หลักสูตรศิ ลปกรรมศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิ ชาการออกแบบแฟชั่น
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

รายวิ ชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิ ชาศึกษาทั่วไป 30 หน่ วยกิ ต
กลุ่มวิ ชาภาษาอังกฤษ (9 หน่ วยกิ ต)
อก. 101
EN 101
อก. 102
EN 102
อก. 103
EN 103

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
Everyday English
ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคม
Social English
ภาษาอังกฤษในบริบทสากล
Global English

หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบตั –ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (2 – 2 – 6)
3 (2 – 2 – 6)
3 (2 – 2 – 6)

กลุ่มวิ ชาบูรณาการทักษะวิ ชาชีพ (21 หน่ วยกิ ต)
หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบตั –ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง)
ศท. 101
GE 101
ศท. 102
GE 102
ศท. 103
GE 103
ศท. 104
GE 104
ศท. 105
GE 105
ศท. 106
GE 106
ศท. 107
GE 107

ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
Thinking Skills for Lifelong Learning
ความเป็ นพลเมือง และการเปลีย่ นแปลงของสังคม
Citizenship and Social Transformation
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต
Technology and Innovation for the Future
สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวติ
Aesthetics and Well-being for Life
พันธมิตรทางสังคมและประเด็นเกิดใหม่ของโลก
Global Alliance and Emerging Issues
ความรูท้ างการเงินและการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
Financial Literacy and Sustainable Development
จิตวิญญาณความเป็ นผูป้ ระกอบการและทักษะการเป็ นผูน้ า
Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
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ข. หมวดวิ ชาเฉพาะ 93 หน่ วยกิ ต
กลุ่มวิ ชาแกน (21 หน่ วยกิ ต)
หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบตั –ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง)
ศกพ.101
ADF 101
ศกพ.102
ADF 102
ศกพ.103
ADF 103
ศกพ.104
ADF 104
ศกพ.105
ADF 105
ศกพ.106
ADF 106
ศกพ.107
ADF 107

การคิดเชิงออกแบบขัน้ พืน้ ฐาน
Basic Design Thinking
ประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะและการออกแบบ
Art and Design History
หลักการออกแบบ 1
Principles of Design I
หลักการออกแบบ 2
Principles of Design II
วาดเส้นสาหรับนักสร้างสรรค์ 1
Drawing for Creator I
วาดเส้นสาหรับนักสร้างสรรค์ 2
Drawing for Creator II
ทักษะทางคอมพิวเตอร์สาหรับศิลปะและการออกแบบ
Computational Skills for Art and Design

3 (2 – 2 – 5)
3 (3 – 0 – 6)
3 (2 – 2 – 5)
3 (2 – 2 – 5)
3 (2 – 2 – 5)
3 (2 – 2 – 5)
3 (2 – 2 – 5)

กลุ่มวิ ชาเฉพาะด้าน-บังคับ (54 หน่ วยกิ ต)
หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบตั –ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง)
อฟช. 211
FSD 211
อฟช. 212
FSD 212
อฟช. 213
FSD 213
อฟช. 214
FSD 214
อฟช. 215

การวาดภาพประกอบแฟชัน่
Fashion Illustration
เทคนิคการตัดเย็บแฟชัน่
Fashion Sewing Technique
หลักพืน้ ฐานการสร้างแบบตัดเสือ้
Pattern Making Fundamental
การสร้างแบบตัดเสือ้ ระดับกลาง
Intermediate Pattern Making Design
ประวัตศิ าสตร์แฟชัน่ และสไตล์

3 (1 – 4 – 4)
3 (1 – 4 – 4)
3 (1 – 4 – 4)
3 (1 – 4 – 4)
3 (3 – 0 – 6)
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FSD 215
อฟช. 221
FSD 221
อฟช. 216
FSD 216

History of Fashion and Styles
กระบวนการสร้างสรรค์สู่การออกแบบแฟชัน่
Creative Process of Fashion Design
การบริหารจัดการธุรกิจแฟชัน่
Fashion Business Management

อฟช. 231
FSD 231
อฟช. 232
FSD 232
อฟช. 322
FSD 322
อฟช. 323
FSD 323
อฟช. 317
FSD 317
อฟช. 333
FSD 333
อฟช. 424
FSD 424
อฟช. 425
FSD 425
ศก. 315
FA 315
ศก. 417
FA 417
ศก. 418
FA 418
ศก. 419
FA 419

การออกแบบเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายแฟชัน่
3 (1 – 4 – 4)
Fashion Accessories Design
การออกแบบการทอผ้าสาหรับแฟชัน่
3 (1 – 4 – 4)
Weaving Design for Fashion
กลุ่มชาติพนั ธุ์กบั การออกแบบแฟชัน่
3 (1 – 4 – 4)
Fashion Design and Ethnography
การเปลีย่ นแปลงในอนาคตกับการออกแบบแฟชัน่
3 (1 – 4 – 4)
Fashion Design and Transformative Future
กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าแฟชัน่
3 (1 – 4 – 4)
Fashion Branding and Strategy
การออกแบบลวดลายทางแฟชัน่
3 (1 – 4 – 4)
Print Design for Fashion
การเป็ นผูป้ ระกอบการกับการออกแบบแฟชัน่
3 (1 – 4 – 4)
Fashion Design and Entrepreneurship
การออกแบบแฟชัน่ และแนวทางสาหรับโครงการออกแบบ
3 (1 – 4 – 4)
Fashion Design and Direction for Degree Project
การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ
0 (0 – 40 – 0)
Job Training
การพัฒนาโครงการออกแบบ
3 (3 – 0 – 6)
Degree Project Development
โครงการศิลปะและการออกแบบ**
6 (0 – 0 –24)
Degree Project in Art and Design**
โครงการออกแบบบูรณาการ (สาหรับโครงการแบบบูรณาการการออกแบบ) ** 6 (0 – 0 –24)
Capstone Design Project**

3 (1 – 4 – 4)
3 (1 – 4 – 4)

หมายเหตุ ** วิชาทีน่ ักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียน 1 วิชา (ศก. 418 หรือ ศก. 419) ตามคาแนะนาของอาจารย์
ทีป่ รึกษา
วิ ชาเฉพาะด้าน-เลือก (18 หน่ วยกิ ต)
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาตามแผนการศึกษาให้ครบ 18 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
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- แผนการศึกษาแบบปกติ เรียนกลุ่มวิชาการออกแบบแฟชัน่ จานวน 18 หน่วยกิต
- แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา เรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาสหกิจศึกษาของการออกแบบแฟชัน่ จานวน
9 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาการออกแบบแฟชัน่ จานวน 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิ ชาการออกแบบแฟชั่น
หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบตั –ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง)
อฟช. 341
FSD 341
อฟช. 342
FSD 342
อฟช. 343
FSD 343
อฟช. 344
FSD 344
อฟช. 345
FSD 345
อฟช. 446
FSD 446

การออกแบบเครื่องแต่งกาย และเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายแฟชัน่
Fashion Design & Accessories
การสนับสนุนแฟชัน่
Fashion Support
การจัดการธุรกิจและความเป็ นผูป้ ระกอบการแฟชัน่
Fashion Management and Entrepreneurship
บริบททางแฟชัน่
Fashion Context
การสื่อสารแฟชัน่
Fashion Promotion, Communication and Media
การนาเสนอผลงานแฟชัน่
Fashion Presentation

3(1 – 4 – 4)
3 (1 – 4 – 4)
3 (1 – 4 – 4)
3 (1 – 4 – 4)
3 (1 – 4 – 4)
3 (1 – 4 – 4)

