
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 

โอกาส (Opportunities) 
 
1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจท าให้เกิดความต้องการบุคลากร 
    ท่ีมีความรู้และทักษะในวิชาชีพและบัณฑิตนักปฏิบัติ 
2. นโยบายภาครัฐสนับสนุนด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา 
    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ท าให้การท างานคล่องตัว 
3. รัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
    เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาท่ีมากขึ้น  
4. เป็นมหาวิทยาลัยทางเลือกส าหรับนักศึกษาเพื่อมุ่งสู่วิชาชีพ 
5. โครงสร้างประชากร เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยสามารถ  
    จัดการศึกษาได้หลากหลาย 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
 
1. มุ่งเน้นการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี 
    สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
2. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพเพื่อตอ่ยอดองค์ความรู้ 
3. บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามสาขาวิชาชีพ เป็นท่ียอมรับของสังคม 
4. ได้รับการรับรองการประเมินมาตรฐานในระดับสูงของสถานศึกษา 
5. มีวัฒนธรรมองค์กรท่ีเข็มแข็ง 
 
6. บัณฑิตมีคุณภาพและเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน 
7. มีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นด้านวิชาชีพที่สามารถให้บริการวิชาการแก ่
    สังคม 

 

อุปสรรค (Threats) 
 
1. ต้นทุนการจัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
    สูง 
2. นโยบายการปรับลดงบประมาณและอัตราก าลัง ท าให้  
     การด าเนินงานของคณะฯ เป็นไปได้ช้า  
3. การเปิดการศึกษาเสรี ท าให้คณะ     มีคู่แข่งมากขึ้น  
4. โครงสร้างประชากรส่งผลให้ประชากรวัยเรียนลดลง 
5.  ค่านิยมในการศึกษาต่อของประชากรวัยเรียนและผู้ปกครอง 
     เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคม 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
 
1. สัดส่วนคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. อาจารย์ผู้สอนต้องปฏิบัติหน้าท่ีในงานสนับสนุน  ท าให้เกิดผล 
    กระทบต่อการท างานทางวิชาการและงานวิจัย  
3.  การบริหารจัดการระบบสารสนเทศยังไม่มีประสิทธิภาพ 
     เท่าท่ีควร 
4. ผู้บริหารและบุคลากรบางส่วนขาดแนวคิดเชิงรุก และ  
    กระบวนทัศน์ใหม่ในการแก้ปัญหา 
5. สถานท่ีจ ากัด ท าให้การขยายตัวเป็นไปได้ยาก  
6. ความร่วมมืองานวิจัยกับหน่วยงานภายนอกมีปริมาณน้อย 
7. งานบริการวิชาการแก่สังคมขาดแหล่งเงินทุนสนับสนุนจาก 
    หน่วยงานภายนอก 
8. ระบบการบริหารจัดการด้านจัดหารายได้ท่ีไม่ชัดเจน 

ภารกิจท่ีต้องด าเนินการ  (Mission) 
 
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐาน 
    ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีมีคุณภาพตาม    
    มาตรฐานสากล สามารถสร้างบัณฑติพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพ 
2. สร้างงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดและ 
   สร้างมูลคา่เพิ่มให้แก่ภาคการผลิต ภาคบริการ และชุมชน 
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อการสร้างอาชีพอิสระและ 
    การพฒันาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาส่ิงแวดล้อม 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล   
 
 

เป้าประสงค์  (Goal) 
 
1. เป็นแหล่งการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี  
    เชิงบูรณาการท่ีเข้มแข็งและได้มาตรฐานสากล 
2. สร้างคนคุณภาพสู่โลกอาชีพ  
    (สร้างคนเก่งและคนดีท่ีมีทักษะวิชาชีพ) 
3. การบริหารจัดการโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เป็นแหล่งท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
6. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงบูรณาการเพื่อการแข่งขัน  
    ในระดับชาติและนานาชาติ  

เป้าหมายการด าเนินงาน  (Target) 
 
1. นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อด้านสังคมศาสตร์ในสัดส่วน 100:0 ในปี 2565 
2. สร้างหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ของหลักสูตรท้ังหมดภายในปี 2565 
3. น า งานวิจัย /  สิ่งประดิษฐ์  / นวัตกรรม  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุก  
    หลักสูตรภายในปี 2565 
4. ความร่วมมือทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศทุกสาขาวิชาภายในปี 2565 
5. มีงานบริการวิชาการ/วิชาชีพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม รวมท้ังถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี สู่ ชุมชน  
    อย่างน้อย 3 อาชีพ 3 ชุมชน ต่อปี  
6. การอนุรักษ์ สืบสาน บูรณาการ สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อมท่ีโดดเด่น จ านวน 3 โครงการต่อปี  
7. พัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ในสัดส่วนปริญญาตรี :โท: เอก เท่ากับ 0:85:15 ภายในปี 2565 
8. ต าแหน่งทางวิชาการสัดส่วน อ :ผศ.:รศ.:ศ เท่ากับ 10:85:5:0 ภายในปี 2565 
9. สัดส่วนนักศึกษา ป.ตรี :ป.โท :ป.เอก เท่ากับ 90:10:0 ภายในปี 2565 
10. มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศทุ กสาขาวิชาภายในปี  2556 
11. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการและความ  
     พึงพอใจของสังคม 
12. พัฒนาอาจารย์และนักศึกษาโดยความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับสถานประกอบการท้ังในและ/หรือต่างประเทศทุกสาขาวิชา 
13. อาจารย์และนักศึกษามีผลงานท่ีได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 
     รางวัลต่อปี  
14. สร้างศูนย์องค์ความรู้ / นวัตกรรมเพื่อพัฒนาวงการวิชาชีพ  
15. สัดส่วนงานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยี : สร้างองค์ความรู้ เท่ากับ 70:30 ภายในปี 2565 
16. งานวิจัย /  สิ่งประดิษฐ์  / นวัตกรรม ได้ รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
      ของงานวิจัยฯท้ังหมดภายในปี 2565 
17. งานวิจัย /  สิ่งประดิษฐ์  / นวัตกรรม เผยแพร่หรือถ่ายทอด ในระดับชาติและ /หรือนานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
      ของงานวิจัยฯท้ังหมดภายในปี 2565 
18. น า งานวิจัย /  สิ่งประดิษฐ์  / นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือในเชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ 
      งานวิจัยฯท้ังหมดภายในปี 2565 

 

ปณิธาน 

มุ่งมั่น  เป็นผู้น าการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ 
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ 
พัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ   คู่คุณธรรม 

สู่มาตรฐานสากล 
ค่านิยมหลัก 
       คิดอย่างสร้างสรรค์  ท าอย่างมืออาชีพ 

 
เป้าหมายสูงสุด  

(Ultimate  Goal) 

มุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าแห่ง
โลกอาชีพในระดับสากล 

 

RMUTP 

 

งานแผนและนโยบาย   คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

พฤศจิกายน   2551 

 

 

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพงึประสงค์ 

บัณฑิต 
“ราชมงคล 

ความคิดเชิงสร้างสรรค์ 

ทักษะในการประกอบอาชีพ 

ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ทักษะในการสื่อสาร 

วุฒิภาวะทางสังคม 

ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ & เทคโนโลย ี

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น 

วิสัยทัศน์   (VISION) 

“เ ป็นผู้น าการจัดการศึกษาด้านสิ่งทอและแฟชั่น 

มุ่งสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 

ปรัชญา 

 สร้างคนสู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ  

เมษายน  2553 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผังยุทธศาสตร์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 

เป็นผู้น าการจัดการศึกษาดา้นสิ่งทอและแฟช่ัน  มุง่สู่มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมุ่งเน้นวิชาชีพบนพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสร้างบัณฑิตพร้อมเข้าสู่อาชีพ 
2. สร้างงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เพ่ือถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาคการผลิต ภาคบริการ และชุมชน 
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือการสร้างอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาส่ิงแวดล้อม 

 

วิสัยทัศน ์

พันธกิจ 

ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม ยุทธศาสตร์ชาติ 

1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ 2. พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 3. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการท่ีได้มาตรฐาน  ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ 
(กลยุทธ์หลัก) 

 กลวิธี / มาตรการ 

1. เป็นแหล่งการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิง 
    บูรณาการท่ีเข้มแข็งและได้มาตรฐานสากล 

2. สร้างคนคุณภาพสู่โลกอาชีพ  
    (สร้างคนเก่งและคนดีท่ีมีทักษะวิชาชีพ) 

  

1.1 พัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมชุมชน 

1.2 สร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาชีพเฉพาะทาง 

3.1 ให้บริการวิชาการแก ่
สังคม เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพ
โดยยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2.1 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้
เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่าและ
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 

1.1.1 พัฒนาหลักสูตรท่ีตอบสนองความ
ต้องการของสังคมและชุมชน 
(ยกตัวอย่าง - หลักสูตรส าหรับผู้สูงอายุ 
                 - หลักสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ 
              - หลักสูตรการนวดเพื่อผ่อนคลาย) 
1.1.6 พัฒนาหลักสูตรร่วมกับองค์กรภาครัฐ
และเอกชน (ยกตัวอย่าง : พัฒนาหลักสูตร
ร่วมกับโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาและ
สถานประกอบการ 
1.1.7 จัดการเรียนการสอน E- Learning  
1.1.8 จัดระบบเทียบโอนประสบการณ์ 
1.1.9 ประเมินผลหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง  

1.2.1 พัฒนาห้องปฏิบัติการ 
1.2.3 พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ ICT 
เป็นฐาน (ICT – Based Learning) 
1.2.4 จัดท าหลักสูตรมาตรฐาน
วิชาชีพและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษา (TQF) 
1.2.6 จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเพื่อการ
เรียนรู้ (ศูนย์โสตทัศนศึกษาท่ีเน้น
นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้) 
1.2.7 เร่งส่งเสริมสหกิจศึกษาเต็ม
รูปแบบ 
1.2.8 พัฒนาระบบคุณภาพท่ีเน้น
มาตรฐานสากล 

