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แผนปฏบิตัิราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร ์ กี่อาริโย

คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

1 กันยายน 2560
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วสิยัทศัน์ (Vision)

มหาวทิยาลยัผูส้รา้งแรงบนัดาลใจ พฒันาทกัษะการคิดเป็นระบบ 

ปฏบิตัิเป็นเลศิดา้นเทคโนโลย ีและเป็นที่พึ่งของสงัคม

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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5 ยทุธศาสตร์

17 เป้าประสงค์

31 กลยทุธ ์

แผนปฏบิตัิราชการระยะ 5 ปี

(พ.ศ. 2560 – 2564)

คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์มทร.พระนคร4 มิติ



คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

www.hec.rmutp.ac.thคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

4 เป้าประสงค ์ 13 กลยทุธ ์
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ยทุธศาสตรท์ี่ 1 พฒันาการจดัการศึกษาใหม้ีคณุภาพมาตรฐานสากล

นกัศึกษา เป้าประสงคท์ี่ 1.1  บณัฑติคดิเป็นระบบ ปฏบิตัเิป็นเลศิ มีอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั และเป็นที่พึง่ของสงัคม  

1. โครงการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพทางคหกรรมศาสตร ์(ปี 2560-2564)

2. โครงการจดันิทรรศการแสดงผลงานของนกัศึกษา (ปี 2560 – 2564)

3. โครงการกลยุทธก์ารเรยีนสูโ่ลกดิจทิลัส าหรบันกัศึกษา (ปี 2562 – 2564)

4. โครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารส าหรบันกัศึกษา (ปี 2562 -2564)

5. โครงการตน้กลา้ความคดิเพือ่พฒันาศกัยภาพนกัศึกษา (ปี 2560 -2564)

6. โครงการปลูกจติส านึกนกัศึกษา เพือ่สรา้งความรบัผิดชอบต่อสงัคม      

ตามนโยบาย 3D (ปี 2560 – 2564)

1. เกง่คิด                           

2. เกง่สือ่สาร

3. เกง่งาน                          

4. เกง่คน

1. คิดเป็นระบบ                           

2. ปฏบิตัเิป็นเลศิ

3. มีอตัลกัษณ์มหาวิทยาลยั                          

4. เป็นที่พึ่งของสงัคม

บณัฑตินกัศึกษา
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ยทุธศาสตรท์ี่ 1 พฒันาการจดัการศึกษาใหม้ีคณุภาพมาตรฐานสากล

อาจารย์ เป้าประสงคท์ี่ 1.2  คณาจารยพ์ฒันาศกัยภาพเพือ่ใหเ้ป็นที่ยอมรบัในวงการวชิาชีพของตน และเป็นผูส้รา้ง   

แรงบนัดาลใจใหน้กัศึกษา

1.  รูล้กึ (Expertise Knowledge)

2.  รูก้วา้ง (General Knowledge)

3.  รูไ้กล (Tacit Knowledge)

อาจารยท์ี่พงึประสงค์1. โครงการพฒันาบคุลากรสายวชิาการใหเ้ป็นอาจารยท์ี่พงึประสงคต์ามแนวคิด 3K

“รูล้กึ รูก้วา้ง รูไ้กล” (ปี 2562 - 2564)

2. โครงการสมรรถนะวชิาชีพทางคหกรรมศาสตร ์(ปี 2561 - 2564)

3. โครงการกลยุทธก์ารสอนสูโ่ลกดิจทิลั (ปี 2561 – 2564)

4. โครงการอบรมเชิงปฏบิตักิารการเขียนเอกสารค าสอน/ เอกสารประกอบการสอน/

หนงัสอื ต ารา เพือ่เพิ่มต าแหน่งทางวชิาการ
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ยทุธศาสตรท์ี่ 1 พฒันาการจดัการศึกษาใหม้ีคณุภาพมาตรฐานสากล

หลกัสูตร เป้าประสงคท์ี่ 1.3  หลกัสูตรและการจดัการทนัสมยั มีมาตรฐานระดบัชาตแิละสากล

