
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น 

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Fashion Design 
 

หลักสูตร 

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129 หนวยกิต 

 

โครงสรางหลักสูตร 

หลักสูตรทางวิชาการ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั ่น แบงออกเปนแผนการศึกษา     

แบบปกติ และแผนแบบสหกิจศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

แผนการศึกษาแบบปกติและแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129 หนวยกิต 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 

 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  9 หนวยกิต 

 กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชพี 21 หนวยกิต 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 93 หนวยกิต  

 กลุมวิชาแกน 21 หนวยกิต 

 กลุมวิชาเฉพาะดาน-บงัคับ 54 หนวยกิต 

 กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก 18 หนวยกิต 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต  

 

รายวิชาในหลักสูตร 

                ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  (9 หนวยกิต)  

 หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

อก. 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (2 – 2 – 6) 

EN 101 Everyday English   

อก. 102 ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคม 3 (2 – 2 – 6) 

EN 102 Social English   

อก. 103 ภาษาอังกฤษในบริบทสากล 3 (2 – 2 – 6) 

EN 103 Global English   
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กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หนวยกิต)   

 หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  

ศท. 102 ความเปนพลเมือง และการเปลี่ยนแปลงของสังคม 3 (3 – 0 – 6) 

GE 102 Citizenship and Social Transformation  

ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต  3 (3 – 0 – 6) 

GE 103 Technology and Innovation for the Future   

ศท. 104 สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  

ศท. 105 พันธมิตรทางสังคมและประเด็นเกิดใหมของโลก 3 (3 – 0 – 6) 

GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  

ศท. 106 ความรูทางการเงินและการพัฒนาอยางยั่งยืน 3 (3 – 0 – 6) 

GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  

ศท. 107 จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการและทักษะการเปนผูนำ 3 (3 – 0 – 6) 

GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  

 

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 93 หนวยกิต 

กลุมวิชาแกน (21 หนวยกิต)  

                                                                                     หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ศกพ.101 การคิดเชิงออกแบบข้ันพื้นฐาน 3 (2 – 2 – 5) 

ADF 101 Basic Design Thinking 

ศกพ.102 ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ                                      3 (3 – 0 – 6) 

ADF 102 Art and Design History 

ศกพ.103 หลักการออกแบบ 1                                     3 (2 – 2 – 5) 

ADF 103 Principles of Design I  

ศกพ.104 หลักการออกแบบ 2                                     3 (2 – 2 – 5) 

ADF 104 Principles of Design II 

ศกพ.105 วาดเสนสำหรับนักสรางสรรค 1 3 (2 – 2 – 5) 

ADF 105 Drawing for Creator I 

ศกพ.106 วาดเสนสำหรับนักสรางสรรค 2                                      3 (2 – 2 – 5) 

ADF 106 Drawing for Creator II 

ศกพ.107 ทักษะทางคอมพิวเตอรสำหรับศิลปะและการออกแบบ                                      3 (2 – 2 – 5) 

ADF 107 Computational Skills for Art and Design 
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กลุมวิชาเฉพาะดาน-บังคับ (54 หนวยกิต)  

                                                                                     หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

อฟช. 211 การวาดภาพประกอบแฟชัน่                                  3 (1 – 4 – 4) 

FSD 211 Fashion Illustration 

อฟช. 212 เทคนิคการตัดเย็บแฟชัน่ 3 (1 – 4 – 4) 

FSD 212 Fashion Sewing Technique 

อฟช. 213 หลักพื้นฐานการสรางแบบตัดเสือ้ 3 (1 – 4 – 4) 

FSD 213 Pattern Making Fundamental 

อฟช. 214 การสรางแบบตัดเสื้อระดับกลาง 3 (1 – 4 – 4) 

FSD 214 Intermediate Pattern Making Design 

อฟช. 215 ประวัติศาสตรแฟชั่น และสไตล 3 (3 – 0 – 6) 

FSD 215 History of Fashion and Styles 

อฟช. 221 กระบวนการสรางสรรคสูการออกแบบแฟชัน่ 3 (1 – 4 – 4) 

FSD 221 Creative Process of Fashion Design 

อฟช. 216 การบริหารจัดการธุรกิจแฟชั่น 3 (1 – 4 – 4) 

FSD 216 Fashion Business Management 

อฟช. 231 การออกแบบเคร่ืองประกอบเคร่ืองแตงกายแฟชั่น 3 (1 – 4 – 4) 

FSD 231 Fashion Accessories Design 

อฟช. 232 การออกแบบการทอผาสำหรับแฟชั่น  3 (1 – 4 – 4) 

FSD 232 Weaving Design for Fashion 

อฟช. 322 กลุมชาติพนัธุกับการออกแบบแฟชั่น 3 (1 – 4 – 4) 

FSD 322 Fashion Design and Ethnography 

อฟช. 323 การเปลี่ยนแปลงในอนาคตกับการออกแบบแฟชั่น 3 (1 – 4 – 4) 

FSD 323 Fashion Design and Transformative Future 

อฟช. 317 กลยุทธการสรางตราสนิคาแฟชัน่ 3 (1 – 4 – 4) 

FSD 317 Fashion Branding and Strategy 

อฟช. 333 การออกแบบลวดลายทางแฟชัน่ 3 (1 – 4 – 4) 

FSD 333 Print Design for Fashion 

อฟช. 424 การเปนผูประกอบการกับการออกแบบแฟชั่น 3 (1 – 4 – 4) 

FSD 424 Fashion Design and Entrepreneurship 

อฟช. 425 การออกแบบแฟชั่น และแนวทางสำหรับโครงการออกแบบ 3 (1 – 4 – 4) 

FSD 425 Fashion Design and Direction for Degree Project  

ศก. 315 การปฏิบัติงานวชิาชีพ 0 (0 – 40 – 0) 

FA 315 Job Training 
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ศก. 417 การพัฒนาโครงการออกแบบ                                                                    3 (3 – 0 – 6) 

