
ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  และกลยุทธห์ลัก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
 
เป้าประสงค์ที่ 1.1  :  คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตน และเป็น

ผู้สร้าง แรงบันดาลใจให้นักศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1      :  ก าหนดลักษณะอาจารย์ท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
กลวิธี/มาตรการ 

1. จัดท ำลักษณะอำจำรย์ที่พึงประสงค์ของมหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง 

2. กำรพัฒนำอำจำรย์ให้มีลักษณะเป็นอำจำรย์ที่พึงประสงค์ 

รายการ/ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. ผลงานผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

กลยุทธ์ที่ 2     :   พัฒนาคณาจารย์ให้มีศักยภาพด้านการเรียนการสอน โดยสนับสนุนคณาจารย์ที่มี
ผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนดีเด่นให้เป็นอาจารย์ต้นแบบและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

กลวิธี / มาตรการ 
1. กิจกรรมกำรวิเครำะห์สภำพควำมพร้อมในกำรท ำงำนของอำจำรย์ 

2. กิจกรรมพัฒนำควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้ง

ภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ 

3. พัฒนำระบบประเมินอำจำรย์ต้นแบบ 

4. โครงกำรอำจำรย์ต้นแบบด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

รายการ/ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลยุทธ์ที่ 3     :   ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ด้านคุณวุฒิและการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
กลวิธี / มาตรการ 

1. กำรให้ทุนกำรศึกษำต่อแก่อำจำรย์ 

2. ส่งเสริมกำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรอย่ำงเป็นระบบ 

3. ส่งเสริมกำรพัฒนำและเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงเป็นระบบ 

4. สนับสนุนให้คณำจำรย์ฝึกอบรมองค์ควำมรู้ใหม่กับหน่วยงำนที่มีศักยภำพเพ่ือ

เพ่ิมพูนควำมรู้ในวิชำชีพของตน 
 



รายการ/ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลยุทธ์ที่ 4     :   สนับสนุนการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษาและนักศึกษา 
กลวิธี / มาตรการ 

1. ส่งเสริมระบบให้ค ำปรึกษำโดยจัดเวลำ และสถำนที่ท่ีเหมำะสม 

รายการ/ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
เป้าประสงค์ที่ 1.2 :  ระบบทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีความเข้มแขง็ทางวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 5     :   พัฒนาระบบศูนย์กลางการเรียนรู้ (Learning Center) ครบทุกพื้นที่ (สี่ศูนย์ของ

มหาวิทยาลัย) เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
กลวิธี / มาตรการ 

1. พัฒนำและสร้ำงศูนย์กำรเรียนรู้ที่ประกอบด้วยห้องสมุด E-Library ส่วนเรียนรู้

ด้วยตนเอง ห้องประชุมย่อยและส่วนสันทนำกำร เป็นต้น 

รายการ/ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลยุทธ์ที่ 6     :  พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
กลวิธี / มาตรการ 

1. พัฒนำพ้ืนที่กำรเรียนรู้ (Learning Center) ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2. พัฒนำภูมิทัศน์ที่สวยงำมเอ้ือต่อกำรด ำรงชวีิตที่ดีและกระตุ้นให้อยำกเรยีนรู้ 

รายการ/ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลยุทธ์ที่ 7     :  เพิ่มประสิทธภิาพการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
กลวิธี / มาตรการ 

1. พัฒนำระบบ E-Learning 
2. พัฒนำระบบ Online Classroom 
3. พัฒนำระบบ Education Technology 
4. พัฒนำระบบผูช้่วยสอน (Teaching Assistant: TA) โดยพัฒนำระบบรับสมัคร

และคัดเลือกผู้ชว่ยสอน รวมทัง้ก ำหนดภำระงำนและค่ำตอบแทนผู้ชว่ยสอน 
รายการ/ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
   1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



เป้าประสงค์ที่ 1.3 :  หลักสูตรและการจดัการเรียนการสอนทันสมัย มีมาตรฐานระดับชาติและสากล 
กลยุทธ์ที่ 8     :   พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

และอาเซียน และได้รับการรับรองจากสมาคมวิชาชีพ 
กลวิธี / มาตรการ 

1. เพ่ิมและปรับปรุงหลักสูตรที่มี Work-Integrated Learning และ STEM เพ่ือให้

นักศึกษำเรียนรู้จำกกำรท ำงำนจริง และขยำยไประดับนำนำชำติ 

2. ปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning (เช่น

Problem Based Learning และ Project Based Learning ฯลฯ) เพื่อฝึกนักศึกษำให้คิดเป็นระบบและ

ปฏิบัติเป็นเลิศ มีทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม และ Interpersonal Skills 

3. ปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรที่มีควำมพร้อมในกำรบูรณำกำรระหว่ำงกระบวน

วิชำ/สำขำวิชำ/หลักสูตร/คณะ 

4. เพ่ิมและปรับปรุงรำยวิชำที่เน้นกำรปฏิบัติเพิ่มขึ้น  

รายการ/ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลยุทธ์ที่ 9     :   พัฒนาหลักสูตรที่มีความพร้อมเป็นหลักสูตรนานาชาติมาตรฐานสากล 
กลวิธี / มาตรการ 

1. เพ่ิมหลักสูตรนำนำชำติเพ่ือรองรับนักศึกษำต่ำงชำติ 

รายการ/ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. รายการบุคลากรภาครัฐ 

2.  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลยุทธ์ที่ 10     :   ก าหนดมาตรฐานความเชี่ยวชาญของนักศึกษาด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ 
กลวิธี / มาตรการ 

1. พัฒนำระบบมำตรฐำนและกระบวนกำรวัดและประเมินผลควำมเชี่ยวชำญด้ำน

เทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยี 4.0 เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น 

2. พัฒนำระบบมำตรฐำนและกระบวนกำรวัดและประเมินผลควำมรู้ ควำม

เชี่ยวชำญด้ำนภำษำต่ำงประเทศ 

รายการ/ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. รายการบุคลากรภาครัฐ 
2.   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 



กลยุทธ์ที่ 11     :   ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบการสอนทฤษฎีและการปฏิบัติ โดย
การท าวิจัยเพื่อน าไปพัฒนาการเรียนการสอน 

กลวิธี / มาตรการ 
1. ศึกษำและวิเครำะห์ปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคทฤษฎีและปฏิบัติรำย

หลักสูตร 

2. ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีศักยภำพเพ่ิมข้ึนด้ำนกำรผลิต

บัณฑิตนักปฏิบัติ 

3. ส่งเสริมกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำและบูรณำกำรกับ

รำยวิชำที่สัมพันธ์กันอย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึนและเป็นพื้นฐำนกำรประกอบอำชีพ 

รายการ/ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เป้าประสงค์ที่ 1.4 :  บัณฑิตคิดเปน็ระบบ ปฏิบัตเิป็นเลิศ มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่พึ่งของ
สังคม 
กลยุทธ์ที่ 12     :   พัฒนากระบวนการรับนักศึกษา ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์เชิงรุก กฎเกณฑ์การรับ

สมัครและการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
กลวิธี / มาตรการ 

1. ประชำสัมพันธ์เชิงรุกและสร้ำงเครือข่ำยกับโรงเรียนและวิทยำลัยต่ำง ๆ ทั้ง

หน่วยงำนรัฐและเอกชน ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ 

2. พัฒนำระบบและกฎเกณฑ์กำรคัดเลือกนักศึกษำ 

รายการ/ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลยุทธ์ที่ 13     :   พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี (ดิจิทัล) ของนักศึกษา 
กลวิธี / มาตรการ 

1. มี online course ให้นักศึกษำเรียนรู้ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีด้วยตนเอง 

2. มีกำรฝึกอบรมปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยีแก่นักศึกษำ 

3. คณำจำรย์น ำเทคโนโลยีไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

รายการ/ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 



กลยุทธ์ที่ 14     :   พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ 
กลวิธี / มาตรการ 

1. จัดท ำป้ำยต่ำง ๆ และ Websites ในมหำวิทยำลัยเป็นสองภำษำ (ภำษำไทยและ

ภำษำอังกฤษ) 

2. มี English Corner ตำมพ้ืนที่ต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย 

3. มี Online Course ด้ำนภำษำต่ำงประเทศให้นักศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4. จัดตั้งศูนย์ให้ค ำปรึกษำกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ เช่น Writing Center 

รายการ/ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลยุทธ์ที่ 15     :   ส่งเสริมนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาทั้งด้านสุขภาพกายและจิตที่เข้มแข็ง 

กลวิธี / มาตรการ 
1. จัดกิจกรรมระหว่ำงนักศึกษำและชุมชนเพื่อพัฒนำจิตสำธำรณะและควำม

รับผิดชอบต่อสังคม 

2. พัฒนำระบบประเมินผลนักศึกษำหลังจำกเข้ำร่วมกิจกรรม เช่น กำรประเมินผล

กำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำ บทบำทในกิจกรรมและควำมคิดที่สะท้อนตัวตนของนักศึกษำ 