หลกัสูตร

ปี 2561 ปี 2563ปี 2562

โครงการพฒันาหลกัสูตรคหกรรมศาสตรบณัฑติ

สาขาอตุสาหกรรมการบรกิารอาหาร 

แขนงวชิาการผลติอาหารเพือ่ธุรกจิสายการบนิ 

รว่มกบั บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน)

โครงการพฒันาหลกัสูตร 

คหกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑติ

สาขาวชิาคหกรรมศาสตร ์

โครงการพฒันาหลกัสูตรออกแบบสรา้งสรรค์

ผลติภณัฑอ์าหาร (Food Design)

รว่มกบั

คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ

ปรญิญาตรี ปรญิญาตรี ปรญิญาเอก
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ยทุธศาสตรท์ี่ 1 พฒันาการจดัการศึกษาใหม้ีคณุภาพมาตรฐานสากล

ทรพัยากร เป้าประสงคท์ี่ 1.4  ระบบและทรพัยากรสนับสนุนการจดัการเรยีนการสอนมีความเขม้แข็งทางวชิาการ

โครงการปรบัปรุงอาคาร 6 (ปี 2562)สิง่กอ่สรา้ง ทรพัยากร

ปี 2562

ปี 2564

1. ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารวเิคราะห ์

คณุภาพอาหาร

2. ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารอาหาร

และโภชนาการ 

1. ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารอาหารเอเชีย                       

2. ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารการแปรรูปอาหารทาง

อตุสาหกรรมการบรกิารอาหาร

3. ครุภณัฑช์ดุโปรแกรมออกแบบ 3D สรา้งแบบเสื้อผา้

และวางแบบตดั

4. ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเทคโนโลยงีานประดิษฐ ์

1. ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารการแปรรูปอาหาร                

2. ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารอาหารไทย                         

3. ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารการบรกิารอาหาร 

และงานจดัเลี้ยง           

4. ครุภณัฑเ์พือ่การสบืคน้ขอ้มูลทางวชิาการ 

และวจิยัดว้ยระบบสมัผสั

5.  ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารบรบิาลผูสู้งอายุ

ปี 2563



คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์
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ยทุธศาสตรท์ี่ 2 เพิ่มประสทิธิภาพและประสทิธิผลของงานวจิยัและพฒันา

3 เป้าประสงค ์ 4 กลยทุธ ์
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ยทุธศาสตรท์ี่ 2 เพิ่มประสทิธิภาพและประสทิธิผลของงานวิจยัและพฒันา

เป้าประสงคท์ี่ 2.1 มีการวจิยัเพือ่การจดัการศึกษาทางเทคโนโลยแีละการวจิยัเชิงพาณิชย์

สง่เสรมิยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัดา้นวจิยัใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรภ์าครฐัดา้นAgenda และ Area

และตอบสนองความตอ้งการดา้นพฒันางานวจิยัของประเทศ

กลยทุธท์ี่ 2

วจิยัเชิงพาณิชย์

(Commercial Research)

วจิยัผลติภณัฑท์อ้งถิ่นที่มีคุณภาพ 

(Creative Local Products Research)



คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

www.hec.rmutp.ac.th

ยทุธศาสตรท์ี่ 2 เพิ่มประสทิธิภาพและประสทิธิผลของงานวิจยัและพฒันา

วจิยัเชิงพาณิชย ์ (Commercial Research)

1.  การพฒันากระบวนการท าแหง้แครอทและฟักทองแกะสลกัแบบแช่เยอืกแข็งเพือ่การใชป้ระโยชนเ์ชิงพาณิชย ์(ปี 2562)

2.  การศึกษาสภาวะบรรยากาศและบรรจุภณัฑท์ี่เหมาะสมต่อการยืดอายุการเกบ็รกัษาขนมไทยทองเอก, เสน่หจ์นัทร ์และจา่มงกฎุ

เพือ่เพิม่ขีดความสามารถการแข่งขนัสูเ่ชิงพาณิชย ์(ปี 2562)

