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คําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
055121

*

อุตสาหกรรมสิ่งทอและผลิตภัณฑ
3(3-0)
(Textile and Product Industry)
กระบวนการผลิตสิ่งทอและผลิตภัณฑ วัตถุดิบ การผลิต การจัดจําหนาย การบริโภค การ
ออกแบบ ตราสินคา การจัดการสินคา คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Textile and product manufacturing processes; raw material, production,
distribution, consumption, design, branding, merchandising, computer and information
technology.

055211*

วิทยาศาสตรเสนใยและผา
3(3-0)
(Fiber and Fabric Science)
พื้นฐาน : 403111
วัสดุสิ่งทอ โครงสราง สมบัติและระบบการผลิตสิ่งทอพื้นฐาน การจําแนกและการระบุเสนใย
โครงสรางทางเคมีของเสนใยธรรมชาติและเสนใยประดิษฐและกระบวนการผลิต ระบบเสนดายใยสั้น
และใยยาว ผาผืนที่ผลิตโดยกระบวนการทอ การถักและผาไมทอ ความสัมพันธระหวางโครงสราง
ของเสนใย เสนดายและผาผืนและการดูแลรักษาผา
Textile materials, structure, properties and basic textile manufacturing systems.
Fiber classification and identification. Chemical structure of natural and man-made fibers
and production processes. Staple and filament yarn system. Fabric manufactured by
weaving, knitting and nonwoven processes. Relationships among fiber, yarn and fabric
structures and care of fabric.

055212*

ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรเสนใยและผา
(Laboratory in Fiber and Fabric Science)
พื้นฐาน : 403111
ปฏิบัติการสําหรับ 055211 วิทยาศาสตรเสนใยและผา
Laboratory for 055211 Fiber and Fabric Science.

*
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055213*

กระบวนการเคมีสิ่งทอ
3(3-0)
(Textile Chemical Processes)
พื้นฐาน : 055211
การเตรียมสิ่งทอกอนการใหสี กระบวนการยอมสี การจําแนกสียอม กระบวนการพิมพ การ
ตกแตงสําเร็จเชิงกลและเคมีสําหรับวัสดุสิ่งทอ เครื่องจักรสิ่งทอในแตละกระบวนการ
Textile pretreatment prior the coloration. Dyeing processes, classification of
dyestuffs. Printing processes. Mechanical and chemical finishing for textile materials.
Textile machinery in each process.

*

ปฏิบัติการทางกระบวนการเคมีสิ่งทอ
(Laboratory in Textile Chemical Processes)
วิชาพื้นฐาน : 055211
ปฏิบัติการสําหรับ 055213 กระบวนการเคมีสิ่งทอ
Laboratory for 055213 Textile Chemical Processes.

**

เทคโนโลยีเครื่องนุงหม
3(1-4)
(Apparel Technology)
ลักษณะเฉพาะแบบตัดมาตรฐานสากล หลักในการปรับแบบ เทคนิคการตัดเย็บพื้นฐานที่
เหมาะกับผาและแบบ การใชอุปกรณและเครื่องชวยเย็บใหเหมาะกับงาน
Characteristics of international standard pattern. Principles of pattern adjustment.
Basic construction techniques suitable for fabrics and design. Use of sewing equipment
and attachments appropriated to the work.

055214

055231

*

วิชาเปดใหม
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055232

*

แบบตัดและเทคนิคการตัดเย็บสําหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม
3(1-4)
(Pattern and Construction Techniques for Apparel Industry)
พื้นฐาน : 055231
ลักษณะเฉพาะของแบบตัดมาตรฐานสากล หลักการปรับแบบตัดใหเปนไปตามแบบตัดที่
กําหนด เทคนิคการตัดเย็บพื้นฐานที่เหมาะสมกับผาและแบบ การใชอุปกรณตัดเย็บและ
อุปกรณเสริม
Characteristics of international standard patterns. Principles of pattern adjustment
following by determinated patterns. Basic construction techniques suitable for fabrics and
design. The use of cutting and sewing equipment and accessories.

055241

ศิลปะเบื้องตนสําหรับสิ่งทอ
3(2-2)
(Basic Arts for Textiles)
หลักและองคประกอบศิลปะ ที่ใชในการออกแบบสิ่งทอ ผลิตภัณฑสิ่งทอ และงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
Principles and elements of arts relating to textile and their product design.

