
ระดับปริญญาตรี (รับผู้จบวุฒิ ม.๖ และ ปวช.) 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                
   คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
รายละเอียดคุณสมบัตินักศึกษาโควตา 

ระดับปริญญาตรี   หลักสูตร ๔ ปี (รับผู้จบวุฒิ ม.๖ และ ปวช.)                                                                                                                                                                            
                   
                                                                                                                                                                                                                                       ๑/๒ 

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติ รายละเอียดของเนื้อหา แนวทางการประกอบอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ก ำลังศึกษำอยูร่ะดับมัธยมศึกษำปีท่ี ๖          
ทุกแผนกำรเรียน หรือเทยีบเท่ำ คะแนนเฉลี่ยไมต่่ ำ
กว่ำ  ๒.๒๕  
๒. ก ำลังศึกษำอยูร่ะดับประกำศนยีบัตรวิชำชีพ
(ปวช.) ทุกสำขำวิชำ หรือเทียบเทำ่ คะแนนเฉลีย่ไม่
ต่ ำกว่ำ    ๒.๕๐  
๓. มีควำมประพฤตเิรียบร้อยและมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี
๔. มีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง 

     ศึกษำเกี่ยวกับ กำรออกแบบเสื้อผ้ำ กำรท ำ
แบบตัดและวำงแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมเสื้อผำ้ กำรควบคุมคุณภำพ
เครื่องนุ่งห่ม กำรวำงแผนและกำรควบคุมกำร
ผลิตงำนอุตสำหกรรมสิ่งทอ ระบบกำรผลิต
เสื้อผ้ำอตุสำหกรรม กำรทดสอบผลิตภณัฑส์ิ่ง
ทอ และกำรด ำเนินธุรกิจเสื้อผำ้ส ำเร็จรูป 

๑. เจ้ำหน้ำท่ีควบคุมงำนกำรผลติเสื้อผ้ำส ำเรจ็รูป 
๒. เจ้ำหน้ำท่ีควบคุมขั้นตอนกำรตรวจสอบคณุภำพ
สินค้ำ 
๓. นักวิเครำะห์กำรผลิตเสื้อผ้ำส ำเร็จรูป 
๔. นักวำงแผนและควบคุมกำรผลติเสื้อผ้ำส ำเร็จรูป 
๕. นักวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ ์ 
๖. เจ้ำหน้ำท่ีทดสอบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
๗. ช่ำงแพทเทรินเสื้อผ้ำส ำเร็จรูป 
๘. นักจัดกำรสินค้ำเครื่องนุ่งห่ม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

๑. ก ำลังศึกษำอยูร่ะดับมัธยมศึกษำตอนปลำย      
ม. ๖  ทุกแผนกำรเรียน หรือเทียบเท่ำ คะแนนเฉลี่ย
ไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๕๐ 
๒. ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับ ปวช ป ี๓ สำยช่ำง
อุตสำหกรรม หรือเทียบเท่ำ คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ำกวำ่  
๒.๕๐ 
๓. มีควำมประพฤตเิรียบร้อยและมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี
๔. มีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง 
๕. ตำไม่บอดส ี

     ศึกษำเกี่ยวกับ กระบวนกำรผลิตทำงสิ่ง
ทอ เส้นใยธรรมชำติ เส้นใยประดษิฐ์และ
นวัตกรรม กำรเตรียมสิ่งทอ ระบบกำรย้อมสี
สิ่งทอ กำรพิมพ์สิ่งทอ กำรตกแต่งส ำเรจ็สิ่งทอ 
กำรทดสอบสิ่งทอเชิงกำยภำพ กำรทดสอบสิ่ง
ทอเชิงเคมีและควำมคงทนของสี 

๑. ช่ำงเทคนิคด้ำนกำรฟอก ย้อม พิมพ์ และตกแต่ง
ส ำเรจ็สิ่งทอ 
๒. ช่ำงเทคนิคด้ำนกำรทดสอบและวิเครำะห์ สิ่งทอ 
๓. ช่ำงเทคนิคด้ำนกำรควบคุมคณุภำพและวำงแผนกำร
ผลิตทำงอุตสำหกรรมสิ่งทอ 
๔. ช่ำงเทคนิคด้ำนกำรควบคุมงำนวิจัยและพัฒนำ
ผลิตภณัฑ์สิ่งทอ 

 

 
 
 
 
                           

