หลักสูตรประกาศนียบัตร
การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
(Certificate in Value Added Creation of Woven Textiles)

พุทธศักราช ๒๕๕๖

วิทยาลัยชุมชนแพร่
สานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนที่ 1
องค์ประกอบ

1
ส่วนที่ 1
องค์ประกอบ
หลักสูตรประกาศนียบัตร การสร้างมูลค่าเพิ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
Certificate in Value Added Creation of Woven Textiles
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : ประกาศนียบัตรการสร๎างมูลคําเพิ่มสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม
ภาษาอังกฤษ : Certificate in Value Added Creation of Woven Textiles
2. ชื่อประกาศนียบัตร
ภาษาไทย : ประกาศนียบัตรการสร๎างมูลคําเพิ่มสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม
ภาษาอังกฤษ : Certificate in Value Added Creation of Woven Textiles
3. หลักการ และเหตุผลการพัฒนาหลักสูตร
จังหวัดแพรํเป็นจังหวัดที่มี ผ๎าหม๎อห๎อมและผ๎าทอพื้ นเมือง เป็นสินค๎าหลักของจังหวัดแพรํ
ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง แตํ ก ารประกอบธุ ร กิ จ ด๎ า นสิ่ ง ทอและเครื่ อ งนุํ ง หํ ม ในระดั บ ชุ ม ชน มั ก พบปั ญ หาสิ น ค๎ า
มี ย อดจ าหนํ า ยไมํ ม าก เนื่ อ งจากรู ป แบบของสิ น ค๎ า ไมํ ต รงกั บ ความต๎ อ งการของตลาด สิ น ค๎ า ไมํ มี ค วาม
หลากหลาย สินค๎ามีลักษณะที่คล๎ายๆ กัน จึงทาให๎เกิดแนวคิดที่จะสร๎างการเพิ่มมูลคําและความแตกตํางของ
สินค๎า รวมทั้งความเป็นเอกลักษณ์ของสินค๎า เป็นที่มาของหลักสูตรประกาศนียบัตร การสร๎างมูลคําเพิ่มสินค๎า
สิ่งทอและเครื่องนุํงหํม เพื่อตลาดภายในและตํางประเทศ ซึ่ งในระยะสั้นนี้ ควรมุํงเน๎นที่การพัฒนาไปที่การ
พัฒนาผ๎าหม๎อห๎อมและสินค๎าสิ่งทอที่มีลักษณะด๎านแฟชั่นกํอน ดังนั้นควรมีรายวิชาที่ครอบคลุมธุรกิจต๎นน้า
กลางน้ า และปลายน้ า ดั งนี้ ธุร กิ จ ต๎ น น้ า ผู๎ ป ระกอบการควรได๎ รับ การถํ ายทอดเกี่ย วกับ เรื่อ ง การสร๎ า ง
มู ล คํ า เพิ่ ม ให๎ กั บ ผ๎ า ทอ เทคนิ ค การฟอกย๎ อ ม การตกแตํ ง ส าเร็ จ การสร๎ า งลวดลายผ๎ า ธุ ร กิ จ กลางน้ า
ผู๎ประกอบการควรได๎รบการถํายทอดเกี่ยวกับเรื่อง การสร๎างแพทเทิร์นเสื้อผ๎าอุตสาหกรรม ระบบการผลิต
เสื้อผ๎าอุตสาหกรรม การออกแบบและพัฒนาการผลิตกระเป๋า การควบคุมคุณภาพการผลิตสินค๎าแฟชั่น การ
จัดการเอกสารควบคุมการผลิต ธุรกิจปลายน้า ผู๎ประกอบการควรได๎รับการถํายทอดเกี่ยวกับเรื่อง การวิจัยและ
ค๎นหาลูกค๎ากลุํมเป้าหมายการวางแผนและการจัดการธุรกิจสินค๎าแฟชั่น และการจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจ
แฟชั่นผ๎า เป็นต๎น
จั ง หวั ด แพรํ จึ ง ได๎ เ สนอจั ด ตั้ ง วิ ท ยาลั ย ชุ มชนแพรํ เ พื่ อ เป็ น กลไกหนึ่ ง และใ ห๎
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์จัดทาโครงการพัฒนาการศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับการแก๎ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ของประเทศ เพื่ อ เป็ น หลั ก สู ต รการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาอาชี พ และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนใน
จังหวัดแพรํ และการดาเนินงานจะต๎องเกิดจากความต๎องการและความพร๎ อมของชุมชน บริหารจัดการตาม
ปรัชญาและหลักการชองวิทยาลัยชุมชน ประชาชนมีสํวนรํวมและเป็นเจ๎าของทุกขั้นตอน ใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํใน
พื้นที่ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด จัดการศึกษาในระบบเครือขําย และมีความรํวมมือจากทุกภาคสํวนของชุมชน
จังหวัด เพื่อให๎วิทยาลัยชุมชนเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอันจะ
นาไปสูํการสร๎างความเข๎มแข็งกับชุมชน วิทยาลัยชุมชนแพรํ เป็นวิทยาลัย 1 ใน 20 แหํงจากวิทยาลัยชุมชน
ทั่ ว ประเทศ เป็ น สถาบั น ทางการศึ ก ษาของรั ฐ สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จั ด ตั้ ง และด าเนิ น งานโดยใช๎ ห ลั ก การตามแนวทางการปฏิ รู ป การศึ ก ษา และ
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มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2545 โดยการจัดตั้งและการดาเนินงาน
จะต๎ อ งเกิ ด จากความต๎ อ งการ และความพร๎ อ มของชุ ม ชน บริ ห ารจั ด การตามปรั ช ญา และหลั ก การ
ของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ประชาชนมี สํ ว นรํ ว มและเป็ น เจ๎ า ของทุ ก ขั้ น ตอน ใช๎ ท รั พ ยากรที่ มี อ ยูํ ใ นพื้ น ที่ ใ ห๎
เกิดประโยชน์สูงสุด จัดการศึกษาในระบบเครือขําย และ มีความรํวมมือจากทุกภาคสํวนของชุมชน จังหวัด
เพื่อให๎วิทยาลัยชุมชนเป็นกลไกสาคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอันจะนาไปสูํ
การสร๎างความเข๎มแข็งให๎ชุมชน แตํละวิทยาลัยมีพันธกิจที่รัฐมอบหมายให๎จัดการศึกษาในระดับต่ากวําระดับ
ปริญญาในทุกสาขาวิชาที่สอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชนที่วิทยาลัยตั้งอยูํ ซึ่งจัดการศึกษาอยํางน๎อย ๔
ประเภท ได๎แกํ หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ และวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาอาชีพและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรปรับพื้นฐาน หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น หรือรายวิชาที่ใช๎
จั ด ใ ห๎ ผู๎ เ รี ย น เ พื่ อ ป รั บ พื้ น ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห๎ เ ต็ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ซึ่ ง ส อ ด ค ล๎ อ ง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ได๎เล็งเห็นถึงความสาคัญของการศึกษา วําการศึกษา
เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเป็นหัวใจของการพัฒนาทั้งปวง พัฒนาให๎คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
รํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ และคุณธรรม มีจริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยําง
มีความสุข รัฐจึงถือเป็นภารกิจที่สาคัญ ในการที่จะให๎คนไทยทุกคนมีโอกาสได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง จึงได๎
ระดมทรั พ ยากรทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนเข๎ า รํ ว มจั ด การศึ ก ษา ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแหํ ง ชาติ
พ.ศ. 2542 ได๎กาหนดหลักการสาคัญใน การจัดการศึกษาประการหนึ่งที่เน๎นการมีสํวนรํวมของทุกสํวนของ
สังคม รวมทั้งองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ และสถาบันสังคม ให๎ยึดหลักเอกภาพด๎าน
นโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ เชํน ในมาตรา 8 (2) ให๎สังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา
ในมาตรา 24 (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับความสนใจและความถนัดของผู๎เรียนโดย
คานึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล มาตรา 28 หลักสูตรตําง ๆ ต๎องมีลักษณะหลากหลาย ให๎จัดตามความ
เหมาะสมของแตํละระดับโดยมุํงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให๎เหมาะสมแกํวัยและศักยภาพ โดยมี สาระของ
หลั ก สู ต ร ทั้ ง ที่ เ ป็ น วิ ช าการ และวิ ช าชี พ ต๎ อ งมุํ ง พั ฒ นาคนให๎ มี ค วามสมดุ ล ทั้ ง ด๎ า นความรู๎ ความคิ ด
ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตํอสังคม
สาหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีความมุํงหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ
วิชาชีพชั้นสูง และการค๎นคว๎าวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู๎และพัฒนาสังคม อีกทั้งได๎เห็นความสาคัญของการ
วิจัยและต๎องการให๎การวิจัยอยูํในวิถีชีวิตของผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับหลักสูตร ได๎กาหนดการวิจัยไว๎ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษาไว๎ 3 มาตรา คือ มาตรา 24 (5) ผู๎เรียน
ใช๎วิจัยเป็นสํวนหนึ่งของการเรียนรู๎ มาตรา 30 ให๎ผู๎สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ และมาตรา 28
หลักสูตรของอุดมศึกษาให๎มีการวิจัยค๎นคว๎าเพื่อสร๎างองค์ความรู๎ ในหมวด 6 วําด๎วยมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ต๎องนาการวิจัยเชิงประเมินมาเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อพัฒนา
คุณภาพ ของผู๎เ รียน จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติดังกลําว สะท๎อนให๎เห็นวํา การวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตรการเรียนรู๎เป็นภารกิจของทุกคน กลําวคือ ผู๎เรียนทาวิจัยเพื่อเรียนรู๎ ผู๎สอนทาวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน
ผู๎บริหารทาวิจัย เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให๎การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ มีความ
นําเชื่อถือ (พัชรี ศรีสังข์ : 7) ดังนั้นการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให๎มีความทันสมัย และสอดคล๎องกับ
