5. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการดานการคาปลีกสินคาแฟชั่น
2. วางแผน ดําเนินงานและจัดการคาปลีกสินคาแฟชั่นไดตามหลักการ
3. สืบคนและสื่อสารขอมูลในการจัดการดานการคาปลีกสินคาแฟชั่น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดการคาปลีกสินคาแฟชั่น กระบวนการจัดการคาปลีกสินคาแฟชั่น
ประเภทของการคาปลีกแฟชั่น การวางแผน การดําเนินงาน การประชาสัมพันธ และนําเทคโนโลยีมาใชในการ
จัดการคาปลีกสินคาแฟชั่น
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3401-9004

การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(Small and Medium Business Management)

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจองคประกอบและความสําคัญของการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2. รูและเขาใจในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด การบริหารงานบุคคล แหลงเงินทุน
3. มีทักษะในการเขียนแผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการขาย
4. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับองคประกอบและความสําคัญของการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2. วางแผนกลยุทธทางการตลาด การบริหารงานบุคคล แหลงเงินทุนไดตามหลักการ
3. เขียนแผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการขาย ไดตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ องคประกอบและความสําคัญในการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
การเขี ย นแผนธุ ร กิ จ และการเสนอแผนธุ ร กิ จ แหล ง เงิ น ทุ น สถาบั น การเงิ น การคั ด เลื อ กแหล ง สิ น ค า
การส ง เสริ ม การขาย คู แ ข ง ทางการตลาด การจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม การจั ด ฝ ก อบรม
การจั ด ส ว นผสมการขาย และการนํ า เทคโนโลยี ม าใช ใ นการประกอบธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
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3401-9005

การวิเคราะหผลิตภัณฑแฟชัน่ และสิ่งทอ
(Fashion &Textile Product Analysis)

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจชนิดลักษณะของผลิตภัณฑแฟชั่นและสิ่งทอ
2. รูและเขาใจ หลักการและประโยชนของการวิเคราะหผลิตภัณฑแฟชั่นและสิ่งทอ
3. มีทักษะในการวิเคราะหคุณสมบัติ คุณภาพของวัสดุ และคํานวณวัสดุที่ใชในการตัดเย็บผลิตภัณฑ
แฟชั่นและสิ่งทอ
4. มีความรอบคอบ คิดวิเคราะห มีความสนใจใฝรู มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิดลักษณะของผลิตภัณฑแฟชั่นและสิ่งทอ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและประโยชนของการวิเคราะหผลิตภัณฑแฟชั่นและสิ่งทอ
3. วิ เ คราะห คุ ณ สมบั ติ คุ ณ ภาพของวั ส ดุ และคํ า นวณวั ส ดุ ที่ ใ ช ใ นการตั ด เย็ บ ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ฟชั่ น
และสิ่งทอไดตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดลักษณะของผลิตภัณฑแฟชั่นและสิ่งทอ หลักการและประโยชนของการ
วิเคราะหผลิตภัณฑแฟชัน่ และสิ่งทอ วิเคราะหคุณสมบัติ คุณภาพของวัสดุ และเลือกวัสดุที่ใชในการตัดเย็บ
ผลิตภัณฑแฟชั่นและสิ่งทอแบบตางๆ
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3401-9006

การพัฒนาสรางสรรคงานออกแบบแฟชั่น
(Fashion Design Development Creation)

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจการพัฒนาความคิดสรางสรรคงานออกแบบแฟชั่น
2. รูและขาใจเกี่ยวกับองคประกอบของแฟชั่น
3. มีทักษะในการสรางงานแฟชั่นจากแรงบันดาลใจ
4. มีทักษะในการออกแบบสินคาแฟชั่น
5. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประยุกตใชวัสดุในงานออกแบบแฟชั่น
6. นําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาสรางสรรคงานออกแบบแฟชั่นและมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสรางสรรคงานออกแบบแฟชั่น
2. แสดงความรูเกี่ยวกับองคประกอบของแฟชั่น
3. สรางงานแฟชัน่ จากแรงบันดาลใจและออกแบบสินคาแฟชั่นไดตามหลักการ
4. ประยุกตใชวัสดุในงานออกแบบแฟชั่นไดตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสรางสรรคงานออกแบบแฟชั่น องคประกอบของแฟชั่น
การออกแบบสินคาแฟชั่น การประยุกตใชวัสดุในงานออกแบบแฟชั่น การสรางสรรคงานแฟชั่นจากแรงบันดาลใจ
การนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาสรางสรรคงานออกแบบแฟชั่น
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3401-9007