055242

เทคนิคการแสดงภาพแฟชัน่
1(0-2)
(Fashion Illustration Techniques)
พื้นฐาน : 055241
สัดสวนของคนปกติและหุนแฟชั่น หลักและเทคนิคในการแสดงรูปรางในทาทางตางๆ การ
เสนอภาพแฟชัน่ ดวยเทคนิคการใชสีและวัสดุอื่นๆ
The human figure and fashion figure proportions. Principles and techniques of
drawing of various pose figures. Presentation by coloring techniques and other materials.

*
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055281

**

ระบบคอมพิวเตอรสําหรับการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุงหม
3(3-0)
(Computer System for Textile and Apparel Manufacturing)
การใชระบบคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาขอมูลผลิตภัณฑสิ่งทอและเครื่องนุงหม การหาแหลง
วัสดุ การออกแบบลวดลายผาและเครื่องนุงหม การเตรียมกอนการผลิต การผลิตเครื่องนุงหมและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ การวางระบบอัตโนมัติในระบบการผลิต
Use of computer systems to develop the textile product and apparel information;
material sourcing, fabric and apparel design, pre-production, apparel production, and
product development. Automation in the production systems.

055311*

สมบัติพอลิเมอรสิ่งทอและการบงลักษณะ
3(3-0)
(Textile Polymer Properties and Characterization)
พื้นฐาน : 403111
โครงสรางและสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร สมบัติของพอลิเมอรสิ่งทอ เทคนิคการบง
ลักษณะ วิธีการ และเครื่องมือที่ใชสําหรับการวิเคราะหสมบัติของพอลิเมอรสิ่งทอ
Structure and morphology of polymer. Properties of textile polymers.
Charactization techniques, methods and instruments used for properties analysis of textile
polymers.

*

เทคโนโลยีเสนใยสังเคราะห
3(3-0)
(Synthetic Fiber Technology)
พื้นฐาน : 055211
โครงสราง สมบัติทางกายภาพและเคมีของเสนใยสังเคราะห กระบวนการผลิตเสนใย
สังเคราะหในอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีการศึกษานอกสถานที่
Structures, physical and chemical properties of synthetic fibers. Synthetic fiber
production processes in textile industry. Field trip required.

055312

*

วิชาเปดใหม
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*

โครงสรางเสนใย
3(3-0)
(Fiber Structure)
พื้นฐาน : 055211
โครงสรางและสัณฐานวิทยาของเสนใย สมบัติเชิงกล กายภาพและอุณหภูมิ ความสัมพันธ
ระหวางโครงสรางทางเคมีและสมบัติของเสนใย
Structure and morphology of fibers. Mechanical, physical and thermal.
Relationship between the chemical structures and properties of fibers.

055314

**

พอลิเมอรในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
3(3-0)
(Polymers in Textile Industry)
พื้นฐาน : 403111
วิทยาศาสตรพอลิเมอรขั้นพื้นฐาน กลไกการเกิดพอลิเมอรในกระบวนการผลิตพอลิเมอร
สมบัติทางเคมีและกายภาพของพอลิเมอร พอลิเมอรเชิงพาณิชยในตลาดสิ่งทอ
Basic polymer sciences, polymerization mechanisms in the polymer production
process, physical and chemical properties of polymer. Commercial polymers in textile
market.

055321*

การทดสอบสิง่ ทอ
3(2-2)
(Textile Testing)
พื้นฐาน : 055211
หลั ก และวิ ธี ก ารทดสอบทางกายภาพและเคมี สํ า หรั บ สิ่ ง ทอและผลิ ต ภั ณ ฑ วิ ธี ท ดสอบ
มาตรฐานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูป มีการศึกษานอกสถานที่
Principles and methods of physical and chemical testing for textiles and products.
Standard testing methods in textile and garment industry. Field trip required.

055313

*

วิชาเปดใหม
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*

วิทยาศาสตรของสีและการวัดสี
3(2-2)
(Color Science and Color Measurement)
พื้นฐาน : 055211
ทฤษฎีการเห็นสี ระบบและวิธใี นการวัดสี ระบบสีมาตรฐานที่ใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอ การ
เทียบเคียงสีดวยสายตาและเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร
Theory of color vision. Systems and methods in color measurement. Standard
color systems used in textile industry. Visual color matching and spectrophotometer.

055323

**

เทคโนโลยีการยอมสีสิ่งทอ
3(2-2)
(Technology of Textile Dyeing)
พื้นฐาน : 055213
การจําแนกและองคประกอบทางเคมีของสียอม ความสามารถในการติดสีและสมบัติความ
คงทนของสียอมบนเสนใยสิ่งทอ การเตรียมวัสดุสิ่งทอกอนการยอมสี กระบวนการยอมสีและ
เครื่องจักรที่ใชในกระบวนการยอม มีการศึกษานอกสถานที่
Classification and chemical compositions of dyes. Dyeability and fastness
properties of dyes on textile fibers. Preparation of textile material prior to dyeing. Dyeing
procedures and machinery used in dyeing process. Field trip required.

055324**

เทคโนโลยีการพิมพสิ่งทอ
3(2-2)
(Textile Printing Technology)
พื้นฐาน : 055213
วิธีและเทคนิคการพิมพสิ่งทอ สูตรแปงพิมพ ชนิดของสารขนหนืดและการผนึกสีพิมพ มี
การศึกษานอกสถานที่
Textile printing technique and methods. Print paste recipe. Types of thickener and
colorant fixation. Field trip required.

055322

*

วิชาเปดใหม
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055325*

เทคโนโลยีเสนดาย
3(3-0)
(Yarn Technology)
พื้นฐาน : 055211
วิธีปนดาย การเปลี่ยนเสนใยธรรมชาติและใยประดิษฐใหเปนเสนดายชนิดตางๆ
กระบวนการผลิตเสนใยยาว การกําหนดเบอรเสนดายและสมบัติเสนใย พัฒนาการของเครื่องจักร
และระบบปนดายที่ทันสมัย มีการศึกษานอกสถานที่
Spinning methods. Converting natural and man-made fibers to various types of
yarn. Filament yarn production processes. Yarn numbering and fiber properties.
Development of modern spinning machines and systems. Field trip required.

055326*

เทคโนโลยีผาทอ
3(3-0)
(Woven Fabric Technology)
พื้นฐาน : 055211
หลักและกระบวนการของเครื่องจักรในการทอ การออกแบบผาทอ ลักษณะเฉพาะของดาย
ทอ พัฒนาการของเครื่องทอและเครื่องจักรที่ทันสมัย การเตรียมเสนดายและรอบการทอ พัฒนาการ
ของเทคโนโลยีการทอ มีการศึกษานอกสถานที่
Principles and machine processes in weaving. Woven fabric design,
characteristics of weaving yarns, development of loom and modern machinery, yarn
preparation and weaving cycle. Development in weaving technology. Field trip required.

*

เทคโนโลยีผาถัก
3(3-0)
(Knitted Fabric Technology)
พื้นฐาน : 055211
หลักและกระบวนการของเครื่องจักรในการสรางผาถัก การขึ้นรูปหวงถัก โครงสรางและ
สมบัติของผาถักตามแนวยืนและพุง การออกแบบผาถักและการควบคุมเครื่องถัก มีการศึกษานอก
สถานที่
Principles and machine processes of knitted fabric construction. Loop formation.
Structures and properties of warp and weft knit. Knitted fabric design and machine control.
Field trip required.

055327

*

วิชาเปดใหม
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กระบวนการผลิตเครือ่ งนุงหม
3(3-0)
(Apparel Production Processes)
วิธีและกระบวนการที่จําเปนในการผลิตเครื่องนุงหม การออกแบบ การกําหนดขนาด การ
เลือกวัสดุและอุปกรณ การกําหนดระบบการตัดและเย็บ การสําเร็จขั้นสุดทายและการบรรจุ การ
ควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบ การเคลื่อนยายและการขนสงสินคา มีการศึกษานอกสถานที่
Methods and processes essential to apparel production; design, size
specification, material and equipment selection, cutting and sewing system determination,
finishing and packing, quality control and inspection, material handling and shipping. Field
trip required.