FA 417 Degree Project Development 

ศก. 418 โครงการศิลปะและการออกแบบ** 6 (0 – 0 –24) 

FA 418 Degree Project in Art and Design**  

ศก. 419 โครงการออกแบบบูรณาการ (สำหรับโครงการแบบบูรณาการการออกแบบ) ** 6 (0 – 0 –24) 

FA 419 Capstone Design Project**  

 

หมายเหตุ ** วิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียน 1 วิชา (ศก. 418 หรือ ศก. 419) ตามคำแนะนำของอาจารย 

  ที่ปรึกษา 

 

วิชาเฉพาะดาน-เลือก (18 หนวยกิต) 

           นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาตามแผนการศึกษาใหครบ 18 หนวยกิต ดังตอไปนี้ 

     - แผนการศึกษาแบบปกติ เรียนกลุมวิชาการออกแบบแฟชั่น จำนวน 18 หนวยกิต 

 - แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา เรียนรายวิชาในกลุมวิชาสหกิจศึกษาของการออกแบบแฟชั่น จำนวน 9 

หนวยกิต และเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาการออกแบบแฟชั่น จำนวน 9 หนวยกิต 

 

กลุมวิชาการออกแบบแฟชั่น 

                                                                                 หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบตัิ–ศึกษาดวยตนเอง) 

อฟช. 341  การออกแบบเคร่ืองแตงกาย และเคร่ืองประกอบเคร่ืองแตงกายแฟชั่น 3 (1 – 4 – 4) 

FSD 341 Fashion Design & Accessories 

อฟช. 342  การสนับสนนุแฟชัน่ 3 (1 – 4 – 4) 

FSD 342 Fashion Support  

อฟช. 343  การจัดการธุรกิจและความเปนผูประกอบการแฟชัน่ 3 (1 – 4 – 4) 

FSD 343  Fashion Management and Entrepreneurship 

อฟช. 344  บริบททางแฟชัน่ 3 (1 – 4 – 4) 

FSD 344 Fashion Context 

อฟช. 345  การสื่อสารแฟชัน่ 3 (1 – 4 – 4) 

FSD 345 Fashion Promotion, Communication and Media 

อฟช. 446  การนำเสนอผลงานแฟชั่น 3 (1 – 4 – 4) 

FSD 446 Fashion Presentation 
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กลุมวิชาสหกิจศึกษาของการออกแบบแฟชั่น 

                                                             หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา (สำหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)                               3 (3 – 0 – 6) 

CO 301 Pre-Cooperative Education 

ศก. 377 สหกิจศึกษาสำหรับการออกแบบแฟชั่น (สำหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา) 6 (0 – 35 – 0)  

FA 377 Cooperative Education for Art and Design 

 
 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  (6 หนวยกิต) 

 นักศึกษาจะตองเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือ 

เลือกเรียนในรายวิชาดังตอไปนี ้                                                                

                                                                                     หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

อฟช. 371 รสนิยมทางแฟชัน่สำหรับผูประกอบการ 3 (3 – 0 – 6) 

FSD 371 Taste of Fashion for Entrepreneur 

อฟช. 372 การสำรวจมรดกทางแฟชั่น 3 (3 – 0 – 6) 

FSD 372 Survey of Fashion Heritage 

อฟช. 373 การสำรวจแหลงวัสดุทางแฟชัน่ 3 (3 – 0 – 6) 

FSD 373 Fashion Material Sourcing Trip 

อฟช. 374 ประเด็นความยัง่ยืนทางแฟชั่น 3 (3 – 0 – 6) 

FSD 374 Sustainable Fashion Issues 

อฟช. 481 การแตงหนาและการทำผมแฟชัน่ 3 (1 – 4 – 4) 

FSD 481 Fashion Make-up and Hair Styling 

อฟช. 482 ธุรกิจโมเดลลิ่ง 3 (1 – 4 – 4) 

FSD 482 Fashion Modeling 

อฟช. 483 การออกแบบเคร่ืองแตงกายสำหรับการแสดง 3 (1 – 4 – 4) 

FSD 483 Fashion for Theatrical Design 

อฟช. 484 กลยุทธการคิดเชิงสรางสรรคสำหรับแฟชั่น 3 (1 – 4 – 4) 
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คำอธิบายรายวิชา  

 

     ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หนวยกิต) 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  (9 หนวยกิต)  

อก. 101 ภาษาอังกฤษในชวีิตประจำวนั 3 (2 – 2 – 6) 

EN 101 Everyday English   

 ฝกฝนการใชโครงสรางพื้นฐานและสำนวนภาษาอังกฤษที่ใชในชีวิตประจำวัน ประกอบดวยการพูดแนะนำ

ตนเองและใหขอมูลสวนตัว การบรรยายบุคลิกลักษณะ การพูดถึงเรื่องที่สนใจ เรื่องที่เปนความชอบและแรงผลักดัน

สวนตัวของแตละคน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองทั่วไป อีกทั้งพัฒนาทักษะการพูด การฟง การอาน และการ

เขียนดวยวิธีเชิงบูรณาการ 

 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 ภาษาอังกฤษในบริบททางสงัคม 3 (2 – 2 – 6) 

EN 102 Social English   

 ฝกฝนการพูดและการเขียนประโยคและสำนวนที ่ใช เปนประจำ เพื ่อการมีปฏิส ัมพันธทางส ังคม  

การแลกเปลี่ยนขอมูล การเปรียบเทียบ และการอธิบายความคิดเก่ียวกับเร่ืองตาง ๆ ในบริบททางสังคมและธุรกิจ โดย

มุงเนนการพัฒนาทักษะการอภิปรายและการนำเสนอ ดวยเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรค 

 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 3 (2 – 2 – 6) 

EN 103 Global English   

 ฝกฝนการบรรยายประสบการณโดยระบุรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตความ

เปนอยู การทำงาน และประเด็นปญหาในระดับสากล โดยมุงเนนการพัฒนาทักษะการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม และ

