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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวชิาคหกรรม 

สาขาวิชาเทคโนโลยแีฟชั่นและส่ิงทอ 

 
จุดประสงคสาขาวิชา 

 
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานการส่ือสาร ทักษะการคิดและการแกปญหา และ

ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ

ของงานอาชีพท่ีสัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพดานการออกแบบ ตัดเย็บเส้ือผาสตรี เส้ือผา
บุรุษและผลิตภัณฑส่ิงทอ ใหทันตอการเปล่ียนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยี 

3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพ้ืนฐานดานการออกแบบ           
ตัดเย็บเส้ือผาสตรี เส้ือผาบุรุษและผลิตภัณฑส่ิงทอ 

4. เพื่อใหสามารถออกแบบ ตัดเย็บเส้ือผาสตรี เส้ือผาบุรุษและผลิตภัณฑส่ิงทอ 
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานการออกแบบ ตัดเย็บเส้ือผาสตรี เส้ือผาบุรุษและผลิตภัณฑส่ิงทอ 
6. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานการออกแบบ ตัดเย็บเส้ือผาสตรี เส้ือผาบุรุษและผลิตภัณฑส่ิงทอ        

ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ  รวมท้ังการใชความรูและทักษะเปนพื้นฐานใน
การศึกษาตอในระดับสูงข้ึนได 

7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เปนผูมี
ความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา 

คหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและส่ิงทอ ประกอบดวย 
 

1. ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ไดแก  
1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน ความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุจริต 

ความกตัญูกตเวที  ความอดกล้ัน  การละเวนส่ิงเสพติดและการพนัน  การมีจิตสํานึกและเจตคติท่ีดีตอ 
วิชาชีพและสังคม เปนตน 

1.2 ดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย   เชน  ความมีวินัย   ความรับผิดชอบ  ความรักสามัคคี                      
มีมนุษยสัมพันธ  เช่ือม่ันในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย    
อาชีวอนามัย  การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม  เปนตน 

1.3 ดานทักษะทางปญญา  เชน ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน 
 

2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  ไดแก 
2.1 ส่ือสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ 
2.2 แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยูรวมกับผูอ่ืน 
2.4 ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมและพัฒนางานอาชีพ  

 

3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ  ไดแก 
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง            

การบริหารงานคุณภาพ  การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม  และหลักความปลอดภัย 
3.2 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 

 3.3 ประยุกตใชหลักการบริหารจัดการเพือ่สงเสริมและพัฒนางานอาชีพ  
3.4  เลือก ใชและบํารุงรักษา เคร่ืองมือ อุปกรณในงานออกแบบ ตัดเย็บเส้ือผาสตรี เส้ือผาบุรุษ

และผลิตภัณฑส่ิงทอ 
3.5 ใชเทคนิคการออกแบบ ตัดเย็บเส้ือผาสตรีและเส้ือผาบุรุษข้ันสูง 
3.6  ออกแบบผลิตภัณฑส่ิงทอใหเหมาะกบัประโยชนใชสอย 
3.7  เลือกใชวสัดุส่ิงทอในงานออกแบบ ตดัเย็บเส้ือผาสตรี เส้ือผาบุรุษและผลิตภัณฑส่ิงทอ 
3.8  คิดคํานวณตนทุนในการดําเนินธุรกิจงานออกแบบ ตัดเย็บเส้ือผาสตรี เส้ือผาบุรุษและผลิตภัณฑ

ส่ิงทอ 
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3.9   วิเคราะหแบบเส้ือผาสตรี  เส้ือผาบุรุษและผลิตภัณฑส่ิงทอเพื่อการผลิต 
3.10  ผลิตเส้ือผาสตรี  เส้ือผาบุรุษและผลิตภัณฑส่ิงทอตนแบบ 

     3.11  ใชเทคนิคการนําเสนองานแฟช่ันและส่ิงทอ 
 3.12  ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเส้ือผาสตรี เส้ือผาบุรุษและผลิตภณัฑส่ิงทอ 
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โครงสราง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาคหกรรม 
สาขาวิชาเทคโนโลยแีฟชั่นและส่ิงทอ 

 
 

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและส่ิงทอ จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา  83  หนวยกิต  
และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้ 
 

1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต  ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.1  กลุมทักษะภาษาและการส่ือสาร (ไมนอยกวา 9 หนวยกิต)  
1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)  
1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)  
 

2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  ไมนอยกวา 56 หนวยกิต 
2.1  กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (15 หนวยกิต) 
2.2  กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หนวยกิต) 
2.3  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 12 หนวยกิต) 
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต) 
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ช่ัวโมงตอสัปดาห) 
 

   รวม ไมนอยกวา 83 หนวยกิต 
 

 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ในประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาแฟช่ันและส่ิงทอ หรือสาขาท่ีเกี่ยวของกับผาและเคร่ืองแตงกาย แฟช่ัน ส่ิงทอ ธุรกิจเส้ือผาและ
อุตสาหกรรมเส้ือผา 
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืน 
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ท่ีไมมีพื้นฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพ ตอไปนี้  

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3400-0001 ความรูเร่ืองส่ิงทอ 1-2-2 
3400-0002 การใชและการบํารุงรักษาจกัร 1-3-2 
3400-0003 การออกแบบเส้ือผาเบ้ืองตน 1-2-2 
3400-0004 เส้ือผาสตรีเบ้ืองตน 1-4-3 
3400-0005 เส้ือผาบุรุษเบ้ืองตน 1-4-3 

 

1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต   ไมนอยกวา 21  หนวยกิต 
 

ใหเลือกเรียนในลักษณะเปนรายวิชา  หรือลักษณะบูรณาการใหครอบคลุมทุกกลุมวิชา  เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม  เห็นคุณคาของตนและการพัฒนาตน            
มีความใฝรู  แสวงหาและพัฒนาความรูใหม  มีความสามารถในการใชเหตุผล  การคิดวิเคราะห  การแกปญหา
และการจัดการ มีทักษะในการส่ือสาร  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานรวมกับผูอ่ืน  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  มนุษยสัมพันธ  รวมถึงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  ในสัดสวนท่ีเหมาะสมเพ่ือใหบรรลุ
จุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต  รวมไมนอยกวา  21  หนวยกิต    
 

 1.1 กลุมทักษะภาษาและการส่ือสาร  (ไมนอยกวา  9  หนวยกิต) 
  

1.1.1  กลุมวิชาภาษาไทย  (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1101 ภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1102 การเขียนเชิงวชิาชีพ 3-0-3 
3000-1103 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน 3-0-3 
3000-1104 การพูดเพื่อส่ือสารงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1105 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 3-0-3 
3000*1101 ถึง 3000*1199  รายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทย *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 
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1.1.2  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม 3-0-3  
3000-1202 กลยุทธการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ 2-0-2 
3000-1203 ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน 2-0-2 
3000-1204 ภาษาอังกฤษโครงงาน 0-2-1 
3000-1205 การเรียนภาษาอังกฤษผานเวบ็ไซต 0-2-1 
3000-1206 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-3 
3000-1207 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-3 
3000-1208  ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1210 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 3-0-3 
3000-1215 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีแฟช่ันและส่ิงทอ 3-0-3 
3000*1201 ถึง 3000*1299  รายวิชาในกลุมวิชาภาษาตางประเทศ *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 

 

 1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
 

1.2.1  กลุมวิชาวิทยาศาสตร  (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1305 วิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ 2-2-3 
3000-1308 วิทยาศาสตรเทคโนโลยีแฟช่ันและส่ิงทอ 2-2-3 
3000-1312 การจัดการทรัพยากร พลังงานและส่ิงแวดลอม 2-2-3 
3000-1313 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 2-2-3 
3000-1314 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ 2-2-3 
3000-1315 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม 2-2-3 
3000-1317 การวิจยัเบ้ืองตน 3-0-3 
3000*1301 ถึง 3000*1399  รายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตร *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 
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1.2.2  กลุมวิชาคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1401 คณิตศาสตรเพือ่พัฒนาทักษะการคิด       3-0-3  
3000-1403 คณิตศาสตรธุรกิจ      3-0-3 
3000-1404 คณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3 
3000-1408 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 
3000-1409 การคิดและการตัดสินใจ 3-0-3 
3000*1401 ถึง 3000*1499  รายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตร *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 

 

 1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
 

1.3.1  กลุมวิชาสังคมศาสตร  (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-3 
3000-1502 เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000-1503 มนุษยสัมพนัธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000-1504 ภูมิฐานถ่ินไทย 3-0-3 
3000-1505 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 
3000*1501 ถึง 3000*1599  รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 

 

1.3.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร  (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1601 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม 3-0-3 
3000-1602 การบริหารจัดการสุขภาพเพือ่ภาวะผูนํา  3-0-3 
3000-1603 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน 3-0-3 
3000-1604 เทคนิคการพฒันาสุขภาพในการทํางาน  2-0-2 
3000-1605 สุขภาพชุมชน 2-0-2 
3000-1606 การคิดอยางเปนระบบ 2-0-2 
3000-1607 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 0-2-1 
3000-1608 พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-1 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1609 ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-1 
3000-1610 คุณภาพชีวิตเพื่อการทํางาน 1-0-1 
3000*1601 ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 

 

2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ    ไมนอยกวา 56  หนวยกิต 
 

 2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ฐาน  (15  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 3-0-3 
3001-2001   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 2-2-3 
3400-1001 สัมมนาวิชาชีพ 1-2-2 
3400-1002 เทคนิคการนําเสนอผลงาน 1-4-3 
3400-1003 การพัฒนาความคิดสรางสรรค 1-2-2 
3400-1004 การจัดการงานวิชาชีพ 2-0-2 

 
 2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ   (21  หนวยกิต) 
   