3. สร้ำงสถำนที่ออกก ำลังกำย เล่นกีฬำ นันทนำกำร 

4. จัดสถำนที่ท่ีเอ้ือต่อกำรจัดกิจกรรมเสริมต่ำง ๆ 

5. มีระบบให้ค ำปรึกษำ (Consults) แก่นักศึกษำทั้งสุขภำพกำยและจิตโดยเน้นด้ำน

สุขภำพจิตเป็นหลัก 

6. พัฒนำควำมฉลำดทำงอำรมณ์ กำรพัฒนำทักษะทำงปัญญำ (Cognitive Skills)   

กำรคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบและฝึกสมำธิที่น ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

รายการ/ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
 
เป้าประสงค์ที่ 2.1 :  นักวิจัยพัฒนาศกัยภาพอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที ่1   :  สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยสู่ระดับชาติและสากล 
กลวิธี / มาตรการ 



1. การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
2. การให้รางวัลกับนักวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
3. ต่อยอดผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์ 

ผลผลิต/โครงการตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
2. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ 

กลยุทธ์ที ่2   :  พัฒนาศักยภาพในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการบริหารจัดการโครงการวิจัยท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

กลวิธี / มาตรการ 
1. ส่งเสริมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
2. ส่งเสริมให้เขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการ 

ผลผลิต/โครงการตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
2. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ 

กลยุทธ์ที ่3   :  ส่งเสริมการบูรณาการการท างานวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หรือ
การบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก 

กลวิธี / มาตรการ 
1. เน้นการวิจัยแบบบูรณาการ 

ผลผลิต/โครงการตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
2. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ 

 
เป้าประสงค์ที่ 2.2 :  ระบบสนับสนุนการวิจัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที ่4   :  แสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอกด้วยการสร้างเครือข่ายกับองค์กรภายนอกระดับชาติและ

สากล 
กลวิธี / มาตรการ 

1. การประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและการสร้างเครือข่าย 
ผลผลิต/โครงการตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 

1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
2. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ 

กลยุทธ์ที ่5   :  การบริหารจัดการหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาให้ท างานเชิงรุก 
กลวิธี / มาตรการ 



1. ปฏิรูปการบริหารจัดการ และกฎระเบียบของหน่วยงานสนับสนุนงานวิ จัยให้
ท างานคล่องตัวและท าหน้าที่สนับสนุนวิจัยให้ท างานคล่องตัวและท าหน้าที่สนับสนุนให้นักวิจัยท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ผลผลิต/โครงการตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 

1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
2. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ 

กลยุทธ์ที ่6   :  พัฒนาสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี และครุภัณฑ์ที่สนับสนุนงานวิจัย และตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลวิธี / มาตรการ 
 

1. จัดหาเครื่องมือและครุภัณฑ์วิจัยส่วนกลาง เพื่อความเหมาะสมด้านงบประมาณ
และการใช้งาน 

2. พัฒนาสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีและฐานข้อมูลสนับสนุนการท างานวิจัย 
3. เพ่ิมบุคลากรช่วยวิจัย บุคลากรปฏิบัติการวิจัย 

ผลผลิต/โครงการตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
2. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ 

กลยุทธ์ที ่7   :  พัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการ ด้วยการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
กลวิธี / มาตรการ 

1. สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานจัดการผลประโยชน์ทางธุรกิจ 
2. ส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา 
3. ส่งเสริมการจดสิทธิบัตร สิขสิทธิ์ และงานวิจัยเชิงพาณิขย์ 

ผลผลิต/โครงการตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
2. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ 

 
เป้าประสงค์ที่ 2.3 :  มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชย์ 
กลยุทธ์ที ่8   :  พัฒนาหลักเกณฑ์ที่เอื้อต่อการรับบริจาค และการท างานวิจัยร่วมกับเอกชน 
กลวิธี / มาตรการ 

1. ก าหนดกฎระเบียบที่เอ้ือต่อการรับบริจาคและการใช้เงินบริจาคเพ่ืองานวิจัย และ 
การท างานวิจัยร่วมกับเอกชน 

2. พัฒนาหน่วยงานด้านการรับบริจาคเพ่ืองานวิจัย 
ผลผลิต/โครงการตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 

1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 



2. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ 
กลยุทธ์ที ่9   :  ส่งเสริมยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภาครัฐด้าน 

Agenda และ Area และตอบสนองความต้องการด้านพัฒนางานวิจัยของประเทศ 
กลวิธี / มาตรการ 

1. วิเคราะห์แนวทางการวิจัยที่เอกชนและภาครัฐต้องการ เพ่ือการน างานวิจัยไปใช้
ในเชิงพาณิชย์และพัฒนาประเทศ 

2. บูรณาการงานวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสังคม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการได้ทันท่วงที 
ผลผลิต/โครงการตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 