        ๒/๒ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 
 

เอกสำรหมำยเลข ๑ 



หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติ รายละเอียดของเนื้อหา แนวทางการประกอบอาชีพ 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑. ก ำลังศึกษำอยูร่ะดับมัธยมศึกษำปีท่ี ๖          
ทุกแผนกำรเรียน หรือเทยีบเท่ำ คะแนนเฉลี่ยไม่
ต่ ำกว่ำ  ๒.๒๕ 
๒. ก ำลังศึกษำอยูร่ะดับประกำศนยีบัตรวิชำชีพ
(ปวช.) ทุกสำขำวิชำ หรือเทียบเท่ำ คะแนนเฉลีย่
ไม่ต่ ำกว่ำ    ๒.๕๐ 
๓. มีควำมประพฤตเิรียบร้อยและมนุษยสัมพันธ์ที่
ด ี
๔. มีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง 

      ศึกษำเกี่ยวกับ หลักกำรออกแบบ กำร
ออกแบบแฟช่ัน แนวโน้มแฟช่ัน กำรถ่ำยภำพ
เพื่อกำรน ำเสนองำนแฟช่ัน กำรออกแบบเครื่อง
ประกอบกำรแต่งกำย กำรท ำแบบตัด (แพ
ทเทิร์น) กำรท ำแบบตัดบนหุ่น กำรเย็บเสื้อผ้ำ
ต้นแบบ กำรจัดกำรสินค้ำแฟช่ัน กำรสร้ำงตรำ
สินค้ำแฟช่ัน กำรประกอบธุรกิจทำงด้ำนแฟช่ัน
และสิ่งทอ กำรออกแบบเครื่องแตง่กำยเพื่อกำร
แสดง กำรจดัแสดงแฟช่ันโชว์ สิ่งทอพ้ืนถ่ิน 
ศิลปะสิ่งทอ กำรออกแบบลวดลำยทอ ลวดลำย
ย้อม ลวดลำยพิมพ์ คอมพิวเตอร์เพื่อกำร
ออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ   

๑. นักออกแบบเสื้อผ้ำ 
๒. นักออกแบบเครื่องแต่งกำย  
๓. นักออกแบบเครื่องแต่งกำยเพือ่กำรแสดง  
(Custume  Designer) 
๔. นักออกแบบลวดลำยผ้ำ (Fabric Designer) 
๕. แฟช่ันสไตลล์ิส (Fash ion  Sty l i s t ) 
๖. ช่ำงแพทเทิร์น 
๗. นักออกแบบอิสระ 
๘. ผู้ประกอบกำรด้ำนสินค้ำแฟช่ันและสิ่งทอ 
๙. ผู้เชี่ยวชำญ ผู้สอนทำงด้ำนออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ก ำลังศึกษำอยูร่ะดับมัธยมศึกษำปีท่ี ๖          
ทุกแผนกำรเรียน หรือเทยีบเท่ำ คะแนนเฉลี่ยไม่
ต่ ำกว่ำ  ๒.๒๕ 
๒. ก ำลังศึกษำอยู่ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ
(ปวช.) ทุกสำขำวิชำ หรือเทียบเท่ำ คะแนนเฉลี่ย
ไม่ต่ ำกว่ำ    ๒.๕๐ 
๓. มีควำมประพฤติเรียบร้อยและมนุษยสัมพันธ์  
ที่ดี 
๔. มีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง 

     ศึกษำเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ วัสดุที่น ำมำ
ออกแบบสิ่งทอ  พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรออกแบบ
ผลิตภณัฑ์สิ่งทอ  กระบวนกำรออกแบบ
ผลิตภณัฑ์สิ่งทอ   กำรออกแบบลวดลำยถัก ทอ 
และลำยพิมพ์ กำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ใน
กำรออกแบบและน ำคอมพิวเตอรเ์ข้ำมำช่วยใน
กระบวนกำรออกแบบ  กำรวิจยัและหำข้อมลู
ส ำหรับกำรออกแบบ(Research)  กำรสรุปแนว
ทำงกำรออกแบบ(Concept of design)  กำร
ท ำแบบร่ำงและพัฒนำแบบ(Idea Sketch & 
Idea Develop)  กำรน ำเสนองำนออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

๑. นักออกแบบผลติภณัฑส์ิ่งทอ 
๒. นักออกแบบลวดลำยสิ่งทอ 
๓. นักออกแบบผลติภณัฑส์ิ่งทอภูมิปัญญำพื้นถิ่น 
๔. นักออกแบบหัตถอุตสำหรรม 
๕. นักออกแบบคอมพิวเตอร์กรำฟกิ 
๖. ผู้เชี่ยวชำญ อำจำรย์ ในองค์กรหรือสถำบันกำรศึกษำ 
๗. นักวิจัยในสำขำออกแบบผลติภณัฑ์สิ่งทอหรือสำขำ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  
 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
 

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

