
 

 

 

ผังยุทธศาสตรคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

เปนผูนําการจดัการศึกษาดานสิ่งทอและแฟชั่น  มุงสูมาตรฐานสากลบนพื้นฐานวิทยาศาสตร 

ฉบับปรับปรุงใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. เปนแหลงทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   

    และสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตรชาติ 

1. จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 2. พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

5. สรางและถายทอดองคความรูเชิงบูรณาการ  

     เพื่อการแขงขันในระดับชาติและนานาชาติ 

3. ใหบริการวิชาการแกสังคมโดย   

    ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เปาประสงค 

ยุทธศาสตร 

(กลยุทธหลัก) 

กลวิธี / มาตรการ 

1.1 บูรณาการหลักสตูร   

      แบบองครวม 

1.2 สรางความเขมแข็งทาง 

      วิชาชีพเฉพาะทาง 

4.1 สนับสนนุและสืบ 

      สานงานทํานุบํารุง 

      ศิลปวัฒนธรรมและ 

      รักษาสิ่งแวดลอม 

5.1 พัฒนางานวิจัย/ 

      นวัตกรรม/ สิ่งประดิษฐ 

      เชิงบูรณาการ เพื่อ 

      ประโยชนเชิงพาณิชย  

5.1.1  ทําวิจัยรวมกับภาครัฐ

และเอกชน  

5.1.2  สรางเครือขายการวิจัย 

5.1.3  พัฒนาตนกลานักวิจัย  

5.1.4  พัฒนานักวิจัยมืออาชีพ 

5.1.5  จัดตั้งศูนยประสานงาน

เพื่อหาทุนวิจัยจากภายนอก 

5.1.6  พัฒนาศูนยบมเพาะ

ธุรกิจ 

5.1.7  จัดตั้งศูนยวิจัยคณะเพื่อ

พัฒนาระบบงาน 

5.1.8  ติดตามและประเมนิผล   

ความกาวหนาในการดําเนิน     

การวิจัย 

 

5.2 เผยแพรและ 

       ถายทอดองค   

       ความรูสูความ  

      เปนเลศิ  

5.2.1 จัดตั้งศูนยความเปนเลิศ

ในดานตาง ๆ 

     - จัดตั้งศูนยวิจัยสิ่งทอ 

     - จัดตั้งศูนยวิจัยออกแบบ-    

        แฟชั่น  

5.2.2 เผยแพรและสราง

เครือขายดานงานวิจัย/

สิ่งประดิษฐ/นวัตกรรม 

ระดับชาติและระดับสากล 

3.1 ใหบริการวิชาการแก 

      สังคม เพื่อสรางและ 

      พัฒนาอาชีพโดยยดึ 

      หลักเศรษฐกจิพอเพียง 

2.1 พัฒนานักศกึษาและบัณฑติให 

      เปนทรัพยากรมนษุยที่มีคณุคา 

      (พัฒนานกัศึกษา  บัณฑิต และ 

      รวมมือกับศิษยเกา) 

1.1.1 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนอง

ความตองการของสังคมทั้งระดับ

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 

และหลักสูตรระยะสั้น 

1.1.2 พัฒนาหลักสูตรตอยอดใหกับผูมี

งานทํา 

1.1.3 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ  

1.1.4 พัฒนาหลักสตูรรวมกับ

มหาวิทยาลยัในประเทศ และตางประเทศ  

1.1.5 พัฒนาหลักสตูรรวมกับองคกร

ภาครัฐและเอกชน 

1.1.6 จัดการเรียนการสอน E-

Learning  

1.1.7 จัดระบบเทียบโอนประสบการณ 

1.1.8 ประเมินผลหลักสูตรอยาง

ตอเนื่อง  

1.2.1 พัฒนาหองปฏิบัติการ 

1.2.2 จัดทําหองเรียนเสมือน 

1.2.3 จัดทําคลังความรู (ศูนย 

จัดการความรู) 

1.2.4 จัดตั้งศูนยนวัตกรรมเพื่อ

การเรียนรู 

1.2.5 สงเสริมสหกิจศึกษาใน

ประเทศ และนานาชาติ 

1.2.6 พัฒนาระบบคุณภาพที่

เนนมาตรฐานสากล 

 

 