การสื่อสารในโลกดิจิทัล ซึ่งสำคัญตอการเปนพลเมืองโลก 

 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. 
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กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หนวยกิต)  

ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  

 ศึกษาทฤษฎี หลักการของการคิด พัฒนาการคิดอยางเปนระบบ อาทิ การคิดเชิงวิพากษ การคิดสรางสรรค 

การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดแกปญหา เปนตน รวมถึงการเชื่อมโยงความคิดและสามารถเลือกเคร่ืองมือ

ความคิดที่เหมาะสมไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน การทำงานและการเรียนรูตลอดชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 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 ความเปนพลเมือง และการเปลีย่นแปลงของสังคม 3 (3 – 0 – 6) 

GE 102 Citizenship and Social Transformation  

 ศึกษาความหมาย คุณลักษณะ สิทธิ หนาที่และเสรีภาพของความเปนพลเมืองที่ดีในสังคมไทย สังคมโลก

และสังคมอื่นที่มีในปจจุบันและอนาคต เชน สังคมดิจิทัล สังคมพหุวัฒนธรรม เปนตน  เพื่อรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมตางๆ รวมถึงเรียนรูวิถีแหงชีวิต สิ่งแวดลอมที่สงผลตอสุขภาวะ 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และ ปญญา  เพื่อ

พรอมปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขและไมเบียดเบียนผูอ่ืน 

 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 3 (3 – 0 – 6) 

GE 103 Technology and Innovation for the Future  

 ศึกษาบทบาท แนวคิด การรูเทาทัน รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานตางๆ ที่มุงเนนการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมสมัยใหม ผลกระทบที่มีตอการดำเนินชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจนศึกษาการใช

ประโยชนและการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 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. 
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ศท. 104 สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวติ 3 (3 – 0 – 6) 

GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  

 เรียนรูการใชชีวิตอยางมีคุณคาจากงานศิลปะและกิจกรรมนันทนาการ เปดมุมมองใหมในเร่ืองสุนทรียภาพที่

เก่ียวของกับชีวิตและสังคมจากงานศิลปะตาง ๆ และกีฬา ที่มีผลตอการดำรงอยูของชีวิต สังคมและวัฒนธรรม 

 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 พันธมิตรทางสังคมและประเดน็เกิดใหมของโลก 3 (3 – 0 – 6) 

GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  

 ศึกษาการพัฒนาความรวมมือระดับนานาชาติทางเศรษฐกิจและการเมืองที ่ส งผลกระทบตอการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมโลก เพื่อเขาใจประเด็นสำคัญที่เกิดข้ึนใหมของประชาคมโลก 

 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 ความรูทางการเงนิและการพฒันาอยางยั่งยืน 3 (3 – 0 – 6) 

GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  

 ศึกษาการจัดการและตัดสินใจทางการเงินอยางมีประสิทธิผล ทั้งการจัดการการเงินสวนบุคคลและการ

ลงทุน  รวมทั้งการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมุงเนนการบูรณาการองคความรูที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่ ชุมชน และสังคม

เปนสำคัญ เพื่อใหเห็นถึงปญหาและแนวทางการแกไขอยางเปนรูปธรรม 

 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 จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการและทักษะการเปนผูนำ 3 (3 – 0 – 6) 

GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  

 ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญในการสรางจิตวิญญาณการเปนผูประกอบการ โดยเนนการคิดแบบ

เจาของ ประกอบดวยการมีความคิดสรางสรรค และการแสวงหาโอกาสในการเริ่มและดำเนินกิจการอยางมีคุณธรรม

และจริยธรรม มีภาวะผูนำที่สามารถนำและทำงานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิผล รอบรู และกลาตัดสินใจทันตอ

เหตุการณ 

 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.  หมวดวิชาเฉพาะ (93 หนวยกิต) 

กลุมวิชาแกน (21 หนวยกิต) 

                                                                                    หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ศกพ. 101 การคิดเชิงออกแบบข้ันพื้นฐาน 3 (2 – 2 – 5) 

ADF 101 Basic Design Thinking 

 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดและออกแบบอยางสรางสรรค ฝกปฏิบัติการออกแบบเชิงทดลองโดย

ประยุกตใชกรอบแนวคิด “การคิดเชิงออกแบบ”เพื่อหาแนวทางการแกปญหาหรือหาแนวทางในการสรางนวัตกรรมให

เหมาะสมกับผูใชและสถานการณ 

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 ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ 3 (3 – 0 – 0) 

ADF 102 Art and Design History 

ผูเรียนมีความสามารถในการวิเคราะหและประเมินคุณคาของงานศิลปะและงานออกแบบ มีความเขาใจใน

บริบทเชิงประวัติศาสตร ปรัชญาและวัฒนธรรมที่เก่ียวของกับการออกแบบแฟชั่น ทั้งในประวัติศาสตรและรวมสมัย 

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. 
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ศกพ. 103 หลักการออกแบบ 1 3 (2 – 2 – 5) 

ADF 103 Principles of Design I 

ผูเรียนมีความสามารถในการออกแบบและสื่อสารดวยภาพ ฝกปฏิบัติการออกแบบเพื่อทดลองหาความเปนไป

ไดในการสรางเอกภาพของความงาม โดยใชทัศนธาตุและหลักการจัดองคประกอบภาพและตวัอักษร 

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 

ผูเรียนมีความสามารถในการออกแบบและสื่อสารความคิด ฝกปฏิบัติการออกแบบเพื่อทดลองหาความเปนไป

ไดในการสรางเอกภาพของความงามโดยใชวัสดุและเทคนิคที่หลากหลาย 

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 วาดเสนสำหรับนักสรางสรรค 1 3 (2 – 2 – 5) 

ADF 105 Drawing for Creator I 

 ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารดวยภาพ สามารถถายทอดสิ่งที ่เห็นใหเปนภาพตามที่ตองการและ