กลุ่มวิ ชาสหกิ จศึกษาของการออกแบบแฟชั่น
หน่ ว ยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ– ศึกษาด้ ว ย
ตนเอง)
สศ. 301
CO 301
ศก. 377
FA 377

เตรียมสหกิจศึกษา (สาหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)
3 (3 – 0 – 6)
Pre-Cooperative Education
สหกิจศึกษาสาหรับการออกแบบแฟชัน่ (สาหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)6 (0 – 35 – 0)
Cooperative Education for Art and Design

ค. หมวดวิ ชาเลือกเสรี (6 หน่ วยกิ ต)
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ
เลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้
หน่วยกิต
(บรรยาย–ปฏิบตั –ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง)
อฟช. 371 รสนิยมทางแฟชันส
่ าหรับผูป้ ระกอบการ
3 (3 – 0 – 6)
FSD 371 Taste of Fashion for Entrepreneur
อฟช. 372 การสารวจมรดกทางแฟชัน่
3 (3 – 0 – 6)
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FSD 372
อฟช. 373
FSD 373
อฟช. 374
FSD 374
อฟช. 481
FSD 481
อฟช. 482
FSD 482
อฟช. 483
FSD 483
อฟช. 484

Survey of Fashion Heritage
การสารวจแหล่งวัสดุทางแฟชัน่
Fashion Material Sourcing Trip
ประเด็นความยังยื
่ นทางแฟชัน่
Sustainable Fashion Issues
การแต่งหน้าและการทาผมแฟชัน่
Fashion Make-up and Hair Styling
ธุรกิจโมเดลลิ่ง
Fashion Modeling
การออกแบบเครื่องแต่งกายสาหรับการแสดง
Fashion for Theatrical Design
กลยุทธ์การคิดเชิงสร้างสรรค์สาหรับแฟชัน่

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (1 – 4 – 4)
3 (1 – 4 – 4)
3 (1 – 4 – 4)
3 (1 – 4 – 4)

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
กลุ่มวิ ชาภาษาอังกฤษ (9 หน่ วยกิ ต)
อก. 101 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
3 (2 – 2 – 6)
EN 101 Everyday English
ฝึ กฝนการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานและสานวนภาษาอังกฤษทีใ่ ช้ในชีวิตประจาวัน ประกอบด้วยการพูด
แนะนาตนเองและให้ขอ้ มูลส่วนตัว การบรรยายบุคลิกลักษณะ การพูดถึงเรื่องทีส่ นใจ เรื่องทีเ่ ป็ นความชอบและ
แรงผลักดันส่วนตัวของแต่ละคน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในเรื่องทัวไป
่ อีกทัง้ พัฒนาทักษะการพูด การฟั ง
การอ่าน และการเขียนด้วยวิธเี ชิงบูรณาการ
Practice basic language structures and everyday expressions, including how to give informative
self- introduction, describe personality, talk about interests and personal passions, as well as how to
express opinions about general issues. Enhance language skills- speaking, listening, reading, and
writing—through integrated methods.
อก. 102 ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคม
3 (2 – 2 – 6)
EN 102 Social English
ฝึ กฝนการพู ดและการเขียนประโยคและส านวนที่ใ ช้เ ป็ น ประจา เพื่อ การมีปฏิส ัม พัน ธ์ ท างสังคม
การแลกเปลี่ยนข้อมูล การเปรียบเทียบ และการอธิบายความคิดเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในบริบททางสังคมและ
ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการอภิปรายและการนาเสนอ ด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์
Practice speaking and writing frequently used expressions for social interactions, exchanging
information, making comparisons, and explaining ideas in social and business- related contexts, with
emphasis on developing discussion and presentation skills along with digital skills and creativity.
อก. 103 ภาษาอังกฤษในบริบทสากล
EN 103 Global English

3 (2 – 2 – 6)
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ฝึ กฝนการบรรยายประสบการณ์โดยระบุรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวติ
ความเป็ นอยู่ การทางาน และประเด็นปั ญหาในระดับสากล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่ า ง
วัฒนธรรม และการสื่อสารในโลกดิจทิ ลั ซึ่งสาคัญต่อการเป็ นพลเมืองโลก
Intensive practice in portraying detailed experiences and expressing opinions about living and
working situations, and discussing global issues, with concentration on intercultural communication skills
and digital communication skills, which are vital to becoming global citizens.

กลุ่มวิ ชาบูรณาการทักษะวิ ชาชีพ (21 หน่ วยกิ ต)
ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
3 (3 – 0 – 6)
GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning
ศึกษาทฤษฎี หลักการของการคิด พัฒนาการคิดอย่างเป็ นระบบ อาทิ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา เป็ นต้น รวมถึงการเชื่อมโยงความคิด และ
สามารถเลือกเครื่องมือความคิดทีเ่ หมาะสมไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน การทางานและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
In this course, students will learn about theories and practical thinking tools such as critical
thinking, creative and innovative thinking, analytical thinking, synthesis thinking and problem- solving
thinking, including how to link and select appropriate thinking tools and effectively adapt to their daily
life, professional undertakings and lifelong learning.
ศท. 102 ความเป็ นพลเมือง และการเปลี่ยนแปลงของสังคม
3 (3 – 0 – 6)
GE 102 Citizenship and Social Transformation
ศึกษาความหมาย คุณลักษณะ สิทธิ หน้าทีแ่ ละเสรีภาพของความเป็ นพลเมืองทีด่ ใี นสังคมไทย สังคม
โลกและสังคมอื่นที่มีในปั จจุบนั และอนาคต เช่น สังคมดิจิทลั สั งคมพหุวฒ
ั นธรรม เป็ นต้น เพื่อรู้เท่าทันการ
เปลีย่ นแปลงของสังคมต่างๆ รวมถึงเรียนรูว้ ถิ แี ห่งชีวติ สิง่ แวดล้อมทีส่ ่งผลต่อสุขภาวะ 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม
และ ปั ญญา เพื่อพร้อมปรับตัวอยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ในสังคมได้อย่างมีความสุขและไม่เบียดเบียนผูอ้ ่นื
In this course, students will learn about definitions, attributes, rights, civic duties and freedom
associated with citizenships and social transformation of Thailand and global communities in current
times and in the future, such as digital society, multicultural society. To be able to live peacefully and
happily with others, it is important to understand evolving changes and learn about 4 dimensions of the
environments affecting health, namely, body, mind, society and wisdom.
ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต
GE 103 Technology and Innovation for the Future

3 (3 – 0 – 6)

7

ศึกษาบทบาท แนวคิด การรู้เท่าทัน รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านต่า งๆ ที่
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ในสังคมสมัยใหม่ ผลกระทบทีม่ ตี ่อการดาเนินชีวติ สังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจน
ศึกษาการใช้ประโยชน์และการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปั ญญาทีเ่ กิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
In this course, students will learn about concepts and innovative technology and applications
aiming to better a quality of life of people in a new society, including how technology and innovation
affects our livelihood. The course also covers information on intellectual property protection as a result
of technology and innovation.