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3401-2001 อุตสาหกรรมส่ิงทอ 1-2-2   
3401-2002 วิวัฒนาการเคร่ืองแตงกาย 2-0-2   
3401-2003 เทคนิคการทําแบบตัดเส้ือผา 1-4-3 
3401-2004 เทคนิคการออกแบบเส้ือผา  1-4-3 
3401-2005 เทคนิคการตัดเย็บเส้ือผาสตรี 1-4-3 
3401-2006 เทคนิคการตัดเย็บเส้ือผาบุรุษ 1-4-3 
3401-2007 คอมพิวเตอรเพื่องานธุรกิจแฟช่ันและส่ิงทอ 1-4-3 
3401-2008 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการแฟช่ันและส่ิงทอ 2-0-2 
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 2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก  (ไมนอยกวา  12  หนวยกิต) 
 

 ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกตามท่ีกําหนด  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3401-2101 เทคนิคการออกแบบเส้ือผาแฟช่ัน 1-4-3 
3401-2102 เทคนิคการออกแบบผลิตภณัฑส่ิงทอ 1-4-3 
3401-2103 เทคนิคการทําตนแบบเส้ือผาแฟช่ัน 1-4-3 
3401-2104 เทคนิคการทําตนแบบผลิตภณัฑส่ิงทอ 1-4-3 
3401-2105 เทคนิคการทําเส้ือบนหุน 1-6-3 
3401-2106 เทคนิคการตกแตงส่ิงทอ     1-4-3 
3401-2107 เทคนิคการตัดเย็บเส้ือผาเด็ก 1-4-3 
3401-2108 เทคนิคการทําเส้ือผาเพื่อการคา 1-6-3 
3401-2109 เทคนิคการตัดเย็บชุดวิวาหและชุดราตรี 1-6-3 
3401-2110 เทคนิคการตัดเย็บเส้ือผาโอกาสพิเศษ 1-6-3 
3401-2111 เทคนิคการตัดเย็บเคร่ืองใชภายในบาน 1-4-3 
3401-2112 เทคนิคการนําเสนอผลงานแฟช่ัน 1-4-3 
3401*2101 ถึง 3401*2199   รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ *-*-* 
  หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 
 

รายวิชาทวิภาคี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3401-5101 งานเทคโนโลยีแฟช่ันและส่ิงทอ 1 *-*-* 
3401-5102 งานเทคโนโลยีแฟช่ันและส่ิงทอ 2 *-*-* 
3401-5103 งานเทคโนโลยีแฟช่ันและส่ิงทอ 3 *-*-* 
3401-5104 งานเทคโนโลยีแฟช่ันและส่ิงทอ 4 *-*-* 
3401-51XX งานเทคโนโลยีแฟช่ันและส่ิงทอ … *-*-* 

 

 สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา  12  หนวยกิตนั้น ใหสถานศึกษารวมวิเคราะห
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อนํามากําหนดจุดประสงครายวิชา 
สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา ท่ีสอดคลองกันระหวางสมรรถนะวิชาชีพสาขางานกับลักษณะ           
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  รวมท้ังจํานวนหนวยกิตและเวลาท่ีใชในการฝกอาชีพในแตละ
รายวิชาเพ่ือนําไปจัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
สมรรถนะรายวิชา  ท้ังนี้  โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการ  ไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง  มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
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 2.4  ฝกประสบการณทักษะวิชาชพี  (4  หนวยกิต) 
 

ใหเลือกเรียนรายวิชา 3401-8001  หรือรายวิชา 3401-8002  และ 3401-8003 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3401-8001 ฝกงาน *-*-4  
3401-8002 ฝกงาน 1 *-*-2 
3401-8003 ฝกงาน 2 *-*-2 
 

 2.5  โครงการพัฒนาทักษะวชิาชพี  (4 หนวยกิต) 
 

ใหเลือกเรียนรายวิชา 3401-8501  หรือรายวิชา 3401-8502  และ 3401-8503 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3401-8501 โครงการ *-*-4 
3401-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3401-8503 โครงการ 2 *-*-2 

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาท่ีเสนอแนะ  หรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา  โดยตอง
ไมเปนรายวิชาท่ีเคยศึกษามาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหศึกษาโดยไมนับหนวยกิตรวม          
ในเกณฑการสําเร็จการศึกษา 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3401-9001 คอมพิวเตอรเพื่องานธุรกิจแฟช่ัน 1-4-3 
3401-9002 การจัดการดานการตลาดแฟช่ัน 2-0-2 
3401-9003 การจัดการคาปลีกสินคาแฟชั่น 1-4-3 
3401-9004 การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 2-0-2 
3401-9005 การวิเคราะหผลิตภัณฑแฟช่ันและส่ิงทอ 1-2-2 
3401-9006 การพัฒนาสรางสรรคงานออกแบบแฟช่ัน 1-2-2 
3401-9007 เทคนิคการตัดเย็บชุดไทย 1-6-3 
3401-9008 เทคนิคการตัดเย็บกางเกงสตรี 1-4-3 
3401-9009 ธุรกิจเส้ือผาสําหรับสัตวเล้ียง 1-4-3 
3000-9201 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2-0-2 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-9202 การสนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9203 ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุน 2-0-2 
3000-9204 การสนทนาภาษาญ่ีปุนสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9205 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 2-0-2 
3000-9206 การสนทนาภาษาเกาหลีสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9207 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 2-0-2 
3000-9208 การสนทนาภาษาเวียดนามสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9209 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 
3000-9210 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9211 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย 2-0-2 
3000-9212 การสนทนาภาษามลายูสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9213 ภาษาและวัฒนธรรมพมา 2-0-2 
3000-9214 การสนทนาภาษาพมาสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9215 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 2-0-2 
3000-9216 การสนทนาภาษาเขมรสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9217 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 2-0-2 
3000-9218 การสนทนาภาษาลาวสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9219 ภาษาและวัฒนธรรมฟลิปปนส 2-0-2 
3000-9220 การสนทนาภาษาฟลิปโนสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9221 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย 2-0-2 
3000-9222 การสนทนาภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9223 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน 2-0-2 
3000-9224 การสนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9225 ภาษาและวัฒนธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 
3000-9226 การสนทนาฝร่ังเศสสําหรับการทํางาน 2-0-2 
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4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ชั่วโมงตอสัปดาห) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 0-2-0 
3000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 0-2-0 
3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 0-2-0 
3000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 0-2-0 
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมท่ีสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด 0-2-0 
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คําอธบิายรายวิชา 
วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชพี 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาคหกรรม 
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คําอธิบายรายวิชา 
วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ 

 
3400-0001 ความรูเรื่องส่ิงทอ 1-2-2 
3400-0002 การใชและการบํารุงรกัษาจกัร 1-3-2 
3400-0003 การออกแบบเส้ือผาเบ้ืองตน 1-2-2 
3400-0004 เส้ือผาสตรีเบือ้งตน 1-4-3 
3400-0005 เส้ือผาบุรษุเบือ้งตน 1-4-3 
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3400-0001 ความรูเรือ่งส่ิงทอ 1-2-2 
 (Introduction of Textile) 
 
จุดประสงครายวชิา เพื่อให 

1. รู และเขาใจ ชนิด ลักษณะ คุณสมบัติ การทดสอบ เสนใย เสนดายและผืนผา การผลิตและการตกแตงผา 
2. เขาใจหลักการ วิธีการ ข้ันตอนการทดสอบ เสนใย เสนดายและผืนผา การผลิตและการตกแตงผา 
3. มีทักษะในการเลือกผาไดเหมาะสมกับโอกาส ประโยชนใชสอย และดูแลรักษาผาชนิดตางๆ 
4. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนางาน 
5. มีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบปลอดภัย        

ใชทรัพยากรอยางประหยัด และรักษาส่ิงแวดลอม 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด ลักษณะ คุณสมบัติ การทดสอบ เสนใย เสนดายและผืนผา การผลิตและ
การตกแตงผา 

2. แสดงความรูเกี่ยวกับข้ันตอนการทดสอบ เสนใย เสนดายและผืนผา การผลิตและการตกแตงผาตาม
หลักการและวิธีการ 

3. เลือกผาไดเหมาะสมกับโอกาส ประโยชนใชสอย ตามหลักการ 
4. ดูแลรักษาผาชนิดตางๆตามหลักการและวิธีการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิด  ลักษณะ  คุณสมบัติ  การทดสอบ  เสนใย  เสนดายและผืนผา  การผลิต  
การตกแตงผา การนําไปใชและการดูแลรักษาผา 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3400-0002 การใชและการบํารุงรกัษาจกัร 1-3-2 
 (Sewing Machine Usage and Maintenance) 
 
จุดประสงครายวชิา เพื่อให 

1. รู และเขาใจชนิด ลักษณะและระบบการทํางานของเครื่องมือ อุปกรณ และจักรเย็บผาชนิดตางๆ 
2. เขาใจวิธีการ ข้ันตอนการใชเครื่องมือ อุปกรณและจักรเย็บผาชนิดตางๆ 
3. มีทักษะ  ประสบการณ  กระบวนการใช  การซอมและการบํารุงรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ  และ             

จักรเย็บผาชนิดตางๆ 
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบปลอดภัย ใช

ทรัพยากรอยางประหยัด และรักษาสิ่งแวดลอม 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับชนิด ลักษณะและระบบการทํางานของเครื่องมือ อุปกรณ และจักรเย็บผาชนิดตางๆ 
2. แสดงความรูเกี่ยวกับข้ันตอนการใชเครื่องมือ อุปกรณและจักรเย็บผาชนิดตางๆตามหลักการ 
3. ใช ซอมและการบํารุงรกัษาเครื่องมือ อุปกรณ และจักรเยบ็ผาชนิดตางๆตามกระบวนการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏบัิติเกี่ยวกับ ชนิด ลักษณะและระบบการทํางานของเครื่องมือ อุปกรณและจักรเย็บผาชนิด
ตางๆ การใช การซอมและการบํารุงรกัษา การเย็บช้ินงานและการตรวจสอบคุณภาพช้ินงานและความปลอดภัย
ในการทํางาน 
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3400-0003 การออกแบบเส้ือเบื้องตน 1-2-2 
 (Basic Fashion Design) 
 
