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หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย        หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์   
 ภาษาอังกฤษ    Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Textile and Fashion Design     
                       

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย         ชื่อเต็ม ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) 
                      ชื่อย่อ ศป.บ. (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) 
 ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม  Bachelor of Fine and Applied Arts (Textile and Fashion Design) 
                         ชื่อย่อ B.F.A (Textile and Fashion Design) 
 

3.   วิชาเอก  
 3.1 วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ (Textile Design) 
 3.2 วิชาเอกออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) 
  

4.   จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   
 จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต 

 
โครงสร้างหลักสูตร 

              นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ครบ
ตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อก าหนดของหลักสูตร ดังนี้ 
 

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร           139 หน่วยกิต 

1. วิชาศึกษาทั่วไป              30    หน่วยกิต 
2. วิชาเฉพาะ              103  หน่วยกิต 

2.1 วิชาแกนคณะ       6      หน่วยกิต 
2.2 วิชาแกนสาขา     13 หน่วยกิต 
2.3 วิชาบังคับเอก     75       หน่วยกิต 

2.3.1 วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ 
2.3.2 วิชาเอกออกแบบแฟชั่น  

2.4 วิชาเลือกในสาขา        6 หน่วยกิต 
2.4.1 วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ 
2.4.2    วิชาเอกออกแบบแฟชั่น 



2.5 วิชาบังคับเลือกในหรือนอกคณะ    3 หน่วยกิต 
3. วิชาเลือกเสรี        6 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
  3.1.3.1 รหัสวิชา 
  รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ มี
รายละเอียด ดังนี้  
  1. อักษรย่อน าหน้าตัวเลขในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตรา
ภรณ์  ดังนี้  
  “ศป.”  เป็นรายวิชาที่จัดสอน โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
  “อพภ.”  เป็นรายวิชาที่จัดสอน โดย สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์                                    
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
  “อบส.”  เป็นรายวิชาที่จัดสอน โดย วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตรา
ภรณ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
  “อบช.”  เป็นรายวิชาที่จัดสอน โดย วิชาเอกออกแบบแฟชั่น สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตรา
ภรณ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
  “ทนศ.” เป็นรายวิชาเลือกทางทัศนศิลป์ที่จัดสอน โดย สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์                                    
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
  2. ตัวเลข 3 ต าแหน่ง ในรายวิชาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัส
ตราภรณ์ ดังนี้ 
 
  เลขหลักหน่วย 
  เลข  0-5 หมายถึง  วิชาบังคับ  
  เลข  6-9 หมายถึง  วิชาเลือก 
  เลขหลักสิบ หมายถึงหมวดวิชา 
  0   หมายถึง    หมวดวิชาพ้ืนฐานสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 
  1 หมายถึง    หมวดวิชาศิลปะการออกแบบสิ่งถัก สิ่งทอ และตกแต่งพ้ืนผิว  
  2 หมายถึง    หมวดวิชาศิลปะการออกแบบเครื่องแต่งกาย 
  3 หมายถึง  หมวดวิชาทัศนศิลป์ 
  4 หมายถึง  หมวดวิชาการตัดเย็บ 
  5 หมายถึง  หมวดวิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 
  6 หมายถึง  หมวดวิชาค้นคว้าวิจัย 
  7 หมายถึง  หมวดวิชาการบริหารจัดการและธุรกิจ 
  8 หมายถึง  หมวดวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
  9 หมายถึง  หมวดวิชาเลือกในสาขา 
  เลขหลักร้อย หมายถึง  ระดับ    
  1 หมายถึง  วิชาระดับต้น 
  2 หมายถึง  วิชาระดับกลาง 
  3  หมายถึง  วิชาระดับสูง 
  4   หมายถึง  วิชาระดับสูงขึ้น 
 3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต 
 รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 



 รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจากจ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ) ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และ
ชั่วโมงท่ีนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์ แล้วหารด้วย 3 ซึ่งมีวิธีคิดดังนี้ 
   จ านวนหน่วยกิต  =  บ + ป + น 
                 3 
    

 การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่างๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 
  เลขตัวแรก อยู่นอกวงเล็บ เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา นั้น 
  เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
    เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
    เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
    เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
 
 
 3.1.3.3 รายวิชาและข้อก าหนดของหลักสูตร 
 1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 
 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต ตามโครงสร้าง
และองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
 
 ส่วนที่ 1 : เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียน จ านวน  21  หน่วย
กิต  ดังต่อไปนี้  
    รหัสวิชา ชื่อวิชา                 หน่วยกิต 
              (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
1) หมวดสังคมศาสตร์   บังคับ 2 วิชา 6 หน่วยกิต 
 มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา     3 (3-0-6) 
 TU100 Civic Engagement 
 มธ.101 โลก,อาเซียน และไทย      3 (3-0-6) 
 TU101 Thailand, ASEAN, and the World  
2) หมวดมนุษยศาสตร์ บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต 
 มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม      3 (3-0-6) 
 TU102 Social Life Skills 
3) หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   บังคับ  1 วิชา 3 หน่วยกิต 
 มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน      3 (3-0-6) 
 TU103 Life and Sustainability 
4) หมวดภาษา  บังคับ  3 วิชา 9 หน่วยกิต 
 มธ.050  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ      3 (3-0-6)  

TU050 English Skill Development                                ไม่นับหน่วยกิต 
 มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ    3 (3-0-6) 
 TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing 
 มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ     3 (3-0-6) 
 TU105 Communication Skills in English  
 มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร     3 (3-0-6) 
 TU106 Creativity and Communication 



 
 ส่วนที่ 2 เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ 9 หน่วยกิต  
ดังต่อไปนี้  

รหัสวิชา  ชื่อวิชา                หน่วยกิต/คณะที่รับผิดชอบ 
         (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
1) หมวดสังคมศาสตร์    
 มธ.121 มนุษย์กับสังคม         3 (3-0-6)    
 TU121 Man and Society 
 มธ.122 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน      3 (3-0-6)    
 TU122 Law in Everyday Life 
 มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ        3 (3-0-6)    
 TU124 Society and Economy 
 บอ.200 ความรู้เบื้องต้นว่าด้วยชนบทไทยและชนบทในอาเซียน  3 (3-0-9)    
 GV.200 Introduction to Thai Rural Society and Rural Societies in ASEAN                  
2) หมวดมนุษยศาสตร์    
 มธ.111 ประเทศไทยในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม   3 (3-0-6)    
 TU111 Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective 
 มธ.112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่        3 (3-0-6)    
 TU 112 Heritage of the Pre-modern World    
 มธ.113 ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา      3 (3-0-6)    
 TU113 Fundamentals of Philosophy and Religions 
 มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่      3 (3-0-6)  
 TU117 Development of the Modern World 
3) หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
           วิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
           วค.106 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน    3 (3-0-6)    
 AE106 Sustainability of Natural Resources and Energy 
4) หมวดภาษา  
           วิชาในกลุ่มภาษาไทย 
           ท.201 การพัฒนาสมรรถภาพการเขียน       3 (3-0-6)    
 TH201 Writing Proficiency Development                       
  
5) หมวดพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ 
 พท.240 งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสังคม     3 (2-2-5)    

 PE240 Volunteerism and social development          
 พท.245 นักศึกษากับการพัฒนาตน      2 (2-0-4)    
 PE245 Student and self-development 

2. วิชาเฉพาะ 103 หน่วยกิต 
2.1 วิชาแกนคณะรวม  6  หน่วยกิต 

 นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาแกนคณะ รวม 6 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้  
 ศป. 201 พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมตะวันตก  2 (2-0-4) 
 FA 201 Development of Western Arts, Culture, and Society 



 ศป. 202 พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมเอเชีย   2 (2-0-4) 
 FA 202 Development of Asian Arts, Culture, and Society 
 ศป. 301 สุนทรียศาสตร์ส าหรับผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ   2 (2-0-4) 
 FA 301 Aesthetics for Arts Creator 
 
 
 

2.2 วิชาแกนสาขา 13 หน่วยกิต 
 นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาแกนสาขา รวม 13 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้  
 อพภ.100 วาดเส้น                                                                       3 (1-3-5) 
 TFD 100 Drawing 
 อพภ.101 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ          3 (1-3-5) 
 TFD 101 Computer Aided Design 
 อพภ.202 ศิลปะไทยเพ่ือการออกแบบพัสตราภรณ์                                  3 (1-3-5) 
 TFD 202 Thai Art for Textile and Fashion Design 
 อพภ 250  วิทยาศาสตร์สิ่งทอ             3 (3-0-6) 
 TFD 250 Textile Science 
 อพภ 300 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ           1 หน่วยกิต  
 TFD 300 Professional Practice 
 

2.3 วิชาบังคับเอก 75 หน่วยกิต 
  2.3.1 การออกแบบสิ่งทอ 75 หน่วยกิต 
   

 อบส 110 ประวัติศาสตร์สิ่งทอ      3 (3-0-6) 
 TTD 110 Textiles History      
 อบส 111 การออกแบบโครงสร้างสิ่งทอ     3 (1-3-5) 
 TTD 111 Constructed Textiles       
 อบส 112 เทคนิคการตกแต่งบนผืนผ้า     3 (1-3-5) 
 TTD 112 Decorative Techniques on Textiles     
 อบส 130 พ้ืนฐานการออกแบบ      3 (1-3-5) 
 TTD 130 Foundation of Art and Design     
 อบส 131 สีในงานออกแบบสิ่งทอ      3 (1-3-5) 
 TTD 131 Color in Textile Design      
 อบส 211 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบพ้ืนผิวและสิ่งทอ   3 (1-3-5) 
 TTD 211 Computer-Aided Surface and Textiles Design     
 อบส 212 การออกแบบงานพิมพ์ 1     3 (1-3-5) 
 TTD 212 Printed Textile Design 1      
 อบส 213 การออกแบบผ้าทอ 1      3 (1-3-5) 
 TTD 213 Woven Textile Design 1      
 อบส 214 การออกแบบงานพิมพ์ 2     3 (1-3-5) 
 TTD 214 Printed Textile Design 2      
 อบส 215 การออกแบบผ้าทอ 2      3 (1-3-5) 
 TTD 215 Woven Textile Design 2      
 อบส 251 ความเข้าใจเรื่องวัสดุ      3 (1-3-5) 
 TTD 251 Materials Understanding    



 อบส 311 การปัก       3 (1-3-5) 
 TTD 311 Embroidery        
 อบส 312 การออกแบบสิ่งถัก      3 (1-3-5) 
 TTD 312 Knitted Design        
 อบส 313 การออกแบบเพื่อความยั่งยืน     3 (1-3-5) 
 TTD 313 Sustainable design   
 อบส 314 การเตรียมแฟ้มผลงาน      3 (1-3-5) 
 TTD 314 Portfolio Preparation      
 อบส 351 นวัตกรรมออกแบบสิ่งทอ     3 (1-3-5) 
 TTD 351 Innovative Textile Design      
 อบส 381 การท าแม่แบบตัดเย็บส าหรับงานสิ่งทอสร้างสรรค์   3 (1-3-5)                    

TTD 381 Pattern Making in Functional Creative Textiles              
อบส 411 โครงงานชุมชน       3 (1-3-5)                    
TTD 411 Community Project       

 อบส 412 การคิดวิเคราะห์      3 (1-3-5) 
 TTD 412 Critical Thinking       
 อบส 451 โครงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ              3 (1-3-5) 
 TTD 451 Industrial Textiles Project  
 อบส 460 การเขียนงานวิชาการศิลปะและการออกแบบ   3 (3-0-6) 
 TTD 460 Academic Writing for Art & Design     
 อบส 461 เตรียมศิลปะการออกแบบสิ่งทอนิพนธ์    3 (0-6-3) 
 TTD 461 Textile Design Art Thesis Preparation       
 อบส 462 ศิลปะการออกแบบสิ่งทอนิพนธ์      6 (0-6-12) 
 TTD 462 Textile Design  Thesis   
 อบส 471 การจัดการสินค้าสิ่งทอ      3 (1-3-5) 
 TTD 471 Textile Merchandise & Commercialization  
 

  2.3.2 การออกแบบแฟชั่น 75 หน่วยกิต  
   

 อบช. 120 พ้ืนฐานส าหรับการออกแบบแฟชั่น                                       3 (1-3-5)                      
 FSD. 120 Foundation for Fashion Design        
 อบช.121 พัฒนาการของสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย              3 (3-0-6) 
 FSD. 121 Development of Textile and Fashion 
 อบช.130 องค์ประกอบศิลป์ส าหรับแฟชั่น                                        3 (1-3-5)                      
 FSD. 130 Composition for Fashion Design 
 อบช.131 วาดเส้นส าหรับแฟชั่น                                                  3 (1-3-5)                      
 FSD. 131 Drawing for Fashion Design 
 อบช. 140 พ้ืนฐานการท าแม่แบบและตัดเย็บ1                                       3 (1-3-5)                      
 FSD. 140 Construction Pattern Making1 
 อบช. 210 พ้ืนฐานสิ่งทอส าหรับแฟชั่น                                      3 (1-3-5)                      
 FSD. 210 Textile Design for Fashion  
 อบช. 220 การออกแบบแฟชั่น 1                                                      3 (1-3-5)                      
 FSD. 220 Fashion Design 1  
 อบช 221 การออกแบบแฟชั่น 2                                                       3 (1-3-5)                      