ศท. 104 สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวติ
3 (3 – 0 – 6)
GE 104 Aesthetics and Well-being for Life
เรียนรู้การใช้ชีวิต อย่ า งมีคุณ ค่า จากงานศิลปะและกิจกรรมนั น ทนาการ เปิ ดมุ ม มองใหม่ ใ นเรื่อ ง
สุนทรียภาพทีเ่ กี่ยวข้องกับชีวติ และสังคมจากงานศิลปะต่าง ๆ และกีฬา ที่มีผลต่อการดารงอยู่ของชีวิต สังคม
และวัฒนธรรม
In this course, students will explore relevant theories and concepts of aesthetics related to life
and society and learn to cultivate positive outlook and attitude and understanding of different forms of
taste and beauty, which will enhance their perception of diversity and enable them to appreciate art,
music, literature, images, films and other forms of art. Students will also learn how to depict their
imagination via communicative design using images, colors, calligraphy and other related tools to create
value-added identity and characteristics to services, products and media.
ศท. 105 พันธมิตรทางสังคมและประเด็นเกิดใหม่ของโลก
3 (3 – 0 – 6)
GE 105 Global Alliance and Emerging Issues
ศึกษาการพัฒนาความร่ว มมือระดับนานาชาติทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ส่ งผลกระทบต่อการ
เปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมโลก เพื่อเข้าใจประเด็นสาคัญทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ของประชาคมโลก
In this course, students will learn about international economic and political collaborations and
developments affecting/constituting changes globally, in order to understand key global issues.
ศท. 106 ความรูท้ างการเงินและการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
3 (3 – 0 – 6)
GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development
ศึกษาการจัดการและตัดสินใจทางการเงินอย่างมีประสิทธิผล ทัง้ การจัดการการเงินส่วนบุคคลและการ
ลงทุน รวมทัง้ การพัฒนาอย่างยังยื
่ น โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ชุมชน
และสังคมเป็ นสาคัญ เพื่อให้เห็นถึงปั ญหาและแนวทางการแก้ไขอย่างเป็ นรูปธรรม
In this course, students will learn about management and effective financial decision making,
including personal finance management and sustainable development and personal finance literacy, with
special attention on integrated knowledge for local community and society, in order to highlight key
issues and offer practical solutions.
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ศท. 107 จิตวิญญาณความเป็ นผูป้ ระกอบการและทักษะการเป็ นผูน้ า
3 (3 – 0 – 6)
GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills
ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะที่สาคัญในการสร้างจิตวิญญาณการเป็ นผูป้ ระกอบการ โดยเน้นการคิด
แบบเจ้าของ ประกอบด้วยการมีความคิดสร้างสรรค์ และการแสวงหาโอกาสในการเริม่ และดาเนินกิจการอย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม มีภาวะผูน้ าทีส่ ามารถนาและทางานเป็ นทีมได้อย่างมีประสิทธิผล รอบรู้ และกล้าตัดสินใจ
ทันต่อเหตุการณ์
In this course, students will study and develop important characteristics of entrepreneurial
mindset, with an emphasis on a combination of creativity and entrepreneurship and explore
entrepreneurial opportunities while learning about business best practice and ethics including leadership
skills and qualities, effective leadership characteristics which will enable them to effectively work as a
team and be able to make well-informed decision when required.
ข. หมวดวิ ชาเฉพาะ (93 หน่ วยกิ ต)
กลุ่มวิ ชาแกน (21 หน่ วยกิ ต)
หน่วยกิต

(บรรยาย–ปฏิบตั –ิ ศึกษาด้วย

ตนเอง)
ศกพ. 101 การคิดเชิงออกแบบขัน้ พืน้ ฐาน
3 (2 – 2 – 5)
ADF 101 Basic Design Thinking
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและออกแบบอย่างสร้างสรรค์ ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบเชิงทดลองโดย
ประยุ กต์ ใ ช้กรอบแนวคิด “การคิดเชิงออกแบบ”เพื่อ หาแนวทางการแก้ ปัญ หาหรือ หาแนวทางในการสร้าง
นวัตกรรมให้เหมาะสมกับผูใ้ ช้และสถานการณ์
In this course, students will have the ability to think and design creatively, practice experimental
design by applying the conceptual framework : "Design Thinking" to search for solutions or find ways to
create innovations that suit the users and situations.
ศกพ. 102 ประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะและการออกแบบ
3 (3 – 0 – 0)
ADF 102 Art and Design History
ผูเ้ รียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของงานศิลปะและงานออกแบบ มีความเข้าใจ
ในบริบทเชิงประวัติศาสตร์ ปรัชญาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบแฟชัน่ ทัง้ ในประวัตศิ าสตร์แ ละ
ร่วมสมัย
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In this course, students will have the ability to analyze and evaluate the value of art and design.
They have an understanding of the historical context, philosophy and culture related to art and design,
both in historical and contemporary aspects.
ศกพ. 103 หลักการออกแบบ 1
3 (2 – 2 – 5)
ADF 103 Principles of Design I
ผูเ้ รียนมีความสามารถในการออกแบบและสื่อสารด้วยภาพ ฝึกปฏิบตั กิ ารออกแบบเพื่อทดลองหาความ
เป็ นไปได้ในการสร้างเอกภาพของความงาม โดยใช้ทศั นธาตุและหลักการจัดองค์ประกอบภาพและตัวอักษร
In this course, students will have the ability to design and communicate with images, practice
design principles to explore the possibilities of creating visual unity by using visual elements and
principles of organization and typography.
ศกพ. 104 หลักการออกแบบ 2
3 (2 – 2 – 5)
ADF 104 Principles of Design II
ผูเ้ รียนมีความสามารถในการออกแบบและสื่อสารความคิด ฝึกปฏิบตั กิ ารออกแบบเพื่อทดลองหาความ
เป็ นไปได้ในการสร้างเอกภาพของความงามโดยใช้วสั ดุและเทคนิคทีห่ ลากหลาย
In this course, students will have the ability to design and communicate ideas, practice design
principles to explore the possibilities of creating visual unity by using a variety of materials and
techniques.
ศกพ. 105 วาดเส้นสาหรับนักสร้างสรรค์ 1
3 (2 – 2 – 5)
ADF 105 Drawing for Creator I
ผูเ้ รียนมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาพ สามารถถ่ายทอดสิง่ ทีเ่ ห็นให้เป็ นภาพตามทีต่ ้องการและ
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ทดลองการใช้วสั ดุและเทคนิคต่างๆ ในการวาดเส้น
In this course, students will have the ability to communicate with images, gain the ability to
convey what they have seen as a desired image and make it suitable for the using purpose. They also
experiment with different drawing materials and techniques.
ศกพ. 106 วาดเส้นสาหรับนักสร้างสรรค์ 2
3 (2 – 2 – 5)
ADF 106 Drawing for Creator II
ผูเ้ รียนมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาพ สามารถถ่ายทอดสิง่ ทีเ่ ห็นให้เป็ นภาพตามทีต่ ้องการและ
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ทดลองการใช้วสั ดุและเทคนิคต่างๆ ในการวาดเส้น รวมทัง้ ดิจทิ ลั
In this course, students will have the ability to communicate with images, gain the ability to
convey what they have seen as a desired image and make it suitable for the using purpose. They also
experiment with different drawing materials and techniques, including digital.
ศกพ. 107 ทักษะเชิงคอมพิวเตอร์สาหรับศิลปะและการออกแบบ
ADF 107 Computational Skills for Art and Design

3 (2 – 2 – 5)
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ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบแฟชันได้
่ อย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ต่างๆ รวมทัง้ เทคนิคทางดิจทิ ลั ทีจ่ าเป็ น
In this course, students will have the ability to use technology related to art and design
effectively, such as computers, software and devices especially the necessary digital techniques.