3.  โครงการการบูรณาการองคค์วามรูใ้นการพฒันาศกัยภาพผลติภณัฑอ์าหารจากสบัปะรดเพือ่เพิม่มูลค่าทางการเกษตร 

และความยัง่ยนืเชิงพาณิชย ์(ปี 2563)

4.  โครงการ การพฒันาผลติภณัฑอ์าหารจากสว่นเหลอืทิ้ งในการผลติกลว้ยตากของกลุม่วสิาหกจิชมุชนแม่บา้นบางตาโฉม 

จงัหวดัสงิหบ์รุสูีเ่ชิงพาณิชยอ์ย่างย ัง่ยนื (ปี 2563)

5.  โครงการการจดัการเศษวสัดเุหลอืใชท้างการเกษตรและอตุสาหกรรมเขตภาคกลางเพือ่ประโยชนเ์ชิงพาณิชย ์(ปี 2564)
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ยทุธศาสตรท์ี่ 2 เพิ่มประสทิธิภาพและประสทิธิผลของงานวิจยัและพฒันา

วจิยัผลติภณัฑท์อ้งถิ่นที่มีคณุภาพ (Creative Local Products Research)

1. โครงการการแปรรูปผลติภณัฑอ์าหารจากน ้าตาลโตนดเพือ่สง่เสรมิรายไดเ้กษตรกรในเชิงพาณิชย ์: กลุม่โหนดทิ้ง อ าเภอสทิงพระ 

จงัหวดัสงขลา (ปี 2561)

2. โครงการการพฒันาผลติภณัฑภ์มิูปญัญาทอ้งถิ่นจากน ้ามนัและสว่นเหลอืทิ้งมะพรา้วค ัน้กะท ิกลุม่เกษตรกรปลูกมะพรา้ว         

จงัหวดันครศรธีรรมราช (ปี 2563 - 2564)

3. โครงการการพฒันาผลติภณัฑเ์พือ่เพิม่มูลค่าสว่นเหลอืทิ้ งจากกรรมวธิีการผลติปาลม์น ้ามนั กลุม่เกษตรกรปลูกปาลม์           

จงัหวดันครศรธีรรมราช (ปี 2564 - 2565)

4. โครงการการพฒันาผลติภณัฑอ์าหารเพือ่คณุภาพชีวติที่ดีส าหรบัผูสู้งอายุ โรงพยาบาลสวนผ้ึง อ าเภอสวนผ้ึง จงัหวดัราชบรุี

(ปี 2563 - 2564)
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ยทุธศาสตรท์ี่ 2 เพิ่มประสทิธิภาพและประสทิธิผลของงานวิจยัและพฒันา

เป้าประสงคท์ี่ 2.2 ระบบสนบัสนุนการวจิยัมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง

พฒันาองคค์วามรูเ้ชิงวชิาการดว้ยการวจิยัและพฒันาอย่างเป็นระบบ 

กลยทุธท์ี่ 8 โครงการสรา้งฐานขอ้มูลออนไลน์

ศูนยก์ลางต ารบัอาหารไทย

คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

(ปี 2564 – 2565 )
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ยทุธศาสตรท์ี่ 2 เพิ่มประสทิธิภาพและประสทิธิผลของงานวิจยัและพฒันา

เป้าประสงคท์ี่ 2.3 นกัวจิยัพฒันาศกัยภาพอย่างต่อเน่ือง

สง่เสรมิการบูรณาการการท างานวจิยัร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั หรอื การบูรณาการร่วมกนั

กบัหน่วยงานภายนอก

กลยทุธท์ี่ 11

1. โครงการการพฒันาต่อยอดภมูิปญัญาทอ้งถิ่นผลติภณัฑ์

อาหารและยดือายผุกัหวานป่าเพือ่ผูป้ระกอบการ        

จงัหวดัสระบรุ ี(ปี 2562 -2563)

- ส านกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร (สวก.)