055332

**

การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาในอุตสาหกรรมเครือ่ งนุงหม
3(2-2)
(Motion and Time Study in Apparel Industry)
การประยุกตพนื้ ฐานของการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา การวัดการทํางาน และเทคนิค
การจัดสมดุลสายการผลิตในกระบวนการผลิตที่ใชแรงงานสูงของการประกอบเสื้อผาสําเร็จรูปและ
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ เครื่องมือในการเสริมการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดในรอบ
ระยะเวลาทํางาน และคาใชจา ยนอยที่สุดในการผลิต
The application of basic motion and time study, work measurement and line
balancing techniques in assembly of labor-intense apparel and related products. Tools to
enhance the highest efficiency in the shortest cycle time and at the lowest cost of
production.

055333*

การปรับแบบตัดและการตัดเย็บสําหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม
3(1-4)
(Pattern Alteration and Construction for Apparel Industry)
พื้นฐาน : 055382
การปรับแบบตัดพื้นฐานใหเปนแบบตัดอุตสาหกรรมและขอกําหนดขนาดตามใบสั่งซื้อ
เทคนิคการตัดเย็บอุตสาหกรรมสําหรับเสื้อผาถักและเสื้อผาทอ คําแนะนําทางเทคนิคสําหรับการผลิต
Basic pattern alteration into the industrial pattern and size specification regarding
buying order. Industrial construction techniques for knitwear and woven wear. Technical
instruction for production.

055331

*
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055334*

เครื่องจักรสําหรับอุตสาหกรรมเครือ่ งนุงหม
3(3-0)
(Machinery for Apparel Industry)
เครื่องจักรและอุปกรณในกระบวนการผลิตเครื่องนุงหม เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
เครื่องจักรและอุปกรณ
Machine and equipment in apparel production processes. Technology and
innovation of machinery and equipment

*

การออกแบบและพัฒนาทางผลิตภัณฑสงิ่ ทอ
3(2-2)
(Design and Development in Textile Product)
หลักการออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอตามความตองการของผูบริโภค ความพึงพอใจและความ
สวยงาม การพัฒนาที่สําคัญของการออกแบบผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม
Principles of design in textile product related to consumer needs, pleasure and
aesthetic. Significant developments of product design in textile and apparel industries.

055342

**

หลักการออกแบบเครือ่ งนุงหม
3(2-2)
(Principles of Apparel Design)
พื้นฐาน : 055341
หลักการออกแบบและองคประกอบเครื่องนุงหม การสรางสรรครูปแบบและรายละเอียดของ
เครื่องนุงหม สัมพันธกับความคิดและแรงบันดาลใจ
Principles and element of apparel design. Creation of apparel style and details
related to concept idea and inspiration.

055343*

การออกแบบโครงสรางผาทอ
3(1-4)
(Woven Structural Design)
พื้นฐาน : 055241
การออกแบบโครงสรางและลวดลายผาทอ ชนิดของกี่ทอมือและเครื่องมือการทอ หลักและ
กระบวนการทอ วัสดุการทอและการเตรียมเสนดาย เทคนิคการทอดวยกี่ทอมือ
Woven fabric structural and pattern design. Types of hand loom and weaving tool.
Principles and weaving process. Weaving materials and yarn preparation. Weaving
techniques on hand loom.

055341

*
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*

การออกแบบลายพิมพสิ่งทอ
3(1-4)
(Textile Print Design)
พื้นฐาน : 055241
กระบวนการและเทคนิคการออกแบบลายพิมพผา ชนิดของลายพิมพ ประวัติการพิมพสงิ่
ทอ การพิมพสกรีนและเทคนิคการทําแมพิมพสกรีน วิธีพิมพผาและเครื่องพิมพผา กระบวนการพิมพ
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีการศึกษานอกสถานที่
Fabric print design processes and techniques. Types of design print. History of
textile printing. Screen printing and screen printmaking techniques. Fabric printing
methods and machineries. Printing processes in textile industry. Field trip required.

055345

**

วิวัฒนาการเครื่องนุงหม
(The Chronicle of Costume)
ลักษณะเฉพาะและวิวัฒนาการของเครื่องนุงหมสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน
Characteristics and evolution of part era costumes to present.