กลุ่มวิ ชาเฉพาะด้าน-บังคับ (54 หน่ วยกิ ต)
หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบตั –ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง)
อฟช. 211 การวาดภาพประกอบแฟชัน่
3 (1 – 4 –
4)
FSD 211 Fashion Illustration
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิการวาดภาพหุ่น แฟชันประกอบเครื
่
่อ งแต่งกายประเภทต่า งๆ เพื่อนาเสนอ
ผลงานการออกแบบแฟชั น่ อย่ า งเป็ น มื อ อาชี พ ที่ ส ามารถสื่ อ ความเข้ า ใจในรู ป แบบการออกแบบ และ
องค์ประกอบเครื่องแต่งกายได้อย่างชัดเจน อันมีคุณลักษณะการนาเสนอผลงานภาพประกอบแฟชันที
่ ด่ ี
To study and practice drawing various types of fashion illustration and clothing to present
the fashion design collection professionally that can convey understanding of the design style cloth and
fashion design elements clearly which features a good fashion illustrations’ presentation.
อฟช. 212 เทคนิคการตัดเย็บแฟชัน่
3 (1 – 4 – 4)
FSD 212 Fashion Sewing Technique
ศึกษา และฝึ กปฏิบตั เิ ทคนิคการตัดเย็บเบื้องต้น เรียนรู้การใช้อุปกรณ์การตัดเย็บจักรเย็บผ้า การ
ตัดผ้า การเย็บผ้า และการสร้างแบบตัดตามทฤษฎีวชิ าการตัดเสือ้ ที่เป็ นสากลเพื่อให้เกิดความเข้าใจและทักษะ
ในการตัดเย็บทีน่ าไปใช้ประโยชน์ได้ในการประกอบวิชาชีพทางแฟชันต่
่ อไป
To study and practice basic sewing techniques and learn how to use sewing equipment,
sewing machines, fabric cutting, creating cutting patterns according to the universal tailoring theory to
gain understanding and sewing skills that can be utilized in further fashion professions.
อฟช. 213 หลักพืน้ ฐานการสร้างแบบตัดเสือ้
3 (1 – 4 – 4)
FSD 213 Pattern Making Fundamental
ศึกษา และฝึ กปฏิบตั ิการสร้างแบบตัดเสื้อด้วยหลักทฤษฎีการตัดเย็บ เรียนรู้การวัดตัว หลักการ
สร้างแบบโครงสร้างพืน้ ฐาน และประยุกต์โครงสร้างแบบต่างๆ ฝึ กฝนการสร้างแบบตัดด้วยการใช้อุปกรณ์การ
สร้างแบบตัดทีน่ ิยมใช้ตามหลักสากล เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในวิชาชีพทางแฟชันต่
่ อไป
To study and practice creating tailoring with the principles of sewing and to learn how to
measure the principles of basic pattern making and applied various patterns. To practice creating cutting
patterns using the standard pattern cutting equipment for further use in the fashion profession.
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อฟช.214 การสร้างแบบตัดเสือ้ ระดับกลาง
3 (1 – 4 –
4)
FSD214 Intermediate Pattern Making Design
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อฟช.213
ศึกษาต่อเนื่องจาก อฟช. 213 หลักพืน้ ฐานการสร้างแบบตัดเสือ้ ศึกษา และฝึกปฏิบตั ติ ามหลักการ
สร้างแบบตัดเสือ้ การหาแนวความคิด และทดลองสู่การประยุกต์โครงสร้างเสือ้ ผ้าอย่างสร้างสรรค์ทงั ้ ด้านรูปทรง
และโครงสร้างเพื่อความแปลกใหม่ ตลอดจนสามารถนามาพัฒนาเป็ นเสือ้ ผ้าทีส่ วมใส่ได้จริง และคานวณผ้า การ
วางผ้า การตัดผ้า และการประกอบชิ้นงานได้อย่างมืออาชีพ
Continue studying from FSD213 Pattern Making Fundamental. To study and practice
following the principles of pattern making, finding concept and experimenting to apply the clothing
patterns creatively in terms of forms and structures for novelty as well as being able to develop into the
wearable clothes, calculating the fabric, laying the fabric, cutting the fabric and assembling the work in
a professional way.
อฟช. 215 ประวัติศาสตร์แฟชั่นและสไตล์
3 (3 – 0 –6)
FSD 215 History of Fashion and Styles
ศึกษาประวั ติค วามเป็นมา และวิวัฒนาการทางแฟชั่ นที ่มี ผลต่ อการออกแบบแฟขั ่นในปั จจุบั น โดย
สะท้อนความเข้าใจถึงบริบททางสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่มีอิท ธิพลต่อพัฒ นาการในการ
ออกแบบแฟชั่น
To study the history and fashion evolution affecting fashion design in the present by
reflecting an understanding of the social context, culture and technological developments that
influence the development of fashion design.
อฟช. 221 กระบวนการสร้างสรรค์สู่การออกแบบแฟชั่น
3 (1 – 4 – 4)
FSD 221 Creative Process of Fashion Design
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อฟช.213
ศึกษาต่อเนื่ องจาก ศึกษาต่อเนื ่ องจาก อฟช. 213 หลักพื้นฐานการสร้ างแบบตั ดเสื ้อ ศึกษาวิธ ีก าร
ออกแบบแฟชั่น เรียนรู้ทฤษฎีองค์ประกอบทางแฟชั่น โครงร่างเงา สี วัสดุ และรายละเอียดตกแต่ง ค้นคว้าข้อมูลแรง
บันดาลใจ วิเคราะห์ข้อมูลเพื ่อกำหนดแนวคิ ด และองค์ประกอบทางแฟชั ่นได้ อย่างถู กต้องเหมาะสม เรียนรู้ก าร
ออกแบบคอลเลคชั่นอย่างเป็นระบบ เน้นการศึกษาความหมาย และความหมายแฝงที่มีอยู่ในงานออกแบบแฟชั่น เพื่อ
เข้าใจบริบท และความสำคัญในการออกแบบ ตลอดจนการนำเสนอผลงานอย่างเหมาะสม และเป็นมืออาชีพ สามารถ
ต่อยอดการสร้างสรรค์งานออกแบบแฟชั่นในอนาคต
Continue studying from FSD253 Pattern Making Fundamental. To study fashion design
methods and to learn fashion design elements theory; colours, silhouettes, materials and details &
techniques, to research inspiration, to analyze the data to determine the concept and fashion
elements properly. To learn how to design a collection systematically and to focus on studying in
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the meanings and connotations that exist in fashion design collection to understand the context and
the importance of design as well as presenting the work properly and professionally.
อฟช. 216 การบริหารจัดการธุรกิจแฟชั่น
3 (1 – 4 – 4)
FSD 216 Fashion Business Management
ศึกษาองค์ประกอบของธุรกิจแฟชั่น โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรแฟชั่นในภาพรวม ตลอดจน
รูปแบบตลาด และลักษณะจำเพาะของสินค้าแฟชั่น เพื่อสามารถวางแผนการตลาดได้อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การจัดซื้อ
การวางแผนการผลิต การกำหนดคอลเลคชั่นสำหรับการขาย รวมถึงการส่งเสริมการขายผ่านการจัดวางสินค้า ใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ทางการตลาด รวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับการออกแบบแฟชั่น และ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้ในอนาคต
To study the elements of fashion business, fashion organization management structure
as well as market patterns and specific characteristics of fashion products to plan a systematic
marketing since purchasing production planning, defining sale collections, including sales promotion
through product placement in various ways to meet marketing needs and being able to apply the
acquired knowledge to fashion design and in line with the demand of the fashion market in the
future.
อฟช. 231 การออกแบบเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายแฟชัน่
3 (1 – 4 – 4)
FSD 231 Fashion Accessories Design
ศึกษาความสาคัญของเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายแฟชันประเภทต่
่
างๆ กระบวนการคิดในการ
ออกแบบเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย เรียนรู้วิธีการกาหนดขนาดสัดส่วน รวมถึงเข้าใจคุณสมบัติของวัส ดุ
ประเภทต่า งๆ ที่ใ ช้ใ นการออกแบบเพื่อ ให้สามารถนาไปประยุ กต์ ใช้ใ นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับแฟชันได้
่ อย่าง
เหมาะสม
To study the importance of fashion accessories types, the thinking process in accessories
design. To learn how to define proportions including understanding the properties of different types of
materials that are used in the accessories design properly and professionally.
อฟช. 232 การออกแบบการทอผ้าสาหรับแฟชัน่
3 (1 – 4 – 4)
FSD 232 Weaving Design for Fashion
ศึกษากระบวนการ และวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการสร้างเส้นใย เส้นด้าย และผืนผ้า อันจะมีผลต่อคุณสมบัติ
ทางกายภาพของผ้า ศึกษากระบวนการคิด และการออกแบบสิ่งทอสร้า งสรรค์ รวมถึงการเลือ กใช้ว ัสดุ สี
โครงสร้าง และเทคนิคพิเศษ พร้อมทัง้ ถ่ายทอดผลงานตามแนวคิดในการออกแบบด้วยการฝึกปฏิบตั กิ ารทอผ้า
To study the process and raw materials used to create fibers, yarns and fabrics that
influence the physical properties of the fabric. To learn the thinking process and creative textile design
method including selection of materials, colours, structures and special effects as well as transmitting
the work according to the design concept through weaving practice.
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อฟช.322 กลุ่มชาติพนั ธุ์กบั การออกแบบแฟชัน่
3 (1 – 4–
4)
FSD 322 Fashion Design and Ethnography
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อฟช. 221
ศึกษาต่อเนื่องจาก อฟช. 221 กระบวนการสร้างสรรค์งานออกแบบแฟชัน่ โดยเน้นศึกษา เรียนรู้
เกี่ยวกับกลุ่มชาติพนั ธุ์ของมนุ ษย์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น เพื่อสร้างโจทย์ในการออกแบบ
แ
ฟ
ชั ่
น
ให้ตอบสนองความต้องการทางด้านกายภาพ พฤติกรรมการใช้งาน และความต้องการในด้านอื่นๆ ร่วมกับการ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล แนวโน้ ม แฟชัน่ เพื่อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการออกแบบคอลเลคชัน่ ให้ ต รงกับ ความต้ อ งการของ
ก
ลุ่
ม
เ
ป้
า
ห
ม
า
ย
ฝึกปฏิบตั กิ ารเขียนแบบ การกาหนดขนาดสัดส่วน การทาต้นแบบผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ตลอดจนการนาเสนอผลงาน
อย่างเหมาะสม และเป็ นมืออาชีพ
Continuing study from FSD 221 Creative Process of Fashion Design. To focus on learning
about human ethnic groups, culture and local wisdom to create fashion design problems to meet physical
needs, usage behavior and other needs together with the analysis of fashion trends to be applied to
fashion design collections to meet the needs of the target audience. To practice drawing, size
determination, fashion product prototyping as well as to present the work properly and professionally.
อฟช. 323 การเปลีย่ นแปลงในอนาคตกับการออกแบบแฟชัน่
3 (1 – 4 – 4)
FSD 323 Fashion Design and Transformative Future
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อฟช. 322
ศึกษาต่อเนื่องจาก อฟช. 322 กลุ่มชาติพนั ธุ์กบั การออกแบบแฟชัน่ โดยเน้นศึกษา และเรียนรู้
ผสมผสานนวัตกรรมด้านต่างๆ ควบคู่ไปกับนวัตกรรมทางด้านความคิด วัสดุ การออกแบบ และการผลิตสู่การ
อ
อ
ก
แ
บ
บ
คอลเลคชัน่ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริบททางแฟชัน่
ฝึกปฏิบตั กิ ารเขียนแบบ การกาหนดขนาดสัดส่วน การทาต้นแบบผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ตลอดจนการนาเสนอผลงาน
อย่างเหมาะสม และเป็ นมืออาชีพ
Continuing study from FSD 322 Fashion design and ethnography. To focus on studying and
learning to combine various innovations along with innovation in ideas, materials, design and production
to the collection design to meet the changes of the future world in various fields related to the fashion
context. To practice drawing, size determination, fashion product prototyping as well as presenting the
collection properly and professionally.
อฟช. 317 กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าแฟชัน่
3 (1
– 4 – 4)
FSD 317 Fashion Branding and Strategy
เรียนรู้ขนั ้ ตอนในการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าแฟชัน่ การกาหนดตัวตน และกลุ่มเป้ าหมายของ
ตราสินค้า การวางตาแหน่ งทางการตลาด การกาหนด และสื่อสารอัตลักษณ์ตราสินค้า สามารถบริหารจัดการ
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ตราสินค้า รวมทัง้ ปั จจัยแวดล้อ มทางด้า นการตลาดที่มีอิทธิพ ลต่อการสร้า งตราสินค้าให้ประสบความส าเร็จ
ตลอดจนพัฒนาภาพลักษณ์ของตราสินค้าให้มคี วามเหมาะสมกับความเปลีย่ นแปลงของตลาด และทันกับกระแส
การเปลีย่ นแปลงในธุรกิจแฟชัน่
To learn the steps to create a fashion brand identity, determination and the brand target
audience, the brand positioning. To define and communicate brand identity to be able to manage the
brand including marketing environmental factors that influence successful branding as well as develop
the brand image to be suitable for market changes and keep up with the changing trends in the fashion
business.
อฟช. 333 การออกแบบลวดลายทางแฟชัน่
3 (1
– 4 – 4)
FSD 333 Print Design for Fashion
เรียนรูก้ ารออกแบบลวดลายเพื่อใช้ในการออกแบบแฟชัน่ ศึกษาเชิงทดลองเพื่อสร้างแนวคิด และ
ออกแบบลวดลายอย่างมีเอกลักษณ์ ทดลองต่อลายแบบต่างๆ เพื่อสร้างคอลเล็คชันลายผ้
่
า เรียนรูเ้ รื่องสี ขนาด
และสัดส่วนของลวดลายเพื่อการนาไปประยุกต์ในการออกแบบแฟชันได้
่ อย่างหลากหลาย
To learn to design textile patterns for fashion design, to experimentally create ideas and
design a unique pattern. To experiment with different designs for the textile design collection. To learn
about colors, sizes, and proportions of the variety of patterns to apply to use in fashion.

