หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการทอผาไหมและผาพื้นเมือง

จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแกปญหา และ
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
ของงานอาชี พที่ สั มพั นธ เกี่ ยวข องกั บการพั ฒนาวิ ชาชี พการทอผ า ไหมและผ า พื้ น เมื อ งให ทั น
ตอการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานดานการทอผาไหม
และผาพื้นเมือง
4. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการทอผาไหมและผาพื้นเมือง
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาเทคโนโลยีการทอผาไหมและผาพื้นเมือง
6. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานการทอผาไหมและผาพื้นเมืองในสถานประกอบการและประกอบอาชีพ
อิสระ รวมทั้งการใชความรูและทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได
7. เพื่ อ ให มี เ จตคติ ที่ ดี ต อ งานอาชี พ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต มี ร ะเบี ย บวิ นั ย
เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีการทอผาไหมและผาพื้นเมือง ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก
1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน ความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต กตัญู
กตเวทีอดกลั้น ละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน มีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสังคม เปนตน
1.2 ด า นพฤติ ก รรมลั ก ษณะนิ สั ย เช น ความมี วิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบ ความรั ก สามั ค คี
มีมนุษยสัมพันธ เชื่อมั่นในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
อาชีวอนามัย การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม เปนตน
1.3 ดานทักษะทางปญญา เชน ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยูรวมกับผูอื่น
2.4 ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมและพัฒนางานอาชีพ
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง
การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม และหลักความปลอดภัย
3.2 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3.3 คํานวณวัตถุดิบที่ใชในการทอผาไหมและผาพื้นเมือง
3.4 ออกแบบลายทอพื้นฐาน ลายทอประยุกต และสามารถดัดแปลงลวดลายใหทันสมัย
3.5 ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการผลิตเสนดายใหเปนไปตามมาตรฐานการผลิต
3.6 ทดสอบและแกไขขอบกพรองของเสนดายและผืนผาใหมีประสิทธิภาพ
3.7 วิเคราะหและเตรียมวัสดุเพื่อการผลิตผาไหมและผาพื้นเมือง
3.8 แกปญหาในกระบวนการทอผาไดอยางเปนระบบ
3.9 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตผาไหมและผาพื้นเมือง
3.10 ดําเนินธุรกิจในการผลิตผาไหมและผาพื้นเมืองเพื่อจําหนาย
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการทอผาไหมและผาพื้นเมือง
ผูสํา เร็จ การศึ กษาตามหลัก สู ตรประกาศนีย บัตรวิชาชีพ ชั้นสู ง พุทธศั ก ราช 2557 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีการทอผาไหมและผาพื้นเมือง จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชา
ตาง ๆ รวมไมนอยกวา 83 หนวยกิต และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไมนอยกวา 21 หนวยกิต
1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร
(ไมนอยกวา 9 หนวยกิต)
1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา
(ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต)
1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 57 หนวยกิต
(15 หนวยกิต)
(22 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 12 หนวยกิต)
(4 หนวยกิต)
(4 หนวยกิต)
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวม ไมนอยกวา 84 หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีการทอผาไหมและผาพื้นเมือง หรือเทียบเทา
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีการทอผาไหมและผาพื้นเมือง

สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่น
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ที่ไมมีพื้นฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพ ตอไปนี้
รหัสวิชา
3800-0001
3800-0002
3800-0003
3804-0001
3804-0002
3804-0003

ชื่อวิชา
วัสดุเสนใยสิ่งทอ
ความรูเรื่องผา
การทดสอบวัสดุสิ่งทอ
พื้นฐานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
การยอมผาพื้นเมือง
การทอผาเครื่องจักร

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
1-2-2
2-2-3
1-4-3
1-6-3

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไมนอยกวา 21 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนในลักษณะเปนรายวิชา หรือลักษณะบูรณาการใหครอบคลุมทุกกลุมวิชา เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม เห็นคุณคาของตนและการพัฒนาตน
มีความใฝรู แสวงหาและพัฒนาความรูใหม มีความสามารถในการใชเหตุผล การคิดวิเคราะห การแกปญหา
และการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานรวมกับผูอื่น มีคุณธรรม
จริยธรรม มนุษยสัมพันธ รวมถึงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ในสัดสวนที่เหมาะสม เพื่อใหบรรลุ
จุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต รวมไมนอยกวา 21 หนวยกิต
1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร (ไมนอยกวา 9 หนวยกิต)
1.1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1101
ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
3000-1102
การเขียนเชิงวิชาชีพ
3000-1103
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน
3000-1104
การพูดเพื่อสื่อสารงานอาชีพ
3000-1105
การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
3000*1101 ถึง 3000*1199 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาไทย
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*
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1.1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
3000-1202
กลยุทธการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
3000-1203
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน
3000-1204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
3000-1205
การเรียนภาษาอังกฤษผานเว็บไซต
3000-1206
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3000-1207
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3000-1208
ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
3000-1215
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
3000*1201 ถึง 3000*1299 รายวิชาในกลุมวิชาภาษาตางประเทศ
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
1.2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1308
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
3000-1309
วิทยาศาสตรเพื่องานศิลปะและงานออกแบบ
3000-1312
การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดลอม
3000-1313
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3000-1314
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ
3000-1315
ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม
3000*1301 ถึง 3000*1399 รายวิชาในกลุม วิชาวิทยาศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
*-*-*
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1.2.2 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1401
คณิตศาสตรเพือ่ พัฒนาทักษะการคิด
3000-1402
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม
3000-1404
คณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ
3000-1408
สถิติและการวางแผนการทดลอง
3000*1401 ถึง 3000*1499 รายวิชาในกลุม วิชาคณิตศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
1.3.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1501
ชีวิตกับสังคมไทย
3000-1502
เศรษฐกิจพอเพียง
3000-1503
มนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3000-1504
ภูมิฐานถิ่นไทย
3000-1505
การเมืองการปกครองของไทย
3000*1501 ถึง 3000*1599 รายวิชาในกลุม วิชาสังคมศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.3.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3000-1601
3000-1602
3000-1603
3000-1604
3000-1605
3000-1606
3000-1607
3000-1608
3000-1609

ชื่อวิชา
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
การบริหารจัดการสุขภาพเพือ่ ภาวะผูนํา
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทํางาน
สุขภาพชุมชน
การคิดอยางเปนระบบ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
ลีลาศเพื่อการสมาคม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-0-2
2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
0-2–1

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีการทอผาไหมและผาพื้นเมือง

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1610
คุณภาพชีวิตเพื่อการทํางาน
3000*1601 ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุม วิชามนุษยศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ไมนอยกวา

