
 

 

 
 

 
 

ก ำหนดกำร วัน  เดือน  ป ี

รับสมัคร 

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นส่งหนังสือให้สถานศึกษาพิจารณาคัดเลือก

นักเรียน / นักศึกษา สมัครโควตา และส่งกลับมายังคณะฯ 

 รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://rmutp.ac.th   

ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕  

(ช าระเงิน ๒๐๐ บาท ผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส) 

 

ภายใน 

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://rmutp.ac.th   ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ 

กำรสอบ 

สอบสัมภาษณผ์่านทาง Line Call/Google meet/สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์  

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นตน้ไป 

๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ทางเว็บไซต ์  ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ทางเว็บไซต์ ทปอ. http://student.mytcas.com 

ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา จะขอสิทธิ์เข้าศึกษาภายหลังไม่ได้ 
๗ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

สละสิทธิ์ ช่วงที่ ๑ ทางเว็บไซต์ ทปอ. http://student.mytcas.com ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย/ผ่านการคัดเลือก ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

ผู้ที่มีรายชื่อยืนยันสิทธิ์/ผ่านการคัดเลือก ให้ท าการรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ 

http://rmutp.ac.th  และช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๑๕ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

รายงานตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่  ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

ตรวจโรคเอ็กซเรย์ แจ้งให้ทราบภายหลัง 

ปฐมนิเทศนักศึกษา แจ้งให้ทราบภายหลัง 

ทดสอบภาษาอังกฤษ แจ้งให้ทราบภายหลัง 

เปิดภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๕ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 

รำยละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถำมได้ที่  

ฝ่ายวิชาการและวิจัย  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ถนนนครสวรรค์  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  ๑๐๓๐๐ 

โทรศัพท์  ๐๒-๖๖๕-๓๕๕๕ ต่อ ๓๐๕๓, ๓๐๒๑, ๓๐๑๐  http://www.itfd.rmutp.ac.th  
 

หมำยเหตุ : กรณสีมัครผ่านทางเว็บไซต์ด้วยตนเองเรียบร้อยแล้ว สถานศึกษาไม่ต้องส่งเอกสารกลับมายังคณะฯ 

 

 

คณะอุตสำหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

ก ำหนดกำรส ำหรับนักศึกษำ TCAS รอบที่ ๑ (Portfolio) 

ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๕ 

 

เอกสารหมายเลข ๔ 



 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ใบสมัครเพ่ือคัดเลอืกเข้าศกึษาต่อระดับปริญญาตรี ปกีารศกึษา ๒๕๖๕ TCAS รอบที่ ๑ (Portfolio) 
 

 

สาขาวิชาที่สมัคร 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและการจัดการธุรกิจแฟชั่น 

 สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 

 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 

 วิชาเอกออกแบบแฟชั่น 

 วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
    

ข้อมูลผูส้มัคร 
 

๑.  ชื่อ-สกุล....................................................................เลขประจ าตัวประชาชน.................................................. 
 

วัน/เดือน/ปีเกิด............../...................../...............เชื้อชาติ....................สัญชาติ............. ........ศาสนา.............. 
 

๒.  ที่อยู่ปัจจุบัน......................................................เลขที่..........................หมู่ที่...................ซอย........................... 
 

ถนน....................................................ต าบล/แขวง.......... ...............................อ าเภอ/เขต............................... 
 

จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์............................................ 

LINE ID : ( ถ้ามี ) ………………………………………………………….……. 
 

๓.  อาชีพผู้ปกครอง................................................................................................................................................ 
 

๔.  ส าเร็จ / ก าลังศึกษาในสถานศึกษา (ชื่อ).......................................................จังหวัด.......................... .............. 
 

เกรดเฉลี่ยที่จบ / ก าลังศึกษา (๕ ภาคการศึกษา) ........................................................................... ................ 
 

๕.  คุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร 
 

 ม.๖  สาย............................................................. 
 

 

๖.  เอกสารประกอบการสมัคร 
 

 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน ๑ ชุด 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ๑ ชุด 

 

ลงชื่อผู้สมัคร..................................................... 
 

(.........................................................) 
 

        ................../................./............ 