2.2.1 ปลูกจิตสํานึกและการ

ทํางานรวมกัน 

2.2.2 สรางเครือขายความ

รวมมือ 

2.2.3 สรางเสริมสุขภาวะที่ดีใหกับ

บุคลากร  

2.2.4 จัดทํา Training 

Roadmap สําหรับสายวิชาการ  

2.2.5 จัดทํา Training 

Roadmap สําหรับสาย

สนับสนุน    

2.2.6 พัฒนาคุณวุฒิทาง

การศึกษาและตําแหนง

วิชาการ 

1.3.1 สรางเครือขายฐานขอมูล 

และระบบสารสนเทศ เพื่อการ

บริหาร 

1.3.2  ฝกอบรมผูบริหาร

สายเลือดใหม (ผูบริหารที่พรอม

เปลี่ยนแปลง หรือผูบริหารแหง

อนาคต) 

1.3.3 ปรับปรุงพัฒนาระบบงาน

สูการเปลี่ยนแปลง 

1.3.4 ประชาสัมพันธเชิงรุก  

1.3.5 พัฒนาระบบสื่อสารทั้ง

ภายในและภายนอกองคกร 

1.3.6  แนะแนวการศึกษาเชิง

รุก 

1.3.7 หารายไดจากสินทรัพย

และองคความรูที่บุคลากรมี

อยู 

3.1.1 ฝกอบรมหลักสูตรระยะ

สั้น เพื่อพัฒนาอาชีพเดิมและ

สรางอาชีพใหมใหแกชุมชนบน

พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1.2 จัดศูนยฝกอบรมวิชาชีพ

ในประเทศ 

3.1.3 ผลิตสื่อการสอนวิชาชีพ

ทั้งภาคภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

3.1.4 จัดศูนยบริการวิชาการ 

3.1.5 พัฒนาศูนยซอมบํารุง

เครื่องจักร 

3.1.6 ขยายเครือขายความ

รวมมือการบริการวิชาการ

รวมกับหนวยงานภายนอก ทั้ง

ภายในประเทศและตางประเทศ 

 

12.1.1 เตรียมความพรอมนักศึกษาสู

โลกอาชีพ 

12.1.2 พัฒนาความเปนเลิศทาง

วิชาชีพ 

12.1.3 อบรมคุณธรรม จริยธรรม ใน

การ เรียน การทํางาน และการ

ดํารงชีวติ 

12.1.4  สรางเสริมสุขภาวะที่ดีใหกับ

นักศึกษา 

 2.1.5 แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับ

นานาชาติ 

 2.1.6  ทําความรวมมือกับ

สถานศึกษา/สถานประกอบการทั้ง

ในและตางประเทศ  

12.1.7 พัฒนาองคกรนกัศึกษาให

เขมแข็ง 

2.1.8 สรางความรวมมือกับศิษยเกา 

1.3  บริหารจัดการเชิงรุก 2.2 พัฒนาศักยภาพของ 

      บุคลากรทางการ 

      ศึกษาทกุระดับ 

2. สรางคนคุณภาพสูโลกอาชีพ  

    (สรางคนเกงและคนดีที่มีทักษะวิชาชีพ) 

1. เปนแหลงการศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิง 

    บูรณาการที่เขมแข็งและไดมาตรฐานสากล 

3. สรางและถายทอดองคความรูดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่ไดมาตรฐาน  

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสรางบัณฑิตพรอมเขาสูอาชีพ 

2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพื่อถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มใหแกภาคการผลิต ภาคบริการ และชุมชน 

3. ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อการสรางอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร 

4.1.1 จัดกิจกรรมดานอนุรักษ

สิ่งแวดลอมและศิลปวัฒนธรรม

รวมกับชุมชนอยางตอเนื่อง 

4.1.2   ศึกษาคนควา 

ผสมผสานเทคโนโลยีกับภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

4.1.3  บูรณาการกาอนุรักษ    

สงเสริม และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมใน

การจัดการศึกษา และการ

ใหบริการวิชาการ  

4.1.4 เผยแพรศิลปวัฒนธรรมสู

สากล 

4.1.5  จัดตั้งศูนยอนุรักษ ศิลป-

วัฒนธรรม  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) 

โอกาส (Opportunities) 

 

