
 
 
 

 

 
 
 

ก ำหนดกำร วัน  เดือน  ป ี
รับสมัคร 
 สมัครด้วยตนเองที่งานทะเบียน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

ออกแบบแฟชั่น 
 รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://www.rmutp.ac.th  

และช าระเงิน ๔๐๐ บาท ผ่านธนาคารกรุงเทพ,ธนาคารธนชาต  
หรือ 7-Eleven 

 
๙-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 ไม่มีการสอบ  
ประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโดยไม่มีการ
สอบสัมภาษณ์หรือส่งเอกสาร 

- 

ประกาศผลสอบทางเว็บไซด์   
https://www.rmutp.ac.th 

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวผ่านเว็บไซด์ 
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp 

๒-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

ตรวจโรคเอ็กซเรย์ ไม่มีการตรวจโรคเอ็กซเรย์ 

ปฐมนิเทศนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๗ กรกฎาคม – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

เปิดภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๓ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 

รำยละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถำมได้ที่  
ฝ่ายวิชาการและวิจัย  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ถนนนครสวรรค์  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  ๑๐๓๐๐ 
โทรศัพท์  ๐๒-๖๖๕-๓๕๕๕ ต่อ ๓๐๒๑ , ๓๐๕๓ , ๓๐๑๐  http://www.itfd.rmutp.ac.th  
 
 

 

คณะอุตสำหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

ก ำหนดกำรส ำหรับนักศึกษำ TCAS รอบที่ ๕ (รับตรงอิสระ) 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓ 

 

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp
http://www.itfd.rmutp.ac.th/


ระดับปริญญาตรี   หลักสูตร ๔ ปี  

   คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                
    

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
TCAS ๖๓ รอบท่ี ๕ (รับตรงอิสระ) 

               
                     

๑/๑ 
หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติ รายละเอียดการเรียนของสาขาวิชา แนวทางการประกอบอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 

๑. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีท่ี ๖  
 
 

     ศึกษำเกี่ยวกับ กำรท ำแบบตัดและวำงแบบด้วย
ค อม พิ ว เ ต อ ร์  ก ำ ร ออก แ บ บ เ สื้ อ ผ้ ำ เ พื่ อ ง ำ น
อุตสำหกรรม วิศวกรรมเสื้อผ้ำ กำรควบคุมคุณภำพ
เครื่องนุ่งห่ม กำรวำงแผนและกำรควบคุมกำรผลิตงำน
อุตสำหกรรมสิ่งทอ ระบบกำรผลิตเสื้อผ้ำอุตสำหกรรม 
กำรทดสอบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และกำรด ำเนินธุรกิจ
เสื้อผ้ำส ำเร็จรูป 

๑. เจ้ำหน้ำท่ีควบคุมงำนกำรผลิตเสื้อผ้ำส ำเร็จรูป 
๒. เจ้ำหน้ำที่ควบคุมขั้นตอนกำรตรวจสอบคุณภำพ
สินค้ำ 
๓. นักวิเครำะห์กำรผลิตเสื้อผ้ำส ำเร็จรูป 
๔. นักวำงแผนและควบคุมกำรผลิตเสื้อผ้ำส ำเร็จรูป 
๕. นักวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์  
๖. นักทดสอบสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ 
๗. ช่ำงแพทเทิร์นเสื้อผ้ำส ำเร็จรูป 
๘. นักจัดกำรสินค้ำเครื่องนุ่งห่ม 
๙. อำชีพท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสำหกรรมสิ่งทอ 

 
 
 
 

๑. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปทีี่ ๖ 
๒. ตำไม่บอดสี 

     ศึกษำเกี่ยวกับ กระบวนกำรผลิตทำงสิ่งทอ เส้นใย
ธรรมชำติ เส้นใยประดิษฐ์และนวัตกรรม กำรเตรียมสิ่ง
ทอ ระบบกำรย้อมสีสิ่งทอ กำรพิมพ์สิ่งทอ กำรตกแต่ง
ส ำเร็จสิ่งทอ กำรทดสอบสิ่งทอเชิงกำยภำพ กำร
ทดสอบสิ่งทอเชิงเคมีและควำมคงทนของสี 

๑. ผู้ควบคุมงำนด้ำนกำรฟอก ย้อม พิมพ์ และ
ตกแต่งส ำเร็จสิ่งทอ 
๒. นักวิจัย ทดสอบ และวิเครำะห์สิ่งทอ 
๓. นักควบคุมคุณภำพและวำงแผนกำรผลิต 
๔. ผู้ควบคุมและพัฒนำผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
๕. ผู้ควบคุมงำนกำรจัดกำรสินค้ำสิ่งทอ 
๖. ผู้ประกอบกำรอิสระด้ำนอุตสำหกรรมสิ่งทอ 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 
 



ระดับปริญญาตรี   หลักสูตร ๔ ปี  

 
                           
 

        ๑/๒ 
หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติ รายละเอียดการเรียนของสาขาวิชา แนวทางการประกอบอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีท่ี ๖  
 

วิชาเอก ออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) 
     ศึกษำเกี่ยวกับ หลักกำรออกแบบ กำรออกแบบ
แฟช่ัน แนวโน้มแฟช่ัน กำรถ่ำยภำพเพื่องำนแฟช่ัน 
กำรออกแบบเครื่องประกอบกำรแต่งกำย กำรท ำแบบ
ตัด (แพทเทิร์น) กำรท ำแบบตัดบนหุ่น กำรเย็บเสื้อผ้ำ
ต้นแบบ กำรจัดกำรสินค้ำแฟช่ัน กำรสร้ำงตรำสินค้ำ
แฟช่ัน กำรประกอบธุรกิจทำงด้ำนแฟช่ันและสิ่งทอ 
กำรออกแบบเครื่องแต่งกำยเพื่อกำรแสดง แฟช่ันสไตล์
ลิสต์ กำรจัดแสดงแฟช่ันโชว์ สิ่งทอพ้ืนถ่ิน ศิลปะสิ่งทอ 
กำรออกแบบลวดลำยทอ ลวดลำยย้อม ลวดลำยพิมพ์ 
คอมพิวเตอร์เพื่อกำรออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ   

 
๑. นักออกแบบเครื่องแต่งกำยแฟช่ัน 
๒. นักออกแบบเครื่องแต่งกำยเพื่อกำรแสดง  
๓. นักออกแบบลวดลำยผ้ำ 
๔. แฟช่ันสไตล์ลิสต์ 
๕. นักจัดกำรสินค้ำแฟช่ัน 
๖. ผู้ประกอบกำรสินค้ำแฟช่ันและสิ่งทอ 
 

วิชาเอก ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) 
     ศึกษำเกี่ยวกับวัสดุสิ่งทอแบบต่ำงๆที่ ใช้ในกำร
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ กระบวนกำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ กำรออกแบบลวดลำยถัก ทอ และ
ลำยพิมพ์ กำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำร
ออกแบบ กำรท ำแบบร่ำงและพัฒนำแบบ กำร
น ำเสนองำนออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

 
๑. นักออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
๒. นักออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอภูมิปัญญำท้องถิ่น 
๓. นักออกแบบลวดลำยผ้ำและลวดลำยสิ่งทอ 
๔. นักออกแบบกรำฟิกด้ำนสิ่งทอ 
๕. ผู้ประกอบกำรทำงด้ำนผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
๖. ผู้ช่วยนักวิจัยทำงด้ำนผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
 
 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  
 


	เอกสารแนบ  4 ปฏิทิน(TCAS รอบ 5)
	เอกสารแนบ 1 คุณสมบัติ(TCAS รอบ 5