อฟช. 424 การเป็ นผูป้ ระกอบการกับการออกแบบแฟชัน่
3 (1 – 4 –4)
FSD 424 Fashion Design and Entrepreneurship
ศึกษา และเรียนรูโ้ จทย์จากผู้ประกอบการ วิเคราะห์กลไกตลาด ความต้องการของผูบ้ ริโภค จัดหา
วัสดุ วางแผนต้นทุนการผลิต สามารถตัง้ ราคาขาย และภาษีสาหรับสินค้า เพื่อสามารถเข้าใจกระบวนการอย่ าง
ผูป้ ระกอบการได้ในอนาคต ตลอดจนการนาเสนอผลงานอย่างเหมาะสม และเป็ นมืออาชีพ
consumer demand, material supply, production cost planning that are able to set the selling
price and taxes for goods to understand the process of an entrepreneur in the future as well as
presenting the collection properly and professionally.
อฟช. 425 การออกแบบแฟชัน่ และแนวทางสาหรับโครงการออกแบบ
3 (1
– 4 – 4)
FSD 425 Fashion Design and Direction for Degree Project
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อฟช.424
ศึกษาต่ อ เนื่ อ งจาก อฟช. 424 การเป็ น ผู้ประกอบการกับการออกแบบแฟชัน่ ศึกษาการสร้า ง
โจทย์ และแนวทางการพัฒนาแนวความคิดสู่การออกแบบแฟชันที
่ ม่ ีความสอดคล้องกับศักยภาพ ความสนใจ
เฉพาะ และแนวทางในการด าเนิ น โครงการออกแบบแฟชันของนั
่
ก ศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาฝึ ก หัด วางแผนการ
ออกแบบ และพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน การทาต้นแบบการนาเสนอผลงานอย่างเหมาะสม และเป็ น
มืออาชีพ
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Continue studying from FSD 424 Fashion Design and Entrepreneurship. To build problems
and guide for developing fashion design concepts that are consistent with potential, specific interest and
guidelines for implementing the degree project for students. To practice design planning, develop the
creative work process and to make suitable prototypes and presentations professionally.
ศก. 315 การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ
0 (0 – 40 – 0)
FA 315 Job Training
(สาหรับแผนการศึกษาแบบปกติ)
ศึกษาระบบการทางาน การแก้ปัญหา และการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ด้วยการฝึกปฏิบตั งิ านในหน่ว ยงาน
ที่ได้ร ับ การอนุ ม ัติจากภาควิช าฯ โดยใช้เวลาฝึ กงานไม่ ต่ า กว่ า 8 สัปดาห์ หรือ ประมาณ 320 ชัวโมง
่
ทัง้ นี้
นักศึกษาที่จะฝึกงานต้องผ่านการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา โดยการรายงานผลการเรียนของ
รายวิชานี้จะเป็ น S และ U ถือเป็ นเกณฑ์ผ่านและไม่ผ่านตามลาดับ
Students will study the system of working, solving problems, and working with others. They
will have practical training in an agency approved by the departments. The internship will be no less
than 8 weeks or approximately 320 hours. Students who will be interns must have completed at least 6
semesters of study, with the reporting of the results of this course in S and U. S is considered a passing
grade and U is considered a non-passing grade in order.