จุดประสงครายวชิา เพื่อให 

1. รูเรื่องเสนตางๆ เพื่อนํามาออกแบบเส้ือผา 
2. เขาใจเกี่ยวกับโครงรางหุนเพื่อแสดงแบบเส้ือ องคประกอบของเส้ือผา เสนกรอบนอกและโครงสราง

ของเส้ือผา 
3. เขาใจหลักการ วิธีการและข้ันตอนการออกแบบเส้ือผา 
4. มีทักษะในการวาดโครงรางหุน สวนประกอบของใบหนา องคประกอบของเส้ือผาและการระบายสี 
5. มีทักษะ ประสบการณ กระบวนการออกแบบเส้ือผาแบบตางๆ 
6. มีความคิดสรางสรรคจินตนาการในการออกแบบเส้ือ 
7. มีความสนใจใฝรู และมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับเสน โครงรางหุนเพ่ือแสดงแบบเส้ือ องคประกอบของเสื้อผา เสนกรอบนอก
และโครงสรางของเส้ือผา 

2. แสดงความรูเกี่ยวกับข้ันตอนการออกแบบเสื้อผา ตามหลักการและวิธีการ 
3. วาดโครงรางหุน สวนประกอบของใบหนา องคประกอบของเสื้อผาและการระบายสีตามหลักการ

และวิธีการ 
4. ออกแบบเส้ือผาแบบตางๆ ตามกระบวนการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โครงรางหุนเพื่อแสดงแบบเส้ือ  การวาดโครงรางหุน  องคประกอบของ
เส้ือผาและการวาด การใชสีในแบบเส้ือ การระบายสีอยางงาย หลักการออกแบบเส้ือผา และการออกแบบเส้ือผา
แบบตางๆ 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3400-0004 เส้ือผาสตรีเบือ้งตน 1-4-3 
 (Basic Women’s Clothing) 
 
จุดประสงครายวชิา เพื่อให 

1. รู และเขาใจ ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของเส้ือผาสตรีเบ้ืองตน 
2. เขาใจหลักการ วิธีการและข้ันตอนการวัดตัวสรางแบบ การปรับแบบ และการตัดเย็บเส้ือผาสตรี

เบื้องตน 
3. มีทักษะ ประสบการณ กระบวนการตัดเย็บเส้ือผาสตรีเบื้องตน สามารถนําไปประยุกตใชในการ         

ตัดเย็บเส้ือผาสตรีแบบตาง ๆ 
4. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน 
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนางานใหมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน 
6. มีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบปลอดภัย            

ใชทรัพยากรอยางประหยัด และรักษาส่ิงแวดลอม 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญและประโยชนของเส้ือผาสตรีเบื้องตน 
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ วิธีการและข้ันตอนการวัดตัว สรางแบบ ปรับแบบและตัดเย็บเส้ือผา

สตรีเบื้องตน 
3. ตัดเย็บเส้ือผาสตรีเบื้องตน และตัดเย็บเส้ือผาสตรีแบบตาง ๆ ตามกระบวนการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด ลักษณะ เส้ือ กระโปรงและกางเกงเบ้ืองตน วัสดุอุปกรณในการ                
สรางแบบและตัดเย็บ  การวัดตัวเพื่อการสรางแบบ  การตัดเย็บเส้ือ  กระโปรง แ ละกางเกงเบ้ืองตนการลองตัว            
และการแกไขขอบกพรองเส้ือผาเบื้องตน 
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3400-0005 เส้ือผาบุรษุเบื้องตน 1-4-3 
 (Basic Men’s Clothing) 
 
จุดประสงครายวชิา เพื่อให 

1. รูและเขาใจชนิด ลักษณะเส้ือผาบุรษุเบ้ืองตนชนิดตางๆ เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ 
2. เขาใจวธิกีารเลอืกผา คํานวณผา ที่ใชในการตัดเย็บเส้ือผาบุรุษเบื้องตน 
3. เขาใจวธิกีาร ข้ันตอนการสรางแบบ และตดัเย็บเส้ือผาบรุษุเบ้ืองตนแบบตางๆ 
4. มีทักษะ ประสบการณ กระบวนการตัดเย็บเส้ือผาบุรุษเบื้องตนแบบตางๆ 
5. มีทักษะในการทํางานรวมกบัผูอ่ืน สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน 
6. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
7. มีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏบัิติงานดวยความเปนระเบียบเรยีบรอย ประณีต รอบคอบปลอดภัย ใช

ทรัพยากรอยางประหยดั และรกัษาส่ิงแวดลอม 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนดิ ลักษณะเส้ือผาบุรุษเบ้ืองตน 
2. แสดงความรูเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ ตามหลักการ 
3. แสดงความรูเกี่ยวกับเลือกผา คํานวณผา ที่ใชในการตัดเย็บเส้ือผาบุรษุเบื้องตน ตามหลักการ 
4. แสดงความรูเกี่ยวกับการสรางแบบและตัดเย็บเส้ือผาบรุษุเบ้ืองตน ตามหลักการและวิธกีาร 
5. ตัดเย็บเส้ือผาบุรุษเบ้ืองตนแบบตางๆ ตามกระบวนการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด ลักษณะเส้ือเช้ิต เส้ือฮาวาย เส้ือโปโล กางเกงไมมีจีบและกางเกงมีจีบ 
เครื่องมือ  อุปกรณการตัดเย็บ  การสรางแบบเส้ือผาบุรุษเบ้ืองตนแบบตางๆ  การเลือกผาการคํานวณผา                   
และการตัดเย็บเส้ือผาบุรุษเบ้ืองตนแบบตางๆ 
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คําอธบิายรายวิชา 
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาคหกรรม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและส่ิงทอ 

 

20



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

 

 กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
 

กลุมบริหารและจดัการวิชาชพี 
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 3-0-3 

 

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-3 

 

 กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน ประเภทวชิาคหกรรม 
3400-1001 สัมมนาวิชาชีพ 1-2-2 
3400-1002 เทคนิคการนําเสนอผลงาน 1-4-3 
3400-1003 การพฒันาความคิดสรางสรรค 1-2-2 
3400-1004 การจัดการงานวิชาชีพ 2-0-2 
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
 

กลุมบริหารและจัดการวิชาชีพ 
 
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 3-0-3 

(Quality Administration in Organization) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจเกี่ยวกับการจัดการองคการ หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต หลักการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางาน และการประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ 
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกตใชหลักการจัดการองคการ การเพ่ิมประสิทธิภาพ

ขององคการ และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยันประหยัด

อดทนและสามารถทํางานรวมกัน 

สมรรถนะรายวิชา  
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการองคการ  การบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต การจัดการ

ความเส่ียง การจัดการความขัดแยง  การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
2. วางแผนการจัดการองคการ และเพิ่มประสิทธิภาพขององคการตามหลักการ 
3. กาํหนดแนวทางจัดการความเส่ียง และความขัดแยงในงานอาชีพตามสถานการณ 
4. เลือกกลยุทธเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
5. ประยุกตใชกิจกรรมระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองคการ การเพ่ิมประสิทธิภาพขององคการ การบริหารงานคุณภาพและ            

เพ่ิมผลผลิตการจัดการความเส่ียง การจัดการความขัดแยงในองคการ กลยุทธการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน
การนํากิจกรรมระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตมาประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ 
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กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 2-2-3 
 (Information Technology for Works) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม  ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
การสืบคนและส่ือสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ 

2. สามารถสืบคน จัดเก็บ คนคืน สงผาน จัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ  นําเสนอและส่ือสารขอมูล
สารสนเทศในงานอาชีพโดยใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม และโปรแกรมสําเร็จรูป        
ที่เกี่ยวของ 

3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบคน จัดดําเนินการและส่ือสารขอมูลสารสนเทศ 
ในงานอาชีพ โดยใชคอมพิวเตอร อุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ  
และโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีเกี่ยวของ 

2. ใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมในการสืบคนและส่ือสารขอมูลสารสนเทศผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ   

3. จัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ 
4. นําเสนอและส่ือสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม  ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ  การสืบคนขอมูลสารสนเทศ  การจัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ              
การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอและส่ือสารขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ 
  

23



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาคหกรรม 
 
3400-1001 สัมมนาวิชาชพี 1-2-2 
 (Vocational Seminar) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. รูและเขาใจเกี่ยวกับความหมาย หลักการและรูปแบบการสัมมนาวิชาชีพ 
2. รูและเขาใจเกี่ยวกับการวางแผน การเตรียมการและการดําเนินการสัมมนาวิชาชีพ 
3. มีทักษะในการจัดสัมมนาวิชาชีพ 
4. มีทักษะในการประยุกตใชเทคโนโลยีในการจัดสัมมนา 
5. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถทํางานเปนทีมและมีทัศนคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย หลักการและรูปแบบการสัมมนาวิชาชีพ 
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการวางแผน การเตรียมการและการดําเนินการสัมมนาวิชาชีพ 
3. จัดสัมมนาไดตามลักษณะวิชาชีพ 
4. ประยุกตใชเทคโนโลยีในการจัดสัมมนาวิชาชีพไดตามหลักการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย หลักการและรูปแบบการสัมมนาวิชาชีพ วางแผน เตรียมการและ
ดําเนินการสัมมนาวิชาชีพ  จัดสัมมนาไดตามลักษณะวิชาชีพ ประยุกตใชเทคโนโลยีในการจัดสัมมนาวิชาชีพ 
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3400-1002 เทคนิคการนําเสนอผลงาน 1-4-3 
 (Presentation Techniques) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. รูและเขาใจความหมาย หลักการและประเภทการนําเสนอผลงาน 
2. มีทักษะในเลือกใชเทคนิคการนําเสนอผลงาน 
3. มีทักษะในการประยุกตใชเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน 
4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถทํางานเปนทีม และมีทัศนคติที่ดีตองานอาชีพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย หลักการและประเภทการนําเสนอผลงาน 
2. เลือกใชเทคนิคการนําเสนอผลงานไดตามการใชงาน 
3. ประยุกตใชเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงานไดตามหลกัการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย หลักการ และประเภทของการนําเสนอผลงาน การวางแผน เทคนิค
การนําเสนอผลงาน  การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการนําเสนอผลงาน 
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3400-1003 การพฒันาความคิดสรางสรรค 1-2-2 
 (Development Creative) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. รูและเขาใจความหมาย หลักการการพัฒนาความคิดสรางสรรค 
2. รูและเขาใจเก่ียวกับองคประกอบของความคิดสรางสรรค 
3. มีทักษะในการนําความคิดสรางสรรคมาพัฒนาและสรางผลงาน 
4. มีความคิดริเริม่สรางสรรคในการประยกุตใชเทคโนโลยใีนการพัฒนาสรางสรรคผลงานและมีเจตคติ

