
 

 

รายละเอยีดของหลกัสูตร 
 

หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑติ  
สาขาวชิาศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา   ศูนย์รังสิต  คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวชิาศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์  
 

ข้อมูลทัว่ไป 
 
1.  รหัสและช่ือหลกัสูตร  

ภาษาไทย  หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์  
ภาษาองักฤษ Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Textile,  
   Costume, Garment and Fashion Design 

 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวชิา   
ภาษาไทย ช่ือเตม็ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑติ (พสัตราภรณ์)  
 ช่ือย่อ ศป.บ. (พสัตราภรณ์)  
ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ Bachelor of Fine and Applied Arts (Textile, Costume, Garment and Fashion Design)  
 ช่ือย่อ B.F.A. (Textile, Costume, Garment and Fashion Design)  

 

3.   วชิาเอก  
-ไม่ม-ี 

  

4.   จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร   
 จ านวนหน่วยกติสะสมตลอดหลกัสูตร 142 หน่วยกติ 
 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1  รูปแบบ     
  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 4 ปี 
 5.2   ภาษาทีใ่ช้     
  หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทย 
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 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว  
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7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่คุีณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปี
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8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 

ผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ สามารถประกอบ
อาชีพได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หรือประกอบอาชีพอสิระ ดงันี ้ 

1) นักออกแบบส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกาย 

2) นักจดัการสินค้าส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกาย 

3) อาชีพอสิระในการผลติงานประเภทส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกาย 

4) ฝ่ายศิลปกรรมในองค์กรรัฐบาลหรือเอกชน 

5) นักวชิาการทางด้านส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกาย 

 
9.  สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน  
       สาขาวชิาศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต      
 
10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร  
 10.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ  

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ระบุยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พฒันาประเทศไว้ 7 ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์แรกคอื "ยทุธศาสตร์การสร้างฐานการผลติทีส่่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
อย่างเข้มแข็งและสมดุล"  ซ่ึงเกีย่วข้องกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อันหมายถึง แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพืน้ฐานของการใช้
องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เช่ือมโยงกับพืน้ฐานทางวัฒนธรรม การส่ังสมความรู้
ของสังคม และเทคโนโลย/ีนวตักรรมสมยัใหม่ (อาคม เตมิพทิยาไพสิฐ, 2553) ประเทศไทยจะเน้นเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศให้อยู่บนแนวคิดของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กล่าวคือ การพัฒนาภาคการผลิตสินค้าและบริการบนฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ โดยส่งเสริมการใช้ความสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ การส่งเสริมและพัฒนาสาขาธุรกิจสร้างสรรค์ที่มี
ศักยภาพ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงแวดล้อมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พฒันาบุคลากรให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของภาคการผลิตและบริการทั้งในระดับวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการให้มีความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการศึกษาวิจัย
และพฒันาเชิงลกึในสาขาเศรษฐกจิสร้างสรรค์และทุนวฒันธรรม (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ, 
2553)  

สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์มีทิศทางการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
แนวความคดิเร่ืองเศรษฐกจิสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการผลติบัณฑิตที่สามารถสร้างงานต้นแบบทั้งด้านแฟช่ันและส่ิงทอที่มีแนวทาง



เฉพาะตนอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  เป็นนักออกแบบร่วมสมัยที่เช่ียวชาญการสร้างผลงานโดยมีพืน้ฐานจากเทคโนโลยีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  มคีวามรู้ในการสร้างธุรกจิของตนอย่างยัง่ยนืและรู้เท่าทนักระแสหลกั 

10.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการส่ือสาร ท าให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้คนเป็นไปอย่างไร้พรมแดน อิทธิพล

ของวัฒนธรรมและอ านาจของเศรษฐกิจจากประเทศที่พัฒนาแล้วได้ไหลบ่าเข้าสู่ประเทศอื่นอย่างรุนแรง  ก่อให้เกิดกระแส
วฒันธรรมโลกครอบง าทางความคดิ การมองโลก การแต่งกาย การบริโภคนิยม แพร่หลายเข้าครอบคลุมเหนือวฒันธรรมประจ าชาติ
ของแต่ละประเทศ เกดิรูปแบบวฒันธรรมทีม่กีารประพฤตปิฏิบัตใินวงกว้าง ความเป็นอยู่ การศึกษา การด าเนินชีวติต่างๆ ทีเ่ป็นแบบ
แผน รวมไปถึงเทคโนโลยีการส่ือสารไร้พรมแดนที่ท าให้การติดต่อส่ือสาร การค้นคว้าข้อมูลต่างๆ เป็นไปโดยสะดวกรวดเร็ว การ
รับรู้ข้อมูลและการลอกเลียนข้อมูลจึงเกิดขึ้นได้ง่าย เช่น การละเมิดลิขสิทธ์ิสินค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ การดูแลและ
ป้องกันนักศึกษาจากค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์เป็นไปอย่างล าบากมากขึน้ สถาบันการศึกษาจึงจ าเป็นต้องให้ความรู้ ทักษะ ค่านิยม 
คุณธรรมและจริยธรรมทีถู่กต้อง เพือ่ให้นักศึกษามคีวามรอบรู้ มทีกัษะการคดิ การออกแบบ การสร้างสรรค์ด้วยความรอบคอบและ
มีเหตุผล อันเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ให้พร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึน้ทั้งในระดับครอบครัว 
ชุมชน สังคม ประเทศชาตทิีม่คีวามเป็นพหุวฒันธรรมร่วมกนัได้อย่างยัง่ยนื   
 
11. ผลกระทบจาก ข้อ 10.1 และ 10.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

11.1 การพฒันาหลกัสูตร 
ให้ความส าคญัต่อการพฒันาและการออกแบบผลติภัณฑ์ทีม่ลีกัษณะเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ มทีกัษะทางศิลปกรรม

และกระบวนการเทคโนโลยทีางการออกแบบเป็นพืน้ฐานทีส่ าคญัยิง่ ให้สามารถถ่ายทอดความคดิสร้างสรรค์จากจตินาการสู่โลกแห่ง
ความเป็นจริงในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยอาศัยแนวทางการเรียน รู้ ทางภูมิปัญญา มิติวัฒนธรรม เทคโนโลยีวัสดุ                   
การวเิคราะห์วจิยั ปฏิบัตทิดลอง องค์ความรู้ทางศิลปวทิยา สุนทรียภาพและความงาม เพือ่น าไปสู่สังคมแห่งสร้างสรรค์มากกว่าการ
เป็นแค่สังคมแห่งการเรียนรู้เท่านั้น 

11.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
การพฒันาหลกัสูตรออกแบบหัตถอุตสาหกรรม เกีย่วข้องกบัพนัธกจิของมหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร์ ทีมุ่่งสู่การสร้างและ

พัฒนาบัณฑิตทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนการสร้างบัณฑิตที่มีความเข้าใจมนุษย์ สังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
หลากหลาย และมีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ เพื่อพัฒนาผลงานด้านออกแบบหัตถอุตสาหกรรม           
โดยใส่ใจต่อวถิีประชาธิปไตย มจีติส านึกและการรู้รับผดิชอบต่อตนเอง สังคมและโลก 
 
12.  ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน  

12.1 รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนโดยวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

                                                                                    (บรรยาย-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
มธ. 110   สหวทิยาการมนุษยศาสตร์    2 (2-0-4) 
TU 110  Integrated Humanities 
มธ. 100  พลเมอืงกบัความรับผดิชอบต่อสังคม   3 (3-0-6) 
TU 100  Civic Educations  
มธ. 120   สหวทิยาการสังคมศาสตร์    2 (2-0-4) 
TU 120   Integrated Social Sciences 



มธ. 130  สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  2 (2-0-4) 

TU 130   Integrated Sciences and Technology 

มธ. 151  คณิตศาสตร์ทัว่ไประดบัมหาวทิยาลยั   3 (3-0-6) 

TU 151   General College Mathematics 

มธ.152   หลกัพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์    3 (3-0-6) 

TU 152  Fundamental Mathematics 

มธ. 153  ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์    3 (3-0-6) 

TU 153  General Concepts of Computer 

มธ. 156  คอมพวิเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น   3 (3-0-6) 

TU 156  Introduction to Computers and Programming 

ท. 161  การใช้ภาษาไทย      3 (3-0-6) 

TH 161  Thai Usage 

สษ. 070 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1  0 (3-0-6) 

EL 070  English Course 1 ไม่นับหน่วยกติ 

สษ. 171 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 3 (3-0-6) 

 EL 171  English Course 2 

สษ. 172  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3 3 (3-0-6) 

EL 172  English Course 3 

มธ. 111    ประเทศไทยในมติทิางประวตัศิาสตร์ สังคม 3 (3-0-6) 

   และวฒันธรรม   

TU 111  Thailand in Historical, Social and Cultural  

  Perspective 

มธ. 113  ความรู้พืน้ฐานทางปรัชญาและศาสนา   3 (3-0-6) 

TU 113   Fundamentals of Philosophy and Religions 

มธ. 143   มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม   3 (3-0-6) 

TU 143  Man and Environment 

 

12.2 รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ต้องมาเรียน 

มธ.115 มนุษย์กบัผลงานสร้างสรรค์ทางด้านวรรณกรรม  3 (3-0-6) 

  Man and his Literary Creativity 

มธ.116  มนุษย์กบัศิลปะ; ทศันศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง 3 (3-0-6) 

  Man and Arts; Visual Arts, Music and Performing Arts 

 หมายเหตุ  ทั้ง 2 วชิา  นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์สามารถเลอืกศึกษาเป็นวชิาศึกษาทัว่ไปส่วนที ่2 ได้ 



12.3 การบริหารจดัการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาอื่นๆ ในคณะฯ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะ

สังคมศาสตร์วทิยาและมานุษยวิทยา คณะสหเวชศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะสถาปัตยกรรม -
ศาสตร์และการผังเมือง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ให้บริการการสอนวิชาต่างๆ ในการจัดการด้านเนื้อหาสาระขอ งวิชา การจัด
ตารางเวลาเรียน และสอบ การจดักลุ่มนักศึกษาตามระดบัพืน้ฐานความรู้ 
   

ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 
1.  ปรัชญา ความส าคญั และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร   

1.1 ปรัชญา 
ศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์ เป็นสาขาวชิาทีมุ่่งให้นักศึกษามคีวามรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับพัฒนาการของส่ิงทอ และ

เคร่ืองแต่งกายของไทย ตะวนัออก และตะวนัตก เพือ่สืบทอดมรดกศิลปะส่ิงทอของไทย ในท้องถิ่นต่างๆ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อวง
วชิาการ และเพือ่เผยแพร่ความรู้ให้แก่สาธารณชน นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์พฒันาผลงานทางด้านพสัตราภรณ์ ให้เข้ากับยุคสมัย
และความต้องการของตลาดในปัจจุบัน มีความเช่ียวชาญในศาสตร์และศิลป์ของส่ิงทอ และเคร่ืองแต่งกาย สามารถออกแบบส่ิงทอ
ส าหรับอุตสาหกรรมระดับต่างๆ มีความรู้ในด้านการบริหาร การตลาด การเสนอผลงาน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นใน
อุตสาหกรรมส่ิงทอ และเส้ือผ้าส าเร็จรูป 

1.2 ความส าคญั  
1) หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์ เป็นหลกัสูตรทีมุ่่งผลติบุคลากรด้านส่ิง

ทอและเคร่ืองแต่งกายทุกประเภท โดยจะต้องเป็นผู้ทีม่คีวามรู้ทั้งภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัต ิโดยมฐีานความสนใจและแนวความถนัด
ของผู้ศึกษาเป็นส่วนเสริมต่อการเรียนรู้และการพฒันาทกัษะ รวมทั้งสามารถบูรณาการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือประกอบ
อาชีพได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2) เพือ่สร้างสรรค์ผลงานและองค์ความรู้ด้านส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกาย ตลอดจนการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพ ตรงตามความต้องการและรสนิยมของผู้บริโภค  

3) เพือ่ให้บริการวชิาการด้านส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกายแก่สังคม อนัจะท าให้เกดิการพึง่ตนเองและความเข้มแข็งของ
ชุมชน รวมถึงการยกฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดขีึน้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีฐาน
จากมติวิฒันธรรม   

4) เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ                    
จติวญิญาณ  วถิีชีวติและความเป็นอยู่ของคนไทย 

1.3 วตัถุประสงค์ 
เพือ่ผลติบัณฑิตทีท่ีม่คุีณลกัษณะ ดงันี ้
1) เพื่อให้บัณฑิตได้มีความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับพัฒนาการของส่ิงทอ และเคร่ือง แต่งกายของไทย เอเชีย เอเชีย

อาคเนย์ กลุ่มประเทศอาเซียนและตะวนัตก รวมถึงมคีวามรู้ความเช่ียวชาญทางด้านทฤษฏีและปฏิบัตเิกี่ยวกับศาสตร์และศิลปะของ
ส่ิงทอ 

2)  เพือ่ให้บัณฑิตได้สืบทอดมรดกศิลปะส่ิงทอของไทย โดยสามารถสร้างสรรค์พัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยและความ
ต้องการของตลาดปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งมีความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจส่ิงทอ การตลาด การ
เสนอผลงานต่อบริษัท ร้านค้า นักลงทุนและผู้ประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วข้อง 



3) เพื่อให้บัณฑิตได้มีความรู้ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่และวิทยาศาสตร์ที่จ าเป็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมส่ิงทอ และ
เส้ือผ้าส าเร็จรูป เพือ่เสริมสร้างให้สามารถออกแบบส่ิงทอ และแฟช่ันให้แก่ระบบอุตสาหกรรมระดบัสูงซ่ึงได้มาตรฐานสากล 

4) เพื่อให้บัณฑิตได้มีความรู้และประสบการณ์ด้านส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกายของท้องถิ่นต่างๆ หรือภาคพืน้ที่
ส าคญั ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการและเพือ่เผยแพร่ความรู้ ให้แก่สาธารณชนโดยในแต่ละภาคการศึกษาจะมีการศึกษาค้นคว้า
หาข้อมูลในชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ ในโครงการ (Studio Project) ทั้งในลกัษณะทีเ่ป็นกลุ่มหรือส่วนบุคคล 

 
 

ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

 

1.  ระบบการจดัการศึกษา 

1.1  ระบบ  

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มช่ัวโมง
การศึกษาในแต่ละรายวชิาให้เท่ากบัภาคปกต ิ

1.2  การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน  

   อาจมกีารจดัการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับการพิจารณา
ของกรรมการประจ าหลกัสูตร (คณะกรรมการวชิาการคณะศิลปกรรมศาสตร์) 

1.3  การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค     

-ไม่ม-ี 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 

2.1 วนั – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

วนั - เวลาราชการปกต ิ

ภาคการศึกษาที ่1  เดอืนสิงหาคม - ธันวาคม 

ภาคการศึกษาที ่2  เดอืนมกราคม - เมษายน 

ภาคฤดูร้อน เดอืนพฤษภาคม - กรกฎาคม 

2.2  คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี                
พ.ศ. 2540 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิม่เตมิ) ข้อ 7 

การคดัเลอืกผู้เข้าศึกษา 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคดัเลอืกตามวธีิการทีม่หาวทิยาลยัก าหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลยั 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

นักศึกษามคีวามคาดหวงั ความเข้าใจและการรับรู้ทีค่ลาดเคลือ่นเกีย่วกับหลักสูตร ทักษะส่วนบุคคลทางศิลปะและ
การออกแบบที่มีพืน้ฐานไม่เพียงพอเมื่อแรกเข้า  ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นรูปแบบการเรียน



การศึกษาที่แตกต่างไปจากเดิมที่คุ้นเคย การเรียนในหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสอนทักษะด้านวิชาชีพแบบเฉพาะทาง ควบคู่ไปกับการ
ค้นคว้าวชิาการสร้างสรรค์ส่วนบุคคลและวชิาการในระดบัสูง  

2.4   กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ  2.3 

1) จดัแนะน าหลกัสูตรของสาขาผ่านระบบสารสนเทศและการแนะแนวผ่านโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายโดยตรง 

2) จดัการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เพื่อท าความเข้าใจถึงปัญหาที่อาจ
เกดิขึน้ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกีย่วกบัการศึกษาในหลกัสูตรและการปฏิบัตตินในสถานศึกษา 