ท-ป-น
1-0-1
*-*-*

56 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (15 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3001-1001
3001-2001
3800-1001
3800-1002
3800-1003

ชื่อวิชา
การบริหารงานคุณภาพในองคการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
วิทยาศาสตรเสนใย
การทดสอบสิ่งทอ
การจัดการอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
3-0-3
1-4-3
3-0-3

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (22 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3804-2001
3804-2002
3804-2003
3804-2004
3804-2005
3804-2102
3804-2104
3802-2006

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีการยอมสีสิ่งทอ
เทคโนโลยีการผลิตเสนดาย
เทคโนโลยีการทอผาพื้นเมือง
เทคโนโลยีการทอ
การออกแบบและวิเคราะหผาทอ
การยอมสีและการเขียนลวดลายบนผา
การออกแบบบรรจุภัณฑสิ่งทอ
เทคนิคการพิมพสิ่งทอ1

ท-ป-น
1-4-3
3 - 0- 3
1-4-3
1-4-3
1-3-2
1-3-2
3-0-3
1-4-3

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 12 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกตามที่กําหนด
รหัสวิชา
3804-2101
3804-2006
3804-2007
3804-2008

ชื่อวิชา
การบํารุงรักษาเครื่องจักรสิ่งทอ
การทดสอบและวิเคราะหสิ่งทอ
การออกแบบลายผาดวยคอมพิวเตอร
การควบคุมคุณภาพสิ่งทอ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
2-0-2
1-3-2
1-2-2
3-0-3

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีการทอผาไหมและผาพื้นเมือง

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3804-2103
สิ่งประดิษฐผาไหมและผาพืน้ เมือง
1-3-2
3804-2105
ผาทอพื้นเมือง
1-0-1
3804-2106
การปลูกหมอนเลี้ยงไหม
1-4-3
กลุมงานผาทอภาคอีสาน
3804-2107
การทอผามัดหมี่
2-3-3
3804-2108
การทอผาหางกระรอก
2-3-3
3804-2109
การทอผาไหมแพรวา
2-3-3
กลุมงานผาทอภาคกลาง
3804-2110
การทอผาขิด
2-3-3
3804-2111
การทอผาจก
2-3-3
กลุมงานผาทอภาคเหนือ
3804-2112
การทอผายกดอกเมืองลําพูน
2-3-3
3804-2113
การทอผามุก
2-3-3
กลุมงานผาทอภาคใต
3804-2114
การทอผายกดอก
2-3-3
3804-2115
การทอผาเกาะยอ
2-3-3
3801*2101 ถึง 3801*2199 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ * - * - *
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3804-5101
งานเทคโนโลยีการทอผาไหมและผาพื้นเมือง 1
*-*-*
3804-5102
งานเทคโนโลยีการทอผาไหมและผาพื้นเมือง 2
*-*-*
3804-5103
งานเทคโนโลยีการทอผาไหมและผาพื้นเมือง 3
*-*-*
3804-5104
งานเทคโนโลยีการทอผาไหมและผาพื้นเมือง 4
*-*-*
3804-51XX งานเทคโนโลยีการทอผาไหมและผาพื้นเมือง ...
*-*-*
สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา 12 หนวยกิตนั้น ใหสถานศึกษารวมวิเคราะห
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อนํามากําหนดจุดประสงครายวิชา
สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา ที่สอดคลองกันระหวางสมรรถนะวิชาชีพสาขางานกับลักษณะ
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ รวมทั้งจํานวนหนวยกิตและเวลาที่ใชในการฝกอาชีพในแตละ
รายวิชาเพื่อนําไปจัดแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสมรรถนะ
รายวิชา ทั้งนี้ โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการ ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีการทอผาไหมและผาพื้นเมือง

2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 3804-8001 หรือรายวิชา 3804-8002 และ 3804-8003
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3804-8001
ฝกงาน
3804-8002
ฝกงาน 1
3804-8003
ฝกงาน 2

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 3804-8501 หรือรายวิชา 3804-8502 และ 3804-8503
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3804-8501
โครงการ
3804-8502
โครงการ 1
3804-8503
โครงการ 2

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา

6 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชาโดยตองไมเปนรายวิชาที่เคยศึกษามาแลว และ
ตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหศึกษาโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษา
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-2001
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3000-2002
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
3000-2003
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
3000-2004
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2–0

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีการทอผาไหมและผาพื้นเมือง

วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
3800-0001
3800-0002
3800-0003
3804-0001
3804-0002
3804-0003

วัสดุเสนใยสิ่งทอ
ความรูเรื่องผา
การทดสอบวัสดุสิ่งทอ
พื้นฐานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
การยอมผาพื้นเมือง
การทอผาเครื่องจักร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

2-0-2
2-0-2
1-2–2
2-2-3
1-4-3
1-6-3

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
3001-1001
การบริหารงานคุณภาพในองคการ
3001-2001
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
3800-1001
วิทยาศาสตรเสนใย
3800-1002
การทดสอบสิ่งทอ
3800-1003
การจัดการอุตสาหกรรมสิ่งทอ

3-0-3
2-2-3
3-0-3
1-4-3
3-0-3

กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3804-2001
3804-2002
3804-2003
3804-2004
3804-2005
3804-2102
3804-2104
3802-2006

เทคโนโลยีการยอมสีสิ่งทอ
เทคโนโลยีการผลิตเสนดาย
เทคโนโลยีการทอผาพื้นเมือง
เทคโนโลยีการทอ
การออกแบบและวิเคราะหผาทอ
การยอมสีและการเขียนลวดลายบนผา
การออกแบบบรรจุภัณฑสิ่งทอ
เทคนิคการพิมพสิ่งทอ1

1-4-3
3 - 0- 3
1-4-3
1-4-3
1-3-2
1-3-2
3-0-3
1-4-3

การบํารุงรักษาเครื่องจักรสิ่งทอ
การทดสอบและวิเคราะหสิ่งทอ
การออกแบบลายผาดวยคอมพิวเตอร
การควบคุมคุณภาพสิ่งทอ
สิ่งประดิษฐผาไหมและผาพื้นเมือง
ผาทอพื้นเมือง
การปลูกหมอนเลี้ยงไหม
การทอผามัดหมี่
การทอผาหางกระรอก
การทอผาไหมแพรวา
การทอผาขิด
การทอผาจก
การทอผายกดอกเมืองลําพูน

2-0-2
1-3-2
1-2-2
3-0-3
1-3-2
1-0-1
1-4-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
3804-2101
3804-2006
3804-2007
3804-2008
3804-2103
3804-2105
3804-2106
3804-2107
3804-2108
3804-2109
3804-2110
3804-2111
3804-2112