- เทศบาลจงัหวดัสระบรุี

- สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

- คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ มทร.พระนคร

บูรณาการการวจิยั

ร่วมกบั

4 หน่วยงาน
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ยทุธศาสตรท์ี่ 2 เพิ่มประสทิธิภาพและประสทิธิผลของงานวิจยัและพฒันา

เป้าประสงคท์ี่ 2.3 นกัวจิยัพฒันาศกัยภาพอย่างต่อเน่ือง

1. การยดือายกุารเกบ็รกัษาผกัหวานป่า

2. ผลติภณัฑอ์าหารพื้นบา้นจากผกัหวานป่า

3. ผลติภณัฑอ์าหารหวานจากผกัหวานป่า

4. ผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มจากผกัหวานป่า

5. ผลติภณัฑข์นมขบเคี้ยวจากผกัหวานป่า

โครงการการพฒันาต่อยอดภมูิปญัญาทอ้งถิน่ผลติภณัฑอ์าหารและยดือายผุกัหวานป่าเพือ่ผูป้ระกอบการจงัหวดัสระบรุี

(ปี 2562 -2563)

6.  ผลติภณัฑเ์บเกอรจีากหวานจากผกัหวานป่า

7.  ผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหารจากผกัหวานป่า

8. จดัท าต ารบัอาหารและผลติภณัฑแ์ปรรูป     

จากผกัหวานป่าออนไลน์

9. สรา้งศูนยก์ลางคา้สง่ผกัหวานป่า 



คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

www.hec.rmutp.ac.thคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ยทุธศาสตรท์ี่ 3  พฒันาการบรกิารวชิาการและพฒันาอาชีพอย่างมีคณุภาพ

5 เป้าประสงค ์ 6 กลยทุธ ์



คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์
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สนบัสนุนการพฒันาองคค์วามรู ้

จากผลงานวจิยัใหน้ าไป

บรกิารวชิาการและสรา้งรายได ้

จากการบรกิารวชิาการอย่างเป็นระบบ

กลยทุธท์ี่ 3

ยทุธศาสตรท์ี่ 3  พฒันาการบรกิารวิชาการและพฒันาอาชีพอย่างมีคณุภาพ

หลกัสูตรอาหารไทยและการแกะสลกั

เพือ่สรา้งผูป้ระกอบการธุรกจิ

(ปี 2562 – 2564)

3)

2)

โครงการบรกิารวชิาการออนไลน์

(E-academic service) 

อาหารไทยออนไลน์ 

(ปี 2563 - 2564)

เป้าประสงคท์ี่ 3.2 หลกัสูตร Short Course 

Guide ส าหรบัชาวต่างชาติ

(ปี 2561 – 2564)

1)
พฒันารายไดจ้ากการบรกิารวชิาการ



คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์
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เป้าประสงคท์ี่ 3.2 พฒันารายไดจ้ากการบรกิารวชิาการ

สนบัสนุนมหาวทิยาลยัเป็นสถานบนัใหก้ารรบัรองมาตรฐานระดบัชาตแิละสากล

กลยทุธท์ี่ 4

ยทุธศาสตรท์ี่ 3  พฒันาการบรกิารวิชาการและพฒันาอาชีพอย่างมีคณุภาพ

ศูนยท์ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขา        

ผูป้ระกอบอาหารไทยระดบั 1                                                                                           

(ปี 2560 – 2564)

ศูนยท์ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขา    

ผูป้ระกอบอาหารไทย ระดบั 2 

(ปี 2561 – 2564)   

ศูนยท์ดสอบคณุวฒุวิชิาชีพ สาขาวชิาชีพ         

ผูป้ระกอบอาหารไทยและ

สาขาวชิาชีพธุรกจิดอกไม ้(ปี 2562 – 2564)



คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

www.hec.rmutp.ac.th

เป้าประสงคท์ี่ 3.2 พฒันารายไดจ้ากการบรกิารวชิาการ

ยทุธศาสตรท์ี่ 3  พฒันาการบรกิารวิชาการและพฒันาอาชีพอย่างมีคณุภาพ

ศูนยท์ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขา        

ผูป้ระกอบอาหารไทยระดบั 1                                                                                           

(ปี 2560 – 2564)