บริ บ ทของท๎องถิ่น จึ งมีความจาเป็ น และมีคุณคํายิ่งตํอการจัดการศึกษาที่สถาบันการศึกษาทุกระดับต๎อง
ดาเนินการให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลง โดยจะต๎องได๎รับความรํวมมือรํวมใจจากบุคคลทุกฝ่ายทั้งทางตรง
และทางอ๎อม ที่เกี่ยวข๎องกับหลักสูตร
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จากเหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ดั ง กลํ า ว วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนแพรํ จึ ง ได๎ พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรการสร๎างมูลคําเพิ่มสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม ซึ่งเป็นหลักสูตรบูรณาการ เน๎นการสร๎างความรู๎และ
ทักษะ การเพิ่มมูลคําทางเศรษฐกิจด๎วยการออกแบบผ๎าหม๎อห๎อมและผ๎าทอพื้นเมือง ให๎คงอยูํกับคนรุํนปัจจุบัน
อยํ า งประยุ ก ต์ ซึ่ ง ควบคูํ ไ ปกั บ การอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปะการทอผ๎ า ทอมื อ ดั้ ง เดิ ม และผ๎ า หม๎ อ ห๎ อ มของ
จังหวัดแพรํ เพื่อมิให๎ภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษต๎องสูญเสียไป
เพื่ อ ให๎ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รสอดคล๎ อ งกั บ ปรั ช ญาการจั ด การศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
และสนองนโยบายของภาครัฐ มีนโยบายในการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ SMEs ในชุมชน ได๎มีการ
สอดแทรกและกาหนดรายวิชาจึงได๎ตระหนักในคุณคําและความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นที่ตนเองอาศัยอยูํ ในการที่
จะจั ดตั้ง กิจ การเป็ น ผู๎ ป ระกอบการใหมํ รวมทั้ง สามารถเสริมความพร๎อ มให๎ แกํ ผู๎ ต๎องการสื บทอดอนุรัก ษ์
เอกลักษณ์ประจาจังหวัดแพรํเกี่ยวด๎านผ๎าหม๎อห๎อมในท๎องถิ่นที่มีอยูํเดิมให๎เข๎มแข็งอยูํกับชุมชนตํอไปได๎
4. หน่วยงานรับผิดชอบ
วิทยาลัยชุมชนแพรํ สานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตผู๎ประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม ซึ่งเป็นผู๎ประกอบอาชีพที่ความชานาญ การผลิตผลิตภัณฑ์
สิ่งทอและเครื่องนุํงหํม เพื่อรองรับการขยายตัวของการประกอบธุรกิจในอนาคต อีกทั้งชํวยพั ฒนาคุณภาพชีวิต
และสืบสานอนุรักษ์อาชีพที่เป็นอัตลักษณ์ประจาจังหวัดแพรํ
6. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
การศึกษาตามหลักสูตรการสร๎างมูลคําเพิ่มสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม มีวัตถุประสงค์ดังนี้
6.1 เพื่อให๎มีความรู๎ทางวิชาการ มีทักษะกระบวนการ และทักษะวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพ
ในท๎องถิ่นในฐานะผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านการผลิตและจาหนํายสินค๎าสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม
6.2 เพื่อให๎มีความสามารถทางวิชาการเพียงพอที่จะพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
6.3 เพื่อให๎มีทักษะการบริหารจัดการด๎านการผลิตและจาหนํายสินค๎าสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม และใช๎
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎อยํางชาญฉลาด
6.4 เพื่อเสริมสร๎างการใฝ่เรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง มีจริยธรรมแหํงวิชาชีพ และมีความรักผูกพันตํอท๎องถิ่น
6.5 เพื่อให๎มีความสามารถในการคิด และการแก๎ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู๎การปฏิบัติงาน และการสร๎าง
สิ่งใหมํ
คุณสมบัตขิ องผู้จบหลักสูตรที่พึงประสงค์
1. ใช๎ภาษาในการสื่อสารชีวิตประจาวัน และการสืบค๎นพัฒนาความรู๎ในงานอาชีพผู๎ประกอบการสิ่งทอ
และเครื่องนุํงหํม
2. พัฒนาตนเองและความเข๎าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม ศิลปกรรม วัฒนธรรม
และเศรษฐกิจ และสานึกรักผูกพันตํอท๎องถิ่นแผํนดินแมํ
3. วางแผนเพื่อดาเนินการจัดการธุรกิจด๎านสิ่งทอและเครื่องนุํงหํมในชุมชน
4. วางแผนดาเนินงานการศึกษาตลาดและค๎นหาลูกค๎ากลุํมเป้าหมาย มีทักษะกระบวนการตัดเย็บ
เสื้อผ๎า การควบคุมคุณภาพการผลิตสินค๎าสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม และ การสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับผ๎าทอ
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5. เลือกใช๎เครื่องมือ อุปกรณ์และ/หรือ ประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีในงานสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม
6. เลือกใช๎วัตถุดิบ และ วัตถุดิบในท๎องถิ่น สาหรับการประกอบธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม
7. จัดตกแตํงผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุํงหํม สูํตลาดแฟชั่น
8. ดาเนินงานจัดการธุรกิจผู๎ประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุํงหํมจัดจาหนํายทั้งในและตํางประเทศ
7. กาหนดการเปิดสอน
ตั้งแตํปีการศึกษา 2556 เป็นต๎นไป
8. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
8.1 จบการศึกษาไมํต่ากวําระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเทํา
8.2 มีอายุตั้งแตํ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
8.3 มีเจตคติที่ดีตํอการเป็นผู๎ประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม
9. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
9.1 ใช๎วิธีการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยกาหนด
9.2 คัดเลือกผู๎ที่มีคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆที่กาหนดไว๎ในระเบียบการสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกของ
วิทยาลัย
10. ระบบการจัดการศึกษา
ใช๎ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบํงออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาฤดูร๎อน
มีระยะเวลาศึกษาไมํน๎อยกวํา 15 สัปดาห์ / 1 ภาคการศึกษา
11. การคิดหน่วยกิต
การคิดหนํวยกิต ใช๎เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 เป็นหลัก ดังนี้
11.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช๎เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา ไมํน๎อยกวํา 15 ชั่วโมงตํอภาค
การศึกษาปกติ ให๎มีคําเทํากับ 1 หนํวยกิต ระบบทวิภาค
11.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช๎เวลาฝึกหรือทดลอง ไมํน๎อยกวํา 30 ชั่วโมง ตํอภาคการศึกษาปกติ ให๎
มีคําเทํากับ 1 หนํวยกิต ระบบทวิภาค
11.3 การฝึกงานหรือฝึกงานภาคสนามที่ใช๎เวลาฝึกไมํน๎อยกวํา 45 ชั่วโมง ตํอภาคการศึกษาปกติ ให๎
มีคําเทํากับ 1 หนํวยกิต ระบบทวิภาค
11.4 การทาโครงงาน หรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได๎รับมอบหมาย ที่ใช๎เวลาทาโครงงาน หรือ
กิจกรรมนั้น ๆ ไมํน๎อยกวํา 45 ชั่วโมงตํอภาคการศึกษาปกติ ให๎มีคําเทํากับ 1 หนํวยกิต ระบบทวิภาค
12. จานวนหน่วยกิต
ให๎มีจานวนหนํวยกิตรวม ไมํน๎อยกวํา 36 หนํวยกิต ตลอดหลักสูตร
13. ระยะเวลาการศึกษา
กาหนดเวลาศึกษาไมํเกิน 2 ปีการศึกษา
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14. รหัสวิชา ประกอบด้วยเลข 9 ตัว
540202-A-BB โดยความหมายของรหัส เป็นดังนี้
54 หมายถึง
รหัสจังหวัดแพรํ
02 หมายถึง
รหัสหมวดวิชา
02 หมายถึง
รหัสหมูํวิชา/กลุํมวิชา
A
แทนตัวเลข หมายถึง ระดับของวิชา หรือ ลักษณะของวิชา ดังนี้
1
หมายถึง
วิชาพื้นฐาน หรือวิชาแกนหรือวิชาระดับต๎น
2
หมายถึง
วิชาเฉพาะ หรือวิชาเอก หรือวิชาระดับกลาง
3
หมายถึง
วิชาการฝึกงานในสาขาวิชาชีพ
BB
แทนตัวเลขลาดับที่ของรายวิชา (01-99)
15. โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42 หนํวยกิต โดยมีสัดสํวนหนํวยกิต แตํละหมวดวิชา ดังนี้
1. หมวดวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
33 หน่วยกิต
2.1 กลุํมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 6
หนํวยกิต
2.2 กลุํมวิชาชีพ
24 หนํวยกิต
2.3 การฝึกงาน
3
หนํวยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาแกน
ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
540205-101
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค๎น
3(2-2-5)
(English for Communication and Information Retrieval)
540404-102
จังหวัดศึกษา
3(2-2-5)
(Province Studies)
540711-103
โปรแกรมสาเร็จรูปในงานอาชีพ
3(2-2-5)
(Software Package for Occupation)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
33 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
6
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
540304-204 เทคนิคการสร๎างสรรค์ลวดลายผ๎า
3(1-4-4)
(Fabric Decoration Techniques)
540802-205 เทคนิคการเตรียม การย๎อม และการตกแตํงสาเร็จสาหรับผ๎าฝ้าย
3(2-2-5)
(Pre – Treatment, Dyeing and Finishing Techniques for Cotton)
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2.2 กลุม่ วิชาชีพ
รหัสวิชา
540802-206
540802-207
540802-208
541004-209
541004-210
540607-211
540607-212
540607-213

24

หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(1-4-4)