 FSD. 221 Fashion Design 2  
 อบช. 222 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแฟชั่น                                   3 (1-3-5)                      
 FSD. 222 Computer Aid Design for Fashion 
 อบช.223 วัสดุในงานแฟชั่น                                                             3 (1-3-5) 
 FSD 223 Materials for Fashion    
 อบช. 240 การท าแม่แบบและตัดเย็บ 2                                               3 (1-3-5)                      
 FSD. 240 Construction Pattern Making 2 
 อบช. 241 การออกแบบแม่แบบตัดเย็บบนหุ่นยืน 1                        3 (1-3-5)                      
 FSD. 241 Draping and Apparel Production 1 
 อบช. 320 การออกแบบแฟชั่น 3                                                       3 (1-3-5)                      
 FSD. 320 Fashion Design 3 
 อบช.321 การออกแบบแฟชั่น 4                                                        3 (1-3-5)                      
 FSD. 321 Fashion Design 4   
 อบช.323  รูปแบบในการแต่งกาย                                                      3 (3-0-6)                      
 FSD. 323 Styling and Production for Fashion  
 อบช.324  การน าเสนอผลงาน                                                          3 (1-3-5)     
 FSD. 324 Portfolio Presentation         
 อบช. 340 การออกแบบแม่แบบตัดเย็บบนหุ่นยืน2                         3 (1-3-5)                      
 FSD. 340 Draping and Apparel Production 2 
 อบช. 370 ธุรกิจแฟชั่น                                                                   3 (3-0-6) 
 FSD. 370 Fashion Business 
 อบช. 371 การจัดจ าหน่ายสินค้าแฟชั่น                                                3 (3-0-6) 
 FSD. 371 Fashion Merchandise 
 อบช. 372 การสร้างตราสินค้าแฟชั่น                                                    3 (3-0-6) 
 FSD. 372 Fashion Branding   
 อบช.380 การออกแบบแฟชั่นเพื่อสังคม                                               3 (1-3-5)                      
 FSD. 380 Fashion Design for Community  
 อบช. 460 ระเบียบวิธีวิจัย                                                               3 (3-0-6) 
 FSD. 460 Research Methodology 
 อบช. 461 เตรียมศิลปะการออกแบบแฟชั่นนิพนธ์                                   3 (0-6-3)  
 FSD. 461 Fashion Design Thesis Preparation  
 อบช. 462 ศิลปะการออกแบบแฟชั่นนิพนธ์                                           6 (0-6-12)   
 FSD. 462 Fashion Design Thesis                                                               

  2.4 วิชาเลือกในสาขา 

   นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาจ านวน 6 หน่วยกิต โดยสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ 
 (เลือก 2 ใน 25 รายวิชา)  

อพภ. 106 ศิลปะการถ่ายภาพส าหรับสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย  3 (1-3-5) 
TFD 106 Photo for Textile and Fashion  
 
อพภ.136 จิตรกรรม1       3 (1-3-5) 
TFD 136 Painting1  
อพภ.137 จิตรกรรม2         3 (1-3-5)   



TFD 137 Painting2 
อบส 138 ประติมากรรมนุ่ม      3 (1-3-5)   
TTD 138 Soft Sculpture       
อบส 216 การปักสร้างสรรค์      3 (1-3-5)   
TTD 216 Creative Embroidery     
อบส 217 สิ่งทอส าหรับงานเครื่องแต่งกาย     3 (1-3-5)   
TTD 217 Textiles for Fashion   
อบส 286 เครื่องประดับและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ    3 (1-3-5)   
TTD 286 Textiles Accessories and Product   
อบส 287 สิ่งทอส าหรับงานตกแต่งภายใน     3 (1-3-5)   
TTD 287 Textiles for Interior Design  
 อบส 416 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ   3 (1-3-5)   
TTD 416 Computer-Aided Textile Product Design     
อบช.116 การตกแต่งพ้ืนผิวผ้า                              3 (1-3-5)                  
FSD 116 Embellished Surfaces      
อบช.117 การทอและการถักเพ่ืองานแฟชั่น     3 (1-3-5)                                   
FSD 117 Weaving and Knitting for Fashion  
อบช.118 ศิลปะการปักและลวดลายแบบไทยประเพณี                  3 (1-3-5) 
FSD 118 Traditional Thai Embroidery and Pattern  
อบช.126 การออกแบบเครื่องประกอบแฟชั่น                                       3 (1-3-5) 
FSD 126 Fashion Accessory Design     
อบช.127 การออกแบบลายพิมพ์ผ้าเพ่ืองานแฟชั่น                    3 (1-3-5)           
FSD 127 Printing Design for Fashion     
อบช.246 การออกแบบเสื้อผ้าสุภาพบุรุษ                             3 (1-3-5) 
FSD 246 Men’s wear Design  
อบช.247  การออกแบบเสื้อผ้าเด็ก                                 3 (1-3-5)  
FSD 247 Children’s wear Design 
อบช.396 การออกแบบการจัดแสดงสิ่งทอและแฟชั่นโชว์   3 (1-3-5)   

 FSD 396 Production Design for Textile and Fashion Show    
ทนศ 136 ศิลปะงานกระดาษ 1      3 (1-3-5)   
VSA 136 Paper Arts and Crafts 1 
ทนศ 137 ภาพพิมพ์ผิวนูน      3 (1-3-5) 
VSA 137 Relift Printing  
ทนศ 138 ศิลปะบนร่างกาย       3 (1-3-5) 
VSA 138 Wearable Arts  
ทนศ 139 ภาพพิมพ์สกรีน       3 (1-3-5) 
VSA 139 Screen Printing  
ทนศ 236 ศิลปะงานกระดาษ 2      3 (1-3-5) 
VSA 236 Paper Arts and Crafts 2 
ทนศ 237 วาดเส้นสร้างสรรค์      3 (1-3-5) 
VSA 237 Creative Drawing 
ทนศ 238 องค์ประกอบศิลป์สร้างสรรค์     3 (1-3-5) 



VSA 238 Creative Composition        
 ทนศ 239 ภาพพิมพ์สร้างสรรค์      3 (1-3-5) 
 VSA 239 Creative Printing        
 ทนศ 396 ศิลปะกับสิ่งแวดล้อม      3 (1-3-5) 
 VSA 396 Environmental Arts 

2.5 วิชาบังคับเลือกในหรือนอกคณะ  3 หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ  1 วิชา  จ านวน 3หน่วยกิต  จากวิชาดังนี้ 
 สษ.202   ภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน     3 (3-0-6) 
 EL 202  English for Work 
 ศป.216 เสริมทักษะภาษาอังกฤษในศิลปกรรมศาสตร์        3 (3-0-6)  
 FA 216 English for Fine and Applied Arts 1 
 อ.221  การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล     3 (3-0-6) 
 EG 221 Reading for Information 
 

3.วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ทั้งนี้ นักศึกษาจะน าวิชาในหลักสูตรศึกษาท่ัวไปทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ที่ใช้รหัสย่อ “มธ.” ระดับ 100  คือ มธ.100 – 
มธ.156 มานับเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ 

หมายเหตุ  :  1.  ต้องสอบไล่ได้ค่าระดับเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 ในวิชาบังคับเอก 
  2.  ต้องสอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับ C ในรายวิชา ดังนี้ 

    2.1 วชิาเอกออกแบบสิ่งทอ อบส.211 , อบส.212 , อบส.213 , อบส.214 , อบส.215 ,       
อบส.461 , อบส.462 

2.2 วิชาเอกออกแบบแฟชั่น อบช.120 , อบช.140 , อบช.220 , อบช.221 , อบช.222 ,       
อบช.240 , อบช.241 , อบช.340 , อบช.320 , อบช.321 , อบช.461 , อบช.462  

   

 การศึกษารายวิชาในหลักสูตรเป็นวิชาโท (ส าหรับนักศึกษานอกคณะเท่านั้น) 
การศึกษาวิชาเอกการออกแบบส่ิงทอเป็นวิชาโท 
ต้องศึกษารายวิชาบังคับของวิชาเอกออกแบบสิ่งทอ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขต่อไปนี้  

รหัสวิชา   ชื่อวิชา                                                    หน่วยกิต 
              (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
อบส 110 ประวัติศาสตร์สิ่งทอ       3 (1-3-5)                      
TTD 110 Textiles History 
อบส 130 พ้ืนฐานการออกแบบ       3 (1-3-5)                      
TTD 130 Foundation of Art and Design 
อบส 211 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบพ้ืนผิวและสิ่งทอ    3 (1-3-5)       
TTD 211 Computer Aid Surface and Textile Design                 
อบส 212 การออกแบบงานพิมพ์ 1      3 (1-3-5) 
TTD 212 Printed Textile Design 1                      
อบส 213 การออกแบบผ้าทอ 1       3 (1-3-5) 
TTD 213 Woven Textile Design 1       
อบส 312 การออกแบบสิ่งถัก       3 (1-3-5)       
TTD 312 Knitted Design 



 
การศึกษาวิชาเอกการออกแบบแฟชั่นเป็นวิชาโท ต้องศึกษารายวิชาบังคับของวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 18 

หน่วยกิต ตามเงื่อนไขต่อไปนี้  
รหัสวิชา     ชื่อวิชา                                           หน่วยกิต 
              (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
อบช 120 พ้ืนฐานส าหรับการออกแบบแฟชั่น                                        3 (1-3-5)                      
FSD 120 Fundamental for Fashion Design  
อบช 131 วาดเส้นส าหรับแฟชั่น                                                   3 (1-3-5)                      
FSD 131 Drawing for Fashion Design 
อบช 140 พ้ืนฐานการท าแม่แบบและตัดเย็บ1                                          3 (1-3-5)                      
FSD 140 Construction Pattern Making1 
อบช 220 การออกแบบแฟชั่น 1                                                         3 (1-3-5)                      
FSD 220 Fashion Design 1  
อบช 221 การออกแบบแฟชั่น 2                                                         3 (1-3-5)                      
FSD 221 Fashion Design 2  
อบช 370 ธุรกิจแฟชั่น                                                                     3 (3-0-6) 
FSD 370 Fashion Business 
 
การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 
นักศึกษาท่ีศึกษารายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรในสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 
124 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ มีสิทธิได้รับอนุปริญญา 

1) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 
2) ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกติ หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 110 หน่วยกิต 
3) ได้ศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบตามหลักสูตรรวม ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
4) ได้ศึกษาในวิชาแกนคณะจ านวน 6 หน่วยกิต คือ ศป.201, ศป.202, ศป.301 
5)  ได้ศึกษาวิชาแกนสาขาไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต ได้แก่รายวิชาดังต่อไปนี้คือ 

อพภ.100 วาดเส้น, อพภ.101 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ,อพภ.202 ศิลปะไทยเพื่อการออกแบบพัสตรา
ภรณ์, อพภ.250 วิทยาศาสตร์สิ่งทอ และ อพภ.300 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

6) ได้ศึกษาวิชาบังคับเอกใดเอกหนึ่ง จ านวน 22 วิชา ไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต ดังนี้ 

6.1 วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ 

 อบส 110 ประวัติศาสตร์สิ่งทอ  อบส 111 การออกแบบโครงสร้างสิ่งทอ 
อบส 112 เทคนิคการตกแต่งบนผืนผ้า อบส 131 สีในงานออกแบบสิ่งทอ 
อบส 130 พ้ืนฐานการออกแบบ  อบส 211 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบพ้ืนผิวและสิ่งทอ 

 อบส 212 การออกแบบงานพิมพ์ 1 อบส 213 การออกแบบผ้าทอ 1 
 อบส 214 การออกแบบงานพิมพ์ 2 อบส 215 การออกแบบผ้าทอ 2    
 อบส 251 ความเข้าใจเรื่องวัสดุ  อบส 311 การปัก 
 อบส 312 การออกแบบสิ่งถัก  อบส 313 การออกแบบเพื่อความยั่งยืน 
 อบส 314 การเตรียมแฟ้มผลงาน  อบส 351 นวัตกรรมออกแบบสิ่งทอ   
 อบส 381 การท าแม่แบบตัดเย็บส าหรับการสิ่งทอสร้างสรรค์ อบส. 411 โครงงานชุมชน 

  อบส 412 การคิดวิเคราะห์    อบส 451 โครงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 



อบส 460 การเขียนงานวิชาการศิลปะและการออกแบบ อบส 471 การจัดการสินค้าสิ่งทอ  

6.2 วิชาเอกออกแบบแฟชั่น  

 อบช 120 พ้ืนฐานส าหรับการออกแบบแฟชั่น อบช 121 พัฒนาการของสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย 
อบช 130 องค์ประกอบศิลป์ส าหรับแฟชั่น  อบช 131 วาดเส้นส าหรับแฟชั่น 
อบช 140 พ้ืนฐานการท าแม่แบบและตัดเย็บ 1 อบช 210 พ้ืนฐานสิ่งทอส าหรับแฟชั่น  

 อบช 220 การออกแบบแฟชั่น 1   อบช 221 การออกแบบแฟชั่น 2 
 อบช 222 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบแฟชั่น อบช 223 วัสดุในงานแฟชั่น 
 อบช 240 การท าแม่แบบและตัดเย็บ 2  อบช 241 การออกแบบแม่แบบตัดเย็บบนหุ่นยืน1  
 อบช 320 การออกแบบแฟชั่น 3   อบช 321 การออกแบบแฟชั่น 4 

อบช 323 รูปแบบในการแต่งกาย   อบช 324  การน าเสนอผลงาน 
อบช 340 การออกแบบแม่แบบตัดเย็บบนหุ่นยืน 2 อบช 370 ธุรกิจแฟชั่น 

 อบช 371 การจัดจ าหน่ายสินค้าแฟชั่น  อบช 372 การสร้างตราสินค้าแฟชั่น 
 อบช 380 การออกแบบแฟชั่นเพื่อสังคม  อบช 460 ระเบียบวิธีวิจัย 

7. ศึกษาวิชาบังคับเลือกในหรือนอกคณะจ านวน  3 หน่วยกิต  

8. ศึกษาวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

หมายเหตุ  : กรณีท่ีจ าเป็นนักศึกษาอาจเลือกศึกษารายวิชาอ่ืนในสาขาแทนได้ในจ านวนหน่วยกิต          
 ที่เท่ากัน ทั้งนี้ โดยได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการศึกษา 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่  1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 
 