055361**

การจัดการสินคาสิ่งทอและผลิตภัณฑ
3(2-2)
(Textile and Product Merchandising)
กระบวนการจัดการสินคาสิ่งทอและผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม การ
วางแผนและการควบคุมงานในระบบการจัดการสินคา
Textile and product merchandising processes in textile and apparel industry.
Planning and controlling in merchandising system.

055344

*

วิชาเปดใหม

**

วิชาปรับปรุง

3(2-2)

11

055382

**

คอมพิวเตอรชวยออกแบบสําหรับการสรางแบบตัดเสือ้ ผาสตรี
3(2-2)
(Computer Aided Design for Womenswear Pattern Making)
การประยุกตโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อสรางแบบตัดเสื้อผาสตรี และพัฒนาผลิตภัณฑใน
อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม โปรแกรมสําเร็จรูปและเทคนิคการพัฒนาแบบตัดพื้นฐานตามรูปแบบ
เสื้อผา
Application of software for womenswear pattern making and product
development in apparel industry. Software and techniques in basic pattern development
related to womenswear styles.

055411

*

สารชวยในกระบวนการเคมีสิ่งทอ
3(3-0)
(Auxiliaries in Textile Chemical Processes)
พื้นฐาน : 055213
ชนิด สมบัติ และความสําคัญของสารชวยที่ใชในกระบวนการเคมีสิ่งทอ กระบวนการเตรียม
การยอมสี การพิมพ และการตกแตงสําเร็จ
Types, properties and importance of auxiliaries employed in textile chemical
processes; pretreatment, dyeing, printing and finishing.

055421*

เทคโนโลยีการตกแตงสําเร็จสิ่งทอ
3(3-0)
(Textile Finishing Technology)
พื้นฐาน : 055211
หลักการตกแตงสําเร็จวัสดุสิ่งทอเชิงกลและเคมี ผลของชนิดเสนใย สารตกแตงสําเร็จ และ
ตัวแปรที่มีตอกระบวนการตกแตงสําเร็จและตอสมบัติสิ่งทอ มีการศึกษานอกสถานที่
Principles of mechanical and chemical finishing of textile materials. The effect of
fiber types, finishing agents and variables on finishing processes and on the properties of
the textiles. Field trip required.

*
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**
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055422

**

เทคโนโลยีผาไมทอ
3(3-0)
(Nonwoven Fabric Technology)
พื้นฐาน : 055211
ผาไมทอ การกอรูปแผนใยผาและเทคโนโลยีการสรางพันธะที่ใชในอุตสาหกรรมผาไมทอ
กระบวนการตามลําดับในการเปลี่ยนรูปวัสดุเสนใยสั้นใหเปนผาผืน สมบัติและลักษณะเฉพาะของผา
ผืนในการกําหนดประโยชนใชสอย
Nonwoven fabrics, web formation, and bonding technology used in the nonwoven
industry. The sequential processes employed in the conversion of staple-fiber raw
materials into fabrics. Fabric properties and characteristics to determine the application or
end-use.

055423**

กระบวนการผลิตผาลินินและรามี
3(2-2)
(Linen and Ramie Fabric Production Processes)
พื้นฐาน : 055213
โครงสรางทางกายภาพและสมบัติของเสนใยปานลินินและปานรามี กรรมวิธีการผลิตเสน
ใยปานลินินและปานรามี กระบวนการแยกเสนใยและการปน ดาย เทคนิคการทอและถัก การฟอก
ขาว การยอมสีและการตกแตงสําเร็จผาลินินและรามี
Physical structure and properties of flax and ramie fibers. Yarn processing; fiber
separation and yarn spinning. Weaving and knitting techniques. Bleaching, dyeing and
finishing of linen and ramie fabrics.

055424**

กระบวนการผลิตผาไหม
3(2-2)
(Silk Fabric Production Processes)
พื้นฐาน : 055213
โครงสรางทางกายภาพและสมบัติของเสนใยไหม การผลิตรังไหม กรรมวิธกี ารผลิตเสนไหม
การลอกกาวไหม การสาวและการตีเกลียวเสนไหม เทคนิคการทอและถัก การยอมสี การพิมพและ
การตกแตงสําเร็จผาไหม มีการศึกษานอกสถานที่
Physical structure and properties of silk fiber. Cocoon production. Silk yarn
processing; degumming, reeling and twisting. Weaving and knitting techniques. Dyeing,
printing and finishing of silk fabric. Field trip required.

