
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังยุทธศาสตรคณะอตุสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่ 

เปนผูนําการจัดการศึกษาดานสิ่งทอและแฟชัน่  มุงสูมาตรฐานสากลบนพื้นฐานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุงเนนวิชาชีพบนพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสรางบัณฑิตพรอมเขาสูอาชีพ 

2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพ่ือถายทอดและสรางมูลคาเพ่ิมใหแกภาคการผลิต ภาคบริการ และชุมชน 

3. ใหบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือการสรางอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม 

 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

ยุทธศาสตรการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม ยุทธศาสตรชาติ 

1. จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 2. พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 3. สรางและถายทอดองคความรูดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่ไดมาตรฐาน  ประเด็นยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

ยุทธศาสตร 

(กลยุทธหลัก) 

 กลวิธี / มาตรการ 

1. เปนแหลงการศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิง 

    บูรณาการท่ีเขมแข็งและไดมาตรฐานสากล 

2. สรางคนคุณภาพสูโลกอาชีพ  

    (สรางคนเกงและคนดีท่ีมีทักษะวิชาชีพ) 

  

1.1 พัฒนาหลักสูตรให

สอดคลองกับความ

ตองการของสังคมชุมชน 

1.2 สรางความเขมแข็ง

ทางวิชาชีพเฉพาะทาง 

3.1 ใหบริการวิชาการแก 

สังคม เพื่อสรางและพัฒนาอาชีพ

โดยยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2.1 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให

เปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคาและ

มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 
1.1.1 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความ

ตองการของสังคมและชุมชน 

(ยกตัวอยาง - หลักสูตรสําหรับผูสูงอาย ุ

                 - หลักสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ 

              - หลักสูตรการนวดเพื่อผอนคลาย) 

1.1.6 พัฒนาหลักสูตรรวมกับองคกรภาครัฐ

และเอกชน (ยกตัวอยาง : พัฒนาหลักสูตร

รวมกับโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาและ

สถานประกอบการ 

1.1.7 จัดการเรียนการสอน E- Learning  

1.1.8 จัดระบบเทียบโอนประสบการณ 

1.1.9 ประเมินผลหลักสูตรอยางตอเนื่อง  

1.2.1 พัฒนาหองปฏิบัติการ 

1.2.3 พัฒนาการเรียนรูโดยใช ICT 

เปนฐาน (ICT – Based Learning) 

1.2.4 จัดทําหลักสูตรมาตรฐาน

วิชาชีพและกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

การศึกษา (TQF) 

1.2.6 จัดตั้งศูนยนวัตกรรมเพื่อการ

เรียนรู (ศูนยโสตทัศนศึกษาที่เนน

นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู) 

1.2.7 เรงสงเสริมสหกิจศกึษาเต็ม

รูปแบบ 

1.2.8 พัฒนาระบบคุณภาพที่เนน

มาตรฐานสากล 

 

 

3. ใหบริการวิชาการแกสังคมโดย   

    ยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 

       

4.1 สนับสนุนและสืบสานงาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

และรักษาส่ิงแวดลอม 

 

5.1 พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐเชิงบูรณา

การ เพื่อประโยชนเชิงพาณชิยที่ไดมาตรฐานเพื่อการ

แขงขันในระดบัชาติและระดบันานาชาต ิ

4. เปนแหลงทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   

    และส่ิงแวดลอม 

2.2.1 ปลูกจิตสํานึกการมีสวนรวมและ

ความรับผิดชอบตอสังคม 

2.2.2 สรางเครือขายความรวมมือการ

จัดการความรู เพิ่อพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากร 

2.2.3 สรางเสริมสุขภาวะที่ดีใหกับบุคลากร  

2.2.4 จัดทํา Training Roadmap 

สําหรับสายวิชาการ (ยกตัวอยาง : 

     - พัฒนาความรูดานวิชาชีพ 

     - ใหอาจารยฝกอบรมในสถาน          

        ประกอบการหริอทํางานรวมกับ  

        ผูเช่ียวชาญทั้งในประเทศและ 

        ตางประเทศ 

     - ฝกอบรมสูการเปนอาจารยแหง 

        อนาคต)    