ชื่อวิชา
เทคนิคการสร๎างแพทเทิร์นเสื้อผ๎า
(Pattern Making Techniques)
กระบวนการตัดเย็บเสื้อผ๎า
3(1-4-4)
(Clothing Production Processes)
เทคนิคผลิตกระเป๋าและเครื่องแตํงกายจากผ๎า
3(1-4-4)
(Handbag and Accessories Producing Technique)
การควบคุมคุณภาพการผลิตสินค๎าสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม 3(2-2-5)
(Quality Control in Clothing and Textile Production)
การจัดการและเอกสารควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องนุํงหํม 3(3-0-6)
(Management and Documents Controlling in Apparel Industry)
เทคนิคการสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับผ๎าทอมือ
3(2-2-5)
(Value Added Techniques for Hand Woven Textiles)
การศึกษาตลาดและกลุํมเป้าหมาย
3(2-2-5)
(Market Study and Target Group)
การวางแผนและการจัดการสินค๎าแฟชั่นสาหรับธุรกิจแฟชัน่ ขนาดยํอม 3(2-2-5)
(Fashion Merchandising for SMEs)

2.3 กลุ่มวิชาการฝึกงาน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
540802-300
การฝึกงาน
Practicum

3

หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(150)

7
แผนการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร การสร๎างมูลคําเพิ่มสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม
รหัสวิชา
540205-101
540404-102
540304-204
540802-205
540802-206
540607-212

รหัสวิชา
540802-207
540802-208
541004-209
540607-211
540711-103

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค๎น
จังหวัดศึกษา
เทคนิคการสร๎างสรรค์ลวดลายผ๎า
เทคนิคการเตรียม การย๎อม และการตกแตํงสาเร็จสาหรับผ๎าฝ้าย
เทคนิคการสร๎างแพทเทิร์นเสื้อผ๎า
การศึกษาตลาดและกลุํมเป้าหมาย
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
กระบวนการตัดเย็บเสื้อผ๎า
เทคนิคผลิตกระเป๋าและเครื่องแตํงกายจากผ๎า
การควบคุมคุณภาพการผลิตสินค๎าสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม
เทคนิคการสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับผ๎าทอมือ
โปรแกรมสาเร็จรูปในงานอาชีพ
รวม

ภาคการศึกษาที่ 3
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
541004-210 การจัดการและเอกสารควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องนุํงหํม
540607-213 การวางแผนและการจัดการสินค๎าแฟชั่นสาหรับธุรกิจแฟชั่นขนาดยํอม
540802-300 การฝึกงาน
รวม

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
18(10-16-28)
น(ท-ป-ศ)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
15(8-14-23)
น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(150)
9(6-152-11)
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16 . เกณฑ์การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรนี้ ให๎เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วําด๎วยการจัด
การศึกษาตามหลักสูตร วิทยาลัยชุมชนระดับอนุปริญญา พุทธศักราช 2545
โดยมีเกณฑ์การประเมินผล แบบอิงเกณฑ์ คือ
ระดับผลการเรียน ค่าระดับผลการเรียน
A
4.0
B+
3.5
B
3.0
C+
2.5
C
2.0
D+
1.5
D
1.0
F
0
S
U
P
W
I
AU
-

ความหมายของผลการเรียน
ดีเยี่ยม (excellent)
ดีมาก (very good)
ดี (good)
คํอนข๎างดี (above average)
พอใช๎ (average)
อํอน (below average)
อํอนมาก (poor)
ตก (fail)
หมายถึง ผลการเรียนอยูํในระดับพอใจ (Satisfied)
หมายถึง ผลการเรียนอยูํในระดับไมํพอใจ (Unsatisfied)
หมายถึง ผลการเรียนอยูํในระดับผําน (Pass)
หมายถึง ผลการเรียนเนื่องจากถอนรายวิชาเรียน (Withdrawal)
หมายถึง ผลการเรียนที่ไมํสมบูรณ์ (Incomplete)
หมายถึง การรํวมฟังไมํมีการประเมินผล ไมํนับหนํวยกิต เพื่อการจบ
หลักสูตร (Audit)

S และ U หมายถึง ใช๎สาหรับบางรายวิชาที่ไมํนับหนํวยกิต และไมํนาไปหาคําผลการเรียนเฉลี่ย
.
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ส่วนที่ 2
รายละเอียดรายวิชา
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ส่วนที่ 2
รายละเอียดรายวิชา
1. หมวดวิชาแกน หมายถึงรายวิชาที่เป็นความรู๎พื้นฐานสาหรับการเรียนรายวิชาเฉพาะได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ ได๎แกํ ความรู๎สาขาวิชา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มีรายวิชา
ดังนี้
540205-101

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
(English for Communication and Information Retrieval)

3(2-2-5)

วัตถุประสงค์ของรายวิชา
1. ความรู๎ความเข๎าใจวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา และสามารถนามาประยุกต์กับการสื่อสาร
เหมาะกับสถานการณ์และสภาพแวดล๎อม
2. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ตําง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3. มีทักษะการอําน การตีความบทความและข๎อมูลขําวสารที่ได๎รับและสามารถถํายทอดเป็น
ภาษาพูดและภาษาเขียนขั้นพื้นฐาน
4. มีทักษะการสืบค๎นและสื่อสารสารสนเทศในระบบฐานข๎อมูล และระบบเครือขําย
คอมพิวเตอร์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาพัฒนาทักษะการฟัง พูด อําน และเขียนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน เชํน การทักทายและกลําวลา การแนะนาตนเองและผู๎ อื่น การแลกเปลี่ยนข๎อมูล สํว นตัว
การกลําวคาขอโทษและขอบคุณ แสดงความคิดเห็น การฟังและให๎ข๎อมูลขําวสารและแนะนา การซื้อขายสินค๎า
และการตํ อ รองราคา การบอกทิ ศ ทาง ความเข๎ า ใจในวั ฒ นธรรมตํ า งชาติ ซึ่ ง สอดแทรกอยูํ ใ นภาษา
อํานข๎อความและบทความสั้ น ๆ ซึ่งมีรูปประโยค คาศัพท์พื้นฐาน สานวนงําย ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน
เชํ น ป้ า ยประกาศ โฆษณา ฉลาก เขี ย นข๎ อ ความสั้ น ๆ และงํ า ยๆ เชํ น จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
กรอกแบบฟอร์ม การแสวงหาความรู๎และการสื่อสารข๎อมูลบนเครือขํายคอมพิวเตอร์จากระบบฐานข๎อมูล และ
แหลํงข๎อมูล
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540404-102

จังหวัดศึกษา
(Province Studies)

3(2-2-5)

วัตถุประสงค์
1. มีความรู๎ ความเข๎าใจ ความเป็นมา สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาจังหวัด
2. มีความรู๎ ความเข๎าใจสังคม วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่นของจังหวัด
3. มีความรู๎ ความเข๎าใจสภาพเศรษฐกิจและการพัฒนาอาชีพของจังหวัด
4. มีความรู๎ ความเข๎าใจสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร พืชพรรณและสิ่งแวดล๎อมตามธรรมชาติ
5. มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม ศิลปวัฒนธรรม
6. มีการกิจนิสัยในการเรียนรู๎ และสานึกรักผูกพันตํอท๎องถิ่นแผํนดินแมํ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเรียนรู๎เรื่องของจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน ในด๎านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
ทรัพยากรสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การพัฒนาอาชีพและสินค๎า พืชพรรณ สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมศิลปกรรม ประเพณี ศาสนา บุคคลสาคัญ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ปัญหาและแนวทางการพัฒนาจังหวัด
540711-103

โปรแกรมสาเร็จรูปในงานอาชีพ
(Software Package for Occupation)

3(2-2-5)

วัตถุประสงค์
1. มีความรู๎ ความเข๎าใจโครงสร๎างและการใช๎งานของโปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับงานอาชีพ
2. มีความรู๎ และ ทักษะสามารถประยุกต์ใช๎โปรแกรมสาเร็จรูปด๎านการจัดทาเอกสาร การจัดการ
ฐานข๎อมูลการวิเคราะห์ข๎อมูล การนาเสนอผลงานและการผลิตสื่อในงานอาชีพ
3. มีกิจนิสัยในการค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติม
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การประยุกต์ใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปในงานอาชีพ การจัดการ
เอกสาร การจัดการฐานข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูล การนาเสนอผลงานด๎วยคอมพิวเตอร์ สื่อผสมและการใช๎
คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อประเภทตํางๆ การสืบค๎นข๎อมูล สารสนเทศ สื่อพัฒนางานอาชีพด๎วยคอมพิวเตอร์
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2. หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง รายวิชาที่เป็นแกํนแท๎หรือจุดเน๎นของหลักสูตร แสดงลักษณะเฉพาะ
เกี่ยวกับความรู๎ ทักษะ และคุณลักษณะที่ต๎องการสร๎างคนที่ทางานเฉพาะด๎าน หรือเพื่อการประกอบอาชีพ
หรือเพื่อเติมเต็มศักยภาพ บุคคลในด๎านใดด๎านหนึ่ง มีรายวิชาดังนี้
540304-204

เทคนิคการสร้างสรรค์ลวดลายผ้า
(Fabric Decoration Techniques)

3(1-4-4)