3) จัดโครงการเตรียมความพร้อม ปรับพื้นฐานเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดทักษะอย่างพอเพียงในการศึกษาและ
ปฏิบัตงิานสร้างสรรค์ในระดบัสูงต่อไปได้ 

4) จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ค าแนะน า /ให้ค าปรึกษา ตลอดจนประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน 
ผู้ปกครองในกรณีทีม่ปัีญหา และจดัสอนเสริมให้แก่นักศึกษาเมือ่มคีวามจ าเป็น   

2.5  ระบบการศึกษา  

   แบบช้ันเรียน  

   แบบทางไกลผ่านส่ือส่ิงพมิพ์เป็นหลกั 

   แบบทางไกลผ่านส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 

   แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 

   แบบทางไกลทางอนิเตอร์เน็ต 

  อืน่ๆ )ระบุ(  

2.6  การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวทิยาลยั  

1) การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ.2540 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิม่เตมิ) ข้อ 10.10 และข้อ 15 

2)  หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เร่ือง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการ และการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษาใน
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2552 

 

3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลกัสูตร 

3.1.1  จ านวนหน่วยกติรวมและระยะเวลาศึกษา 

 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกติ 

 ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร          
อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกต ิและอย่างมากไม่เกนิ 14 ภาคการศึกษาปกต ิ  

3.1.2  โครงสร้างหลกัสูตร 

 นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวชิา รวมไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตาม
โครงสร้างองค์ประกอบ และข้อก าหนดของหลกัสูตร ดงันี ้ 



 1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป      30    หน่วยกติ 

 2. วชิาเฉพาะ          106 หน่วยกติ 

   2.1 วชิาแกนคณะ      8     หน่วยกติ 

   2.2 วชิาบังคบั    72     หน่วยกติ 

    2.2.1 วชิาบังคบัในสาขา  (33)      หน่วยกติ 

    2.2.2 วชิาบังคบันอกสาขา  (18)      หน่วยกติ 

    2.2.3 วชิาเน้นหนักเฉพาะทาง (18)      หน่วยกติ 

    2.2.4 วชิาบังคบัภาษาองักฤษ  ( 3 )      หน่วยกติ 

   2.3 วชิาบังคบัเลอืกนอกคณะฯ     2     หน่วยกติ 

2.4 วชิาโทหรือวชิาเลอืก    24     หน่วยกติ 

3. วชิาเลอืกเสรี 6    หน่วยกติ 

3.1.3  รายวชิาในหลกัสูตร 

3.1.3.1 รหัสวชิา 

รายวชิาทีเ่ปิดสอนในหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์ ประกอบด้วย

อกัษรย่อ 2 ต าแหน่ง และตวัเลข 3 ต าแหน่ง ดงัรายละเอยีดต่อไปนี ้ 

1.  อกัษรย่อน าหน้าตวัเลขในหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์  ดงันี ้ 

    “ศป.”  เป็นรายวชิาทีจ่ดัสอน โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

     “อพ.”  เป็นรายวชิาทีจ่ดัสอน โดย สาขาวชิาศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

     “จก.”  เป็นรายวชิาทีจ่ดัสอน โดย สาขาวชิาศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์   คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

     “อภ.”  เป็นรายวชิาทีจ่ดัสอน โดย สาขาวชิาศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์   คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

     “ออ.”  เป็นรายวชิาทีจ่ดัสอน โดย สาขาวชิาศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์   คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

2.  ตวัเลข 3 ต าแหน่ง ในรายวชิาหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์  ดงันี ้ 

เลขหลกัหน่วย    

เลข  0-5 หมายถึง วชิาบังคบั  

เลข  6-9 หมายถึง วชิาเลอืก 

เลขหลกัสิบ      หมายถึง    หมวดวชิา 

0   หมายถึง    หมวดวชิาพืน้ฐานสาขาวชิาศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์ 

3    หมายถึง    หมวดวชิาศิลปะการออกแบบผ้าพมิพ์ ย้อม 

4 หมายถึง    หมวดวชิาศิลปะการออกแบบเคร่ืองแต่งกายเส้ือผ้าส าเร็จรูป แฟช่ัน 

5 หมายถึง หมวดวชิาเทคนิคการถักและทอ 

6  หมายถึง หมวดวชิาศิลปะเทคนิคการตดัเยบ็ 

7   หมายถึง หมวดวชิาเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรม 

8 หมายถึง หมวดวชิาออกแบบผลติภณัฑ์ 

 



เลขหลกัร้อย   หมายถึง  ระดบั    
1 หมายถึง วชิาระดบัต้น 
2 หมายถึง วชิาระดบักลาง 
3  หมายถึง วชิาระดบัสูง 
4   หมายถึง วชิาระดบัสูงขึน้ 
5 หมายถึง วชิาระดบัสูงทีเ่น้นหนักเฉพาะสาขา 

 
3.1.3.2 การคดิหน่วยกติ 

รายวชิาบรรยาย 1 หน่วยกติ เท่ากบั 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
รายวชิาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัตกิาร 1 หน่วยกติ เท่ากบั 2 หรือ 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
รายวชิาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกติ เท่ากบั 3 – 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจากจ านวนช่ัวโมงบรรยาย (บ) ช่ัวโมงปฏิบัติ (ป) และ

ช่ัวโมงทีน่ักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์ แล้วหารด้วย 3 ซ่ึงมวีธีิคดิ ดงันี ้
 

 จ านวนหน่วยกติ  =  บ + ป + น 
              3 
  

การเขียนหน่วยกติในรายวชิาต่างๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตวัคอื 
เลขตวัแรก อยู่นอกวงเลบ็ เป็นจ านวนหน่วยกติของรายวชิา นั้น 
เลขตวัทีส่อง สาม และส่ี อยู่ในวงเลบ็บอกโดย 

 เลขตวัทีส่องบอกจ านวนช่ัวโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
 เลขตวัทีส่ามบอกจ านวนช่ัวโมงปฏิบัตต่ิอสัปดาห์ 
 เลขตวัทีส่ี่บอกจ านวนช่ัวโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 

 
3.1.3.3 รายวชิาและข้อก าหนดของหลกัสูตร 
1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป จ านวน 30 หน่วยกติ 

 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างและ
องค์ประกอบของหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คอื 

ส่วนที่ 1 : เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียน จ านวน  21  หน่วยกิต  

ดงัต่อไปนี ้ 

      รหัสวชิา    ช่ือวชิา         หน่วยกติ 

 (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดมนุษยศาสตร์   บังคบั 1 วชิา 2 หน่วยกติ 

มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์  2 (2-0-4) 

TU110  Integrated Humanities 

 



      รหัสวชิา    ช่ือวชิา         หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 

หมวดสังคมศาสตร์   บังคบั 2 วชิา 5 หน่วยกติ 

มธ.100 พลเมอืงกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 3 (3-0-6) 

TU100  Civic Educations 

มธ.120  สหวทิยาการสังคมศาสตร์  2 (2-0-4) 

TU120  Integrated Social Sciences 

หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

 : วทิยาศาสตร์   บังคบั 1 วชิา 2 หน่วยกติ    

มธ.130  สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  2 (2-0-4) 

TU130  Integrated Sciences and Technology 

: คณิตศาสตร์หรือคอมพวิเตอร์ บังคบัเลอืก 1 วชิา 3 หน่วยกติ จากวชิาต่อไปนี ้

มธ.151  คณิตศาสตร์ทัว่ไประดบัมหาวทิยาลยั  3 (3-0-6) 

TU151  General College Mathematics 

มธ.152  หลกัพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์  3 (3-0-6) 

TU152   Fundamental Mathematics 

มธ.153 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์  3 (3-0-6) 

 TU153 General Concepts of Computer 

มธ.156 คอมพวิเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น  3 (3-0-6) 

TU156  Introduction to Computers and Programming 

หมวดภาษา    

: ภาษาไทย  บังคบั 1 วชิา 3 หน่วยกติ    

ท.161 การใช้ภาษาไทย           3 (3-0-6) 

TH161 Thai Usage 1 

: ภาษาองักฤษ  บังคบั 2 วชิา 6 หน่วยกติ    

สษ.070 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1  0 (3-0-6) 

EL070  English Course 1 

สษ.171 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2  3 (3-0-6) 

EL171  English Course 2 

สษ.172 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3  3 (3-0-6) 

EL172 English Course 3 

 



ส่วนที ่2 :  นักศึกษาจะต้องศึกษารายวชิาต่างๆ ตามเงือ่นไขรายวชิาทีค่ณะฯ ก าหนดไว้ รวม  9  หน่วยกติ ประกอบด้วย   
1) นักศึกษาเลอืกศึกษา 2 วชิา ( 6 หน่วยกติ) จากวชิาต่อไปนี ้

มธ.111 ประเทศไทย ในมติทิางประวตัศิาสตร์ สังคม 3 (3-0-6) 
 และวฒันธรรม 
TU111  Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective 
มธ.113 ความรู้พืน้ฐานทางปรัชญาและศาสนา   3 (3-0-6) 
TU113  Fundamentals of Philosophy and Religions 
มธ.115 มนุษย์กบัผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม     3 (3-0-6) 
TU115  Man and his Literary Creativity 
มธ.116 มนุษย์กบัศิลปะ ทศันศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง      3 (3-0-6) 
TU116   Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts 
 

2) นักศึกษาเลอืกศึกษา 1 วชิา (3 หน่วยกติ) จากวชิาต่อไปนี ้
มธ.143 มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม   3 (3-0-6) 
TU143  Man and Environment 
และ/หรือเลอืกศึกษาวชิาในหมวดพลานามยั โดยนักศึกษาจะสามารถศึกษาวชิาในหมวดนีเ้ป็นวชิาศึกษาทัว่ไป  

ส่วนที ่2 ได้ไม่เกนิ 3 หน่วยกติ จากวชิาต่อไปนี ้ 
พท.101 สุขภาพและการออกก าลงักายเพือ่คุณภาพชีวติ  2 (2-0-4) 
PE101 Exercise and Sports for Healthy life 
วฬ.211 กรีฑา 1 (0-2-1)       
SN211 Track and Field 
วฬ.212   ว่ายน า้  1 (0-2-1)  
SN212 Swimming 
วฬ.213   ฟุตบอล  1 (0-2-1)            
SN213 Football 
วฬ.214  บาสเกตบอล  1 (0-2-1)       
SN214 Basketball 
วฬ.215  รักบีฟุ้ตบอล 1 (0-2-1)       
SN 215 Rugby 
วฬ.216  วอลเลย์บอล  1 (0-2-1)       
SN 216 Volleyball 
วฬ.217  เบสบอล  1 (0-2-1)       
SN217 Baseball 
วฬ.218  ฟุตซอล  1 (0-2-1)       
SN218 Futsal 
วฬ.219 ซอฟท์บอล 1 (0-2-1)       
SN219 Softball 



               รหัสวชิา   ช่ือวชิา                            หน่วยกติ 
 (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

 
วฬ.220  เทนนิส 1 (0-2-1)       
SN220 Tennis 
วฬ.221 แบดมนิตนั  1 (0-2-1)       
SN221 Badminton 
วฬ.222  เทเบิลเทนนิส  1 (0-2-1)       
SN222 Table Tennis 
 

2. วชิาเฉพาะ 106 หน่วยกติ 
2.1  วชิาแกนคณะรวม 8  หน่วยกติ 
 นักศึกษาจะต้องศึกษาวชิาแกนคณะ รวม 8 หน่วยกติ ดงัต่อไปนี ้ 

ศป.201 พฒันาการทางศิลปะ วฒันธรรม และสังคมตะวนัตก 2 (2-0-4) 
 FA201 Development of Western Arts, Culture, and Society 
 ศป.202 พฒันาการทางศิลปะ วฒันธรรม และสังคมเอเชีย 2 (2-0-4) 
 FA202 Development of Asian Arts, Culture, and Society 
 ศป.301 สุนทรียศาสตร์ส าหรับผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ 2 (2-0-4) 
 FA301 Aesthetics for Arts Creator 
 ศป.303 การบริหารงานศิลปะ 2 (2-0-4) 
 FA303 Arts Management 
 
 2.2 วชิาบังคบั รวม  72  หน่วยกติ 

2.2.1 วชิาบังคบัในสาขา  33  หน่วยกติ 
 นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาบังคับในสาขาวิชาออกแบบพัสตราภรณ์ รวม 33 หน่วยกิต จาก 2 กลุ่มวิชา
ดงัต่อไปนี ้ 

1) วชิาบังคบัในสาขา 27 หน่วยกติ ได้แก่ 
อพ.101   พืน้ฐานศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์ 3 (1-4-4)  
TD101   Introduction to Fashion & Textile Design 
อพ.103  ทฤษฎสีี และการประยุกต์ใช้ในส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกาย 2 (1-2-3)  
TD103   Colour Theory and Application in Textile and Garment   
อพ.104   พฒันาการของส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกาย 2 (2-0-4)  
TD104   Development of Textile and Fashion     
อพ.231   การออกแบบส่ิงทอเบือ้งต้น 3 (2-2-5) 
TD231  Introduction to Textile Design 
อพ.241   การออกแบบเคร่ืองแต่งกายเบือ้งต้น 3 (1-4-4) 
TD241   Introduction to Fashion 



 รหัสวชิา ช่ือวชิา                 หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

 

อพ.302   ระเบียบวธีิวจิยัทางศิลปะ 2 (2-0-4)  
TD302 Research Methodology in the Arts  
อพ.304   ธุรกจิด้านส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกาย 3 (3-0-6)  
TD304   Fashion & Textile Merchandise  
อพ.371   คอมพวิเตอร์เพือ่การออกแบบ 3 (1-4-4)  
TD371   Computer Design  
อพ.400   เตรียมศิลปนพินธ์ 3 (0-6-3) 
TD400   Art Thesis Preparation 
อพ.471   เทคโนโลยแีละวทิยาศาสตร์ในอุตสาหกรรมส่ิงทอ 3 (3-0-6)   
TD471  Textile Technology and Science  

2) วชิาหมวดค้นคว้า วจิยั สร้างสรรค์ ฝึกปฏิบัติการ และภาคสนาม 6 หน่วยกติ ได้แก่ 
อพ.300 ฝึกงาน ไม่นับหน่วยกติ 
TD300 Internship 
อพ.500 ศิลปนพินธ์ 6 (6-0-12) 
TD500   Art Thesis       
2.2.2 วชิาบังคบันอกสาขา  18  หน่วยกติ 

นักศึกษาจะต้องศึกษาวชิาบังคบันอกสาขา จ านวน 6 รายวชิา รวม 18 หน่วยกติ ดงันี ้ 
จก.161  วาดเส้น 1 3 (2-2-5) 
PT161 Drawing 1  
จก.162  จติรกรรม  3 (2-2-5) 
PT162  Painting  
จก.163  ศิลปะไทย 3 (2-2-5) 
PT163  Thai Art   
จก.164 วาดเส้น 2 3 (2-2-5) 
PT164   Drawing 2 
จก.165   ประตมิากรรม 3 (2-2-5) 
PT165   Three -Dimensional design 
จก.166   องค์ประกอบศิลป์เพือ่การออกแบบ 3 (2-2-5) 
PT166  Composition for Design fundamental 
2.2.3 วชิาเน้นหนักเฉพาะทาง  18  หน่วยกติ   

นักศึกษาจะต้องเลอืกศึกษาวชิาเน้นหนักเฉพาะทาง อย่างใดอย่างหนึ่ง รวม 18 หน่วยกติ ดงันี ้ 
1) เน้นหนักศิลปะการออกแบบส่ิงทอ (18 หน่วยกติ) ได้แก่  

อพ.331 ศิลปะการออกแบบผ้าพมิพ์ 1 3 (1-4-4) 
TD331   Printed Design 1 



                     รหัสวชิา             ช่ือวชิา                 หน่วยกติ 

      (บรรยาย-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 

อพ.332   ศิลปะการออกแบบส่ิงถกั 3 (1-4-4) 

TD332   Knitted Design 

อพ.351   ศิลปะการออกแบบส่ิงทอ 1 3 (1-4-4)  

TD351   Woven Design 1 

อพ.431   ศิลปะการออกแบบผ้าพมิพ์ 2 3 (1-4-4)  

TD431   Printed Design 2 

อพ.432   ศิลปะการย้อมและการออกแบบลวดลายบนผนืผ้า 3 (1-4-4)   

