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ความเป็นมา 
 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2481 โดยการโอนกิจการ
โรงเรียนช่างทอวัดโบสถ์มาสังกัดกองอาชีวศึกษา กรมวิชาการ เปิดสอนเฉพาะวิชาการทอผ้า ปีต่อมา
โรงเรียนได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนช่างทอวัดสามพระยา เนื่องจากย้ายมาท าการสอนที่โรงเรียนพณิชยการ 
สามพระยา (เดิม)  มีประวัติความเป็นมาดังต่อไปนี้  

 
 

พ.ศ. 2485 โรงเรียนได้ย้ายมาท าการสอนท่ีโรงเรียนพณิชยการ วัดเทวราชกุญชร จนกระทั่งถึง
ปัจจุบัน 

พ.ศ. 2490 กรมอาชีวศึกษาให้เปิดการสอนวิชาช่างสตรี แผนกช่างเย็บผ้าหลักสูตร 2 ปี  
ขึ้นอีกแผนกหนึ่ง  และได้เปลี่ยนช่ือใหม่เป็น “โรงเรียนการช่างสตรีโชติเวช” 

พ.ศ. 2492 โรงเรียนขยายการสอน โดยเปิดแผนกการช่างสตรีช้ันกลาง รับนักเรียนที่จบช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) เข้าเรียนหลักสูตร 3 ปี และปี พ.ศ. 2495 เปิดสอน
ระดับประโยคอาชีวะช้ันสูง แผนกการช่างสตรี รับนักศึกษาที่จบช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 6 (ม. 6) เข้าเรียนหลักสูตร 3 ปี 

พ.ศ. 2501 กรมอาชีวศึกษามีนโยบายให้โรงเรียนเลิกรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แต่ยังรับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประโยคอาชีวะช้ันสูง 

พ.ศ. 2504 มีการเปลี่ยนแปลงช้ันเรียนใหม่ท้ัง 2 ระดับ เป็นประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ม.ศ. 1-3) และประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. 4-5) สายอาชีพ 

พ.ศ. 2506 โรงเรียนขยายอาคารเรียนเพิ่มขึ้นที่ฝั่งวัดเทวราชกุญชร 
พ.ศ. 2517 โรงเรียนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยมีชื่อว่า “วิทยาลัยโชติเวช” และ 

ขยายการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี 
พ.ศ. 2520 วิทยาลัยได้โอนกิจการมารวมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาและ 

เปลี่ยนช่ือเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตโชติเวช” 
พ.ศ. 2523 วิทยาเขตฯ ขยายการสอนขึ้นอีกหนึ่งระดับ คือ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตร 

ประโยคครูมัธยมหลักสูตร 1 ปี 
พ.ศ. 2531 วิทยาเขตฯ เปิดการสอนระดับประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม และได้เปิดรับ 

นักศึกษาที่จบช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6, วช. 1 และ วช. 2) เข้าเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  สายคหกรรมศาสตร์ วันที่ 15 
กันยายน พ.ศ. 2531 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับพระราชทานนาม
ใหม่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” 

พ.ศ. 2533 วิทยาเขตฯ ได้เปิดการสอนสาขาใหม่อีก 1 สาขา คือ สาขาอุตสาหกรรมศิลปะประดิษฐ์ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
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พ.ศ. 2536 วิทยาเขตฯ เปิดสอนสาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษา-ธุรกิจงานประดิษฐ์ ระดับ

ปริญญาตรี โดย 2 ปีแรก ศึกษาที่วิทยาเขตฯ และ 2 ปีหลังศึกษาที่ศูนย์กลาง
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จ.ปทุมธานี 

พ.ศ. 2537 วิทยาเขตฯ เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ศึกษาท่ีวิทยาเขต 2 ปีแรก 
สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย-ออกแบบแฟช่ัน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง สาขาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า 

พ.ศ. 2540   วิทยาเขตฯ เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี สาขาอาหารและ
โภชนาการ  และสาขาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2541 วิทยาเขตฯ เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี สาขาคหกรรม
ศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาสตร์ทั่วไป และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

พ.ศ. 2543 วิทยาเขตฯ ปิดการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเปิดการสอน
ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี เพิ่มอีก 2 สาขา คือ หลักสูตรคหกรรมศาสตร
บัณฑิต (คศ.บ) สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย-ออกแบบแฟช่ัน และสาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ-พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

พ.ศ. 2545 วิทยาเขตฯ เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง 1 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และปิดรับ
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมศิลปะประดิษฐ์                         

พ.ศ. 2546 วิทยาเขตฯ เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี 4 หลักสูตร คือ หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม , หลักสูตร        
คหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ) ผ้าและเครื่องแต่งกาย หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต (บธ.บ.) ระบบสารสนเทศ และเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี 
1 หลักสูตร คือ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ) ผ้าและเครื่องแต่งกาย 

พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงลงพระปรมาภิ ไธยพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 และ       
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548 วิทยาเขต
โชติเวช จึงได้รับการยกฐานะโดยรวมกับวิทยาเขตเทเวศร์ วิทยาเขตพณิชยการ
พระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และวิทยาเขตพระนครเหนือ ขึ้นเป็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Rajamangala University of 
Technology Phranakhon : RMUTP) มีฐานะเป็นนิติบุคคล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ 
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พ.ศ. 2550 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 17(6) แห่ ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0503(3)/ว288 ลงวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ในการประชุมครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2550 แบ่งส่วน
ราชการระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ออกเป็น 9 
คณะ ดังต่อไปนี้ 
1.   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2.   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
3.   คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
4.   คณะบริหารธุรกิจ 
5.   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6.   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
7.   คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 
8.   คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
9.   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

 พ.ศ. 2550    คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้เปิดสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ซึ่งมี 3 กลุ่มวิชา คือ ออกแบบแฟช่ันผ้าและเครื่องแต่งกาย 
อาหารและโภชนาการ และการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 

 พ.ศ. 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด 
“อาคารเรือนปัญญา” คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร เมื่อ วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  
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สัญลักษณป์ระจ ามหาวิทยาลัย                               สีประจ าคณะ      

 
 
                                                                                                               

 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ก าหนด 

     สีชมพ ูเป็นสีประจ าคณะ 
 

 

 

 
 

ดอกไม้ประจ าคณะ 
 

 

           ดอกราชาวดี เป็นดอกไม้ประจ าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ลักษณะของดอกจะบอบบาง             
เกาะกันเป็นช่อ มีกลิ่นหอม เปรียบเสมือนงานคหกรรมศาสตร์ของไทยที่มีชื่อเสียงขจรขจายเป็น               
ที่รู้จัก และชื่นชมในความประณีตงดงามของงานฝีมือที่ละเอียดอ่อนในการสร้างสรรค์งานคหกรรม                 
จัดเป็นงานศิลปะชั้นสู งที่ ต้องผสมผสาน ในศาสตร์ความรู้ทางคหกรรรมศาสตร์ทุกแขนงงาน                       
เพ่ือให้ได้งานทีมี่ความสวยงามประณีต เฉกเช่น ดอกราชาวดีที่เกาะกลุ่มเป็นช่ออันสวยงาม 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