1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจทําใหเกิดความตองการบุคลากร 

    ที่มีความรูและทักษะในวิชาชีพและบัณฑิตนักปฏิบัติ 

2. นโยบายของรัฐใหการสนับสนุนสถานศึกษาที่ผลิตบุคลากร 

    ดานวิชาชีพและเทคโนโลยี และภาคเอกชนใหการ 

    สนับสนุนเชนกัน 

3. ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบใหทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 

    เปนการสรางโอกาสใหกับผูดอยโอกาสมากขึ้น  

4. นโยบายภาครัฐสนับสนุนดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา 

    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทําใหการทํางานคลองตัว 

5. เปนมหาวิทยาลัยทางเลือกสําหรับนักศึกษาเพื่อมุงสูวิชาชีพ 

6. โครงสรางประชากร เปดโอกาสใหมหาวิทยาลัยสามารถ  

    จัดการศึกษาไดหลากหลาย 

จุดแข็ง (Strengths) 

 

1. การจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สอดคลองกับ 

    แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2. จัดการศึกษาหลากหลายสาขาวิชาชีพและครอบคลุมองคความรู 

    ตั้งแตระดับวิชาชพีขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง 

3. มีบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชพี  

4. บัณฑิตมีคุณภาพและเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 

5. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทางดานวิชาชีพและผลิตบัณฑิตมายาวนาน  

6. สถานที่ตั้งอยูกลางใจเมือง มีทําเลที่เหมาะสม 

7. มีการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ทําใหบุคลากรมี 

    ความรูและประสบการณ 

8. มีอัตลักษณที่โดดเดนดานวิชาชีพที่สามารถใหบริการวิชาการแก 

    สังคม 

อุปสรรค (Threats) 

 

1. การจัดการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตองใช 

    การลงทุนสูงในดานอุปกรณและหองปฏิบัติการสูง 

2. นโยบายการปรับลดงบประมาณและอัตรากําลัง ทําให  

     การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เปนไปไดชา  

3. การเปดการศึกษาเสรี ทําใหมคณะ     มีคูแขงมาก  

    สถานศึกษาอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนเปดสอนและจัด 

    การศึกษา วิชาชีพแขนงตาง ๆ กันอยางกวางขวาง 

4. โครงสรางประชากรสงผลใหประชากรวัยเรียนลดลง 

จุดออน (Weaknesses) 

 

1. สัดสวนคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 

    ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

2. การบริหารจัดการระบบสารสนเทศยังไมมีประสิทธิภาพ 

    เทาที่ควร  

3. บุคลากรบางสวนขาดแนวคิดเชิงรุก และ ขาดกระบวนทัศนใหม 

    ในการแกปญหา 

4. สถานที่จํากัด ทําใหการขยายตัวเปนไปไดยาก  

5. ขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุน ทําใหตองใชบุคลากรสาย  

    สอนบางสวนรับภาระงานสนับสนุนควบคูกัน สงผลกระทบตอ 

    ประสิทธิภาพในการจัดการเรยีนการสอนและงานวิจัย 

6. ผูบริหารใหมบางสวน ยังขาดทักษะประสบการณดานการ 

    บริหาร 

7. งานวิจัยบางสาขายังมีนอย 

8. ขาดระบบติดตามประเมินผลและการนําผลประเมินมาปรับปรุง 

ภารกิจที่ตองดําเนินการ  (Mission) 

 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐาน 

    ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตาม 

    มาตรฐานสากล สามารถสรางบัณฑิตพรอมเขาสูอาชีพ 

2. สรางงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ  นวัตกรรม  เพื่อถายทอดและ 

    สรางมูลคาเพิ่มใหแกภาคการผลิต ภาคบริการ และชุมชน 

3. ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อการสรางอาชีพอิสระและ 

    การพัฒนาอาชพีโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม  

เปาประสงค  (Goal) 

 

1. เปนแหลงการศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี  

    เชิงบูรณาการที่เขมแข็งและไดมาตรฐานสากล 

2. สรางคนคุณภาพสูโลกอาชีพ  

    (สรางคนเกงและคนดทีี่มีทักษะวิชาชีพ) 

3. ใหบริการวิชาการแกสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เปนแหลงทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

