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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวชิาคหกรรม 

สาขาวิชาเทคโนโลยอีอกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ 

 
จุดประสงคสาขาวิชา 

 
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานการส่ือสาร ทักษะการคิดและการแกปญหา และ

ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ

ของงานอาชีพท่ีสัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพเทคโนโลยีออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ ใหทัน
ตอการเปล่ียนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานดานเทคโนโลยี
ออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 

4. เพื่อใหสามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเทคโนโลยีออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 
6. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเทคโนโลยีออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอในสถานประกอบการและประกอบ

อาชีพอิสระ  รวมท้ังการใชความรูและทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงข้ึนได 
7. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เปนผูมี

ความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 

คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา 
คหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 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 ประยุกตใชหลักการบริหารจัดการเพ่ือสงเสริมและพัฒนางานอาชีพ 
3.4 เลือก ใชและบํารุงรักษา เคร่ืองมือ อุปกรณในงานออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 
3.5 ใชเทคนิคการออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอข้ันสูง 
3.6 เลือกใชวัสดุในงานออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 
3.7 วิเคราะหผลิตภัณฑในงานออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 
3.8 ผลิตผลิตภัณฑแฟช่ันและส่ิงทอตนแบบ 
3.9 ดําเนินธุรกิจในงานออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 
3.10 ใชเทคนิคการนําเสนองานออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 
3.11 ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 
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โครงสราง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาคหกรรม 
สาขาวิชาเทคโนโลยอีอกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ 

 
 

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 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 หรือสาขาท่ีเกี่ยวของกับ ผาและเครื่องแตงกาย 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 การเมืองการปกครองไทย 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 
3401-2008 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการแฟช่ันและส่ิงทอ 2-0-2 
3401-2101 เทคนิคการออกแบบเส้ือผาแฟช่ัน 1-4-3 
3401-2112 เทคนิคการนําเสนอผลงานแฟช่ัน 1-4-3 
3402-2001 เทคนิคการออกแบบและตัดเย็บเส้ือผาแฟช่ัน 1 1-4-3 
3402-2002 เทคนิคการออกแบบและตัดเย็บเส้ือผาแฟช่ัน 2 1-4-3 
3402-2003 คอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 1-4-3 
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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 
3402-2101 การวิเคราะหผลิตภัณฑแฟช่ันและส่ิงทอ 1-2-2 
3402-2102 การพัฒนาสรางสรรคงานออกแบบแฟช่ันสูอาเซียน 1-2-2 
3402-2103 เทคนิคการออกแบบลายผา 1-2-2 
3402-2104 สีในงานออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 1-2-2 
3402*2101 ถึง 3402*2199   รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ *-*-* 
  หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 
 
รายวิชาทวภิาคี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3402-5101 งานเทคโนโลยีการออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 1 *-*-* 
3402-5102 งานเทคโนโลยีการออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 2 *-*-* 
3402-5103 งานเทคโนโลยีการออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 3 *-*-* 
3402-5104 งานเทคโนโลยีการออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 4 *-*-* 
3402-51XX งานเทคโนโลยีการออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ … *-*-* 

 

 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 3402-8001  หรือรายวิชา 3402-8002  และ 3402-8003 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3402-8001 ฝกงาน *-*-4 
3402-8002 ฝกงาน 1 *-*-2 
3402-8003 ฝกงาน 2 *-*-2 
 

 2.5  โครงการพัฒนาทักษะวชิาชพี (4 หนวยกิต) 
 

ใหเลือกเรียนรายวิชา 3402-8501  หรือรายวิชา 3402-8502  และ 3402-8503 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3402-8501 โครงการ *-*-4 
3402-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3402-8503 โครงการ 2 *-*-2 

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาท่ีเสนอแนะ  หรือเลือกเรียนจากรายวิชา        
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา           
โดยตองไมเปนรายวิชาท่ีเคยศึกษามาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหศึกษาโดยไมนับหนวยกิตรวม          
ในเกณฑการสําเร็จการศึกษา 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3402-9001 การออกแบบ 2 มิติ 1-2-2 
3402-9002 การออกแบบ 3 มิติ 1-2-2 
3000-9201 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2-0-2 
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 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
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 

 

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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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 

