วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
วิสัยทัศน์ (Vision)
คณะชั้ น น ำแห่ ง คลั ง ควำมรู้ เป็ น เลิ ศ ด้ ำ นคหกรรมศำสตร์ ด้ ว ยเทคโนโลยี ทั น สมั ย สร้ ำ งคุ ณ ค่ ำ
ภูมิปัญญำไทยสู่สังคมดิจิทัล
To be the Leading Faculty of the Knowledge Repository, the Excellent Home
Economics with Modern Technology, and the Valuing of Thai Wisdom through Digital Society
พันธกิจ (Mission)
มหำวิทยำลัยเฉพำะทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิ ตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติที่มีคุณภำพ
คุณธรรม จรรยำบรรณในวิชำชีพ สร้ำงสรรค์งำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมด้ำนบริกำรวิชำกำร
อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม รักษำสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน และบริหำร
จัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
ค่านิยมหลัก (Core Value)
CHOTIVET
Creating Wisdom
Humility
Operational Excellence
Teamwork
Innovation
Valuing Excellence
Entrepreneurship
Transparency

สร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้
อ่อนน้อมถ่อมตน
รับผิดชอบต่อหน้ำที่
ทำงำนเป็นทีม
สร้ำงสรรค์นวัตกรรม
เน้นควำมเป็นเลิศ
กำรเป็นผู้ประกอบกำร
โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
มหำวิทยำลัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อแผ่นดิน
An innovative and Technological University for the Land
อัตลักษณ์ (Identity)
บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งำน เชี่ยวชำญเทคโนโลยี มีคุณธรรม
Hands-on, Keenness, Determination, Technological Expertise, Integrity

ปณิธาน (Determination)
RMUTP
Responsibility
Mastery
Unity
Technology
Personal Integrity

ควำมรับผิดชอบ
ควำมเชี่ยวชำญ
รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว
พัฒนำเทคโนโลยีเพื่อแผ่นดิน
มีคุณธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.

พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล
เพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำนวิจัยและพัฒนำ
พัฒนำกำรบริกำรวิชำกำรและพัฒนำอำชีพอย่ำงมีคุณภำพ
ส่งเสริมกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษำสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงมีคุณภำพ

เป้าหมายหลักใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2561 – 2564)
1. ผลิ ตบั ณฑิตนั กปฏิบั ติที่เป็ นคนดี เป็นเลิ ศด้ำนวิช ำชีพ และมี ทักษะด้ำนสั งคม (Soft Skills)
บนฐำนควำมรู้ยุคดิจิทัล
2. พัฒนำผลงำนวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำสังคมอย่ำงต่อเนื่อง
3. เป็ น แหล่ งถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ด้ำนคหกรรมศำสตร์โดยใช้กำรฝึกปฏิบัติและเทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นฐำน เพื่อพัฒนำอำชีพแก่สังคมและชุมชน
4. บูรณำกำรองค์ควำมรู้ด้ำนคหกรรมศำสตร์กับกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษำสิ่งแวดล้อม
5. บริหำรจัดกำรหน่วยงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยหลักธรรมำภิบำล
เป้าประสงค์ (Goal)
1.1 คณำจำรย์ พั ฒ นำศั ก ยภำพ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ในวงกำรวิ ช ำชี พ ของตน และเป็ น ผู้ ส ร้ ำ ง
แรงบันดำลใจให้นักศึกษำ (มิติกำรพัฒนำองค์กร)
1.2 ระบบทรัพยำกรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีควำมเข้มแข็ง (มิติประสิทธิภำพ)
1.3 หลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทันสมัย มีมำตรฐำนระดับชำติและสำกล (มิติคุณภำพ)
1.4 บั ณ ฑิ ต คิ ด เป็ น ระบบ ปฏิ บั ติ เ ป็ น เลิ ศ มี อั ต ลั ก ษณ์ ข องมหำวิ ท ยำลั ย และเป็ น ที่ พึ่ ง ของสั ง คม
(มิติประสิทธิผล)

2.1 นักวิจัยพัฒนำศักยภำพอย่ำงต่อเนื่อง (มิติกำรพัฒนำองค์กร)
2.2 ระบบสนับสนุนกำรวิจัยมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง (มิติประสิทธิภำพ)
2.3 มีกำรวิจัยเพื่อกำรจัดกำรศึกษำทำงเทคโนโลยีและกำรวิจัยเชิงพำณิชย์ (มิติคุณภำพ)
3.1 มีระบบเครือข่ำยควำมร่ วมมือและบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกับองค์กรภำยนอก (มิติกำรพัฒนำ
องค์กร)
3.2 ระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำรวิชำกำรมีประสิทธิภำพและเอื้อต่อกำรแข่งขัน (มิติประสิทธิภำพ)
3.3 กำรบริกำรวิช ำกำรสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศ (มิติ
คุณภำพ)
3.4 พัฒนำรำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำร (มิติประสิทธิผล)
3.5 ได้รับกำรยอมรับจำกประชำชนให้เป็นที่พึ่งทำงเทคโนโลยีและกำรพัฒนำอำชีพ (มิติประสิทธิผล)
4.1 มีกลไกปรับวิธีกำรอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยตำมบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ
(มิติคุณภำพ)
4.2 มหำวิทยำลัยสร้ำงจิตสำนึก รักษำสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน (มิติประสิทธิผล)
5.1 มีกำรพัฒนำระบบทุนมนุษย์ เพื่อให้บุคลำกรทำงำนอย่ำงมืออำชีพพร้อมรับควำมเปลี่ยนแปลง และมี
คุณภำพชีวิตที่ดี (มิติกำรพัฒนำองค์กร)
5.2 ปฏิรูปมหำวิทยำลัยเป็น Digital University (มิติกำรพัฒนำองค์กร)
5.3 กำรบริหำรจัดกำรมีควำมคล่องตัวเอื้อต่อกำรแข่งขันอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมหลักกำรมีส่วนร่วมและ
ธรรมำภิบำล (มิติประสิทธิภำพ)
5.4 มหำวิทยำลัยเป็นผู้นำด้ำน Digital Economy ตำมกำรปรับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยกลุ่มใหม่ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร (มิติคุณภำพ)
5.5 มหำวิทยำลัยมีรำยได้และทรัพย์สินสำมำรถพึ่งพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน (มิติประสิทธิผล)