5. สรางและถายทอดองคความรูเชิงบูรณาการเพื่อการแขงขัน  

    ในระดับชาติและนานาชาติ  

เปาหมายการดาํเนินงาน   (Target) 

 

1. นักศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอดานสังคมศาสตรในสัดสวน 75:25 ในป 2565 

2. สรางหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นรอยละ 15 ของหลักสูตรทั้งหมดภายในป 2565 

3. นาํ งานวิจัย / สิ่งประดิษฐ / นวัตกรรม  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชในการจัดการเรียนการสอนทุก 

    หลักสูตรภายในป 2565 

4. สรางหลักสูตรนานาชาติ 3 หลักสูตร ภายในป 2565 

5. ความรวมมือทางวิชาการทั้งในและตางประเทศทุกคณะภายในป 2565 

6. มีงานบริการวิชาการ/วิชาชีพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม รวมทั้งถายทอดความรูและเทคโนโลยี สูชุมชน 

    อยางนอย 3 อาชีพ 3 ชุมชน ตอป 

7. การอนุรักษ สืบสาน บูรณาการ สรางสรรคศิลปวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดลอมที่โดดเดน จํานวน 5 โครงการตอป 

8. พัฒนาคุณวุฒิอาจารยในสัดสวนปริญญาตรี:โท:เอก เทากับ 0:80:20 ภายในป 2565 

9. ตําแหนงทางวิชาการสัดสวน อ:ผศ.:รศ.:ศ เทากับ 5:85:9:1 ภายในป 2565 

10. สัดสวนนักศึกษา ป.ตรี:ป.โท:ป.เอก เทากับ 80:18:2 ภายในป 2565 

11. มีการแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษากับสถาบันการศึกษาในตางประเทศทุกคณะ 

12. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพถึงพรอมดวยคุณธรรม  จริยธรรม มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ที่สอดคลองกับความตองการและความ 

     พึงพอใจของสังคม 

13. พัฒนาอาจารยและนักศึกษาโดยความรวมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับสถานประกอบการทั้งในและ/หรือตางประเทศทุกคณะ 

14. อาจารยและนักศึกษามีผลงานที่ไดรับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติอยางนอย 1 

     รางวัลตอป 

15. สรางศูนยองคความรู / นวัตกรรมเพื่อพัฒนาวงการวิชาชีพ 

16. สัดสวนงานวิจัย ถายทอดเทคโนโลยี: สรางองคความรู เทากับ 70:30 ภายในป 2565 

17. งานวิจัย / สิ่งประดิษฐ / นวัตกรรม ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือสิทธิบัตร ไมนอยกวารอยละ  2 

      ของงานวิจัยฯทั้งหมดภายในป 2565 

18. งานวิจัย / สิ่งประดิษฐ / นวัตกรรม เผยแพรหรือถายทอด  ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ไมนอยกวารอยละ  50  

      ของงานวิจัยฯทั้งหมดภายในป 2565 

19. นํา งานวิจัย / สิ่งประดิษฐ / นวัตกรรม ไปใชประโยชนในเชิงสังคมและในเชิงพาณิชย ไมนอยกวารอยละ  5 ของ 

      งานวิจัยฯทั้งหมดภายในป 2565 

 

ปณิธาน 

มุงมัน่  เปนผูนําการจดัการศึกษาดานวชิาชพี 
ดวยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีชิงบูรณาการ 
พัฒนากําลังคนใหมีคณุภาพ   คูคณุธรรม 

สูมาตรฐานสากล วิสัยทัศน   (VISION) 

ปรัชญา 
สรางคนสูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคนดีสูโลกอาชีพ 

“เปนผูนําการจัดการศึกษาดานสิ่งทอและแฟชั่น 
มุงสูมาตรฐานสากลบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

เปาหมายสูงสุด  

(Ultimate  Goal) 

มุงมั่นเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหง

โลกอาชีพในระดับสากล 

 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

บัณฑิต 

“ราชมงคล 

ความคิดเชิงสรางสรรค 

ทักษะในการประกอบอาชพี 

วุฒิภาวะทางสังคม 

ทักษะดานวิทยาศาสตร & เทคโนโลยี 

ทักษะในการสื่อสาร 

ใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

เมษายน  2552 
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