เทคนิคการตัดเย็บชุดไทย
(Thai Costume Dressmaking Techniques

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจ ชนิด ลักษณะชุดไทยพระราชนิยมและชุดไทยประยุกต
2. มีทักษะในการวิเคราะหแบบเสื้อเพื่อการสรางแบบและตัดเย็บชุดไทย
3. มีทักษะการสรางแบบ ตัดเย็บ และตกแตงชุดไทยแบบตาง ๆ
4. มีทักษะในการลองตัวและแกไขขอบกพรอง
5. มีทักษะในการตกแตงสําเร็จและบรรจุภัณฑ
6. เปนคนชางสังเกต มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความรับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง
ความปลอดภัย และมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความเขาใจ ชนิด ลักษณะชุดไทยพระราชนิยมและชุดไทยประยุกต
2. วิเคราะหแบบเสื้อเพื่อการสรางแบบและตัดเย็บชุดไทย ไดตามหลักการ
3. สรางแบบ ตัดเย็บ และตกแตงชุดไทยแบบตาง ๆ ลองตัวและแกไขขอบกพรองไดตามหลักการ
4. ตกแตงสําเร็จและบรรจุภัณฑไดตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิดและลักษณะของชุดไทยพระราชนิยมและชุดไทยประยุกต การออกแบบ
การวิเคราะหแบบเสื้อเพื่อการสรางแบบและตัดเย็บ การเลือกและคํานวณวัสดุ เทคนิคการสรางแบบ การตัดเย็บ
การตกแตง การลองตัวและการแกไขขอบกพรองชุดไทยพระราชนิยมและชุดไทยประยุกต
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3401-9008 เทคนิคการตัดเย็บกางเกงสตรี
(Slacks Making Techniques)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกีย่ วกับชนิด ลักษณะของกางเกงสตรี
2. เลือกและคํานวณวัสดุในการตัดเย็บกางเกงสตรี
3. มีทักษะในการออกแบบ วิเคราะหแบบเพื่อการสรางแบบ
4. มีทักษะในการตัดเย็บและตกแตงกางเกงสตรี
5. มีความคิดสรางสรรค กิจนิสัยที่ดีในการทํางานและมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด ลักษณะของกางเกงสตรี
2. เลือกและคํานวณวัสดุในการตัดเย็บกางเกงสตรีไดตามหลักการ
3. ออกแบบและวิเคราะหแบบเพื่อการสรางแบบไดตามหลักการ
4. ตัดเย็บและตกแตงกางเกงสตรีไดตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิดและลักษณะของกางเกงสตรี การออกแบบ การเลือกและคํานวณวัสดุ
อุ ป กรณ เทคนิ ค การสร า งแบบ ตั ด เย็ บ และตกแต ง กางเกงสตรี การลองตั ว การแก ไ ขส ว นบกพร อ ง
การตกแตงสําเร็จและการบรรจุภัณฑ
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3401-9009 ธุรกิจเสือ้ ผาสําหรับสัตวเลี้ยง
(Clothing Business for Pet)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจ ชนิดพันธุสัตวเลี้ยง ลักษณะโครงสรางสัดสวนของสัตวเลี้ยง
2. สามารถวิเคราะห ความตองการของตลาด
3. มีทักษะในการออกแบบเสื้อผาสําหรับสัตวเลี้ยง
4. มีทักษะในการทําแบบตัดและตัดเย็บเสื้อผาสําหรับสัตวเลี้ยง
5. สามารถดําเนินธุรกิจเสื้อผาสําหรับสัตวเลี้ยง
6. เปนคนชางสังเกต มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ประณีต ละเอียด รอบคอบ ปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึง
ความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิดพันธุสัตวเลี้ยง ลักษณะโครงสรางสัดสวนของสัตวเลี้ยง
2. วิเคราะหความตองการของตลาดและออกแบบเสื้อผาสําหรับสัตวเลี้ยงไดตามหลักการ
3. ทําแบบตัดและตัดเย็บเสื้อผาสําหรับสัตวเลี้ยง ไดตามหลักการ
4. ดําเนินธุรกิจเสื้อผาสําหรับสัตวเลี้ยง ไดตามขั้นตอน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิดพันธุสัตวเลี้ยง ลักษณะโครงสรางสัดสวน วิเคราะหการตลาด การออกแบบ
การวัดตัว การทําแบบตัดและตัดเย็บ บรรจุภัณฑ การคิดคํานวณตนทุน ราคาขาย และการดําเนินธุรกิจเสื้อผา
สําหรับสัตวเลี้ยง
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
3401-8001
3401-8002
3401-8003

