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หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติ รายละเอียดของเนื้อหา แนวทางการประกอบอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 

1. ก ำลังศึกษำอยู่ระดับมัธยมศึกษำปทีี่ 6          
ทุกแผนกำรเรียน หรือเทยีบเท่ำ คะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ  2.25  

2. ก ำลังศึกษำอยู่ระดับประกำศนียบตัรวิชำชีพ
(ปวช.) ทุกสำขำวิชำ หรือเทียบเท่ำ คะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ    2.75  

3. มีควำมประพฤติเรียบร้อยและมนษุยสัมพันธ์
ที่ด ี

4. มีสุขภำพสมบรูณ์แข็งแรง 

     ศึกษำเกี่ยวกับ กำรออกแบบเสื้อผ้ำ กำรท ำ
แบบตัดและวำงแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมเสื้อผำ้ กำรควบคุมคุณภำพ
เครื่องนุ่งห่ม กำรวำงแผนและกำรควบคุมกำร
ผลิตงำนอุตสำหกรรมสิ่งทอ ระบบกำรผลิต
เสื้อผ้ำอตุสำหกรรม และกำรด ำเนนิธุรกิจ
เสื้อผ้ำส ำเร็จรูป 

1. ควบคุมงำนกำรผลิตเสื้อผ้ำส ำเร็จรปู 
2. ควบคุมขั้นตอนกำรตรวจสอบคุณภำพสินค้ำ 
3. นักวิเครำะห์กำรผลิตเสื้อผ้ำส ำเร็จรูป 
4. นักวำงแผนและควบคมุกำรผลติเสือ้ผ้ำส ำเร็จรูป 
5. นักวิจัยและพัฒนำผลติภณัฑ ์
6. ช่ำงแพทเทรินเสื้อผ้ำส ำเร็จรูป 
7. รับรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ 
8. นักจัดกำรสินค้ำเครื่องนุ่งห่ม 
9. อำชีพอิสระและงำนธุรกิจเสื้อผ้ำส ำเร็จรปู 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. ก ำลังศึกษำอยู่ระดับมัธยมศึกษำปทีี่ 6   
สำยวิชำวิทย-์คณติ ศิลป์-ค ำนวณ       
ศิลป์-ภำษำ  คะแนนเฉลี่ยไมต่่ ำกวำ่ 2.50  

2. ก ำลังศึกษำอยู่ระดับประกำศนียบตัรวิชำชีพ  
(ปวช.) สำยช่ำงอุตสำหกรรมหรือเทียบเท่ำ  
คะแนนเฉลีย่ไมต่่ ำกว่ำ  2.75   

3. มีควำมประพฤติเรียบร้อยและมนษุย
สัมพันธ์ที่ด ี

4. มีสุขภำพสมบรูณ์แข็งแรง 
5. ตำไม่บอดส ี

     ศึกษำเกี่ยวกับ กระบวนกำรผลิตทำงสิ่งทอ 
เส้นใยธรรมชำติ เส้นใยสังเครำะห ์กำรเตรยีม
สิ่งทอ ระบบกำรย้อมสสีิ่งทอ ระบบกำรพิมพ์
สิ่งทอ กำรตกแต่งส ำเร็จสิ่งทอ กำรวิเครำะห์
และทดสอบสิ่งทอเชิงกำยภำพและเชิงเคมี 
และกำรด ำเนินธุรกิจสิ่งทอ  

1. ช่ำงเทคนิคด้ำนกำรฟอก ย้อม พิมพ์ และตกแต่ง
ส ำเรจ็สิ่งทอ 

2. ช่ำงเทคนิคด้ำนกำรทดสอบและวิเครำะห์ สิ่งทอ 
3. ช่ำงเทคนิคด้ำนกำรควบคมุคุณภำพและวำง

แผนกำรผลติ 
4. ช่ำงเทคนิคด้ำนกำรควบคมุงำนวิจัยและพัฒนำ

ผลิตภณัฑ์สิ่งทอ 
5. ช่ำงเทคนิคด้ำนกำรควบคมุงำนกำรจัดกำรสินค้ำ

สิ่งทอ 
6. ผู้สอน/ฝีกอบรมงำนด้ำนท่ีเกี่ยวขอ้งกับ

อุตสำหกรรมเคมสีิ่งทอ 
7. นักวิชำกำร/นักวิจัย ด้ำนเทคโนโลยีเคมสีิ่งทอ 

และสำขำอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ  
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หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติ รายละเอียดของเนื้อหา แนวทางการประกอบอาชีพ 

 
 
 
 
 
 

 
 

1. ก ำลังศึกษำอยู่ระดับมัธยมศึกษำปทีี่ 6          
ทุกแผนกำรเรียน หรือเทยีบเท่ำ คะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ  2.25  