อพภ.100 
 

อบส.130 
 

อบช. 130 

วิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาแกนสาขา 
วาดเส้น   
วิชาบังคับเอกออกแบบสิ่งทอ   
พ้ืนฐานการออกแบบ  
วิชาบังคับเอกออกแบบแฟชั่น   
องค์ประกอบศิลป์ส าหรับแฟชั่น 

15 
 
3 
 
3 
 
3 

 รวมจ านวน 21 
 

 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 
 

อพภ.101 
 

อบส.110 
อบส.111 
อบส.112 
อบส.131 

 
อบช 120 
อบช 121 
อบช 131 
อบช 140 

 

วิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาแกนสาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 
คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ 
วิชาบังคับเอกออกแบบสิ่งทอ 
ประวัติศาสตร์สิ่งทอ                                
การออกแบบโครงสร้างสิ่งทอ 
เทคนิคการตกแต่งบนผืนผ้า   
สีในงานออกแบบสิ่งทอ 
วิชาบังคับเอกออกแบบแฟชั่น  
พ้ืนฐานส าหรับการออกแบบแฟชั่น 
พัฒนาการของสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย 
วาดเส้นส าหรับแฟชั่น 
พ้ืนฐานการท าแม่แบบและตัดเย็บ 1 
 

6 
 
3 
 
3 
3 
3 
3 
 
3 
3 
3 
3 

 รวมจ านวน 21 
 

 

 

 

 

 



ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 
 

ศป 201 
ศป 202 

 
อพภ 202 

 
อบส 211 
อบส 212 
อบส 213 

 
อบช 210 
อบช 220 
อบช 222 
อบช 240 

 

วิชาศึกษาทั่วไป  
วิชาแกนคณะ 
พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมตะวันตก 
พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมเอเชีย 
วิชาแกนสาขา 
ศิลปะไทยเพื่อการออกแบบพัสตราภรณ์                             
วิชาบังคับเอกออกแบบสิ่งทอ       
คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบพื้นผิวและสิ่งทอ         
การออกแบบงานพิมพ์ 1 
การออกแบบผ้าทอ 1 
วิชาบังคับเอกออกแบบแฟชั่น  
พ้ืนฐานสิ่งทอส าหรับแฟชั่น 
การออกแบบแฟชั่น 1                       
คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบแฟชั่น 
การท าแม่แบบและตัดเย็บ 2   
 

3 
 
2 
2 
 
3 
 
3 
3 
3 
 
3 
3 
3 
3 

 รวมจ านวน 19/22 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 
 

ศป 216   
 

อพภ 250   
 

 อบส 214 
อบส 215 
อบส 251 

 
อบช 223 
อบช 221 
อบช 241 

 

วิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาบังคับภาษาอังกฤษ                         
เสริมทักษะภาษาอังกฤษในศิลปกรรมศาสตร์           
วิชาแกนสาขา 
วิทยาศาสตร์สิ่งทอ                              
วิชาบังคับเอกออกแบบสิ่งทอ 
การออกแบบงานพิมพ์ 2  
การออกแบบผ้าทอ 2 
ความเข้าใจเรื่องวัสดุ 
วิชาบังคับเอกออกแบบแฟชั่น  
วัสดุในงานแฟชั่น 
การออกแบบแฟชั่น 2 
การออกแบบแม่แบบตัดเย็บบนหุ่นยืน 1 
                 

3 
 
3 
 
3 
 
3 
3 
3 
 
3 
3 
3 

 รวมจ านวน 18 
 

 

 



ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 
 

ศป 301 
 

อบส 311 
อบส 312 
อบส 313 

 
 
 

อบช 320 
อบช 370 
อบช 380 
อบช 340 

 

วิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาแกนคณะ 
สุนทรียศาสตร์ส าหรับผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ 
วิชาบังคับเอกออกแบบสิ่งทอ 
การปัก 
การออกแบบสิ่งถัก 
การออกแบบเพื่อความยั่งยืน 
วิชาเลือก 
วิชาเลือกเสรี 
วิชาบังคับเอกออกแบบแฟชั่น 
การออกแบบแฟชั่น 3 
ธุรกิจแฟชั่น  
การออกแบบแฟชั่นเพื่อสังคม                    
การออกแบบแม่แบบตัดเย็บบนหุ่นยืน 2             
วิชาเลือก            

3 
 
2 
 
3 
3 
3 
3 
3 
 
3 
3 
3 
3 
3 

 รวมจ านวน 20 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 

อบส 314 
อบส 351 
อบส 381 
อบส 411 
อบส 412 

 
 

อบช 321 
อบช 371 
อบช 372 
อบช 323 
 อบช 324 

 

วิชาบังคับเอกออกแบบสิ่งทอ 
การเตรียมแฟ้มผลงาน       
นวัตกรรมการออกแบบสิ่งทอ 
การท าแม่แบบตัดเย็บส าหรับงานสิ่งทอสร้างสรรค์ 
โครงงานชุมชน 
การคิดวิเคราะห์ 
วิชาเลือกเสรี   
วิชาบังคับเอกออกแบบแฟชั่น 
การออกแบบแฟชั่น 4 
การจัดจ าหน่ายสินค้าแฟชั่น 
การสร้างตราสินค้าแฟชั่น 
รูปแบบในการแต่งกาย 
การน าเสนอผลงาน 
วิชาเลือกเสรี                   

 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

 รวมจ านวน 18 
 

 

 



ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 3  (ภาคฤดูร้อน) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 วิชาบังคับเอกออกแบบสิ่งทอ 

วิชาบังคับเอกออกแบบแฟชั่น 
 

อพภ 300 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 หน่วยกิต 
(240 ชั่วโมง) 

รวมจ านวน 1 

 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 

อบส 461 
อบส 460 
อบส 471 
อบส 451 

 
 
 

      อบช 460 
อบช 461 

วิชาบังคับเอกออกแบบสิ่งทอ 
เตรียมศิลปะการออกแบบสิ่งทอนิพนธ์ 
การเขียนงานวิชาการศิลปะและการออกแบบ 
การจัดการสินค้าสิ่งทอ 
โครงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ     
วิชาเลือก 
 
วิชาบังคับเอกออกแบบแฟชั่น 
ระเบียบวิธีวิจัย 
เตรียมศิลปะการออกแบบแฟชั่นนิพนธ์ 
วิชาเลือก 
วิชาเลือกเสรี 
 

                      
3               
3 
3 
3 
3 
 
3               
3 
3 
3 
 

 รวมจ านวน 15/12 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 

อบส 462 
 

อบช 462 

วิชาบังคับเอกออกแบบสิ่งทอ 
ศิลปะการออกแบบสิ่งทอนิพนธ์ 
วิชาบังคับเอกออกแบบแฟชั่น 
ศิลปะการออกแบบแฟชั่นนิพนธ์ 

 
6 
 
6 

 รวมจ านวน 6 
   

รหัสและค าอธิบายรายวิชา 
วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1 



มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา      3 (3-0-6) 
TU100 Civic Engagement       
 ปลูกฝังจิตส านึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะพลเมืองโลก 
ผ่านกระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ดูงานเป็นต้น โดยนักศึกษาจะต้อง
จัดท าโครงการรณรงค์ เพื่อให้เกิดการรับรู้ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง ในประเด็นที่สนใจ  

Instillation of social conscience and awareness of one’s role and duties as a good global 
citizen.  This is done through a variety of methods such as lectures, discussion of various case studies 
and field study outings.  Students are required to organise a campaign to raise awareness or bring 
about change in an area of their interest.   

 
  

มธ.101 โลก อาเซียน และไทย       3 (3-0-6) 
TU101 Thailand, ASEAN, and the World     
 ศึกษาปรากฏการณ์ท่ีส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม โดยใช้
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่างสถานการณ์หรือบุคคลที่
ได้รับความสนใจ เพ่ือให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนที่สัมพันธ์กันทั้งโลก มีจิตส านึกสากล 
(GLOBAL MINDSET) สามารถท้าทายกรอบความเชื่อเดิมและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางข้ึน 
 Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in Thailand in 
terms of their political, economic and sociocultural dimensions. This is done through approaches, 
theories and principles of social science research via discussion and raising examples of situations or 
people of interest.   The purpose of this is to create a perspective of diversity, to understand the 
complexity of global interrelationships, to build a global mindset and to be able to challenge old 
paradigms and open up a new, broader worldview. 

 
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม       3 (3-0-6) 
TU102 Social Life Skills      
 การดุแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม  และจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นทักษะส าคัญ
ที่จะช่วยให้ประสบความส าเร็จและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ด้วยการพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพทาง
กายการจัดการความเครียด การสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการปรับตัวเมื่อเผชิญกับปัญหา
ทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม การเข้าใจความหมายของสุนทรียศาสตร์ การได้รับประสบการณ์และความซาบซึ้ง
ในความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ ในแขนงต่างๆ ทั้งทัศนศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง และสถาปัตยกรรม 
 Holistic health care, addressing the physical ,emotional ,social ,and spiritual needs ,which is 
considered. Important skills for success in leading a happy life in society. Students learn to develop 
their ability in physical health care to manage stress, build emotional security, understand themselves 
and adapt to psychological, emotional and social problems. Students also learn to understand the 
meaning of aesthetics, experiencing and appreciating the relationship between art and humanity in 
different fields, namely visual arts, music, performing arts and architecture.   
  
 

มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน       3 (3-0-6) 
TU103 Life and Sustainability     



 การด าเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลวัต ของธรรมชาติ 
มนุษย์ และสรรพสิ่ง ทั้งสิ่งแวดล้อมสรรสร้าง การใช้พลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความขัดแย้งและการแปรเปลี่ยน  
ตลอดจน องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความยั่งยืน 
 This course provides an introduction to the importance of life-cycle systems perspectives in 
understanding major challenges and solutions to achieving more sustainable societies in this changing 
world. Students will learn about the relationship between mankind and the environment in the 
context of energy and resource use, consumption and development, and environmental 
constraints.Furthermore, an examination of social conflict and change from the life-cycle perspective 
will be used to develop an understanding of potential solution pathways for sustainable lifestyle 
modifications.  

มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ       3 (3-0-6) 
TU 050 English Skill Development                                         ไม่นับหน่วยกิต 
         ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น ได้แก่ การฟัง  การพูด การอ่าน การเขียนเชิงบูรณาการ เพ่ือ
เป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่อไป 
           Practice basic skills for listening, speaking, reading, and writing in English through an 
integrated method. Students will acquire a basis to continue to study English at a higher level. 
 

มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ    3 (3-0-6) 
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing   
 พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการตั้งค าถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 
พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับสาระส าคัญ  เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน หลักฐานสนับสนุน การใช้เหตุผลที่
น าไปสู่ข้อสรุปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและการเขียนเชิงวิชาการ รู้จัก
ถ่ายทอดความคิด และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอ้างอิงหลักฐานและข้อมูลมาใช้ในการ
สร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 Development of critical thinking through questioning, analytical, synthetic and evaluation skills.  
Students learn how to read without necessarily accepting all the information presented in the text, 
but rather consider the content in depth, taking into account the objectives, perspectives, 
assumptions, bias and supporting evidence, as well as logic or strategies leading to the author’s 
conclusion. The purpose is to apply these methods to students’ own persuasive writing based on 
information researched from various sources, using effective presentation techniques.   
   

มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ     3 (3-0-6) 
TU105 Communication Skills in English     
 พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และ เขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการสนทนาเพ่ือ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการอ่าน เพ่ือทาความเข้าใจเนื้อหาวิชาการในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของ
นักศึกษา 
 Development of English listening, speaking, reading and writing skills, focusing on the ability to 
hold a conversation in exchanging opinions, as well as reading comprehension of academic texts from 
various disciplines related to students’ field of study.   
 

มธ. 106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร      3 (3-0-6) 
TU106 Creativity and Communication    



 กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบส าคัญ และการสื่อสารความคิด
ดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเหมาะสมตามบริบทสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ทั้งในระดับบุคคล องค์กร และ
สังคม 
 Creative thought processes, with critical thinking as an important part, as well as 
communication of these thoughts that lead to suitable results in social, cultural and environmental 
contexts, at personal, organisational and social levels. 
 

วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 2  
มธ.111 ประเทศไทยในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม   3 (3-0-6) 
TU 111 Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective 
 ภูมิหลังของสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ตั้งแต่อดีต สยามประเทศ จนถึงประเทศไทย มุ่งเน้น
ประเด็นการสร้างเอกลักษณ์ไทย และทิศทางการพัฒนาของสังคมและวัฒนธรรมไทย ในบริบทแห่งโลกาภิวัฒน์   “มี
การศึกษานอกสถานที่" 
 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.112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่       3 (3-0-6) 
TU 112 Heritage of the Pre-modern World        
   ปัญหาและผลส าเร็จในการแก้ปัญหาที่ส าคัญในสังคมโลกก่อนสมัยใหม่ อันเป็นมรดกตกทอดมาสู่สังคมโลก
ปัจจุบัน  
 To study significant problems and solutions in the Pre-modern World Society, which have 
been passed on to various institutions, including those responsible for religion, intellect, culture, 
society, economics, and politics in the Present World Society. 
 

มธ.113 ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา     3 (3-0-6) 
TU 113 Fundamentals of Philosophy and Religions  
 แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาที่มีความส าคัญต่อมนุษย์ในแง่ทัศนคติ จริยธรรม และการด ารงชีวิตเพ่ือให้
นักศึกษารู้จักคิด วิเคราะห์ และวิจารณ์ปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างมีหลักเกณฑ์ และสามารถประยุกต์ความรู้ ความ
เข้าใจในการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม 
 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.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่      3 (3-0-6) 
TU 117 Development of the Modern World   
 พัฒนาการของสังคมโลก ตั้งแต่ ค.ศ.1500 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นพื้นฐานแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกเข้า
สู่สมัยใหม ่
 To study the development of world societies from 1500 A.D. to the present.  An emphasis is 
placed upon the relationship of economy, political system, administration, society, culture, science 
and technology, leading to modern world changes. 