17
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คําอธบิายรายวิชา 
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาคหกรรม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ 
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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 
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 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. รูและเขาใจเกีย่วกับองคประกอบของความคิดสรางสรรค 
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 

 
 

3402-2001 เทคนิคการออกแบบและตัดเย็บเส้ือผาแฟช่ัน 1 1-4-3 
3402-2002 เทคนิคการออกแบบและตัดเย็บเส้ือผาแฟช่ัน 2 1-4-3 
3402-2003 คอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ 1-4-3 
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3402-2001 เทคนิคการออกแบบและตดัเย็บเส้ือผาแฟชัน่ 1 1-4-3 
 (Fashion Design and Apparel Production 1) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. รูและเขาใจหลักการออกแบบและตัดเย็บเส้ือผาแฟช่ันข้ันพื้นฐาน 
2. มีทักษะวาดเส้ือผาแฟช่ัน ลงสี แสงเงา ลักษณะพื้นผิวของผา 
3. มีทักษะในการสรางแบบและตัดเย็บเส้ือผาแฟช่ันข้ันพื้นฐาน 
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานออกแบบและตัดเย็บเส้ือผาแฟช่ัน 
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีทัศนะคติที่ดีตองานอาชีพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบเส้ือผาแฟช่ันข้ันพื้นฐาน 
2. วาดเส้ือผาแฟชั่น ลงสี แรงเงา ลักษณะพ้ืนผิวของผาตามหลักการ 
3. สรางแบบและตัดเย็บเส้ือผาแฟช่ันตามหลักการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ และตัดเย็บเส้ือผาแฟชั่นข้ันพื้นฐาน การวาดเส้ือผาแฟช่ัน และ
รายละเอียดทางเส้ือผา การลงสี แสงเงา ลักษณะพื้นผิวของผา การสรางแบบและตัดเย็บเส้ือผาแฟช่ัน การนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตใชในการออกแบบและตัดเย็บเส้ือผาแฟชั่นข้ันพ้ืนฐาน 
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3402-2002 เทคนิคการออกแบบและตดัเย็บเส้ือผาแฟชัน่ 2 1-4-3 
 (Fashion Design and Apparel Production 2) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. รูและเขาใจหลักการออกแบบและตัดเย็บเส้ือผาแฟช่ันข้ันสูง 
2. มีทักษะในการคนควา ทดลองแบบตัดเส้ือผาแฟช่ัน สตรี บุรุษ เส้ือผาเด็ก 
3. มีทักษะในการสรางแบบและตัดเย็บเส้ือผาแฟช่ันข้ันสูง 
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานออกแบบและตัดเย็บเส้ือผาแฟช่ัน 
5. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบและมีทัศนะคติที่ดีตองานอาชีพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบเส้ือผาแฟช่ันข้ันสูง 
2. พัฒนา คนควา ทดลองแบบตัดเส้ือผาแฟชั่น สตรี บุรุษ เส้ือผาเด็ก ตามหลักการ 
3. สรางแบบและตัดเย็บเส้ือผาแฟช่ันตามหลักการ 
4. สรางสรรคผลิตผลงานการออกแบบและตัดเย็บเส้ือผาแฟชั่นข้ันสูง 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ และตัดเย็บเส้ือผาแฟชั่นข้ันสูง การพัฒนา คนควาทดลองแบบตัด 
การผลิตผลงานจากแบบตัดดวยผาทดลอง เส้ือผาแฟช่ัน สตรี บุรุษ เส้ือผาเด็ก การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใช
ในการออกแบบตัดเย็บเส้ือผาแฟชั่นข้ันสูง 
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3402-2003 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบแฟชัน่และส่ิงทอ 1-4-3 
 (Computer for Fashion Design and Textiles) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจและมีทักษะในการใชคอมพิวเตอรเพื่อชวยในการวาดภาพโครงสรางของเส้ือผาและ
รายละเอียดของการตัดเย็บ 

2. ใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปในการออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ 
3. มีทักษะในการสืบคนและส่ือสารขอมูลโดยใชอินเทอรเน็ต 
4. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศ  
5. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางเปนระบบ ดวยความอดทน ประณีต รอบคอบและปลอดภัย 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรเพื่อชวยในการวาดภาพโครงสรางของเส้ือผาและ
รายละเอียดของการตัดเย็บ 

2. ใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปในการออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชคอมพิวเตอรในการวาดโครงสรางเส้ือผา  รายละเอียดของการตัดเย็บ
ในลักษณะตาง ๆ  การนําเสนอผลงาน  โปรแกรมสําเร็จรูปในการออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ  
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 

 
 

3402-2101 การวิเคราะหผลิตภณัฑแฟช่ันและส่ิงทอ 1-2-2 
3402-2102 การพฒันาสรางสรรคงานออกแบบแฟชั่นสูอาเซียน 1-2-2 
3402-2103 เทคนิคการออกแบบลายผา 1-2-2 
3402-2104 สีในงานออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ 1-2-2 
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3402-2101 การวิเคราะหผลิตภัณฑแฟชัน่และส่ิงทอ 1-2-2 
 (Fashion &Textile Product Analysis) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

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

แฟช่ันและส่ิงทอ 
4. มีความรอบคอบ คิดวิเคราะห มีความสนใจใฝรู มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ  

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของผลิตภัณฑแฟช่ันและส่ิงทอ 
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและประโยชนของการวิเคราะหผลิตภัณฑแฟช่ันและส่ิงทอตามหลักการ 
3. วิเคราะหคุณสมบัติ คุณภาพของวัสดุและคํานวณวัสดุที่ใชในการตัดเย็บผลิตภัณฑแฟช่ันและส่ิงทอ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดลักษณะของผลิตภัณฑแฟชั่นและส่ิงทอ  หลักการและประโยชนของการ
วิเคราะหผลิตภัณฑแฟช่ันและส่ิงทอ วิเคราะหคุณสมบัติ คุณภาพของวัสดุ และเลือกวัสดุที่ใชในการตัดเย็บ
ผลิตภัณฑแฟช่ันและส่ิงทอแบบตางๆ 
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3402-2102 การพฒันาสรางสรรคงานออกแบบแฟชั่นสูอาเซียน 1-2-2 
 (Fashion Design Development Creation for ASEAN) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. รูและเขาใจการพัฒนาความคิดสรางสรรคงานออกแบบแฟชั่น 
2. รูและเขาใจเกีย่วกับองคประกอบของแฟช่ัน 
3. มีทักษะในการสรางงานแฟชั่นจากแรงบนัดาลใจ 
4. มีทักษะในการออกแบบสินคาแฟช่ัน 
5. มีความคิดริเริม่สรางสรรคในการประยกุตใชวัสดใุนงานออกแบบแฟช่ัน 
6. นําเทคโนโลยมีาใชในการพฒันาสรางสรรคงานออกแบบแฟชั่นและมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการพัฒนาสรางสรรคงานออกแบบและองคประกอบแฟช่ัน 
2. สรางสรรคงานแฟช่ันจากแรงบันดาลใจ 
3. ออกแบบสินคาแฟชั่นตามหลักการใชงาน 
4. ประยุกตใชวัสดุในงานออกแบบแฟช่ัน 
5. เลือกใชเทคโนโลยใีนการพัฒนาสรางสรรคงานออกแบบแฟช่ัน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสรางสรรคงานออกแบบแฟชั่น  องคประกอบของแฟช่ัน 
การออกแบบสินคาแฟชั่น การประยุกตใชวัสดุในงานออกแบบแฟชั่น การสรางสรรคงานแฟช่ันจากแรงบันดาลใจ  
การนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาสรางสรรคงานออกแบบแฟช่ัน 
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3402–2103 เทคนิคการออกแบบลายผา 1-2-2 
 (Textiles Design Technique) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. รูและเขาใจหลักการออกแบบลายผาประเภทตาง ๆ 
2. มีทักษะในการออกแบบลายผาประเภทตาง ๆ 
3. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาใชในการออกแบบลายผา 
4. มีความคิดริเริม่สรางสรรคในการปฏิบัติงาน มีความรับรบัผิดชอบและมีทัศนะคติท่ีดตีองานอาชีพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการออกแบบลายผาประเภทตาง ๆ 
2. ออกแบบลายผาประเภทตาง ๆตามหลักการและวธิีการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบลายผา ฝกทักษะการออกแบบลายผาประเภทตางๆ          
และนํามาประยุกตใชในงานออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ 
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3402–2104 สีในงานออกแบบแฟชัน่และส่ิงทอ 1-2-2 
 (Color for Fashion and Textiles) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. รูและเขาใจความเปนมาของทฤษฎีสี คุณสมบัติและคุณลักษณะของสี 
2. รูและเขาใจหลักการใชสีในการออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ 
3. มีทักษะนําหลักการใชสีในการออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 
4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการปฏิบัติงาน มีความรับรับผิดชอบและมีทัศนะคติที่ดีตองานอาชีพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับความเปนมาของทฤษฎีสี คุณสมบัติและคุณลักษณะของสี 
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชสีในการออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ 
3. การออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอโดยใชหลักการใชสีตามหลักการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความเปนมาของทฤษฎีสี ชนิดและคุณลักษณะของสี หลักการใชสีเพ่ือใหเกิด
ความเขาใจและสามารถนําไปใชในการออกแบบ ฝกทักษะการใชสีในการออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ 
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คําอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
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3402-9001 การออกแบบ 2 มิต ิ 1-2-2 
(Two-Dimensional Design) 