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

3804-2113
3804-2114
3804-2115

การทอผามุก
การทอผายกดอก
การทอผาเกาะยอ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

2-3-3
2-3-3
2-3-3

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
3001-1001

การบริหารงานคุณภาพในองคการ
3-0-3
(Quality Administration in Organization)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เข า ใจเกี่ ย วกั บ การจั ด การองค ก าร หลั ก การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพและเพิ่ ม ผลผลิ ต หลั ก การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทํางาน และการประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกตใชหลักการจัดการองคการ การเพิ่มประสิทธิภาพ
ขององคการ และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการองคการ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การจัดการ
ความเสี่ยง การจัดการความขัดแยง การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
2. วางแผนการจัดการองคการ และเพิ่มประสิทธิภาพขององคการตามหลักการ
3. กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง และความขัดแยงในงานอาชีพตามสถานการณ
4. เลือกกลยุทธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
5. ประยุกตใชกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การจั ด องค ก าร การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพขององค ก าร การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพและเพิ่ ม ผลผลิ ต
การจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแยงในองคการ กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน การนํากิจกรรมระบบ
คุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ

3001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
2-2-3
(Information Technology for Works)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
การสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสืบคน จัดเก็บ คนคืน สงผาน จัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ นําเสนอและสื่อสารขอมูล
สารสนเทศในงานอาชี พ โดยใช ค อมพิ ว เตอร แ ละอุ ป กรณ โ ทรคมนาคม และโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป
ที่เกี่ยวของ
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบคน จัดดําเนินการและสื่อสารขอมูลสารสนเทศ
ในงานอาชีพ โดยใชคอมพิวเตอร อุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
และโปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวของ
2. ใช ค อมพิ ว เตอร แ ละอุ ป กรณ โ ทรคมนาคมในการสื บ ค น และสื่ อ สารข อ มู ล สารสนเทศผ า นระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
3. จัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ คอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ การสื บ ค น ข อ มู ล สารสนเทศ การจั ด เก็ บ ค น คื น ส ง ผ า นและจั ด ดํ า เนิ น การข อ มู ล สารสนเทศ
การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
3800-1001

วิทยาศาสตรเสนใย
3-0-3
(Fiber Science)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุดิบที่นํามาผลิตเสนใย
2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบโครงสรางทางกายภาพและเคมีของเสนใย
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความตระหนัก
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับองคประกอบ โครงสราง สมบัติทางกายภาพและเคมีของเสนใย
2. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการพัฒนาเสนใยประดิษฐในงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ องค ป ระกอบ โครงสร า งเส น ใย สมบั ติ เ ส น ใย โครงสร า งโมเลกุ ล และส ว นประกอบของ
สารพอลิเมอรที่ใชผลิตเสนใย ประโยชนการนําไปใชงาน การผลิตและพัฒนาเสนใยในงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ

3800-1002

การทดสอบสิ่งทอ
1-4-3
(Textile Testing)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับสมบัติของเสนใย เสนดายและผืนผา
2. สามารถทดสอบสมบัติของเสนใย เสนดายและผืนผา ตามหลักการและมาตรฐานที่กําหนด
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสมบัติของเสนใย เสนดายและผืนผา
2. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณการทดสอบตามขอกําหนด
3. ทดสอบสมบัติของเสนใย เสนดายและผืนผาตามหลักการและขอกําหนดของมาตรฐาน
4. วิเคราะหผลและนําไปปรับปรุงในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑสิ่งทอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสมบัติของเสนใย เสนดายและผืนผา การเตรียมเครื่องมืออุปกรณการทดสอบ
ตามขอ กําหนด ทดสอบสมบัติเสนใย เสนดายและผืนผาตามมาตรฐานและขอกําหนด วิเคราะหผลเพื่อนําไป
ปรับปรุงและพัฒนาในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑสิ่งทอ
3800-1003

การจัดการอุตสาหกรรมสิ่งทอ
3-0-3
(Textile Management)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการบริหารงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
2. เขาใจหลักการสรางสมรรถภาพองคกร กระบวนการ และกลยุทธการบริหารงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความความรับผิดชอบในองคกร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริหารงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและองคกร
2. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บ การสร า งสมรรถภาพองค ก ร กระบวนการและกลยุ ท ธ ใ นการบริ ห ารงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
3. แสดงความรูเกี่ยวกับการสรางความสัมพันธภาพในการบริหารงานอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมสิ่งทอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี การบริหารงานผลิต การวางแผนการผลิตทางสิ่งทอ การวิเคราะหองคกร สมรรถภาพขององคกร
พฤติกรรมศาสตร และอุตสาหกรรมสัมพันธ กระบวนการ กลยุทธการบริหารองคกร การจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอ
เทคนิคการวิเคราะหปญหาทางดานอุตสาหกรรมสิ่งทอ

กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3804-2001

เทคโนโลยีการยอมสีสิ่งทอ
1-4-3
(Dyeing Technology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเตรียมวัสดุกอนการยอมสีสังเคราะหและสีธรรมชาติและกระบวนการยอม
2. สามารถในการวิเคราะหคุณสมบัติและคํานวณปริมาณสารเคมี สียอมที่ใช การเตรียมวัสดุกอนการยอม
และการยอมสีสังเคราะหและยอมสีธรรมชาติ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความมีวินัย ความรับผิดชอบ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหคุณสมบัติและคํานวณปริมาณสารเคมีสีที่ใชยอม
2. เตรียมวัสดุกอนการยอมและการยอมสีสังเคราะหและยอมสีธรรมชาติ
3. วางแผน ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพสิ่งทอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของการเตรียมการของการเตรียมวัสดุสิ่งทอ เตรียมสารเคมี การคํานวณ
ปริมาณสารเคมี สียอม หลักการยอมสีสังเคราะห สีธรรมชาติ คุณสมบัติสีสังเคราะห สีธรรมชาติ กรรมวิธีการยอม
สีสังเคราะห สีธรรมชาติ เสนใยชนิดตาง ๆ
3804-2002