เหมาะสมกับวัตถุประสงคของการใชงาน ทดลองการใชวัสดุและเทคนิคตางๆ ในการวาดเสน 

 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 วาดเสนสำหรับนักสรางสรรค 2 3 (2 – 2 – 5) 

ADF 106 Drawing for Creator II 

 ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารดวยภาพ สามารถถายทอดสิ่งที ่เห็นใหเปนภาพตามที่ตองการและ

เหมาะสมกับวัตถุประสงคของการใชงาน ทดลองการใชวัสดุและเทคนิคตางๆ ในการวาดเสน รวมทั้งดิจิทลั 

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. 
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ศกพ. 107 ทักษะเชิงคอมพิวเตอรสำหรับศิลปะและการออกแบบ 3 (2 – 2 – 5) 

ADF 107 Computational Skills for Art and Design 

 ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับศิลปะและการออกแบบไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร ซอฟตแวร และอุปกรณตางๆ รวมทั้งเทคนิคทางดิจิทัลที่จำเปน 

 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. 

 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-บังคับ (54 หนวยกิต) 

                                                                                     หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

อฟช. 211   การวาดภาพประกอบแฟชั่น                                                                          3 (1 – 4 – 4) 

FSD 211    Fashion Illustration 

                ศึกษาและฝกปฏิบัติการวาดภาพหุนแฟชั่นประกอบเคร่ืองแตงกายประเภทตางๆ เพื่อนำเสนอผลงานการ

ออกแบบแฟชั่นอยางเปนมอือาชีพ ที่สามารถสื่อความเขาใจในรูปแบบการออกแบบ และองคประกอบเครื่องแตงกาย

ไดอยางชัดเจน อันมีคุณลักษณะการนำเสนอผลงานภาพประกอบแฟชั่นที่ด ี

               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   เทคนิคการตัดเย็บแฟชั่น                3 (1 – 4 – 4) 

FSD 212    Fashion Sewing Technique 

                ศึกษา และฝกปฏิบัติเทคนิคการตัดเย็บเบื้องตน เรียนรูการใชอุปกรณการตัดเย็บจักรเย็บผา การตัดผา 

การเย็บผา และการสรางแบบตัดตามทฤษฎีวิชาการตัดเสื้อที่เปนสากลเพื่อใหเกิดความเขาใจและทักษะในการตัดเย็บที่

นำไปใชประโยชนไดในการประกอบวิชาชีพทางแฟชั่นตอไป 

                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   หลักพื้นฐานการสรางแบบตดัเสื้อ               3 (1 – 4 – 4) 

FSD 213    Pattern Making Fundamental 

                ศึกษา และฝกปฏิบัติการสรางแบบตัดเสื้อดวยหลักทฤษฎีการตัดเย็บ เรียนรูการวัดตัว หลักการสรางแบบ

โครงสรางพื้นฐาน และประยุกตโครงสรางแบบตางๆ ฝกฝนการสรางแบบตัดดวยการใชอุปกรณการสรางแบบตัดที่นยิม

ใชตามหลักสากล เพื่อนำไปใชประโยชนในวิชาชพีทางแฟชั่นตอไป 

                 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 
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cutting patterns using the standard pattern cutting equipment for further use in the fashion 

profession. 

 

อฟช.214   การสรางแบบตัดเสือ้ระดับกลาง                                                                     3 (1 – 4 – 4) 

FSD214    Intermediate Pattern Making Design 

วิชาบังคับกอน : สอบได อฟช.213 

                ศึกษาตอเนือ่งจาก อฟช. 213 หลักพื้นฐานการสรางแบบตัดเสื้อ ศึกษา และฝกปฏิบัติตามหลักการสราง

แบบตัดเสื้อ การหาแนวความคิด และทดลองสูการประยุกตโครงสรางเสื้อผาอยางสรางสรรคทั้งดานรูปทรง และ

โครงสรางเพื่อความแปลกใหม ตลอดจนสามารถนำมาพัฒนาเปนเสือ้ผาทีส่วมใสไดจริง และคำนวณผา การวางผา การ

ตัดผา และการประกอบชิ้นงานไดอยางมืออาชีพ 

               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   ประวัติศาสตรแฟชัน่และสไตล               3 (3 – 0 –6) 

FSD 215    History of Fashion and Styles 

                ศึกษาประวัติความเปนมา และวิวัฒนาการทางแฟชั่นที่มีผลตอการออกแบบแฟขั่นในปจจุบัน โดย

สะทอนความเขาใจถึงบริบททางสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการในการ

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   กระบวนการสรางสรรคสูการออกแบบแฟชั่น     3 (1 – 4 – 4) 

FSD 221    Creative Process of Fashion Design 

วิชาบังคับกอน : สอบได อฟช.213 

                 ศึกษาตอเนื่องจาก อฟช. 213 หลักพื้นฐานการสรางแบบตัดเสื้อ ศึกษาวิธีการออกแบบแฟชั่น เรียนรู

ทฤษฎีองคประกอบทางแฟชั่น โครงรางเงา สี วัสดุ และรายละเอียดตกแตง คนควาขอมูลแรงบันดาลใจ วิเคราะห

ขอมูลเพื่อกำหนดแนวคิด และองคประกอบทางแฟชั่นไดอยางถูกตองเหมาะสม เรียนรูการออกแบบคอลเลคชั่นอยาง

เปนระบบ เนนการศึกษาความหมาย และความหมายแฝงที ่มีอยู ในงานออกแบบแฟชั่น เพื ่อเขาใจบริบท และ

ความสำคัญในการออกแบบ ตลอดจนการนำเสนอผลงานอยางเหมาะสม และเปนมืออาชีพ สามารถตอยอดการ

สรางสรรคงานออกแบบแฟชั่นในอนาคต 
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               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 