1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
2. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ 

 

กลยุทธ์ที ่10   :  พัฒนาหน่วยการจัดการองค์ความรู้เพื่อการจัดการศึกษา 
กลวิธี / มาตรการ 

1. มีการน าองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา 
2. ตั้งหน่วยงานจัดการผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
3. สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานโดยน างานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือเพ่ือพัฒนา

สังคม 
ผลผลิต/โครงการตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 

1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
2. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ 

กลยุทธ์ที ่11   :  พัฒนาหน่วยการจัดการองค์ความเชิงพาณิชย์ 
กลวิธี / มาตรการ 

1. มีการน าองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา 
2. ตั้งหน่วยงานจัดการผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
3. สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานโดยน างานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือเพ่ือพัฒนา

สังคม 
ผลผลิต/โครงการตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 

1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
2. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 
เป้าประสงค์ที่ 3.1  :  มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกับองค์การภายนอก 
กลยุทธ์ที ่1   :  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
กลวิธี / มาตรการ 

1. พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 
เพ่ือเสริมสร้างการให้บริการวิชาการ 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน เพ่ือ
น าผลการบริการวิชาการไปขยายผลในเชิงพาณิชย์ เช่น การน าผลงานเข้าสู่กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ 
รายการ/ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 

1. ผลงานการให้บริการวิชาการ 
 

เป้าประสงค์ที ่3.2 :  ระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 2   :  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กฎ และระเบียบการให้บริการวิชาการให้เอื้อต่อ 

การแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
กลวิธี / มาตรการ 

1. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการและ    
การพัฒนาอาชีพมาสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ 
รายการ/ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 

1. ผลงานการให้บริการวิชาการ 

 

กลยุทธ์ที่ 3   :  พัฒนาบุคลากรให้สามารถบริการวิชาการอย่างมืออาชีพ 
กลวิธี / มาตรการ 

1. ส่งเสริมบุคลากรให้มีช่องทางการน าองค์ความรู้จากการท างานและการวิจัยไปใช้
ประโยชน์เพื่อการบริการวิชาการ อาทิ การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการสังคมทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
รายการ/ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 

1. ผลงานการให้บริการวิชาการ 

 
 

เป้าประสงค์ที ่3.3 :  การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 4  :  สนับสนุนการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติทั้งด้าน 
Agenda และ Area และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 



กลวิธี / มาตรการ 
1. การบริการวิชาการแบบบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกโดยเน้นการเป็นเจ้าภาพ

ร่วมที่มีระบบงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ 
รายการ/ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 

1. ผลงานการให้บริการวิชาการ 

 

กลยุทธ์ที่ 5  :  สนับสนุนการบริการวิชาการที่แก้ปัญหาเร่งด่วนของสังคมและภาคอุตสาหกรรม  
กลวิธี / มาตรการ 

1. พัฒนาระบบรองรับปัญหาเร่งด่วนของสังคมและอุตสาหกรรม 
2. พัฒนาระบบการจัดการปัญหาเร่งด่วน จัดการฝึกอบรม ให้ค าปรึกษา บริการ

วิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองความต้องการอย่างทันท่วงที 
รายการ/ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 

1. ผลงานการให้บริการวิชาการ 

 

 

เป้าประสงค์ที ่3.4 :  พัฒนารายได้จากการบริการวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 6  :  สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้จากผลงานวิจัยให้น าไปบริการวิชาการและสร้าง

รายได้จากการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ 
กลวิธี / มาตรการ 

1. บริหารจัดการองค์ความรู้ เพ่ือการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ 
2. สนับสนุนโครงการบริการวิชาการจากองค์ความรู้เพื่อสร้างระบบงบประมาณ

มหาวิทยาลัยที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 
3. พัฒนาการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการบริการวิชาการและพัฒนา

อาชีพ 
4. พัฒนาหน่วยธุรกิจเฉพาะทางสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ 

รายการ/ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. ผลงานการให้บริการวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 7  :  สนับสนุนมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันให้การรับรองมาตรฐานระดับชาติและสากล 
กลวิธี / มาตรการ 

1. พัฒนาห้องทดสอบเพ่ือให้เป็นนวัตกรรมขององค์กรและให้การรับรองมาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ 
รายการ/ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 

1. ผลงานการให้บริการวิชาการ 

 
 

เป้าประสงค์ที ่3.5:  ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พึ่งทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ 



กลยุทธ์ที่ 8  :  ส่งเสริมโครงการเพื่ออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 9  :  ประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านผลงานมีศักยภาพ การบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพ 
กลวิธี / มาตรการ 

