ผังยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิสัยทัศน

มหาวิทยาลัยชั้นนําแหง โลกอาชี พ

ยุทธศาสตรประเทศ
(Country Strategy) /
นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร ที่ 2
การลดความเหลื่ อ มล้ํา
(Inclusive Growth)

นโยบายสภามหาวิทยาลัย
(วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556)

ดานการเรียนการสอน

- มหาวิทยาลัยตองผลิตผูสําเร็จการศึกษาดาน

(นโยบายที่ 1 และ 4)

นโยบายที่ 1
นโยบายเร งด วนที่ จ ะ
เริ่ มดํา เนิ น การในป แ รก
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นโยบายที่ 4
นโยบายสังคมและ
คุณ ภาพชี วิต

ยุทธศาสตร ที่ 1
การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการ
แข งขั น ของประเทศ
เพื่อ หลุ ด พ น จาก
ประเทศรายได ปาน
กลาง (Growth &
Competitiveness)
(นโยบายที่ 6)

นโยบายที่ 6
นโยบายวิ ทยาศาสตร
เทคโนโลยี การวิ จั ย
และนวั ต กรรม

-

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และผูสําเร็จการ
ศึกษาดานสังคมศาสตรใหไดสัดสวนตามแผน
คือ 70:30 โดยคอยๆ ลดการผลิตบัณฑิตดาน
สังคมศาสตรลงและผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีใหมากขึ้นในแตละป
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ
ของสังคมและชุมชน
พัฒนานักศึกษา และบัณฑิตใหเปนทรัพยากร
มนุษยที่มีคุณคา และคุณลักษณะที่พึงประสงค
สรางความเขมแข็งทางดานวิชาชีพเฉพาะทาง
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ
ทั้งในดานคุณวุฒิ และตําแหนงทางวิชาการ
พัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงรุก
เปนมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบตอสังคม
เตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน และ ประเทศอาเซียน + 6
(CEPEA)

ดานการบริการทางวิชาการแกสังคม

- ตองใหบริการทางวิชาการแกสังคมและพัฒนาอาชีพ
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

พั น ธกิ จ
(5 พั น ธกิ จ )

1. จัดการศึกษาที่
มุงเนนวิชาชีพบน
พื้นฐาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ที่มี
คุณภาพ
มาตรฐานสากล

2. บริหารจัดการ
องคกรดวยหลัก
ธรรมาภิบาล

3. ใหบริการวิชาการ
แกสังคม เพื่อสราง
และพัฒนาอาชีพ
โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

- มหาวิทยาลัยตองสนับสนุนและสืบสานงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดลอม

4. ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
รักษาสิ่งแวดลอม

ดานวิจัยสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม

- มหาวิทยาลัยตองพัฒนางานวิจัย / นวัตกรรม

และสิ่งประดิษฐเชิงบูรณาการ เพื่อประโยชน
เชิงพาณิชยที่ไดมาตรฐาน เพื่อการแขงขัน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ และใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา
และถือเปนภารกิจที่ตองใหความสําคัญ
- มหาวิทยาลัยตองจัดใหมีการเผยแพร และถาย
ทอดองคความรูจากการวิจยั สูความเปนเลิศ

5. สรางงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ
นวัตกรรม เพื่อ
ถายทอดและสราง
มูลคาเพิม่ ใหแก
ภาคการผลิตและ
ภาคบริการ

ประเด็นยุทธศาสตร
(5 ประเด็ น ฯ)

1. พัฒนาความ
เขมแข็งในการจัด
การศึกษาให
บัณฑิตมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
พรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน

2. สรางความ
เขมแข็งของการ
บริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สูความ
เปนเลิศ

3. สงเสริมการ
ใหบริการวิชาการ
จากองคความรูเพื่อ
สรางและพัฒนา
อาชีพพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน
4. สงเสริมการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
และรักษาสิ่งแวดลอม
ใหคงอยูอยางมั่นคง
เพื่อสรางคุณคาทาง
สังคมและเพิ่มมูลคา
ทางเศรษฐกิจ

5. พัฒนาความ
เขมแข็งงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค
ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถ
ในการแขงขันของ
ประเทศ

เป า ประสงค
(7 เปาประสงค)

1. จัดการศึกษา
ดานวิชาชีพและ
เทคโนโลยีที่
สามารถแขงขันได
ในระดับอาเซียน/
นานาชาติ
2. ผลิตบัณฑิตให
เปนคนดี คนเกง
และมีทักษะในการ
ดํารงชีวิตที่ดี

3. มีระบบบริหาร
จัดการที่คลองตัว
ยืดหยุน และมี
ประสิทธิภาพ

กลยุ ท ธ
(19 กลยุ ท ธ )

1. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของประเทศมีมาตรฐานและ
เปนที่ยอมรับในระดับอาเซียนและนานาชาติ
2. สรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบัน อุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม
เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการทํางาน
3. พัฒนาระบบสนับสนุนจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู
4. พัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการเฉพาะทาง
5. สรางบัณฑิตที่มีศักยภาพและมีคุณลักษณะตรงตามความตองการของสังคม
6. พัฒนาศักยภาพอาจารย
7. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
8. พัฒนาการบริหารจัดการโดยใชกลยุทธทางการเงิน
9. พัฒนาศักยภาพบุคลากร

4. มีระบบประกัน
คุณภาพสูความเปน
เลิศทางการศึกษา
5. เปนแหลง
ใหบริการวิชาการ
วิชาชีพที่ได
มาตรฐานเปนที่
ยอมรับของสังคม
6. สรางจิตสํานึก
และสรางคานิยมให
เกิดความรักในศิลป
วัฒนธรรมไทย ภูมิ
ปญญาทองถิ่น และ
รักษาสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
7. จํานวนผลงาน
วิจัยหรืองานสราง
สรรคที่ไดมาตรฐาน
มีคุณภาพ และ
นําไปตอยอดได

10. สรางวัฒนธรรมองคกรเชิงคุณภาพ

11. พัฒนาความเขมแข็งของการใหบริการวิชาการโดยการถายทอดองคความรู
ที่เกิดจากการเรียน การสอน/การวิจัย เพื่อใหเกิดประโยชนแกชุมชน

มาตรการ
(40 มาตรการ)

1. พัฒนาหลักสูตรใหตรง/สอดคลองกับความตองการของประเทศ
2. พัฒนาหลักสูตรที่มีความหลากหลายทางวิชาการ ตอยอดการศึกษา บูรณาการกับการทํางาน และตรงตามความ
ตองการของผูเรียนแตละสาขาอาชีพ
3 พัฒนาหลักสูตรที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับอาเซียน/นานาชาติ
1. สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาอืน่ ทั้งในและตางประเทศ
2. สรางเครือขายความรวมมือดานการเรียนการสอนแบบบูรณาการการทํางานกับภาคเอกชน
1. พัฒนาระบบงานทะเบียนใหสามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ระบบบัญชี และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอื่นของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เนนผูเรียน
3. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและทรัพยากรการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูอ ยางตอเนื่อง
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อมุงเนนความเปนเลิศเฉพาะทาง
2. จัดตั้งศูนยความเปนเลิศ
1. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคของสังคม และตรงตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบติดตามเพื่อประเมินคุณภาพบัณฑิตหลังเขาสูตลาดแรงงาน
1. พัฒนาสมรรถนะอาจารยทั้งในดานคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานจริง
1. บริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาผูบริหารและระบบประเมินผูบ ริหาร
3. นําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชอยางเปนรูปธรรม
4. พัฒนา/ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับใหเอื้อตอการปฏิบัติงานที่คลองตัว และสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานขอมูล และโครงสรางพื้นฐาน
6. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ภูมิทัศน สิ่งแวดลอม ใหเพียงพอ มีความปลอดภัยเอื้อตอการเรียนรูและการปฏิบัติงาน
7. พัฒนาการยกระดับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ
1. พัฒนากลยุทธทางการเงิน
2. การจัดหาและจัดสรรทุนการศึกษา เพื่อสรางโอกาสในการเขาถึงการศึกษา
3. สงเสริมการใชทรัพยากรรวมกัน
4. การจัดการทรัพยสินเพื่อหารายได
1. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
2. พัฒนาระบบสรางแรงจูงใจการปฏิบัติงาน
1. สรางวัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรู
2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง
1. ใหบริการวิชาการโดยการถายทอดองคความรูที่เกิดจากการเรียนการสอน/การวิจัย

12. พัฒนาความเขมแข็งของการใหบริการเพื่อหารายไดแกมหาวิทยาลัย

1. พัฒนาการใหบริการวิชาการในเชิงธุรกิจ

13. พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการเพื่อสรางศักยภาพในการใหบริการ
วิชาการ

1. พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการ

14. สรางเครือขายความรวมมือดานการบริการวิชา การระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

1. สรางเครือขายความรวมมือดานการบริการวิชาการ

15. สงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และรักษาสิ่งแวดลอม

1. สรางการมีสวนรวมของบุคลากร นักศึกษา ประชาชน และชุมชน ในการอนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสราง
เครือขายดานศิลปวัฒนธรรม (การจัดกิจกรรมตางๆ)
2. บูรณาการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และงานวิจัย
3. เผยแพรประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญ
 ญาทองถิ่นในระดับชาติและนานาชาติ

16. พัฒนาบุคลากรดานการวิจัยที่มีศักยภาพ

1. พัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักวิจัย

17. พัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเชิงบูรณาการที่มีคุณภาพ

1. ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
2. เผยแพรผลงานวิจัยเพื่อการนําไปใชประโยชน/สรางชื่อเสียงแกมหาวิทยาลัย

18. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย

1. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย

19. สรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยระหวางหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อสรางมูลคาเพิ่มของงานวิจัย

1. สรางเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน เพื่อการวิจัย

การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis)
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จุดแข็ง (Strengths)
1. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทางดานวิชาชีพและผลิตบัณฑิตมา
ยาวนาน
2. บัณฑิตมีคุณภาพและเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
3. มีบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
4. มหาวิทยาลัยมีแผนและการดําเนินงานรองรับการกาว
เขาสู AEC
5. สถานที่ตั้งอยูกลางใจเมือง มีทําเลที่เหมาะสม
6. มีอัตลักษณที่โดดเดนดานวิชาชีพที่สามารถใหบริการวิชาการ
แกสังคม
7. จัดการศึกษาหลากหลายสาขาวิชาชีพและครอบคลุม
องคความรูตั้งแตระดับวิชาชีพขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง
8. มีการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ทําให
บุคลากรมีความรู และประสบการณ
9. การจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สอดคลอง
กับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
10. มีระบบประกันคุณภาพที่เขมแข็ง
โอกาส (Opportunities)
1. ประชาคมอาเซียนเปนโอกาสในการพัฒนามหาวิทยาลัย
2. การขยายตัวทางเศรษฐกิจทําใหเกิดความตองการบัณฑิต
นักปฏิบัติที่มีความรู และทักษะในวิชาชีพ
3. นโยบายของรัฐใหการสนับสนุนสถานศึกษาที่ผลิตบุคลากร
ดานวิชาชีพและเทคโนโลยี และภาคเอกชนใหการสนับสนุน
เชนกัน
4. ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบใหทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
เปนการสรางโอกาสใหกับผูดอยโอกาสมากขึ้น
5. เปนมหาวิทยาลัยทางเลือกสําหรับนักศึกษาเพื่อมุงสูวิชาชีพ
6. นโยบายภาครัฐสนับสนุนดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา
เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพ ทําใหการทํางานคลองตัว
7. โครงสรางประชากร เปดโอกาสใหมหาวิทยาลัยสามารถ
จัดการศึกษาไดหลากหลาย
8. มหาวิทยาลัยมีนักเรียนโควตา ซึ่งเปนนักเรียน (Input) ที่มี
ผลการเรียนดี
ภารกิจที่ตองดําเนินการ (Mission)
1. จัดการศึกษาที่มุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล
2. บริหารจัดการองคกรดวยหลักธรรมาภิบาล
3. ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อสรางและพัฒนาอาชีพโดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม
5. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพื่อถายทอดและสราง
มูลคาเพิ่มใหแกภาคการผลิตและภาคบริการ