 
 

3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดย   
    ยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 

     เศรษฐกิจพอเพียง  

4.1 สนับสนุนและสืบสานงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

5.1 พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์เชิงบูรณา
การ เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ท่ีได้มาตรฐานเพื่อการ
แข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาต ิ

4. เป็นแหล่งท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
    และส่ิงแวดล้อม 

2.2.1 ปลูกจิตส านึกการมีส่วนร่วมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
2.2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการ
จัดการความรู้ เพ่ิอพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร 
2.2.3 สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับบุคลากร  
2.2.4 จัดท า Training Roadmap 
ส าหรับสายวิชาการ (ยกตัวอย่าง : 
     - พัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพ 
     - ให้อาจารย์ฝึกอบรมในสถาน          
        ประกอบการหริอท างานร่วมกับ  
        ผู้เช่ียวชาญทั้งในประเทศและ 
        ต่างประเทศ 
     - ฝึกอบรมสู่การเป็นอาจารย์แห่ง 
        อนาคต)    
2.2.5 จัดท า Training Roadmap 
ส าหรับสายสนับสนุน (ยกตัวอย่าง : 
     - พัฒนาความรู้ 
     - พัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน)   
2.2.6 พัฒนาความก้าวหน้าของ
บุคลากร 

1.3.2  พัฒนาผู้บริหารยุคใหม่ที่พึง
ประสงค์  
1.3.4 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
(ยกตัวอย่าง - จัดตาม Event 
                   - จัดนิทรรศการ 
                  - จัด Road Show ต่างๆ)  
1.3.5 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT 
เพ่ือการบริหารจัดการและการใหบ้ริการ
ทางการศึกษา 
1.3.6  แนะแนวการศึกษาเชิงรุก 
(ยกตัวอย่าง - นัดพบสถานประกอบการ 
                   - นัดพบโรงเรียนในเขต            
                     พ้ืนที่และสัญจรไปยัง  
                     โรงเรียนนอกเขตพ้ืนที่) 
1.3.7 หารายได้จากสินทรัพย์และองค์
ความรู้ที่บุคลากรมีอยู ่
1.3.8 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
ด้วยหลักธรรมภิบาล 

 

3.1.1 พัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน ท่ี
ได้รับการพัฒนาเพื่อส่งเสริมอาชีพเดมิ 
และสร้างอาชพีใหม่ให้แก่ชมุชนบน
พื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1.3 ผลิตส่ือเพื่อสร้างและพัฒนา
วิชาชพีท้ังภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
3.1.7 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการ
บริการวิชาการร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก ภาครัฐและเอกชน ท้ัง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 

 
 

5.2.1 จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ
ในด้านต่าง ๆ 
     - จัดตั้งศูนย์วิจัยส่ิงทอ 
     - จัดตั้งศูนย์วิจัยออกแบบ         
        แฟช่ัน  

2.2 พัฒนาศักยภาพของ 
บุคลากรทางการศึกษาทุก
ระดับ 

4.1.1 บูรณาการการจัด
กิจกรรมด้านอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ส่ิงแวดล้อมให้หลากหลาย
ร่วมกับชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
4.1.2   สร้างระบบส่งเสริม
การศึกษาการน าเทคโนโลยีกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้าง
อาชีพกับชุมชน 
4.1.3  บูรณาการการอนุรักษ์    
ส่งเสริม และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อมใน
การจัดการศึกษา และการ
ให้บริการวิชาการ  
4.1.4 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่
สากล 
 

 

5. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงบูรณาการ  
     เพื่อการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาต ิ

   

1.3  บริหารจัดการ
เชิงรุก 

5.2 เผยแพร่และถ่าย 
ทอดองคค์วามรู้สู่ความ 
เป็นเลิศ 

2.12.1.1 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่โลก
อาชีพ 

2.12.1.2 พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
2.12.1.3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้าง

บัณฑิตให้เป็นคนอย่างสมบูรณ์ 
2.12.1.4  สร้างเสริมสุขภาวะท่ีดีให้แก่

นักศึกษา 
22.2.1.6  ท าความร่วมมือกับสถานศึกษา/

สถานประกอบการท้ังในและต่างประเทศ 
      2.1.8 พัฒนาองค์กรนักศึกษาให้เข้มแข็ง 
2   2.1.9 จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าและชุมชน

สัมพันธ์ระดับคณะและระดับ
มหาวิทยาลัย 

 

5.1.1  ท าวิจัยร่วมกับภาครัฐ
และเอกชน  
5.1.2  สร้างเครือขา่ยการวิจัย
แบบบูรณาการ 
5.1.3  พัฒนาศักยภาพนักวิจัย  
5.1.4  พัฒนานักวิจัยมืออาชีพ 

 

ฉบับปรับปรุงใหม ่
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