เทคโนโลยีการผลิตเสนดาย
3-0-3
(Yarn Spinning Technology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับวัตถุดิบ องคประกอบและโครงสรางของเสนใยที่นํามาผลิตเสนใย
2. สามารถใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตเสนใยและเสนดาย
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีระเบียบรักการทํางาน
ตองานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหชนิดและโครงสรางของเสนใย
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการพัฒนาระบบงานและเครื่องจักรในการผลิตเสนดาย
3. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชและการบํารุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตเสนดาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับจําแนกประเภทเสนใย โครงสรางสมบัติของเสนใยทางกายภาพและทางเคมีโครงสราง
โมเลกุลและสวนประกอบของสารโพลิเมอรที่ใชผลิตเสนใย กระบวนการผลิตเสนดาย การทํางานของเครื่องจักร
และพัฒนาขนาดของเสนดายตามระบบสากลนิยม คํานวณผลผลิตของเครื่องจักรในกระบวนการตาง ๆ
3804-2003

เทคโนโลยีการทอผาพื้นเมือง
1-4-3
(Local Weaving Technology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการทํางาน ชิ้นสวนอุปกรณการทอผา ดวยเครื่องทอผาพื้นบาน
2. สามารถทอผาไหมและผาพื้นเมืองดวยเครื่องทอผาพื้นเมือง
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรูและปฏิบัติงาน มีระเบียบวินัย และมีความรอบคอบในการ
ปฏิบัติงาน
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางาน ชิ้นสวนอุปกรณการทอผา
2. ออกแบบลายทอพื้นฐาน ประเภทลายผา 2 ตะกอ และ 3 ตะกอ
3. คํานวณวัตถุดิบที่ใชในการทอ
4. ควบคุมและวิเคราะหแกไขปญหา กระบวนการทอ
5. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการทอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสวนประกอบของเครื่องทอผาพื้นเมือง อุปกรณการทอ กลไกการทํางานของ
อุปกรณสวนตาง ๆ โดยเนนโครงสรางลายทอพื้นฐาน เชน ผา 2 ตะกอ 3 ตะกอ ผามัดหมี่ คํานวณเสนดาย การหวีดาย
การเก็บตะกอ การขึ้นกี่ เปนตน การทอผาดวยเครื่องทอผาพื้นเมือง เชน การกรอดาย การเดินดาย การหวีดาย
การเก็บตะกอ เสนดายยืนชนิด 2 ตะกอ 3 ตะกอ ฯลฯ
3804-2004

เทคโนโลยีการทอ
1-4-3
(Weaving Technology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางาน ชิ้นสวน และอุปกรณการทอผาดวยเครื่องจักร
2. สามารถคํานวณเสนดาย ผลผลิต ทอผาไหมและผาพื้นเมืองดวยเครื่องจักร
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรูและปฏิบัติงาน มีระเบียบวินัย และมีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการทํางาน ขั้นตอนหลักและขั้นตอนรองของเครื่องจักร
2. แสดงความรูเกี่ยวกับเสนดายยืนและพุง
3. ควบคุม วิเคราะห การแกปญหา กระบวนการทอผาดวยเครื่องจักร
4. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทอผาดวยเครื่องจักร ชิ้นสวน และหลักการทํางานของเครื่องจักรทอผาและ
ความสัมพันธของกลไกแตละระบบ การเตรียมเสนดาย เชน การกรอดาย การสืบดาย การรอยตะกอ การรอยฟนหวี
การขึ้นเครื่องและการทอผา คํานวณเสนดาย ผลผลิต และประสิทธิภาพในการทอ ควบคุมวิเคราะห แกปญหา
กระบวนการทอ พรอมทั้งตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการทอผาดวยเครื่องจักร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

3804-2005

การออกแบบและวิเคราะหผาทอ
1-3-2
(Woven Fabric Design and Analysis)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจประวัติและวิวัฒนาการการออกแบบลวดลายตาง ๆ
2. สามารถออกแบบลวดลายพื้นฐาน ลวดลายประยุกต และเลือกใชเทคนิคในการออกแบบหรือประยุกต
ลวดลาย
3. สามารถคํานวณเสนดายเพื่อการทอผามัดหมี่
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการออกแบบและทอผา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการเตรียมตัวอยางผาทอและอุปกรณการออกแบบวิเคราะหลาย
2. ออกแบบและวิเคราะหผาทอชนิดตาง ๆ
3. วิเคราะหและเขียนลายทอพื้นฐานและลายใหม
4. ประยุกตลวดลายพื้นฐาน ลายผาพื้นเมืองและลวดลายสมัยใหม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบผาไทย การออกแบบลวดลาย การคํานวณเสนดาย เพื่อการมัดหมี่
เลือกใชเทคนิควัสดุ อุปกรณในการออกแบบ ทําตนแบบตามวิวัฒนาการ วิเคราะหแบบลวดลายหลักและประยุกต
สรางลวดลายใหม
3804-2102

การยอมสีและการเขียนลวดลายบนผา
1-3-2
(Fabric Dyeing and Painting)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการ การยอมสีและคุณสมบัติของสี
2. สามารถ ออกแบบลวดลายการมัด ยอ ม การทํา ผาบาติก และเพ็น ทผ า ประยุก ตล วดลายที่ ทัน สมั ย
ตรงตามความตองการของผูบริโภค
3. มีกิจนิสัยรักการทํางานดวยความรอบคอบ และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการยอมสีและคุณสมบัติของสี
2. ออกแบบลวดลายการมัดยอม ทําผาบาติก และเพ็นทผา
3. เลือกใชวัสดุ อุปกรณในการมัดยอม ผาบาติก
4. ทดสอบ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑสําเร็จรูป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติการยอมสี วัสดุ อุปกรณ ชนิดและคุณสมบัติของสียอม ชนิดและคุณสมบัติของสี
ผาบาติก ชนิดและคุณสมบัติของสีเพ็นทพรอมกับการออกแบบลายตาง ๆ ในการยอม ทําผาบาติกและเพ็นท การมัดยอม ทํา
ผาบาติก และการเพ็นทผา
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3804-2104

การออกแบบบรรจุภัณฑสิ่งทอ
3-0-3
(Textile Package Design)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ และมีความคิดสรางสรรค
2. สามารถออกแบบการบรรจุภณ
ั ฑสิ่งทอ
3. มีกิจนิสัยเกี่ยวกับความขยัน อดทน เปนระเบียบในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ และออกแบบบรรจุภัณฑสิ่งทอจากวัสดุตาง ๆ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ
3. แสดงความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและวิวัฒนาการของการออกแบบบรรจุภัณฑ สําหรับการบรรจุภัณฑ สิ่งทอดวยวัสดุชนิดตาง ๆ
ตามความเหมาะสม พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ ฝกปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ และตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ

3802-2006

เทคนิคการพิมพสิ่งทอ 1
(Textile Printing Technique I)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนและกระบวนการพิมพสิ่งทอ
2. นําความรูไปใชในการพิมพสิ่งทอ
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ความคิดสรางสรรคและเปนผูนํา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ การวางแผนพิมพวัสดุสงิ่ ทอ
2. คํานวณปริมาณสีและสารในการพิมพสิ่งทอ
3. ควบคุมกระบวนการพิมพตามระบบอุตสาหกรรม
4. ตรวจสอบและแกไขปญหาการพิมพสิ่งทอ
คําอธิบายรายวิชา