2.2.5 จัดทํา Training Roadmap 

สําหรับสายสนับสนุน (ยกตัวอยาง : 

     - พัฒนาความรู 

     - พัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน)   

2.2.6 พัฒนาความกาวหนาของ

บุคลากร 

1.3.2  พัฒนาผูบริหารยุคใหมที่พึง

ประสงค  

1.3.4 ประชาสัมพันธเชิงรุก 

(ยกตัวอยาง - จัดตาม Event 

                   - จัดนิทรรศการ 

                  - จัด Road Show ตางๆ)  

1.3.5 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน ICT 

เพื่อการบริหารจัดการและการใหบริการ

ทางการศึกษา 

1.3.6  แนะแนวการศึกษาเชิงรุก 

(ยกตัวอยาง - นัดพบสถานประกอบการ 

                   - นัดพบโรงเรียนในเขต            

                     พื้นที่และสัญจรไปยัง  

                     โรงเรียนนอกเขตพื้นที่) 

1.3.7 หารายไดจากสินทรัพยและองค

ความรูที่บุคลากรมีอยู 

1.3.8 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร

ดวยหลักธรรมภิบาล 

 

3.1.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ที่

ไดรับการพัฒนาเพ่ือสงเสริมอาชีพเดิม 

และสรางอาชีพใหมใหแกชุมชนบน

พ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1.3 ผลิตสือ่เพ่ือสรางและพัฒนา

วิชาชีพทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ 

3.1.7 สรางเครือขายความรวมมือการ

บริการวิชาการรวมกับหนวยงาน

ภายนอก ภาครัฐและเอกชน ทั้ง

ภายในประเทศและตางประเทศ 

 

 

5.2.1 จัดต้ังศูนยความเปนเลิศ

ในดานตาง ๆ 

     - จัดต้ังศูนยวิจัยส่ิงทอ 

     - จัดต้ังศูนยวิจัยออกแบบ         

        แฟชั่น  

2.2 พัฒนาศักยภาพของ 

บุคลากรทางการศึกษาทุก

ระดับ 

4.1.1 บูรณาการการจัด

กิจกรรมดานอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมไทยและ

ส่ิงแวดลอมใหหลากหลาย

รวมกับชุมชนอยางตอเนื่อง 

4.1.2   สรางระบบสงเสริม

การศึกษาการนําเทคโนโลยีกับ

ภูมิปญญาทองถิน่มาสราง

อาชีพกับชุมชน 

4.1.3  บูรณาการการอนุรักษ    

สงเสริม และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ส่ิงแวดลอมใน

การจัดการศกึษา และการ

ใหบริการวิชาการ  

4.1.4 เผยแพรศิลปวัฒนธรรมสู

สากล 

 

 

5. สรางและถายทอดองคความรูเชิงบูรณาการ  

     เพื่อการแขงขันในระดับชาติและนานาชาติ 

   

1.3  บริหารจัดการ

เชิงรุก 

5.2 เผยแพรและถาย 

ทอดองคความรูสูความ 

เปนเลิศ 

2.1.1 เตรียมความพรอมนกัศึกษาสูโลก

อาชีพ 

2.1.2 พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาชีพ 

2.1.3 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสราง

บัณฑิตใหเปนคนอยางสมบูรณ 

2.1.4  สรางเสริมสุขภาวะที่ดีใหแก

นักศึกษา 

2.1.6  ทําความรวมมือกับสถานศึกษา/

สถานประกอบการทั้งในและตางประเทศ 

      2.1.8 พัฒนาองคกรนักศึกษาใหเขมแข็ง 

   2.1.9 จัดตั้งสมาคมศษิยเกาและชุมชน

สัมพันธระดับคณะและระดับ

มหาวิทยาลัย 

 

5.1.1  ทําวิจัยรวมกับภาครัฐ

และเอกชน  

5.1.2  สรางเครือขายการวิจัย

แบบบูรณาการ 

5.1.3  พัฒนาศักยภาพนักวิจัย  

5.1.4  พัฒนานักวิจัยมืออาชีพ 

 

ฉบับปรับปรุงใหม 
เริ่มใชปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันและสรางเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 