ศูนยท์ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขา    

ผูป้ระกอบอาหารไทย ระดบั 2 

(ปี 2561 – 2564)   



คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์
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เป้าประสงคท์ี่ 3.2 พฒันารายไดจ้ากการบรกิารวชิาการ

ยทุธศาสตรท์ี่ 3  พฒันาการบรกิารวิชาการและพฒันาอาชีพอย่างมีคณุภาพ

ศูนยท์ดสอบคณุวฒุวิชิาชีพ 

สาขาวชิาชีพผูป้ระกอบอาหารไทย และสาขาวชิาชีพธุรกจิดอกไม ้

(ปี 2563 – 2564)

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)

"เป็นสถาบนัที่ใหก้ารรบัรองความรู ้ความเช่ียวชาญ 

และทักษะทางด้านวิชาชีพ โดยก าหนดระดับ

สมรรถนะของบคุคลใหเ้ป็นมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ" 



คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์
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เป้าประสงคท์ี่ 3.2 พฒันารายไดจ้ากการบรกิารวชิาการ

ยทุธศาสตรท์ี่ 3  พฒันาการบรกิารวิชาการและพฒันาอาชีพอย่างมีคณุภาพ

ศูนยท์ดสอบคณุวฒุวิชิาชีพ 

สาขาวชิาชีพผูป้ระกอบอาหารไทย และสาขาวชิาชีพธุรกจิดอกไม ้

(ปี 2562 – 2564)

รบัรองสมรรถนะของบคุคลตามมาตรฐานอาชีพ



คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์
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เป้าประสงคท์ี่ 3.2 พฒันารายไดจ้ากการบรกิารวชิาการ

ยทุธศาสตรท์ี่ 3  พฒันาการบรกิารวิชาการและพฒันาอาชีพอย่างมีคณุภาพ



คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์
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เป้าประสงคท์ี่ 3.3 การบรกิารวชิาการสามารถตอบสนองความตอ้งการดา้นเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ

สนบัสนุนการบรกิารวชิาการที่แกป้ญัหาเร่งด่วนของสงัคมและภาคอตุสาหกรรม

กลยทุธท์ี่ 6

1.  โครงการการบรกิารใหค้ าปรกึษาและบรกิารขอ้มูลเทคโนโลยดีา้นคหกรรมศาสตรก์ารออกแบบผลติภณัฑ์

และบรรจุภณัฑ ์ ศูนยค์ลนิีคเทคโนโลยโีชตเิวช (ปี 2560 – 2564) (งบประมาณจากกระทรวงวทิยาศาสตร ์

และเทคโนโลย)ี

ยทุธศาสตรท์ี่ 3  พฒันาการบรกิารวิชาการและพฒันาอาชีพอย่างมีคณุภาพ



คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

www.hec.rmutp.ac.thคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ยทุธศาสตรท์ี่ 4  พฒันาการท านุบ ารุง ศิลปวฒันธรรมและรกัษาสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน

2 เป้าประสงค ์ 5 กลยทุธ ์



คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

www.hec.rmutp.ac.th

เป้าประสงคท์ี่ 4.1 มีกลไลการอนุรกัษแ์ละท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ตามบรบิทที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ี่ 4  พฒันาการท านุบ ารุง ศิลปวฒันธรรมและรกัษาสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน

สรา้งองคค์วามรูด้า้นศิลปวฒันธรรม และท านุบ ารุงอย่างย ัง่ยนื

กลยทุธท์ี่ 2

โครงการพฒันาคลงัปญัญา     

งานคหกรรมศาสตรไ์ทย 

( ปี 2561 – 2564)

จดัท าหนังสอื 3 ภาษา “ศาสตรแ์ละศิลป์งานคหกรรมศาสตร”์

(ปี 2561 – 2564)