ศก. 417 การพัฒนาโครงการออกแบบ
3 (3 – 0 – 6)
FA 417 Degree Project Development
ศึกษาและวิเคราะห์ ข้อ มูลหัวข้อโครงงานส่ว นบุคคลที่นักศึกษาสนใจ และจัดเตรียมข้อมู ลส าหรับ
นาเสนอ เพื่อขออนุมตั ติ ่อคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์และผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อนา
โครงการทีไ่ ด้รบั การอนุมตั มิ าเขียนโครงการศิลปะและการออกแบบ ทัง้ นี้ การวัดผลการเรียนของรายวิชานี้ถอื
ระดับคะแนนตัง้ แต่ 2.00 (เกรด C) ขึน้ ไปเป็ นเกณฑ์ผ่าน
In this course, students will study and analyze information on personal projects based on topics
that students are interested in. They need a well prepared presentation in order to seek approval from
the Board which consists of faculty members and qualified persons in related fields. Only an approved
project can be written and developed as an art and design project. Grading for this course is 2 . 0 0
(Grade C) or higher as a pass criteria.
ศก. 418 โครงการศิลปะและการออกแบบ
6 (0 – 0– 24)
FA 418 Degree Project in Art and Design
การดาเนินการโครงการออกแบบฯ ที่นาเสนอไว้ในรายวิชา ศก. 417 และผ่านการพัฒนาโครงการ
ในรายวิชา ศก. 417 โดยนักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชานี้ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตัง้ แต่ 1.75 ขึ้นไป ทัง้ นี้ การ
วัดผลการเรียนของรายวิชานี้ถอื ระดับคะแนนตัง้ แต่ 2.00 (เกรด C) ขึน้ ไปเป็ นเกณฑ์ผ่าน รวมถึงนักศึกษาต้องมี
การนาเสนอผลงานสู่สาธารณะ
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In this course, students who pass the FA 417: the Project Development course can develop
the art and design project presented in the FA 417. Students who can be registered for this course must
have a cumulative grade point average of 1.75 or higher. Grade C or higher is considered as a pass
criteria. At the end, students must present their works to the public.
ศก. 419 โครงการออกแบบบูรณาการ
6 (0 – 0– 24)
FA 419 Capstone Design Project
การดาเนินการโครงการออกแบบแบบบูรณาการองค์ความรูด้ ้านต่าง ๆ ตลอดจนความรูเ้ ฉพาะทาง
เพื่อแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาทางการออกแบบที่นาเสนอไว้ในรายวิชา ศก. 417 และผ่านการพัฒนาโครงการใน
รายวิชา ศก. 417 โดยนักศึกษาทีจ่ ะลงทะเบียนวิชานี้ต้องมีคะแนนเฉลีย่ สะสมตัง้ แต่ 1.75 ขึน้ ไป ทัง้ นี้ การวัดผล
การเรียนของรายวิชานี้ถอื ระดับคะแนนตัง้ แต่ 2.00 (เกรด C) ขึน้ ไปเป็ นเกณฑ์ผ่าน รวมถึงนักศึกษาต้องมีการ
น
า
เ
ส
น
อ
ผ
ล
ง
า
น
สู่สาธารณะ
In this course, students who pass the FA 417: the Project Development course can develop
the interdisciplinary design project in various fields of knowledge as well as specialized knowledge for
solving design problems presented in the FA 417 course. Students who can register for this course must
have a cumulative grade point average of 1.75 or higher. Grade C or higher is considered as a pass
criteria. At the end, students must present their works to the public.
กลุ่มวิ ชาเฉพาะด้าน-เลือก
นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเฉพาะด้าน-เลือกในกลุ่มวิชาดังนี้
- วิชาเฉพาะด้าน–เลือก (18 หน่วยกิต แผนการศึกษาแบบปกติ)
- วิชาเฉพาะด้าน–เลือก (9 หน่วยกิต แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)
กลุ่มวิ ชาการออกแบบแฟชั่น
หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบตั –ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง)
อฟช. 341 การออกแบบเครื่องแต่งกาย และเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายแฟชัน่
3 (1
– 4 – 4)
FSD 341 Fashion Design & Accessories
ศึกษาและเรี ยนรู้วิ ธีก ารออกแบบแฟชัน่ ปั จจัยที่มีผ ลต่ อ การออกแบบ ขัน้ ตอนการออกแบบ
กระบวนการผลิต และวิธีการนาเสนอผลงานแฟชัน่ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความชานาญเฉพาะด้านตามความสนใจ
ด้ว ยการฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบ และผลิต ต้น แบบ เช่ น การออกแบบเสื้อผ้าบุรุษ ( Menswear Design) การ
ออกแบบเสื้อผ้าเด็ก (Childrenswear Design) การออกแบบชุดกีฬ า (Sportswear Design) การออกแบบชุ ด
ชัน้ ใน (Intimate Design) การออกแบบชุ ด ราตรี (Evening Gown Design) การออกแบบรองเท้า (Shoes
Design) การออกแบบเครื่ อ งสวมศี ร ษะ (Millinery Design)การออกแบบเครื่อ งประดับ ส าหรับ การแสดง
(Costumed Jewelry Design) และ การออกแบบเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายขัน้ สูง (Advance Accessories
Design) เป็ นต้น
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To study and learn how to design fashion collections, factors affecting design, design
process, production process and how to present fashion collections by focusing on specific expertise in
the area of interest with design practice and producing prototypes such as menswear design,
childrenswear design, sportswear design, intimate design, evening gown design, shoes design, millinery
design, costumed Jewelry Design and advanced accessories design, etc.
อฟช. 342 การสนับสนุนแฟชัน่
3 (1 – 4 – 4)
FSD 342 Fashion Support
ศึกษาและเรียนรูเ้ ทคนิค กระบวนการ และขัน้ ตอนเกี่ยวกับการสนับสนุ น งานทางแฟชันในรู
่ ปแบบ
ต่ า งๆ เพื่อ เสริม ประสิทธิภาพงานทางด้า นแฟชันให้
่ ดีม ากยิ่งขึ้น ไป เช่ น แฟชันสไตลลิ
่
่ง ( Fashion Styling)
สุนทรียศาสตร์ทางแฟชัน่ (Fashion Beauty) การคาดการณ์แนวโน้มทางแฟชัน่ (Fashion Trend Forecasting)
และเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั สาหรับแฟชัน่ (Digital & Technology Tools for Fashion)
To study and learn techniques, processes and procedures related to various forms of fashion
support to further enhance the performance of fashion collections such as Fashion Styling, Fashion
Beauty, Fashion Trend Forecasting and Digital & Technology Tools for Fashion.