1. ผลักดันความรู้สู่การพัฒนาอาชีพแก่สังคม 
2. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านบริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ โดย

จัดกิจกรรมเชิงวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
รายการ/ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 

1. ผลงานการให้บริการวิชาการ 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
 
เป้าประสงค์ที่ 4.1 :  มีกลไกที่ปรับวิธีการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยตามบริบทที่

เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1  :  ส่งเสริมการพัฒนามนุษย์ตามหลักศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีสมบูรณ์ 
กลยุทธ์ที่ 2  :  สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
กลวิธี / มาตรการ 

1. สร้างกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือการพัฒนามนุษย์อย่างเป็นระบบตามหลักศาสนา 
ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 

1. ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 3  :  บูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญเข้ากับการอนุรักษ์ ท านุ

บ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
กลวิธี / มาตรการ 

1. สร้างพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลอาหารไทย 
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สัมพันธ์กับวัด

และวัง 
3. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล 
ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 

1. ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

เป้าประสงค์ที่ 4.2 :  มหาวิทยาลัยสร้างจิตส านึก รักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 4  :  ส่งเสริมการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานภายในมหาวิทยาลัย 
กลวิธี / มาตรการ 



1. ส่งเสริมการน านวัตกรรมด้านประหยัดพลังงาน และพลังงานทดแทนมาใช้ภายใน
มหาวิทยาลัย 

2. รณรงค์ให้บุคลากร นักศึกษา อาจารย์ มีจิตส านึกด้านการประหยัดและอนุรักษ์
พลังงาน 
ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 

1. ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
อย่างมีคุณภาพ 

 
 

เป้าประสงค์ที่ 5.1 :   มีการพัฒนาระบบทุนมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพ พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

กลยุทธ์ที่ 1  :   พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ มี
วัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง มีความรักและภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย 

กลวิธี / มาตรการ 
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)  
2. สร้างระบบการสรรหา คัดเลือก ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาบุคลากรที่มี

ศักยภาพสูง 
3. สร้างแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และการติดตามประเมินผล 
4. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอัตราสว่นบุคลากรสายวชิาการต่อสายสนับสนุนให้

เหมาะสมต่อภาระงาน และเอ้ือต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่มาตรฐานระดับชาติและสากล 
5. พัฒนาผูบ้ริหารมืออาชีพโดยมีระบบการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลยัอย่างยั่งยืน 
6. สรา้งขวัญก าลงัใจในการปฏิบัติงานและสรา้งจิตส านึกต่อมหาวิทยาลัยของ

บุคลากร 
ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 

1. ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป้าประสงค์ที่ 5.2 :   ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University  
กลยุทธ์ที่ 2  :   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเป็น Digital 

University 
กลวิธี / มาตรการ 

1. พัฒนานักศึกษา คณาจารย ์บุคลากรให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
2. บูรณาการระหว่างการให้บริการและเทคโนโลยีดิจิทลั 



3. มีการบูรณาการเทคโนโลยดีิจิทัลเข้ากับการบรหิารจัดการของมหาวิทยาลัย 
ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

เป้าประสงค์ที่ 5.3 :   การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอ้ือต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตาม
หลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล  

กลยุทธ์ที่ 4  :   มีระบบการจัดการทรัพยากรร่วมกันเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด 
กลวิธี / มาตรการ 

1. โครงการพัฒนาระบบการใช้ทรัพยากรรว่มกันภายในหนว่ยงานและระหว่าง
หน่วยงาน  

2. พัฒนาระบบห้องปฏิบัติการกลาง (Central Laboratories) เพ่ิมข้ึน 
ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
เป้าประสงค์ที่ 5.4 :   มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าด้าน Digital Economy ตามการปรับยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ  
กลยุทธ์ที่ 7  :   สนับสนุนงานตามพันธกิจที่สอดคล้องนโยบาย Digital Economy ของรัฐบาล 
กลวิธี / มาตรการ 

1. สนับสนนุการบรูณาการการปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้น าไปสู่การ
ขับเคลื่อนนโยบาย Digital Economy 
ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

เป้าประสงค์ที่ 5.5 :   มหาวิทยาลัยมีรายได้และทรัพย์สิน สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์ที่ 8  :   สร้างระบบการหารายได้อื่น นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจากภาครัฐ 
กลวิธี / มาตรการ 

1. สร้างเครือข่ายความรว่มมือระหว่างศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยเพ่ือการมีสว่นรว่ม
พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเข้มแข็ง  

2. สร้างรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย 
3. การพัฒนารายได้ตามพันธกิจของมหาวิทยาลยั 

ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 