**
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055425

**

กระบวนการผลิตผาขนสัตว
3(2-2)
(Wool Fabric Production Processes)
พื้นฐาน : 055213
โครงสรางทางกายภาพและสมบัติของเสนใยขนสัตว กระบวนการผลิตเสนดาย การตัดขน
การทําความสะอาด การผสม การยอมสี และการปนดาย เทคนิคการทอและถัก การตกแตงสําเร็จ
ผาขนสัตวโดยวิธีทางกายภาพและใชสารเคมี
Physical structure and properties of wool fiber. Yarn processing; shearing
scouring, blending, dyeing and spinning. Weaving and knitting techniques. Physical and
chemical finishing of wool fabrics.

055431

*

เทคนิคการตัดเย็บโดยการจับจีบ
3(1-4)
(Draping Construction Techniques)
ชนิดและสมบัตขิ องผาที่เหมาะสมสําหรับการจับจีบบนหุน หลัก การปรับความพอดีและ
เทคนิคสําหรับการตัดเย็บโดยการจับจีบของเสื้อผาประเภทตางๆ สําหรับการออกแบบใน
อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม
Types and properties of fabric suitable for draping on model form. Principles,
fitting and techniques for draping construction of various types for apparel design.

055432*

เทคนิคการสรางแบบตัดและการตัดเย็บเสื้อสตรีขั้นสูง
3(1-4)
(Advanced Pattern Construction Techniques for Womenswear)
พื้นฐาน : 055232
การสรางแบบตัดและเทคนิคการตัดเย็บเสื้อแจ็คเก็ตและเสื้อสูทในระดับอุตสาหกรรม
Pattern making and construction techniques of jacket and suit for industry.

055441**

สิ่งทอโบราณ
3(2-2)
(Ancient Textiles)
แหลงที่มา รูปแบบ ลักษณะลวดลาย การใหสี การใชวัสดุ เทคนิคการทอ และประโยชนใช
สอยของสิ่งทอในอดีต และสิ่งทอพื้นเมืองของชนชาติไทกลุมตางๆ มีศึกษานอกสถานที่
Sources of textiles, kinds of fibers, design, coloring, material use, weaving
techniques and end uses of historic textiles native textiles of Tai ethnic. Study tour.

*
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055442**

การนําเสนอคอลเลคชัน่ การออกแบบแฟชั่น
3(0-6)
(Fashion Design Collection Presentation)
พื้นฐาน : 055341
การนําเสนอการออกแบบแฟชัน่ เชิงสรางสรรคในรูปแบบคอลเลคชั่น การสรางสรรคแนวของ
หัวขอแฟชั่น แรงบันดาลใจ การแปลงแบบ การผสมผสานแบบ การสรางแบบตัด การเย็บและการ
นําเสนอแฟชั่นโชว
Presentation of creative fashion design in a collection format. Creation of fashion
theme, inspiration, design derivation, design combination, pattern making, sewing and
fashion show presentation.

055443

**

การตกแตงผาเชิงสรางสรรค
3(1-4)
(Creative Fabric Decoration)
พื้นฐาน : 055241
วัสดุและอุปกรณในการตกแตงผา วิธีการพิมพและการยอมขั้นสูงเพื่อใหเกิดลวดลายและ
ผิวสัมผัสบนผา การเตรียมสีในการพิมพและการยอมผาชนิดตางๆ การออกแบบสรางสรรคลวดลาย
ผาจากการใชเทคนิคการตกแตงผา
Materials and equipment for fabric decoration. Advanced methods of printing and
dyeing to create patterns and texture on fabric. Dye preparation for printing and dyeing
different types of fabric. Creative textile design by applying techniques of fabric
decorations.

055451**

สิ่งทอและผลิตภัณฑสําหรับการตกแตงภายใน
3(1-4)
(Textiles and Products for Interiors)
พื้นฐาน : 055241
การเลือกสิ่งทอและผลิตภัณฑ สําหรับการตกแตงภายใน สมบัติของวัสดุ การออกแบบ
และวิธีการผลิต
Selection of textiles and products for interior decoration. Material properties,
designs and methods of production.