มธ.121 มนุษย์กับสังคม        3 (3-0-6) 

TU 121 Man and Society 

 ลักษณะทั่วไปของสังคมมนุษย์ องค์ประกอบโครงสร้างและกระบวนการทางสังคม การเปลี่ยนแปลง และ
วิวัฒนาการของสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และปัจจัยส าคัญอ่ืน ๆ วิเคราะห์
สังคมแบบต่าง ๆ เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างสังคม
กับสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างจริยธรรม จิตส านึก และความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในระดับชาติ และระดับสากล 

 To study general characteristics of human societies, elements of social structures and 
procedures, social changes and evolution resulting from such factors as environment, and 
technology, etc. To analyze various kinds of societies to find out the relationship among elements 
within each society, and the relationship between society and environment.  To strengthen ethics 
and awareness on social responsibilities both in national and international levels. 
 

มธ.122 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน      3 (3-0-6) 
TU 122   Law in Everyday Life     
 ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ในฐานะท่ีเป็นแบบแผนความประพฤติของมนุษย์ในสังคม หลักการพื้นฐานของ
นิติรัฐ (rule of law) คุณค่าของกฎหมายในฐานะที่เชื่อมโยงกับหลักคุณธรรมของประชาชน ความรู้พื้นฐานในเรื่อง
กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยควรต้องรู้ทั้งในด้านของสิทธิ และในด้านของ
หน้าที่ การระงับข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมของไทย หลักการใช้สิทธิ หลักการใช้และการตีความกฎหมาย โดย
เน้นการศึกษาจากกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน 
 To study general aspects of law as correct patterns of human conduct in society. To equip 
learners with basic principles of public law (rules of law), and its values which are associated with 
citizens’ moral core. To provide basic knowledge in public law and private law, involving the issues of 
rights and duties, dispute settlement, Thai Justice procedures, the usage and interpretation of law 
principles, with an emphasis on case studies in our daily lives. 
 

มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ       3 (3-0-6) 
TU 124 Society and Economy     
 แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์สังคม และเศรษฐกิจในฐานะท่ีวิชานี้เป็นการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ 
แล้วน าสู่การวิเคราะห์วิวัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนในภาพกว้างของโลกและของประเทศไทย โดยเน้น
ให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมเศรษฐกิจ 
 To provide guidelines for the study and analysis of society and economy.  To analyze social 
and economic evolution in Thailand and worldwide.  To emphasize the influence of culture and 
institutions on the social and economic system. 
 

บอ.200 ความรู้เบื้องต้นว่าด้วยชนบทไทยและชนบทในอาเซียน   3 (3-0-9)       
GV.200  Introduction to Thai Rural Society and Rural Societies in ASEAN 
 พลวัตทางสังคมชนบทไทยจากยุคการพัฒนาสู่ความทันสมัย จนถึงยุคการแสวงหาการพัฒนาในแนวทางเลือก 
ภายใต้แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงและอ่ืนๆ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับความเปลี่ยนแปลงชนบทที่
เกิดข้ึนในประเทศสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงผลกระทบของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
ต่อชนบทไทย เป็นการศึกษาภาคบรรยายและทัศนศึกษาดูงานในพ้ืนที่ชนบทในประเทศไทยหรือประเทศในกลุ่ม 



 The course aims to examine dynamics of Thai rural society from the era of development 
approach based on the notion of modernization to the search of alternative development which is  
represented through concepts of community culture and sufficiency economy etc. Furthermore, the 
course explores changing in rural societies of ASEAN, and the impact of the establishment of ASEAN 
on Thai rural society. Students will have class and field visit of rural society in Thailand or ASEAN. 
 

วค.106 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน    3 (3-0-6) 
AE 106  Sustainability of Natural Resources and Energy  
 พ้ืนฐานเกี่ยวกับนิเวศวิทยา เพื่อประโยชน์ส าหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ลักษณะ
ของมลพิษสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสังคม แนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 
การวิเคราะห์ การตัดสินใจ จริยธรรมสิ่งแวดล้อม การออกแบบที่ยั่งยืน การใช้พลังงานของประเทศไทย การใช้
พลังงานในภาคการขนส่ง การใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม และอาคารธุรกิจ แนวทางการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน
ส าหรับประเทศไทย การผลิตไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย การประหยัดพลังงาน พลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์ 
ชีวมวลเพ่ือพลังงาน การผลิตเอทานอล การผลิตไบโอดีเซล เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด พลังงานนิวเคลียร์ 
 To examine basic ecology for the benefit of the conservation of natural resources. The 
course also focuses on: characteristics of environmental pollution and social impacts on society; the 
concepts about sustainability of natural resources and energy analysis; decision making, ethical issues 
related to the environment, and sustainable design. The topic also concerns energy consumption in 
Thailand in various aspects, such as: transportation, industry, and office buildings. Another focus 
includes: guidelines for sustainable energy development in Thailand regarding electricity generation, 
energy conservation, alternative energy, solar energy, biomass for energy, ethanol production, 
biodiesel production, clean coal technology, and nuclear energy. 
 
 
 

 
 

201  การพัฒนาสมรรถภาพการเขียน                                  3 (3-0-6)   
TH 201 Writing Proficiency Development                       

        ความรู้เกี่ยวกับการเขียน การจัดล าดับความคิด การถ่ายทอดความคิด  และการฝึกทักษะการเขียนเบื้องต้น 

  Knowledge relating to writing, the alignment of ideas, the communication of ideas; and 
practice of basic writing skills. 
   

พท.240 งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสังคม     3 (2-2-5)  
PE240 Volunteerism and social development   
 ทักษะในการท างานอาสาสมัคร โดยครอบคลุมแนวคิดเกี่ยวกับการท างานอาสาสมัคร พัฒนาการของงาน
อาสาสมัครและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมขององค์กรอาสาสมัครทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการพัฒนา
ตนเองเพ่ือให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในวิธีคิดวิธีการท างานอาสาสมัคร พร้อมทั้งมีทักษะในการปฏิบัติงาน
อาสาสมัครอันจะเป็นรากฐานในการพัฒนา ส านึกอาสาสมัครและการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต โดยมี
การศึกษาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินอกสถานที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 This course is aimed to provide theoretical and technical skills necessary for voluntary social 
works, studies of social movement and social development agencies and network in Thailand and 
abroad. Emphasis will be placed on raising awareness of self development through social 
volunteerism - exposure and practicum, in the area of Bangkok and suburb, under guidance of 
teaching staff of Graduate Volunteer Centre, Thammasat University. 



 

พท.245  นักศึกษากับการพัฒนาตน         2 (2-0-4)                                                                                    
PE245 Student and self-development    
 การพัฒนาแบบบูรณาการของบุคลิกภาพของนักศึกษาตามอุดมคติ และปณิธานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เพ่ือก่อให้เกิดคุณภาพทางจริยธรรม ทักษะในการด าเนินชีวิต มนุษยสัมพันธ์  การรู้จักตนเอง การแก้ไขปัญหาชีวิต 
บุคลิกภาพทางกาย จิตใจและความคิด การมีความเคารพนับถือในตัวเอง โดยสรุปแล้วต้องการช่วยพัฒนานักศึกษาสู่
การเป็น “คนดีที่มีความสุข” และเป็น “มนุษย์ที่ใส่ใจเรียนรู้ เข้าใจ รักผู้อื่น และรักตัวเอง (มีการฝึกภาคปฏิบัตินอก
สถานที)่ 
 A holistic approach of self-development for students in theory and practicum (Learning by 
doing). The course emphasizes on solo and group performance, process of self healing and self 
empowerment,Arts of creative meaningful and happy living.Learn to have self-esteem and to have 
social and life skills, to know to understand and to love one-self and others. (Field trips are obligatory) 
 

รายวิชาเฉพาะ 

รายวิชาแกนคณะ 

ศป.201 พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมตะวันตก                      2 (2-0-4) 
FA 201 Development of Western Arts Culture and Society 
           พัฒนาการศิลปะ วัฒนธรรมตะวันตก ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันความสัมพันธ์และอิทธิพลที่มีต่อกันระหว่าง
ศิลปะกับสถาบันและสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปกรรมและระบบค่านิยมของประชาชนในยุคนั้นๆ 
ตลอดจนอิทธิพลของตะวันออกที่มีต่อกลุ่มศิลปินดีเด่นที่มีความส าคัญต่อพัฒนาการของศิลปะ ปรัชญาความคิดของยุค
สมัยที่เชื่อมโยงและส่งผลต่อพัฒนาการของศาสตร์ต่างๆ โดยมีการศึกษานอกสถานที่ 

 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 พัฒนาการศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมเอเชีย                            2 (2-0-4) 
FA 202 Development of Asian, Culture and Society  
 พัฒนาการศิลปะ วัฒนธรรมและสังคมเอเชีย ในยุคสมัยต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ศึกษาถึง
ความสัมพันธ์และอิทธิพลที่มีต่อกัน ระหว่างศิลปะกับสถาบันและสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และ
วัฒนธรรม โดยมีการศึกษานอกสถานที่ 

 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 Aesthetic for Art Creator 
     สุนทรีศาสตร์แห่งศิลปกรรม ปรัชญา แนวความคิด และพัฒนาการที่ว่าด้วยเรื่องของความงาม องค์ประกอบ
ของความมีสุนทรียภาพ คุณค่าแห่งสุนทรียภาพ ปริบทศิลปกรรม รสนิยม ทฤษฏีศิลปะการถ่ายทอดความรู้สึก เพ่ือ



ความเข้าใจและการรับรู้ ในสุนทรียรส ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การวิเคราะห์ประเด็นของสุนทรียภาพกับผลงาน
ศิลปกรรมร่วมสมัย 

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.    
 

รายวิชาแกนสาขา 
อพภ.100  วาดเส้น                                                                   3 (1-3-5) 
TFD 100 Drawing        

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติหลักการวาดเส้นขั้นพ้ืนฐาน จากหุ่นนิ่ง ต้นแบบจากธรรมชาติ สิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน 
รวมทั้งทัศนียภาพต่าง ๆ โดยศึกษาและปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่ 
 Study and practice the principles of basic drawing and technical drawing from still- life 
model, nature and Man-made objects in order to the scenery. Studying in studio and field trips are 
incuded. 

 

อพภ.101 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ       3 (1-3-5) 
TFD 101 Computer Aided Design       

ทฤษฎีและปฎิบัติการด้านการออกแบบระดับพื้นฐาน โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 
The theory and practice of basic computer aid design programs. 

 

อพภ.202 ศิลปะไทยเพื่อการออกแบบพัสตราภรณ์                               3 (1-3-5) 
TFD 202 Thai Art for Textile and Fashion Design     

คติความเชื่อ ความคิด อิทธิพลและวิวัฒนาการของศิลปะงานช่างยุคสมัยต่างๆที่พบในประเทศไทย ฝึกปฎิบัติ
ด้วยการวาดเส้นและจิตรกรรมจากศิลปกรรมไทย เพ่ือการน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับการออกแบบพัสตราภรณ์ โดย
ศึกษาและปฎิบัติงานในห้องปฎิบัติการ และนอกสถานที่ 

The ritual beliefs, conceptual ideas, influences and the evolutions of art in Thailand from 
various periods, practice with drawing and traditional painting techniques to apply for Textile and 
Fashion design in term of contemporary context. Studio practice and Field trips are included. 
 

อพภ.250  วิทยาศาสตร์สิ่งทอ          3 (3-0-6) 
TFD 250 Textile Science       
    เรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งทอเบื้องต้น ตลอดจนนวัตกรรมด้านสิ่งถักทอ เริ่มจากวัตถุดิบ จนถึง
กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยมีการศึกษานอกสถานที่ประกอบด้วย 

   A practical analysis of the basic components of textiles and their relationship to 
performance. Students examine the characteristic of fibres, yarns, methods of fabric construction 
such as weaving and knitting and dyes, prints and finishing process. Emphasis is placed on 
performance and the determination of fabric suitability in the apparel design industry. Study on 
basic textile science. As well as innovation in Textiles such as weaving, knitting etc. Starting from 
raw materials through the textile industry production. Field trips are included. 
 

อพภ. 300  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ             1 หน่วยกิต 
TFD 300 Professional Practice       (240 ชั่วโมง) 



  วิชาบังคับก่อน 1.นักศึกษาเอกออกแบบสิ่งทอ สอบได้วิชา อบส.214 และ อบส.215 ได้รับอนุมัตจิาก 
   คณะกรรมการวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   2. นักศึกษาเอกออกแบบแฟชั่น สอบได้วิชา อบช. 321 และ อบช. 340 หรือ ได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการของภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชนหรือภาครัฐ ในสาขา

ที่เก่ียวข้อง เสมือนเป็นพนักงานประจ าของหน่วยงานนั้นๆ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันท าการ  หรือไม่น้อยกว่า 
240 ชั่วโมง มีงานเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน ให้ปฏิบัติเสร็จสิ้นภายในระยะ เวลาการฝึกงาน นักศึกษา
จะต้องท าบันทึกประจ าวัน เพ่ือรับการประเมินจากสถานประกอบการและอาจารย์ประจ าวิชา ในระหว่างปิดภาค
การศึกษา การวัดผลเป็น 2 ระดับ คือ ผ่าน (S) และไม่ผ่าน (U) โดยไม่มีระดับคะแนน 

Prerequisite : Textile Design have earned TTD 214 and TTD215  
  or committee’s permission  

              Fashion Desing have earned FSD 321, FSD 340  
     or committee’s permission 
   Practicum in provate company, community enterprise organization, or 
government agencies as if students are permanent staff for no less than 30 working days or 240 
working hours along university vacation period. Students will get work assignments from the 
organizations and have to complete the works before the end of internship period. Students must 
write daily journal reflecting experiences gained, which will be evaluated by internship supervisor 
and academic instructor. Assessment result will be S (satisfied) or U (unsatisfied). 

