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ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ช่ือเต็มภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องนุงหม) 
 ช่ือยอภาษาไทย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องนุงหม) 
 ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering (Garment Engineering) 
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ประวัติความเปนมา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มีพัฒนาการจากการจัดต้ังเปนสถาบันอุดมศึกษาระดับ

ปริญญาครั้งแรกเมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ 2518 โดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  พ.ศ. 
2518 ใชช่ือสถาบันวา “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” ตอมาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531 ไดรับพระมหา

กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานนามวา “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” และมี

พระราชบัญญัติเปลี่ยนช่ือวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเปนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลใน  พ.ศ. 2532 
ตอมาเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 รัฐสภามีมติใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล  และในวันอังคารที่ 18 มกราคม 2548 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประกาศใชในพระราชกฤษฎีกา โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ป พ.ศ. 2548 ที่มุง
กระจายอํานาจและการบริการทางการศึกษาที่สนองตอบตอพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ที่มุงใหการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความคลองตัวมีอิสระทางการบริหารและวิชาการ และเปนนิติบุคคลที่สามารถ
บริหารจัดการดวยตัวเองอยางสมบูรณ จึงไดเปลี่ยนสถานะเปน “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย” 

จากการพัฒนาประเทศเขาสูสังคมการผลิตแบบอุตสาหกรรม ซึ่งอุตสาหกรรมสิ่งทออันประกอบดวย 
อุตสาหกรรมตนนํ้าคือการผลิตเสนใยเสนและผาผืน อุตสาหกรรมกลางนํ้าคือการฟอกยอมและตกแตงสําเร็จ 
อุตสาหกรรมปลายนํ้าคือการผลิตเครื่องนุงหม  ทําใหสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลไดพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนทางดานอุตสาหกรรมสิ่งทอ และขยายการเรียนการสอนในสาขาวิชาน้ีสูวิทยาเขตในภูมิภาค และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผาเปนสาขาหน่ึงในอุตสาหกรรมสิ่งทอที่วิทยาเขตภาคใตในสมัยน้ันไดเปดการเรียนการ
สอนข้ึน 

โดยในปการศึกษา 2535  เริ่มตนเปดสอนแผนกวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา  คณะวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ป ซึ่ง
รับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  (ม.6)  ซึ่งมีนักศึกษาจํานวน 9 รุน  โดยเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวสามารถเขาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเสื้อผา คณะวิศวกรรมศาสตร  ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

ตอมาในปการศึกษา 2544  ไดเปดสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
เสื้อผา คณะวิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตภาคใต  ในระดับปริญญาตรี 
ซึ่งเปนหลักสูตร 4 ป  รับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) แผนการเรียน คณิตศาสตร-
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วิทยาศาสตร, คณิตศาสตร-อังกฤษ หรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายชาง
อุตสาหกรรม มีนักศึกษาจํานวน 6 รุน 

ตอมาในปการศึกษา 2551  ไดพัฒนาเปนหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุงหม สาขาวิศวกรรมอุต
สาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป   
ซึ่งรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) แผนการเรียน คณิตศาสตร-วิทยาศาสตร, 
คณิตศาสตร-อังกฤษ หรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายชางอุตสาหกรรม  มี
นักศึกษาจํานวน 4 รุน  

ตอมาในปการศึกษา 2555  ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2548   ซึ่งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุงหมน้ี ไดถูกพัฒนาข้ึนเพื่อตอบสนอง
ตอความตองการในการผลิตบุคลากรที่มีความรูความชํานาญทางสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุงหม เพื่อสรางบุ
คลกรใหมีความรูความชํานาญทางดานเทคโนโลยี พัฒนาเทคโนโลยีใหสามารถพึ่งพาตนเองได สรางจิตสํานึก
ในการรักษาสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอชุมชนและตอประชากรโลก สรางบุคลากรที่มีศักยภาพในการแขงขัน
ในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม รับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    (ม.6) แผนการเรียน 
คณิตศาสตร-วิทยาศาสตร, คณิตศาสตร-อังกฤษ หรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาย
ชางอุตสาหกรรม มีนักศึกษาจํานวน 5 รุน 

และในปการศึกษา 2560 ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 เพื่อใหเกิดความรูและสามารถบูรณาการความรูดานวิศวกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมกับศาสตรในแขนง
อื่นๆ ที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เปนไปตามอัตลักษณ น่ันคือ “บัณฑิตนักปฏิบัติ” ที่เปน “คนดี คนเกง 
เช่ียวชาญในศาสตรของตนเอง” อันนําไปสูการเปลี่ยนแปลงและสงผลกระทบที่เปนประโยชนตอประเทศ ซึ่งรับ

ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียน คณิตศาสตร-วิทยาศาสตร หรือสําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายชางอุตสาหกรรม  

ปจจุบันสํานักงานหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องนุงหม ต้ังอยู ณ ช้ัน 5 อาคารศรีวิศววิทยา  (อาคาร 
66) ดานทิศตะวันออกติดชายทะเล (หาดชลาทัศน) 
 
 

ปรัชญา 
ผลิตวิศวกรดานวิศวกรรมเครื่องนุงหมที่มีคุณธรรม จริยธรรม  มีความรูทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติทาง

วิศวกรรมของอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม ที่สามารถประยุกตใชกับสถานการณจริงไดอยางเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
เพื่อผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุงหม ใหมีคุณลักษณะ

ดังน้ี 
1) มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม วิชาชีพ และปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณ

วิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริตและเสียสละ 
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2) มีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาวอยาง
เหมาะสมเพื่อประกอบวิชาชีพของตน และศึกษาในระดับสูงได  

3) มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนาองคความรูที่ตนมีอยู
ใหสูงข้ึน คิดเปน ทําเปน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม เพื่อพัฒนา
ตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

4) มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะในการทํางานเปนทีม 
สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม และมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน 

5) มีความสามารถในการวิเคราะหขอมูลและนําเสนอขอมูล รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศได
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

บุคลากร 
ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สําเร็จการศึกษา 

ผูชวยศาสตราจารยธยา ภิรมย 

(ตําแหนงทางวิชาการ: สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) 

วศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม), 2550 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), 2547 
วศ.บ. (เทคโนโลยีเส้ือผา), 2536 

ผูชวยศาสตราจารยพรโพยม วรเชฐวราวัตร 

(ตําแหนงทางวิชาการ: สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองนุงหม) 

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา), 2554 
วศ.บ. (เทคโนโลยีเส้ือผา), 2536 

อาจารยพันธยศ วรเชฐวราวัตร วศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม), 2550 
วศ.บ. (วิศวกรรมส่ิงทอ), 2534 

อาจารยภัทราภา จอยพจน วท.ม. (ส่ิงทอและเครื่องนุงหม), 2554 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมีส่ิงทอ), 2550 

ผูชวยศาสตราจารยมาหามะสูไฮมี มะแซ 

(ตําแหนงทางวิชาการ: สาขาวิชาวิศวกรรมวัสด)ุ 

วศ.ด. (วิศวกรรมวัสดุ), 2554 
วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ), 2550 
วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ), 2549 

อาจารยโสภิดา  จรเดน ศ.ม. (เศรษฐศาสตร), 2551 
วศ.บ. (วิศวกรรมเส้ือผา), 2545 

อาจารยพิชญา  พิศสุวรรณ วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ), 2553 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 2549 

 

ความสําคัญ 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม เปนอุตสาหกรรมที่มีการจางงานและนํารายไดในกับประเทศไทย

เปนจํานวนมาก แตเน่ืองดวยอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไมคุมทุนในการที่จะลงทุนใชเครื่องจักรกลอัตโนมัติแทน
การใชแรงงานคนไดทั้งหมด จึงยังมีความจําเปนที่ตองใชแรงงานคนเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะแรงงานระดับ
บัณฑิตศึกษาในดานวิศวกรรมเครื่องนุงหม ซึ่งยังมีนอยมากในประเทศ ทําใหมีความตองการแรงงานดานน้ีเปน
จํานวนมากกวาที่สถาบันการศึกษาผลิตได ซึ่งทําใหสภาวการณผูที่จบการศึกษาในดานน้ีมีงานทําที่สูง ผนวก
กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมของผูประกอบการในประเทศไดขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อน
บานในกลุมอาเซียน ย่ิงมีความจําเปนที่ตองใชแรงงานระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อวางระบบ ควบคุมดูแล
ประสิทธิภาพ วางแผนผังโครงสรางโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งประเทศไทยยังมีศักยภาพสูงในการผลิตสินคาสิ่ง
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ทอและเครื่องนุงหม เพราะแรงงานมีฝมือและความสามารถสูง ทําใหประเทศไทยมีศักยภาพที่จะขยายกิจการ
อุตสาหกรรมน้ีไปยังกลุมประเทศอาเซียน  

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุงหมเปนศาสตรแขนงหน่ึงของอุตสาหกรรมสิ่งทอ ดังน้ันจึงตองมีการ
พัฒนาองคความรูทางดานวิศวกรรมเครื่องนุงหมอยางตอเน่ือง ใหมีความสามารถทํางานไดทั้งในประเทศและ
นอกประเทศ ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดความรูและสามารถบูรณาการความรูดานวิศวกรรมเครื่องนุงหมกับศาสตรใน
แขนงอื่นๆ ที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ อันนําไปสูการเปลี่ยนแปลงและสงผลกระทบที่เปนประโยชนตอ
ประเทศอยางมีนัยสําคัญ เพื่อสรางโอกาสและสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับประเทศ การจัดการ
เรียนการสอนในประเทศดานอุตสาหกรรมสิ่งทอมีนอยมากเมื่อเทียบกับตางประเทศ ซึ่งหลักสูตรสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องนุงหมน้ันจัดการเรียนการสอนมุงเนนการวางแผนและควบคุมการผลิตทางอุตสาหกรรม
เครื่องนุงหม การเรียนการสอนทางดานน้ีจึงมีความสําคัญที่จะสรางองคความรูใหกับบัณฑิต และการวิจัย
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอใหมีความสามารถในการแขงขันกับตลาดโลก ซึ่งมีการเรียนการสอนดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบ 