ที่ดีตองานอาชีพ 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย หลักการการพัฒนาความคิดสรางสรรค 
2. แสดงความรูเกี่ยวกับองคประกอบของความคิดสรางสรรค 
3. นําความคิดสรางสรรคมาพัฒนาและสรางผลงานไดตามหลักการ 
4. ประยุกตใชเทคโนโลยีในการพัฒนาสรางสรรคผลงานตามหลักการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย หลักการการพัฒนาความคิดสรางสรรค องคประกอบของความคิด
สรางสรรค  นําความคิดสรางสรรคมาพัฒนาและสรางผลงาน  การนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาสรางสรรค
ผลงาน 
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3400-1004 การจัดการงานวชิาชีพ 2-0-2 
 (Vocational Management) 
 
จุดประสงครายวชิาเพื่อให 

1. รูและเขาใจเกี่ยวกับการจัดการ กระบวนการจัดการธุรกิจ 
2. รูและเขาใจ การวิเคราะหงานตามกระบวนการจัดการงานวิชาชีพ 
3. มีทักษะในการดําเนินงานธุรกิจ และการบริการดานวิชาชีพ 
4. นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดการงานวิชาชีพ 
5. มีเจตคติท่ีดี ปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ ตามจรรยาบรรณดานวิชาชีพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการ กระบวนการจัดการธุรกิจ 
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการวิเคราะห ตามกระบวนการจัดการงานวิชาชีพ 
3. ดําเนินงานธุรกิจและการบริการในงานวิชาชีพ 
4. นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดการงานวิชาชีพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดการ กระบวนการจัดการธุรกิจ วิเคราะหงานตามกระบวนการ
จัดการงานวิชาชีพ ดําเนินงานธุรกิจและบริการดานวิชาชีพ นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดการงานวิชาชีพ 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 

 
3401-2001 อุตสาหกรรมส่ิงทอ 1-2-2 
3401-2002 วิวัฒนาการเครื่องแตงกาย 2-0-2 
3401-2003 เทคนิคการทําแบบตัดเส้ือผา 1-4-3 
3401-2004 เทคนิคการออกแบบเส้ือผา  1-4-3 
3401-2005 เทคนิคการตัดเย็บเส้ือผาสตรี 1-4-3 
3401-2006 เทคนิคการตัดเย็บเส้ือผาบรุษุ 1-4-3 
3401-2007 คอมพิวเตอรเพื่องานธรุกจิแฟช่ันและส่ิงทอ   1-4-3 
3401-2008 ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการแฟช่ันและส่ิงทอ  2-0-2 

  

28



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3401-2001 อุตสาหกรรมส่ิงทอ 1-2-2 
 (Textile Industry) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. รูและเขาใจเกี่ยวกับประเภท คุณสมบัติ ขบวนการผลิต  การตกแตงเสนใยเสนดายและผืนผา 
2. เขาใจหลักการ วิธีการ ข้ันตอนการทดสอบเสนใย เสนดาย ผืนผา  
3. มีทักษะในการใชเครื่องมืออุปกรณ สารเคมี ทดสอบคุณสมบัติของเสนใย เสนดายและผืนผา 
4. สามารถตัดสินใจและแกไขปญหาในการทํางาน อนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ใชพลังงาน         

อยางคุมคาและถูกวิธี 
5. เปนคนชางสังเกตมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ละเอียด รอบคอบ ขยันอดทน มีความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับประเภท คุณสมบัติ ขบวนการผลิต การตกแตงเสนใย เสนดายและผืนผา 
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ ข้ันตอนการทดสอบเสนใย เสนดาย ผืนผา 
3. เลือกใชเครื่องมือ อุปกรณ สารเคมี ทดสอบคุณสมบัติของเสนใย เสนดายและผืนผา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การจําแนกเสนใย เสนดาย และผืนผา ลักษณะโครงสรางคุณสมบัติทาง
กายภาพและทางเคมี  กระบวนการผลิต  การตกแตง  ประโยชนใชสอยและการดูแลรักษา  ความเคลื่อนไหว
ในทางอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
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3401-2002 ววิัฒนาการเครือ่งแตงกาย 2-0-2 
 (Revolution of Costume) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ประวัติการแตงกาย  วิวัฒนาการการแตงกายของไทย  และตางประเทศ 
2. สามารถนําความรูไปประยุกตใชในงานเส้ือผา 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  เห็นคุณคาในเอกลักษณขนบธรรมเนียมประเพณีการแตงกายของไทย 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับประวติัเครื่องแตงกาย  ววิัฒนาการแตงกายของไทย 
2. นําความรูมาประยุกตใชในงานเส้ือผาและการแตงกาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ประวัติการแตงกาย  วิวัฒนาการการแตงกายไทยและตางประเทศ  ประเพณี
การแตงกายของภาคตาง ๆ ในประเทศไทย ชนิด ลักษณะ เครื่องประกอบการแตงกายและการนํามาประยุกตใช
ในงานเส้ือผา 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3401-2003 เทคนิคการทําแบบตัดเสือ้ผา 1-4-3 
 (Pattern Making Techniques) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. รูและเขาใจหลักการเลือกและใชขนาดมาตรฐานเพ่ือการทําแบบตัดเส้ือผาสตรีและบุรุษ 
2. มีทักษะในการทําแบบตัด แยกแบบและปรับขนาดแบบตัดเส้ือผาสตรีและบุรุษ 
3. มีทักษะในการตัดเย็บเพ่ือทดลองแบบตัดและแกไขขอบกพรอง 
4. เปนคนชางสังเกตมีความรับผิดชอบ ประณีต รอบคอบขยันอดทน 
5. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ประยุกตใชเทคโนโลยีในการทํางาน 
6. ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการเลือกใชขนาดมาตรฐานเพ่ือการทําแบบตัดเส้ือผาสตรีและบุรุษ 
2. ทําแบบตัด แยกแบบและปรับขนาดแบบตัดเส้ือผาสตรีและบุรุษ 
3. ตัดเย็บเพื่อทดลองแบบตัดและแกไขขอบกพรอง 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเลือกและใชขนาดมาตรฐานเพื่อการสรางแบบตัด การแยกแบบตัด 
การปรับขนาดแบบตัดเส้ือผาสตรีและบุรุษ  การตัดเย็บเพ่ือทดลองแบบตัด  การแกไขขอบกพรองและ
ประยุกตใชเทคโนโลยีในการทํางาน 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3401-2004 เทคนิคการออกแบบเส้ือผา 1-4-3 
 (Clothing Design Techniques) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. รูและเขาใจหลักการออกแบบเสื้อผา  และเครื่องประกอบการแตงกาย 
2. วาดโครงรางหุนในอิรยิาบถตางๆ และวาดเส้ือผาประกอบบนหุน 
3. มีทักษะและเทคนิคการใชสีในงานออกแบบเส้ือผา 
4. มีทักษะในการออกแบบเส้ือผาใหเหมาะสมกับวัยและโอกาสตางๆ 
5. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนางาน ประยุกตใชเทคโนโลยีในการออกแบบเส้ือผา 
6. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบเส้ือผา และเครื่องประกอบการแตงกาย 
2. วาดโครงรางหุนในอิรยิาบถตางๆ และวาดเส้ือผาประกอบบนหุนไดตามขั้นตอน 
3. เลือกใชเทคนิคการใชสีในงานออกแบบเส้ือผาไดตามหลกัการ 
4. ออกแบบเส้ือผาไดเหมาะสมกับวยัและโอกาสตางๆ 
5. ประยุกตใชเทคโนโลยีในการออกแบบเส้ือผาไดตามหลักการใชงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเกี่ยวกับ หลักการออกแบบเส้ือผา วัสดุ เครื่องประกอบการแตงกาย  การวาดโครงราง
หุนในอิรยิาบถตางๆ  การวาดเส้ือผาประกอบหุน การใชสีในงานออกแบบ การออกแบบเส้ือผาใหเหมาะสมกับ
บุคลิกภาพ โอกาส นําเสนอผลงาน และประยุกตใชเทคโนโลยใีนการออกแบบเส้ือผา 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3401-2005 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาสตร ี 1-4-3 
 (Dressmaking Techniques) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. วิเคราะหแบบเส้ือเพ่ือการจัดหาวัสดุและวิธีการตัดเย็บ 
2. เลือกใชวัสดุ  วิธีการและอุปกรณการตัดเย็บ 
3. มีทักษะในการสรางแบบและตัดเย็บเส้ือผาสตรีแบบตางๆ 
4. เปนคนชางสังเกตมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ละเอียด รอบคอบ ขยันอดทน มีความรับผิดชอบ                

และมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. วิเคราะหแบบเส้ือเพ่ือการจัดหาวัสดุและวิธีการตัดเย็บไดตามหลักการ 
2. เลือกใชวัสดุ  วิธีการและอุปกรณการตัดเย็บไดตามหลักการ 
3. สรางแบบและตัดเย็บเส้ือผาสตรีแบบตางๆไดตามโอกาสท่ีใช 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิดและลักษณะเสื้อผาสตรี  การออกแบบ  การเลือกผา และการคํานวณผา  
การตกแตง  การสรางแบบ เทคนิคการตัดเย็บเส้ือผาสตรี การลองตัว แกไขสวนบกพรอง การตกแตงสําเร็จ         
และการบรรจุภัณฑ 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3401-2006 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาบุรษุ 1-4-3 
 (Men’s Wear Making Techniques) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. รู และเขาใจในการวิเคราะหแบบเส้ือ และกางเกงเพื่อการตัดเย็บ 
2. เลือกใชวัสดุ อุปกรณการตัดเย็บ 
3. มีทักษะในการสรางแบบและตัดเย็บเส้ือผาบุรุษและกางเกงแบบตาง ๆ 
4. มีความสนใจใฝรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทน สามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. วิเคราะหแบบเส้ือเพื่อการจัดหาวัสดุและวิธกีารตัดเย็บไดตามหลักการ 
2. เลือกใชวัสดุ  วิธกีารและอุปกรณการตัดเย็บไดตามหลักการ 
3. สรางแบบและตัดเย็บเส้ือผาบุรุษแบบตางๆไดตามโอกาสที่ใช 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหแบบเส้ือและกางเกง การเลือกใชวัสดุ และอุปกรณการตัดเย็บ 
การวัดตัว เทคนิคการสรางแบบเส้ือและกางเกง การตัดเย็บเส้ือ และกางเกง การแกไขแบบตัด การลองตัว        
การแกไขสวนบกพรอง  บรรจุภัณฑ  การตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน 
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3401-2007 คอมพิวเตอรเพ่ืองานธรุกจิแฟชั่นและส่ิงทอ 1-4-3 
 (Computer for Fashion and Textiles) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. รูและเขาใจเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปงานแฟช่ันและสิ่งทอ 
2. มีทักษะในการสืบคนและส่ือสารขอมูลดานแฟช่ันและส่ิงทอโดยใชอินเทอรเน็ต 
3. มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปงานแฟช่ันและสิ่งทอ 
4. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพ  

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปงานแฟช่ันและส่ิงทอ 
2. สืบคนและสื่อสารขอมูลดานแฟช่ันและสิ่งทอโดยใชอินเทอรเน็ต 
3. ใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปงานแฟช่ันและส่ิงทอ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปงานแฟช่ันและส่ิงทอ
สืบคนและส่ือสารขอมูลโดยใชอินเทอรเน็ต  ใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปงานแฟช่ันและส่ิงทอ 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3401-2008 ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการแฟชั่นและส่ิงทอ 2-0-2 
 (English for Fashion & Textile) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. รูและเขาใจความหมาย  ความสําคัญและประโยชนของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการ
แฟช่ันและส่ิงทอ 

2. รูและเขาใจเก่ียวกับคําศัพท  สํานวน  การอาน  การเขียน  และการสนทนาในงานวชิาชีพ 
3. มีทักษะในการอาน  การเขียนและการสนทนาในงานวิชาชีพ 
4. มีทักษะในการเขียนรายงาน  และเขียนจดหมายเก่ียวกับงานอาชีพ 
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
6. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการแฟช่ันและส่ิงทอ 
7. มเีจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการแฟช่ันและส่ิงทอ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญและประโยชนของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ             
เพื่อการจัดการแฟช่ันและส่ิงทอ 

2. แสดงความรูเกี่ยวกับคําศัพท  สํานวน  การอาน  การเขียน  และการสนทนาในงานวิชาชีพ 
3. อาน เขียนและสนทนาภาษาอังกฤษในงานวิชาชีพไดตามหลักการ 
4. ประยุกตใชเทคโนโลยีในการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการแฟช่ันและส่ิงทอ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การใชคําศัพท  สํานวน  การอาน  การเขียน  และการสนทนาในงานวิชาชีพ
การ จัดการแฟช่ันและส่ิงทอ การเขียนรายงานและการเขียนจดหมายเก่ียวกับงานอาชีพ 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 

 
 

3401-2101 เทคนิคการออกแบบเส้ือผาแฟช่ัน 1-4-3 
3401-2102 เทคนิคการออกแบบผลิตภณัฑส่ิงทอ 1-4-3 
3401-2103 เทคนิคการทําตนแบบเส้ือผาแฟช่ัน 1-4-3 
3401-2104 เทคนิคการทําตนแบบผลิตภณัฑส่ิงทอ 1-4-3 
3401-2105 เทคนิคการทําเส้ือบนหุน 1-6-3 
3401-2106 เทคนิคการตกแตงส่ิงทอ     1-4-3 
3401-2107 เทคนิคการตัดเย็บเส้ือผาเด็ก 1-4-3 
3401-2108 เทคนิคการทําเส้ือผาเพื่อการคา 1-6-3 
3401-2109 เทคนิคการตัดเย็บชุดวิวาหและชุดราตร ี 1-6-3 
3401-2110 เทคนิคการตัดเย็บเส้ือผาโอกาสพิเศษ 1-6-3 
3401-2111 เทคนิคการตัดเย็บเครื่องใชภายในบาน 1-4-3 
3401-2112 เทคนิคการนําเสนอผลงานแฟช่ัน 1-4-3 
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3401-2101 เทคนิคการออกแบบเส้ือผาแฟชั่น 1-4-3 
 (Fashion Clothing Design Techniques) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. รูและเขาใจเส้ือผาแฟช่ันสมัยนิยม  และแนวโนมของแฟช่ัน 
2. มีทักษะในการสืบคนขาวสารแฟชั่นตางประเทศ 
3. มีทักษะในการเลือกใชสีกับการออกแบบแฟช่ัน 
4. มีทักษะในการออกแบบเส้ือผาใหเหมาะสมกับวัย โอกาสที่ใช 
5. มีทักษะในการออกแบบแฟชั่นในรูปแบบของคอลเลคชั่น  พรอมเคร่ืองประกอบการแตงกาย 
6. นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานออกแบบแฟช่ัน  
7. มีทักษะในการนําเสนอผลงานเส้ือผาแฟช่ัน 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับเส้ือผาแฟช่ันสมัยนิยม  และแนวโนมของแฟช่ัน 
2. เลือกใชสีกับการออกแบบแฟช่ัน ไดตามหลักการ 
3. ออกแบบเส้ือผาใหเหมาะสมกับวัย โอกาสที่ใช 
4. ออกแบบแฟช่ันคอลเลคชั่นพรอมเครื่องประกอบการแตงกายตามรูปแบบท่ีกําหนด 
5. ประยุกตใชเทคโนโลยีในการสืบคนขาวสารแฟชั่นตางประเทศในงานออกแบบแฟช่ัน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวาดโครงรางหุนแฟช่ัน การใชสีกับการออกแบบแฟช่ัน การสืบคนขอมูล
แฟช่ันสมัยนิยม  แนวโนมของแฟช่ันในประเทศ และตางประเทศ  การออกแบบเส้ือผาแฟชั่นในรูปแบบ               
คอลเลคช่ันพรอมเคร่ืองประกอบการแตงกายตางๆ ตามสมัยนิยม  การนําเสนอผลงาน 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3401-2102 เทคนิคการออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 1-4-3 
 (Textile Product Design Techniques) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. รูและเขาใจหลักการออกแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ 
2. เลือกใชวัสดุในทองถิ่น ในการออกแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ 
3. มีทักษะการออกแบบและวิเคราะหงานผลิตภัณฑส่ิงทอ 
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาใชในการออกแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ 
5. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบและมีเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบผลิตภณัฑส่ิงทอ 
2. เลือกใชวัสดใุนทองถิ่น ในการออกแบบผลิตภณัฑส่ิงทอไดตามหลักการ 
3. ออกแบบและวิเคราะหงานผลิตภัณฑส่ิงทอ ไดตามหลักการ 
4. ประยุกตใชเทคโนโลยีมาใชในการออกแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ การเลือกใชวัสดุในทองถิ่น  การออกแบบ
ผลิตภัณฑส่ิงทอตามสมัยนิยม  การวิเคราะหผลิตภัณฑโดยคํานึงถึงความสวยงามประโยชนใชสอยและ               
ความตองการของตลาด  การนําเทคโนโลยีมาใชในการออกแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3401-2103 เทคนิคการทําตนแบบเส้ือผาแฟชั่น 1-4-3 
 (Fashion Product Prototype Techniques) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. รูและเขาใจหลักการทําตนแบบเส้ือผาแฟช่ัน  
2. เขาใจ วิธีการ ข้ันตอนการทําตนแบบเส้ือผาแฟชั่น 
3. มีทักษะในการทําตนแบบเส้ือผาแฟชั่น 
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการทําตนแบบเส้ือผาแฟชั่น 
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีทัศนคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการทําตนแบบเส้ือผาแฟช่ัน 
2. แสดงความรูเกี่ยวกับวิธีการ ข้ันตอนการทําตนแบบเส้ือผาแฟชั่น 
3. ทําตนแบบเส้ือผาแฟช่ันไดตามหลักการ 
4. ประยุกตใชเทคโนโลยีมาใชในการทําตนแบบเส้ือผาแฟช่ัน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการทําตนแบบเส้ือผาแฟช่ัน วิธีการและข้ันตอนการทําตนแบบเส้ือผาแฟช่ัน  
การตัดเย็บตนแบบเส้ือผาแฟช่ัน การตรวจสอบคุณภาพ การทดลองและแกไข  การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใช
ในการทําตนแบบเส้ือผาแฟช่ัน 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3401-2104 เทคนิคการทําตนแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 1-4-3 
 (Textiles Product) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. รูและเขาใจหลักการทําตนแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ  
2. เขาใจ วิธีการ ข้ันตอนการทําตนแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ 
3. มีทักษะในการทําตนแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ 
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการทําตนแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ 
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีทัศนคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการทําตนแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ 
2. แสดงความรูเกี่ยวกับวิธีการ ข้ันตอนการทําตนแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ 
3. ทําตนแบบผลิตภัณฑส่ิงทอไดตามหลักการ 
4. ประยุกตใชเทคโนโลยีมาใชในการทําตนแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการทําตนแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ วิธีการและขั้นตอนการทําตนแบบ
ผลิตภัณฑส่ิงทอ การตัดเย็บตนแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ การตรวจสอบคุณภาพ การทดลองและแกไข  การนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตใชในการทําตนแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3401-2105 เทคนิคการทําเส้ือผาบนหุน 1-6-3 
 (Draping Techniques) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. รูและเขาใจเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของการทําเส้ือผาบนหุน 
2. รูและเขาใจเกี่ยวกับชนิดของวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการทําเส้ือผาบนหุน 
3. มีทักษะในการทําแบบตัด ตัดเย็บและตกแตงเส้ือผาบนหุนแบบตางๆ 
4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ประณีต รอบคอบและมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนดิและลักษณะของการทําเส้ือผาบนหุน 
2. แสดงความรูเกี่ยวกับชนดิของวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทําเส้ือผาบนหุน 
3. ทําแบบตัด ตัดเย็บและตกแตงเส้ือผาบนหุนแบบตางๆไดตามหลักการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเกี่ยวกับชนดิและลักษณะของการทําเส้ือผาบนหุน ชนิดของวัสดุ เครื่องมือและอปุกรณ
ที่ใชในการทําเส้ือผาบนหุน การคํานวณวัสดุ เทคนิคการทําแบบตัด ตัดเย็บและตกแตงเส้ือผาบนหุน การลองตัว
และแกไขขอบกพรอง   
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3401-2106 เทคนิคการตกแตงส่ิงทอ 1-4-3 
 (Textile Decoration Techniques) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. รูและเขาใจเกี่ยวกับชนิดและลักษณะประโยชนและคุณสมบัติของส่ิงทอ 
2. รูและเขาใจการใชเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณในการตกแตงส่ิงทอ 
3. มีทักษะการออกแบบและตกแตงส่ิงทอโดยใชเทคนิควธิกีารตางๆ 
4. นําความรูมาประยุกตใชในการตกแตงเส้ือ 
5. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ประณีต รอบคอบ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนดิและลักษณะประโยชนและคุณสมบัติของส่ิงทอ 
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ วัสด ุและอุปกรณในการตกแตงส่ิงทอ 
3. ออกแบบและตกแตงส่ิงทอโดยใชเทคนิควธิีการตางๆไดตามหลักการ 
4. นําความรูมาประยุกตใชวัสดใุนการตกแตงเส้ือไดตามหลกัการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเกี่ยวกับ ชนิดและลักษณะประโยชนและคุณสมบัติของส่ิงทอ การเลอืกใชเครื่องมือ 
วัสดุ อุปกรณในการตกแตงส่ิงทอ การออกแบบ การเลือก การคํานวณวสัดุในการตกแตง การแกไข การตกแตง
สําเร็จและการบรรจภุัณฑ 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3401-2107 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาเดก็ 1-4-3 
 (Child Clothing Making Techniques) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. รูและเขาใจในการวิเคราะหแบบเส้ือเพ่ือการตัดเย็บ 
2. เลือกใชวัสดุ  และอุปกรณในการตัดเย็บเส้ือผาเด็ก 
3. มีทักษะในการสรางแบบและตัดเย็บเส้ือผาเด็กแบบตาง ๆ 
4. เปนคนชางสังเกต มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความรับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ปฏิบัติงาน         