1-4-3

ศึกษาและปฏิบั ติเ กี่ ยวกับ การพิมพโดยตรง (Direct Printing) การพิมพล อกสี (Discharge Printing)
การพิมพกันสี (Resist Printing) การผสมสีเพื่อใชในการพิมพเทียบสี การพิมพระบบอุตสาหกรรม การแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นในกระบวนการพิมพ
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กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
3804-2101

การบํารุงรักษาเครื่องจักรสิ่งทอ
2-0-2
(Textile Machine Maintenance )
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการระบบการบํารุงรักษา ตรวจสอบ แกไขเชิงปองกัน
2. สามารถในการวางแผน เตรียมการดานขอมูล เครื่องมือ-อุปกรณ อะไหล ซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรสิ่งทอ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบํารุงรักษา ตรวจสอบ แกไขเชิงปองกัน
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการวางแผน เตรียมขอมูล ประวัติการซอม เครื่องมือ-อุปกรณ อะไหล
3. แสดงความรูเกี่ยวกับการซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรสิ่งทอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ หลั ก การซ อ มบํ า รุ ง เครื่ อ งจั ก รกล ความสํ า คั ญ ของความปลอดภั ย และผลกระทบของ
การบํารุงรักษา การบํารุงรั กษาแบบไมมีแบบแผน และการบํารุงรักษาแบบมีแผนลวงหนา การบํารุ งรักษาเชิงปองกัน
โครงสร า งลั ก ษณะเฉพาะเครื่ อ งจั ก รสิ่ ง ทอ การวางแผนเตรี ย มวั ส ดุ อุ ป กรณ การจั ด ข อ มู ล เอกสารเกี่ ย วกั บ
การบํารุงรักษา การจัดการดานอะไหล

3804-2006

การทดสอบและวิเคราะหสิ่งทอ
1-3-2
(Fabric Testing and Analysis)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจวิธีการทดสอบทางกายภาพและทางเคมีของเสนใย เสนดาย และผืนผา
2. สามารถวิเคราะหผลการทดสอบ เพื่อนําไปปรับปรุงกระบวนการผลิต
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการออกแบบและทอผา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการเตรียมตัวอยางเสนใย เสนดาย และผืนผา
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการทดสอบทางกายภาพ และทางเคมีเสนใย เสนดาย และผืนผา
3. วิเคราะหโครงสรางของวัสดุสิ่งทอ
4. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตสิ่งทอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการทดสอบสมบัติทางกายภาพและเคมีของเสนใย เสนดาย และผืนผา เรียนรู
โครงสรางของวัสดุเสนใยและผืนผา การใชอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร และวิธีการคํานวณในการทดสอบอิทธิพล
ของความรอน ความชื้นตอการเปลี่ยนแปลงตอสมบัติของเสนดายและผืนผา
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3804-2007

การออกแบบลายผาดวยคอมพิวเตอร
1-2-2
(Computer for Ornament Design of Thai Silk and Domestic Fabric)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจการใชโปรแกรมเพื่อออกแบบลายผา
2. สามารถสรางภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อออกแบบลวดลายผาไหมและผาพื้นเมือง
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการควบคุมและพัฒนาการใชโปรแกรมออกแบบลายผา
2. ออกแบบลายผาดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
3. ประยุกตลวดลายใหเหมาะสมกับโครงสรางของผาไทยและผาพื้นเมือง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสรางภาพ 2 มิติ ทั้งรูปแบบของภาพลายเสน (Vector) และแบบเม็ดสี
(Bitmap) พื้นฐานการสรางภาพ 3 มิติ การตกแตงภาพอุปกรณคอมพิวเตอรที่ใชในการออกแบบ การนําภาพเขา
คอมพิวเตอร การสรางผลงาน การออกแบบดวยคอมพิวเตอร ประยุกตใชกับงานออกแบบลวดลายผาไทย
3804-2008

การควบคุมคุณภาพสิ่งทอ
3-0-3
(Textile Quality Control)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจในการประยุกตใช หลักสถิติศาสตร การสุมตัวอยาง การเก็บขอมูล
2. สามารถวิเคราะหขอมูล จัดทําแผนภูมิพาเรโต และแบบแผนภูมิเหตุและผล
3. มี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ ดี มี ห ลั ก จิ ต วิ ท ยาอุ ต สาหกรรม การสร า งขวั ญ กํ า ลั ง ใจและความพึ ง พอใจ
ในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการรวบรวมและเก็บขอมูลทางสถิติ
2. วิเคราะหขอ มูลโดยใชหลักสถิติ
3. แกปญหาโดยใชเครื่องมือและกระบวนการ PDCA
4. รายงานผลการวิเคราะหและแนวทางแกปญหา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกตหลักสถิติในการควบคุมคุณภาพ ระบบการควบคุมคุณภาพในการผลิต ขอมูล
ในการตรวจสอบ หลักสถิติเบื้องตน แผนภูมิควบคุมพาเรโต แผนภูมิและเหตุผล การสุมตัวอยางแบบตาง ๆ เทคนิค
การบํารุงขวัญคนงาน เพื่อเพิ่มคุณภาพของงานการผลิต การบริหารงานในงานควบคุมคุณภาพ แกปญหาโดยใช
เครื่องมือและกระบวนการ PDCA รายงานผลการวิเคราะห และแนวทางแกปญหา
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3804-2103

สิ่งประดิษฐผาไหมและผาพื้นเมือง
1-3-2
(Thai Silk and Fabric Creating Work)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบ ประดิษฐผลิตภัณฑจากผาไหมและผาพื้นเมือง
2. สามารถในการประดิษฐผลิตภัณฑจากผาไหมและผาพื้นเมือง
3. มี กิ จ นิ สั ย ในการทํ า งานด ว ยความประณี ต มี ค วามคิ ด สร า งสรรค ใ นการออกแบบที่ ทั น สมั ย
ทันความตองการของผูบริโภค
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับคุณสมบัติผาไหมและผาพื้นเมือง และคิดสรางสรรคในการประดิษฐผลิตภัณฑ
2. ประดิษฐผลิตภัณฑจากผาในทองถิ่น
3. ประยุกตรูปแบบสิ่งประดิษฐตาง ๆ ใหทันสมัยตามความตองการของตลาด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบ ประดิษฐผลิตภัณฑเครื่องใช จากผาทอในทองถิ่น เพื่อนําไป
ประดิ ษ ฐ ต กแต ง เครื่ อ งใช ใ ห ส วยงามเหมาะสมกั บ หน า ที่ ใ ช ส อย การประดิ ษ ฐ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ จ ากผ า ท อ งถิ่ น เช น
ปลอกหมอน กระเปา ผาพันคอ ผาปูโตะ ดอกไม ซองแวนตา ของชํารวย และเนนทักษะความคิดริเริ่มสรางสรรค
จากความตองการของตลาด
3804-2105