TD432   Batik-Surface Design   

อพ.451   ศิลปะการออกแบบส่ิงทอ 2 3 (1-4-4)  

TD451   Woven Design  2 

2)  เน้นหนักศิลปะการออกแบบเส้ือผ้าและเคร่ืองแต่งกาย (18 หน่วยกติ) ได้แก่  

อพ.260   ศิลปะการท าแม่แบบและตดัเยบ็ 1 3 (1-4-4)  

TD260   Pattern Making and Construction 1  

อพ.341   ศิลปะการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 1  3 (1-4-4) 

TD341   Fashion Design 1 

อพ.441   ศิลปะการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 2 3 (1-4-4)  

TD441   Fashion Design 2  

อพ.461   ศิลปะการท าแม่แบบและตดัเยบ็ 2 3 (1-4-4)  

TD461   Pattern Making and Construction 2  

อพ.541   ศิลปะการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 3 3 (1-4-4) 

TD541   Fashion Design 3  

อพ.561   ศิลปะการท าแม่แบบและตดัเยบ็ 3 3 (1-4-4)  

TD561   Pattern Making and Construction 3 

2.2.4 วชิาบังคบัภาษาองักฤษ  3  หน่วยกติ 

นักศึกษาต้องเลอืกศึกษารายวชิาภาษาองักฤษ 1 วชิา (3 หน่วยกติ) จาก วชิาต่างๆ ดงันี ้  

สษ.202   ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน 3 (3-0-6) 

EL202  English for Work 

สษ.221 ภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ 1  3 (3-0-6) 

EL221  Communicative Business English 1 

สษ.271 ภาษาองักฤษส าหรับการส่ือสารมวลชน 1 3 (3-0-6) 

EL271  English for Mass Communication 1 



                     รหัสวชิา           ช่ือวชิา                 หน่วยกติ 

      (บรรยาย-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 

สษ.321 ภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ 2 3 (3-0-6) 
EL321  Communicative Business English 2 
สษ.371 ภาษาองักฤษส าหรับการส่ือสารมวลชน 2 3 (3-0-6) 
EL371  English for Mass Communication 1 
ศป.216 เสริมทกัษะการใช้ภาษาองักฤษใน  3 (3-0-6)  
 ศิลปกรรมศาสตร์ 1 
FA216   Practice in English for Fine and                              
 Applied Arts 1 
อ.221  การอ่านเชิงวเิคราะห์ข้อมูล   3 (3-0-6) 
EG221  Reading for Information 
 

2.2.5 วชิาบังคบัเลอืกนอกคณะฯ  2  หน่วยกติ 
นักศึกษาต้องเลอืกศึกษารายวชิาในสาขาอืน่ทีเ่กีย่วข้องอย่างน้อย 2 หน่วยกติ จากวชิาต่างๆ  ดงันี ้  

กต.202  พืน้ฐานการตลาด 3 (3-0-6) 
MK202 Fun dementals of Marketing 
ทม.201  หลกัการบริหาร     3 (3-0-6) 
HR201 Principles of Management  
บป.324  กระบวนการผลติและการบริหารเทคโนโลย ี  3 (3-0-6) 
OM324  Manufacturing Process and Technology          
 Management 

หรือนักศึกษาสามารถเลอืกรายวชิาในหมวดเศรษฐศาสตร์ให้ครบตามจ านวนหน่วยกติได้ 
 

2.2.6 วชิาโทหรือวชิาเลอืก  24  หน่วยกติ 
นักศึกษาอาจเลอืกศึกษาสาขาวชิาใดวชิาหนึ่งทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร์เป็นวชิาโท โดยศึกษา

ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทนั้นๆ หากมี จ านวนหน่วยกิตของวิชาโทที่เหลืออยู่ นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษา
รายวิชาต่างๆ  ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ครบจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ข้างต้น หรือ  นักศึกษาอาจเลือกศึกษา
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดงันี ้

1) ให้เลอืกศึกษาวชิาของสาขาวชิาใดวชิาหนึ่งทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 24 
หน่วยกติ หรือ 

2) ให้เลอืกศึกษาจากรายวชิาของสาขาใดกไ็ด้ทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร์ รวมไม่เกนิ 4 
สาขาวชิา ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกติ 

3. วชิาเลอืกเสรี  6  หน่วยกติ 
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า        

6 หน่วยกติ ทั้งนี ้ ให้หมายรวมถึงวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดภาษาต่างประเทศด้วย และนักศึกษาจะน าวิชาเหล่านีม้านับเป็นวิชาเลือก
เสรีไม่ได้ 



1) วชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ทุกวชิา (รวมทั้งวชิาทีไ่ม่ได้ก าหนดไว้ในวชิาศึกษาทัว่ไป ส่วนที ่2)  
2) วชิาในหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไปทั้งส่วนที ่1 และส่วนที ่2 ทีใ่ช้รหัสย่อ “มธ” ทุกวชิา  
3) วชิา ท.162 การเขียนรายงานทางวชิาการ และท.163 การเขียนเพือ่การส่ือสารในองค์กร 
 

หมายเหตุ  :  1.  ต้องสอบไล่ได้ค่าระดบัเฉลีย่ไม่ต า่กว่า 2.00 ในวชิาบังคบัในสาขา 
2. ต้องสอบไล่ได้ไม่ต า่กว่าระดบั C ในรายวชิา อพ.104, อพ.231, อพ.241, อพ.260, อพ.331, อพ.332, อพ.341, 

อพ.351, อพ.400, อพ.431, อพ.432,  อพ.441, อพ.451, อพ.461, อพ.500, อพ.541, และ อพ.561 
3.  ส าหรับการศึกษาในหมวดวจิยั ค้นคว้า สร้างสรรค์ ฝึกปฏบิัตกิาร นั้น หากมกีรณีทีจ่ าเป็นนักศึกษาอาจศึกษา

วชิาอืน่ในสาขาแทนวชิาในหมวดนีใ้ห้ครบจ านวนหน่วยกติ ทั้งนี ้ต้องได้รับอนุมตัจิากอาจารย์ทีป่รึกษา 
 

การศึกษารายวชิาในหลกัสูตรเป็นวชิาโท  
การศึกษาสาขาวชิาศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์เป็นวชิาโท 
นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษารายวิชาสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์  เป็นวิชาโท ต้องศึกษารายวิชาเฉพาะของ

สาขาไม่น้อยกว่า 23 หน่วยกติ ตามเงือ่นไขต่อไปนี ้
1) นักศึกษาต้องศึกษารายวชิาบังคบัของวิชาเฉพาะ 2 รายวิชา รวม 5 หน่วยกิต และต้องสอบไล่ได้ไม่ต ่ากว่าระดับ 2  (C) 

ทั้ง 2 รายวชิา ดงันี ้ 
 รหัสวชิา    ช่ือวชิา            หน่วยกติ 

 (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
อพ.104  พฒันาการของส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกาย 2 (2-0-4)  
TD104  Development of Textile and Fashion     
อพ.331 ศิลปะการออกแบบผ้าพมิพ์ 1 3 (1-4-4) 
TD331   Printed Design 1 

2) นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาอื่นๆ ของสาขาอีกอย่างน้อย 6 รายวิชา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ทั้งนี ้ต้องเลือก
ศึกษารายวชิาระดบั 300 ไม่น้อยกว่า 2 วชิา และระดบั 400 ไม่น้อยกว่า 2 วชิา 

 
การศึกษาเพือ่รับอนุปริญญาในสาขาวชิาศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์ 

นักศึกษาที่ศึกษารายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรในสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์  ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 
105 หน่วยกติ ตามเงือ่นไขต่อไปนี ้ มสิีทธิได้รับอนุปริญญา 

1) ได้ค่าระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
2) ได้ขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกต ิ
3)  ได้ศึกษาวชิาศึกษาทัว่ไปของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ครบตามหลกัสูตรรวม ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 
4) ได้ศึกษาวชิาแกนคณะจ านวน 8 หน่วยกติ คอื ศป.201, ศป.202, ศป.301, ศป.303  
5)  ได้ศึกษาวชิาบงัคบัในสาขาไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกติ ได้แก่รายวชิาต่อไปนี ้

5.1) วชิาบังคบัในสาขา  21 หน่วยกติ  ได้แก่  อพ.101, อพ.103, อพ.104, อพ.231, อพ.241, อพ.302, อพ.304, อพ.471 
5.2) วชิาเน้นหนักเฉพาะทางอย่างน้อย 18 หน่วยกติ ได้แก่  

ก. เน้นหนักศิลปะการออกแบบส่ิงทอ ได้แก่  อพ.331, อพ.332, อพ.351, อพ.431, อพ.432, อพ.451 
ข. เน้นหนักศิลปะการออกแบบเส้ือผ้าและเคร่ืองแต่งกาย  ได้แก่  อพ.260, อพ.341, อพ.441, อพ.461,              

อพ.541, อพ.561 



5.3) วชิาในหมวดค้นคว้า วจิยั สร้างสรรค์  ฝึกปฏิบัตกิาร จ านวน 1 วชิา 3 หน่วยกติ คอื อพ.400 
6) ได้ศึกษาวชิาภาษาองักฤษ อย่างน้อย 9 หน่วยกติ โดยเลอืกจากวชิาบังคบัภาษา องักฤษทีก่ าหนดในหลกัสูตร 
7) ได้ศึกษาวชิาบงัคบัเลอืกในสาขาไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ ในด้านทีไ่ม่ได้เน้นหนัก 
8) ได้ศึกษาวชิาบงัคบัเลอืกนอกสาขาไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกติ 
9) ได้ศึกษาวชิาเลอืกเสรีไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ 
 

หมายเหตุ  : กรณีทีจ่ าเป็นนักศึกษาอาจเลอืกศึกษารายวชิาอืน่ในสาขาแทนได้ในจ านวนหน่วยกติ ทีเ่ท่ากนั  
 ทั้งนี ้โดยได้รับอนุมตัจิากหัวหน้าสาขาวชิา หรืออาจารย์ทีป่รึกษา 

 
3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 

 
ปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่ 1 

 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา จ านวน 
หน่วยกติ 

 วชิาศึกษาทัว่ไป (รวม)                  15 

 วชิาบังคบั  

จก.161   วาดเส้น 1               3 

จก.162   จติรกรรม               3 

รวมจ านวน 21 

 
ปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 

 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา จ านวน 
หน่วยกติ 

 วชิาศึกษาทัว่ไป (รวม) 6 

 วชิาบังคบั  
อพ.101 พืน้ฐานศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์ 3 
อพ.104 พฒันาการของส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกาย 2 
จก.164 วาดเส้น 2 3 
จก.165 ประตมิากรรม 3 
จก.166 องค์ประกอบศิลป์เพือ่การออกแบบ 3 

รวมจ านวน 20 

 
 



ปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่1 
 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา จ านวน 
หน่วยกติ 

 วชิาศึกษาทัว่ไป (รวม) 3 

 วชิาแกนคณะ  
ศป.201 พฒันาการทางศิลปะ วฒันธรรม และสังคมตะวนัตก 2 
ศป.202 พฒันาการทางศิลปะ วฒันธรรม และสังคมเอเชีย 2 

 วชิาบังคบั  
อพ.103 ทฤษฎสีีและการประยุกต์ใช้ในส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกาย 2 
อพ.231 การออกแบบส่ิงทอเบือ้งต้น 3 
อพ.241 การออกแบบเคร่ืองแต่งกายเบือ้งต้น 3 
อพ.371 คอมพวิเตอร์เพือ่การออกแบบ 3 
อพ.471 เทคโนโลยแีละวทิยาศาสตร์ในอุตสาหกรรมส่ิงทอ 3 

รวมจ านวน 21 

 
ปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่2 

 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา จ านวน 
หน่วยกติ 

 วชิาศึกษาทัว่ไป (รวม) 6 

 วชิาบังคบั  
จก.163   ศิลปะไทย                               3 

 วชิาเน้นหนักเฉพาะทาง   
 - เน้นหนักศิลปะการออกแบบส่ิงทอ    

อพ.331   ศิลปะการออกแบบผ้าพมิพ์ 1      3 
อพ.351   ศิลปะการออกแบบส่ิงทอ 1        3 

 - เน้นหนักศิลปะการออกแบบเส้ือผ้าและเคร่ืองแต่งกาย    

อพ.341   ศิลปะการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 1   3 
อพ.260   ศิลปะการท าแม่แบบและตดัเยบ็ 1 3 

 วชิาโท/วชิาเลอืก 3 

 วชิาบังคบัภาษาองักฤษ                         3 

รวมจ านวน 21 

 
 
 



ปีที ่3  ภาคการศึกษาที ่1 
 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา จ านวน 
หน่วยกติ 

 วชิาแกนคณะ  
ศป.301 สุนทรียศาสตร์ส าหรับผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ 2 
ศป.303   การบริหารงานศิลปะ             2 

 วชิาเน้นหนักเฉพาะทาง   
 - เน้นหนักศิลปะการออกแบบส่ิงทอ    

อพ.432   ศิลปะการย้อมและการออกแบบลวดลายบนผนืผ้า   3 
อพ.451   ศิลปะการออกแบบส่ิงทอ 2     3 

 - เน้นหนักศิลปะการออกแบบเส้ือผ้าและเคร่ืองแต่งกาย    

อพ.441   ศิลปะการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 2   3 
อพ.461   ศิลปะการท าแม่แบบและตดัเยบ็ 2                 3 

 วชิาโท/วชิาเลอืก 3 

รวมจ านวน 13 

 
ปีที ่3  ภาคการศึกษาที ่2 

 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา จ านวน 
หน่วยกติ 

 วชิาบังคบั  
อพ.302   ระเบียบวธีิวจิยัทางศิลปะ           2 
อพ.304   ธุรกจิด้านส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกาย 3 

 วชิาเน้นหนักเฉพาะทาง   
 - เน้นหนักศิลปะการออกแบบส่ิงทอ    

อพ.332   ศิลปะการออกแบบส่ิงถกั                3 
อพ.431   ศิลปะการออกแบบผ้าพมิพ์ 2           3 

 - เน้นหนักศิลปะการออกแบบเส้ือผ้าและเคร่ืองแต่งกาย    

อพ.541   ศิลปะการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย  3 3 
อพ.561   ศิลปะการท าแม่แบบและตดัเยบ็  3    3 

 วชิาโท/วชิาเลอืก 3 

 วชิาเลอืกเสรี 3 

รวมจ านวน 17 

 

 



ปีที ่3  ภาคการศึกษาที ่3  (ภาคฤดูร้อน) 

 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา จ านวน 

หน่วยกติ 

 วชิาบังคบั  

อพ.360 ฝึกงาน 0 

รวมจ านวน 0 

 
ปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1   

 
รหัสวชิา ช่ือรายวชิา จ านวน 

หน่วยกติ 

 วชิาบังคบั  

อพ.400  เตรียมศิลปนพินธ์ 3 

 วชิาบังคบัเลอืกนอกคณะฯ 2 

 วชิาโท/วชิาเลอืก 9 

 วชิาเลอืกเสรี 3 

รวมจ านวน 17 

 
ปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2   

 
รหัสวชิา ช่ือรายวชิา จ านวน 

หน่วยกติ 

 วชิาบังคบั  

อพ.500  ศิลปนพินธ์ 6 

 วชิาโท/วชิาเลอืก 6 

รวมจ านวน 12 

 
 
 
 



3.1.5  ค าอธิบายรายวชิา  
 ค าอธิบายรายวชิาภาษาไทย     

วชิาศึกษาทัว่ไป ส่วนที ่1  
หมวดมนุษยศาสตร์ 

มธ.110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์      2 (2-0-4) 

TU110   Integrated Humanities   

  ความเป็นมาของมนุษย์ในยุคต่างๆ ที่ได้สะท้อนความเช่ือ ความคิด การพัฒนาทางสติปัญญาสร้างสรรค์ของมนุษย์ 
ตลอดจนให้รู้จกัมวีธีิการคดิ วเิคราะห์และมองปัญหาต่างๆ ทีม่นุษยชาตกิ าลงัเผชิญอยู่ อาท ิผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลย ี
ปัญหาความรุนแรง สงครามและวิกฤตต่างๆ ของโลกเพื่อที่เราจะสามารถด าเนินชีวิตต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางการ
เปลีย่นแปลงของโลกนี ้

 

หมวดสังคมศาสตร์ 

มธ .100  พลเมอืงกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 3 (3-0-6) 