 

 

 

ติดรูปถ่าย 

 

เอกสารหมายเลข ๓ 



ระดับปริญญาตรี   หลักสูตร ๔ ปี  

   คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                

    

   

                   

   

๑/๑ 

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติ รายละเอียดการเรียนของสาขาวิชา แนวทางการประกอบอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

๑ . ก ำลั งศึ กษ ำอยู่ ร ะ ดั บ มั ธ ยม ศึ กษ ำปี ที่  ๖          

คะแนนเฉลี่ย ๕ ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๒๕  

๒ . ส ำ เร็จกำรศึ กษำระดับมั ธยมศึกษำปีที่  ๖          

หรือเทียบเท่ำ คะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๒๕ 

 

     ศึกษำเกี่ยวกับ กำรท ำแบบตัดและวำงแบบด้วย

ค อ ม พิ ว เต อ ร์  ก ำ รอ อ ก แ บ บ เสื้ อ ผ้ ำ เพื่ อ ง ำน

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. ก ำลังศึกษำอยู่ระดับมัธยมศึกษำปีที่ ๖ คะแนน

เฉลี่ย ๕ ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๒๕ 

๒ . ส ำ เร็จกำรศึ กษำระดับมั ธยมศึกษำปีที่  ๖          

หรือเทียบเท่ำ คะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๒๕ 

๓. 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  

สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและ       

การจัดการธุรกิจแฟชั่น 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 

 

เอกสำรหมำยเลข ๑ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

TCAS ๖๕ รอบท่ี ๑ (Portfolio)  

 



ระดับปริญญาตรี   หลักสูตร ๔ ปี  
                           

        ๑/๒ 

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติ รายละเอียดการเรียนของสาขาวิชา แนวทางการประกอบอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑ . ก ำลั งศึ กษ ำอยู่ ร ะ ดั บ มั ธยม ศึ กษ ำปี ที่  ๖          

คะแนนเฉลี่ย ๕ ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๒๕  

๒ . ส ำ เร็จกำรศึ กษำระดับมั ธยมศึกษำปีที่  ๖          

หรือเทียบเท่ำ คะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๒๕ 

 

 

วิชาเอก ออกแบบแฟชั่น  

     ศึกษำเกี่ยวกับ หลักกำรออกแบบแฟช่ันและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ สุนทรียภำพในงำนเทคโนโลยีสิ่งทอ

และแฟช่ัน สิ่งทอพื้นถิ่น ธุรกิจแฟช่ันและผลิตภัณฑ์ 

เทคโนโลยีกำรย้อมสีและกำรสร้ำงสรรค์ลวดลำยบนสิ่ง

ทอ กำรท ำแบบตัดเพื่องำนแฟช่ัน กำรท ำแบบตัดบน

หุ่นเพื่องำนแฟช่ัน  กำรสร้ำงสรรค์และกำรออกแบบ

แฟช่ัน คอมพิวเตอร์กรำฟิกเพื่องำนออกแบบแฟช่ัน 

กำรถักและกำรทอเพื่องำนแฟช่ัน กำรออกแบบแฟช่ัน

เพื่ อสร้ำงตรำสินค้ำ กำรจัดแสดงสินค้ำและกำร

ส่งเสริมกำรขำยสินค้ำแฟช่ัน กำรถ่ำยภำพส ำหรับงำน

แฟช่ัน กำรออกแบบเครื่องแต่งกำยเพื่อกำรแสดง 

 

๑. นักออกแบบเครื่องแต่งกำยแฟช่ัน 

๒. นักออกแบบเครื่องแต่งกำยเพื่อกำรแสดง  

๓. นักออกแบบลวดลำยผ้ำ 

๔. แฟช่ันสไตล์ลิสต์ 

๕. นักจัดกำรสินค้ำแฟช่ัน 

๖. ผู้ประกอบกำรสินค้ำแฟช่ันและสิ่งทอ 

 

วิชาเอก ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

       ศึกษำเกี่ยวกับหลักกำรออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

กำรเลือกใช้วัสดุสิ่ งทอแบบต่ำงๆ กระบวนกำร

ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ กำรออกแบบเคหะสิ่งทอ 

กำรสร้ำงแบรนด์ผลิตภัณฑ์  กำรพัฒนำควำมคิด

สร้ำงสรรค์ในกำรออกแบบ กำรท ำแบบร่ำงและพัฒนำ

แบบเพื่อสร้ำงแบบตัดผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (แพทเทิร์น) 

กำรออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอประกอบเครื่องหนัง กำร

ตัดเย็บและกำรตกแต่งผลิตภัณฑ์สิ่งทอ กำรออกแบบ

คอมพิวเตอรกรำฟก กำรเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์  

คอมพิวเตอร์เพื่อกำรออกแบบผลิตภัณฑ์  ๓ มิติ 

ส ำหรับกำรน ำเสนองำนออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

 

๑. นักออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

๒. นักออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอภูมิปัญญำท้องถิ่น 

๓. นักออกแบบลวดลำยผ้ำและลวดลำยสิ่งทอ 

๔. นักออกแบบกรำฟิกด้ำนสิ่งทอ 

๕. ผู้ประกอบกำรทำงด้ำนผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

๖. ผู้ช่วยนักวิจัยทำงด้ำนผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

 

 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  

 