วัตถุประสงค์
1. มีความรู๎ ความเข๎าใจวิธีการพิมพ์ผ๎าแบบตํางๆ
2. มีความรู๎ และทักษะในการสร๎างลวดลายผ๎าจากการทาบาติกและการทาผ๎ามัดย๎อม
3. มีความรู๎ และทักษะเกี่ยวกับเทคนิคการปัก การเย็บตกแตํงแบบตําง ๆ
4. มีกิจนิสัยเกี่ยวกับปฏิบัติงานการสร๎างสรรค์ล วดลายผ๎า ด๎วยความรับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ
และปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ เกี่ยวกับวิธีการพิมพ์ผ๎าแบบตําง ปฏิบัติการสร๎างลวดลายผ๎าด๎วย
วิธีการพิมพ์ เทคนิคการทาบาติก การทาผ๎ามัดย๎อม เทคนิคการปัก และการเย็บตกแตํงแบบตําง ๆ ให๎มีความ
ทันสมัยและตรงตามความต๎องการของตลาดและเพื่อเป็นการเพิ่มมูลคําของผลิตภัณฑ์ผ๎า
540802-205 เทคนิคการเตรียม การย้อม และการตกแต่งสาเร็จสาหรับผ้าฝ้าย
3(2-2-5)
(Pre – Treatment, Dyeing and Finishing Techniques for Cotton)
วัตถุประสงค์
1. มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับความสาคัญ และวิธีการย๎อมฝ้ายด๎วยเคมีชนิดตํางๆ
2. มีทักษะในการตกแตํงสาเร็จผ๎าฝ้ายเพื่อปรับสมบัติของผ๎าโดยวิธีการทางเคมี
3. มีกิจนิสัยในด๎านการปฏิบัติการฟอกย๎อมและตกแตํงสาเร็จผ๎าฝ้าย ด๎วยความรับผิดชอบ ประณีต
รอบคอบ และปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักและวิธีการในการเตรียมเส๎นด๎าย วิธีการย๎อมฝ้ายด๎วยสีหม๎อห๎อม สีเคมีชนิดรีแอค
ทีฟ และสีไดเร็กซ์ วิธีการผสมแมํสีเคมีเพื่อย๎อมฝ้ายเพื่อให๎ได๎เฉดสีตํางๆกัน การผนึกสี การทดสอบความคงทน
ของสีบนผ๎าฝ้ายหลังการย๎อม การตกแตํงสาเร็จผ๎าฝ้ายด๎วยวิธีการทางเคมีเพื่อให๎ได๎สมบัติของผ๎าตามที่ต๎องการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ๎าฝ้ายให๎มีความทันสมัยและตรงตามความต๎องการของตลาดและเพื่อเป็นการเพิ่ม
มูลคําของผลิตภัณฑ์ผ๎าฝ้ายจากเดิม โดยอาศัยเทคนิคด๎านการฟอกย๎อมและตกแตํงสาเร็จเข๎ามาชํวยในการ
พัฒนาควบคูํไปกับการพัฒนาด๎านการออกแบบผลิตภัณฑ์
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540802-206

เทคนิคการสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้า
(Pattern Making Techniques)

3(1-4-4)

วัตถุประสงค์
1. มีความรู๎ ความเข๎าใจวิธีการวัดขนาดตัว และสามารถประยุกต์ข๎อมูลเพื่อการสร๎างแพทเทิร์น
2. มีความรู๎ และทักษะในการสร๎างแพทเทิร์นเสื้อผ๎าสุภาพสตรี เสื้อผ๎าอุตสาหกรรมขนาดกลาง และ
ขนาดยํอม
3. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานการสร๎างแพทเทิร์นเสื้อผ๎า ด๎วยความรับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ
และปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและวิธีการการสร๎างแพทเทิร์นเสื้อผ๎าสตรีโดยวิธีการสร๎างแบบด๎วยกระดาษ
การใช๎เทคนิคการพัฒนาแพทเทิร์นในเชิงอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยํอม โดยพิจารณาให๎สอดคล๎องกับ
รูปแบบ เนื้อผ๎า สมัยนิยมที่สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาด ควบคูํไปกับการพัฒนาด๎านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
540802-207

กระบวนการตัดเย็บเสื้อผ้า
(Clothing Production Processes)

3(1-4-4)

วัตถุประสงค์
1. มีความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับอุปกรณ์ชํวยเย็บที่เหมาะกับงานลักษณะตํางๆ และเครื่องจักรที่ใช๎
ในการผลิตงานตัดเย็บเสื้อผ๎าเชิงอุตสาหกรรม
2. มีความรู๎ และทักษะ เกี่ยวกับฝีเข็ม ตะเข็บแบบตํางๆในระดับสากล และเทคนิคการตัดเย็บแบบ
ตํางที่สาคัญ และในการตัดเย็บเสื้อผ๎าเป็นชิ้นงานสาเร็จ
3. มีความรู๎ ความเข๎าใจวิเคราะห์กระบวนการผลิตแตํละรูปแบบตามตัวอยําง และในกระบวนการ
ผลิตเชิงอุตสาหกรรม
4. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานกระบวนการตัดเย็บเสื้อผ๎า ด๎วยความรับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ และ
ปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ อุปกรณ์ชํวยเย็บที่เหมาะกับงานลักษณะตํางๆ และเครื่องจักรที่ใช๎งานการผลิตเสื้อผ๎า
เชิงอุตสาหกรรม เรียนรู๎ ปฏิบัติเทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ๎าแบบตํางๆสามารถตัดเย็บเสื้อผ๎าเป็นชิ้นงานสาเร็จได๎
เรียนรู๎กระบวนการผลิตและสามารถวิเคราะห์กระบวนการผลิตเสื้อผ๎าแตํละรูปแบบ สมัยนิยมที่สอดคล๎องกับ
ความต๎องการของตลาด ควบคูํไปกับการพัฒนาด๎านการออกแบบผลิตภัณฑ์
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540802-208

เทคนิคผลิตกระเป๋าและเครื่องแต่งกายจากผ้า
3(1-4-4)
(Handbag and Accessories Producing Techniques)

วัตถุประสงค์
1. มีความรู๎ และทักษะจาแนกตลาดของกระเป๋าแฟชั่นและเครื่องแตํงกายจากผ๎า
2. มีความรู๎ และเข๎าใจขั้นตอนการผลิตกระเป๋าและเครื่องแตํงกายจากผ๎า
3. มีความรู๎ และทักษะในวิธีการคิดราคาขาย
4. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานผลิตกระเป๋าและเครื่องแตํงกายจากผ๎า ด๎วยความรับผิดชอบ ประณีต
รอบคอบ และปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับตลาด แนวโน๎มตลาดของกระเป๋าและเครื่องแตํงกายจากผ๎า ปฏิบัติการผลิตกระเป๋า
และเครื่องแตํงกายตามโครงสร๎างที่แตกตํางสมัยนิยมที่สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาด ควบคูํไปกับการ
พัฒนาด๎านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การคิดราคาต๎นทุนและราคาขาย
541004-209

การควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 3(2-2-5)
(Quality Control in Clothing and Textile Production)

วัตถุประสงค์
1. มีความรู๎ ความเข๎าใจวิธีการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตสิ่งทอและผลิตภัณฑ์
2. มีความรู๎ และทักษะในการควบคุมคุณภาพไปประยุกต์ใช๎ในอุตสาหกรรมขนาดยํอม
3. มีเจตคติที่ดีตํอธุรกิจและการเป็นผู๎ประกอบการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ย วกับหลั กการ ปฏิบั ติ วิธีการตรวจสอบคุณสิ นค๎าสิ่ งทอและเครื่องนุํงหํ ม กระบวนกการ
ควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตสิ่งทอ และเครื่องนุํงหํมสาหรับธุรกิจสิ่งทอที่สอดคล๎องกับความต๎องการ
ของตลาด
541004-210 การจัดการและเอกสารควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 3(3-0-6)
(Management and Documents Controlling in Apparel Industry)
วัตถุประสงค์
1. มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดการ และ การควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องนุํมหํม
2. มีความรู๎ ความเข๎าใจเอกสารข๎อมูลในลาดับตํางๆ และในการจัดการผลิต การคิดราคาขายใน
รูปแบบตําง ๆ
3. มีความรู๎ ความเข๎าใจ การควบคุมคุณภาพการผลิตในระดับ Operation และระบบการนาเข๎า
สํงออกทั้งในและตํางประเทศ
4. มีเจตคติที่ดีตํอธุรกิจและการเป็นผู๎ประกอบการ
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการแบํงหน๎าที่หนํวยงานในองค์กร การจัดตารางจองการผลิต และยอด
การสั่งจองลูกค๎า การจัดการผลิตตัวอยําง เอกสารข๎อมูลในลาดับตํางๆ ได๎แกํ ใบเสนอราคา การออกใบคา
สั่งซื้อเสื้อผ๎าและวัสดุอุปกรณ์ โดยเฉพาะความรู๎ด๎าน Production Order การคานวณ Bill of Materials การ
ทา Assortment การคานวณ Thread and Fabric Consumption และการคานวณการสั่งตัด โดยเน๎นที่
QC in-line และ QC End-line และการสุํมตัวอยํางเพื่อทาการตรวจสอบในระบบมาตรฐานสากลสินค๎าใน
อุตสาหกรรมเสื้อผ๎าระดับ SMEs โดยเริ่มตั้งแตํการรับคาสั่งซื้อ ไปจนถึงการสํงออก ระบบการนาเข๎าสํงออกทั้ง
ในและตํางประเทศ
540607-211

เทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าทอมือ
3(2-2-5)
(Value Added Techniques for Hand Woven Textiles)

วัตถุประสงค์
1. มีความรู๎ ความเข๎าใจ ระบบความคิดในการออกแบบ (Conceptual Thinking) เบื้องต๎น นามาใช๎
ออกแบบตํอยอดผ๎าทอประจาท๎องถิ่นของตนเองตรงตาม Concept of Design ที่กาหนดไว๎
2. มีความรู๎ และทักษะ ทางเลือกในการออกแบบและเทคนิคการทอลวดลายตําง ๆ
3. มีกิ จ นิ สั ย ในการปฏิบั ติงานการสร๎างมู ล คําเพิ่มให๎ กับผ๎ า ทอมือ ด๎ว ยความรับผิ ด ชอบ ประณี ต
รอบคอบ และปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับผ๎าทอ ทั้งการออกแบบและปฏิบัติ การนาความคิดใน
การออกแบบ (Concept of Design) และเทคนิคใหมํเข๎ามาผสมผสานกับความเชื่อ ภูมิปัญญาการทอ
และย๎อมเดิมของท๎องถิ่นเพื่อเป็น การตํอยอดองค์ความรู๎เดิม เป็นการเพิ่มมูล คําทางเศรษฐกิจให๎กับผ๎ าทอ
และ สืบสานให๎กับประเพณีการทอให๎คงอยูํโดยมิให๎สูญเสียคุณคําทางสังคมของผ๎าทอไป
540607-212

