ผั งยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะต้ นแบบที่ผลิตบัณฑิตมื ออาชี พเฉพาะทางด้ านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วิสัยทัศน์

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้ นวิชาชีพบนพื ้นฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสร้ างบัณฑิตพร้ อมเข้ าสู่อาชีพ
2. สร้ างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ ายทอดและสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่ ภาคการผลิต ภาคบริ การและชุมชน
3. ให้ บริ การวิชาการแก่ สังคม เพื่อการสร้ างอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
4. ทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม และรั กษาสิ่งแวดล้ อม

พันธกิ จ

ยุทธศาสตร์ การศึกษา คุณธรรม จริ ยธรรม คุณภาพชีวิต
และความเท่าเทียมกันในสังคม

ยุทธศาสตร์ ชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้ าประสงค์
ยุทธศาสตร์
(กลยุทธ์ หลั ก)

1.จัดการศึกษาด้ านวิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีท่ มี ี คุณภาพ

1. เป็ นแหล่งการศึกษาด้ านวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิง
บูรณาการที่เข้ มแข็งและได้ มาตรฐานสากล

1.1 พัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้ องการ
ของสังคม ชุมชน

1.2 สร้ างความเข้ มแข็งทาง
วิชาชีพเฉพาะทาง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริ มสร้ างโอกาสทางเศรษฐกิ จ
เพื่อลดความเหลื่อมล ้าในสังคม
2.พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

2. สร้ างคนคุณภาพสูโ่ ลกอาชีพ
(สร้ างคนเก่งและคนดีที่มีทักษะวิชาชีพ)

1.3 บริ หารจัดการเชิงรุ ก

3. ให้ บริ การวิชาการแก่สงั คมโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

2.1 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิต 2.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ให้ เป็ นทรั พยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า ทางการศึกษาทุกระดับ
และมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์

3.สร้ างและถ่ ายทอดองค์ ความรู้ ด้านวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เชิงบูรณาการที่ได้ มาตรฐาน

4. เป็ นแหล่งทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมและ
สิง่ แวดล้อม

3.1 ให้ บริ การวิชาการแก่สงั คม
เพือ่ สร้ างและพัฒนาอาชีพโดยยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

4.1 สนับสนุนและสืบสานงาน
ทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมและ
รั กษาสิง่ แวดล้อม

กลวิธี / มาตรการ
1.1.1 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความ
ต้ องการของสังคมและชุมชน
1.1.2. พัฒนาหลักสูตรต่อยอดให้ กับผู้มีงานทา
และบัณฑิตที่จบการศึกษา
1.1.3 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติเพือ่ ก้ าวไปสู่
สากล
1.1.4 พัฒนาหลักสูตรร่ วมกับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศ และต่างประเทศ
1.1.5 พัฒนาหลักสูตรร่ วมกับองค์กรภาครั ฐและ
เอกชน
1.1.6 จัดการเรี ยนการสอน E-Learning
1.1.7 จัดระบบเทียบโอนประสบการณ์
1.1.8 ประเมินผลหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

1.2.1 พัฒนาห้ องปฏิบัติการ
1.2.2 จัดท าหลักสูตรมาตรฐาน
วิ ช าชี พ และกรอบมาตรฐา น
คุณวุฒิการศึกษา (TQF)
1.2.3 พัฒนาการจัดการความรู้
โดยใช้ ICT เป็ นฐาน(ICT-Based
Knowledge)
1.2.4 จัดตั ้งศูนย์นวัตกรรมเพือ่
การเรี ยนรู้
1.2.5 เร่ งส่งเสริ มสหกิจศึกษา
เต็มรู ปแบบ
1.2.6 พัฒนาระบบคุณภาพที่
เน้ นมาตรฐานสากล