อฟช. 343 การจัดการธุรกิจและความเป็ นผูป้ ระกอบการแฟชัน่
3 (1
– 4 – 4)
FSD 343 Fashion Management and Entrepreneurship
ศึกษาเรื่องธุรกิจแฟชันและการบริ
่
หารองค์กรแฟชันในรายละเอี
่
ยด การวิเคราะห์แผนธุรกิจ การ
เตรียมความพร้อมด้านธุรกิจสาหรับการเป็ นผูป้ ระกอบการแฟชัน่ ไม่ว่าจะเป็ นการบริหารจัดการสินค้าแฟชันขั
่ น้
สู ง (Advance Fashion Merchandising) การตกแต่ ง หน้ า ร้ า นและสร้ า งบรรยากาศการขายสิ น ค้ า แฟชั น่
(Fashion Visual Merchandising) การจัดการสิน ค้ า แฟชันชั
่ น้ สู ง (Luxury Fashion Management) และการ
จัดการห่วงโซ่อุปทานทางแฟชัน่ (Fashion Supply Chain Management) เป็ นต้น
To study about fashion business and fashion organization management in detail, business
plan analysis, business preparation for becoming a fashion entrepreneur. For example, advanced fashion
merchandising, visual merchandising, luxury fashion management and fashion supply chain
management.
อฟช. 344 บริบททางแฟชัน่
3 (1 – 4 – 4)
FSD 344 Fashion Context
ศึกษา และเรียนรู้เกี่ยวกับ ความส าคัญ ของบริบททางแฟชัน่ ณ ช่ ว งเวลานั น้ ๆ เพื่อ วิเคราะห์
สถานการณ์ทเี่ ป็ นประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อันจะมีอทิ ธิพลต่อการออกแบบแฟชัน่ เช่น ความ
ยังยื
่ นทางแฟชัน่ (Sustainable Fashion) การจัดการผ้า และวัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแฟชัน่ (Manipulating
Fabric in Fashion) และบริบททางแฟชันที
่ เ่ ป็ นประเด็นสาคัญในช่วงเวลานัน้ ๆ เป็ นต้น
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To study and learn about the importance of fashion context at each time. To analyze
situations that are economic, social and cultural issues that will influence fashion design, such as
sustainable fashion, fabric and material management, manipulating Fabric in Fashion and the fashion
context that was an important issue during that time etc.
อฟช. 345 การสื่อสารแฟชัน่
3 (1 – 4 – 4)
FSD 345 Fashion Promotion, Communication and Media
ศึกษา และเรียนรูเ้ ทคนิค กระบวนการ และขัน้ ตอนเกี่ ยวกับทิศทางการสื่อสารทางด้านแฟชัน่ การ
สร้างภาพลักษณ์ให้กบั แบรนด์แฟชัน่ และการผลิตสื่อทางด้านแฟชันในรู
่ ปแบบต่างๆ เช่น การถ่ายภาพแฟชัน่
(Fashion Photography) การถ่ า ย-ภาพยนตร์ แฟชัน่ (Fashion Cinematography) และการบทความแฟชัน่
(Fashion Journalism)
To study and learn techniques, processes and procedures about fashion communication
directions, creating a brand image for a fashion brand and production of fashion media in various fields
such as fashion photography, fashion cinematography and fashion journalism.

อฟช. 446 การนาเสนอผลงานแฟชัน่
3 (1 – 4 – 4)
FSD 446 Fashion Presentation
ศึกษา และเรียนรู้เทคนิ คการน าเสนอผลงานแฟชัน่ และการออกแบบกระบวนการสื่อสารและ
นาเสนอ การสร้างสรรค์องค์ประกอบในงานแฟชัน่ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความชานาญเฉพาะด้านตามความสนใจ
การนาเสนอผลงานแฟชันส่
่ วนบุคคล (Fashion Portfolio) และการนาเสนอผลงานผ่ านการแสดงแฟชันโชว์
่
(Theme Studies for Fashion Show) เป็ นต้น
To study and learn fashion presentation techniques and design, communication, and
presentation process. To create fashion elements by focusing on specific expertise in the area of interest
such as Fashion Portfolio and Theme Studies for Fashion Show.
กลุ่มวิ ชาสหกิ จศึกษาของการออกแบบแฟชั่น
หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบตั –ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง)
สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา
3 (3 – 0 – 6)
CO 301 Pre-Cooperative Education
(สาหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)
ศึกษาแนวคิดและความเข้าใจระบบสหกิจศึกษา และการเตรียมความพร้อมในการทางาน เสริมสร้าง
ทักษะด้า นต่ า งๆ อาทิ การเตรียมเอกสารสมัครงาน การเลือ กสถานประกอบการ เทคนิ คการเข้า รับการ
สัมภาษณ์ การพัฒนาทักษะในการสื่อสาร ทัง้ ในรูปแบบการสื่อสารระหว่าง Generation และการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร รวมถึงการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม นอกจากนี้ยงั มุ่งเน้นทักษะการทางานเป็ นทีมอย่างสร้างสรรค์
ใ น วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์ ก ร ที่ แ ต ก ต่ า ง
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มี จิ ต วิ ท ยาในการท างานร่ ว มกับ ผู้ อ่ื น มี เ ทคนิ ค ในการพัฒ นาอารมณ์ แ ละปรับ ตัว ได้ การมี จิ ต วิ ญ ญาณ
ผู้ประกอบการ เทคนิ คการเขียนรายงาน การน าเสนอ และข้อ ควรปฏิบัติใ นระหว่ า งปฏิบัติงาน ในสถาน
ประกอบการ รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
Studying concepts and understanding of cooperative education system and preparation for work
Strengthen various skills such as preparation of job application documents Selection of establishment
Techniques for attending interviews The development of communication skills in both Generation
communication styles and the use of English for communication. Including cross-cultural communication,
it also focuses on creative teamwork skills in different organizational cultures, has the psychology of
working with others. There are techniques for emotional development and adaptation. Having an
entrepreneurial spirit Techniques for writing reports, presentations, and best practices during work. In
the workplace Including morality, ethics and professional ethics.