การศึกษาตลาดและกลุ่มเป้าหมาย
(Market study and Target Group)

3(2-2-5)

วัตถุประสงค์
1. มีความรู๎ ความเข๎าใจ วิธีการค๎นหาลูกค๎าเป้าหมาย
2. มีความรู๎ และทักษะวิเคราะห์ตลาดและความต๎องการสินค๎าของตลาด
3. มีเจตคติที่ดีตํอธุรกิจและการเป็นผู๎ประกอบการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาตลาดและวิธีการค๎นหากลุํมลูกค๎าเป้าหมาย การใช๎กระบวนการวิจัยเพื่อนามาวิเคราะห์ตลาด
สินค๎าแฟชั่น การกาหนดกลุํมเป้าหมายและค๎นหาความพึงพอใจของกลุํมเป้าหมาย ที่ตอบสนองตํอการ
ประกอบธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม ควบคูํไปกับการพัฒนาด๎านการออกแบบผลิตภัณฑ์
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540607-213 การวางแผนและการจัดการสินค้าแฟชั่นสาหรับธุรกิจแฟชั่นขนาดย่อม
(Fashion Merchandising for SMEs)

3(2-2-5)

วัตถุประสงค์
1. มีความรู๎ ความเข๎าใจ วิธีการวางแผนการเลือกสรรและจัดหาสินค๎าให๎เหมาะสมกับธุรกิจขนาดยํอม
2. มีความรู๎ และทักษะ สามารถคิดและคานวณแผนการลงทุนสินค๎า
3. มีความรู๎ และทักษะเกี่ยวกับการจัดการ การขาย การตลาดและสินค๎าคงคลัง
4. มีเจตคติที่ดีตํอธุรกิจและการเป็นผู๎ประกอบการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึก ษาเกี่ ย วกับ หลั ก การและวิ ธี ก ารวางแผน การเลื อ กสรร วิ เ คราะห์ การจั ด การสิ น ค๎ า แฟชั่ น ให๎
เหมาะสมกับธุรกิจขนาดยํอม ปฏิบัติ วิธีการสามารถคิดและคานวณแผนการลงทุนสินค๎า การขาย การตลาด
และสินค๎าคงคลัง ที่ตอบสนองตํอการประกอบธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุํงหํมสาหรับธุรกิจแฟชั่นขนาดยํอม
540802-300

การฝึกงาน
(Practicum)

3(150)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎สามารถนาความรู๎และประสบการณ์ทางด๎านสิ่งทอและเครื่องนุํงหํมไปประยุกต์ใช๎ใน
สถานประกอบการและในชุมชนได๎
2. เพื่อให๎ฝึกการปฏิบัติงานด๎านออกแบบลวดลาย การสร๎างแพทเทริน์ กระบวนการตัดเย็บเสื้อผ๎าการ
ผลิตกระเป๋า การผลิตสินค๎าสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม
2. เพื่อให๎ฝึกการเป็นผู๎ประกอบร๎านสิ่งทอและเครื่องนุํงหํมของชุมชนได๎
3. มีเจตคติที่ดีตํอวิชาชีพ และการสร๎างเครือขํายกับชุมชน
คาอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติงานด๎านสิ่งทอและเครื่องนุํงหํมในสถานประกอบการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม เป็นการ
สร๎างเครือขํายกับชุมชน เพื่อเพิ่มพูนทักษะในด๎านสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม และเป็นการเตรียมความพร๎อม
การเป็นผู๎ประกอบสิ่งทอและเครื่องนุํงหํมในอนาคตตํอไป
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การให้ความหมายระบบรหัสวิชา
หมวดวิชา/หมู่วิชา(กลุ่มวิชา)
ลาดับที่หมู่วิชา
หมวดวิชา/หมู่วิชา(กลุ่มวิชา)
00
01) หมวดวิชาการศึกษา ได๎จัดหมูํวิชาดังนี้
01
หมูํวิชาที่ไมํสามารถจัดเข๎าหมูํวิชาใดได๎ของหมวดวิชาครุศาสตร์
02
หมูํวิชาหลักการศึกษา
03
หมูํวิชาหลักสูตรและการสอน
04
หมูํวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
05
หมูํวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
06
หมูํวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
07
หมูํวิชาการบริหารการศึกษา
08
หมูํวิชาการศึกษาปฐมวัย
09
หมูํวิชาการศึกษาพิเศษ
--------------ฯลฯ----------(02) หมวดวิชามนุษยศาสตร์ ได๎จัดหมูํวิชา ดังนี้
00
หมูํวิชาที่ไมํสามารถจัดเข๎าหมูํวิชาใดได๎ของหมวดวิชามนุษยศาสตร์
01
หมูํวิชาปรัชญา
02
หมูํวิชาศาสนาและเทววิทยา
03
หมูํวิชาภาษาศาสตร์
04
หมูํวิชาภาษาไทย
05
หมูํวิชาภาษาอังกฤษ
06
หมูํวิชาภาษาญี่ปุ่น
07
หมูํวิชาภาษาจีน
08
หมูํวิชาภาษามาเลย์
09
หมูํวิชาภาษาฝรั่งเศส
10
หมูํวิชาภาษาเยอรมัน
11
หมูํวิชาภาษาอิตาเลียน
12
หมูํวิชาบรรณารักษ์และสารสนเทศ
13
หมูํวิชาประวัติศาสตร์
14
หมูํวิชาภาษารัสเชีย
15
หมูํวิชาภาษาเกาหลี
16
หมูํวิชาภาษาลาว
17
หมูํวิชาภาษาเขมร
18
หมูํวิชาภาษาพมํา
19
หมูํวิชาภาษาเวียดนาม
20
หมูํวิชาภาษาสเปน
21
หมูํวิชาภาษาอาหรับ
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ลาดับที่หมู่วิชา
00
01
02
03
04
05
06
07
00
01
02
03
04
05
06
07
08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

หมวดวิชา/หมู่วิชา(กลุ่มวิชา)
(03)หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ได๎จัดหมูํวิชาดังนี้
หมูํวิชาที่ไมํสามารถจัดเข๎าหมูํวิชาใดได๎ของหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์
หมูํวิชาพื้นฐานทางศิลปกรรม
หมูํวิชาวิจิตรศิลป์
หมูํวิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 2 มิติ
หมูํวิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 3 มิติ
หมูํวิชานาฏศิลป์และการแสดง
หมูํวิชาดุริยางคศิลป์
--------------ฯลฯ----------(04)หมวดวิชาสังคมศาสตร์ ได๎จัดหมูํวิชา ดังนี้ คือ
หมูํวิชาที่ไมํสามารถจัดเข๎าหมูํวิชาใดได๎ของหมวดวิชาสังคมศาสตร์
หมูํวิชาจิตวิทยา
หมูํวิชามานุษยวิทยา
หมูํวิชาสังคมวิทยา
หมูํวิชาภูมิศาสตร์
หมูํวิชารัฐศาสตร์
หมูํวิชานิติศาสตร์
หมูํวิชาเศรษฐศาสตร์
--------------ฯลฯ----------(05)หมวดวิชานิเทศศาสตร์ ได๎จัดหมูํวิชา ดังนี้ คือ
หมูํวิชาที่ไมํสามารถจัดเข๎าหมูํวิชาใดได๎ของหมวดวิชานิเทศศาสตร์
หมูํวิชาการสื่อสาร
หมูํวิชาสิ่งพิมพ์
หมูํวิชาการประชาสัมพันธ์
หมูํวิชาวิทยุ-โทรทัศน์
หมูํวิชาการโฆษณา
หมูํวิชาการถํายภาพ
หมูํวิชาภาพยนตร์
--------------ฯลฯ-----------
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ลาดับที่หมู่วิชา
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