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 

                ศึกษาองคประกอบของธุรกิจแฟชั่น โครงสรางการบริหารจัดการองคกรแฟชั่นในภาพรวม ตลอดจน

รูปแบบตลาด และลักษณะจำเพาะของสินคาแฟชั่น เพื่อสามารถวางแผนการตลาดไดอยางเปนระบบ ตั้งแตการจัดซื้อ 

การวางแผนการผลิต การกำหนดคอลเลคชั่นสำหรับการขาย รวมถึงการสงเสริมการขายผานการจัดวางสินคาใน

รูปแบบตางๆ เพื่อตอบโจทยทางการตลาด รวมถึงสามารถนำความรูที่ไดมาประยุกตใชกับการออกแบบแฟชั่น และ

สอดคลองกับความตองการของตลาดไดในอนาคต 

                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   การออกแบบเคร่ืองประกอบเคร่ืองแตงกายแฟชั่น     3 (1 – 4 – 4) 

FSD 231    Fashion Accessories Design  

                 ศึกษาความสำคัญของเครื่องประกอบเครื ่องแตงกายแฟชั ่นประเภทตางๆ กระบวนการคิดในการ

ออกแบบเครื่องประกอบเครื่องแตงกาย เรียนรูวิธีการกำหนดขนาดสัดสวน รวมถึงเขาใจคุณสมบัติของวัสดุประเภท

ตางๆ ที่ใชในการออกแบบเพื่อใหสามารถนำไปประยุกตใชในอาชีพที่เก่ียวของกับแฟชั่นไดอยางเหมาะสม 

               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.  
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อฟช. 232    การออกแบบการทอผาสำหรับแฟชั่น     3 (1 – 4 – 4) 

FSD 232     Weaving Design for Fashion 

                 ศึกษากระบวนการ และวัตถุดิบที่ใชในการสรางเสนใย เสนดาย และผืนผา อันจะมีผลตอคุณสมบัติทาง

กายภาพของผา ศึกษากระบวนการคิด และการออกแบบสิ่งทอสรางสรรค รวมถึงการเลือกใชวัสดุ สี โครงสราง และ

เทคนิคพิเศษ พรอมทั้งถายทอดผลงานตามแนวคิดในการออกแบบดวยการฝกปฏิบัติการทอผา 

                 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. 

 

อฟช.322 กลุมชาติพันธุกับการออกแบบแฟชั่น                                                                    3 (1 – 4– 4) 

FSD 322    Fashion Design and Ethnography 

วิชาบังคับกอน : สอบได อฟช. 221  

     ศึกษาตอเนื่องจาก อฟช. 221 กระบวนการสรางสรรคงานออกแบบแฟชั่น โดยเนนศึกษา เรียนรูเกี่ยวกับ

กลุ มชาติพันธุ ของมนุษย วัฒนธรรม และภูมิปญญาของแตละทองถิ ่น เพื ่อสรางโจทยในการออกแบบแฟชั่น 

ใหตอบสนองความตองการทางดานกายภาพ พฤติกรรมการใชงาน และความตองการในดานอ่ืนๆ รวมกับการวิเคราะห

ขอมูลแนวโนมแฟชั ่นเพื ่อประยุกตใชในการออกแบบคอลเลคชั ่นใหตรงกับความตองการของกลุ มเปาหมาย  

ฝกปฏิบัติการเขียนแบบ การกำหนดขนาดสัดสวน การทำตนแบบผลิตภัณฑแฟชั่น ตลอดจนการนำเสนอผลงานอยาง

เหมาะสม และเปนมืออาชีพ 

               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    การเปลี่ยนแปลงในอนาคตกับการออกแบบแฟชั่น                3 (1 – 4 – 4) 

FSD 323     Fashion Design and Transformative Future 

วิชาบังคับกอน : สอบได อฟช. 322  

      ศึกษาตอเนื่องจาก อฟช. 322 กลุมชาติพันธุกับการออกแบบแฟชั่น โดยเนนศึกษา และเรียนรู ผสมผสาน

นวัตกรรมดานตางๆ ควบคู ไปกับนวัตกรรมทางดานความคิด วัสดุ การออกแบบ และการผลิตสู การออกแบบ 

คอลเลคชั ่น เพื ่อตอบสนองการเปลี ่ยนแปลงของโลกในอนาคตในดานตางๆ ที ่เกี ่ยวของกับบริบททางแฟชั่น  

ฝกปฏิบัติการเขียนแบบ การกำหนดขนาดสัดสวน การทำตนแบบผลิตภัณฑแฟชั่น ตลอดจนการนำเสนอผลงานอยาง

เหมาะสม และเปนมืออาชีพ 
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                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    กลยุทธการสรางตราสินคาแฟชั่น                  3 (1 – 4 – 4) 

FSD 317     Fashion Branding and Strategy 

                 เรียนรูขั้นตอนในการสรางอัตลักษณตราสินคาแฟชั่น การกำหนดตัวตน และกลุมเปาหมายของตรา

สินคา การวางตำแหนงทางการตลาด การกำหนด และสื่อสารอัตลักษณตราสินคา สามารถบริหารจัดการตราสินคา 

รวมทั้งปจจัยแวดลอมทางดานการตลาดที่มีอิทธิพลตอการสรางตราสินคาใหประสบความสำเร็จ ตลอดจนพัฒนา

ภาพลักษณของตราสินคาใหมีความเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของตลาด และทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงใน

ธุรกิจแฟชั่น 

                 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 

                 เรียนรูการออกแบบลวดลายเพื่อใชในการออกแบบแฟชั่น ศึกษาเชิงทดลองเพื่อสรางแนวคิด และ

ออกแบบลวดลายอยางมีเอกลักษณ ทดลองตอลายแบบตางๆ เพื่อสรางคอลเล็คชั่นลายผา เรียนรูเรื่องสี ขนาด และ

สัดสวนของลวดลายเพื่อการนำไปประยุกตในการออกแบบแฟชั่นไดอยางหลากหลาย 

                 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. 
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อฟช. 424   การเปนผูประกอบการกับการออกแบบแฟชั่น     3 (1 – 4 –4) 