ศก. 377 สหกิจศึกษาสาหรับศิลปะและการออกแบบ
6 (0 –
35 –0)
FA 377 Cooperative Education for Art and Design
(สาหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สศ. 301 และนักศึกษาต้องลงทะเบียนและสอบผ่านในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับแล้ว
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ศึกษาระบบการทางานจริงในสถานประกอบการในฐานะพนักงานของสถานประกอบการเพื่อเสริม
สร้างให้มี ความพร้อมด้านงานอาชีพจากการปฏิบตั ิงานที่ตรงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษาอย่างเป็ นระบบ
นักศึกษาจะต้องมี การปฏิบตั ิงานเต็มเวลาในสถานประกอบการไม่น้อ ยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติหรือ 16
สัปดาห์ โดยมีการประเมินผล การทางานจากคณาจารย์ร่วมกับสถานประกอบการ และนักศึกษาจะต้องจัดทา
รายงานสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานสหกิจ ศึกษาหลังเสร็จสิ้น การปฏิบตั ิงาน โดยการรายงานผลการเรียนของ
ร า ย วิ ช า นี้ จ ะ เ ป็ น S แ ล ะ U ถื อ เ ป็ น เ ก ณ ฑ์ ผ่ า น แ ล ะ
ไม่ผ่านตามลาดับ
In this course, students will study the actual working system in the workplace as an employee
of the organization in order to strengthen career preparation and systematic performance that matches
their professional field. Students must work full- time in an organization for at least 1 regular semester
or 16 weeks with an evaluation from the faculty together with the organization. Students have to prepare
a summary report of the cooperative work after completion of work. The reported grade S and U is
considered a passing and not passing criterion in order.
ค. หมวดวิ ชาเลือกเสรี (6 หน่ วยกิ ต)
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นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีรวมแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต จากวิชาต่างๆที่เปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และคณะอนุมตั ใิ ห้เป็ นวิชาเลือกเสรี
หน่ ว ยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ– ศึ กษาด้ ว ย
ตนเอง)
อฟช. 371 รสนิยมทางแฟชันส
่ าหรับผูป้ ระกอบการ
3 (3 – 0 – 6)
FSD 371 Taste of Fashion for Entrepreneur
ศึกษาและเรียนรูเ้ กี่ยวกับทฤษฎี และกระบวนการออกแบบแฟชันเบื
่ ้องต้น รวมถึงรสนิยมทางแฟชัน่
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจแฟชัน่
To study and learn about theory and basic fashion design process including fashion tastes
to be applied in the fashion business.

21

อฟช. 372 การสารวจมรดกทางแฟชัน่
3 (3 – 0 – 6)
FSD 372 Survey of Fashion Heritage
ศึกษา และเรียนรู้เกี่ยวกับมรดกทางแฟชัน่ รวมถึงศิลปะ วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเป็ น อยู่
รูปแบบการใช้ชวี ติ และภูมปิ ั ญญาของแต่ละภูมภิ าคทัง้ ในและนอกประเทศทีม่ อี ทิ ธิพลต่อแฟชัน่ ผ่านรูปแบบการ
ทัศนศึกษา การลงพืน้ ทีส่ ารวจ เพื่อสร้างความรูแ้ ละความเข้าใจจากประสบการณ์ตรงในสถานทีจ่ ริง
To study and learn about fashion heritage including art, culture, beliefs, livelihoods and
lifestyle and the wisdom of each region both domestic and international countries that has influenced
fashion through the form of excursions, the area survey for creating knowledge and understand from
hands-on experience in the real place.
อฟช. 373 การสารวจแหล่งวัสดุทางแฟชัน่
3 (3 – 0 – 6)
FSD 373 Fashion Material Sourcing Trip
ศึกษา เรียนรู้ และลงพื้นที่จริงในการสารวจและค้นหาแหล่งวัตถุดิบ หรือแหล่งการผลิต หรือแหล่ง
การซื้อขายผ้าและวัสดุอ่นื ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับแฟชัน่ จากทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็ นทางเลือกในการ
ออกแบบ และนามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบแฟชันทั
่ ง้ ในฐานะนักศึกษา นักออกแบบ และผูป้ ระกอบการ ฯลฯ
To study, learn and work as a fieldwork in exploring and searching for raw materials or
production sources or sources of trading fabrics and other materials related to fashion from both domestic
and international to make some design choices and to apply to use in fashion design as students,
designers and entrepreneurs, etc.
อฟช. 374 ประเด็นความยังยื
่ นทางแฟชัน่
3 (3 – 0 – 6)
FSD 374 Sustainable Fashion Issues
ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎี แนวความคิด และประเด็นที่ส าคัญของความยังยื
่ น ทางแฟชัน่
เพื่อให้เข้าใจและสามารถนาความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปประยุกต์ใช้ในงานทีเ่ กี่ยวข้องกับแฟชันต่
่ อไปในอนาคตได้
To study and learn about the theories, concepts and key issues of fashion sustainability to
understand and be able to apply the knowledge to fashion related works in future career path.
อฟช. 481 การแต่งหน้าและการทาผมแฟชัน่
3 (1
– 4 – 4)
FSD 481 Fashion Make-up and Hair Styling
ศึกษา และฝึ กปฏิบตั ิ เทคนิคการแต่งหน้าเพื่อใช้ประกอบงานแฟชัน่ และเข้าใจองค์ประกอบของ
การแต่งหน้าแฟชันในรู
่ ปแบบต่างๆ ตัง้ แต่การกาหนดรูปแบบ ไปจนถึงการทดลองแต่งหน้า และทาผมตามโจทย์
To study and practice makeup techniques for fashion and understand the elements of
fashion makeup in various forms since the makeup format to the makeup experiment and hair styling.
อฟช. 482 ธุรกิจโมเดลลิ่ง
– 4 – 4)
FSD 482 Fashion Modeling

3 (1
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ศึกษาแนวทางการดาเนินธุรกิจโมเดลลิ่ง ตัง้ แต่การจัดหาแบบและการฝึกฝน การจัดหาแบบแสดง
ส าหรับ งานประเภทต่ า งๆ การน าเสนอข้อ มู ลส่ ว นตัว และรายละเอียดของแบบ การคิดราคาผู้แสดงแบบ
ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจโมเดลลิง่
To study the modeling business practices from the procurement and training, sourcing of
models for different types of events, personal information presentation and model details, modeling price
calculation as well as various laws relating to the modeling business.
อฟช. 483 การออกแบบเครื่องแต่งกายสาหรับการแสดง
3 (1 – 4 – 4)
FSD 483 Fashion for Theatrical Design
ศึกษา และเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบเครื่อ งแต่ งกายเพื่อ การแสดง เข้ าใจ และเรียนรู้บทบาท
ส
ถ
า
น
ะ
ยุ ค สมัย เพื่ อ ออกแบบเครื่ อ งแต่ ง กาย และเครื่ อ งประกอบเครื่ อ งแต่ ง กายอย่ า งถู ก ต้ อ ง และเข้ า ถึ ง หลัก
องค์ประกอบศิลป์
To study and learn about costume design for theatrical performance to understand and learn
the role of the fashion history era for costume design properly and be able to access to the principles
art elements.
อฟช. 484 กลยุทธ์การคิดเชิงสร้างสรรค์สาหรับแฟชัน่
3 (1
– 4 – 4)
FSD 484 Creative Thinking Strategy for Fashion
ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดของสมอง วิธีการหรือกระบวนการคิดในสิ่งใหม่ ๆ ซึ่ง
ประกอบด้วยความคิดทีห่ ลากหลาย ความคิดทีย่ ดื หยุ่น ความคิดแบบละเอียดรอบครอบ และความคิดริเริม่ และ
ฝึ กปฏิบตั ิกบั ผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่า งๆ ที่ใช้ความรู้ทางแฟชันเข้
่ ามาประยุ กต์ใช้ใ นสายงาน เพื่อสื่อสารและ
ถ่ายทอดแนวคิดไปสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ และอาชีพทางเลือกในอนาคตต่อไป
To study and learn about the thinking process of the brain, the methods or processes of
thinking about something new; various ideas, flexible ideas, sophisticated ideas and creative ideas. To
practice with experts in various fields that uses knowledge of fashion to apply in their fields to
communicate and convey ideas to entrepreneurship and career paths in the future.