รายวิชาเอกการออกแบบสิ่งทอ  
อบส 110 ประวัติศาสตร์สิ่งทอ       3 (1-3-5) 
TTD 110 Textile History       
    ประวัติศาสตร์สิ่งทอตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มจากทวีปเอเซียจนถึงยุโรปและอเมริกาอิธิพลต่าง ๆ ที่
เข้ามาท าให้เกิดการถ่ายโอนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันระหว่างชนชาติ ที่ส่งผลให้เกิดการสร้างเอกลักษณ์ด้านศิลปะการ
ออกแบบสิ่งทอจนถึงปัจจุบัน 

   Study History of Textiles From past to present, Asia to Europe and the United States, the 
various causes of crossing culture between each other. This has resulted in the creation of a 
unique textile art design. 

 

อบส 111 การออกแบบโครงสร้างสิ่งทอ      3 (1-3-5) 
TTD 111 Constructed Textile                                                           

ส ารวจและทดลองท าผ้า ด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น การผูก การมัด การตัด การเย็บ การถัก การทอ ร่วมกับ
แนวคิดในการผสมผสานวัสดุต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  

Explore and Experiment using manipulating on different type of fabrics. With various 
techniques such as binding, bundling, cutting, sewing, knitting, weaving, and the concept of mixing 
materials together.  

 

อบส 112 เทคนิคการตกแตง่บนผืนผ้า      3 (1-3-5) 
TTD 112 Decorative Techniques on Textiles      

  เทคนิคการสร้างพ้ืนผิวบนผ้า ด้วยการวาด ระบายสี การกัดสี การกันสี การพิมพ์โดยใช้บล๊อค และการย้อม
เพ่ือให้เกิดลวดลายต่าง ๆ 



Study techniques for creating textures on fabrics by coloring, resisting, dying and printing by 
using blocksprinting to create various patternson fabric.  
 
อบส 130 พื้นฐานการออกแบบ       3 (1-3-5) 
TTD 130 Foundation of Art and Design       
 ทฤษฎีความรู้เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบ การน าทัศนธาตุ มาใช้ในงานออกแบบสิ่งทอ ฝึกฝนการมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาเป็นต้นแบบของความบันดาลใจเริ่มแรก เพ่ือน ามาสังเคราะห์ให้สามารถสื่อสารภาษาทาง
ทัศนศิลป์ได้ 

To study of theory of visual elements and design principles. Introduction to visual elements 
used in textile design. Practice the initiative as a model of early inspiration. To synthesize design to 
communication in visual language. 
 

อบส 131 สีในงานออกแบบสิ่งทอ      3 (1-3-5) 
TTD 131 Colour in Textile Design                                                         

ทฤษฎีสีการรับรู้เรื่องสี คุณลักษณะของสี แนวโน้มการใช้สีตามฤดูกาล เรียนรู้เรื่องผ้าชนิดต่าง ๆ การจับคู่สี
เพ่ือสร้างความน่าสนใจในงานสองมิติ และสามมิติ การจับกลุ่มสี ชุดสี เพ่ือให้สามารถน าไปใช้สร้างงานการออกแบบที่
สมบูรณ์โดยผ่านกระบวนทดลอง เข้าใจถึงการใช้สีที่เหมาะสมกับสื่อต่าง 

An introductory study ofthe principles and Elements of Color and design theory. Color 
Perceptionand Color trends. Learn about different type of fabrics, matching colors to create a 
fascinating in two-dimension and three-dimension. The color combinations that can be used to 
create complete designs through experimentation. To understand the use of colors appropriate on 
other medias. 
 

อบส 211 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบพื้นผิวและสิ่งทอ     3 (1-3-5) 
TTD 211 Computer-Aid Surface and Textiles Design     

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อพภ101 หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน 
   ปฎิบัติการด้านการออกแบบโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ฝึกฝนการโปรแกรมต่าง ๆ ส าหรับการออกแบบสิ่ทอ 

เช่น Illustrator Photoshop DB Weave PC Stitch MAC Stitch เป็นต้น  
    Prerequisites : have earned TFD101 or lecturer’s permission 

  This CAD studio course builds on the foundation from the introduction to Photoshop, 
Illustrator, DB Weave, PC Stitch or MAC Stitch etc.Students expand their knowledge of tools, menu, 
and functions of programs in the development and manipulation of woven and printed textiles in 
repeating patterns and layouts.Prerequisite:TFD101 Computer Aided Design 
 

อบส 212 การออกแบบงานพิมพ์ 1       3 (1-3-5) 
TTD 212 Printed Textile Design 1      

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อพภ101 หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน  
  ศึกษาหลักการออกแบบลายพ้ืนฐาน ฝึกปฎิบัติการออกแบบลายพิมพ์ด้วยมือและคอมพิวเตอร์และเรียนรู้

เทคนิคการพิมพ์เทคนิคตะแกรงไหม (Silk Screen) ขั้นพ้ืนฐาน  
  Prerequisite: have earned TFD 101 or lecturer’s permission 
  Introduce student to the fundamentals of the screen printing techniques and process as 

uses in Textiles.  
 
 
 
 
 



อบส 213 การออกแบบผ้าทอ 1        3 (1-3-5) 
TTD 213 Woven Textile Design 1      

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อพภ101 หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน 
ศึกษาหลักการออกแบบลายผ้าทอขั้นพ้ืนฐาน ฝึกปฎิบัติการเตรียมเส้นยืนและเส้นพุ่ง การสร้างลวดลายบนผืน

ผ้าด้วยเทคนิคการจก ขิด มัดหมี่ และการทอโครงสร้างแบบ 4 ตะกอ มีการศึกษานอกสถานที่ประกอบด้วย 
Prerequisite: have earned TTD 101  or lecturer’s permission 
Study the principles of basic weaving techniques. Practice line and line preparation. Pattern 

formation on the cloth with the technique of muddled weed and weaving 4-yard structure  
 

อบส 214 การออกแบบงานพิมพ์ 2       3 (1-3-5) 
TTD 214 Printed Textile Design 2      

   วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อบส 212 หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน 
   ฝึกปฎิบัติการออกแบบลายผ้าพิมพ์โดยใช้โปรมแกรมคอมพิวเตอร์เรียนรู้ และทดลองเทคนิคการพิมพ์ต่าง 

ๆ เช่น การกัดสี (Discharge) การกัดผ้า (Devore’)  
   Prerequisite: have earned TTD 212 or lecturer’s permission 
   Practice in printing techniques on fabrics using a computer aid design. Experiment about 

printing techniques such as Discharge, burn out or Devore ' etc.  
 

อบส 215 การออกแบบผ้าทอ 2        3 (1-3-5) 
TTD 215 Woven Textile Design 2      

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อบส 213 หรือ ได้รับอนุมัติจากผู้สอน 
หลักการออกแบบลายผ้าทอขั้นสูงขึ้น ฝึกปฏิบัติการเตรียมเส้นยืนเส้นพุ่ง โครงสร้างการทอแบบ 4-8 ตะกอ มี

การศึกษานอกสถานที่ประกอบด้วย  
Prerequisite: TTD 213 Woven textile Design1 or lecturer’s permission 
Study the principles of advanced woven fabric design. Practice threads preparationand 4-8 

shafts weaving structure. Field Trip included 
 

อบส 251 ความเข้าใจเรื่องวัสดุ        3 (1-3-5) 
TTD 251 Materials Understanding   

   เรียนรู้วัสดุต่าง ๆ เช่น วัสดรุอบตัว วัสดุที่ใช้ในระบบอุตสาหกรรม ฝึกปฏิบัติการออกแบบโดยผสมผสาน
วัสดุต่าง ๆ ภายใต้แนวคิดการออกแบบของตนเอง มีการศึกษานอกสถานที่ประกอบด้วย 

   Study various materials such as found materials the material used in the industrial 
system. Practice design by incorporating different type of materials under their own design 
concepts. Field trips include. 
 

อบส 311 การปัก        3 (1-3-5) 
TTD 311 Embroidery  

   เทคนิคการปักด้วยมือ ลายพ้ืนฐาน ฝึกปฎิบัติการออกแบบลายปักโดยประยุกต์จากลายพื้นฐาน มี
การศึกษานอกสถานที่ประกอบด้วย 

   Study on basic hand embroidery techniques. Practice of embroidery design by applying 
basic patterns. Field trips include. 
 
 

อบส 312 การออกแบบส่ิงถัก       3 (1-3-5) 
TTD 312 Knitted Design  



  ศึกษาหลักการออกแบบผ้าถักข้ันพื้นฐาน ฝึกปฎิบัติการใช้อุปกรณ์ เครื่องถักกึ่งอัตโนมัติ มีการศึกษานอก
สถานที่ประกอบด้วย 

 Students will learn the knitting processes involved in the basic textile industry. A field trip 
is included. 

อบส 313 การออกแบบเพื่อความย่ังยืน      3 (1-3-5) 
TTD 313 Sustainable design       

   เรียนรู้กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรเพื่อการอนุรักษ์
ธรรมชาติและหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะท าลายสิ่งแวดล้อม กระบวนการออกแบบแบบบูรณาการ ซึ่งมีความหมาย
รวมถึง การวิเคราะห์สมรรถนะทางด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ การจัดการซากที่หมดอายุ การลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมในทุกช่วงของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ควบคู่กับการวิเคราะห์ปัจจัยด้านอื่นๆ เช่น ต้นทุน การควบคุม
กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการตลาด เป็นต้น มีการศึกษานอกสถานที่ประกอบด้วย 

   Study the design process and product development that are emphasized on 
environmental sustainability. The design process is integrated with analysis of the product’s quality, 
product life-cycle management, the effects of the product to the environment, as well as, 
production and quality control, and marketing. Field Trip Included 
 

อบส 314 การเตรียมแฟ้มผลงาน       3 (1-3-5) 
TTD 314 Portfolio Preparation      

   สร้างสรรค์การออกแบบแฟ้มผลงานและการรวบรวมผลงานของตนเอง ตลอดจนเตรียมตัวส าหรับการ
น าเสนอผลงาน ส าหรับการสมัครงานหรือการศึกษาต่อข้อก าหนด หรือรายละเอียดต่าง ๆ ในประเด็นทางลิขสิทธิ์ที่
ควรพึงระวัง 

  To learn how to market their skills and pursue careers in the textile industry. Through 
comprehensive portfolio analysis, student’s designs are critical evaluated and prepared for 
presentation to prospective employers and clients as well as for further studying. Additional 
attention to contracts, copyright, trademark and licensing are introduced. 
 

อบส 351 นวัตกรรมออกแบบสิ่งทอ      3 (1-3-5) 
TTD 351 Innovative Textile Design      

   ฝึกฝนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ฝึกวิธีการคิดที่แตกต่าง การแก้ปัญหา การหาทางออก 
แลกเปลี่ยนแนวคิดกับนักออกแบบแขนต่าง ๆ เรียนรู้การน าความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสามารน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

  Practice creativity and design, different method of thinking, problem-solving, solution 
finding, exchanging ideas with designers from other disciplines, and apply creativity for the real-life 
application 

อบส 381 การท าแม่แบบตัดเย็บส าหรับงานสิ่งทอสร้างสรรค์   3 (1-3-5) 
TTD 381 Pattern Making in Function Creative Textiles     

   กระบวนการออกแบบสิ่งทอ เช่น งานออกแบบสิ่งทอเพ่ือการตกแต่งภายใน งานออกแบบสิ่งทอเพ่ืองาน
แฟชั่นและเครื่องประดับส ารวจกระบวนการออกแบบสิ่งทอและความสัมพันธุ์ระหว่างรูปแบบการในและผลิตภัณฑ์ที่
ส าเร็จ 

  To Introduce students to Textile Design Process for function of use such as textile design 
for interior design and other decorative items.Explore the process of textile design and its 
relationship to the function of the finished product 
 
 



อบส 411 โครงงานชุมชน       3 (1-3-5) 
TTD 411 Community Project       

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อบส 215, อบส 214, อบส 130, อพภ 101 หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน 
  ศิลปวัฒนธรรมส ารวจวธิีชีวติของชุมชน อัตลักษณ์ของชุมชน เพ่ือน ามาสู่กระบวนการออกแบบสิ่งทอเพ่ือ

ประโยชน์การใช้งาน รวมถึงการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน มีการศึกษานอกสถานที่ประกอบด้วย  
  Prerequisite: have earned TTD 215, TTD 214, TTD 130, TFD 101 or lecturer’s permission 
  To study the art and culture and explore the way of live in community to find identity 

and bring to textile design process for the benefit of use. Including to introduce communities to 
concern on sustainable theory. Field trips include 
 

อบส 412 การคิดวิเคราะห์       3 (1-3-5) 
TTD 412 Critical Thinking 

   วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อบส 214, อบส 215 หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน    
    ฝึกการคิดเชิงวิพากษ์ ใช้แนวคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลและ / หรือการประเมินข้อมูลจากการ
สังเกตการณ์จากประสบการณ์ หาเหตุผลเพ่ือการสื่อสารทางภาษาพูด เขียน และภาษาภาพ 
     Prerequisite: have earned TTD 214, TTD 215 , or lecturer’s permission   

   Designed to foster independent thinking this course strengthens students capacity to 
reason clearly, critically and creatively, including the ability to analyze the arguments of others, to 
synthesize effective argument of their own, and to solve problems skillful. Students also gain 
experience in reading closely and conducting purposeful, imaginative research skills essential to 
the examination of demanding social moral political and personal issues. 
 

