คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 5531

โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 5521-3

โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 5251

สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่
มีความรู้และทักษะด้านการออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย มีความมั่นใจใน
การคิดและการสร้างสรรค์ผลงานในด้านการออกแบบ การทาแบบตัด การตัด
เย็บ การประยุกต์ดัดแปลง และการควบคุมการผลิตเสื้อผ้า เป็นบัณฑิตที่มีความ
พร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นาด้านแฟชั่นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ทั้งในประเทศ
และต่ า งประเทศ สามารถปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ในภาครั ฐ ภาคเอกชน และสถาน
ประกอบการด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ประกอบอาชีพส่วนตัว
ตลอดจนนาความรู้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาหาร
และโภชนาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความ
สนใจในการประกอบอาชีพในด้านการประกอบอาหาร เพื่อ ตอบสนองความ
ต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ร้านอาหาร
ภัตตาคาร โรงแรม โรงพยาบาล บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาสามารถนาความรู้ไป
ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือ นาความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อ ในระดับที่สูงกว่า
โดยหลักสูตรเน้นการศึกษาความรู้เชิงทฤษฎี และทักษะการปฏิบัติควบคู่กัน
เพื่อให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของอาหารและโภชนาการ

สาขาวิ ช าอุ ต สาหกรรมการบริ ก ารอาหาร มุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต และ
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริการ เพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลง
ของประชาคมอาเซียนในภาคอุตสาหกรรมการบริการ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับองค์
ความรู้ ที่ น าไปใช้ จ ริ ง ตามมาตรฐานสากล โดยการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านใน
ห้องปฏิบัติการเหมือนจริงกับสถานประกอบการ และเน้นการเพิ่มทักษะจาก
การฝึกสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ เช่น โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร
หรื อ สายอาชี พ ที่ เ กี่ ย วช้ อ ง เพื่ อ เตรี ย มความพ ร้ อ มในการก้ า วเข้ า สู่
ภาคอุตสาหกรรมการบริการอาหารอย่างมั่นใจในโลกปัจจุบัน

ชื่อหลักสูตร คหกรรมศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิชาออกแบบแฟชัน่ ผ้าและเครื่องแต่งกาย)
ชื่อปริญญา คศ.บ. (ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย)
Bachelor of Home Economics (Fashion Clothing and Textile Design)

ชื่อหลักสูตร คหกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ)
ชื่อปริญญา คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)
Bachelor of Home Economics (Foods and Nutrition)

ชื่อหลักสูตร คหกรรมศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร)
ชื่อปริญญา คศ.บ. (อุตสาหกรรมการบริการอาหาร)
Bachelor of Home Economics (Food Service Industry)

จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แนวทางในการประกอบอาชีพหลังสาเร็จการศึกษา

จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

- โภชนากร
- นักกาหนดอาหาร
- ครู/อาจารย์
- พ่อครัว/แม่ครัว ในสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เจ้าหน้าที่สูทกรรม
- พนักงานและผูจ้ ัดการแผนกเบเกอรี่
- นักเขียนและบรรณาธิการหนังสือหรือนิตยสารอาหาร
- นักธุรกิจอาหาร
- นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
- ผู้ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
คุณสมบัติ

แนวทางในการประกอบอาชีพหลังสาเร็จการศึกษา

135 หน่วยกิต

แนวทางในการประกอบอาชีพหลังสาเร็จการศึกษา
- ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ที่ปรึกษาด้านแฟชั่นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
(Fashion Consultant) ผู้ประกอบการด้านออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า
(Boutique Owner)
- ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เช่น นักออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
(Fashion Designer, Accessories Designer, Boutique Designer,
Fashion Stylist)
- ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ เช่น ครู/อาจารย์ด้านการออกแบบและ
ตัดเย็บเสื้อผ้า
คุณสมบัติ
1. มีความต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร อย่างแท้จริง
2. มีความประพฤติดี

จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

135 หน่วยกิต

1. มีความสนใจทางด้านอาหารและโภชนาการ เนือ่ งจากการศึกษาทางด้านอาหารและ
โภชนาการเป็นการศึกษาทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ และต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร อย่างแท้จริง
2. มีความประพฤติดี