ผาทอพื้นเมือง
1-0-1
(Local Weaving)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับประวัติ ความสําคัญของผาทอพื้นเมืองตาง ๆ
2. เขาใจเกี่ยวกับชื่อลาย เทคนิคการทอผาพื้นเมืองชนิดตาง ๆ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความรอบคอบปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมา และความสําคัญของผาทอพื้นเมือง
2. แสดงความรูเกี่ยวกับชื่อลายและเทคนิควิธีการทอผาพื้นเมือง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเปนมา และความสําคัญของผาทอพื้นเมือง ประจําทองถิ่น ชื่อลาย เทคนิค
วิธีการทอ วัสดุที่ใชในการทอผาพื้นเมือง
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3804-2106

การปลูกหมอนเลี้ยงไหม
1-4-3
(Mulberry Planting and Sericulture)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของการปลูกหมอนเลี้ยงไหม วงจรชีวิตของไหม ขั้นตอนการเลี้ยงไหม
จําแนกชนิด คุณภาพเสนใย
2. สามารถปลูกหมอนเลี้ยงไหม การปองกัน และการกําจัดโรคศัตรูหมอนและไหม
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพการปลูกหมอนเลี้ยงไหมดวยความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักวิธีการปลูกหมอน วงจรชีวิตและการเลี้ยงไหม
2. วางแผนการปลูกหมอนเลี้ยงไหม ประดิษฐหรือแปรรูปไหม
3. วางแผนและจัดการการปลูกหมอนเลี้ยงไหม
4. ตรวจสอบคุณภาพและจําแนกชนิดเสนไหม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ความสํ า คั ญ และความเป น มาของการปลู ก หม อ น พั น ธุ ห ม อ น สภาพแวดล อ ม
ที่มีผลตอการปลูกหมอน การขยายพันธุ การเก็บเกี่ยว การปองกันและการกําจัดศัตรูหมอน การแปรรูปหมอน ความสําคัญ
และความเป น มาของการเลี้ ย ง การวางแผนการเลี้ ย งไหม ขั้ น ตอนการผลิ ต ไข ไ หมเบื้ อ งต น วงจรชี วิ ต ไหมไทยและ
ตางประเทศ โรงเรือนและอุปกรณการเลี้ยงไหม วิธีการและขั้นตอนการเลี้ยง โรคและศัตรูไหม รวมถึงวิธีการปองกันและ
กําจัด การตลาด การจําแนกคุณภาพเสนไหม การแปรรูปไหม

3804-2107

การทอผามัดหมี่
(Mud Mi Weaving)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการมัดหมี่ลายหลักหรือลายพื้นฐาน
2. สามารถคํานวณปริมาณการใชเสนดายในการทอ และทอผาไหมมัดหมี่ลายพื้นฐาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี มีความรักในศิลปะการทอผาแบบทองถิ่นของไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการประยุกตการยอมสีเสนดายที่จะมัด
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการคํานวณการใชดายพุงและดายยืน
3. วิเคราะหขั้นตอนการทํางานการทอผามัดหมี่
4. ประยุกตการทอผาไหมมัดหมี่ 2 ตะกอ และ 3 ตะกอ
5. ตรวจสอบผามัดหมี่
คําอธิบายรายวิชา

2-3-3

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขนาดของผาจกลายตาง ๆ เครื่องมือและอุปกรณการเตรียมเสนดายเพื่อการทอลายหลัก
หรือแมลาย การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ การเตรียมเสนดาย การทอลายหลัก หรือลายพื้นฐาน วิเคราะหขั้นตอนการ
ทํางานการทอผามัดหมี่ พรอมทั้งประยุกตการทอผาไหมมัดหมี่ 2 ตะกอ และ 3 ตะกอ และตรวจสอบผาไหมมัดหมี่
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3804-2108

การทอผาหางกระรอก
(Hangkrarok Weaving)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับการทอผาหางกระรอกวิธีการเตรียมเสนดายพุง 2 สี
2. สามารถทอผาหางกระรอกชนิด 2 และ 3 ตะกอ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี มีความรูในศิลปะการทอผาแบบทองถิ่นของไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการเตรียมเสนพุง และเสนยืน
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการวิเคราะห คํานวณปริมาณการใชเสนดาย
3. ประยุกตการทอผาหางกระรอก
4. ตรวจสอบผลผลิตผาหางกระรอก
คําอธิบายรายวิชา

2-3-3

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทอผาพื้นเมืองของอีสาน โดยการใชเสนดาย 2 สี 2 เสน นํามาตีเกลียวใหไดระยะ
เกลียวเทากัน เพื่อนําไปทอเปนเสนพุง การทอผาหางกระรอก ตีเกลียว 2 สี ชนิด 2 ตะกอ 3 ตะกอ วิเคราะห คํานวณปริมาณ
การใชเสนดายประยุกตการทอผาหางกระรอก ตรวจสอบผลผลิตผาหางกระรอก

3804-2109

การทอผาไหมแพรวา
(Prae Wa Weaving)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับประวัติการทอผาไหมแพรวา คํานวณปริมาณเสนดายในการทอ
2. สามารถทอผาไหมแพรวา
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี มีความรักในศิลปะการทอผาแบบทองถิ่นไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการเตรียมเสนดายยืน และดายพุงในการทอ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหการยอมสีเสนดาย
3. ประยุกตการทอผาไหมแพรวา
4. ตรวจสอบผลผลิตผาไหมแพรวา
คําอธิบายรายวิชา

2-3-3

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูทั่วไปเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของผาไหมแพรวา ชนิด ประเภท ของผาไหม
แพรวา ผลิตภัณฑผาไหม การประมาณราคา การคํานวณปริมาณเสนดายในการทอ การยอมสีไหมวิธีตาง ๆ การเตรียม
อุปกรณการทอผาไหมแพรวา และขั้นตอนในการจัดเตรียมการทอผาไหมแพรวา การยอมสีไหม การกวักไหมการคนไหม การสืบ
หู ก ก า ร ขึ้ น กี่ ก า ร ห วี หู ก ก า ร ป น ห ล อ ด ก า ร เ ก็ บ ล า ย ผ า ไ ห ม แ พ ร ว า เ ช น ก า ร เ ก็ บ ล า ย ป ล า บ เ ชิ ง
การเก็บลาบชอ การเก็บลายดอกออม การเก็บลายใหญ และปฏิบัติการทอผาไหมแพรวาลวดลายงาย ๆ
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3804-2110

การทอผาขิด
(Kit Weaving )
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับวิธีการยกขิดลวดลายคํานวณปริมาณการใชเสนดายในการทอ
2. สามารถทอผาขิดลวดลายตาง ๆ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี มีความรักในศิลปะการทอผาแบบทองถิ่นของไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการยกขิดลวดลายตาง ๆ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการคํานวณเสนไหม และดายในการผลิตผาทอยกขิด
3. ประยุกตการทอผาขิดลวดลายพื้นฐาน
คําอธิบายรายวิชา

2-3-3

ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การยกขิ ด ลวดลายแบบต า ง ๆ การทอขิ ด ลวดลายต า ง ๆ การคํ า นวณปริ ม าณ
การใชเสนดายในการทอ การยอมสี การสืบหูก และทอผาขิดลวดลายตาง ๆ

3804-2111

การทอผาจก
2-3-3
(Chok Weaving)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ อุปกรณเกี่ยวกับการทอผาจก
2. สามารถเตรียมเสนดายและทอผาจกไดตามขั้นตอน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี มีความรักในศิลปะการทอผาแบบทองถิ่นของไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการประยุกตการทอผาจกพื้นฐาน
2. วางแผนเตรียมวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณในการทอผาจก
3. ประยุกตการออกแบบลายจก
4. ตรวจสอบการผลิตผาจก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขนาดของผาจกลายตาง ๆ เครื่องมือและอุปกรณการเตรียมเสนดายเพื่อการทอ
ลายหลักหรือแมลาย การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ การเตรียมเสนดาย การทอลายหลัก หรือลายพื้นฐาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

3804-2112

การทอผายกดอกเมืองลําพูน
2-3-3
(LumpoonYok Dhok Weaving)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับประวัติ วิวัฒนาการของการทอผายกดอกเมืองลําพูน
2. สามารถเตรียมเสนดายเพื่อการทอผาฝายยกดอกเมืองลําพูน
3. มีกิจนิสัยรักงานศิลปะการทอผาพื้นบานของไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักวิธีการทอผายกดอกเมืองลําพูนลวดลายตาง ๆ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการคํานวณเสนไหมและดายในการผลิตผาทอยกดอกของลําพูน
3. ทอผายกดอกเมืองลําพูนลายพืน้ ฐาน
4. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการและพัฒนาเทคนิควิธีการทอผายกดอกเมืองลําพูนใหรวดเร็วและ
มีคุณภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติการทอผายกดอกเมืองลําพูน การปนฝาย (ไหม) การยอมเสนดาย (ไหม)
การแยกสีเสนดาย (ไหม) การปนเสนดายเขากระสวย การเรียงหลอดดาย-เก็บดาย (ไหม) การเดินดาย (ไหม)
ตามจํานวนความยาวของผา การรอยดาย (ไหม) เขาฟม การมวนดาย (ไหม) เขาเพลา การออกแบบลายยกดอก
การกําหนดเสนดาย (ไหม) ในแบบกระดาษ การกําหนดจํานวนตะกอ (เขา) การประกอบดาย (ไหม) เขากี่ทอผา
การเก็บตะกอ การทอและแกไขเมื่อยกลายผิด
3804-2113

การทอผามุก
(Muk Weaving)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของผามุก
2. สามารถเตรียมเสนดายและทอผามุก
3. มีกิจนิสัยรักงานศิลปะการทอผาพื้นบานของไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการทอผามุก
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการคํานวณเสนไหมและดายในการผลิตการทอผามุก
3. เตรียมการทอผามุก
4. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการและพัฒนาเทคนิคการทอผามุกใหรวดเร็วมีคุณภาพ
คําอธิบายรายวิชา

2-3-3

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของผาลายมุกนครพนม ขั้นตอนการเตรียมเสนไหม การฟอกไหมการ
ย อ มไหม เทคนิ ค การเข า หลอด แบ ง ไหม การทํ า ไหมทางยื น และไหมทางพุ ง การกวั ก ไหมเข า อั ก การค น ให
หลักเผือ การขึ้นเครือ วิธีการเก็บดอกและการเขาดอก เทคนิคการทอผาไหมลายมุกโบราณนครพนม
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3804-2114

การทอผายกดอก
2-3-3
(Yok Dhok Weaving)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับอุปกรณการเตรียมเสนดายในการทอผายกดอก
2. สามารถออกแบบการทอผายกดอกและทอผายกดอก
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี มีความรักในศิลปะการทอผาแบบพื้นบานของไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการเตรียมเสนดายยืนดายพุงพรอมทั้งเครื่องมือและอุปกรณทอผายกดอก
2. วิเคราะหออกแบบผาทอยกดอก
3. ประยุกตการทอผายกดอก
4. ตรวจสอบผลผลิตผายกดอก
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ การเตรียมเสนดาย ยอมสีและอุปกรณในการทอผาไหม ผาฝายออกแบบลายยก
ดอก การเก็บเขาในแตละลาย และขั้นตอนในการทอ ฝกปฏิบัติการทอผายกดอกไหมและฝายเปนลายขัดสวนดอกทอลาย
สองดั ด หรื อ แบบลายต ว น สามารถทอได 6,
8,
12,
16
ตะกอ โดยไม ต อ งมี เ ครื่ อ งช ว ยพิ เ ศษ เช น
ลายลูกแกว ลายดอกพิกุล ลายดอกจันทน ฯลฯ

3804-2115

การทอผาเกาะยอ
2-3-3
(Khoayor Weaving)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับผาเกาะยอ
2. สามารถเตรียมเสนดายและทอผาดวยลายพื้นฐานหรือลายหลักในการทอผาเกาะยอ
3. มีกิจนิสัยรักงานศิลปะการทอผาพื้นบานของไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับวิธีการทอผาเกาะยอ
2. เตรียมเสนดายที่ใชในการทอ
3. ออกแบบและวิเคราะหลายผา
4. แสดงความรูเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการทอผาเกาะยอใหมีประสิทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติการทอผาเกาะยอ การปนฝาย การยอมเสนดาย การคํานวณเสนดา ย
การแยกสีเสนดาย การปนเสนดายเขากระสวย การเรียงหลอดดาย การเก็บดาย การเดินดายตามจํานวนความยาวผา
การรอยดายเขาฟม การมวนดายเขาเพลา การประกอบดายเขากี่ การเก็บตะกอ และการทอผาเกาะยอลวดลายงาย ๆ
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3800-0001