2. ก ำลังศึกษำอยู่ระดับประกำศนียบตัร
วิชำชีพ(ปวช.) ทุกสำขำวิชำ หรือเทียบเท่ำ 
คะแนนเฉลีย่ไมต่่ ำกว่ำ    2.75  

3. มีควำมประพฤติเรียบร้อยและมนษุย
สัมพันธ์ที่ด ี

4. มีสุขภำพสมบรูณ์แข็งแรง 

      ศึกษำเกี่ยวกับ หลักกำรออกแบบ กำร
ออกแบบแฟช่ัน แนวโน้มแฟช่ัน กำรถ่ำยภำพ
เพื่อกำรน ำเสนองำนแฟช่ัน กำรออกแบบ
เครื่องประกอบกำรแต่งกำย กำรท ำแบบตัด 
(แพทเทิร์น) กำรท ำแบบตัดบนหุ่น กำรเย็บ
เสื้อผ้ำต้นแบบ กำรจดักำรสินค้ำแฟช่ัน     
กำรออกแบบเครื่องแต่งกำยเพื่อกำรแสดง 
กำรจัดแสดงแฟช่ันโชว์ สิ่งทอพ้ืนถ่ิน       
ศิลปะสิ่งทอ กำรออกแบบผลติภณัฑ์จำกผ้ำ 
กำรออกแบบลวดลำยทอ ลวดลำยย้อม 
ลวดลำยพิมพ์ คอมพิวเตอร์เพื่อกำรออกแบบ   

1. นักออกแบบเครื่องแต่งกำย   (Fashion  
Designer) 

2. นักออกแบบเครื่องแต่งกำยเพื่อกำรแสดง  
(Custume  Designer) 

3. นักออกแบบลวดลำยผ้ำ (Fabric Designer) 
4. แฟช่ันสไตล์ลสิ (Fash ion  Styl i s t ) 
5. นักออกแบบอิสระ 
6. นักวิชำกำร / วิจัย  ด้ำนแฟช่ันและสิ่งทอ  

(Researchers in fashion and textiles) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ก ำลังศึกษำอยู่ระดับมัธยมศึกษำปทีี่ 6          
ทุกแผนกำรเรียน หรือเทยีบเท่ำ คะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ  2.25  

2. ก ำลังศึกษำอยู่ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ
(ปวช.) ทุกสำขำวิชำ หรือเทียบเท่ำ คะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ    2.75  

3. มีควำมประพฤติเรียบร้อยและมนุษยสัมพันธ์  
ที่ด ี

4. มีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง 

ศึกษำเกี่ยวกับ เครื่องนุ่งห่ม กระบวนกำรผลิต
ทำงสิ่งทอ หลักกำรออกแบบเบื้องต้น       
กำรออกแบบลวดลำยสิ่งทอด้วยคอมพิวเตอร์    
สิ่งทอพื้นถิ่น วัสดุผลติภณัฑส์ิ่งทอ กำร
ออกแบบเคหะสิ่งทอ เทคนิคกำรทอพรม 
กระบวนกำรออกแบบผลติภณัฑ์สิง่ทอและ
วิเครำะห์ทำงเทคโนโลยีผลิตภัณฑส์ิ่งทอ 
รวมทั้งนวัตกรรมทำงด้ำนสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม   

1. นักออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
2. นักออกแบบลวดลำยสิ่งทอ 
3. นักออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอภูมิปญัญำพื้นถิ่น 
4. นักออกแบบหัตถอุตสำหรรม 
5. นักออกแบบคอมพิวเตอร์กรำฟิก 
6. ผู้เชี่ยวชำญ อำจำรย์ ในองค์กรหรอื

สถำบันกำรศึกษำ 
7. นักวิจัยในสำขำออกแบบผลิตภณัฑ์สิ่งทอหรือ

สำขำอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  
 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
 

http://www.bangkokfa.com/career_stylist.html


 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  ติดต่อขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 
 

สำขำวิชำเทคโนโลยีเสื้อผ้ำ  นำงวิภำดำ กระจ่ำงโพธิ์ 
     (โทรศัพท์ 02-665-3555, 02-629-9153-7 ต่อ 3017, 089-8124098) 
 
สำขำวิชำเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสำวณีย์ อำรีจงเจริญ 
     (โทรศัพท์ 02-665-3555, 02-629-9153-7 ต่อ 3019, 089-6717075) 
 
สำขำวิชำออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ นำงสำวนิตยำ วันโสภำ 
     (โทรศัพท์ 02-665-3555, 02-629-9153-7 ต่อ 3018, 083-8020827) 
 
สำขำวิชำออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ 
     (โทรศัพท์ 02-665-3555, 02-629-9153-7 ต่อ 3020, 083-7889569) 

 
 
 

 


