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3. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิง

บูรณาการทีไ่ด้มาตรฐาน  

ผังยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร คณะต้นแบบทีผ่ลติบัณฑิตมืออาชีพเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 1. จดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ีมุง่เน้นวชิาชีพบนพื้นฐานดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีมคีณุภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสร้างบณัฑิตพร้อมเ้า้ส อ่าชีพ 
2. สร้างงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม เพื่อถา่ยทอดและสร้างม ลคา่เพิ่มให้แกภ่าคการผลิต ภาคบริการ และชมุชน 
3. ให้บริการวชิาการแกสั่งคม เพื่อการสร้างอาชีพอิสระและการพฒันาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  
4. ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์
ชาติ 

1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีมี่คุณภาพ 2. พฒันาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพยีง ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ 
(กลยุทธ์หลัก) 

กลวิธี / มาตรการ 

1. พฒันาการจัดการศึกษาเพือ่ให้ได้บัณฑิตที่มี

คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
 

2.เป็นบ้าน้องคนดี  คนเก่ง ท่ีมีความเป็นมือ
อาชพี 
 

1.1 บูรณาการหลกัสตูรแบบ
องค์รวม 

1.2 สร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาชีพเฉพาะทาง 

3.1 ให้บริการวิชาการแก่
สงัคม เพือ่สร้างและพฒันา
อาชีพโดยยดึหลกัเศรษฐกิจ
พอเพยีง 
 

2.1 พฒันานักศึกษาและบัณฑิต
ให้เป็นทรัพยากรมนุษยท์ี่มีคุณค่า 
 

1.1.1พัฒนาหลกัสูตรให้มีคณุภาพตามกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒิระดับอดุมศกึษาแห่งชาติ 
1.1.2 เปิดโอกาสให้สถานประกอบการ / 

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทัง้ภายในและ
ต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลกัสูตรและการจัดการศกึษาของคณะ 
1.1.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
1.1.4 สร้างหลกัสูตรนานาชาติเพ่ือก้าวไปสู่ความ

เป็นสากล 
1.1.5 จัดให้มีการประเมินผลสมัฤทธ์ิขอ
หลกัสูตรอย่างต่อเน่ือง 
 

1.2.1 พัฒนาห้องปฏบัิติการ
เฉพาะทางทีท่นัสมัยและมี
เทคโนโลยีท ีเ่หมาะสม 

1.2.2 ก  าหนดเส้นทางสู่อาชีพที่
ชัดเจน  (Route To a Certainly 
Career)  ตรงกบัความต้องการ
ของสถานประกอบการ 
1.2.3 ส่งเสริมความเป็นเลศิทาง
วิชาชีพเฉพาะทางทีส่ามารถ

แข่งขันในระดับประเทศ / เวที
สากล 
1.2.4 สนับสนนุการใช้ระบบ
ประกนัคณุภาพทีเ่น้น
มาตรฐานสากลอย่างต่อเน่ือง 
1.2.5 เร่งส่งเสริมสหกจิศกึษา 

เต็มรูปแบบ 
 

3.เป็นแหล่งถ่ายทอดความร ้และเทคโนโลยี
เฉพาะทางส ่สาธารณะและชุมชน 
 

4.1 สนับสนุนและสบืสาน
งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและรักษา
สิง่แวดล้อม 

5.1 พฒันางานวิจัย/นวัตกรรม/ 
      สิง่ประดิษฐ์เชิงบูรณาการ เพือ่ 
      ประโยชน์เชิงพาณิชย ์ 

4.ศ นย์กลางอนุรักษ์ ท านุบ ารุงและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

2.2.1 เร่งพัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิ

การศกึษาและการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการสูงขึน้ 

2.2.2 เน้นการท างานแบบมีส่วนร่วม
และปลูกจิตส านกึคุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัตงิานของ
บุคลากร 

2.2.3ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้  
ความช านาญในศาสตร์และแบ่งปัน

ประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกนัระหว่าง
บุคลากร 

2.2.4สร้างศกัยภาพของบุคลากรในการ
ที่จะก้าวไปสู่ความเป็นสากลโดยเน้น

ความสามารถทางด้านภาษาและการ
เข้าถงึเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

2.2.5 สร้างขวัญและเสริมสร้าง
แรงจูงใจโดยการให้ค่าตอบแทนและ

สวัสดกิารของบุคลากรทุกระดบัตามผล
การปฏิบัตงิาน  

 

1.3.1 สนบัสนุนกจิกรรมการเทิดพระเกยีรติ

ราชวงศ์ไทยอย่างต่อเนื่อง 
1.3.2 พัฒนาระบบบริหารงานโดยน  าหลกั 

ธรรมาภิบาลมาใช้เป็นส่วนหน ึง่ของวิถ ี
ปฏิบัตงิานบุคลากร 
1.3.3 ส่งเสริมการท างานของบุคลากรเป็นทีม