 FSD 424    Fashion Design and Entrepreneurship 

      ศึกษา และเรียนรูโจทยจากผูประกอบการ วิเคราะหกลไกตลาด ความตองการของผูบริโภค จัดหาวัสดุ 

วางแผนตนทุนการผลิต สามารถตั ้งราคาขาย และภาษีสำหรับสินคา เพื ่อสามารถเขาใจกระบวนการอยาง

ผูประกอบการไดในอนาคต ตลอดจนการนำเสนอผลงานอยางเหมาะสม และเปนมืออาชีพ 

                 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 และแนวทางสำหรับโครงการออกแบบ     3 (1 – 4 – 4) 

FSD 425     Fashion Design and Direction for Degree Project 

วิชาบังคับกอน : สอบได อฟช.424 

     ศึกษาตอเนื่องจาก อฟช. 424 การเปนผูประกอบการกับการออกแบบแฟชั่น ศึกษาการสรางโจทย และ

แนวทางการพัฒนาแนวความคิดสูการออกแบบแฟชั่นที่มีความสอดคลองกับศักยภาพ ความสนใจเฉพาะ และแนวทาง

ในการดำเนินโครงการออกแบบแฟชั่นของนักศึกษา นักศึกษาฝกหัดวางแผนการออกแบบ และพัฒนากระบวนการ

สรางสรรคผลงาน การทำตนแบบการนำเสนอผลงานอยางเหมาะสม และเปนมืออาชีพ  

                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 การปฏิบัติงานวิชาชพี              0 (0 – 40 – 0) 

FA 315  Job Training 

(สำหรับแผนการศึกษาแบบปกติ) 

    ศึกษาระบบการทำงาน การแกปญหา และการทำงานรวมกับผูอ่ืน ดวยการฝกปฏิบัติงานในหนวยงานที่ไดรับ

การอนุมัติจากภาควิชาฯ โดยใชเวลาฝกงานไมต่ำกวา 8 สัปดาห หรือประมาณ 320 ชั่วโมง ทั้งนี้นักศึกษาที่จะฝกงาน

ตองผานการศึกษามาแลวไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษา โดยการรายงานผลการเรียนของรายวิชานี้จะเปน S และ U ถือ

เปนเกณฑผานและไมผานตามลำดับ 

 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. 
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ศก. 417  การพัฒนาโครงการออกแบบ             3 (3 – 0 – 6) 

FA 417   Degree Project Development 

     ศึกษาและวิเคราะหขอมูลหัวขอโครงงานสวนบุคคลที่นักศึกษาสนใจ และจัดเตรียมขอมูลสำหรับนำเสนอ 

เพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวยคณาจารยและผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เก่ียวของ เพื่อนำโครงการที่ไดรับ

การอนุมัติมาเขียนโครงการศิลปะและการออกแบบ ทั้งนี้ การวัดผลการเรียนของรายวิชานี้ถือระดับคะแนนตั้งแต 2.00 

(เกรด C) ข้ึนไปเปนเกณฑผาน 

 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 2.00 (Grade C) or higher as a pass criteria. 

 

ศก. 418   โครงการศิลปะและการออกแบบ             6 (0 – 0– 24) 

FA 418    Degree Project in Art and Design 

      การดำเนินการโครงการออกแบบฯ ที ่นำเสนอไวในรายวิชา ศก. 417 และผานการพัฒนาโครงการ 

ในรายวิชา ศก. 417 โดยนักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชานีต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.75 ข้ึนไป ทั้งนี้ การวัดผลการ

เรียนของรายวิชานี้ถือระดับคะแนนตั้งแต 2.00 (เกรด C) ขึ้นไปเปนเกณฑผาน รวมถึงนักศึกษาตองมีการนำเสนอ

ผลงานสูสาธารณะ 

      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 

      การดำเนินการโครงการออกแบบแบบบูรณาการองคความรู ดานตาง ๆ ตลอดจนความรู เฉพาะทาง  

เพื่อแกปญหาโจทยปญหาทางการออกแบบที่นำเสนอไวในรายวิชา ศก. 417 และผานการพัฒนาโครงการในรายวิชา 

ศก. 417 โดยนักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชานี้ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.75 ขึ้นไป ทั้งนี้ การวัดผลการเรียนของ

รายวิชานี้ถือระดับคะแนนตั้งแต 2.00 (เกรด C) ขึ ้นไปเปนเกณฑผาน รวมถึงนักศึกษาตองมีการนำเสนอผลงาน 

สูสาธารณะ 

      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. 
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กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก   

 นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเฉพาะดาน-เลือกในกลุมวชิาดงันี ้

    - วิชาเฉพาะดาน–เลือก (18 หนวยกิต แผนการศึกษาแบบปกติ) 

     - วิชาเฉพาะดาน–เลือก (9 หนวยกิต แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา) 

 

กลุมวิชาการออกแบบแฟชั่น 

                                                                                     หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

 

อฟช. 341   การออกแบบเคร่ืองแตงกาย และเคร่ืองประกอบเคร่ืองแตงกายแฟชั่น   3 (1 – 4 – 4) 

FSD 341    Fashion Design & Accessories 

    ศึกษาและเรียนรูวิธีการออกแบบแฟชั่น ปจจัยที่มีผลตอการออกแบบ ข้ันตอนการออกแบบ กระบวนการ

ผลิต และวิธีการนำเสนอผลงานแฟชั ่น โดยมุ งเนนใหเกิดความชำนาญเฉพาะดานตามความสนใจ ดวยการฝก

ปฏิบัติการออกแบบ และผลิตตนแบบ เชน การออกแบบเสื้อผาบุรุษ (Menswear Design) การออกแบบเสื้อผาเด็ก 

(Childrenswear Design) การออกแบบชุดกีฬา (Sportswear Design) การออกแบบชุดชั้นใน (Intimate Design) 