โดยคํานึงถึงความปลอดภัย  และมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวในการวิเคราะหแบบเส้ือเพื่อการตัดเย็บ 
2. เลือกใชวัสดุ  และอุปกรณในการตัดเย็บเส้ือผาเด็ก ไดตามหลักการ 
3. สรางแบบและตัดเย็บเส้ือผาเด็กแบบตางๆ ไดตามหลักการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเกี่ยวกับ  การวิเคราะหแบบเส้ือ  การเลือกใชวัสดุ  อุปกรณการตัดเย็บ  เทคนิคการสราง
แบบ  การแกไขแบบตัด  การตัดเย็บเส้ือผาเด็กแบบตาง ๆ  การลองตัว  และการ แกไขสวนบกพรอง 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3401-2108 เทคนิคการทําเส้ือผาเพ่ือการคา 1-6-3 
 (Clothing Commercial Techniques) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. รูและเขาใจเทคนิคการตัดเย็บเส้ือผาเพ่ือการคา 
2. มีทักษะในการออกแบบเส้ือผาตามความตองการของลูกคา 
3. สามารถวิเคราะหแบบเส้ือเพื่อการสรางแบบและตัดเย็บ 
4. สรางแบบตัดเย็บเส้ือผาตามความตองการของลูกคา 
5. สามารถดําเนินธุรกิจตัดเย็บเส้ือผาเพื่อการคา 
6. มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับเทคนิคการตัดเย็บเส้ือผาเพ่ือการคา 
2. ออกแบบเส้ือผาตามความตองการของลูกคา 
3. วิเคราะหแบบเส้ือ สรางแบบและตัดเย็บไดตามหลักการ 
4. ดําเนินธุรกิจตัดเย็บเส้ือผาเพ่ือการคา ไดตามหลักการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ การวิเคราะห เทคนิคการสรางแบบ การปรับแบบ และตัดเย็บ
เส้ือเพื่อการคา การลองตัวและการแกไขขอบกพรอง และการบรรจุภัณฑเส้ือผา การกําหนดราคาคาบริการและ
ราคาขาย การดําเนินธุรกิจเส้ือผาเพ่ือการคา 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3401-2109 เทคนิคการตัดเย็บชุดววิาหและชุดราตร ี 1-6-3 
 (Wedding and Evening Dressmaking Techniques) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. รูและเขาใจ ชนิด ลักษณะของชุดวิวาหและชุดราตรี 
2. มีทักษะในการออกแบบชุดวิวาหและชุดราตรี 
3. มีทักษะในการวิเคราะหแบบชุดวิวาหและชุดราตรีเพ่ือการสรางแบบ ตัดเย็บและตกแตง  
4. มีทักษะในการสรางแบบ ตัดเย็บและตกแตงชุดวิวาหและชุดราตรี 
5. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ประณีต รอบคอบ ขยัน อดทนและมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับชนิด ลักษณะของชุดวิวาหและชุดราตรี 
2. ออกแบบชุดวิวาหและชุดราตรี ไดตามหลักการ 
3. วิเคราะหแบบชุดวิวาหและชุดราตรี สรางแบบ ตัดเย็บและตกแตงไดตามหลักการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิดและลักษณะชุดวิวาหและชุดราตรี การออกแบบ การวิเคราะหแบบ
ชุดวิวาหและชุดราตรี การเลือกใชเครื่องมือ อุปกรณและคํานวณวัสดุ การสรางแบบ การตัดเย็บและตกแตง          
การลองตัวและแกไขสวนบกพรอง  
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3401-2110 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาโอกาสพิเศษ 1-6-3 
 (Special Clothing Making Techniques) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. รูและเขาใจเกี่ยวกับชนิด  ลักษณะเส้ือผาโอกาสพิเศษ 
2. เลือกและคํานวณวัสดุในการตัดเย็บเส้ือผาโอกาสพิเศษ 
3. ออกแบบ  วิเคราะหแบบ  ตกแตง เส้ือผาโอกาสพิเศษ 
4. สรางแบบและตัดเย็บเส้ือผาโอกาสพิเศษ 
5. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด  ลักษณะเส้ือผาโอกาสพิเศษ 
2. เลือกและคํานวณวัสดุในการตัดเย็บเส้ือผาโอกาสพิเศษไดตามหลักการ 
3. ออกแบบ  วิเคราะหแบบ  สรางแบบและตัดเย็บ ตกแตงเส้ือผาโอกาสพิเศษไดตามหลักการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิดและลักษณะเส้ือผาโอกาสพิเศษ  การออกแบบ  การเลือกผา  และ                
การคํานวณวัสดุ  การตกแตง การสรางแบบเทคนิคการตัดเย็บเส้ือโอกาสพิเศษ  การลองตัวและแกไขสวน
บกพรอง การตกแตงสําเร็จและการบรรจุภัณฑ 
 

47



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3401-2111 เทคนิคการตัดเย็บเครือ่งใชภายในบาน 1-4-3 
 (Household Appliance Making Techniques) 
  