หมวดวิชา/หมู่วิชา(กลุ่มวิชา)
(06)หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ ได๎เป็นจัดหมูํวิชา ดังนี้ คือ
หมูํวิชาที่ไมํสามารถจัดเข๎าหมูํวิชาใดได๎ของหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
หมูํวิชาการเลขานุการ
หมูํวิชาการบัญชี
หมูํวิชาการเงินและการธนาคาร
หมูํวิชาการตลาด
หมูํวิชาการสหกรณ์
หมูํวิชาการบริหารธุรกิจและรัฐกิจ
หมูํวิชาธุรกิจและการบริการ
หมูํวิชาประกันภัยและวินาศภัย
หมูํวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หมูํวิชาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว
--------------ฯลฯ----------07)หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได๎จัดเป็นหมูํวิชา ดังนี้ คือ
00
หมูํวิชาที่ไมํสามารถจัดเข๎าหมูํวิชาใดได๎ของหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
01
หมูํวิชาฟิสิกส์
02
หมูํวิชาเคมี
03
หมูํวิชาชีววิทยา
04
หมูํวิชาดาราศาสตร์
05
หมูํวิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
06
หมูํวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม
07
หมูํวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
08
หมูํวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
09
หมูํวิชาคณิตศาสตร์
10
หมูํวิชาสถิติประยุกต์
11
หมูํวิชาคอมพิวเตอร์
12
--------------ฯลฯ----------(08)หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ ได๎จัดเป็นหมูํวิชา ดังนี้ คือ
00
หมูํวิชาที่ไมํสามารถจัดเข๎าหมูํวิชาใดได๎ของหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์
01
หมูํวิชาอาหารและโภชนาการ
02
หมูํวิชาผ๎าและเครื่องแตํงกาย
03
หมูํวิชาบ๎านและการบริหารงานบ๎าน
04
หมูํวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก
05
หมูํวิชาศิลปะประดิษฐ์
06
หมูํวิชาสิ่งทอ
07
--------------ฯลฯ----------ลาดับที่หมู่วิชา
หมวดวิชา/หมู่วิชา(กลุ่มวิชา)
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(09)หมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ได๎จัดเป็นหมูํวิชา ดังนี้ คือ
00
หมูํวิชาที่ไมํสามารถจัดเข๎าหมูํวิชาใดได๎ของหมวดวิชาเกษตรกรรม
01
หมูํวิชาปฐพีวิทยา
02
หมูํวิชาพืชไรํ
03
หมูํวิชาพืชสวน
04
หมูํวิชาสัตวบาล
05
หมูํวิชาสัตวแพทย์
06
หมูํวิชาการประมง
07
หมูํวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
08
หมูํวิชากีฏวิทยาโรคพืชและวัชพืช
09
หมูํวิชาวนศาสตร์
10
หมูํวิชาชลประทาน
11
หมูํวิชาเกษตรกลวิธาน
12
หมูํวิชาสํงเสริมการเกษตร
13
หมูํวิชาสื่อสารการเกษตร
14
หมูํวิชาเกษตรศึกษา
(10)หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได๎จัดเป็นหมูํวิชา ดังนี้ คือ
00
หมูํวิชาที่ไมํสามารถจัดเข๎าหมูํวิชาใดได๎ของหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
01
หมูํวิชาอุตสาหกรรม
02
หมูํวิชาเซรามิกส์
03
หมูํวิชาศิลปหัตกรรม
04
หมูํวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
05
หมูํวิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม
06
หมูํวิชากํอสร๎าง-โยธา
07
หมูํวิชาไฟฟ้ากาลัง
08
หมูํวิชาอิเล็กทรอนิกส์
09
หมูํวิชาเครื่องกล
10
หมูํวิชาเทคนิคการผลิต
11
หมูํวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
12
หมูํวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
13
หมูํวิชาเทคโนโลยีโลหะ
14
หมูํวิชาเทคโนโลยีด๎านความเย็น
15
หมูํวิชาชํางยนต์
16
หมูํวิชาชํางกลเรือ
17
หมูํวิชาแมคคาทรอนิกส์
หมายเหตุ. อ๎างอิงจาก หลักสูตรวิทยาลัยชุมชน ระดับอนุปริญญา พุทธศักราช 2545 หน๎า12-17
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ส่วนที่ 3
ศักยภาพ อาจารย์ผู้สอน

22

ที่
ชื่อ – สกุล
1. นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล

ส่วนที่ 3 ศักยภาพ อาจารย์ผู้สอน
วุฒิการศึกษา
ตาแหน่ง
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
เจ้าของธุรกิจ บริษทั ผ้าไทย
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ล้านนา จากัด

2.

นางนุชนาฏ ชาวปลายนา

ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
บธ.บ. การจัดการ

ครูผู๎ชํวย

3.

นางจุฑารัตน์ พยัคเลิศ

วท.ม. เกษตรศาสตร์

อาจารย์พิเศษวิทยาลัย
ชุมชนแพรํ

4.

นางสาวนริศรา เรือนคา

กศ.บ คหกรรมศาสตร์ ผ๎าและ
การแตํงกาย
- ปวส. ผ๎าและการแตํงกาย
- ปวช. ผ๎าและการแตํงกาย

- วิทยากร

วิชาที่สอน
1. เทคนิคการสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับ
สิ่งทอ

สถานที่ทางาน
บริษัทผ๎าไทยล๎านนา จ.แพรํ

1. การจัดการเอกสารควบคุมการ
วิทยาลัยชุมชนแพรํ
ผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องนุํงหํม
2. การวางแผนและจัดการสินค๎า
แฟชั่นสาหรับธุรกิจแฟชั่นขนาดยํอม
3. การศึกษาและค๎นหาลูกค๎า
กลุํมเป้าหมาย
4. วิชาการฝึกงาน
1. เทคนิคการเตรียมการย๎อมและ
ร๎านผ๎าธรรมชาติ จ.แพรํ
การตกแตํงสาเร็จฝ้าย
2. การควบคุมคุณภาพการผลิตสินค๎า
สิ่งทอและเครื่องนุํงหํม
1. การสร๎างแพทเทิร์นเสื้อผ๎า
ประกอบธุรกิจสํวนตัว จ.แพรํ
อุตสาหกรรม
2. กระบวนการตัดเย็บ
3. การควบคุมคุณภาพการผลิตสินค๎า
สิ่งทอและเครื่องนุํงหํม
4. เทคนิคการสร๎างสรรค์ลวดลายผ๎า
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ที่
ชื่อ – สกุล
5. นายชาญวุฒิ ขวัญเมือง
6.

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี เทคนิคสิ่งทอ
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

- ข๎าราชการบานาญ

8.

คบ. ภาษาไทย
มีประสบการณ์ในการเพ๎นท์ผ๎า
การปักจักร การมัดย๎อม
มากกวํา 20 ปี
นางสาวเบญญาภา ขํวงทิพย์
คศ.บ. ผ๎าและเครื่องแตํงกาย
- ปวส. ผ๎าและการแตํงกาย
- ปวช. ผ๎าและการแตํงกาย
นางสาวสมหมาย ญาณทัศนาการ คศ.บ. ผ๎าและเครื่องแตํงกาย

9.

นางอุบล บุญมานัส

ศษ.บ. ผ๎าและเครื่องแตํงกาย

ครู

10. นางสาวสายชล มงคล

ศษ.บ. ผ๎าและเครื่องแตํงกาย

ครู

11. นางณัฐฌา ศิริศิลป์ท๎าว

- ประกาศนียบัตร การตัดเย็บ วิทยากร
เสื้อผ๎าชั้นสูง
- ประกาศได๎ผํานการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแหํงชาติ

7.

นางประภาพรรณ ศรีตรัย

ตาแหน่ง
- ข๎าราชการบานาญ
- วิทยากรด๎านสิ่งทอ

หัวหน๎าแผนกวิชาผ๎าและ
เครื่องแตํงกาย วิทยาลัย
อาชีวศึกษาแพรํ
ครู

วิชาที่สอน
1. เทคนิคการฟอก ย๎อม และ
ตกแตํงสาเร็จฝ้าย
2. เทคนิคการสร๎างสรรค์ลวดลายผ๎า
1. เทคนิคการฟอก ย๎อม และ
ตกแตํงสาเร็จฝ้าย
2. เทคนิคการสร๎างสรรค์ลวดลายผ๎า
3. เทคนิคการผลิตกระเป๋า
1. การสร๎างแพทเทิร์นเสื้อผ๎า
อุตสาหกรรม
2. กระบวนการตัดเย็บ
1. การสร๎างแพทเทิร์นเสื้อผ๎า
อุตสาหกรรม
2. กระบวนการตัดเย็บ
1. การสร๎างแพทเทิร์นเสื้อผ๎า
อุตสาหกรรม
2. เทคนิคการผลิตกระเป๋า
1. การสร๎างแพทเทิร์นเสื้อผ๎า
อุตสาหกรรม
2. กระบวนการตัดเย็บ
1. เทคนิคการผลิตกระเป๋า

สถานที่ทางาน
จ.ลาพูน
ประภาพรรณหม๎อห๎อมธรรมชาติ
จ.แพรํ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรํ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรํ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรํ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรํ
จ.แพรํ

24
ที่
ชื่อ – สกุล
12. นายศักดิ์จิระ เวียงเกํา

วุฒิการศึกษา
พบ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์
กศ.บ. ศึกษาศาสตร์
ปวส. ศิลปศึกษาขั้นสูง

ตาแหน่ง
กรรมการผู๎จัดการ บริษัท
บายศรีครีเอชั่น จากัด

13. นางสาววิยะณี ดังก๎อง

ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
วท.ม. วนศาสตร์
บริหารทรัพยากรป่าไม๎
ศศ.ม.การทํองเที่ยวและการ
โรงแรม
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
ศษ.ม. หลักสูตรและการนิเทศ
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ

ครู คศ.2

บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.คหกรรมศาสตร์

ครูผู๎ชํวย

14. นางสาวจอมขวัญ เวียงเงิน

15. นายมนัส จันทร์พวง
16. นางสาวศิริรัตน์ ทินโนรศ
17. นายพงศธร กันทะวงค์
18. นางสาวจุฬาภรณ์ ดวงตาดา

ครู คศ.2

ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครูผู๎ชํวย

วิชาที่สอน
สถานที่ทางาน
1. เทคนิคการสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับ บริษัทบายศรีครีเอชั่น จากัด
สิ่งทอ
2. การควบคุมคุณภาพการผลิตสินค๎า
สิ่งทอและเครื่องนุํงหํม
3. เทคนิคการสร๎างสรรค์ลวดลายผ๎า
1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ วิทยาลัยชุมชนแพรํ
การสืบค๎น
1. จังหวัดศึกษา
วิทยาลัยชุมชนแพรํ
2. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1. โปรแกรมสาเร็จรูปในงานอาชีพ
2. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1. โปรแกรมสาเร็จรูปในงานอาชีพ
2. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1. การศึกษาและค๎นหาลูกค๎า
กลุํมเป้าหมาย
1. การศึกษาและค๎นหาลูกค๎า
กลุํมเป้าหมาย
2. กระบวนการตัดเย็บ
3. การจัดการเอกสารควบคุมการ
ผลิตในอุตสาหกรรมเครืองนุํงหํม

วิทยาลัยชุมชนแพรํ
วิทยาลัยชุมชนแพรํ
วิทยาลัยชุมชนแพรํ
วิทยาลัยชุมชนแพรํ
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ที่
ชื่อ – สกุล
วุฒิการศึกษา
19. นางสาวปุณยวีร์ อภิโชติธนะเศรษฐ บช.บ. การบัญชี
บธ.ม. การบัญชี
20. นายวุฒิไกร ผาทอง