การออกแบบชุดราตรี (Evening Gown Design) การออกแบบรองเทา (Shoes Design) การออกแบบเครื่องสวม

ศีรษะ (Millinery Design)การออกแบบเครื่องประดับสำหรับการแสดง (Costumed Jewelry Design) และ การ

ออกแบบเคร่ืองประกอบเคร่ืองแตงกายข้ันสูง (Advance Accessories Design) เปนตน 

                 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   การสนับสนนุแฟชัน่        3 (1 – 4 – 4) 

FSD 342    Fashion Support 

    ศึกษาและเรียนรูเทคนิค กระบวนการ และขั้นตอนเกี่ยวกับการสนับสนุนงานทางแฟชั่นในรูปแบบตางๆ 

เพื่อเสริมประสิทธิภาพงานทางดานแฟชั่นใหดีมากยิ่งข้ึนไป เชน แฟชั่นสไตลลิ่ง (Fashion Styling) สุนทรียศาสตรทาง

แฟชั่น (Fashion Beauty) การคาดการณแนวโนมทางแฟชั่น (Fashion Trend Forecasting) และเครื่องมือทาง

ดิจิทัลและเทคโนโลยีทางแฟชั่น (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. 

 

 

 



19 

 

 
 

อฟช. 343   การจัดการธุรกิจและความเปนผูประกอบการแฟชัน่      3 (1 – 4 – 4) 

FSD 343    Fashion Management and Entrepreneurship 

    ศึกษาเรื่องธุรกิจแฟชั่นและการบริหารองคกรแฟชั่นในรายละเอียด การวิเคราะหแผนธุรกิจ การเตรียม

ความพรอมดานธุรกิจสำหรับการเปนผู ประกอบการแฟชั ่น ไมวาจะเปนการบริหารจัดการสินคาแฟชั ่นขั ้นสูง 

(Advance Fashion Merchandising) การตกแตงหนารานและสรางบรรยากาศการขายสินคาแฟชั ่น (Fashion 

Visual Merchandising) การจัดการสินคาแฟชั่นชั ้นสูง (Luxury Fashion Management) และการจัดการหวงโซ

อุปทานทางแฟชั่น (Fashion Supply Chain Management) เปนตน 

                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   บริบททางแฟชั่น                                                 3 (1 – 4 – 4) 

FSD 344    Fashion Context 

    ศึกษา และเรียนรูเกี่ยวกับความสำคัญของบริบททางแฟชั่น ณ ชวงเวลานั้นๆ เพื่อวิเคราะหสถานการณที่

เปนประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อันจะมีอิทธิพลตอการออกแบบแฟชั่น เชน ความยั่งยืนทางแฟชั่น 

(Sustainable Fashion) การจัดการผา และวัสดุตางๆ ที่เกี ่ยวของกับแฟชั่น (Manipulating Fabric in Fashion) 

และบริบททางแฟชั่นที่เปนประเด็นสำคัญในชวงเวลานั้นๆ เปนตน 

                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   การสื่อสารแฟชั่น                                                 3 (1 – 4 – 4) 

FSD 345    Fashion Promotion, Communication and Media 

    ศึกษา และเรียนรูเทคนิค กระบวนการ และขั้นตอนเกี่ยวกับทิศทางการสื่อสารทางดานแฟชั่น การสราง

ภาพลักษณใหกับแบรนดแฟชั่น และการผลิตสื่อทางดานแฟชั่นในรูปแบบตางๆ เชน การถายภาพแฟชั่น (Fashion 

Photography) การถาย-ภาพยนตรแฟชั ่น (Fashion Cinematography) และการบทความแฟชั ่น (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. 
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อฟช. 446   การนำเสนอผลงานแฟชั่น                                                3 (1 – 4 – 4)      

FSD 446    Fashion Presentation 

    ศึกษา และเรียนรูเทคนิคการนำเสนอผลงานแฟชั่น และการออกแบบกระบวนการสื่อสารและนำเสนอ 

การสรางสรรคองคประกอบในงานแฟชั่น โดยมุงเนนใหเกิดความชำนาญเฉพาะดานตามความสนใจ การนำเสนอ

ผลงานแฟชั่นสวนบุคคล (Fashion Portfolio) และการนำเสนอผลงานผานการแสดงแฟชั่นโชว (Theme Studies for 

Fashion Show) เปนตน 

                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. 

 

กลุมวิชาสหกิจศึกษาของการออกแบบแฟชั่น 

                                                                                     หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

สศ. 301  เตรียมสหกิจศึกษา               3 (3 – 0 – 6) 

CO 301   Pre-Cooperative Education 

(สำหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา) 

    ศึกษาแนวคิดและความเขาใจระบบสหกิจศึกษา และการเตรียมความพรอมในการทำงาน เสริมสรางทักษะ

ดานตางๆ อาทิ การเตรียมเอกสารสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ เทคนิคการเขารับการสัมภาษณ การพัฒนา

ทักษะในการสื่อสาร ทั้งในรูปแบบการสื่อสารระหวาง Generation และการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รวมถึงการ

สื่อสารขามวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมุงเนนทักษะการทำงานเปนทีมอยางสรางสรรคในวัฒนธรรมองคกรที่แตกตาง 

มีจิตวิทยาในการทำงานรวมกับผูอื่น มีเทคนิคในการพัฒนาอารมณและปรับตัวได การมีจิตวิญญาณผูประกอบการ 

เทคนิคการเขียนรายงาน การนำเสนอ และขอควรปฏิบตัิในระหวางปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการ 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. 
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ศก. 377   สหกิจศึกษาสำหรับศิลปะและการออกแบบ             6 (0 – 35 –0) 

FA 377   Cooperative Education for Art and Design  

(สำหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)   

วิชาบังคับกอน :  สอบได สศ. 301 และนักศึกษาตองลงทะเบียนและสอบผานในกลุมวิชาเฉพาะดาน-บังคับแลว 