 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. รูและเขาใจหลักการออกแบบ 2 มิติ 
2. มีทักษะในการสรางกระบวนการความคิดของการออกแบบ 
3. มีทักษะในการใชหลักการออกแบบ 
4. มีทักษะในการส่ือความหมายในงานออกแบบ 
5. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการออกแบบ 2 มิติ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบ 2 มิติ 
2. สรางกระบวนการความคิดของการออกแบบตามหลักการ 
3. ออกแบบ 2 มิติไดตามหลักการและกระบวนการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาหลักการออกแบบ 2 มิติ ฝกทักษะการสรางกระบวนการความคิด 
การใชทัศนะธาตุทางศิลปะและ การออกแบบ ไดแก จุด เสน รูปราง รูปทรง ลักษณะพื้นผิว สี น้ําหนัก พ้ืนที่วาง 
และหลักการออกแบบ ไดแก ความกลมกลืน การขัดแขง เอกภาพ จังหวะ ความสมดุล สัดสวน รวมไปถึงการส่ือ
ความหมายในการออกแบบ 
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3402-9002 การออกแบบ 3 มิต ิ 1-2-2 
(Three-Dimensional Design) 

 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. รูและเขาใจหลักการออกแบบ 3 มิติ 
2. มีทักษะในการสรางกระบวนการความคิดของการออกแบบ 
3. มีทักษะในการใชหลักการออกแบบเนนความเขาใจเรื่อง ความสัมพันธของรูปทรงและพื้นท่ี 
4. มีทักษะในการส่ือความหมายและความคิดสรางสรรคในงานออกแบบ 
5. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการออกแบบ 3 มิติ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบ 3 มิติ 
2. สรางกระบวนการความคิดของการออกแบบตามหลักการ 
3. การออกแบบเนนความเขาใจเรื่อง ความสัมพันธของรูปทรงและพ้ืนที่ตามหลักการ 
4. ออกแบบ 3 มิติไดตามหลักการและกระบวนการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาหลักการออกแบบ 3 มิติ ฝกทักษะการสรางกระบวนการความคิด 
การใชทัศนะธาตุทางศิลปะและ การออกแบบ เนนความเขาใจเรื่อง ความสัมพันธของรูปทรงและพ้ืนที่ การส่ือ
ความหมายและความคิดสรางสรรค 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 

 
3402-8001 ฝกงาน *-*-4 
3402-8002 ฝกงาน 1 *-*-2 
3402-8003 ฝกงาน 2 *-*-2 
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3402-8001 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. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ  สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผาน
ความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาการฝกงาน 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3402-8002 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. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 

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

3402-8003 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. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ  สถานประกอบอาชีพ
อิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผาน
ความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน   
ตลอดระยะเวลาการฝกงาน 

(ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานใหมหรืองานท่ีตอเนื่องจากรายวิชา 3402-8002 ในสถานประกอบการ         
สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการแหงเดิมหรือแหงใหม) 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

 
3402-8501 โครงการ *-*-4 
3402-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3402-8503 โครงการ 2 *-*-2 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3402-8501 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 

3402-8502 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 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3402-8503 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 3402-8502 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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