อบส 451 โครงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ               3  (1-3-5) 
TTD 451 Industrial Textiles Project   

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อบส 130, อบส 214, อบส 215, อพภ 101 หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน 
 กระบวนการท างานในระบบโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ฝึกฝนการออกแบบสิ่งถักทอเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของภาคเอกชน มีการศึกษานอกสถานที่ประกอบด้วย 

Prerequisite: have earned credit of TTD 130, TTD 214, TTD 215, TFD 101 , or lecturer’s 
permission 

Study work processes in the textile industry. Customize the design of knitwear to meet the 
needs of the private sector. Field trips include: 
 

อบส 460 การเขียนงานวิชาการศิลปะและการออกแบบ      3 (3-0-6) 
TTD 460 Academic Writing for Art & Design     

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อบส. 412 หรือ ได้รับอนุมัติจากผู้สอน 
ฝึกฝนการเขียนโครงงานส่วนบุคคล ตามหลักการเขียนงานวิจัยเชิงทัศนศิลป์ 
Prerequisite: have earned TTD 412  or lecturer’s permission 
Practice writing personal projects. According to the principle of writing the right visual 

research. 
 

อบส 461 เตรียมศิลปะการออกแบบส่ิงทอนิพนธ์       3 (0-6-3) 
TTD 461 Textile Design Art Thesis Preparation 

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อบส.411 อบส.412 อบส.451 ไม่ต่ ากว่า C  หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
เตรียมศิลปะการออกแบบสิ่งทอนิพนธ์ 



  งานวิจัยสร้างสรรค์ส่วนบุคคล โดยน าความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์จากการเรียนตลอดภาคการศึกษา
ที่ผ่านมาและความสนใจส่วนบุคคลมาสร้างสรรค์งานวิจัยหรือสารนิพนธ์ 

Prerequisite: have earned TTD 411, TTD 412, TTD 451 minimum C or committee’s 
permission 

Preparing thesis with thesis committee and supervisor. Thesis is an individual research that 
includes information gathering, analysis, concluding and proposing solutions for design problems. 
Thesis process will be approved by thesis committee with committee with considerations on 
freedom of thinking and student’s ability. 

 

อบส 462 ศิลปะการออกแบบสิ่งทอนิพนธ์        6 (0-6-12) 
TTD 462 Textile Design Art Thesis        

   วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อบส 461 ไม่ต่ ากว่า C หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการวิชาศิลปะการ
ออกแบบสิ่งทอนิพนธ์    

   น าข้อมูลจากงานวิจัยสร้างสรรค์ที่ได้จากการศึกษารายวิชาเตรียมศิลปนิพนธ์ มาสร้างสรรค์เป็นผลงาน
สร้างสรรค์ส่วนบุคคล พร้อมทั้งเขียนศิลปนิพนธ์ประกอบด้วย 

   Prerequisite: have earned credit of TTD 461 minimum C or committee’s permission 
   Conducting thesis as approved by thesis committee. Thesis process will be supervised by 

designated supervisor, with an approval from thesis committee. Thesis will be conducted as a 
research to solve design problem chosen by individual students. Thesis result must be presented 
publicly, and the final result will be determined by thesis committee. 
 

อบส 471 การจัดการสินค้าสิ่งทอ       3 (1-3-5) 
TTD 471 Textile Merchandise & Commercialization  

   ระบบการตั้งราคาสินค้า ความต้องการขอผู้บริโภค การผลิต และการประกอบอาชีพด้านออกแบบสิ่งถักสิ่ง
ทอ มีการศึกษานอกสถานที่ประกอบด้วย 

   Learn to set pricing system. Demand of consumer, production and occupation of textile 
design. Field trips included. 

 

รายวิชาเอกการออกแบบแฟชั่น  
อบช. 120 พื้นฐานส าหรับการออกแบบแฟชั่น                 3 (1-3-5)                      
FSD. 120 Foundation of Fashion Design  

  พ้ืนฐานด้านการออกแบบแฟชั่น เรียนรู้ข้อมูลการพยากรณ์และแนวโน้มเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 
กระบวนการออกแบบสินค้าแฟชั่น สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี เด็ก  วัสดุสิ่งทอ ระดับทางการตลาดและกลุ่มเป้าหมาย
ทางการตลาด  

 Fundamental knowledge for fashion design. Understanding trend and prediction of fashion 
and costume. Design process of fashion products for men, women, children. Textile materials. 
Marketing levels and targets. 
                                                                                                             

อบช.121 พัฒนาการของสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย                3 (3-0-6) 
FSD 121 Development of Textile and Fashion    

 ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและวิวัฒนาการของสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เข้าใจถึง
อิทธิพล สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ที่ส่งผลให้เกิดการสร้างเอกลักษณ์ด้านศิลปะการออกแบบสิ่งทอและเครื่อง
แต่งกาย  



 History and development of fashion and textile design from past to present. Understanding 
the influences of socio-cultural contexts and technological development on fashion and textile 
design. Field study is included 
 

อบช.130 องค์ประกอบศิลป์ส าหรับแฟชั่น                                         3 (1-3-5)                      
FSD 130 Composition for Fashion Design     

  องค์ประกอบศิลป์ส าหรับแฟชั่น ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติอย่างมีระบบเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในคุณสมบัติทั้ง
ในทางกายภาพและจิตวิทยาที่มีผลต่อความรู้สึกของมนุษย์ ซึ่งมีความส าคัญต่อการสร้างงานศิลปะ และสามารถน า
หลักทฤษฏีมาใช้เป็นพ้ืนฐานในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานแฟชั่นอย่างมีสุนทรียภาพ   

 Studying art composition for fashion design theoretically and practically in order to 
understand its physical and psychological qualities resulting in human’s feeling which is important 
for works of art. Students will learn how to use theories in design process aesthetically. 

 

อบช.131 วาดเส้นส าหรับแฟชั่น                3 (1-3-5)                      
FSD 131 Drawing for Fashion Design     

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อพภ.100  วาดเส้น หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน 
 วาดเส้นโครงสร้างหุ่นคน สัดส่วน และเครื่องแต่งกายแสง-เงาและพ้ืนผิวของวัสดุเทคนิคการลงสี เพ่ือ

น าเสนอผลงานการออกแบบแฟชั่นที่สามารถสื่อสารให้เข้าใจถึงแนวคิดในการออกแบบได้อย่างชัดเจน 
 Prerequisite: have earned TFD100, or lecturer’s permission 
Drawing a structure of human figure, scale, and costume, understanding light, shade and 

texture of materials, practicing painting techniques in order to communicate fashion design 
concept. 

 

อบช. 140 พื้นฐานการท าแม่แบบและตัดเย็บ 1                                 3 (1-3-5)                      
FSD. 140 Construction Pattern Making 1      

   พ้ืนฐานโครงสร้างการออกแบบแฟชั่น เพ่ือน าไปใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น เรียนรู้การก าหนดขนาด 
สัดส่วน ขั้นตอนการสร้างโครงเสื้อศึกษาและปฏิบัติฝึกฝนการสร้างแม่แบบ การใช้อุปกรณ์ รวมทั้งเทคนิคการวางผ้า
และการตัดเย็บเบื้องต้น 

  Understanding fundamental fashion design structure in order to use it in basic sewing. 
Learning how to identify size and scale of pattern, practicing pattern making, using tools and 
techniques for basic sewing. 
 

อบช.210 พื้นฐานสิ่งทอส าหรับแฟชั่น                                         3 (1-3-5)                      
FSD 210 Textile Design for Fashion        

  พ้ืนฐานของศิลปะการออกแบบสิ่งทอ ด้วยกรรมวิธีการทอผ้า การย้อมผ้าและเส้นใยประเภทต่าง ๆ  การ
พิมพ์ผ้า โดยฝึกปฏิบัติการออกแบบ การทอ  การย้อม  การพิมพ์ เรียนรู้การใช้สีและวัสดุต่างๆทั้งที่เป็นวัสดุธรรมชาติ 
วัสดุสังเคราะห์ รวมถึงคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการสร้างงานออกแบบสิ่งทอและเครื่อง
แต่งกาย 

  Fundamental textile design with weaving techniques, fabric dying, vrious fibers, fabric 
painting. Students will learn design process, weaving, dying, painting, colours and materials using 
both natural and synthesis materials, as well as their qualities appropriate for fashion and costume 
design. 
                                                                                                       

อบช.220 การออกแบบแฟชั่น 1                                                     3 (1-3-5) 
FSD 220 Fashion Design 1            



วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อบช.120 อบช.140 ไม่ต่ ากว่า C หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน                                                                                                        
หลักการออกแบบแฟชั่น โดยให้ความส าคัญต่อกระบวนการคิด การแบ่งประเภทของเครื่องแต่งกาย การ

วิเคราะห์แนวโน้มแฟชั่นและกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งฝึกฝนทักษะด้านการออกแบบสร้างสรรค์การน าเสนอแนวความคิด
และผลงานเครื่องแต่งกาย โดยมีการศึกษานอกสถานที่ประกอบด้วย 

Prerequisite: have earned credits of FSD120 FSD140 minimum C, or lecturer’s permission 
Principles of fashion design with emphasis on thinking process. Division of costume. Analysis 

of fashion trends and targets. Practicing fashion design and presentation of design concept. Field 
study is included.  
 

อบช.221 การออกแบบแฟชั่น 2                                                     3 (1-3-5) 
FSD 221 Fashion Design 2      

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อบช.220 อบช.240 ไม่ต่ ากว่า C หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน 
  กระบวนการออกแบบแฟชั่นรวมถึงทักษะการน าเสนอผลงานเน้นกระบวนการคิดและการวางแผนงานอย่าง

เป็นระบบ เรียนรู้การสร้างคอลเลคชั่น การวิเคราะห์แนวโน้มแฟชั่นและกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งฝึกฝนทักษะการเสนอ
ความคิดและการน าเสนอผลงานด้านเครื่องแต่งกาย เพ่ือให้เหมาะสมตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีปัจจัย
แวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบแฟชั่น โดยมีการศึกษานอกสถานที่ประกอบด้วย 
   Prerequisite: have earned credits of FSD 220 FSD2 40 minimum C or lecturer’s permission 
   Skills for fashion design and systematic presentation of design process and planning. 
Learning how to create colloections. Analysis of fashion trends and targets. Practicing presentation 
of design concept and products matching targets’ needs with understanding in surrounding factors 
influencing fashion design. Field study is included. 
 

อบช.222 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแฟชั่น                            3 (1-3-5) 
FSD 222 Computer Aid Design for Fashion   

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อพภ.101 หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน 
 ทักษะและเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิค เพ่ือช่วยในการวาดภาพโครงสร้างของเสื้อผ้า รายละเอียด

ของเสื้อผ้า และการตัดเย็บ  โดยใช้โปรแกรม Illustrator และโปรแกรม Photoshop เพ่ือการน าเสนอระดับมืออาชีพ 
 Prerequisite: have earned TFD100 or lecturer’s permission 
 Developing graphic computer techniques for costume structure drawing, details of 

costume and sewing, with illustrator and Photoshop program. Professional presentation will be 
included. 
 

อบช.223 วัสดุในงานแฟชั่น                                                         3 (1-3-5) 
FSD 223 Materials for Fashion                        

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุต่างๆ  ที่สามารถน ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านการ
ออกแบบแฟชั่นโดยมีการศึกษานอกสถานที่ประกอบด้วย         

  Introduction to qualities of materials used in fashion design creation. Field study is 
included. 
 

อบช.240 การท าแม่แบบและตัดเย็บ 2                                              3 (1-3-5) 
FSD 240 Construction Pattern Making 2     

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาอบช.140 ไม่ต่ ากว่า C หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน 
รูปแบบการท าแบบตัด และการตัดเย็บเสื้อผ้า โดยการพัฒนาแบบจากแม่แบบตัดเย็บ การผลิตผลงานจาก

แบบตัดด้วยผ้าทดลองการค้นคว้าและการรวบรวมตัวอย่างผ้าที่เหมาะสมโดยมีการศึกษานอกสถานที่ประกอบด้วย 



Prerequisite: have earned credits of FSD140 minimum C or lecturer’s permission  
 Pattern construction and sewing developed from pattern making. Production of pattern 
construction with appropriate fabric research. Field study is included.     
 

อบช.241 การออกแบบแม่แบบตัดเย็บบนหุ่นยืน 1                     3 (1-3-5) 
FSD 241 Draping and Apparel Production I  

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาอบช.240 ไม่ต่ ากว่า C หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน 
  การท าแบบตัดบนหุ่นยืนขั้นพ้ืนฐาน ทั้งเสื้อผ้าที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง เพ่ือความเข้าใจการ 

ออกแบบตัดบนพ้ืนราบ 2 มิติและการออกแบบตัดบนหุ่นยืน 3 มิติ โดยมีการศึกษานอกสถานที่ประกอบด้วย 
  Prerequisite: have earned credits of FSD240 minimum C  or lecturer’s permission 
  Fundamental draping and apparel production with both structured and non-strctured 

costumes in order to understand 2-dimetinal and 3-dimentional design. Field study is included. 
 

อบช.320 การออกแบบแฟชั่น 3                                                  3 (1-3-5) 
FSD 320 Fashion Design 3                          

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อบช.221 อบช.240 ไม่ต่ ากว่า C หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน 
  กระบวนการและแนวคิดในการสร้างสรรค์แฟชั่นเชิงประยุกต์  ฝึกฝนทักษะและเรียนรู้การใช้วัสดุที่แปลก

ใหม่เพ่ือสร้างสรรค์งานแฟชั่นในเชิงทดลองซึ่งสามารถสื่อสารถึงแนวคิดในการออกแบบได้อย่างชัดเจนฝึกปฏิบัติการ
ผสมผสานเทคนิคการออกแบบแฟชั่น เพ่ือสร้างความหลากหลายในงานออกแบบแฟชั่น โดยมีการศึกษานอกสถานที่
ประกอบด้วย 

 Prerequisite: have earned credits of FSD221 FSD240 minimum C , or lecturer’s permission 
 Concept and process for applied fashion design. Learning and practicing skills in using 

unconventional materials for experimental fashion design which could represent design concept 
clearly. Practicing of mixed methods and techniques in fashion design. Field study is included. 
 