ฝกงาน
ฝกงาน 1
ฝกงาน 2
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3401-8001

ฝกงาน
(On-the-Job Training)

*-*-4

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัยคุณธรรม
จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ
แหลงวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ
อิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผาน
ความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาการฝกงาน
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3401-8002

ฝกงาน 1
(On-the-Job Training 1)

*-*-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัยคุณธรรม
จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ
แหลงวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ
อิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผาน
ความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้นๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาการฝกงาน
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3401-8003

ฝกงาน 2
(On-the-Job Training 2)

*-*-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัยคุณธรรม
จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ
แหลงวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ
อิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผาน
ความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตลอดระยะเวลาการฝกงาน
(ผู เ รี ย นสามารถปฏิ บั ติ ง านใหม หรื อ งานที่ ต อ เนื่ อ งจากรายวิ ช า 3401-8002 ในสถานประกอบการ
สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการแหงเดิมหรือแหงใหม)
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3401-8501
3401-8502
3401-8503

โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2
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3401-8501

โครงการ
(Project)

*-*-4

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถบู ร ณาการความรู แ ละทั ก ษะในการสร า งและหรื อ พั ฒ นางานในสาขาวิ ช าชี พ
ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบ
มีวินัยคุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บขอมูลวิเคราะหสรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพ
ที่ศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบัติงาน
เชิงระบบ การเลือกหัวขอโครงการการศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิงการเขียนโครงการ การดําเนินงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ
ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด
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3401-8502

โครงการ 1
(Project 1)

*-*-2

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถบู ร ณาการความรู แ ละทั ก ษะในการสร า งและหรื อ พั ฒ นางานในสาขาวิ ช าชี พ ตาม
กระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบ
มีวนิ ัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพ
ที่ศึก ษาเพื่อสร า งและหรื อพั ฒนางานด ว ยกระบวนการทดลอง สํ า รวจ ประดิษฐ คิด ค นหรื อ การปฏิบั ติ งาน
เชิงระบบการเลือกหัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิงการเขียนโครงการการดําเนินงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ
ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด
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3401-8503

โครงการ 2
(Project 2)

*-*-2

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถบู ร ณาการความรู แ ละทั ก ษะในการสร า งและหรื อ พั ฒ นางานในสาขาวิ ช าชี พ
ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบ
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพ
ที่ศึก ษาเพื่อสร า งและหรื อพั ฒนางานด ว ยกระบวนการทดลอง สํ า รวจ ประดิษฐ คิด ค นหรื อ การปฏิบั ติ งาน
เชิงระบบการเลือกหัวขอโครงการการศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการการดําเนินงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ
ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด
(ผูเรียนสามารถจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางานที่ตอเนื่องจากรายวิชา 3401-8502 หรือเปน
โครงการใหม)
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คําอธิบายรายวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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อธิบายรายวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
3000-2001
3000-2002
3000-2003
3000-2004

กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557

0-2-0
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0-2-0
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3000-2001

กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
(Vocational Activities 1)

0-2-0

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนองคกร
ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค
ของกิจกรรม
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนา
กิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยในการจัดและ
รวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
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3000-2002

กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
(Vocational Activities 2)

0-2-0

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนองคกร
ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค
ของกิจกรรม
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและ
พัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยในการจัด
และรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557
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3000-2003

กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
(Vocational Activities 3)

0-2-0

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนองคกร
ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค
ของกิจกรรม
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและ
พัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยในการ
จัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
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3000-2004

กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4
(Vocational Activities 4)

0-2-0

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนองคกร
ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค
ของกิจกรรม
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนา
กิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยในการจัดและ
รวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
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