ตาแหน่ง
- หัวหน๎างานการเงิน
- ครูคศ.2

- ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ผู๎จัดการ
- ประชาคม มัคนายก คนทาผ๎า - นักวิชาการอิสระ
ย๎อมหม๎อห๎อมธรรมชาติ
- ภูมิปัญญาเรื่องผ๎าทอ
เศรษฐศาสตร์บัณฑิตปี ๒๕๒๕
มหาวทิยาลัยหอการค๎าไทย

วิชาที่สอน
สถานที่ทางาน
1. การจัดการเอกสารควบคุมการ
วิทยาลัยชุมชนแพรํ
ผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องนุํงหํม
2. การศึกษาและค๎นหาลูกค๎า
กลุํมเป้าหมาย
1. เทคนิคการสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับ ร๎านแก๎ววรรณา จ.แพรํ
สิ่งทอ
2. การควบคุมคุณภาพการผลิตสินค๎า
สิ่งทอและเครื่องนุํงหํม
3. เทคนิคการสร๎างสรรค์ลวดลายผ๎า
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ส่วนที่ 4
คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร
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ส่วนที่ 4
คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร
ที่ปรึกษา
1. นายกิตฒิพันธ์ เอื้ออภิญญกุล
2. นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล
3. นายปัญจพล ประสิทธิโศภิณ
4. นายเอกชัย วงศ์วรกุล
5. นายบุญญพัฒน์ นามวงค์พรหม
คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร
ที่
ชื่อ – สกุล
1. ผศ.ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ

ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแพรํ
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแพรํ
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแพรํ
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแพรํ
รักษาราชการแทนผู๎อานวยการวิทยาลัยชุมชนแพรํ

วุฒิการศึกษา
- Ph.D.(Fashion Design and
Management), Central Saint
(การวางแผนและการจัดการสินค๎าแฟชั่น Martins College of Art and
สาหรับธุรกิจแฟชั่นขนาดยํอม)
Design, The London Institute
- M.Sc. (Textile Design
(การวิจัยและค๎นหากลุํมลูกค๎าเป้าหมาย) Technology and Design
Management) ,University of
(เทคนิคการสร๎างแพทเทิร์นเสื้อผ๎า
Manchester Institute of
อุตสาหกรรม)
Science & Technology
- B.S. (Home Economics),
Kasetsart University

ตาแหน่ง
อาจารย์ ภาควิชาวิทยาการ
สิ่งทอ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์/สถานที่ทางาน
ความเชี่ยวชาญ Mass Customization for Textiles and
Products
ผลงานวิจัย Fashion branding, Fashion merchandising,
Fashion and culture, Fashion sizing by 3D body
scanning measurement, Mass customization
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ที่
2.

ชื่อ – สกุล
อาจารย์จารุพัชร อาชวะสมิต
(เทคนิคการสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับผ๎าทอ)

3.

ผศ.ปวริน ตันตริยานนท์
(เทคนิคการสร๎างสรรค์ลวดลายผ๎า)

4.

ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ ซื่อสัตย์
(เทคนิคการฟอกย๎อมและตกแตํงสาเร็จ
ฝ้าย)

วุฒิการศึกษา

ตาแหน่ง

ประสบการณ์/สถานที่ทางาน

- จบการศึกษาปริญญาโทออกแบบ
สิ่งทอจากมหาวิทยาลัยแหํงมิชิแกน
สหรัฐอเมริกา
- Central Saint Martin’s
College of Art & Design
ประเทศอังกฤษ

อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบัง

M.A. (Textiles), Manchester
Metropolitan University
B.A. (Fine Arts), Sri
Nakharinwirot University

อาจารย์ ภาควิชาวิทยาการ
สิ่งทอ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Ph.D. (Textiles), The
University of Manchester,
United Kingdom.
M.Sc. (Polymer Science),
Petroleum and
Petrochemical
College,Chulalongkorn
University, Thailand.
B.Sc. (Petrochemicals and
Polymeric materials),

อาจารย์ ภาควิชาวิทยาการ
สิ่งทอ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นนักออกแบบสิ่งทอเชิงสร๎างสรรค์ ได๎รับรางวัลนักออกแบบจาก
หลากหลายแขนง มากด๎วยประสบการณ์ทางานเกี่ยวกับโชว์และ
นิทรรศการด๎านงานออกแบบสิ่งทอและออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นที่
ปรึกษาให๎กับโครงการของหนํวยงานตํางๆ อาทิ เชํน ดอยตุงของ
มูลนิธิแมํฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมป์ โครงการจับคูํธุรกิจสิ่งทอ
ของศูนย์สร๎างสรรค์งานออกแบบ และโครงการ Eco-textile ของ
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความเชี่ยวชาญ Mass Customization for Textiles and
Products
ผลงานวิจัย การพัฒนารูปแบบการทอผ๎า ,การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ๎า
ฝ้ายพื้นเมือง ,การพัฒนาสารกั้นสีจากแป้งข๎าวไทยในการย๎อมผ๎า
แบบรีซีสต์
ความเชี่ยวชาญ
1. เคมีและสมบัติของสีย๎อม
2. การย๎อมสีและการทดสอบสมบัติความคงทนของสีบนเส๎นใยสิ่งทอ
3. สมบัติทางกายภาพและเคมีของเส๎นใย poly (lactic acid)
4. การย๎อมสีเส๎นใย poly(lactic acid) และ poly (ethylene
terephthalate)
5. การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุพอลิเมอร์
และสิ่งทอ
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ชื่อ – สกุล

5.

นายสุเมธ นวเศรษฐวิสูตร
(เทคนิคการฟอกย๎อมและตกแตํงสาเร็จฝ้าย)

6.

นางสาวรุจิษยา นวลศรี
(การควบคุมคุณภาพการผลิตสิ้นค๎าสิ่ง
ทอและเครื่องนุํงหํม)

7.

นางสาวอัจฉรา จงควดี
(การควบคุมคุณภาพการผลิตสิ้นค๎าสิ่ง
ทอและเครื่องนุํงหํม)

8.

นายสินชัย เอื้ออัครวงษ์
(เทคนิคการผลิตกระเป๋า)
ผศ.ดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์
(กระบวนการตัดเย็บเสื้อผ๎า)
(การจัดการเอกสารควบคุมการผลิต)

9.

วุฒิการศึกษา
Silpakorn University, Thailand.

ตาแหน่ง
ประธานกลุํม กลุํมผ๎าไหม
เทพารักษ์

วท.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เจ๎าหน๎าที่ แลป 3D Body
สิ่งทอและการจัดการสินค๎าแฟชั่น) Scan Research Unit
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เจ๎าหน๎าที่ แลป 3D Body
สิ่งทอและการจัดการสินค๎าแฟชั่น) Scan Research Unit
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เจ๎าหน๎าที่ สถาบันพัฒนา
SMEs
Ph.D candidate
อาจารย์ ภาควิชาวิทยาการ
(Technopreneurship and
สิ่งทอ
Innovation Management)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์/สถานที่ทางาน
นักวิชาการอิสระผู๎เชี่ยวชาญด๎านสิ่งทอ
- การย๎อมฝ้ายด๎วยสีธรรมชาติ และ สีสังเคราะห์
- การควบคุมภาพการผลิตสิ้นค๎าสิ่งทอ

- การวิจัยด๎าน Sizing และ CAD
- การควบคุมภาพการผลิตสิ้นค๎าสิ่งทอ

- การออกแบบผลิตภัณฑ์
- การพัฒนาผู๎ประกอบการใหมํ
ความเชี่ยวชาญ
- Supply chain and logistics management in textile and
Garment Industry.
- Apparel merchandising management, Quality
management in apparel industry.
- Management information system in textile and
apparel Industry.
- General sewing data technique for apparel
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คณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาและยกร่างหลักสูตร บุคลากรวิทยาลัยชุมชนแพร่
ที่
ชื่อ – สกุล
วุฒิการศึกษา
ตาแหน่ง
ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
1. นางนุชนาฏ ชาวปลายนา
ครูผู๎ชํวย
บธ.บ (การจัดการ)
2.

นางสาวศิริรัตน์ ทินโนรศ

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.

นางศิยาภรณ์ บุญสิทธิ์

อนุปริญญาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4.

นายสืบพงศ์ นันทศิริ

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

ประสบการณ์/สถานที่ทางาน
- หัวหน๎ากลุํมงานนโยบายและแผน
- ผู๎รับผิดชอบโครงการผ๎าหม๎อห๎อมวิทยาลัยชุมชนแพรํ
- ครูผู๎สอนวิทยาลัยชุมชนแพรํ สาขาด๎านการบริหารธุรกิจ
ครู คศ.2
- หัวหน๎ากลุํมงานจัดตั้งและบริการเครือขําย
- ครูวิทยาลัยชุมชนแพรํ 5 ปี
- หัวหน๎าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- อาจารย์ผู๎สอนวิทยาเทคนิคสุโขทัย
- SQL 2000 server บริษัทเมโทรซิลเต็ม
เจ๎าหน๎าที่โครงการ
- เจ๎าหน๎าที่โครงการผ๎าหม๎อห๎อมวิทยาลัยชุมชนแพรํ
- เจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูลวิทยาลัยชุมชนแพรํ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชนแพรํ
- เจ๎าหน๎าที่ระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลเดํนชัย
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ส่วนที่ 5
ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสูตร
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ส่วนที่ 5
ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสูตร
ที่
ชื่อ – สกุล
1. ผศ.วันดี มาตสถิตย์

วุฒิการศึกษา
คอม. บริหารอาชีวและเทคนิคศึกษา
กศบ. คหกรรมศาสตร์
ปม. ฝึกหัดครูมัธยม

ตาแหน่ง
ข๎าราชการบานาญ
อาจารย์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
แผนกชํางตัดเย็บและปักจักร