ไมนอยกวา 30 หนวยกิต    

  ศึกษาระบบการทำงานจริงในสถานประกอบการในฐานะพนกังานของสถานประกอบการเพื่อเสริมสรางใหม ี 

ความพรอมดานงานอาชีพจากการปฏิบัติงานที่ตรงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษาอยางเปนระบบ นักศึกษาจะตองมี  

การปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถานประกอบการไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาปกติหรือ 16 สัปดาห  โดยมีการประเมินผล  

การทำงานจากคณาจารยรวมกับสถานประกอบการ และนักศึกษาจะตองจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจ  

ศึกษาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน โดยการรายงานผลการเรียนของรายวิชานี้จะเปน S และ U ถือเปนเกณฑผานและ 

ไมผานตามลำดับ   

 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 1 6  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.  หมวดวิชาเลือกเสรี  (6 หนวยกิต) 

นักศึกษาจะตองเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีรวมแลวไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากวิชาตางๆที่เปดสอนใน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และคณะอนุมัติใหเปนวิชาเลือกเสรี 

                                                                         หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

อฟช. 371   รสนิยมทางแฟชัน่สำหรับผูประกอบการ      3 (3 – 0 – 6) 

FSD 371    Taste of Fashion for Entrepreneur 

    ศึกษาและเรียนรูเก่ียวกับทฤษฎี และกระบวนการออกแบบแฟชั่นเบื้องตน รวมถึงรสนิยมทางแฟชัน่ เพื่อ

นำไปประยุกตใชในธุรกิจแฟชัน่ 

                To study and learn about theory and basic fashion design process including fashion tastes 

to be applied in the fashion business. 
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อฟช. 372   การสำรวจมรดกทางแฟชัน่       3 (3 – 0 – 6) 

FSD 372    Survey of Fashion Heritage 

     ศึกษา และเรียนรูเก่ียวกับมรดกทางแฟชั่น รวมถึงศิลปะ วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเปนอยู รูปแบบการ

ใชชีวิต และภูมิปญญาของแตละภูมิภาคทั้งในและนอกประเทศที่มีอิทธิพลตอแฟชั่น ผานรูปแบบการทัศนศึกษา การ

ลงพื้นที่สำรวจ เพื่อสรางความรูและความเขาใจจากประสบการณตรงในสถานที่จริง 

                 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   การสำรวจแหลงวัสดุทางแฟชั่น       3 (3 – 0 – 6) 

FSD 373    Fashion Material Sourcing Trip 

    ศึกษา เรียนรู และลงพื้นที่จริงในการสำรวจและคนหาแหลงวัตถุดิบ หรือแหลงการผลิต หรือแหลงการซื้อ

ขายผาและวัสดุอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับแฟชั่น จากทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อเปนทางเลือกในการออกแบบ และ

นำมาประยุกตใชในการออกแบบแฟชั่นทั้งในฐานะนักศึกษา นักออกแบบ และผูประกอบการ 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   ประเด็นความยั่งยนืทางแฟชั่น       3 (3 – 0 – 6) 

FSD 374    Sustainable Fashion Issues 

    ศึกษาและเรียนรูเกี่ยวกับทฤษฎี แนวความคิด และประเด็นที่สำคัญของความยั่งยืนทางแฟชั่น เพื่อให

เขาใจและสามารถนำความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในงานที่เก่ียวของกับแฟชั่นตอไปในอนาคตได 

               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   การแตงหนาและการทำผมแฟชั่น       3 (1 – 4 – 4) 

FSD 481    Fashion Make-up and Hair Styling 

     ศึกษา และฝกปฏิบัติ เทคนิคการแตงหนาเพื่อใชประกอบงานแฟชั่น และเขาใจองคประกอบของการ

แตงหนาแฟชั่นในรูปแบบตางๆ ตั้งแตการกำหนดรูปแบบ ไปจนถึงการทดลองแตงหนา และทำผมตามโจทย 

                 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. 
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อฟช. 482   ธุรกิจโมเดลลิ่ง         3 (1 – 4 – 4) 

FSD 482    Fashion Modeling 

    ศึกษาแนวทางการดำเนินธุรกิจโมเดลลิง่ ตั้งแตการจัดหาแบบและการฝกฝน การจัดหาแบบแสดงสำหรับ

งานประเภทตางๆ การนำเสนอขอมูลสวนตัว และรายละเอียดของแบบ การคิดราคาผูแสดงแบบ ตลอดจนกฎหมาย

ตาง ๆ ที่เก่ียวของในการดำเนินธุรกิจโมเดลลิ่ง 

               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   การออกแบบเคร่ืองแตงกายสำหรับการแสดง             3 (1 – 4 – 4) 

FSD 483    Fashion for Theatrical Design 

    ศึกษา และเรียนรูเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องแตงกายเพื่อการแสดง เขาใจ และเรียนรูบทบาท สถานะ 

ยุคสมัย เพื่อออกแบบเคร่ืองแตงกาย และเคร่ืองประกอบเคร่ืองแตงกายอยางถูกตอง และเขาถึงหลักองคประกอบศิลป 

                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   กลยุทธการคิดเชิงสรางสรรคสำหรับแฟชั่น            3 (1 – 4 – 4) 

FSD 484    Creative Thinking Strategy for Fashion 

     ศึกษาและเรียนรู เกี ่ยวกับกระบวนการคิดของสมอง วิธ ีการหรือกระบวนการคิดในสิ ่งใหมๆ ซึ่ง

ประกอบดวยความคิดที่หลากหลาย ความคิดที่ยืดหยุน ความคิดแบบละเอียดรอบครอบ และความคิดริเริ่ม และฝก

ปฏิบัติกับผูเชี่ยวชาญทางดานตางๆ ที่ใชความรูทางแฟชั่นเขามาประยุกตใชในสายงาน เพื่อสื่อสารและถายทอดแนวคิด

ไปสูความเปนผูประกอบการ และอาชีพทางเลือกในอนาคตตอไป 

                 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. 

 