อบช.321 การออกแบบแฟชั่น 4                                                  3 (1-3-5) 
FSD 321 Fashion Design 4          

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาอบช.320 อบช.340  ไม่ต่ ากว่า C หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน 
  กระบวนการออกแบบและเทคนิคในการวางแผนงาน โดยเน้นที่การศึกษาโดยวิจัยถึงความต้องการที่ก าหนด

ขึ้นและมีความละเอียดซับซ้อนมากขึ้นเรียนรู้การวางแผนงานการวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงานที่ใช้ระยะเวลาซึ่งมี
ขั้นตอนในการออกแบบการวางแผนงานที่ละเอียดรวมถึงเทคนิคการน าเสนอผลงานในรูปแบบการจัดแสดง ศึกษา
กระบวนการบริหารสินค้าแฟชั่น การบริหารงบประมาณ การวางแผนการออกแบบคอลเลคชั่น  เพื่อก าหนดรูปแบบ
และสัดส่วนการผลิตสินค้าแต่ละประเภทในงบประมาณที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางการตลาดขององค์กรธุรกิจเรียนรู้
วิธีการจัดล าดับและขั้นตอนการกระจายสินค้าออกสู่ตลาด โดยมีการศึกษานอกสถานที่ประกอบด้วย 
   Prerequisite: have earned credits of FSD320 FSD340 minimum C, or lecturer’s permission 

  Design process and planning techniques with emphasis on complex needs assessment 
research. Learning planning process, analysis of related information, and planning for very detailed 
plan. Learning and practicing product presentation, fashion product management, budget 
management, collections planning, in order to identify product production pattern and volume 
under controlled budget and organization’s marketing goals. Distribution process will be 
introduced. Field study is included. 
 

อบช.323  รูปแบบในการแต่งกาย                                                       3 (3-0-6)                      
FSD. 323 Styling and Production for Fashion  



  วิธีการก าหนดลักษณะรูปแบบเสื้อผ้าในการแต่งกาย เพื่อสื่อถึงบุคลิกท่ีมีความเป็นอัตลักษณ์ของผู้สวมใส่
และแบรนด์ 

  Process to identify style of fashion and costume reflecting personality and identity of 
wearers and product brands. 
 

อบช.324  การน าเสนอผลงาน                                      3 (1-3-5)     
FSD. 324 Portfolio Presentation                     

   การเตรียมแฟ้มการน าเสนอผลงาน เพื่อน าไปใช้ในการศึกษาต่อและการสมัครงาน ออกแบบ การจัดวาง
และวิธีการน าเสนอผลงาน การน าเสนอจุดเด่นและความคิดสร้างสรรค์ของผลงาน ตลอดจนวิธีการพัฒนารูปแบบการ
น าเสนอผลงานที่สอดคล้องกับแนวคิดและความเฉพาะตัว 

  Practicing portfolio presentation for furthering study and job application. Designing format, 
lay out, and presentation. Presenting strengths and creativities. Developing identical presentation. 
 

อบช.340 การออกแบบแม่แบบตัดเย็นบนหุ่นยืน 2                       3 (1-3-5) 
FSD 340 Draping and Apparel Production 2 

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาอบช.241 ไม่ต่ ากว่า C หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน 
  การท าแบบตัดบนหุ่นยืนขั้นสูง ทั้งเสื้อผ้าที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง เพ่ือความเข้าใจการ ออกแบบตัด

บนพื้นราบ 2 มิติและการออกแบบตัดบนหุ่นยืน 3 มิติโดยมีการศึกษานอกสถานที่ประกอบด้วย 
  Prerequisite: have earned credits of FSD241 minimum C , or lecturer’s permission 
  Advanced draping and apparel production with both structured and non-structured 

costumes in order to understand 2-dimetinal and 3-dimentional design. Field study is included.  
 

อบช.370 ธุรกิจแฟชั่น                                             3 (3-0-6) 
FSD 370 Fashion Business  

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อบช 221 หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน           
รูปแบบการจัดการธุรกิจและการตลาดด้านแฟชั่นและสิ่งทอ ปัจจัยพื้นฐานในการออกแบบที่มีผลต่อการตลาด

เพ่ือให้สามารถพัฒนางานออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเรียนรู้ขั้นตอนการวิเคราะห์และด าเนิน
กิจกรรมทางการตลาดที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายทางการตลาดขององค์กรธุรกิจ 

Prerequisite: have earned credits of FSD221, or lecturer’s permission 
Business administration and marketing of fashion and textile products. Understanding 

necessary marketing factors for fashion design in order to design fashion that meets the market. 
Analysis of marketing activities contributing to organization’s goals. 
 

อบช.371 การจัดจ าหน่ายสินค้าแฟชั่น        3 (3-0-6) 
FSD 371 Fashion Merchandise 

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อบช320 หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน              
  กระบวนการบริหารสินค้าแฟชั่น การบริหารงบประมาณ การวางแผนการออกแบบคอลเลคชั่น  เพ่ือ

ก าหนดรูปแบบและสัดส่วนการผลิตสินค้าแต่ละประเภทในงบประมาณท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายทางการตลาดของ
องค์กรธุรกิจเรียนรู้วิธีการจัดล าดับและขั้นตอนการกระจายสินค้าออกสู่ตลาด ตลอดจนการจัดจ าหน่ายและฝึก
ปฏิบัติการส่งเสริมการขายด้วยการจัดแสดงสินค้า 

 Prerequisite: have earned credits of FSD320 or lecturer’s permission 
Fashion products management, budget management, planning for collections design, in 

order to identify product volume under controlled budget and in line with organization’s goals. 
Learning product distribution process, and practicing product merchandising process through 
product exhibitions. 



 

อบช.372 การสร้างตราสินค้าแฟชั่น                                                     3 (3-0-6) 
FSD 372 Fashion Branding    

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อบช320 หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน                  
องค์ประกอบและกลยุทธุ์ทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจทางด้านการออกแบบแฟชั่น เรียนรู้

กระบวนการในการจัดตั้งองค์กรทางธุรกิจและการจัดการบริหารองค์กรการสร้างตราสินค้าแฟชั่นและสิ่งทอ รวมทั้ง
ปัจจัยแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างตราสินค้าให้ประสบความส าเร็จโดยมีการศึกษานอกสถานที่ประกอบด้วย      

Prerequisite: have earned credits of FSD320 or lecturer’s permission                                   
Marketing elements a process related to fashion design business. Learning how to establish 

fashion and textile business organization and branding, as well as factors influencing in branding 
success. Field study is included.                                        
 

อบช.380 การออกแบบแฟชั่นเพื่อสังคม                    3 (1-3-5) 
FSD. 380 Fashion Design for Community                     

   กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ ส ารวจปัญหาความต้องการของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
และหน่วยงานภายนอก เพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นและการน าไปประยุกต์               

   Integrated learning process. Identifying community’s needs with participation of 
community and external organizations for community fashion design and its application. 
       

อบช.460 ระเบียบวิธีวิจัย                                                                   3 (3-0-6) 
FSD. 460 Research Methodology                                

   ทฤษฏีการวิจัยขั้นพื้นฐาน และการวิจัยที่เกี่ยวกับศิลปะเพ่ือท าการวิจัยและการปฏิบัติในการค้นคว้า 
วิเคราะห์ วิจารณ์ ประมวลข้อมูล และเสนอหัวข้อผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ ทั้งท่ีเป็นงานเขียนวิจัยบุคคล งาน
สร้างสรรค์ท่ีสืบเนื่องและสัมพันธ์กับงานวิจัย 

    Fundamental research theories and art research, analysis and synthesis, presentation of 
research results in forms of research writing and creative works resulted from research. 

 

อบช.461 เตรียมศิลปะการออกแบบแฟชั่นนิพนธ์                                       3 (0-6-3)  
FSD 461 Fashion Design Thesis Preparation                                  

  วิชาบังคับก่อน :สอบได้วิชาอบช.321, อบช.340 ไม่ต่ ากว่า C หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการวิชาเตรียม
ศิลปะการออกแบบแฟชั่นนิพนธ์ 

  การเตรียมการศิลปนิพนธ์ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ เป็นงานวิจัยส่วนบุคคล โดยเริ่มตั้งแต่การ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาในการออกแบบ เพ่ือขอความเห็นชอบให้ดาเนินงาน
ขั้นต่อไปจากคณะกรรมการศิลปนิพนธ์ โดยจะค านึงถึงศักยภาพของนักศึกษา และการให้อิสรภาพทางความคิด 

  Prerequisite: have earned credits of FSD321, FSD340 minimum C or Head of Department’s 
permission 

  Preparing thesis with thesis committee and supervisor. Thesis is an individual research that 
includes information gathering, analysis, concluding and proposing solutions for design problems. 
Thesis process will be approved by thesis committee with committee with considerations on 
freedom of thinking and student’s ability.  
 

อบช.462 ศิลปะการออกแบบแฟชั่นนิพนธ์          6 (0-6-12)   
FSD 462 Fashion Design Thesis                                                   

  วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อบช.461 ไม่ต่ ากว่า C หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการวิชาศิลปะการ
ออกแบบแฟชั่นนิพนธ์ 



  การด าเนินงานศิลปะการออกแบบแฟชั่นนิพนธ์ตามที่ได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการศิลปะการออกแบบ
แฟชั่นนิพนธ์ ควบคุมและให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและน าเสนอตามข้ันตอน ทั้งนี้จะต้องผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการศิลปะการออกแบบแฟชั่นนิพนธ์ โดยการใช้วิธีวิจัยการแก้ปัญหาในการออกแบบตามหัวข้อวิจัยที่
ตนเองก าหนด และน าเสนอผลงานต่อสาธารณชน พร้อมทั้งเขียนรายงานศิลปะการออกแบบแฟชั่นนิพนธ์
ประกอบด้วย 

 Prerequisite: have earned credits of FSD461 minimum C , or Head of Department’s 
permission 

 Conducting thesis as approved by thesis committee. Thesis process will be supervised by 
designated supervisor, with an approval from thesis committee. Thesis will be conducted as a 
research to solve design problem chosen by individual students. Thesis result must be presented 
publicly, and the final result will be determined by thesis committee.  

 

รายวิชาเลือกในสาขา  
อพภ. 106 ศิลปะการถ่ายภาพส าหรับสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย   3 (1-3-5) 
TFD 106  Photo for Textile and Fashion  

 หลักการเกี่ยวกับเทคนิคและศิลปะในการถ่ายภาพ เพื่อน าเสนอผลงานการออกแบบสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย 

This subject offers the basic principles of photography techniques and aesthetics 
employed when presenting textile and fashion design.  

อพภ.136 จิตรกรรม1        3 (1-3-5)   
TFD 136 Painting1  

  จิตรกรรมสีที่ละลายด้วยน้ า โดยศึกษาผลงานจิตรกรรมของไทยและต่างประเทศ รูปแบบและวิธีการใช้สีใน
ลักษณะต่างๆเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมและการออกแบบ โดยมีการศึกษานอกสถานที่ 

 To explore the use of water colour paint in Thai and Western Painting. The various method 
of water colour technique to apply in the creation of the work of Art and Design. Field Trips 
included. 

อพภ.137 จิตรกรรม2          3 (1-3-5)   
TFD 137 Painting2 

  รูปแบบและวิธีการใช้สีน้ ามันในลักษณะต่างๆ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้กับการสร้างสรรค์ศิลปกรรมและการ
ออกแบบ โดยมีการศึกษานอกสถานที่ 

 To explore various mathods ag style of Oil painting techniques to apply in creation of the 
work of Art and Design. Field Trips included. 
 

อบส 136 ประติมากรรมนุ่ม       3 (1-3-5) 
TTD 136 Soft Sculpture       

  พ้ืนฐานและปฏิบัติการสร้างงานสามมิติจากวัสดุนุ่มชนิดต่าง ๆ เช่น ผ้า เส้นใย กระดาษ โดยค านึงถึง
ความสัมพันธ์ของทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ  

  Fundamentals and Practices Create Three Dimensions by using soft materials such as 
paper fiber To concern of the relationship between visual elements and design principles. 

 

อบส 216 การปักสร้างสรรค์       3 (1-3-5) 
TTD 216 Creative Embroidery     



  เทคนิคการปักด้วยจักรแบบต่าง ๆ และฝึกปฏิบัติการออกแบบลายปักโดยประยุกต์จากเทคนิคพ้ืนฐานสู่งาน
ปักสร้างสรรค์  มีการศึกษานอกสถานที่ประกอบด้วย 

  Study embroidery techniques including hand and sewing machines. Practice the 
embroidery design by applying basic techniques to creative idea. Field trips are included. 
 

อบส 217 สิ่งทอส าหรับงานเครื่องแต่งกาย     3 (1-3-5) 
TTD 217 Textiles for Fashion       

   คุณสมบัติของผ้าชนิดต่างๆ ส าหรับการน ามาใช้ในงานออกแบบเครื่องแต่งกาย ฝึกปฏิบัติการทดลอง
ออกแบบและสร้างลวดลายบนผืนผ้าด้วยเทคนิคต่างๆ  

  To introduce various fibres and yarn types. To ea]lore on us ease of fabric and basic of 
decorative textile techniques for fashion design. 

อบส 286 เครื่องประดับและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ     3 (1-3-5) 
TTD 286 Textiles Accessories  and Product   

   หลักการออกแบบเครื่องตกแต่งร่างกาย เช่น หมวก กระเป๋า รองเท้าฝึกปฏิบัติการสร้างแม่แบบและการตัด
เย็บขั้นพื้นฐาน มีการศึกษานอกสถานที่ประกอบด้วย 

 This course specializes in the principles of textile design as they relate to home furnishing 
fabrication, wall coverings, and other interior related products. In addition to introduction to 
perspective drawing for interior design. Field trips are included. 
 