135 หน่วยกิต

- ผู้ชว่ ยผู้จัดการร้าน / ผู้จัดการร้านอาหาร
- หัวหน้าฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- หัวหน้าฝ่ายจัดเลี้ยง
- เจ้าของธุรกิจด้านอาหาร
- พ่อครัว / แม่ครัว
- รับราชการ
คุณสมบัติ
1. ต้องการศึกษาในสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
2. มีความประพฤติดี มีใจรักการบริการ
3. มีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาบุคลิกภาพ และการสือ่ สารด้วยภาษาอังกฤษ
4. กล้าแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานทางสังคมและประชาธิปไตย
5. สภาพร่างกายสมส่วนตามหลักเกณฑ์นาหนั
้ กต่อส่วนสูง และไม่เป็นโรคที่สังคม
รังเกียจ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 5651 - 3
สาขาวิชาการบริหารธุรกิ จคหกรรมศาสตร์ ผลิตบั ณฑิตนักปฏิ บั ติ
วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ เน้นการเรียนการสอนทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบริ ห ารธุ ร กิ จ คหกรรมศาสตร์ เพื่ อ ประกอบอาชี พ นั ก ปฏิ บั ติ แ ละ
นักบริหารธุรกิจทางด้านคหกรรมศาสตร์ เช่น ธุรกิจงานจัดดอกไม้ ธุรกิจงาน
ดอกไม้ประดิษฐ์ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ของขวัญของที่ระลึก ธุรกิจงานประดิษฐ์และ
บรรจุ ภัณฑ์ งานประดิษ ฐ์ ผู้สาเร็จ การศึก ษามีความรู้ความชานาญด้านการ
บริ ห ารธุ ร กิ จ คหกรรมศาสตร์ สามารถด าเนิ น การจั ด การด้ า นการตลาด
การผลิต การควบคุมและตรวจสอบผลงานเชิงอุตสาหกรรม สามารถสาธิตและ
ถ่ายทอดความรู้ เรื่องงานประดิษฐ์ ศิลปประดิษฐ์ ประกอบอาชีพธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ชื่อหลักสูตร คหกรรมศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์)
ชื่อปริญญา คศ.บ. (การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์)
Bachelor of Home Economics (Home Economics Business Administration)

จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

135 หน่วยกิต

แนวทางในการประกอบอาชีพหลังสาเร็จการศึกษา
- รับราชการ
- เจ้าหน้าที่เคหกิจเกษตร
- พัฒนากร
- นักธุรกิจงานดอกไม้
- นักธุรกิจงานประดิษฐ์
- นักออกแบบผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์
- นักวิจยั นักวิชาการ วิทยากร
คุณสมบัติ
1. มีความประพฤติดี
2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
3. ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
มทร.พระนคร อย่างแท้จริง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 5252
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นสาขาวิชาที่จัด
การศึก ษาในการประยุก ต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานในสาขาต่างๆ
โดยใช้หลักการแปรรูปอาหาร หลักการเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพอาหาร
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ มาใช้
ในการแปรรู ป อาหารจากวั ต ถุ ดิ บ ทางการเกษตรให้ เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร
ที่สนองตอบความต้องการของตลาด มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้
อย่า งมีป ระสิทธิภ าพ นัก ศึก ษาที่จ บการศึก ษาสามารถประกอบอาชีพ เช่น
เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยผลิ ต / ฝ่ า ยควบคุ ม คุ ณ ภาพ / ฝ่ า ยวิ จั ย และพั ฒ นาในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 5541
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น (Fashion Merchandising
Technology) เน้นศึกษาแนวโน้วแฟชั่นและวางแผนการตลาดสินค้าแฟชั่น โดยเป็น
การศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งใน-นอกสถาบันการศึกษา และร่วมอบรม
สัมมนาต่างๆ นอกสถานที่ โดยผู้สาเร็จการศึกษาจะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ และวางแผน เป็นผู้ชี้นาและกาหนดแนวทางเทรนด์ และรูปแบบแฟชั่น
ให้กับดีไซน์เนอร์ เพื่อสร้างสรรค์คอลเล็คชั่นให้ได้เหมาะสมกับงบประมาณ สไตล์,
ตลาดของสินค้า รวมถึงมีความรู้ทั่วไป ด้านสังคม, เศรษฐกิจ, การเมือง และการ
สื่อสารติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ “โดยมีอัตลักษณ์ คือ นักจัดการด้านธุรกิจ
เสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่น”

Bachelor of Science (Food Science and Technology)

เทคโนโลยีบัณฑิต
(สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น)
ชื่อปริญญา ทล.บ. (เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น)
Bachelor of Technology (Fashion Merchandising Technology)

จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ชื่อปริญญา วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
136 หน่วยกิต

แนวทางในการประกอบอาชีพหลังสาเร็จการศึกษา
- นักวิทยาศาสตร์การอาหาร
- นักวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
- เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
- เจ้าหน้าที่ฝา่ ยผลิต
- เจ้าของกิจการด้านอาหาร
คุณสมบัติ
1. ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร อย่างแท้จริง
2. ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เฉพาะแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น

ชื่อหลักสูตร

แนวทางในการประกอบอาชีพหลังสาเร็จการศึกษา
- ทาหน้าที่เป็น Fashion Merchandiser
- ทาหน้าที่เป็น Fashion Designer
- ทาหน้าที่เป็น Fashion Buyers
- ทาหน้าที่เป็น Visual Merchandiser
- ทาหน้าที่เป็น Stylist
- ทาหน้าที่เป็นผู้จัดการร้านค้า
- ทาหน้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวกลุ่มสินค้าเครื่องแต่งกาย
- ทาหน้าที่เป็นผู้ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าแฟชั่น
- รับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการออกแบบและธุรกิจสินค้าแฟชั่น
คุณสมบัติ
1. ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือ
2. ศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา

