ผังยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิสัยทัศน

แหลงผลิตบัณฑิตมืออาชีพชั้นนําด(า นเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรระดับ อาเซียน
To be the one of the ASEAN’s leading faculty in producing professional graduates in Home Economics Technology

นโยบายรัฐบาล

นโยบายสภามหาวิทยาลัย

นโยบายที่ 7
การสงเสริมบทบาท
และการใช(โอกาสใน
ประชาคมอาเซียน

ด(านการเรียนการสอน

- มหาวิทยาลัยตองผลิตผูสําเร็จการศึกษาดาน

-

นโยบายที่ 4
การศึ ก ษาและเรี ย นรู(
การทํา นุ บํา รุ ง ศาสนา
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม

-

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และผูสําเร็จการ
ศึกษาดานสังคมศาสตรใหไดสัดส&วนตามแผน
คือ 70:30 โดยค&อยๆ ลดการผลิตบัณฑิตดาน
สังคมศาสตรลงและผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีใหมากขึ้นในแต&ละป3
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ
ของสังคมและชุมชน
พัฒนานักศึกษา และบัณฑิตใหเป8นทรัพยากร
มนุษยที่มีคุณค&า และคุณลักษณะที่พึงประสงค
สรางความเขมแข็งทางดานวิชาชีพเฉพาะทาง
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ
ทั้งในดานคุณวุฒิ และตําแหน&งทางวิชาการ
พัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงรุก
เป8นมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต&อสังคม
เตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเขาสู&
ประชาคมอาเซียน และ ประเทศอาเซียน + 6
(CEPEA)

ด(านการบริการทางวิชาการแกสังคม
- ตองใหบริการทางวิชาการแก&สังคมและพัฒนาอาชีพ
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

พั น ธกิ จ
(5 พั น ธกิ จ )

1. จัดการศึกษาที่
มุ&งเนนวิชาชีพบน
พื้นฐาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ที่มี
คุณภาพ ตาม
มาตรฐานสากล

3. บริหารจัดการ
องคกรดวยหลัก
ธรรมาภิบาล

4. ใหบริการวิชาการ
แก&สังคม เพื่อสราง
และพัฒนาอาชีพ
โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ด(านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- มหาวิทยาลัยตองสนับสนุนและสืบสานงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดลอม

นโยบายที่ 8
การพั ฒ นาและส งเสริ ม
การใช( ป ระโยชน
จากวิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยี
การวิ จั ย และพั ฒ นา
และนวั ต กรม

5. ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
รักษาสิ่งแวดลอม

ด(านวิจัยสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม
- มหาวิทยาลัยตองพัฒนางานวิจัย / นวัตกรรม

และสิ่งประดิษฐเชิงบูรณาการ เพื่อประโยชน
เชิงพาณิชยที่ไดมาตรฐาน เพื่อการแข&งขัน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ และใหเป8นไป
ตามเกณฑมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา
และถือเป8นภารกิจที่ตองใหความสําคัญ
- มหาวิทยาลัยตองจัดใหมีการเผยแพร& และถ&าย
ทอดองคความรูจากการวิจยั สู&ความเป8นเลิศ

2. สรางงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ
นวัตกรรม เพื่อ
ถ&ายทอดและสราง
มูลค&าเพิม่ ใหแก&
ภาคการผลิตและ
ภาคบริการ

ประเด็นยุทธศาสตร
(5 ประเด็ น ฯ)

1. การพัฒนา
ความเขมแข็งใน
การจัดการศึกษา
ใหบัณฑิตมี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน พรอม
เขาสู&ประชาคม
อาเซียน

3. การสรางความ
เขมแข็งของการ
บริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สู&ความ
เป8นเลิศ

4. การส&งเสริมการ
ใหบริการวิชาการ
และการพัฒนา
อาชีพ
5. การส&งเสริมการ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และ
รักษาสิ่งแวดลอมให
คงอยู&อย&างมั่นคงเพื่อ
สรางคุณค&าทางสังคม
และเพิ่มมูลค&าทาง
เศรษฐกิจ

2. การพัฒนา
ความเขมแข็ง
งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่มี
คุณภาพเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข&งขันของ
ประเทศ

เปU า ประสงค
(7 เปUาประสงค)

1. จัดการศึกษา
ดานวิชาชีพและ
เทคโนโลยีที่
สามารถแข&งขันได
ในระดับอาเซียน/
นานาชาติ
2. ผลิตบัณฑิตให
เป8นคนดี คนเก&ง
และมีทักษะในการ
ดํารงชีวิตที่ดี
4. มีระบบบริหาร
จัดการที่คล&องตัว
ยืดหยุ&น และมี
ประสิทธิภาพ
5. มีระบบประกัน
คุณภาพสู&ความ
เป8นเลิศทาง
การศึกษา
6. เป8นแหล&ง
ใหบริการวิชาการ
วิชาชีพที่ได
มาตรฐานเป8นที่
ยอมรับของสังคม
7. สรางจิตสํานึก
และสรางค&านิยมให
เกิดความรักในศิลป
วัฒนธรรมไทย
ภูมิปOญญาทองถิ่น
และรักษา
สิ่งแวดลอมอย&าง
ยั่งยืน
3. จํานวนผลงาน
วิจัยหรืองานสราง
สรรคที่ไดมาตรฐาน
มีคุณภาพ และ
นําไปต&อยอดได