**
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055452**

การออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ
3(1-4)
(Package Design for Textiles and Products)
พื้นฐาน : 055241
การออกแบบโครงสรางและกราฟกบนบรรจุภัณฑ การสรางตนแบบบรรจุภัณฑ การเลือก
วัสดุที่เหมาะสมสําหรับการบรรจุ การพิมพบรรจุภัณฑ กฎหมาย และขอกําหนดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ
สําหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ
Structural and graphic design on packages. Package prototype construction.
Selection of materials suitable for packaging. Package printing, laws and regulation
related to package for textiles and products.

055453**

คอมพิวเตอรชวยออกแบบสําหรับการพิมพสิ่งทอ
3(1-4)
(Computer Aided Design for Textile Printing)
พื้นฐาน : 055241
การใชคอมพิวเตอรกราฟกในการออกแบบลายพิมพผา การใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบ
ในกระบวนการออกแบบตั้งแตการออกแบบรางถึงงานออกแบบที่เสร็จสมบูรณ
การเตรียมงาน
ออกแบบเพื่อใชในกระบวนการพิมพ
The use of computer graphics in textile printing design. Utilization of computeraided design in the design process from croquis to final design. Preparation of artwork for
printing process.

**

การจัดการคุณภาพในการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุงหม
3(3-0)
(Quality Management in Textile and Apparel Manufacturing)
พื้นฐาน : 132111
การจัดการและควบคุมคุณภาพในการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุงหม พัฒนาการในระบบการ
ประกันคุณภาพ หลักการจัดการคุณภาพ วิธีควบคุมกระบวนการทางสถิติและการปรับปรุงคุณภาพ
Quality management and control in textile and apparel manufacturing. The
development of quality assurance systems, principles of quality management, statistical
process control methods and quality improvement.

055461

**
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055462

**

การจัดการอุตสาหกรรมสิง่ ทอและผลิตภัณฑ
3(3-0)
(Textile and Product Industrial Management)
พื้นฐาน : 132111
การจัดการระบบการดําเนินงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและผลิตภัณฑ การวางแผน
ทรัพยากรองคกร การวางแผนการผลิต การคิดตนทุน การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การประกัน
คุณภาพ และการจัดการลอจิสติกสและหวงโซอุปทาน
Operation system management for textile and product industry, enterprise
resource planning, production planning, costing, productivity improvement, quality
assurance, logistics and supply chain management.

055463*

การสรางแบรนดแฟชั่น
3(3-0)
(Fashion Branding)
หลักการสรางแบรนดแฟชั่น การกําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย การวิเคราะหคูแขงขัน ตลาด
และผูบริโภค การออกแบบแบรนด การสรางอัตลักษณ และการนําเสนอแบรนด
Principles of fashion branding. Defining the target customer group. Competitors,
market and consumer analysis. Brand design, identity creation and brand presentation.

*

การจัดการกิจกรรมทางการคาแฟชั่น
3(3-0)
(Fashion Merchandising Management)
พื้นฐาน : 055361
หลักการและกระบวนการของการซื้อ การวางแผน การบริหารและการทํากิจกรรมทางการ
คาแฟชั่นที่สอดคลองกับอัตลักษณของแบรนดและแนวความคิดทางการทําธุรกิจคาปลีก
Principles and processes of buying, planning, managing and fashion
merchandising related to brand identity and retail business concept.

055464

*

วิชาเปดใหม

**

วิชาปรับปรุง

17

055465

*

การผลิตและการคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมระดับโลก
3(3-0)
(Global Textiles and Apparel Production and Trade)
แหลงผลิตสิ่งทอและตลาดการคาสิ่งทอระดับโลก ปจจัยทีม่ ีผลตออุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหม ผลกระทบของสิ่งทอและเครื่องนุงหมตอเศรษฐกิจและผูบริโภค บทบาทของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมไทยในตลาดโลก
Global textile production sources and trading market. Factors affecting the textile
and apparel industry and trade. Impacts of textiles and apparel on economy and
consumer. Roles of Thai textile and apparel industry in the global market.