วัสดุเสนใยสิ่งทอ
2-0-2
(Textile Fiber Material)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจําแนกประเภทของเสนใย
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับชนิดและสมบัติของเสนใยที่ใชในงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
2. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความตระหนักและเห็นคุณคาประโยชน
การนําไปใชงานของเสนใย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจําแนกเสนใยตามแหลงที่มา
2. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิดและสมบัติของเสนใยธรรมชาติ และเสนใยประดิษฐ
3. แสดงความรูเกี่ยวกับประโยชนและการนําไปใชในงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการจําแนกประเภท ชนิดและสมบัติของเสนใยในงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประโยชนของ
การนําไปใชงานอยางเหมาะสม
3800-0002

ความรูเรื่องผา
2-0-2
(Fabric Knowledge)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการจําแนกประเภทของผาในงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติผาและการนําไปใชงานและวิธีการดูแลรักษาผา
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับประเภท สมบัติผา การนําผาไปใชงาน และวิธีการดูแลรักษาผา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับประเภทและชนิดของผาในงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ สมบัติผา การนําไปใชงาน และวิธีการ
ดูแลรักษาผา
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3800-0003

การทดสอบวัสดุสิ่งทอ
1-2-2
(Textile Material Testing)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับอิทธิพลของอุณหภูมิและความชื้นที่มีตอสมบัติวัสดุสิ่งทอ
2. นําความรูไปใชทดสอบวัสดุสิ่งทอตามหลักการและขอกําหนดในมาตรฐานสิ่งทอ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับอุณหภูมิและความชื้นที่มีตอสมบัติวัสดุสิ่งทอ
2. เตรียมเครื่องมืออุปกรณการทดสอบตามขอกําหนด
3. ทดสอบวัสดุสิ่งทอตามหลักการและขอกําหนดในมาตรฐานสิ่งทอ
4. บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณการทดสอบหลักการใชตามขอกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอุณหภูมิและความชื้นที่มีตอสมบัติของวัสดุสิ่งทอ การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ
การทดสอบ ทดสอบวั ส ดุ สิ่ ง ทอ ดู แ ลและบํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ต า ง ๆ ตามหลั ก การและข อ กํ า หนด
ในมาตรฐานสิ่งทอ
3804-0001

พื้นฐานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
2-2-3
(Introduction to textile industry)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับชนิด คุณสมบัติ เสนดาย ผืนผา การผลิตและตกแตง การทดสอบเสนใย
2. สามารถวิเคราะหชนิดเสนใย ซอมแซม ทําความสะอาดเสนไหม ผาพื้นเมือง
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีระเบียบรักการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับคุณสมบัติของเสนใย เสนดาย
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการผสมสีตามวงจรแมสี
3. จําแนกชนิดเครื่องจักรที่ใชผลิตเสนดาย
4. ดูแลรักษาผาชนิดตาง ๆ การซอมแซม และการทําความสะอาด
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ชนิ ด ลั ก ษณะโครงสร า ง และคุ ณ สมบั ติ ข องเส น ใย เส น ด า ย และผื น ผ า
กระบวนการทดสอบ กระบวนการผลิต การตกแตงผา การนําไปใชและการดูแลรักษาผาชนิดตาง ๆ การเลือกสาร
ทําความสะอาดขจัดรอยเปอน การดัดแปลง ซอมแซมผาไหม และผาพื้นเมืองชนิดตาง ๆ
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3804-0002

การยอมผาพื้นเมือง
1-4-3
(Local Dyeing)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการและการจําแนกประเภทของการยอมสีธรรมชาติ
2. สามารถเลือกใชสียอมจากธรรมชาติและอุปกรณที่เหมาะสมกับวัสดุสิ่งทอ
3. สามารถปฏิบัติการยอมผาพื้นเมืองตามประเภทของวัสดุสิ่งทอ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ ความสะอาด ตระหนักถึง
ความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับวิวัฒนาการและการจําแนกประเภทของการยอมสีธรรมชาติ
2. เลือกใชสียอมจากธรรมชาติ และอุปกรณที่เหมาะสม
3. คํานวณหาปริมาณสีและสารชวยยอมที่ใชการยอมสีจากธรรมชาติ
4. ปฏิบัติการยอมผาพื้นเมืองตามประเภทของเสนใย
5. วิเคราะหผลการปฏิบัติการยอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิวัฒนาการและการจําแนกประเภทของการยอมสีธรรมชาติ การเลือกใชสียอม
จากธรรมชาติและอุปกรณใหเหมาะสมกับวัสดุสิ่งทอ กรรมวิธีการยอมผาพื้นเมืองตามประเภทของวัสดุสิ่งทอ
3804-0003

การทอผาเครื่องจักร
1-6-3
(Machine Weaving)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ประวัติและวิวัฒนาการเครื่องจักรทอผา
2. เขาใจหลักการทํางาน หนาที่ของชิ้นสวน และกลไกของเครื่องจักรทอผาแบบลูกเบี้ยว (Cam)
3. สามารถทอผาดวยเครื่องจักร และบํารุงรักษาเครื่องจักรทอผาไดตามขอกําหนด
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ เปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชิ้นสวน กลไก และหลักการทํางานของเครื่องจักรทอผา
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ และกระบวนการบํารุงรักษาเครื่องจักรทอผา
3. จัดเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงาน และวัสดุอุปกรณ
4. เฝาระวังการทํางานของเครื่องจักรทอผาและยืนยันคุณภาพของวัสดุผานกรรมวิธี
5. ตรวจพินิจ แกไขจุดบกพรองในวัสดุ ผลิตภัณฑ และบันทึกรายละเอียด
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ ง าน และการใช วั ส ดุ อ ย า งคุ ม ค า ศั พ ท เ ทคนิ ค
ที่เกี่ยวของกับเครื่องจักรทอผา สวนประกอบเครื่องจักรทอผา ประวัติและวิวัฒนาการเครื่องจักรทอผา ประเภท
เครื่องจักรทอผา หลักการทํางานชิ้นสวน และกลไกของเครื่องจักรทอผาแบบลูกเบี้ยว (Cam) การจัดเตรียมพื้นที่
วัสดุอุปกรณ หลักการบํารุงรักษาชิ้นสวน อุปกรณของเครื่องจักรทอผา ปญหาการปฏิบัติงานเครื่องจักรเกี่ยวกับ
ขอบกพรองของเครื่องจักร วัสดุ และการตรวจสอบคุณภาพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