1.3.1 สร้ างเครื อข่ายฐานข้ อมูล
และระบบสารสนเทศ เพือ่ การ
บริ หาร
1.3.2 พัฒนาผู้บริ หารยุคใหม่ที่พงึ
ประสงค์
1.3.3 ประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก
1.3.4 พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน
ด้ านICT เพือ่ การบริ หารจัดการ
และการให้ บริ การทางการศึกษา
1.3.5 แนะแนวการศึกษาเชิงรุ ก
1.3.6 หารายได้ จากสินทรั พย์และ
องค์ความรู้ ที่บุคลากรมีอยู่
1.3.7 พัฒนาระบบบริ หารจัดการ
องค์กรด้ วยหลักธรรมาภิบาล

2.1.1 เตรียมความพร้ อ มนักศึกษาสู่
โลกอาชีพ
2.1.2 พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
2.1.3 ส่งเสริมคุณ ธรรม จริยธรรม เพื่อ
การสร้ างบัณ ฑิตให้ เป็นคนอย่างสมบูรณ์
2.1.4 สร้ างเสริมสุขภาวะที่ดีให้ แก่
นักศึกษา
2.1.5 แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับ
นานาชาติ
2.1.6 ทาความร่วมมือ กับสถานศึกษา/
สถานประกอบการทัง้ ในและต่างประเทศ
2.1.7 จัดการเรียนรู้เพื่อ เสริมสร้ างและ
ซ่อ มเสริมฐานความรู้ให้ แก่นักศึกษา
2.1.8 พัฒนาองค์กรนักศึกษาให้ เข้มแข็ง
2.1.9 จัดตัง้ สมาคมศิษย์เก่าและชุมชน
สัมพันธ์ระดับคณะและระดับ
มหาวิทยาลัย

2.2.1 ปลูกจิตสานึกการมีสว่ น
ร่ วมและความรั บผิดชอบต่อ
สังคม
2.2.2 สร้ างเครื อข่ายความ
ร่ วมมือการจัดการความรู้ เพือ่
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
2.2.3 สร้ างเสริ มสุขภาวะที่ดีให้ แก่
บุคลากร
2.2.4 จัดทา Training
Roadmap สาหรั บสายวิชาการ
2.2.5 จัดทา Training
Roadmap สาหรั บสาย
สนับสนุน
2.2.6 พัฒนาความก้ าวหน้ าของ
บุคลากร

3.1.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั ้น ที่
ได้ รับการพัฒนาเพือ่ ส่งเสริ มอาชีพ
เดิมและสร้ างอาชีพใหม่ให้ แก่
ชุมชนบนพื ้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.1.2 ผลิตสือ่ เพือ่ สร้ างและพัฒนา
วิชาชีพทั ้งภาษาไทยหรื อ
ภาษาต่างประเทศ
3.1.3 สร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือ
การบริ การวิชาการร่ วมกับ
หน่วยงานภายนอกภาครั ฐและ
เอกชนทั ้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ

4.1.1 บูรณาการการจัดกิจกรรมด้ าน
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
สิง่ แวดล้อมให้ หลากหลายร่ วมกับ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
4.1.2 สร้ างระบบส่งเสริ มการศึกษา
การนาเทคโนโลยีกับภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นมาสร้ างอาชีพกับชุมชน
4.1.3 บูรณาการการอนุรักษ์
ส่งเสริ ม และทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม สิง่ แวดล้อมในการ
จัดการศึกษา และการให้ บริ การ
วิชาการ
4.1.4 เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมสู่
สากล
4.1.5 จัดตั ้งศูนย์อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม

5. สร้ างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เชิงบูรณาการ
เพือ่ การแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ

5.1 พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/
สิง่ ประดิษฐ์เชิงบูรณาการ เพือ่
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ที่ได้
มาตรฐานเพือ่ การแข่งขัน ใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
5.1.1 ทาวิจัยร่ วมกับภาครั ฐ
และเอกชน
5.1.2 สร้ างเครื อข่ายการวิจัย
แบบบูรณาการ
5.1.3 พัฒนาหน่วยบ่มเพาะ
ธุรกิจ

5.2 เผยแพร่ และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่
ความเป็ นเลิศ

5.2.1 จัดตั ้งศูนย์ความเป็ นเลิศ
ในด้ านวิจัยอาหาร