และสามารถท างานทดแทนกนัได้ 
1.3.4 ส่งเสริมค่านยิมและปลูกจิตส านกึด้าน

การประหยัดพลงังานและการใช้ทรัพยากร
ร่วมกนัอย่างคุ้มค่าและเกดิประโยชน์สูงสุด 

1.3.5 เร่งผลักดันการประชาสัมพันธ์เชงิ รุกเพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ในการเป็นคณะตน้แบบ 
1.3.6 เร่งผลักดันให้มกีารบริหารจัดการสิทธิ
ประโยชน์อันเกิดจากสินทรัพย์ทุกประเภท
และองคค์วามร ้้องทรัพยากรบุคคลเพื่อกา ร
พึ่งพาตนเอง 
1.3.7พัฒนาและปรับปรุงระบบ้อ้ม ลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารการตดัสินใจและการรายงานผลการ
ด าเนินงานให้มคีวามครอบคลุม  ครบถ้วน   
ถ กตอ้งและเป็นปัจจุบัน 
 

3.1.1 สนับสนนุการถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางที่

สามารถน าไปพัฒนาอาชีพ / สร้าง
รายได้และยกระดับคณุภาพชีวิตให้
ดีขึ้นแก่ชุมชน 
3.1.2 ขยายผลการให้บริการ
วิชาการแก่กล ุ่มเป้าหมายในวงกว้าง
และกลุ่มเป้าหมายทีเ่ฉพาะเจาะจงที่

หลากหลายในรูปแบบต่าง ๆ   
3.1.3 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้
ยกระดับความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพได้อย่างต่อเน่ือง 
3.1.4 ขยายเครือข่ายความร่วมมือ
การบริการวิชาการร่วมกบั

หน่วยงานภายนอกภาครัฐและ
เอกชนภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 
 

5.2.1 สนับสนนุการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ผู้ใช้ประโยชน์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ   
5.2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยและการถ่ายทอด
เทคโนโลยีในระดับประเทศและ
นานาชาติ 
5.2.3 จัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาผลติภัณฑ์
อาหารและบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

 

2.2 พฒันาศักยภาพของบุคลากร
ทางการศึกษาทุกระดับ 

4.1.1 บูรณาการการจัดกจิกรรมด้าน
อนรุักษ์ศลิปวัฒนธรรมไทยและ
สิง่แวดล้อมให้หลากหลายร่วมกบั
ชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
4.1.2 สนับสนนุกจิกรรมด้าน
ประเพณี ศาสนา และ

ศลิปวัฒนธรรมไทยโดยให้นักศกึษา
และบุคลากรมีส่วนร่วม 
4.1.3 ผสมผสานศลิปวัฒนธรรมไทย
และภูมิปัญญาท้องถิน่เข้าไปใน
กจิกรรมการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ 

4.1.4 ผลกัดันและสร้างเครือข่ายการ
เผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมไทยสู่สากล 
4.1.5 จัดท าคลงัความรู้ทาง
ศลิปวัฒนธรรมไทยเพ่ืออนรุักษ์องค์
ความรู้ทางวัฒนธรรมไทยและเกบ็
รักษาผลงานทีท่รงคณุค่า 
 

5.  สร้างผลงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์
และตอบสนองความตอ้งการ้องผ ใ้ช ้
 

1.3  บริหารจัดการเชิงรุก 5.2 เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ 
      ความรู้สูค่วามเป็นเลศิ  

2.1.1เสริมสร้างและพัฒนา
นักศกึษาสู่การเป็นบัณฑติมือ
อาชีพเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี 

คหกรรมศาสตร์ 
2.1.2 สนับสนนุการน านโยบาย 
 3 ดี  (3 D)  มาใช้ในการพัฒนา
คณุภาพนักศกึษา 
2.1.3เร่งผลกัดันการพัฒนาทกัษะ
ทางภาษาต่างประเทศของ

นักศกึษาทีต่อบสนองความ
ต้องการของสถานประกอบการ 
2.1.4จัดกจิกรรมและรูปแบบการ
พัฒนานักศกึษาทีห่ลากหลาย
เพ่ือให้เกดิการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
และประสบการณ์ซึ่งกนัและกนั 
 

5.1.1  สร้างต้นกล้านกัวิจัยและพัฒนา
ศกัยภาพนกัวิจัยมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5.1.2  เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของ
ภาครัฐและเอกชนร่วมท าวิจัยกบั

สถาบันอุดมศกึษาทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

5.1.3 พัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพหรือ
ดเีด่นไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณชิย์   / การ

ใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ  / การใช้ประโยชน์

เชิงสาธารณะ 
5.1.4 สนบัสนุนการพัฒนางานวิจัยต่อยอด

เพ่ือให้เกดิองค์ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกดิการ
ใช้ประโยชน์ในระดบัประเทศ / นานาชาต ิ  

5.1.5 ผลกัดนัการตพีิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารทางวิชาการและการน  าเสนอ 

ผลงานวิจัยใน การประชุมวิชาการ
ระดบัประเทศและนานาชาต ิ

5.1.6 เร่งผลกัดนัการจดสทิธิบัตรเพ่ือความ
คุ้มครองทรัพย์สนิทางปัญญาของ

ผลงานวิจัยให้เพิ่มขึน้ 
 

 