- มาตรฐานอาหารไทย

- ตน้แบบงานคหกรรมศาสตรส์รา้งสรรคสู์ส่ากล

- พสัตราภรณ์ไทย  

สรา้งผูส้บืทอดผลงานศิลปวฒันธรรม

ทางดา้นคหกรรมศาสตร ์

ในคลงัปญัญา

1) 2) 3)



คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์
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เป้าประสงคท์ี่ 4.1 มีกลไลการอนุรกัษแ์ละท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ตามบรบิทที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ี่ 4  พฒันาการท านุบ ารุง ศิลปวฒันธรรมและรกัษาสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน

หนงัสอืมาตรฐานอาหารไทย หนงัสอืตน้แบบคหกรรมศาสตรส์รา้งสรรคสู์ส่ากล



คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

www.hec.rmutp.ac.th

เป้าประสงคท์ี่ 4.1 มีกลไลการอนุรกัษแ์ละท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ตามบรบิทที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ี่ 4  พฒันาการท านุบ ารุง ศิลปวฒันธรรมและรกัษาสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน

บูรณาการองคค์วามรูด้า้นเทคโนโลยี

ที่มหาวทิยาลยัเช่ียวชาญเขา้กบั     

การอนุรกัษท์ านุบ ารุงและเผยแพร่

ศิลปวฒันธรรม

กลยทุธท์ี่ 3

การท่องเที่ยววฒันธรรมเชิงสรา้งสรรค์

(Creative Cultural Tourism)

โครงการจดัต ัง้พพิธิดิจทิลัอาหารไทย (ปี 2563 -2564)



คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

www.hec.rmutp.ac.thคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ยทุธศาสตรท์ี่ 5 พฒันาประสทิธิภาพการบรหิารจดัการองคก์รดว้ยหลกัธรรมาภบิาลอย่างมีคณุภาพ

3 เป้าประสงค ์ 3 กลยทุธ ์



คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

www.hec.rmutp.ac.thคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เป้าประสงคท์ี่ 5.2 ปฏรูิปมหาวทิยาลยัเป็น Digital University

ยทุธศาสตรท์ี่ 5 พฒันาประสทิธิภาพการบรหิารจดัการองคก์รดว้ยหลกัธรรมาภบิาลอย่างมีคณุภาพ

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สารเพือ่สนบัสนุนการ

เป็น Digital University

กลยทุธท์ี่ 2 1)   การจดัการเรยีนการสอนโดยใช ้Google App for Education

(ปี 2561 – 2564)

2) บทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส ์(E - Learning) ในรายวชิาชีพื้นฐาน           

ทกุสาขาวชิา (ปี 2563 – 2564)

3) ใชร้ะบบบรหิารจดัการเรยีนการสอน  Learning Management 

System (LMS) ในรายวชิาชีพทกุสาขาวชิา (ปี 2563 – 2564)

4) ใชเ้ทคโนโลยกีารพมิพส์ามมิต ิ(3D Printing)

บคุลากรสายวชิาการ

1)  ระบบงานสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(E – Document System) 

(ปี 2560 – 2564)

2)  การใชง้าน Google Calendar ( ปี 2561 – 2564)

3)  การจดัประชมุแบบ E – meeting (ปี 2561 – 2564)

บคุลากรสายสนบัสนุน

1)  ใช ้Digital Learning ( ปี 2561 – 2564)

2)  การเรยีนรูอ้อนไลน์แบบ MOOC (Massive Open Online Course) 

(ปี 2563 – 2564)

นกัศึกษา



คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์
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เป้าประสงคท์ี่ 5.3 มหาวทิยาลยัมีรายไดแ้ละทรพัยส์นิ สามารถพึ่งพาตนเองอย่างย ัง่ยนื

ยทุธศาสตรท์ี่ 5 พฒันาประสทิธิภาพการบรหิารจดัการองคก์รดว้ยหลกัธรรมาภบิาลอย่างมีคณุภาพ

สรา้งระบบการหารายไดอ้ืน่นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดิน

ที่ไดร้บัจากภาครฐั

กลยทุธท์ี่ 8

การบรหิารสนิทรพัย์

- รา้นคา้ต่าง ๆ

- หอ้งเรยีน

- หอ้งปฏบิตักิาร

- หอ้งประชมุโชตเิวช

- หอ้งราชาวดี

- รา้นอาหารและเครื่องดื่ม

- ตูเ้อทเีอม็
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ผลที่คาดว่าจะได้รับภายในปี พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1

- ลักษณะพึงประสงค์ของนักศึกษามี 4 เก่ง         
คือ เก่งคิด เก่งสื่อสาร เก่งงาน และเก่งคน 

- ลักษณะพึงประสงค์บัณฑิต คือ บัณฑิต           
คิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศ มีอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่พึ่งของสังคม

- หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 
แขนงวิชาการผลิตอาหารเพื่อธุรกิจ     
สายการบิน (ปี พ.ศ. 2561)

- หลักสูตรออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
อาหาร (Food Design) ร่วมกับคณะ                                   
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

- หลักสูตรคหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต       
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ปี พ.ศ. 2563)

- พัฒนาพื้นที่การเรียนการสอนที่เอื้อต่อ   
การเรียนรู้ ด้วยระบบดิจิทัล

- ปรับปรุงอาคาร 5 ในปี พ.ศ. 2562

- ลักษณะอาจารย์พึงประสงค์ เป็นผู้มี
ความรู้ลึก รู้กว้าง รู้ไกล

ยุทธศาสตร์ที่ 2

-

มีงานวิจัยที่บูรณาการกับหน่วยงาน 
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร   
(องค์การมหาชน) สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย เทศบาลจังหวัดสระบุรี  และ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
มทร.พระนคร

- นักวิจัยได้รับทุนวิจัยและงานงบประมาณ
วิจัจากหน่วยงานภายนอกเพ่ิมมากขึ้น

- นักวิจัยสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่           
ซึ่งต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่

- นักวิจัยตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI เพิ่มข้ึน

ยุทธศาสตร์ที่ 4

-

จัดท าหนังสือ 3 ภาษา 
ศาสตร์และ'ศิลป์          
งานคหกรรมศาสตร์
*   มาตรฐานอาหารไทย
*   ต้นแบบงานคหกรรม

ศาสตร์สร้างสรรค์     
สู่สากล

*   พัสตราภรณ์

การท่องเที่ยววัฒนธรรม
เชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Cultural Tourism) 

- พิพิธภัณฑ์ดิจทัิล
อาหารไทย          
(ปี 2563- 2564)

-

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนารายได้จาการบริการวิชาการ
- ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน            

สาขาผู้ประกอบอาหาร ระดับ 1 และ 2
- ศูนย์ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชา

ผู้ประกอบการอาหารไทย และธุรกิจดอกไม้
- หลักสูตร Short Course Guide ส าหรับ

ชาวต่างชาติ

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการ
การท างานร่วมกับองค์กรภายนอก
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กรมส่งเสริมวัฒนธรรฒ กระทรวงวัฒนธรรม
- ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี            

ท าเนียบรัฐบาล

- คณาจารย์มีการบรูณาการองค์ความรู้
ท่ีได้จากการปฏิบตัิงานและการวิจยั           
ไปใช้ในการพฒันาการเรียนการสอน       
การบริการวิชาการแก่สงัคมในระดบัชาติ 
และนานาชาติ

- คลินิกเทคโนโลยีศูนย์โชติเวชร่วมกับ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ 5

-

- คณะพึ่งพาตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจากองค์ความรู้
ของบุคลากรมืออาชีพและ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์   องค์
ความรู้ทางด้านบริการ
วิชาการและการบริหาร
สินทรัพย์ 

-

- การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
Google App for Education

- บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์       
(E-learning) ในรายวิชา
พื้นฐานทุกสาขาวิชา

- ใช้ระบบบริหารจัดการเรียน
การสอน Learning 
Management System (LMS) 



คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

www.hec.rmutp.ac.th

รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว

RMUTP Go Digital



คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

www.hec.rmutp.ac.th

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

www.hec.rmutp.ac.th