055466**

การจัดการโซอุปทานและลอจิสติกสในอุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครื่องนุงหม
3(3-0)
(Supply Chain Management and Logistics in Textile and Apparel Industries)
พื้นฐาน : 132111
การจัดการโซอปุ ทานสิ่งทอและเครื่องนุงหมเพื่อลดตนทุนและเวลาสงมอบ วงจรของความ
ตองการวัสดุ การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขายและการสงมอบ การจัดหาวัสดุทั่วโลกและกิจกรรม
ลอจิสติกสแบบบูรณาการ
Management of textile and apparel supply chain to reduce costs and delivery
time. Cycle of material requirements, procuring the raw materials, production, selling and
delivery. Worldwide material sourcing and integrated logistic activities.

**

คอมพิวเตอรชวยออกแบบสําหรับการสรางแบบตัดเสือ้ ผาบุรุษ
3(2-2)
(Computer Aided Design for Menswear Pattern Making)
พื้นฐาน : 055382
การประยุกตโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อสรางแบบตัดเสื้อผาบุรุษ และพัฒนาผลิตภัณฑใน
อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม โปรแกรมสําเร็จรูปและเทคนิคการพัฒนาแบบตัดพื้นฐานตามรูปแบบ
เสื้อผาและใบสัง่ ซื้อสินคา ความสัมพันธของการกําหนดขนาดกับความพอดีของเสื้อผา
Application of software for menswear pattern making and product development in
apparel industry. Software and techniques in basic pattern development related to
menswear styles and purchase order. Relationship of garment size specifications and fit.

055481

*
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คอมพิวเตอรชวยออกแบบสําหรับการสรางแบบตัดเสือ้ ผาเด็ก
3(2-2)
(Computer Aided Design for Childrenswear Pattern Making)
พื้นฐาน : 055382
การประยุกตโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อสรางแบบตัดเสื้อผาเด็ก และพัฒนาผลิตภัณฑใน
อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม โปรแกรมสําเร็จรูปและเทคนิคการพัฒนาแบบตัดพื้นฐานตามรูปแบบ
เสื้อผาและใบสัง่ ซื้อสินคา ความสัมพันธของการกําหนดขนาดกับความพอดีของเสื้อผา
Application of software for childrenswear pattern making and product
development in apparel industry. Software and techniques in basic pattern development
related to menswear styles and purchase order. Relationship of garment size
specifications and fit.

*

สหกิจศึกษา
6
(Cooperative Education)
การปฏิบัติงานจริงในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอของนักศึกษาในลักษณะ
พนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ตามโครงการที่ไดรับมอบหมาย นักศึกษาตองจัดทําและ
นําเสนอรายงานเชิงเทคนิค และผานการประเมินผลภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษาและผูวา
จางของสถานประกอบการนั้น
Work experience of student in the area of textile science and technology as a
temporary operator in a firm related to assigned project. Student required to write and
present a technical report, and evaluated under supervision of faculty advisor and
employer of that firm.

055482

055490

*
**
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ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ
3(3-0)
(Basic Research Methods in Textile Science and Technology)
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ การกําหนดปญหา การ
วางรูปการวิจัย การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม
การวิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติสาํ หรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอ
ผลการวิจัย
Principles and research methods in textile science and technology, identification
of research problems, formulation of research objectives and hypotheses, collection of
data, construction of questionnaire, data analysis and interpretation, application of
statistics for research, report writing and presentation.

**

เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ
1-3
(Selected Topics in Textile Science and Technology)
เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไป
ในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in textile science and technology at the bachelor’s degree level.
Topics are subject to change each semester.

**

สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอ และอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอในระดับ
ปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in textile science and
technology at the bachelor’s degree level.

055491

055496

055497

**
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055498

**

ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอระดับปริญญาตรี และเรียบเรียง
เขียนเปนรายงาน
Study and research in textile science and technology at the bachelor’s degree
level and compile into a written report.

*

โครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ
3(0-6)
(Textile Science and Technology Project)
พื้นฐาน : 055491
การประยุกตความรูพื้นฐานดานการวิจัยและพัฒนาทางสิ่งทอและผลิตภัณฑโดยการสราง
โครงการรายบุคคล การเขียนขอเสนอโครงการ การดําเนินงาน การวิเคราะห สรุป การประเมินผล
และการนําเสนอ
Applying basic knowledge in research and development in textiles and products
by creating an individual project. Project proposal writing, conducting, analyzing,
concluding, evaluating and presenting.

055499

*
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