อบส 287 สิ่งทอส าหรับงานตกแต่งภายใน      3 (1-3-5) 
TTD 287 Textiles for Interior Design      

   หลักการเขียนภาพฉายขั้นพ้ืนฐาน ผ้าชนิดต่าง ๆ และการน าไปใช้มีการศึกษานอกสถานที่ประกอบด้วย 
   This course specializes in the principles of textile design as they relate to home furnishing 

fabrication, wall coverings, and other interior related products. In addition to introduction to 
perspective drawing for interior design. Field trips are included. 

 

อบส 416 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ     3 (1-3-5) 
TTD 416 Computer Aided Textile Product Design     

   การใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบขั้นสูง การใช้โปรมแกรมขั้นสูงเพ่ือการสร้างงานสองมิติและ
สามมิติ 

   Learn to use advanced computer-aided design tools. Using the program to create two-
dimensional and three-dimensional work. 
 

อบช.116  การตกแต่งพื้นผิวผ้า                                              3 (1-3-5) 
FSD 116  Embellished Surfaces      

   การออกแบบตกแต่งผ้าด้วยวัสดุและเทคนิคต่างๆ ทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย เช่น การปักประดับด้วย  
เส้นไหม การปักประดับด้วยวัสดุตกแต่ง เช่น ลูกปัดการตัดต่อผ้าการเย็บสม็อค เป็นต้น 

   Surfaces design, traditional and contemporary decorative techniques including 
embroidery, beadwork, patchwork, quilting, appliqué and smocking. 

 

อบช.117  การทอและการถักเพื่องานแฟชั่น                                              3 (1-3-5)   
FSD 117  Weaving and Knitting for fashion      

   การทอผ้าและการถักข้ันพ้ืนฐาน การเลือกเส้นด้ายการสืบด้ายเข้าเครื่องการออกแบบลายทอและลายถัก             
   Basic weaving and knitting skills; types of yarn; yarn selection; threading the loom; 

patterns design for weaving and knitting. 
 



อบช.118 ศิลปะการปักและลวดลายแบบไทยประเพณี                  3 (1-3-5) 
FSD 118 Traditional Thai Embroidery and Pattern   

    ศิลปะงานปักผ้าในลักษณะดั้งเดิมของไทย ในวิธีการปักลวดลายบนผ้า ด้วยวัสดุต่างๆ เช่น ดิ้น , ไหม , 
เลื่อม เป็นต้น 

    Art of traditional Thai embroidery. Practicing traditional Thai embroidery with flex, silk 
and sequin. 
 

อบช.126  การออกแบบเครื่องประกอบแฟชั่น                            3 (1-3-5)     
FSD 126  Fashion Accessory Design     

   การคิดและการออกแบบเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายเบื้องต้น เรียนรู้วิธีการก าหนด  
ขนาด สัดส่วน รวมถึงเข้าใจคุณสมบัติของวัสดุประเภทต่างๆที่ใช้ในการออกแบบ และสามารถเลือกใช้ได้    
อย่างเหมาะสม   ฝึกฝนการสร้างแบบและเรียนรู้เทคนิคการผลิตเบื้องต้นเพ่ือสามารถน าไปพัฒนาผลงาน 
ต้นแบบได้  

   Fundamental fashion accessories design. Learning how to identify size and scale. 
Understanding qualities of materials appropriate for designing. Practicing pattern making and basic 
techniques to be used in product development. 

  

อบช.127  การออกแบบลายพิมพ์ผ้าเพื่องานแฟชั่น                               3 (1-3-5)  
FSD 127  Printing Design for Fashion     

   การออกแบบลวดลายบนผืนผ้าการต่อลายพิมพ์ผ้า การก าหนดคู่สีและการออกแบบคอลเลคชั่น      
ลายผ้าที่เหมาะสมและการประยุกต์ใช้ในงานแฟชั่น  

   Print and pattern design for textile with emphasis on repetitive Patterns, Colorways, 
patterns and prints collection design for fashion. 
 

อบช. 246  การออกแบบเสื้อผ้าบุรุษ                              3 (1-3-5) 
FSD 246  Men’s wear Design       

   พ้ืนฐานการออกแบบเสื้อผ้าบุรุษความรู้เบื้องต้นและประวัติศาสตร์แฟชั่นของเสื้อผ้าบุรุษ ประเภทและ
ลักษณะพ้ืนฐานของเสื้อผ้าบุรุษลักษณะเฉพาะของเสื้อผ้าบุรุษ เช่น วัสดุรายละเอียด สไตล์แฟชั่น การแต่งกายและการ
ออกแบบคอลเลคชั่นเสื้อผ้าบุรุษ 

  Basic menswear design, including an introduction to menswear, a brief history of men’s 
fashion, basic features and specific characters of menswear e.g. materials, details and various styles 
in men’s fashion. Final project involves designing and developing a menswear collection. 
 

อบช. 247  การออกแบบเสื้อผ้าเด็ก                                     3 (1-3-5)  
FSD 247  Children’s wear Design       

    พ้ืนฐานการออกแบบเสื้อผ้าเด็กความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเสื้อผ้ากับ     
พัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจของเด็กในวัยต่าง ๆ การเลือกแบบและวัสดุตัดเย็บ ที่เหมาะสมกับวัย   
และการออกแบบคอลเลคชั่น เสื้อผ้าเด็ก  

  Basic children's wear design, including an introduction to children's wear, relation between 
clothes and children's physical and mental development in each age range; design and suitable 
material for children in different age range; children's wear collection design project. 
 

อบช.396 การออกแบบการจัดแสดงสิ่งทอและแฟชั่นโชว์    3 (1-3-5)    
FSD 396 Production Design for Textile and Fashion Show 



   แนวคิดและหลักการออกแบบการแสดงสิ่งทอและแฟชั่นโชว์ การออกบบพ้ืนที่และการออกแบบแสงที่
ตอบสนองต่อแนวคิดการจัดแสดงสิ่งทอและแฟชั่นโชว์รูปแบบต่างๆ มีการศึกษานอกสถานที่และฝึกปฏิบัติ 
   Ideas and concenpt related to production design for textile and fashion show , space and 
lighting design appropriates for various textile and fashion show concenpt. Fied visit and studio 
practice are included. 
 

ทนศ 136 ศิลปะงานกระดาษ 1       3 (1-3-5) 
VSA 136 Paper Arts and Crafts 1 

ทฤษฎีและปฏิบัติการเกี่ยวกับศิลปะงานกระดาษ เน้นงาน 2 มิติและการสร้างลวดลายลงบนกระดาษด้วย
วิธีการต่างๆ 

Theories and practices for paper arts and crafts with emphasis on 2-dimetional works. 
 

ทนศ 137 ภาพพิมพ์ผิวนูน         3 (1-3-5) 
VSA 137 Relief Printing 

  ศึกษาและปฏิบัติงานภาพพิมพ์ผิวนูน (Relief Printing) ปฏิบัติการทดลองเทคนิคการพิมพ์ขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 
ภาพพิมพ์ ลิโนคัท (Linocut) ภาพพิมพ์ไม้  (Woodcut) ภาพพิมพ์คอลโลกราฟ (Collograph) ฝึกปฏิบัติการพิมพ์
ด้วยมือ 

 The course is designed to study and perform works of screen printing. The technique and 
process of mold-making as well as water linseed and oil linseed printing are also studied. The 
student will keep practicing to find creative ways to be relevant to screen-printing techniques. 
 

ทนศ 138 ศิลปะบนร่างกาย       3 (1-3-5) 
VSA 138 Wearable Arts  

  ปฏิบัติการสร้างงานศิลปะ 3 มิติจากวัสดุต่างๆ โดยค านึงถึงความสัมพันธ์ของเส้น สี น้ าหนัก พื้นผิว มวล 
สัดส่วนกับร่างกาย โดยมีการศึกษานอกสถานที่ประกอบด้วย  

  Practicing 3-dimentional art creation from various materials with considerations on line, 
colour, condensity, texture, and relation with human body. Field study is included. 
 

ทนศ 139  ภาพพิมพ์สกรีน       3 (1-3-5) 
VSA 139  SCREEN PRINTING  
    ศึกษาและปฏิบัติงานภาพพิมพ์แม่พิมพ์สกรีน เทคนิคและกระบวนการสร้างแม่พิมพ์ การพิมพ์สีเชื้อน้ าและ
สีเชื้อน้ ามัน ฝึกปฏิบัติเพื่อหาแนวทางสร้างสรรค์ให้สัมพันธ์กับเทคนิคงานพิมพ์สกรีน 
  The course is designed to study and perform works of screen printing. The technique and 
process of mold-making as well as water linseed and oil linseed printing are also studied. The 
student will keep practicing to find creative ways to be relevant to screen-printing techniques 
 

ทนศ 236 ศิลปะงานกระดาษ 2       3 (1-3-5) 
VSA 236 Paper Arts and Crafts 2 

  ทฤษฎีและปฏิบัติการเก่ียวกับศิลปะงานกระดาษ เน้นงาน 3 มิติและการขึ้นรูปทรงกระดาษด้วยวิธีการต่างๆ 
  Theories and practices for paper arts and crafts with emphasis on 3- dimentional works 

and various paper modeling techniques. 
 

ทนศ 237 วาดเส้นสร้างสรรค์       3 (1-3-5) 
VSA 237 Creative Drawing 

   ปฏิบัติการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคนิควาดเส้น จากวัสดุและเครื่องมือต่างๆเพ่ือสร้างสรรค์ผลงาน 
โดยมีการศึกษานอกสถานที่ประกอบด้วย  



  Practicing creative drawing with various techniques from various materials and tools. Field 
study is included. 
 

ทนศ 238 องค์ประกอบศิลป์สร้างสรรค์      3 (1-3-5) 
VSA 238 Creative Composition 

  ปฏิบัติการสร้างงานด้านทัศนศิลป์ 2 มิติ และ 3 มิติ ฝึกฝนกระบวนการทางความคิด ทดลองเทคนิคเพ่ือ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยมีการศึกษานอกสถานที่ประกอบด้วย  

  Practicing 2-dimentional and 3-dimentional visual arts with creative thinking process and 
techniques. Field study is included. 
 

ทนศ 239 ภาพพิมพ์สร้างสรรค์       3 (1-3-5) 
VSA 239 Creative Printing 

  ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ด้วยเทคนิคพิมพ์ จากวัสดุต่างๆ เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยมี
การศึกษานอกสถานที่ประกอบด้วย  

  Practicing creative graphic arts with various techniques from various materials. Field study 
is included. 
 

ทนศ 396 ศิลปะกับสิ่งแวดล้อม       3 (1-3-5) 
VSA 396 Environmental Arts 

 ปฏิบัติการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์2มิติและ3มิติโดยเน้นศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อม ฝึกฝนกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยมีการศึกษานอกสถานที่ประกอบด้วย 

 Practicing 2-dimenational and 3-dimentional visual arts with emphasis on environment 
issues, thinking process and analysis. Field study is included. 
 

วิชาบังคับเลือกในหรือนอกคณะ 

สษ. 202  ภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน      3 (3-0-6) 
EL  202  English for Work 

 วิชาบังคับก่อน: สษ. 172 หรือ มธ. 105 
  ฝึกฝนและเตรียมพร้อมนักศึกษาส าหรับการใช้ภาษาอังกฤษในการท างานโดยการฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  
และเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการท างานผ่านกิจกรรมในห้องเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย
ที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีการฝึกทักษะฟังและพูด
ผ่านการแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์ต่างๆ  เช่น  การสัมภาษณ์งานและการวางแผนการเดินทางในต่างประเทศ   
นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาทักษะการเขียนส าหรับการท างานผ่านตัวอย่างงานเขียนโต้ตอบทางธุรกิจ  เช่น  บันทึก  
รายงานการประชุม  และจดหมายสอบถาม   นอกจากนี้  นักศึกษาจะได้เขียนจดหมายสมัครงานและประวัติส่วนตัว
จากข้อมูลของตัวเองซึ่งสามารถน าไปใช้ได้จริงในการสมัครงาน 

Prerequisite: EL 172 or TU 105 
 This course aims to prepare and train students for careers using business English reading, 
writing, speaking and listening in the work-related contexts. Classroom activities and assignments 
will enable students to use professional English in real life situations.  In the classroom, students 
will practice their English listening and speaking skills through role playing in job interviews and 
planning trips abroad.  For professional writing skill preparation and development, students will be 
provided with samples of business correspondence e.g. memos, minutes of a meeting, and letters 
of enquiry.  Students will write application letters, and résumés which can be used in their 
personal job search. 



ศป.216  เสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในศิลปกรรมศาสตร์ 1   3 (3-0-6) 
FA 216   Practice in English for Fine and Applied Arts 1  
 เสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับแนวความคิดส าคัญในศิลปกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ และสัมพันธ์
กับวิชาชีพ ฝึกฝนการอ่าน เขียน และสนทนาภาษาอังกฤษในหัวข้อที่เก่ียวกับศิลปวัฒธรรมด้านต่างๆ 

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.   
 

อ. 221 การอ่านเชิงวิพากษ์       3 (3-0-6) 
EG 221 Critical Reading 
          วิชาบังคับก่อน: สอบได้ มธ.105 หรือได้รับยกเว้น มธ.105 หรือได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชา 

 การคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการอ่าน ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  กลวิธี
ในการวางโครงสร้างของงานเขียน  

 Prerequisite: have earned credits of TU 105 or exemption or permission of the English 
Department 

Critical thinking and advanced reading skills, ability to analyze and synthesize information 
from various sources, strategies for structuring basic academic texts, and ability to write general 
academic texts that reflect their needs and relate to academic reading and writing tasks. 

 