TU100  Civic Educations 

 การเรียนรู้หลกัการพืน้ฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law) 
เข้าใจความหมายของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย ฝึกฝนให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้เป็น “พลเมือง” ในระบอบ
ประชาธิปไตยและให้มคีวามรับผดิชอบต่อสังคมโดยใช้วธีิการเรียนรู้โดยลงมอืปฏิบัต ิ(Learning by doing)   

  

มธ .1 20 สหวทิยาการสังคมศาสตร์ 2 (2-0-4) 

TU120   Integrated Social Sciences 

 วิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มุ่ งแสดงให้เห็นว่าวิชาสังคมศาสตร์มีความหมายต่อมนุษย์ โดยศึกษาก าเนิดของ
สังคมศาสตร์กับโลกยุคสมัยใหม่ การแยกตัวของสังคมศาสตร์ออกจากวิทยาศาสตร์ การรับเอากระบวนทัศน์ (Paradigm) ของ
วทิยาศาสตร์มาใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาถึงศาสตร์ (Discipline) มโนทศัน์ (Concept) และทฤษฎต่ีางๆ ส าคญัๆ 
ทางสังคมศาสตร์  โดยช้ีให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของสังคมศาสตร์ ศึกษาวเิคราะห์ปัญหาสังคมร่วมสมยัแบบต่างๆ โดยใช้ความรู้
และมุมมองทางสังคมศาสตร์เป็นหลักเพื่อให้เข้าใจและมองเป็นปัญหานั้นๆ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลระดับกลุ่ม ระดับมหภาคทาง
สังคม ระดบัสังคม ทีเ่ป็นรัฐชาตแิละระดบัสังคมทีร่วมเป็นระบบโลก 

 

หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ 
มธ.130 สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2 (2-0-4) 
TU130   Integrated Sciences and Technology 

แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพื้นฐาน และกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
ความส าคัญและมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน ผลกระทบระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม และศึกษาประเดน็การถกเถียงที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความเป็น
มนุษย์ 



คณิตศาสตร์หรือคอมพวิเตอร์ 
มธ.151  คณิตศาสตร์ทัว่ไประดบัมหาวทิยาลยั                             3 (3-0-6) 
TU151  General College Mathematics 

(ไม่นับหน่วยกติให้กบันักศึกษาทีม่รีหัสคณะ 02, 04 และตั้งแต่ 09 ถึง 14,16,17) 
เซต ระบบจ านวนจริง ความสัมพนัธ์ ฟังก์ชันและการประยุกต์ ความรู้เบือ้งต้นของก าหนดการเชิงเส้น ตรรกวิทยา การ

ค านวณดอกเบีย้ เงินผ่อนรายงวดและภาษีเงินได้ สถิติเชิงพรรณนา เลขดัชนี  ความน่าจะเป็นเบื้องต้น แนวคิดสถิติเชิงอนุมาน
เบือ้งต้น โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิ
 
มธ.152 หลกัพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 3 (3-0-6) 
TU152   Fundamental Mathematics 
 (วชิานีส้ าหรับนักศึกษาทีเ่คยเรียนคณิตศาสตร์ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายไม่ต า่กว่า 16 หน่วยกติหรือเป็นวชิาทีค่ณะ/
สาขาวชิาบังคบัให้เรียน) 
 หลักเกณฑ์ทางตรรกศาสตร์ที่ใช้ในการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์แบบต่างๆ การอ้างเหตุผล การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ การ
พิสูจน์ในทฤษฎีเกี่ยวกับอสมการและค่าสัมบูรณ์ การแก้อสมการ ฟังก์ชัน ฟังก์ชันชนิดต่างๆ โจทย์ประยุกต์ของฟังก์ชัน การเขียน
กราฟของฟังก์ชัน การแยกเศษส่วนออกเป็นเศษส่วนย่อย การแก้ระบบสมการเชิงเส้นอย่างง่าย 
 
มธ.153 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์  3 (3-0-6) 
TU153   General Concepts of Computer  
 องค์ประกอบทีส่ าคญัของระบบคอมพวิเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและการประมวลผลพืน้ฐานการส่ือสารข้อมูล 
ระบบเครือข่าย อนิเตอร์เน็ต หลกัการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป ความปลอดภัย จรรยาบรรณ
และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้งานคอมพวิเตอร์และระบบสารสนเทศ 
 
มธ.156 คอมพวิเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น 3 (3-0-6) 
TU156   Introduction to Computers and Programming 
  หลกัการพืน้ฐานของระบบคอมพวิเตอร์ หลกัการการประมวลผลข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์
ประยุกต์ ขั้นตอนวธีิ ผงังาน การแทนข้อมูล วธีิการการออกแบบและพฒันาโปรแกรม การแก้ปัญหาด้วยภาษาโปรแกรมระดบัสูง 
 
หมวดภาษา 
ภาษาไทย 
ท.161 การใช้ภาษาไทย 3 (3-0-6) 
TH161 Thai Usage 
 หลักและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด โดยเน้นการจับใจความส าคัญ การ
ถ่ายทอดความรู้ ความคดิและการเขียน เรียบเรียงได้อย่างเหมาะสม 
 
 

 
 



ภาษาองักฤษ 
สษ.070 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1 0 (3-0-6) 
EL070 English Course 1 

  วชิาบังคบัก่อน  :  ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบันภาษา 
  เป็นวิชาเสริมที่มิได้คิดหน่วยกิต (Non-Credit) เพื่อช่วยนักศึกษาที่มีพืน้ฐานความรู้ ภาษาอังกฤษยังไม่สูงพอที่จะเข้า

ศึกษาในระดับพืน้ฐานได้ (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใช้ได้ (S) หรือใช้ไม่ได้ (U) และจะไม่น าไปคิดรวมกับจ านวนหน่วยกิต
ทั้งหมด หรือค านวณค่าระดบัเฉลีย่) 

 หลกัสูตรเบือ้งต้นเพือ่เตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษา ฝึกทกัษะภาษาองักฤษทีใ่ช้ในชีวติจริงทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง  พูด 
อ่าน เขียน   

 
สษ.171 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 3  )3-0-6(  
EL171 English Course 2 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้  EL 070 หรือ ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบันภาษา  
 หลกัสูตรระดบักลางเพือ่ส่งเสริมทกัษะฟัง พูด อ่าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั้งเตรียมความพร้อมนักศึกษาส าหรับการ
เรียนภาษาองักฤษในระดบัทีสู่งขึน้ 
 

สษ.172 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3 3  )3-0-6(  
EL172 English Course 3 
 วชิาบังคบัก่อน  : สอบได้ EL 171 หรือ  ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบันภาษา   
 หลักสูตรระดับกลางสูง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ทักษะภาษาอังกฤษอย่างบูรณาการในระดับที่ซับซ้อนกว่าในวิชา
ภาษาองักฤษระดบักลาง โดยเน้นทกัษะการพูดและการเขียน 
 

วชิาศึกษาทัว่ไป ส่วนที ่2 
 
หมวดมนุษยศาสตร์ 
มธ.111 ประเทศไทยในมติทิางประวตัศิาสตร์ สังคม และวฒันธรรม 3 (3-0-6) 
TU111  Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective 
 ภูมหิลงัของสังคม วฒันธรรม และภูมปัิญญาไทย ตั้งแต่อดตี สยามประเทศ จนถึงประเทศไทย มุ่งเน้นประเดน็การสร้าง
เอกลกัษณ์ไทย และทศิทางการพฒันาของสังคมและวฒันธรรมไทย ในบริบทแห่งโลกาภิวฒัน์ “มกีารศึกษานอกสถานที”่ 
 
มธ.113  ความรู้พืน้ฐานทางปรัชญาและศาสนา 3 (3-0-6) 
TU113  Fundamentals of Philosophy and Religions 
 แนวคดิทางปรัชญาและศาสนาทีม่คีวามส าคญัต่อมนุษย์ในแง่ทัศนคติ จริยธรรม และการด ารงชีวิตเพื่อให้นักศึกษารู้จัก
คิด วิเคราะห์ และวิจารณ์ปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างมีหลักเกณฑ์ และสามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาให้เป็น
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวติร่วมกบัผู้อืน่ในสังคม 
 
 



มธ.115  มนุษย์กบัผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม     3 (3-0-6) 
TU115 Man and his Literary Creativity 
 เร่ืองราวของมนุษย์ทีส่ะท้อนในผลงานสร้างสรรค์เชิงวรรณกรรมจากส่ือส่ิงพิมพ์ ภาพยนตร์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และส่ือ
สมยัใหม่อืน่ๆ เพือ่เปรียบเทยีบให้เห็นโลกทัศน์ ค่านิยม ความเช่ือ และศรัทธาของผู้สร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม โดยศึกษาเช่ือมโยง
มนุษย์กบัผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมในเชิงความสัมพนัธ์ทีม่คุีณค่าต่อการด ารงชีวติในปัจจุบัน 
 
มธ.116   มนุษย์กบัศิลปะ : ทศันศิลป์ ดนตรีและศิลปะการแสดง    3 (3-0-6) 
TU116 Man and Arts : Visual Arts,Music and Performing Arts 

ศิลปะ บทบาทและความสัมพันธ์ของศิลปะกับพัฒนาการของมนุษย์ สังคมและส่ิงแวดล้อม โดยศึกษาจากผลงาน
ศิลปกรรมด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและศิลปะการแสดง ซ่ึงเป็นส่ิงที่แสดงถึงวัฒนธรรมและพุทธิปัญญาของมนุษยชาติ ผู้เรียนจะได้
ประจกัษ์ในคุณค่าของศิลปะด้วยประสบการณ์ของตน ได้ตรึกและซาบซึ้งในสุนทรียรสจากผลงานศิลปกรรมแต่ละประเภท เพื่อให้
เกดิรสนิยม ความช่ืนชม และความส านึกในคุณค่าของผลงานศิลปกรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ได้เรียนรู้ถึงอทิธิพลของศิลปะต่อค่านิยม
และการด ารงชีวติของคนไทย 
 
หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ 
มธ.143  มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม 3 (3-0-6) 
TU143  Man and Environment 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัส่ิงแวดล้อมในธรรมชาติ โดยค านึงถึงความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันของส่ิงมีชีวิตใน
ส่ิงแวดล้อมเพื่อให้เกิดสมดุลแห่งธรรมชาติ รู้จักใช้ประโยชน์ และจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป โดย
ช้ีให้เห็นถึงผลกระทบของความเจริญทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีม่ต่ีอส่ิงแวดล้อม สังคม เศรษฐกจิ รวมทั้งให้ความส าคัญของ
ส่ิงแวดล้อมทีม่ต่ีอมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต 
 
หมวดพฒันานักศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะและประสบการณ์    
พท.101 สุขภาพและการออกก าลงักายเพือ่คุณภาพชีวติ     2 (2-0-4) 
PE 101 Exercise and Sports for Healthy life 
 ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม อาทิ โภชนาการ การฝึกจิตเพื่อ
สุขภาพ หลกัการออกก าลงักาย และการเล่นกฬีาทีถู่กต้อง รวมถึงการป้องกนัการบาดเจบ็และการปฐมพยาบาล 
 
หมวดพลานามยั 
วฬ.211  กรีฑา 1 (0-2-1) 
SN211  Track and Field 

ทกัษะพืน้ฐานส าหรับนักกีฬากรีฑาประเภทลู่และลาน สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา 
มารยาท ส าหรับนักกฬีากรีฑาประเภทลู่และลาน และการเกบ็รักษาอุปกรณ์ 
 
 
 



วฬ.212 ว่ายน า้         1 (0-2-1) 
SN212  Swimming 

ทักษะพืน้ฐานส าหรับนักกีฬากรีฑาว่ายน ้า สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มารยาท 
ส าหรับนักกฬีาว่ายน า้ และการเกบ็รักษาอุปกรณ์ 

 
วฬ.213  ฟุตบอล         1 (0-2-1) 
SN213  Football 

ทกัษะพืน้ฐานส าหรับนักกฬีาฟุตบอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มารยาท ส าหรับ
นักกฬีาฟุตบอล และการเกบ็รักษาอุปกรณ์ 
 
วฬ.214  บาสเกตบอล  1 (0-2-1) 
SN214  Basketball 

ทักษะพืน้ฐานส าหรับนักกีฬาบาสเกตบอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มารยาท 
ส าหรับนักกฬีาบาสเกตบอล และการเกบ็รักษาอุปกรณ์ 
 
วฬ.215  รักบีฟุ้ตบอล 1 (0-2-1) 
SN215  Rugby 

ทักษะพืน้ฐานส าหรับนักกีฬารักบีฟุ้ตบอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มารยาท 
ส าหรับนักกฬีารักบีฟุ้ตบอล และการเกบ็รักษาอุปกรณ์ 
 
วฬ.216  วอลเลย์บอล 1 (0-2-1) 
SN216  Volleyball  

ทักษะพืน้ฐานส าหรับนักกีฬาวอลเลย์บอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มารยาท 
ส าหรับนักกฬีาวอลเลย์บอล และการเกบ็รักษาอุปกรณ์ 
 
วฬ.217  เบสบอล 1 (0-2-1) 
SN217  Baseball 

ทกัษะพืน้ฐานส าหรับนักกฬีาเบสบอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มารยาท ส าหรับ
นักกฬีาเบสบอล และการเกบ็รักษาอุปกรณ์ 
 
วฬ.218  ฟุตซอล 1 (0-2-1) 
SN218  Futsal 

ทกัษะพืน้ฐานส าหรับนักกฬีาฟุตซอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มารยาท ส าหรับ
นักกฬีาฟุตซอล และการเกบ็รักษาอุปกรณ์ 

 
 
 



วฬ.219  ซอฟท์บอล        1 (0-2-1) 
SN219   Softball 

ทักษะพืน้ฐานส าหรับนักกีฬาซอฟท์บอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มารยาท 
ส าหรับนักกฬีาซอฟท์บอล และการเกบ็รักษาอุปกรณ์ 

 
วฬ.220   เทนนิส 1 (0-2-1) 
SN220  Tennis 

ทกัษะพืน้ฐานส าหรับนักกีฬาเทนนิส สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มารยาท ส าหรับ
นักกฬีาเทนนิส และการเกบ็รักษาอุปกรณ์ 
 
วฬ.221  แบดมนิตนั 1 (0-2-1) 
SN221  Badminton 

ทักษะพืน้ฐานส าหรับนักกีฬาแบดมินตัน สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มารยาท 
ส าหรับนักกฬีาแบดมนิตนั และการเกบ็รักษาอุปกรณ์ 
 
วฬ.222  เทเบิลเทนนิส 1 (0-2-1) 
SN222  Table Tennis 

ทักษะพืน้ฐานส าหรับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มารยาท 
ส าหรับนักกฬีาเทเบิลเทนนิส และการเกบ็รักษาอุปกรณ์ 

 
รายวชิาแกนในคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ศป.201 พฒันาการทางศิลปะ วฒันธรรม และสังคมตะวนัตก 2 (2-0-4) 
FA201  Development of Western Arts, Culture and Society   

พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรมและสังคมตะวันตกในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่แรกเร่ิม จนถึงปัจจุบัน โดย
ช้ีให้เห็นความสัมพันธ์และอิทธิพลที่มีต่อกันระหว่างศิลปะกับสถาบันและสภาวะต่างๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและระบบค่านิยมของประชาชนในยุคสมัยนั้นๆ ตลอดจนอิทธิพลของตะวันออกที่มีต่อกลุ่มศิลปินตะวันตก และ
ศิลปินดเีด่นทีม่คีวามส าคญัต่อพฒันาการของศิลปะ โดยมกีารศึกษานอกสถานทีป่ระกอบด้วย 
 
ศป.202  พฒันาการทางศิลปะ วฒันธรรม และสังคมเอเชีย 2 (2-0-4) 
FA202  Development of Asian Arts, Culture and Society  

พฒันาการทางศิลปะ วฒันธรรมและสังคมเอเชีย อาทิ แถบอารยธรรมลุ่มแม่น ้าสินธุ ลุ่มแม่น ้าแยงซี ลุ่มแม่น ้าโขง เป็น
ต้น ในยุคสมัยต่างๆ ตั้งแต่แรกเร่ิมจนถึงปัจจุบัน   โดยช้ีให้เห็นความสัมพันธ์และอิทธิพลที่มีต่อกันระหว่างศิลปะกับสถาบัน และ
สภาพทางการเมอืง เศรษฐกจิ สังคม ศาสนา และวฒันธรรม  