MRL/PMTS 

Balance 

Flow Process 
 Chart 

มอบหมายหนาที่
งาน 

วิเคราะห 
ขนาด 

ลักษณะ-ชนิดของตะเข็บ 
เครื่องจักรและอุปกรณชวยเย็บ 

SAMS ของแตละขั้นตอน 
SAMS ตอตัว 

จํานวนตัวตอชั่วโมง 

Target/Day 
SAMS 

% Efficiency ของแตละขั้นตอน หรือของโรงงาน 
ชั่วโมงการทํางานในแตละขั้นตอน/วัน 

จํานวนพนักงานที่ตองการ 

ลําดับขั้นตอนการทํางาน 
ชนิด-จํานวนของเครื่องจักร 

การไหลของงาน 
จุดที่คาดวาจะเกิดปญหา 

ผลผลิตแตละขั้นตอน 

ทักษะ/ความสามารถของพนักงาน 
ชั่วโมงการทํางานของพนักงานแตละคน 

รายไดของพนักงานแตละคน 
คาแรงงานในแตละขั้นตอน 

1 

ลักษณะและวิธีการทํางาน 
(Motion & Method Study) 

การวางชิ้นงาน  
(Work Place Layout) 

ติดตามผล 
ความล่ืนไหลของสายการผลิต 

ปญหาที่เกิดขึ้น 

2 

3 

4 

6 

5 
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กระบวนการสรางสรรคสินคาอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป จึงเปนการประสานเอาสิ่งตาง ๆ ทั้งที่เปน
อุตสาหกรรมเกษตรหรืออุตสาหกรรมปโตรเลียม มากอประโยชนจนกระทั่งสําเร็จออกมาเปนเสื้อผาที่สามารถ
สวมใสไดทันทีที่ตองการ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

กระบวนการเพิ่มคุณคาทางอุตสาหกรรมสิ่งทอน้ัน  เริ่มตนจาดวัตถุดิบซึ่งคือ เสนใยตางๆ ที่นําเขาสู
กระบวนการแปรรูปตางๆ จนกระทั่งไดออกมาเปนผืนผา จะน้ันจึงนํามาตัดเย็บออกมาเปนเสื้อผาสําเร็จรูป  
การไหลของภาพรวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ดังน้ี 

 
Flow  Chart  in  Textile Industry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ผลิตภัณฑ 
 วัตถุดิบ 

 
กระบวนการผลิต 

  

อุตสาหกรรมเกษตร 
(ฝาย,ไหม ) 

อุตสาหกรรมปโตรเลยีม 
(เม็ดพลาสติก) 

 
อุตสาหกรรมตนน้ํา 

 
 

อุตสาหกรรมเกษตร 

เสนใยจากฝาย ไหม ลินิน  ฯลฯ 
 

อุตสาหกรรมปโตเลียม 

เม็ดพลาสติก  
 

 
อุตสาหกรรมกลางน้ํา 

 
 

อุตสาหกรรมการปน  
อุตสาหกรรมการทอ  
อุตสาหกรรมการฟอก  

อุตสาหกรรมการยอม/พิมพ  
 

 
อุตสาหกรรมปลายน้ํา 

 
 
 

อุตสาหกรรมการผลิต 

เส้ือผาสําเร็จรูป  
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Supply Chain in Textile Industry 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

1) วิศวกรในสถานประกอบการทางดานอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 
2) เจาหนาที่ของรัฐในสวนที่เกี่ยวของกับงานทางดานสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
3)  ผูสอนในสถาบันการศึกษา 
4)  ประกอบอาชีพอิสระดานสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
5)  นักเทคโนโลยี นักวิชาการ และนักวิจัยในหนวยงานของภาครัฐและเอกชน 

 

ฝาย      
 เม็ดพลาสติก    

เสนใย เสื้อผา ผืนผา เสนดาย 

ลูกคา / 
ผูบริโภค    

อุตสาหกรรม
การผลิต 
เสนใย 

อุตสาหกรรม
การปน
เสนดาย 

อุตสาหกรรม
การทอผา 

อุตสาหกรรม
การฟอก  

อุตสาหกรรม
การยอม / 

พิมพ 

อุตสาหกรรม 
เสื้อผา

สําเร็จรูป 

อุตสาหกรรม 
เกษตร/

ปโตรเลียม 

ลูกคา 