ประสบการณ์/สถานที่ทางาน
- อาจารย์กรมอาชีวศึกษา 3 ปี
- อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 32 ปี
- คณะกรรมการแขํงขันฝีมือแรงงานแหํงชาติและอาเซียน
- คณะกรรมการคัดเลือก มาตรฐานฝีมือชุมชน
- อาจารย์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร แผนกชํางตัดเย็บและปักจักร
- วิทยากร การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
- วิทยากร การออกแบบลวดลายและสีผ๎าทอ
- นักวิจัย การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ บ๎านเนินขาม
- นักวิจัย การออกแบบและพัฒนาลวดลายผ๎ามัดหมี่ จ.สุรินทร์
- เขียนหนังสือ เรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอสูํชุมชน

2. นางเพียงจิตต์ มาประจง

สถ.บ. สาขาออกแบบศิลปอุตสาหกรรม
ศศ.ม. สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
สังคม

ข๎าราชการบานาญ
กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

- นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
- อาจารย์พิเศษ ด๎านการออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นเสื้อผ๎า เคหะสิ่ง
ทอ บรรจุภัณฑ์
- นักวิจัย ศึกษาค๎นคว๎าเพื่อพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นผ๎าเคหะ
สิ่งทอ
- เลขานุการคณะกรรมการคัดสรร OTOP ระดับประเทศ ประเภทผ๎า
และเครื่องแตํงกาย
- ประธานคณะกรรมการรํางเกณฑ์มาตรฐานวิชาศิลปผ๎าไทย
(โครงการวิจัยของ สกอ.)
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ที่

ชื่อ – สกุล

วุฒิการศึกษา

ตาแหน่ง

ประสบการณ์/สถานที่ทางาน
- ที่ปรึกษาด๎านการออกแบบผลิตภัณฑ์

3. นายศักดิ์จิระ เวียงเกํา

4. นายบุญพัฒน์ นามวงศ์พรหม

5. นางสาววิยะณี ดังก๎อง

พบ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์
กศ.บ. ศึกษาศาสตร์
ปวส. ศิลปศึกษาขั้นสูง

กรรมการผู๎จัดการ บริษัท
บายศรีครีเอชั่น จากัด

- นักออกแบบโฆษณา บริษัทเอเซีย 21 (ประเทศไทย) จากัด
- นักออกแบบสิ่งทอ บริษัท ชินวัตรไหมไทย จากัด
- เจ๎าของกิจการและนักออกแบบ บริษัท บายศรีครีเอชั่นจากัด
- อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล๎า เจ๎าคุณทหารลาดกระบัง
- วิทยากร สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวง
อุตสาหกรรม
- ความเชี่ยวชาญทางการด๎านการออกแบบ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอทั้งสินค๎าแฟชั่น และสินค๎าเคหะสิ่งทอ
ทษ.ม. เทคโนโลยีการเกษตร (พืชไร่)
ครู คศ.1
- ครูวิทยาลัยชุมชนระนอง 3 ปี
ทษ.บ.เทคโนโลยีการเกษตร (พืชศาสตร์ รักษาราชการแทน
- ครูวิทยาลัยชุมชนแพรํ 6 ปี
/ พืชไร่)
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ - หัวหน๎ากลุํมงานสํงเสริมการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
วิทยาลัยชุมชนระนอง
ประกาศนียบัตรบริหารการศึกษา
- หัวหน๎ากลุํมงานนโยบายและแผน วิทยาลัยชุมชนแพรํ
- หัวหน๎ากลุํมงานเครือขําย วิทยาลัยชุมชนแพรํ
- หัวหน๎ากลุํมงานวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพรํ
- รักษาราชการแทนผู๎อานวยการ วิทยาลัยชุมชนแพรํ
ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
หัวหน๎ากลุํมงานจัดการศึกษา
- หัวหน๎ากลุํมงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรอนุปริญญา
- กรรมการและเลขานุการ สภาวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพรํ
กรรมการและเลขานุการ
- ครูผู๎สอนวิทยาลัยชุมชนตาก 4 ปี
สภาวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพรํ - ครูผู๎สอนวิทยาลัยชุมชนแพรํ 3 ปี
- อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
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ชื่อ – สกุล

6. นางสาวจอมขัวญ เวียงเงิน
7. นายมนัส จันทร์พวง

วุฒิการศึกษา
ศศ.ม.การท่องเที่ยวและการโรงแรม
วท.ม. วนศาสตร์
สาขาการบริหารทรัพยากรป่าไม๎
ศษ.ม. หลักสูตรและการนิเทศ
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

ตาแหน่ง
ครู คศ.2
กรรมการสภาวิชาการ วิทยาลัย
ชุมชนแพรํ
งานเครือขําย ห๎องเรียนงาน
พัฒนาหลักสูตร

ประสบการณ์/สถานที่ทางาน
- นักวิชาการภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
- หัวหน๎ากลุํมงานหลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนแพรํ 5 ปี
- กรรมการสภาวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพรํ
- หัวหน๎าหลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนสตูล 5 ปี
- งานวิจัยพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์ท๎องถิ่นทางทะเล
- การพัฒนาหลักสูตรสาหรับประชาชนที่อยูํหํางไกล บนเกาะหลีเป๊ะ
จ.สตูล
- ผู๎ผิดชอบโครงการฝึกอบรมผู๎ประกอบการใหมํด๎านการ
ทํองเที่ยว
1. - ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
จังหวัดนครปฐม โดยแนวใช๎ Balanced Scorecard (BSC)
- การพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนโรงเรียนสิรินธรราช
วิทยาลัย ตามรอยแนวพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี
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ส่วนที่ 6
แหล่งเรียนรู้ – ภูมิปัญญา
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ที่
ชื่อ แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญา
1 กลุํมคัตเตอร์หม๎อห๎อม
2 บริษทั ผ้าไทยล้านนา จากัด
3 กรมหมํอนไหม
4 ร๎านบายศรี

5 ร๎านแก๎ววรรณา
6. บ๎านป้าพิน (การทอผ๎าพื้นเมือง)
7. กลุมํ ทอผ๎าพื้นเมือง อาเภอลอง
8. บ๎านคุณประนอม ทาแปง
9. ร๎านผ๎าธรรมชาติ

ส่วนที่ 6 แหล่งเรียนรู้ – ภูมิปัญญา
ศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้
- ผลิตภัณฑ์ผ๎าหม๎อห๎อม
- การผลิตสิ้นค๎าแฟชั่นและเครื่องนุํงหํม
- การสร๎างแพทเทิร์ท การออกแบบ
- การตัดเย็บ
- การควบคุมการผลิต
- แหลํงเรียนรู๎ผ๎าพื้นเมือง
- การสํงเสริมการผลิต
- การสร๎างแพทเทิร์ท การออกแบบ การสร๎าง
ลวดลาย
- การตัดเย็บ
- การควบคุมการผลิต
- การสร๎างแพทเทิร์ท การออกแบบ การสร๎าง
ลวดลาย
- การสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับสิ้นค๎าผ๎าพื้นเมือง
- การทอผ๎าพื้นเมือง
- การทอผ๎าพื้นเมือง
- การสร๎างลวดลายผ๎าพื้นเมือง
- การผลิตสินค๎าผ๎าและเครื่องนุํงหํม
- การสร๎างแพทเทิร์ท การออกแบบ การสร๎างลวดลาย
- กระบวนการตัดเย็บ
- การย๎อมผ๎า

ที่ตั้ง / ที่อยู่
ต.ทุํงโฮ๎ง อ.เมือง จ.แพรํ
อ.เมือง จ.แพรํ
อ.เมือง จ.แพรํ
อ.เมือง จ.แพรํ

อ.เมือง จ.แพรํ
จ.แพรํ
อ.ลอง จ.แพรํ
จ.แพรํ
ต.ทุํงโฮ๎ง อ.เมือง จ.แพรํ

หมายเหตุ
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ที่
กลยุทธ์
1. การสร๎างความรํวมมือทั้งภาครัฐ และเอกชน
2. ทายาททางธุรกิจ
3. นักศึกษาอนุปริญญาที่วํางงาน
4. ประชาสัมพันธ์ผู๎มีความสนใจในการประกอบอาชีพ
เป็นผู๎ประกอบการ
5. ชุดเอกสาร และ สื่อ e - course ware
6. สร๎างความพร๎อมให๎กับวิทยากร

ส่วนที่ 7 กลยุทธ์ในการจัดการศึกษา
แนวทางการดาเนินงาน
ในการรับผู๎สาเร็จการฝึกอบรมเข๎าทางาน
- การประชาสัมพันธ์ไปยังกลุํมผู๎ทาธุรกิจเกี่ยวกับผ๎าและเครื่องนุํงหํมของ
จังหวัดแพรํ ในการสํงทายาททางธุรกิจ เข๎ามาฝึกอบรมเพื่อการประกอบกิจ
อยํางยั่งยืนในอนาคต
- มีการสารวจนักศึกษาอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนแพรํ ที่วํางงาน และ มี
ความสนใจจะพัฒนาตนเองให๎เป็นผู๎ประกอบการเกี่ยวกับผ๎าและเครื่องนุํงหํม
- เดินการประชาสัมพันธ์อยํางทั่วถึงให๎กับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการที่
จะประกอบอาชีพในการพัฒนาตนเอง ไปในหลายชํองทาง เชํน การ
ประชาสัมพันธ์ผํานทางวิทยุ
- มีเอกสารประกอบการฝึกอบรม สื่อ e - course ware ที่ไว๎สาหรับการ
ฝึกอบรม และ ทบทวนซํอมเสริมนอกเวลาการฝึกอบรม
มีการอบรมวิทยากรให๎มีทักษะความสามารถในการถํายทอดความรู๎ การปลูกฝัง
คํานิยมในการรักษ์ท๎องถิ่น

หมายเหตุ