 
ศป.301  สุนทรียศาสตร์ส าหรับผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ     2 (2-0-4) 
FA301   Aesthetics for Arts Creator 



 สุนทรียศาสตร์แห่งศิลปกรรม ปรัชญา แนวคิด พัฒนาการอันว่าด้วยเร่ืองของความงาม องค์ประกอบของความมี
สุนทรียภาพ คุณค่าแห่งสุนทรียภาพ บริบทศิลปกรรม รสนิยม ทฤษฏีศิลปะ การถ่ายทอดความรู้สึกเพื่อความเข้าใจและการรับรู้ใน
สุนทรียรส ตั้งแต่อดตีจนถึงปัจจุบัน การวเิคราะห์ประเดน็ของสุนทรียภาพกบัผลงานศิลปกรรมร่วมสมยั 
 
ศป.303 การบริหารงานศิลปะ  2 (2-0-4) 
FA303   Arts Management 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างหลกัการบริหารกบัศิลปะโดยพจิารณาจากแนวคิดทางการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซ่ึงเน้นใน
ศาสตร์ของการตลาด การบริหารจดัการองค์กรกบัหลกัการทางการสร้างสรรค์และการเผยแพร่งานศิลปะ  
 

รายวชิาในสาขาวชิาศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์ 
วชิาบังคบั 
อพ.101  พืน้ฐานศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์    3 (1-4-4) 
TD101  Introduction to Fashion & Textile Design 

ความรู้เบือ้งต้นของศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์ การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย  การตัดเย็บเบือ้งต้น และการออกแบบ
ส่ิงทอในเทคนิคต่างๆ เช่น พมิพ์ ทอ ถัก และปัก 
 
อพ.103  ทฤษฎสีี และการประยุกต์ใช้ในส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกาย    2 (1-2-3) 
TD103  Colour Theory and Application in Textile and Garment 

ทฤษฎีสี และความรู้ทั่วไปของสี รวมทั้งศึกษาการประยุกต์ใช้สีในส่ิงทอและเส้ือผ้าส าหรับโอกาสและประโยชน์ใช้สอย
ต่างๆ โดยมกีารศึกษานอกสถานทีป่ระกอบด้วย 
 
อพ.104 พฒันาการของส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกาย   2 (2-0-4) 
TD104  Development of Textile and Fashion 

ต้นก าเนิดและววิฒันาการของส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกายในทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย รวมทั้งประเทศใกล้เคียง ตั้งแต่วัสดุ
เส้นใย สีย้อม เทคนิคการทอและการแต่งผ้า รวมไปถึงประโยชน์ ลกัษณะและโอกาสของการใช้สอย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในกลุ่ม
ประเทศของทั้งสองทวปี เพือ่ให้เห็นถึงการรับ-ส่งอทิธิพลทางวฒันธรรมอย่างชัดเจน  

 
อพ.231  การออกแบบส่ิงทอเบือ้งต้น   3 (2-2-5) 
TD231  Introduction to Textile Design 

วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา อพ.101 ไม่ต า่กว่า C หรือได้รับอนุมตัจิากผู้สอน 
ความรู้เบือ้งต้นของศิลปะการออกแบบส่ิงทอด้วยกรรมวิธีต่างๆ เช่น การพิมพ์  การย้อม การทอโดยมีการศึกษานอก

สถานทีป่ระกอบด้วย 
 
อพ. 241  การออกแบบเคร่ืองแต่งกายเบือ้งต้น   3 (1-4-4) 
TD241  Introduction to Fashion 

วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา อพ.101 ไม่ต า่กว่า C  
กระบวนการขั้นพืน้ฐานการออกแบบสร้างสรรค์เคร่ืองแต่งกายเบือ้งต้น 



อพ.302  ระเบียบวธีิวจิยัทางศิลปะ  2 (2-0-4) 
TD302  Research Methodology in the Arts 

ทฤษฎกีารวจิยัขั้นพืน้ฐาน และการวจิยัทีเ่กีย่วกบัศิลปะเพือ่ท าการวจิยัและการปฏิบัติภาคสนามในงานค้นคว้า วิเคราะห์ 
วจิารณ์ ประมวลข้อมูล และเสนอผลงานวจิยัในรูปแบบต่างๆ ทั้งทีเ่ป็นงานเขียนวิจัยส่วนบุคคล หรือกลุ่ม และเป็นงานสร้างสรรค์ที่
สืบเนื่องและสัมพนัธ์กบังานวจิยัเหล่านั้น 

 
อพ.304  ธุรกจิด้านส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกาย   3 (3-0-6) 
TD304  Fashion & Textile Merchandise 
 หลกัการเบือ้งต้นในการบริหารงานและธุรกจิด้านส่ิงทอ และอุตสาหกรรมเคร่ือง  แต่งกายเพื่อที่จะสามารถน าความรู้ไป
พฒันาแบรนด์สินค้าในธุรกจิด้านส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกาย 
 
อพ.371  คอมพวิเตอร์เพือ่การออกแบบ   3 (1-4-4) 
TD371  Computer Design 
  ทฤษฎแีละปฏิบัตกิารด้านการออกแบบระดบัพืน้ฐาน โดยใช้ระบบคอมพวิเตอร์ 
 
อพ.400 เตรียมศิลปนิพนธ์   3 (0-6-3) 
TD400  Art Thesis Preparation 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา อพ.431, อพ.451, อพ.541 และอพ.561 ไม่ต ่ากว่า C เป็นงานวิจัยส่วนบุคคล โดยน าความรู้
ความเข้าใจและประสบการณ์จากการศึกษา  ที่ผ่านมาและความสนใจส่วนตัวมาสร้างงานวิจัยหรือสารนิพนธ์  โดยมีการศึกษานอก
สถานทีป่ระกอบด้วย 
 
อพ.471  เทคโนโลยแีละวทิยาศาสตร์ในอุตสาหกรรมส่ิงทอ   3 (3-0-6) 
TD471  Textile Technology and Science 

พฒันาการต่างๆ ของเทคโนโลยแีละความรู้ทางด้านวทิยาศาสตร์ในปัจจุบัน ทีส่ามารถน ามาใช้ในอุตสาหกรรมส่ิงทอ โดย
เน้นให้เห็นถึงความส าคัญของเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์  ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมส่ิงทอโดยตรง โดยมีการศึกษานอกสถานที่
ประกอบด้วย 
 
หมวดวชิาค้นคว้า วจิยัสร้างสรรค์ ฝึกปฏิบัตกิาร และภาคสนาม 
อพ.300  ฝึกงาน   0 (0-0-9)  
TD300  Internship 

วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิา อพ.432, อพ.451 หรือวชิา อพ.441, อพ.461 หรือได้รับอนุมตัจิากอาจารย์ผู้สอน 
ค้นคว้าจากประสบการณ์การท างานจริงในระบบอุตสาหกรรม ตามความถนัดของ         แต่ละบุคคล ระยะเวลาการ

ฝึกงานไม่น้อยกว่า 180 ช่ัวโมง การประเมนิผลกระท า โดยนักศึกษาต้องส่งรายงานการฝึกงานและการวดัผลก าหนดเป็น 2 ระดับ คือ 
ระดบัใช้ได้ (S) และระดบั ใช้ไม่ได้ (U) 

 
 
 



อพ.500  ศิลปนิพนธ์   6 (6-0-12) 
TD500  Art Thesis 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา อพ.400 ไม่ต า่กว่า C หรือได้รับอนุมตัจิากหัวหน้าสาขาวชิาฯ  
 น าข้อมูลจากงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่ได้จากการศึกษาวิชา อพ.400 (เตรียมศิลปนิพนธ์) มาสร้างเป็นผลงาน
สร้างสรรค์ส่วนบุคคล พร้อมทั้งเขียนศิลปนิพนธ์ประกอบด้วย 
 
วชิาเน้นหนักเฉพาะทาง 
1) เน้นหนักศิลปะการออกแบบส่ิงทอ 
อพ.331 ศิลปะการออกแบบผ้าพมิพ์ 1   3 (1-4-4) 
TD331  Printed Design 1 
  วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิา อพ.231 ไม่ต า่กว่า C หรือได้รับอนุมตัจิากผู้สอน 
  การตกแต่งส่ิงทอด้วยเทคนิคการพมิพ์แบบต่างๆโดยเน้นทีห่ลกัการออกแบบลวดลายเพือ่ใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ผ้า 
โดยมกีารศึกษานอกสถานทีป่ระกอบด้วย 
 
อพ.332  ศิลปะการออกแบบส่ิงถัก   3 (1-4-4) 
TD332 Knitted Design 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา อพ.451 ไม่ต า่กว่า C หรือได้รับอนุมตัจิากผู้สอน 
 การถักผ้าในระบบอุตสาหกรรมขั้นพืน้ฐาน โดยมกีารศึกษานอกสถานทีป่ระกอบด้วย 

 
อพ.351  ศิลปะการออกแบบส่ิงทอ 1   3 (1-4-4) 
TD351  Woven Design 1 
  วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา อพ.231 ไม่ต า่กว่า C หรือได้รับอนุมตัจิากผู้สอน 
 การทอผ้าลายพืน้ฐานโดยใช้กี่พุ่งมือ เพื่อสร้างลวดลายทอแบบต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีการศึกษานอก
สถานทีป่ระกอบด้วย 
 
อพ.431  ศิลปะการออกแบบผ้าพมิพ์ 2   3 (1-4-4) 
TD431  Printed Design 2 
 วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิา อพ.331 ไม่ต า่กว่า C หรือได้รับอนุมตัจิากผู้สอน 
 ปฏิบัตติกแต่งส่ิงทอด้วยเทคนิคการพิมพ์ตะแกรงไหม (Silk Screen Technique)   โดยเน้นปฏิบัติการออกแบบลวดลาย
เพือ่ใช้ในอุตสาหกรรมการพมิพ์ผ้า ทั้งส าหรับแฟช่ันเคร่ืองแต่งกาย และส าหรับการตกแต่ง โดยมกีารศึกษานอกสถานทีป่ระกอบด้วย 
 
อพ.432  ศิลปะการย้อมและการออกแบบลวดลายบนผนืผ้า   3 (1-4-4) 
TD432  Batik-Surface Design 

วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิา อพ. 231 ไม่ต า่กว่า C หรือได้รับอนุมตัจิากผู้สอน 
ปฏิบัติการตกแต่งส่ิงทอ เน้นที่การย้อมผ้า โดยสร้างลวดลายจากการกันสีด้วยวิธีการต่างๆ เช่น มัดย้อม ปิดเทียน ท า

พมิพ์บาตกิและปาเต๊ะอย่างง่าย โดยมกีารศึกษานอกสถานทีป่ระกอบด้วย 
 



อพ.451  ศิลปะการออกแบบส่ิงทอ 2   3 (1-4-4) 
TD451  Woven Design 2 

วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิา อพ.351 ไม่ต า่กว่า C หรือได้รับอนุมตัจิากผู้สอน 
วธีิการและปฏิบัตกิารออกแบบส่ิงทอโดยเน้นหลกัการทอด้วยเทคนิคขั้นสูงขึน้  ฝึกปฏิบัตด้ิวยกีพุ่่งมอื เน้นให้ใช้ความคิด

สร้างสรรค์ในการออกแบบลวดลายทอ และฝึกฝนการทอด้วยเทคนิคและวสัดุต่างๆ โดยมกีารศึกษานอกสถานทีป่ระกอบด้วย 
 
2) เน้นหนักศิลปะการออกแบบเส้ือผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 
อพ.260  ศิลปะการท าแม่แบบและตดัเยบ็ 1   3 (1-4-4) 
TD260 Pattern Making and Construction 1 

วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา อพ.241 ไม่ต า่กว่า C หรือได้รับอนุมตัจิากผู้สอน 
หลกัและเทคนิคในการสร้างแม่แบบเส้ือผ้าสตรีขั้นพืน้ฐาน รวมทั้งการตดัเยบ็ และประยุกต์ใช้ในโอกาสต่างๆ 

 
อพ. 341  ศิลปะการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 1   3 (1-4-4) 
TD341  Fashion Design 1 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา อพ.241 ไม่ต า่กว่า C หรือได้รับอนุมตัจิากผู้สอน 
 ประเภทเคร่ืองแต่งกาย และออกแบบสร้างสรรค์ เน้นการวาดหุ่นคน ชาย หญิง เด็ก รวมถึงการจัดท าแผนงานการ
ออกแบบ โดยมกีารศึกษานอกสถานทีป่ระกอบด้วย 
 
อพ.441 ศิลปะการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 2   3 (1-4-4) 
TD441  Fashion Design 2 

วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา อพ.341 ไม่ต า่กว่า C หรือได้รับอนุมตัจิากผู้สอน 
ประเภทของเคร่ืองแต่งกายและออกแบบสร้างสรรค์ เน้นหนักที่การหาข้อมูลและการน าเสนอแนวคิด โดยมีการศึกษา

นอกสถานทีป่ระกอบด้วย 
 
อพ.461  ศิลปะการท าแม่แบบและตดัเยบ็ 2   3 (1-4-4) 
TD461  Pattern Making and Construction 2 

วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิา อพ. 260 ไม่ต า่กว่า C หรือได้รับอนุมตัจิากผู้สอน 
หลกัและเทคนิคในการสร้างแม่แบบเส้ือผ้าสตรี และบุรุษขั้นพืน้ฐาน รวมทั้งการตดัเยบ็และประยุกต์ใช้ในโอกาสต่างๆ 

 
อพ.541  ศิลปะการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 3   3 (1-4-4) 
TD541  Fashion Design 3 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา อพ.441 ไม่ต า่กว่า C หรือได้รับอนุมตัจิากผู้สอน 
 แนวทางการออกแบบเส้ือผ้าในระดบัช้ันสูง เพือ่ใช้ในอุตสาหกรรมเส้ือผ้าส าเร็จรูป รวมทั้งวิธีการจัดการและบริหาร โดย
มกีารศึกษานอกสถานทีป่ระกอบด้วย 
 
 
 



อพ. 561 ศิลปะการท าแม่แบบและตดัเยบ็ 3   3 (1-4-4) 
TD561  Pattern Making and Construction 3 

วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา อพ. 461 ไม่ต า่กว่า C  
หลกัและเทคนิคการสร้างแม่แบบเส้ือผ้าสตรี และบุรุษขั้นสูง และเด็ก รวมถึงการ  ตัดเย็บและประยุกต์ใช้ในโอกาสต่างๆ 

โดยมกีารศึกษานอกสถานทีป่ระกอบด้วย 
  

รายวชิาจากสาขาอืน่ในคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
วชิาบังคบันอกสาขา 
จก. 161 วาดเส้น 1   3 (2-2-5) 
PT161   Drawing 1 

ปัจจัยพืน้ฐานของการวาดเส้น หลักการและวิธีการใช้สีวาดเส้น โดยใช้แบบ จากธรรมชาติ ส่ิงที่มนุษย์สร้างขึน้ รวมทั้ง
ทศันียภาพต่างๆ ฝึกการสังเกตและถ่ายทอดด้วยวิธีการเขียนภาพให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และทดลองการแสดงออกด้วยวิธีการ
ต่างๆ โดยศึกษาและปฏิบัตงิานในห้องปฏิบัตกิารและนอกสถานที่ 
 
จก. 162 จติรกรรม  3 (2-2-5) 
PT162   Painting 

ทฤษฎแีละฝึกฝนภาคปฏิบัตทิางด้านจติรกรรม ศึกษาผลงานของส านักต่างๆ รูปแบบและวธีิการใช้สีในลกัษณะต่างๆ เพือ่
น าไปประยุกต์ใช้กับการสร้างสรรค์ศิลปกรรมในแต่ละสาขาวิชา ฝึกฝนทักษะในการใช้สี และการเขียนภาพ โดยมีการศึกษานอก
สถานทีป่ระกอบด้วย 

 
จก.163 ศิลปะไทย  3 (2-2-5) 
PT163  Thai Art 
 คติความเช่ือ ความคิด อิทธิพล และวิวัฒนาการของศิลปะในประเทศไทยยุคต่างๆ ฝึกปฏิบัติด้วยการวาดเส้นและ
จติรกรรมจากศิลปกรรมไทยแขนงต่างๆ โดยศึกษาและปฏิบัตงิานในห้องปฏิบัตกิาร และนอกสถานที ่
 