กลยุ ท ธ
(9 กลยุ ท ธ)

มาตรการ
(43 มาตรการ)

1. การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เนน
ความเป8นเลิศทางวิชาการและความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ

1. ยกระดับคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนของบัณฑิตมืออาชีพใหมีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานอาเซียน/สากล
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู
3. พัฒนาความร&วมมือทางวิชาการกับสมาคมวิชาชีพ/สถานประกอบการ
4. จัดตั้งหน&วยงานการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาที่เสริมสรางอัตลักษณ มทร.พระนคร
5. สรางอัตลักษณของบัณฑิตใหมีความชัดเจนและวัดสัมฤทธิผลได
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานในระดับนานาชาติ
2. เตรียมความพรอมเพื่อการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาระดับนานาชาติ

2. การนํามหาวิทยาลัยสูป& ระชาคม
อาเซียนและการเป8นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ
3. การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่
สะทอนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
5. การพัฒนาบุคลากรเพื่อใหเป8น
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและ
มีคุณค&าของมหาวิทยาลัย
6. การเตรียมความพรอมในการเป8น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
7. การบริหารจัดการสู&องคกรคุณภาพ
และมีธรรมาภิบาล

8. การบริการวิชาการที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนาประเทศอย&างยั่งยืน

9. การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอมที่เป8นภูมิปOญญาไทย
และภูมิปOญญาของโลก

1. พัฒนาคุณภาพพื้นฐานของผูเรียน
2. พัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะ Soft Skill ตรงตามเอกลักษณของมหาวิทยาลัย
3. พัฒนาระบบการสนับสนุนนักศึกษาเก&งพิเศษ (Premium Students)
4. พัฒนาระบบการติดตามผลการทํางานของบัณฑิต
5. สรางเครือข&ายความสัมพันธระหว&างมหาวิทยาลัยและศิษยเก&า
1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
2. พัฒนาอาจารยทางดานวิชาการ/วิชาชีพ
3. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
4. นําการจัดการความรูมาใชเป8นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
5. พัฒนารูปแบบการทํางานที่มวี ัฒนธรรมองคกรที่ดี
6. สรางหลักประกันความมั่นคงในการทํางาน
7. พัฒนาระบบสวัสดิการ และสรางความสุขในการทํางาน
1. พัฒนารูปแบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเมื่อเป8นหน&วยงานในกํากับของรัฐ
2. สรางความพรอมของบุคลากร
3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลเมื่อเป8นหน&วยงานในกํากับของรัฐ
4. เตรียมความพรอมดานกฎหมาย/ระเบียบ
5. เพิ่มรายไดของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการพึ่งพาตนเอง
1. บริหารจัดการ มทร.พระนคร เพื่อมุ&งสู&การเป8นองคกรที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล
2. ยกระดับชื่อเสียงของมทร.พระนคร
3. สรางรายไดดวยการบริหารทรัพยสินทางกายภาพและทรัพยสินทางปOญญา
4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการเรียนรู ทั้งทางกายภาพและทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการและ
สนับสนุนภารกิจทุกดานของ มทร.พระนคร ไดอย&างมีประสิทธิภาพ
5. การเป8นมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต&อสังคม
6. สรางความเป8นสากลทางดานกายภาพที่มีความเหมาะสมทางดานภาพลักษณและความงาม
7. ประกันคุณภาพการศึกษาโดยใชเกณฑการประเมินพื้นฐานของสกอ. สมศ และ กพร.
8. บริหารการเงินของ มทร.พระนคร ใหเกิดความคุมค&าและมีประสิทธิภาพ
1. พัฒนางานบริการวิชาการที่สรางมูลค&าเพิ่มและพัฒนาสังคมอย&างยั่งยืน
2. สรางชุมชน/หมู&บานตนแบบ มทร.พระนคร
3. พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ
4. สรางเครือข&ายความร&วมมือดานบริการวิชาการแบบบูรณาการ
1. อนุรักษสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย
2. อนุรักษสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
3. พัฒนาระบบบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

4. การพัฒนางานวิจัยเชิงสรางสรรค

1. พัฒนานักวิจัย/บุคลากรวิจยั ที่มีศักยภาพเพื่อการแข&งขันในเวทีโลก
2. พัฒนางานวิจยั ที่มีคุณภาพตอบสนองความตองการของสังคม
3. พัฒนาระบบบริหารงานวิจยั เพื่อความเป8นเลิศ
4. พัฒนาเครือข&ายวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