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. รูและเขาใจชนิด ลักษณะของเครื่องใชภายในบานจากส่ิงทอ 
2. มีทักษะในการออกแบบเครื่องใชภายในบานจากส่ิงทอ 
3. เลือกและคํานวณวัสดุ อุปกรณท่ีใชในการตัดเย็บเครื่องใชภายในบาน 
4. มีทักษะในการสรางแบบและตัดเย็บเครื่องใชภายในบาน 
5. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทน และมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด ลักษณะของเครื่องใชภายในบานจากส่ิงทอ 
2. ออกแบบเครื่องใชภายในบานจากส่ิงทอ ไดตามหลักการ 
3. เลือกและคํานวณวัสดุ อุปกรณท่ีใชในการตัดเย็บเครื่องใชภายในบานไดตามหลักการ 
4. สรางแบบและตัดเย็บเครื่องใชภายในบาน ไดตามหลักการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเครื่องใชภายในบานจากส่ิงทอ การเลือกและคํานวณวัสดุ 
การใชอุปกรณชวยเย็บ การสรางแบบ การตัดเย็บและตกแตงเครื่องใชภายในบาน การคิดคํานวณราคาตนทุน  
การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน  
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3401-2112 เทคนิคการนําเสนอผลงานแฟช่ัน 1-4-3 
 (Fashion Presentation Techniques) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. รูและเขาใจหลักการนําเสนอผลงานแฟช่ัน 
2. มีทักษะการนําเสนอผลงานแฟช่ันเส้ือผา 
3. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีประยุกตใชในการนําเสนอผลงาน 
4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถทํางานเปนทีม และมีทัศนคติที่ดีตองานอาชีพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการนําเสนอผลงานแฟช่ัน 
2. นําเสนอผลงานแฟช่ันเส้ือผา ไดตามหลักการ 
3. ประยุกตใชเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงานไดตามหลักการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักการ  ประเภทและรูปแบบของการนําเสนอผลงาน การวางแผน                    
การนําเสนอผลงานแฟช่ัน  การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการนําเสนอผลงานแฟช่ัน 
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คําอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
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3401-9001 คอมพิวเตอรเพ่ืองานธรุกจิแฟชั่น 1-4-3 
(Computer for Fashion Business) 

 

จุดประสงครายวชิา  เพื่อให 
1. เขาใจและมีทักษะในการใชโปรแกรมจัดทําเว็บเพจ 
2. ใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ 
3. มีทักษะในการสืบคนและส่ือสารขอมูลโดยใชอินเทอรเน็ต 
4. มีทักษะในการวางแผนจัดทําการคา  การประชาสัมพันธและการขายสินคาแฟช่ันบนอินเทอรเน็ต 
5. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศ 
6. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางเปนระบบ ดวยความอดทน ประณีต รอบคอบและปลอดภัย 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชโปรแกรมจัดทําเว็บเพจ 
2. ใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ 
3. สืบคนและสื่อสารขอมูลโดยใชอินเทอรเน็ต 
4. วางแผนจัดทําการคา การประชาสัมพันธและการขายสินคาเส้ือผาบนอินเทอรเน็ต 

 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อจัดทําเว็บเพจในการติดต้ังรานคา  การวางแผน         
การทําการคาบนอินเทอรเน็ต  การคนหาขอมูลการเผยแพรขอมูล  การประชาสัมพันธธุรกิจแฟช่ัน  การสราง
ความม่ันใจใหกับผูบริโภค  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จรรยาบรรณสําหรับการทําธุรกิจ
บนอินเทอรเน็ต 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3401-9002 การจัดการดานการตลาดแฟชั่น 2-0-2 
(Fashion Marketing Management) 

 
จุดประสงครายวชิา  เพื่อให 

1. รูและเขาใจหลักการจัดการดานตลาดแฟชั่น 
2. มีทักษะในการจัดการดานการตลาดแฟช่ัน 
3. มีทักษะในการวางแผน การดําเนินงานดานการตลาดแฟชั่น 
4. มีทักษะในการสืบคนและส่ือสารขอมูลในการจัดการดานการตลาดแฟช่ัน 
5. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ดีตองานอาชีพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการดานตลาดแฟช่ัน 
2. วางแผน ดําเนินงานและจัดการดานการตลาดแฟช่ันไดตามหลักการ 
3. สืบคนและสื่อสารขอมูลโดยใชอินเทอรเน็ตในการจัดการดานการตลาดแฟชั่น 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดการดานการตลาดแฟช่ัน  กระบวนการจัดการดานการตลาดแฟช่ัน  
การวางแผน  การดําเนินงาน การประชาสัมพันธ และนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการดานการตลาดสินคาแฟช่ัน 
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3401-9003 การจัดการคาปลีกสินคาแฟชั่น 1-4-3 
(Fashion Products Retail Management) 

 
จุดประสงครายวชิา  เพื่อให 

1. รูและเขาใจหลักการจัดการคาปลีกสินคาแฟช่ัน 
2. มีทักษะและในการจัดการคาปลีกสินคาแฟช่ัน 
3. มีทักษะในการจัดการ วางแผน การดําเนินงานและการประชาสัมพันธ 
4. มีทักษะในการสืบคนและส่ือสารขอมูลในการจัดการคาปลีกสินคาแฟช่ัน 
5. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ดีตองานอาชีพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการดานการคาปลีกสินคาแฟช่ัน 
2. วางแผน ดําเนินงานและจัดการคาปลกีสินคาแฟชั่นไดตามหลักการ 
3. สืบคนและสื่อสารขอมูลในการจัดการดานการคาปลีกสินคาแฟช่ัน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดการคาปลีกสินคาแฟช่ัน  กระบวนการจัดการคาปลีกสินคาแฟช่ัน  
ประเภทของการคาปลีกแฟช่ัน  การวางแผน  การดําเนินงาน การประชาสัมพันธ  และนําเทคโนโลยีมาใชในการ
จัดการคาปลีกสินคาแฟช่ัน 
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3401-9004 การบริหารธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอม 2-0-2 
(Small and Medium Business Management) 

 

จุดประสงครายวชิา  เพื่อให 
1. รูและเขาใจองคประกอบและความสําคัญของการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
2. รูและเขาใจในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด การบริหารงานบุคคล แหลงเงินทุน 
3. มีทักษะในการเขียนแผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการขาย 
4. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับองคประกอบและความสําคัญของการดําเนินธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอม 
2. วางแผนกลยุทธทางการตลาด การบริหารงานบุคคล แหลงเงินทุนไดตามหลักการ 
3. เขียนแผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการขาย ไดตามหลักการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ องคประกอบและความสําคัญในการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม        
การเขียนแผนธุรกิจและการเสนอแผนธุรกิจ  แหลงเงินทุน  สถาบันการเงิน  การคัดเลือกแหลงสินคา                            
การสงเสริมการขาย  คูแขงทางการตลาด  การจัดต้ังธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  การจัดฝกอบรม                   
การจัดสวนผสมการขาย  และการนําเทคโนโลยีมาใชในการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 
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3401-9005 การวิเคราะหผลิตภัณฑแฟชัน่และส่ิงทอ 1-2-2 
(Fashion &Textile Product Analysis) 

 
จุดประสงครายวชิา  เพื่อให 

1. รูและเขาใจชนิดลักษณะของผลิตภัณฑแฟชั่นและส่ิงทอ  
2. รูและเขาใจ หลักการและประโยชนของการวิเคราะหผลิตภัณฑแฟช่ันและส่ิงทอ 
3. มีทักษะในการวิเคราะหคุณสมบัติ คุณภาพของวัสดุ และคํานวณวัสดุที่ใชในการตัดเย็บผลิตภัณฑ

แฟช่ันและส่ิงทอ 
4. มีความรอบคอบ คิดวิเคราะห มีความสนใจใฝรู มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ  

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิดลักษณะของผลิตภัณฑแฟชั่นและส่ิงทอ 
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและประโยชนของการวิเคราะหผลิตภัณฑแฟช่ันและส่ิงทอ 
3. วิเคราะหคุณสมบัติ  คุณภาพของวัสดุ  และคํานวณวัสดุที่ใชในการตัดเย็บผลิตภัณฑแฟช่ัน              

และส่ิงทอไดตามหลักการ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเกี่ยวกับชนดิลักษณะของผลิตภณัฑแฟช่ันและส่ิงทอ  หลักการและประโยชนของการ
วิเคราะหผลิตภัณฑแฟช่ันและส่ิงทอ วเิคราะหคุณสมบัติ คุณภาพของวสัดุ และเลือกวัสดุที่ใชในการตัดเย็บ
ผลิตภณัฑแฟช่ันและส่ิงทอแบบตางๆ 
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3401-9006 การพัฒนาสรางสรรคงานออกแบบแฟช่ัน 1-2-2 
(Fashion Design Development Creation) 

 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. รูและเขาใจการพัฒนาความคิดสรางสรรคงานออกแบบแฟชั่น 
2. รูและขาใจเกี่ยวกับองคประกอบของแฟช่ัน 
3. มีทักษะในการสรางงานแฟช่ันจากแรงบันดาลใจ 
4. มีทักษะในการออกแบบสินคาแฟช่ัน 
5. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประยุกตใชวัสดุในงานออกแบบแฟชั่น 
6. นําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาสรางสรรคงานออกแบบแฟช่ันและมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสรางสรรคงานออกแบบแฟชั่น 
2. แสดงความรูเกี่ยวกับองคประกอบของแฟชั่น 
3. สรางงานแฟชัน่จากแรงบันดาลใจและออกแบบสินคาแฟชั่นไดตามหลักการ 
4. ประยุกตใชวัสดุในงานออกแบบแฟช่ันไดตามหลักการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสรางสรรคงานออกแบบแฟช่ัน  องคประกอบของแฟช่ัน         
การออกแบบสินคาแฟช่ัน  การประยุกตใชวัสดุในงานออกแบบแฟชั่น  การสรางสรรคงานแฟช่ันจากแรงบันดาลใจ  
การนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาสรางสรรคงานออกแบบแฟช่ัน 
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3401-9007 เทคนิคการตัดเย็บชุดไทย 1-6-3 
  (Thai Costume Dressmaking Techniques 

 
จุดประสงครายวชิา  เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ชนิด  ลักษณะชุดไทยพระราชนิยมและชุดไทยประยุกต 
2. มีทักษะในการวิเคราะหแบบเส้ือเพ่ือการสรางแบบและตัดเย็บชุดไทย 
3. มีทักษะการสรางแบบ  ตัดเย็บ  และตกแตงชุดไทยแบบตาง ๆ 
4. มีทักษะในการลองตัวและแกไขขอบกพรอง 
5. มีทักษะในการตกแตงสําเร็จและบรรจุภัณฑ 
6. เปนคนชางสังเกต มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความรับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง

ความปลอดภัย  และมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับความเขาใจ  ชนิด  ลักษณะชุดไทยพระราชนิยมและชุดไทยประยุกต 
2. วิเคราะหแบบเส้ือเพ่ือการสรางแบบและตัดเย็บชุดไทย ไดตามหลักการ 
3. สรางแบบ  ตัดเย็บ  และตกแตงชุดไทยแบบตาง ๆ ลองตัวและแกไขขอบกพรองไดตามหลักการ 
4. ตกแตงสําเร็จและบรรจุภัณฑไดตามหลักการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  ชนิดและลักษณะของชุดไทยพระราชนิยมและชุดไทยประยุกต  การออกแบบ  
การวิเคราะหแบบเส้ือเพื่อการสรางแบบและตัดเย็บ  การเลือกและคํานวณวัสดุ  เทคนิคการสรางแบบ  การตัดเย็บ  
การตกแตง  การลองตัวและการแกไขขอบกพรองชุดไทยพระราชนิยมและชุดไทยประยุกต 
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3401-9008 เทคนิคการตัดเย็บกางเกงสตร ี 1-4-3 
(Slacks Making Techniques) 

 
จุดประสงครายวชิา  เพื่อให 

1. รูและเขาใจเก่ียวกับชนิด  ลกัษณะของกางเกงสตร ี
2. เลือกและคํานวณวัสดุในการตัดเย็บกางเกงสตร ี
3. มีทักษะในการออกแบบ  วิเคราะหแบบเพื่อการสรางแบบ 
4. มีทักษะในการตัดเย็บและตกแตงกางเกงสตร ี
5. มีความคิดสรางสรรค  กิจนิสัยที่ดีในการทํางานและมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนดิ  ลักษณะของกางเกงสตร ี
2. เลือกและคํานวณวัสดุในการตัดเย็บกางเกงสตรีไดตามหลักการ 
3. ออกแบบและวิเคราะหแบบเพื่อการสรางแบบไดตามหลกัการ 
4. ตัดเย็บและตกแตงกางเกงสตรีไดตามหลักการ  

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิดและลักษณะของกางเกงสตรี  การออกแบบ  การเลือกและคํานวณวัสดุ  
อุปกรณ  เทคนิคการสรางแบบ  ตัดเย็บและตกแตงกางเกงสตรี  การลองตัว  การแกไขสวนบกพรอง               
การตกแตงสําเร็จและการบรรจุภัณฑ 
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3401-9009 ธรุกิจเส้ือผาสําหรับสัตวเลี้ยง 1-4-3 
(Clothing Business for Pet) 

 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. รูและเขาใจ ชนิดพันธุสัตวเลี้ยง  ลักษณะโครงสรางสัดสวนของสัตวเลี้ยง 
2. สามารถวิเคราะห  ความตองการของตลาด 
3. มีทักษะในการออกแบบเส้ือผาสําหรับสัตวเลี้ยง 
4. มีทักษะในการทําแบบตัดและตัดเย็บเส้ือผาสําหรับสัตวเลี้ยง 
5. สามารถดําเนินธุรกิจเส้ือผาสําหรับสัตวเลี้ยง 
6. เปนคนชางสังเกต  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  ประณีต  ละเอียด  รอบคอบ  ปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึง

ความปลอดภัย 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิดพันธุสัตวเลี้ยง ลักษณะโครงสรางสัดสวนของสัตวเลี้ยง 
2. วิเคราะหความตองการของตลาดและออกแบบเส้ือผาสําหรับสัตวเลี้ยงไดตามหลักการ 
3. ทําแบบตัดและตัดเย็บเส้ือผาสําหรับสัตวเลี้ยง ไดตามหลักการ 
4. ดําเนินธุรกิจเส้ือผาสําหรับสัตวเลี้ยง ไดตามข้ันตอน 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิดพันธุสัตวเลี้ยง ลักษณะโครงสรางสัดสวน วิเคราะหการตลาด การออกแบบ   
การวัดตัว  การทําแบบตัดและตัดเย็บ  บรรจุภัณฑ  การคิดคํานวณตนทุน  ราคาขาย  และการดําเนินธุรกิจเส้ือผา
สําหรับสัตวเลี้ยง 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 

 
3401-8001 ฝกงาน *-*-4 
3401-8002 ฝกงาน 1 *-*-2 
3401-8003 ฝกงาน 2 *-*-2 
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3401-8001 ฝกงาน * - * - 4 
(On-the-Job Training) 

 
จุดประสงครายวชิาเพื่อให 

1. เขาใจข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ      

จนเกิดความชํานาญ  มีทักษะและประสบการณ  นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัยคุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน 
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามข้ันตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ

แหลงวิทยาการกําหนด 
3. พัฒนาการทํางานท่ีปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ  สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผาน
ความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาการฝกงาน 
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3401-8002 ฝกงาน  1 * - * - 2 
(On-the-Job Training 1) 

 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ      

จนเกิดความชํานาญ  มีทักษะและประสบการณ  นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัยคุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน 
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามข้ันตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ

แหลงวิทยาการกําหนด 
3. พัฒนาการทํางานท่ีปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ  สถานประกอบอาชีพ
อิสระหรือแหลงวิทยาการ  ใหเกิดความชํานาญ  มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค  โดยผาน
ความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้นๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาการฝกงาน 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3401-8003 ฝกงาน  2 * - * - 2 
(On-the-Job Training 2) 
 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ  สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ        

จนเกิดความชํานาญ  มีทักษะและประสบการณ  นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัยคุณธรรม 

จริยธรรม  ความคิดสรางสรรค  ขยัน  อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน 
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามข้ันตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ

แหลงวิทยาการกําหนด 
3. พัฒนาการทํางานท่ีปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ  สถานประกอบอาชีพ
อิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผาน
ความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน   
ตลอดระยะเวลาการฝกงาน 

(ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานใหมหรืองานท่ีตอเนื่องจากรายวิชา 3401-8002 ในสถานประกอบการ         
สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการแหงเดิมหรือแหงใหม) 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

 
3401-8501 โครงการ *-*-4 
3401-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3401-8503 โครงการ 2 *-*-2 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3401-8501 โครงการ * - * - 4 
(Project) 
 

จุดประสงครายวชิาเพื่อให 
1. เขาใจข้ันตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรู และทักษะในการสร างและหรือพัฒนางานในสาขา วิชาชีพ                          

ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบ            

มวีินัยคุณธรรม  จริยธรรม  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  ขยัน  อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. เก็บขอมูลวิเคราะหสรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ 
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพ  
ที่ศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบัติงาน             
เชิงระบบ การเลือกหัวขอโครงการการศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิงการเขียนโครงการ การดําเนินงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ
ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3401-8502 โครงการ 1 * - * - 2 
(Project 1) 
 

จุดประสงครายวชิาเพื่อให 
1. เขาใจข้ันตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตาม

กระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบ         

มีวนัิย  คุณธรรม  จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ 
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพ  
ที่ศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคนหรือการปฏิบัติงาน              
เชิงระบบการเลือกหัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิงการเขียนโครงการการดําเนินงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ
ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด 
  

66



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3401-8503 โครงการ 2 * - * - 2 
(Project 2) 
 

จุดประสงครายวชิาเพื่อให 
1. เขาใจข้ันตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรู และทักษะในการสร างและหรือพัฒนางานในสาขา วิชาชีพ                         

ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบ          

มวีินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ 
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพ      
ที่ศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคนหรือการปฏิบัติงาน              
เชิงระบบการเลือกหัวขอโครงการการศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการการดําเนินงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ
ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด  
 (ผูเรียนสามารถจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางานท่ีตอเน่ืองจากรายวิชา 3401-8502 หรือเปน
โครงการใหม) 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

 
 
 
 

คําอธบิายรายวิชา 
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

อธิบายรายวิชา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 0-2-0 
3000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 0-2-0 
3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 0-2-0 
3000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 0-2-0 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3000-2001 กจิกรรมองคการวชิาชพี 1 0-2-0 
(Vocational Activities 1) 

 
จุดประสงครายวชิาเพื่อให 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนองคกร 
ชุมชนและสังคม  

2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม

สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ 
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค

ของกิจกรรม 
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ 
เพ่ือพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนา
กิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยในการจัดและ
รวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3000-2002 กจิกรรมองคการวชิาชพี 2 0-2-0 
(Vocational Activities 2) 

 
จุดประสงครายวชิาเพื่อให 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนองคกร 
ชุมชนและสังคม 

2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม

สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ 
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค

ของกิจกรรม 
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ  
เพ่ือพัฒนาตนเอง  องคกร  ชุมชนและสังคม  การวางแผน  ดําเนินการ  ติดตามประเมินผล  แกไขปญหาและ
พัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยในการจัด
และรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3000-2003 กจิกรรมองคการวชิาชพี 3 0-2-0 
(Vocational Activities 3) 

 
จุดประสงครายวชิาเพื่อให 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนองคกร 
ชุมชนและสังคม  

2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม

สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ 
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค

ของกิจกรรม 
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ  
เพ่ือพัฒนาตนเอง  องคกร  ชุมชนและสังคม  การวางแผน  ดําเนินการ  ติดตามประเมินผล  แกไขปญหาและ
พัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยในการ
จัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3000-2004 กจิกรรมองคการวชิาชพี 4 0-2-0 
(Vocational Activities 4) 

 
จุดประสงครายวชิาเพื่อให 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนองคกร 
ชุมชนและสังคม  

2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม

สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ 
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค

ของกิจกรรม 
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ 
เพ่ือพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนา
กิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยในการจัดและ
รวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 
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