จก. 164 วาดเส้น 2  3 (2-2-5) 
PT164  Drawing 2 

ปฏิบัตงิานวาดเส้น เรียนรู้การสังเกตและถ่ายทอดโดยใช้แบบจากธรรมชาติ ส่ิงที่มนุษย์สร้างขึน้รวมทั้งทัศนียภาพต่างๆ 
ฝึกการแสดงออกด้วยวธีิการต่างๆ การใช้วสัดุให้เหมาะสมกบัวธีิการ โดยศึกษาและปฏิบัตงิานในห้องปฏิบัตกิารและนอกสถานที่ 
 
จก.165  ประตมิากรรม  3 (2-2-5) 
PT165  Three -Dimensional design 

พืน้ฐานและปฏิบัติการสร้างงาน 3 มิติจากวัสดุชนิดต่าง ๆ โดยค านึงถึงความสัมพันธ์ของ เส้นรูปทรง น ้าหนัก มวล 
พืน้ผวิ สัดส่วน โดยมกีารศึกษานอกสถานทีป่ระกอบด้วย 
 
 
 



จก.166  องค์ประกอบศิลป์เพือ่การออกแบบ  3 (2-2-5) 
PT166  Composition for Design fundamental 

การเขียนภาพ ระบายสี เพื่อสร้างความเข้าใจในเร่ืององค์ประกอบศิลป์ การใช้สี ฝึกฝนสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ การ
วเิคราะห์ศิลปะถึงคุณลกัษณะขององค์ประกอบแต่ละส่วน ตลอดจนความคดิและความบันดาลใจเร่ิมแรกเพือ่น ามาสังเคราะห์ให้เป็น
รูปทรงที่มีความหมายโดยใช้แนวคิดและจินตนาการประกอบการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยมีการศึกษานอกสถานที่
ประกอบด้วย 

 
วชิาบังคบัภาษาองักฤษ 
สษ.202   ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน 3 (3-0-6) 
EL202  English for Work 

วชิาบังคบัก่อน:            . 172 
                                           การท างาน                           แ                         

 
สษ.221 ภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ 1  3 (3-0-6) 
EL221  Communicative Business English 1 

วชิาบังคบัก่อน:            . 172 
ฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยเน้นการอ่านบทความ  เชิงธุรกิจเพื่อเขียนสรุปและแสดงความ

คิดเห็นในระดับย่อหน้า ฝึกฟังเพื่อจับประเด็นส าคัญ  เพื่อพูดโต้ตอบกันในบริบททางธุรกิจ และน าเสนอรายงานปากเปล่าจากการ
ค้นคว้าหัวข้อทางธุรกจิทีส่นใจ เพือ่พฒันาทกัษะการพูดและการคดิวเิคราะห์ 

 
สษ.271 ภาษาองักฤษส าหรับการส่ือสารมวลชน 1 3 (3-0-6) 
EL271  English for Mass Communication 1 

วชิาบังคบัก่อน:            . 172 
ฝึกทักษะทางภาษาในด้านส่ือสารมวลชน โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนที่จ าเป็นในงานด้านการหนังสือพิมพ์ 

วทิยุโทรทศัน์ ภาพยนตร์ และโฆษณา 
 
สษ.321 ภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ 2 3 (3-0-6) 
EL321  Communicative Business English 2 

วชิาบังคบัก่อน:            . 221 
ฝึกฝนทกัษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในระดับสูงขึน้ โดยเน้นการฟัง เพื่อจับประเด็นหลักและรายละเอียด

ปลกีย่อย ฝึกฝนทกัษะการพูดเป็นคู่และในกลุ่ม โดยใช้บริบททางธุรกิจด้านต่างๆ มีการแสดงบทบาทสมมุติและใช้เหตุการณ์เสมือน
จริง ฝึกฝนการอ่านเพือ่เพิม่พูนวงศัพท์ ความรู้และแนวคดิทางธุรกจิ ฝึกฝนการเขียนเพือ่แสดงความคดิทีไ่ด้จากการอ่าน การฟังและ
การพูด 
 
สษ.371 ภาษาองักฤษส าหรับการส่ือสารมวลชน 2  3 (3-0-6) 
EL371  English for Mass Communication 1 

วชิาบังคบัก่อน:            . 271 



ฝึกทกัษะทางภาษาเพื่อใช้ในด้านส่ือสารมวลชน การเขียนข่าวเพื่อรายงานทางวิทยุและโทรทัศน์ การอ่านและเขียนบท
บรรณาธิการ จดหมายข่าว สารคด ีบทความแสดงความคดิเห็น บทความจากการสัมภาษณ์ การฟังข่าวจากส่ือวทิยุและโทรทศัน์ และ
การจบัประเดน็ส าคญั 
 
อ.221  การอ่านเชิงวเิคราะห์ข้อมูล  3 (3-0-6) 
EG221  Reading for Information 

วชิาบังคบัก่อน :  สอบได้ สษ. 172 หรือได้รับยกเว้น สษ. 172 
กลวธีิต่างๆ ทีใ่ช้ในการอ่านงานเขยีนประเภทให้ข้อมูล วเิคราะห์โครงสร้างภาษา เนือ้หา และวธีิการน าเสนอข้อมูลของ

ผู้เขียน ฝึกสรุปข้อมูลทีไ่ด้จากการอ่านโดยเขียนเป็นเค้าโครง และเขียนสรุปความ รวมทั้งฝึกแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบังานทีอ่่าน
โดยการอภิปราย 
 
ศป.216 เสริมทกัษะการใช้ภาษาองักฤษในศิลปกรรมศาสตร์ 1  3 (3-0-6) 
FA216   Practice in English for Fine and Applied Arts 1  
 เสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับแนวความคิดส าคัญในศิลปกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ และสัมพันธ์กับวิชาชีพ 
ฝึกฝนการอ่าน เขียน และสนทนาภาษาองักฤษในหัวข้อทีเ่กีย่วกบัศิลปวฒัธรรมด้านต่างๆ 

 
รายวชิาบังคบัเลอืกนอกคณะฯ   
กต.202 หลกัพืน้ฐานการตลาด 3  (3-0-6) 
MK 202 Fundamentals of Marketing 
          (ส ำหรับนกัศึกษำนอกคณะพำณิชยฯ์) 
 แนวคิด แนวปฏิบติัและระบบกำรตลำดสมยัใหม่ในกำรน ำเสนอสินคำ้/บริกำร กำรก ำหนดรำคำ กำรจดัจ ำหน่ำย และ
กำรส่ือสำรแบบบูรณำกำรเพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของกลุ่มเป้ำหมำย บนพ้ืนฐำนควำมเขำ้ใจในลกัษณะ และพฤติกรรมของ
ลูกคำ้ตลอดจนผลกระทบท่ีมีต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
 
ทม.201  หลกัการบริหาร  3 (3-0-6) 
HR 201 Principles of Management  
 แนวคิดทำงกำรบริหำร  วิวฒันำกำรทฤษฎีกำรบริหำร หนำ้ท่ีและทกัษะผูบ้ริหำรองคก์ร  กำรวำงแผน กำรจดัองคก์ำร 
กำรเป็นผูน้ ำ และกำรควบคุม กำรตดัสินใจทำงกำรบริหำร และจริยธรรมกำรบริหำร 
 
บป.324  กระบวนการผลติและการบริหารเทคโนโลย ี 3 (3-0-6) 
OM 324   Manufacturing Process and Technology Management 

 กระบวนกำรผลิตสินคำ้ และบริกำร ของอุตสำหกรรมส ำคญัในประเทศไทย แนวคิดในกำรบริหำรเทคโนโลยี และกำร
สร้ำงสรรคน์วตักรรมท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือเชิงกลยทุธ์ในองคก์รต่ำง ๆ ควำมกำ้วหนำ้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สถำนกำรณ์ของ
อุตสำหกรรมต่ำงๆ ผลกระทบของกำรด ำเนินธุรกิจท่ีมีต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม กำรศึกษำจะใชก้ำรบรรยำย บทควำม ศึกษำดูงำนใน
สถำนกำรณ์จริง และกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น  

 
 



รายวชิาอืน่ๆ ในคณะศิลปกรรมศาสตร์ทีเ่ปิดให้นักศึกษาสามารถเลอืกศึกษาได้ 
ศป.316 เสริมทกัษะการใช้ภาษาองักฤษในศิลปกรรมศาสตร์ 2  3 (3-0-6) 
FA 316  Practice in English for Fine and Applied Arts 2  
 การใช้ภาษาองักฤษโดยเน้นหนักผ่านการฝึกฝนเกี่ยวกับวิชาชีพในสาขาที่ศึกษาเป็นวิชาเอก ทั้งเชิงธุรกิจ การตลาดและ
การส่ือสาร  
 
ศป.416 เสริมทกัษะการใช้ภาษาองักฤษในศิลปกรรมศาสตร์ 3  3 (3-0-6) 
FA 416   Practice in English for Fine and Applied Arts 3  
 การค้นคว้าวจิยัโดยเน้นหนักจากต าราภาษาองักฤษ และการเขียนรายงานและ   สารนิพนธ์เป็นภาษาองักฤษ  
 
อพ. 106  ศิลปะการถ่ายภาพส าหรับส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกาย    3 (1-4-4) 
TD106  Photo for Textile and Fashion 

หลกัการพืน้ฐานเกีย่วกบัเทคนิคและศิลปะในการถ่ายภาพ เพือ่น าเสนอผลงานการออกแบบส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกาย 
 

อพ.146  รูปแบบในการแต่งกาย  3 (1-4-4) 
TD146   Fashion Styling 

เกีย่วกบัวธีิการก าหนดลกัษณะรูปแบบเส้ือผ้าในการแต่งกาย เพือ่ส่ือแสดงถึง   บุคลกิทีม่คีวามเป็นอตัลกัษณ์ของผู้สวมใส่ 
 
อพ.254  หลกัการบริหารของศิลปะอุตสาหกรรม  2 (1-2-3) 
TD254  Design Management 
 หลกัการบริหารงานบุคคล และการเงินโดยสังเขป การตลาดและควบคุมงาน ตลอดจนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวคิด
ในการบริหารจากผู้เช่ียวชาญ 
 
อพ.406 จติรกรรมกบัการออกแบบบนส่ือวสัดุ   3 (1-4-4) 
TD406  Design Painting and other Media 

วธีิการออกแบบลวดลายลงบนผนืผ้าชนิดต่างๆ ด้วยเทคนิคด้านจิตรกรรม โดยเน้นการใช้แนวความคิดและความรู้ด้าน
จติรกรรมมาใช้ผสมผสานกบัความคดิสร้างสรรค์และการใช้ส่ือต่างๆ ด้วยรูปแบบและแนวทางส่วนบุคคล 
 
อพ.436  งานปักสร้างสรรค์   3 (1-4-4) 
TD436  Creative Embroidery 

ศิลปะการปักผ้าเบือ้งต้น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ฝึกปฏิบัติการปักผ้าด้วยมือ ด้วยเทคนิคพืน้ฐานหลากหลายรูปแบบ 
และสร้างสรรค์ผลงานตามจนิตนาการ 
 
อพ.466  ศิลปะการออกแบบเคร่ืองตกแต่งร่างกาย   3 (1-4-4) 
TD466  Accessories Design 

วิธีการออกแบบเคร่ืองตกแต่งร่างกายขั้นพืน้ฐาน เช่น หมวก กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ โดยเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
อกีทั้งฝึกปฏิบัตกิารออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงานจากวสัดุต่างๆ ตามจนิตนาการ 



อภ.261  ศิลปะการผลติกระดาษ   3 (1-4-4) 
 GA261 The Art of Paper Marking 

ทฤษฎแีละปฏิบัตกิารเกีย่วกบัการผลติกระดาษ โดยใช้เยือ่ธรรมชาต ิวสัดุหมุนเวยีน การสร้างสรรค์งานจากเยือ่กระดาษ 
 
อภ.361  ศิลปะการออกแบบกระดาษและผลติภัณฑ์กระดาษ 1   3 (1-4-4) 
GA361  The Art of Paper Design 1 

ทฤษฎแีละปฏิบัตกิารเกีย่วกบัศิลปะการออกแบบกระดาษ เน้นการสร้างลวดลายลงบนกระดาษด้วยเทคนิคต่างๆ เพื่อการ
ใช้งานและเป็นงานศิลปะ การทดลองใช้วสัดุต่างๆ   มาผสมผสานในช้ินงาน 
 
อภ.362  ศิลปะการออกแบบกระดาษและผลติภัณฑ์กระดาษ 2   3 (1-4-4) 
GA 362 The Art of Paper Design 2 
 วชิาบังคบัก่อน : ผ่านการศึกษา หรือสอบได้ อภ.361 หรือได้รับอนุมตัจิากผู้สอน 
 ทฤษฎีและปฏิบัติการเกี่ยวกับศิลปะการออกแบบกระดาษ  เน้นการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้งานและเป็นงานศิลปะ         
การทดลองใช้วสัดุต่างๆ ผสมผสานในช้ินงาน เพือ่สร้างคุณค่าทางศิลปะ 
 
ออ.288  การออกแบบสามมติเิบือ้งต้น  3 (1-4-4) 
ID288  Basic 3-Dimensional Design 

เทคนิคและองค์ประกอบในการออกแบบและสร้างสรรค์งานสามมิติ  ศึกษาและฝึกฝนกระบวนการทางความคิดเพื่อ
สร้างสรรค์งานออกแบบ รวมทั้งเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างงานออกแบบและงานฝีมอื 
 
ออ.388  การออกแบบผลติภัณฑ์ 1   3 (1-4-4) 
ID388  Product Design I 

กระบวนการการออกแบบผลิตภัณฑ์ การหาข้อมูล การวิเคราะห์ การก าหนดปัญหา และการสร้างแนวทางแก้ไขปัญหา 
เพือ่พฒันาแนวคดิใหม่ในการออกแบบผลติภัณฑ์ รวมถึงศึกษาการท าต้นแบบเบือ้งต้น 
 
ออ.487  การออกแบบผลติภัณฑ์ 2   3 (1-4-4) 
ID487  Product Design II 

วชิาบังคบัก่อน : ผ่านการศึกษาหรือสอบได้วชิา ออ. 388 หรือได้รับอนุมตัจิากผู้สอน 
กระบวนการการออกแบบผลติภัณฑ์ในเชิงลกึและเน้นกระบวนการทางความคดิ   ในการแก้ไขปัญหา และการสร้างสรรค์ 

โดยครอบคลุมถึงผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม และการท าต้นแบบทีใ่กล้เคยีงกบัผลติภัณฑ์จริง 
 
ออ.488  การออกแบบผลติภัณฑ์แฟช่ัน   3 (1-4-4) 
ID488  Fashion Product Design 

ฝึกปฏิบัตเิกีย่วกบัขั้นตอนการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเคร่ือง  แต่งกาย เช่น กระเป๋า รองเท้า หมวก 
ฯลฯ  เรียนรู้การใช้เคร่ืองจกัร เคร่ืองมอื และเทคนิคใน การสร้างแบบและการผลติ 
 
 



ค าอธิบายรายวชิาภาษาองักฤษ  
Course Description  
General  Education  Program 
Humanities 
มธ.110   สหวทิยาการมนุษยศาสตร์ 2 (2–0–4) 
TU110   Integrated Humanities  

To study the history of human beings in different periods, reflecting their beliefs, ideas, intellectual and 
creative development. To instill analytical thinking, with an awareness of the problems that humanities are confronting, 
such as the impacts of: technological development, violence, wars, and various world crises so that we can live well in a 
changing world. 

 
Social Science 
มธ.100   พลเมอืงกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 3 (3–0–6) 
TU100 Civic Education  
 Study of principles of democracy and government by rule of law. Students will gain understanding of the 
concept of “citizenship” in a democratic rule and will have opportunity for self-development to become a citizen in a 
democratic society and to take responsibility in addressing issues in their society through real-life practices. 
 
มธ.120   สหวทิยาการสังคมศาสตร์ 2 (2–0–4) 
TU120   Integrated Social Sciences  

This interdisciplinary course focuses on the fact that social sciences play an important role for society. The 
course explains the origins of the social sciences and the modern world, the separation of social sciences from pure 
sciences, and the acceptance of the scientific paradigm for the explanation of social phenomenon. It also involves the 
analysis of important disciplines, concepts, and major theories of social sciences by pointing out strengths and weaknesses 
of each one. Included is the analysis of contemporary social problems, using knowledge and various perspectives—-
individual, group, macro-social, national and world perspectives-- to view those problems.  
Sciences and Technology. 
 
Sciences and Tecnology  
มธ.130 สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2 (2–0–4) 
TU130   Integrated Sciences and Technology  

To study basic concepts in science, scientific theory and philosophies. Standard methods for scientific 
investigations. Important evolutions of science and technology influencing human lives as well as the impacts of science 
and technology on economies, societies and environments.  Current issues involving the impacts of science and technology 
on moral, ethics and human values. 

 



Mathematics and Computers 
มธ.151 คณิตศาสตร์ทัว่ไประดบัมหาวทิยาลยั 3 (3–0–6) 
TU151   General College Mathematics  
 (A non-credit subject to the students’ faculty code of 02, 04 and from 09 to 14,16,17) 
 To review Set; real number system; relations; functions and applications; introduction to linear programming; 
logic; measurement of interest; installment payment and income tax; descriptive statistics; index number; introduction to 
probability ; basic concept of inferential statistics; statistical packages. 
 
มธ.152  หลกัพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 3 (3–0–6) 
TU152   Fundamental Mathematics  

(This course is for students who have already studied mathematics in high school and have gained not less than 
16 credits or as demanded by their faculty.) 

To prove logical rules, methods of proofs, arguments, mathematical induction, proofs of theorems of 
inequalities and absolute values, inequalities solving, functions, type of functions, applications of functions, curve 
sketching, partial fractions decomposition, solving of simple systems of linear equations. 
 
มธ.153 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ 3 (3–0–6) 
TU153   General Knowledge about Computers  
 To study the essential components of computer systems including hardware, software, data and its processing; 
basic data communication, network and the Internet, principles of problem solving using computers and software 
packages, security, ethics and laws related to computer usage and information systems. 
 
มธ.156 คอมพวิเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น 3 (3–0–6) 
TU156  Introduction to Computers and Programming  

Basic concepts of computer systems, electronic data processing concepts, system and application software, 
algorithms, flowcharts, data representation, program design and development methodology, problem solving using high-
level language programming. 
 
Languages 
Thai 
ท. 161   การใช้ภาษาไทย 3 (3–0–6) 
TH161  Thai Usage  

Thai language usage skills: listening, reading, writing and speaking, with emphases on drawing the main idea, 
communicating knowledge,  thoughts and composing properly. 

 
 
 



English      
สษ.070  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1 0 (3–0–6) 
EL070 English  Course 1  
Prerequisite  : Language  Institute  placement 

A non-credit course designed for those students with low English command and unable to enroll directly into 
English Foundation Course (The assessment criteria are ‘S’ for Satisfactory or ‘U’ for Unsatisfactory and will not be 
counted towards the students’ total credits and GPA). 

A preparatory course designed to enable students to cope up with real English use of four basic integrated 
skills of listening, speaking, reading and writing. 
 
สษ.171  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 3 (3–0–6) 
EL171  English Course 2    
Prerequisite : have earned credits of EL 070 or Language  Institute  placement 

An intermediate English course designed to promote four integrated skills to develop students’ English 
proficiency at a higher level. 
 
สษ.172 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3  3 (3–0–6) 
EL172   English Course 3  
Prerequisite  :  have earned credits of EL 171  or  Language  Institute  placement 
 An upper-intermediate English course to enable students to use integrated skills at a more sophisticated level 
than the prior course especially in speaking and writing. 
 
General Education Program   
มธ.111 ประเทศไทยในมติทิางประวตัศิาสตร์ สังคม และวฒันธรรม 3 (3-0-6) 
TU111  Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective 
 To explore Thai social, cultural and intellectual backgrounds from the old days (known as the Kingdom of 
Siam) until today.  To emphasize the formation of the Thai identity as well as directions towards the development of Thai 
culture and society in the globalization context.(Field trips are obligatory) 
 
มธ.113  ความรู้พืน้ฐานทางปรัชญาและศาสนา 3 (3-0-6) 
TU113  Fundamentals of Philosophy and Religions 
 To equip learners with the vital philosophical and religious concepts, which have influenced attitudes, 
morality, and ways of life.  To train learners to think analytically and critically towards certain phenomena in order that 
they can apply their knowledge and understanding to their own social situations. 
 
 
 



มธ.115  มนุษย์กบัผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม     3 (3-0-6) 
TU115 Man and his Literary Creativity 
 To study anecdotal stories, reflected through creative literary works in the print media, films, electronic media 
and other modern media in order to compare the past and present world views regarding social values, beliefs as well as 
faiths of those artists and creators.  To explore the association of people and those creative works in terms of their 
relationship with our ways of life today.  
 

มธ.116   มนุษย์กบัศิลปะ : ทศันศิลป์ ดนตรีและศิลปะการแสดง    3 (3-0-6) 
TU116 Man and Arts : Visual Arts,Music and Performing Arts 

This course is a study of art in relation to its function and the development of people, society and environment by 
focusing on various creative works, such as visual arts, music and performing arts, depicting the culture and perception of 
mankind. The course also aims to instill learners with real awareness of art values through personal experience, and also 
the appreciation of the aesthetic values of creative works. An emphasis is placed upon the influence of art on Thai values 
and the Thai way of life.  
 

มธ.143  มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม 3 (3-0-6) 
TU143  Man and Environment 
 To study the relationship between people and the environment by focusing on the coexistence of living things 
in a way that it creates balance, enhances optimal use,  and helps to promote effective and long-lasting environmental 
management.  To discuss the impacts of scientific and technological development on the environment, society, and 
economy as well as the importance of the environment in the present and future are for Mankind. 
 

Student Development and Skill and Experience Reinforcement    
พท.101 สุขภาพและการออกก าลงักายเพือ่คุณภาพชีวติ     2 (2-0-4) 
PE101 Exercise and Sports for Healthy life 
 Knowledge on both physical and mental health; Promotion of overall good health e.g. dietary, meditation for 
health; Principles of exercise and correct way of playing sports, including injury protection and first aids. 
 

Health Education 
วฬ.211  กรีฑา 1 (0-2-1) 
SN211  Track and Field 

basic skills for track and field athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good 
habits for track and field athletes and equipment maintenance. 
 

วฬ.212 ว่ายน า้         1 (0-2-1) 
SN212  Swimming 

basic skills for swimming athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits 
for swimming athletes and equipment maintenance. 



วฬ.213  ฟุตบอล         1 (0-2-1) 
SN213  Football 

basic skills for football athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits for 
football athletes and equipment maintenance. 

 

วฬ.214  บาสเกตบอล  1 (0-2-1) 
SN214  Basketball 

basic skills for basketball athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits 
for basketball athletes and equipment maintenance. 

 

วฬ.215  รักบีฟุ้ตบอล 1 (0-2-1) 
SN215  Rugby 

basic skills for rugby athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits for 
rugby athletes and equipment maintenance. 

 

วฬ.216  วอลเลย์บอล 1 (0-2-1) 
SN216  Volleyball  

basic skills for volleyball athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits 
for volleyball athletes and equipment maintenance. 
 

วฬ.217  เบสบอล 1 (0-2-1) 
SN217  Baseball 
 basic skills for baseball athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits for 
baseball athletes and equipment maintenance. 
 

วฬ.218  ฟุตซอล 1 (0-2-1) 
SN218  Futsal 
 basic skills for futsal athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits for 
futsal athletes and equipment maintenance. 
 

วฬ.219  ซอฟท์บอล        1 (0-2-1) 
SN219  Softball 

basic skills for softball athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits for 
softball athletes and equipment maintenance. 
 

วฬ.220  เทนนิส 1 (0-2-1) 
SN220  Tennis 

basic skills for tennis athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits for 
tennis athletes and equipment maintenance. 



วฬ.221  แบดมนิตนั 1 (0-2-1) 
SN221  Badminton 
  basic skills for badminton athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits 
for badminton athletes and equipment maintenance. 
 
วฬ.222  เทเบิลเทนนิส 1 (0-2-1) 
SN222  Table Tennis 
 basic skills for table tennis athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits 
for table tennis athletes and equipment maintenance. 
 
Faculty Core Subjects 
ศป. 201 พฒันาการทางศิลปะ วฒันธรรม และสังคมตะวนัตก 2 (2-0-4) 
FA201  Development of Western Arts, Culture and Society   

This subject explores the development of the arts, culture, and society in the Western world, both European and 
American. The subject demonstrates the connection and the mutual relationship between the arts and other social 
institutions, such as the political, economic, religious, cultural and public value systems from various periods. The 
influence of the East towards Western artists, selected canonical masters, and a field trip are also included.  
 
ศป.202  พฒันาการทางศิลปะ วฒันธรรม และสังคมเอเชีย 2 (2-0-4) 
FA202  Development of Asian Arts, Culture and Society  
 The subject explores the development of Asian arts, culture and society, including those of the civilizations of 
Yangze and Mekong river basins.  The studied periods are ranged from the early periods to the present. It aims to 
demonstrate the connection and the mutual connection between arts and other institutions, such as politics, economics, 
social, religious and cultural ones.  
 
ศป.301  สุนทรียศาสตร์ส าหรับผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ     2 (2-0-4) 
FA 301   Aesthetics for Arts Creator 

This subject focuses on knowledge about the philosophy of art: the development of the concept of beauty, the 
components of aesthetics and their value and background, the relevant theories and the effort to convey the complete 
appreciation and understanding of the range of skills employed from past to present. The analyses of relevant topics of 
aesthetics and contemporary arts are also included.    
 
ศป.303 การบริหารงานศิลปะ   2 (2-0-4) 
FA303   Arts Management 

This subject explores the connection between administration principles and the arts through the perspectives 
of business administration and economics. The emphasis is on the disciplines of marketing and organization management, 
together with the practice of artistic creativity and art work dissemination.  



Compulsory Subjects from Major List   
Major Compulsory Subjects  
อพ.101  พืน้ฐานศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์ 3 (1-4-4)  
TD101  Introduction to Fashion & Textile Design 

This subject introduces the basic knowledge about fashion and textile design. Its content covers wardrobe 
design and making, and various techniques of textile design, such as printing, weaving, knitting and embroidering.    
 
อพ.103  ทฤษฎสีี และการประยุกต์ใช้ในส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกาย 2 (1-2-3)  
TD103  Colour Theory and Application in Textile and Garment   

Students will study theories and general knowledge about colour, as well as the application of colours for 
textile and garment design for various occasions. A field trip is included. 
 
อพ.104  พฒันาการของส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกาย 2 (2-0-4)  
TD104  Development of Textile and Fashion     

This subject looks at the origin and development of textile and fashion in Europe and Asia, as well as in 
neighbouring countries, covering the aspects of fiber materials used, dyes, weaving techniques and textile decoration. The 
topics of the advantages, related features and  occasions for the use of textile and fashion in countries from both 
continents, from the past to the present, are also included to reflect the way  culture  is transferred.      

   
อพ.231  การออกแบบส่ิงทอเบือ้งต้น 3 (2-2-5) 
TD231  Introduction to Textile Design 

Pre-requisite/Condition : TD 101 minimum C, or lecturer’s permission 
This subject introduces the basic knowledge of textile design when using various techniques, such as dying and 

weaving. A field trip is included     
 
อพ.241  การออกแบบเคร่ืองแต่งกายเบือ้งต้น 3 (1-4-4) 
TD241  Introduction to Fashion 

Pre-requisite/Condition : TD 101 minimum C 
This subject introduces the basic process of designing and creating fashion costumes.  
 

อพ.300  ฝึกงาน  ไม่นับหน่วยกติ 
TD300  Internship 

Pre-requisite/Condition : TD 432, TD 441, TD 451, TD 461, or lecturer’s permission 
In this subject, the students must conduct their own research with a real working experience in an industrial site.  

The choice comes from their personal expertise, and the internship hours must be not less than 180 hours. The evaluation is 
based on the submitted internship report. Either an S (Satisfactory) or a U (Unsatisfactory) grade is given,  
 



อพ.302  ระเบียบวธีิวจิยัทางศิลปะ 2 (2-0-4)  
TD302  Research Methodology in the Arts  

Students will study the basic research theories and skills for subjects on arts, as well as a field practicum. They 
must analyze, criticize and process the given data, and present them in various forms, including an individual, a group 
written paper and a creative project.       
 
อพ.304  ธุรกจิด้านส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกาย 3 (3-0-6)  
TD304  Fashion & Textile Merchandise  

This subject offers the basic principles of administration for the textile business and fashion industry. The 
students can use the knowledge gained for the development of their own brand.   
 
อพ.371  คอมพวิเตอร์เพือ่การออกแบบ 3 (1-4-4)  
TD371  Computer Design  

Students will study the theories and the practices of basic design skills with the assistance of computer 
application.  
 
อพ.400  เตรียมศิลปนิพนธ์ 3 (0-6-3) 
TD400  Art Thesis Preparation 
 Pre-requisite/Condition : TD 431, TD 451, TD 541, TD 561 minimum C 
 This is an independent research project based on the application of knowledge and experience gained from 
earlier classes, as well as personal interest. A field trip is included.   
 
อพ.471  เทคโนโลยแีละวทิยาศาสตร์ในอุตสาหกรรมส่ิงทอ 3 (3-0-6)   

TD471 Textile Technology and Science  

This subject covers the development of current textile technology and science that can be applied to industrial 

processes. The focus is on the significance of the relationship of technology and science with direct connection to the textile 

industry. A field trip is included. 

 
อพ.500  ศิลปนพินธ์  6 (6-0-12) 

TD500  Art Thesis 

 Pre-requisite/Condition : TD 400 minimum C, or department permission 

 Students must bring the research data or the creative work gained from the subject of TD 400 to be described in 

written form on paper. (Art Thesis)    

 
 
 



Subjects from other Disciplines in the Faculty of Fine and Applied Arts 

Compulsory Subjects from Non-Major List 

จก.161  วาดเส้น 1 3 (2-2-5) 

PT161  Drawing 1  

This subject covers the foundation of drawing, its principles and methods, based on the practices with natural, 

man-made objects and landscapes. The students’ practice is grounded in eye-observation, academic rules and a variety of 

expressions. Both in-class and field trip activities are included.      

 
จก.162   จติรกรรม  3 (2-2-5) 

PT162   Painting  

This subject covers the theories and practices of painting. The students will study major works from different 

schools in order to study the forms and methods of colour employment to be applied to their own artistic renditions. The 

exercises of colouring and painting are included, as well as a field trip.  

 
จก.163   ศิลปะไทย 3 (2-2-5) 
PT163   Thai Art   

This subject covers the beliefs, thoughts, influences and development of art in Thailand from different periods. 
The students will practice drawing from the subjects of Thai art paintings in different styles, based on both in-class and 
field trip activities.  

 
จก.164 วาดเส้น 2  3 (2-2-5) 
PT164   Drawing 2 

This subject covers the practice of drawing based on eye-observation towards natural, man-made objects and 
landscapes. With the exercise of various methods of expressions, the students will learn to select the correct materials for 
each method employed.  Both in-class and field trip activities are included. 

 
จก.165   ประตมิากรรม  3 (2-2-5) 
PT165   Three -Dimensional design 

This subject covers the foundation and practices of 3-dimensional design with the use of various types of 
materials. It is concerned with the elements of line, shape, weight, mass, texture and proportion. A field trip is included.   
 
จก.166   องค์ประกอบศิลป์เพือ่การออกแบบ 3 (2-2-5) 
PT166 Composition for Design fundamentals 



This subject covers the practices of drawing and colouring to enable the understanding of art elements. The 
students will study the topics of colouring, analysis of each art component and initial inspiration, so that they can 
synthesize their own meaningful imaginative figures. A field trip is included.  

 
Subjects for Specialized Disciplines : Textile 
อพ.331 ศิลปะการออกแบบผ้าพมิพ์ 1 3 (1-4-4) 
TD331   Printed Design 1 

Pre-requisite/Condition : TD 231 minimum C, or lecturer’s permission 
Students will study how to decorate textiles using various printing techniques, focusing on the principles of 

pattern design for the textile printing industry. A field trip is included.   
 

อพ.332 ศิลปะการออกแบบส่ิงถัก 3 (1-4-4) 
TD332  Knitted Design 

Pre-requisite/Condition : TD 451 minimum C, or lecturer’s permission 
Students will learn the knitting processes involved in the basic textile industry. A field trip is included. 
 

อพ.351 ศิลปะการออกแบบส่ิงทอ 1  3 (1-4-4)  
TD351   Woven Design 1 

Pre-requisite/Condition : TD 231 minimum C, or lecturer’s permission 
Students will study basic weaving techniques of both hand loom which have been employed to create various 

designs from the past to the present day. A field trip is included.  
 

อพ.431 ศิลปะการออกแบบผ้าพมิพ์ 2  3 (1-4-4)  
TD431   Printed Design 2 
 Pre-requisite/Condition : TD 331 minimum C, or lecturer’s permission 
 Students will practice textile decoration using the silk screen technique. The focus is on the principles of 
pattern design for the textile printing industry, based on both garments and home furnishings. A field trip is 
included. 
 
อพ.432 ศิลปะการย้อมและการออกแบบลวดลายบนผนืผ้า 3 (1-4-4)   
TD432 Batik-Surface Design 
 Pre-requisite/Condition : TD 231 minimum C, or lecturer’s permission 
 Students will practice the skills of textile decoration with the emphasis on dyeing. To create design patterns, 
various techniques of colour blocking will be explored, such as tie-dyeing, wax-writing and simple printing. A field trip is 
included.  

 
 



อพ.451 ศิลปะการออกแบบส่ิงทอ 2  3 (1-4-4)  
TD451  Woven Design  2 
 Pre-requisite/Condition : TD 351 minimum C, or lecturer’s permission 
 Students will study the method and skills of textile design using advanced weaving technologies, including that 
of the hand loom. The focus is on creativity in pattern design and practices with various weaving techniques and 
materials. A field trip is included.  
 
Subjects for Specialized Disciplines : Fashion 
อพ.260  ศิลปะการท าแม่แบบและตดัเยบ็ 1 3 (1-4-4)  
TD260   Pattern Making and Construction 1  

Pre-requisite/Condition : TD 241 minimum C, or lecturer’s permission 
This subject covers the principles and techniques of making and constructing patterns for basic female 

wardrobes, including those of tailoring and adapting the created patterns for use on various occasions.  
 
อพ.341  ศิลปะการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 1  3 (1-4-4) 
TD341   Fashion Design 1 

Pre-requisite/Condition : TD 241 minimum C, or lecturer’s permission 
Students will study categories of fashion costumes and creative design. The focus will be on the sketching of 

male, female and child figures with costumes, as well as preparing a design plan. A field trip is included.  
 
อพ.441  ศิลปะการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 2 3 (1-4-4)  
TD441   Fashion Design 2  
 Pre-requisite/Condition : TD 341 minimum C, or lecturer’s permission 
 Students will study categories of fashion costumes and creative design. The focus is on the research process and 
the presentation of ideas. A field trip is included. 
 
อพ.461  ศิลปะการท าแม่แบบและตดัเยบ็ 2 3 (1-4-4)  
TD461   Pattern Making and Construction 2  
 Pre-requisite/Condition : TD 260 minimum C, or lecturer’s permission 
 This subject offers the principles and techniques of making and constructing patterns for basic female and male 
wardrobes, including those of tailoring and adapting the created patterns for various occasions.  

 
อพ.541  ศิลปะการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 3 3 (1-4-4) 
TD541   Fashion Design 3  
 Pre-requisite/Condition : TD 441 minimum C, or lecturer’s permission 
 Students will study the methods of advanced level fashion design which are applied to the ready-to-wear garment 
industry, as well as the principles of production management and administration. A field trip is included. 



อพ.561  ศิลปะการท าแม่แบบและตดัเยบ็ 3 3 (1-4-4)  
TD561   Pattern Making and Construction 3 
 Pre-requisite/Condition : TD 461 minimum C 

This subject offers the principles and techniques of making and constructing female, male and childrens’ 
wardrobes at an advanced level, including those of tailoring and adapting the created patterns for various occasions. A 
field trip in included. 

 
Subjects for the Programme of Fashion and Textile Design   
ศป.216 เสริมทกัษะการใช้ภาษาองักฤษในศิลปกรรมศาสตร์ 1    3 (3-0-6) 
FA216   Practice in English for Fine and Applied Arts 1  

This subject aims to implement English usage skills which are relevant to each artistic discipline. These skills 
include reading, writing, and conversation. The selected topics concern various aspects of culture.   
 
ศป.316 เสริมทกัษะการใช้ภาษาองักฤษในศิลปกรรมศาสตร์ 2 3 (3-0-6) 
FA316  Practice in English for Fine and Applied Arts 2  

This subject aims to implement English usage skills with the emphasis on practices directly relevant to the 
major disciplines, including aspects of business, marketing and communication.  
 
ศป.416 เสริมทกัษะการใช้ภาษาองักฤษในศิลปกรรมศาสตร์ 3 3 (3-0-6) 
FA416   Practice in English for Fine and Applied Arts 3  

This subject aims to train the students in research skills from English textbooks, as well as the writing of 
papers and research papers in the English language.   
 
อพ.106  ศิลปะการถ่ายภาพส าหรับส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกาย  3 (1-4-4)   
TD106 Photo for Textile and Fashion 

This subject offers the basic principles of photography techniques and aesthetics employed when presenting 
textile and fashion design.  
 
อพ.146  รูปแบบในการแต่งกาย  3 (1-4-4)   
TD 146  Fashion Styling 

This subject is about the method of choosing costumes styles, in order to reflect the characters of the wearers.  
 

อพ.254 หลกัการบริหารของศิลปะอุตสาหกรรม  2  (1-2-3)   
TD254 Design Management 

This subject briefly covers the principles of personnel, finance, marketing and manufacturing management. 
Lessons from the experiences and philosophy of the experts are also included.     

 



อพ.406  จติรกรรมกบัการออกแบบบนส่ือวสัดุ  3 (1-4-4)   
TD406 Design Painting and other Media 

This subject focuses on the application of visual art technical skills for textile design projects. The students will 
learn how to integrate the trained concepts and knowledge of visual arts with their own creativity and individual way of 
using the media.    
 
อพ.436  งานปักสร้างสรรค์  3 (1-4-4)   
TD436  Creative Embroidery 

Students will study the various skills of embroidery, from the past to the present day, including several basic 
manual techniques. They must create their own imaginative works.     
อพ.466  ศิลปะการออกแบบเคร่ืองตกแต่งร่างกาย  3 (1-4-4)   
TD466  Accessories Design 

This subject offers the basic method of accessory design, including design of hats, bags, shoes and others types 
of accessories. The focus is on the creative process, real design practice and imaginative rendering of works using various 
materials.    
 

อภ.261 ศิลปะการผลติกระดาษ  3 (1-4-4) 
GA261 The Art of Paper Marking 

This subject covers the theories and practices of paper making with the use of both natural fiber and recycled 
materials, also the creative make from the paper pulp.  

 
อภ.361  ศิลปะการออกแบบกระดาษและผลติภัณฑ์กระดาษ 1  3 (1-4-4) 
GA361  The Art of Paper Design 1 
 This subject covers the theories and practices of paper design, focusing on the pattern making using various 
techniques, for both functional and artistic purposes. The exercises include an experiment of employing different 
materials in the same single piece of work.  
 
อภ.362  ศิลปะการออกแบบกระดาษและผลติภัณฑ์กระดาษ 2  3 (1-4-4) 
GA362 The Art of Paper Design 2 
 Pre-requisite/Condition : GA 361, or lecturer’s permission 
 This subject covers the theories and practices of paper design, focusing on product designing for both functional 
and artistic purposes. The exercises include an experiment of employing different materials on the same single piece of 
work for added artistic value.  
 
ออ.288  การออกแบบสามมติเิบือ้งต้น 3 (1-4-4) 
ID288 Basic 3-Dimensional Design 



This subject covers the techniques and components involved in 3-dimensional design and creativity. The 
students will study and practice the thinking processes involved in designing, including the comprehension of the 
difference between design and craft work.   
 
ออ.388  การออกแบบผลติภัณฑ์ 1  3 (1-4-4) 
ID388    Product Design I 

This subject covers the processes of product design, including research, analysis, problem finding and solving. 
These subjects are for developing new strategies and concepts of product design, as well as for the study of making mock-
ups.   
 
ออ.487  การออกแบบผลติภัณฑ์ 2  3 (1-4-4) 
ID487 Product Design II 
 Pre-requisite/Condition : ID 388, or lecturer’s permission 
 This subject covers the in-depth processes of product design, focusing on the thought components involved at the 
stage of problem solving and creativity. The expected outcomes include both a real industrial product and a mock-up as 
similar as possible to the real one.   
 
ออ.488  การออกแบบผลติภัณฑ์แฟช่ัน  3 (1-4-4) 
ID488    Fashion Product Design 

The students will practice the skills of design and development of fashion products, including bags, shoes hats 
and so on. They will also learn how to use related machines, equipment and technologies involved in pattern making and 
product manufacturing.  

 

4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) (ถ้าม)ี 

วชิา อพ. 300 ฝึกงาน  

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพในหน่วยงานภาครัฐ เอกชนหรือวิสาหกิจชุมชน สถานประกอบการต่างๆ โดยระยะเวลารวมไม่
ต า่กว่า 180 ช่ัวโมง โดยไม่นับหน่วยกิต โดยมีเงื่อนไข ต้องสอบได้วิชา อพ. 432,  อพ.451 หรือ อพ. 411, อพ.461 หรือได้รับอนุมัติ
จากผู้สอนเป็นกรณีๆ ไป 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มดีงันี ้

(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจ าเป็นในการเรียนรู้
ทฤษฏีมากยิง่ขึน้ 

(2) บูรณาการความรู้ทีเ่รียนมาอย่างสร้างสรรค์ เพือ่น าไปแก้ปัญหาในการประกอบวชิาชีพ ได้อย่างเหมาะสม 

(3) มมีนุษยสัมพนัธ์และสามารถท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้ด ี

(4) มรีะเบียบวนิัย ตรงต่อเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใน
สถานประกอบการ หรือในวชิาชีพของตนได้อย่างเหมาะสม 



(5) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์อย่าง มีศีลธรรมและจรรยาบรรณใน
วชิาชีพ 

 4.2 ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาที ่3 (ฤดูร้อน)  ปีการศึกษาที ่3  

4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 

ระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า 180 ช่ัวโมง หรือไม่น้อยกว่า 45 วนั  

 

5.  ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวจิยั  

ข้อก าหนดในการท างานวจิยั ต้องเป็นหัวข้อทีเ่กีย่วข้องกบัความเป็นไทยกับการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบัน โดยต้องมีข้อมูลอ้างอิงสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ใช้งานได้จริง และมีรูปเล่มที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่
หลกัสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัดรายบุคคล  

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  

  อพ.400 วชิาทีใ่ห้นักศึกษาท างานวจิยัและค้นคว้าส่วนบุคคลเพือ่เตรียมท า ศิลปนิพนธ์ โดยน าความรู้ความเข้าใจ
และประสบการณ์จากการศึกษาที่ผ่านมาและความสนใจส่วนตัวมาสร้างงานวิจัยหรือสารนิพนธ์ โดยมีการศึกษานอกสถานที่
ประกอบด้วยเพือ่ให้เกดิช้ินงานสร้างสรรค์ 

  และวิชา อพ.500 เป็นการน าข้อมูลจากงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่ได้จากการศึกษาวิชา อพ.400 มาเขียน
เป็นศิลปนิพนธ์อย่างละเอยีดตามข้อก าหนดของการเรียน 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ กระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และน ามาประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัตอิย่างเป็นขั้นตอน เพือ่พฒันางานวจิยัทีเ่ป็นต้นแบบในการพฒันาต่อได้  
5.3   ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาที ่1-2 ของปีการศึกษาที ่4   
5.4  จ านวนหน่วยกติ  
 อพ. 400 จ านวน 3 หน่วยกติ และ อพ. 500 จ านวน 6 หน่วยกติ 
5.5  การเตรียมการ  
 มีการก าหนดช่ัวโมงการให้ค าปรึกษาและตรวจวิจารณ์ผลงาน จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา แก้ไขข้อบกพร่องทางด้าน

ข้อมูลและช้ินงาน อกีทั้งมตีวัอย่างงานวจิยัให้ศึกษา 
5.6  กระบวนการประเมนิผล   

ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์
ผู้เช่ียวชาญ และประเมนิจากบอร์ดและช้ินงานทีไ่ด้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา (1 สัปดาห์) โดยให้น าเสนอการท างาน
หน้าช้ันเรียนเป็นรายบุคคล และการจดัสอบการน าเสนอช้ินงานทีม่อีาจารย์ประจ าสาขาวชิาฯ ทุกท่าน และอาจารย์ผู้เช่ียวชาญ 
  
 

 
 
 



หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 

1.1 การวดัผลให้เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา  ช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (พร้อมฉบับ
แก้ไขเพิม่เตมิ) ข้อ 12, 13 และ 14  

1.2 การวดัผลการศึกษาแบ่งเป็น 8 ระดบั  มช่ืีอและค่าระดบัต่อหนึ่งหน่วยกติดงัต่อไปนี้ 

 

ระดบั A B+ B C+ C D+ D F 

ค่าระดบั 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.00 

 

1.3 ต้องสอบไล่ได้ค่าระดบัเฉลีย่ไม่ต า่กว่า 2.00 (C) ในวชิาบังคบัในสาขา 
1.4 ต้องสอบไล่ได้ไม่ต า่กว่าระดบั C ในรายวชิา อพ.104, อพ.231, อพ.241, อพ.260, อพ.331, อพ.332, อพ.341, อพ.351, 

อพ.400, อพ.431, อพ.432,  อพ.441, อพ.451, อพ.461, อพ.500, อพ.541, และ อพ.561 
1.5 ส าหรับการศึกษาในหมวดวจิยั ค้นคว้า สร้างสรรค์ ฝึกปฏิบัตกิาร นั้น หากมกีรณีที่จ าเป็นนักศึกษาอาจศึกษาวิชาอื่น

ในสาขาแทนวชิาในหมวดนีใ้ห้ครบจ านวนหน่วยกติ ทั้งนี ้ต้องได้รับอนุมตัจิากอาจารย์ทีป่รึกษา 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

หลักสูตรศิลปกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 มีการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และกระบวนการหาหลกัฐานเพือ่ยนืยนัหรือสนับสนุนว่า นักศึกษาทุกคนมผีลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาตรง
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นอย่างน้อย ซ่ึงอาจได้จากผลการประเมนิข้อสอบว่าครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ การให้คะแนน
ตรงตามความจริง การให้ข้อมูลย้อนกลบัของผู้ส าเร็จการศึกษา การประสบความส าเร็จในการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา ดงันี ้

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดให้มีระบบการทบทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถาบันอุดมศึกษา  

1. การทวนสอบระดับรายวิชา ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา เช่น ทบทวนจากคะแนนข้อสอบ
หรืองานทีม่อบหมาย กระบวนการอาจต่างกนัไปส าหรับรายวชิาทีแ่ตกต่างกนั หรือส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

2. มคีณะกรรมการตรวจสอบผลการให้คะแนน 

3. การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษา
ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

เน้นการท าวิจัยสัมฤทธ์ิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ ได้ ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยอาจด าเนินการได้ 
ดงันี ้

1. ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ในด้านระยะเวลาของการหา
งานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

 



3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
การวดัผลการศึกษาใช้ระบบตวัอกัษร ซ่ึงรายละเอียดของการวัดผลและเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับ

ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2540  
3.1   ได้ศึกษารายวชิาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลกัสูตร และมหีน่วยกติสะสม  ไม่ต า่กว่า 142 หน่วยกติ  
3.2  ได้ค่าคะแนนเฉลีย่สะสมไม่ต า่กว่า 2.00  จากระบบ ( 4 ระดบัคะแนน) 
3.3  ต้องสอบไล่ได้ไม่ต า่กว่าระดบั C ในรายวชิา อพ.104, อพ.231, อพ.241, อพ.260, อพ.331, อพ.332, อพ.341,                           

อพ.351, อพ.400, อพ.431, อพ.432,  อพ.441, อพ.451, อพ.461, อพ.500, อพ.541, และ อพ.561 
3.4  ต้องปฏิบัตติามเงือ่นไขอืน่ๆ ทีค่ณะศิลปกรรมศาสตร์ และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ก าหนด  