จุดออน (Weaknesses)
1. สถานที่จํากัด ทําใหการขยายตัวเปนไปไดยาก
2. ผูบริหารใหมบางสวนยังขาดทักษะประสบการณดานการบริหาร
3. บุคลากรบางสวนขาดแนวคิดเชิงรุก และกระบวนทัศนใหม
ในการแกปญหา
4. ขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุน ทําใหตองใชบุคลากรสายสอน
รับภาระงาน สนับสนุน ควบคูกัน สงผลกระทบตอประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย
5. ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุก
6. บุคลากรและนักศึกษาขาดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
7. บุคลากรบางสวน ยังไมสามารถใชเทคโนโลยีไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ
8. ขาดผูบริหารมืออาชีพ
9. การติดตอสื่อสารภายในองคกรขาดประสิทธิภาพ
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครยังไมไดเตรียม
ความพรอมในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
11. การนําผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนายังไมสมบูรณ
12. งานวิจัยบางสาขายังมีนอย
13. สภาพภูมิทัศนยังไมเอื้อในการสงเสริมใหเกิดการเรียนรู
14. สัดสวนคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยไมเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน
อุปสรรค (Threats)
1. การเปดการศึกษาเสรีทําใหมหาวิทยาลัยฯ มีคูแขงมาก
สถานศึกษาอืน่ ทั้งภาครัฐและเอกชนเปดสอนและ
จัดการศึกษาวิชาชีพแขนงตางๆ กัน อยางกวางขวาง
2. การจัดการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตองใชการลงทุนสูงในดานอุปกรณและหองปฏิบัติการ
3. นักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับดีไดรับโอกาสทางเลือก
จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงดั้งเดิม
4. โครงสรางประชากรสงผลใหประชากรวัยเรียนลดลง
เปาประสงค (Goal)
1. จัดการศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สามารถแขงขันไดใน
ระดับอาเซียน/นานาชาติ
2. ผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี คนเกง และมีทักษะในการดํารงชีวิตที่ดี
3. มีระบบบริหารจัดการที่คลองตัว ยืดหยุน และมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบประกันคุณภาพสูความเปนเลิศทางการศึกษา
5. เปนแหลงใหบริการวิชาการวิชาชีพที่ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
ของสังคม
6. สรางจิตสํานึกและสรางคานิยมใหเกิดความรักใน
ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่น และรักษาสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
7. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดมาตรฐานมีคุณภาพ
และนําไปตอยอดได

เปาหมายการดําเนินงาน (Target)
U

1. นักศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอดานสังคมศาสตรในสัดสวน 70:30 ในป 2565
2. สรา งหลักสู ตรบัณ ฑิ ตศึก ษาเพิ่ มขึ้น รอ ยละ 15 ของหลักสู ต รทั้ง หมดภายในป 2565
3. นํา งานวิ จั ย / สิ่ งประดิษ ฐ / นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ทัน สมัย
มาใชในการจัด การเรี ยนการสอนทุก หลักสู ตรภายในป 2565
4. สรา งหลักสู ตรนานาชาติ 3 หลั กสูตร ภายในป 2565
5. ความร ว มมือ ทางวิช าการทั้ งในและต างประเทศทุก คณะภายในป 2565
6. มี งานบริการวิช าการ/วิช าชี พ เพื่อ การพั ฒนาคุณ ภาพชีวิ ตและสัง คม รวมทั้ งถา ยทอด
ความรู แ ละเทคโนโลยีสูชุม ชน อยางนอ ย 3 อาชีพ 3 ชุมชน ตอ ป
7. การอนุรักษ สื บ สาน บู รณาการ สรา งสรรคศิ ล ปวั ฒนธรรมไทย และสิ่งแวดลอ ม
ที่โ ดดเดน จํานวน 9 โครงการตอ ป
8. พั ฒนาคุณ วุฒิอ าจารย ในสั ดสว นปริ ญญาตรี : โท:เอก เทากับ 0:80:20 ภายในป 2565
9. ตําแหน งทางวิ ช าการสัดส วน อ:ผศ.:รศ.:ศ เทากับ 5:85:9:1 ภายในป 2565
10. สัดส วนนั กศึกษา ป.ตรี : ป.โท:ป.เอก เทากับ 80:18:2 ภายในป 2565
11. มี การแลกเปลี่ยนอาจารยแ ละนักศึกษากับ สถาบัน การศึกษาในตางประเทศทุ กคณะ
12. ผลิ ตบัณ ฑิต ใหมีคุณ ภาพถึ งพรอ มด วยคุณ ธรรม จริ ยธรรม มีค วามเชี่ย วชาญ
ในวิช าชี พที่ส อดคลอ งกับ ความตอ งการ และความพึง พอใจของสังคม
13. พั ฒนาอาจารย แ ละนัก ศึกษาโดยความรว มมือ ทางวิ ช าการและวิช าชี พ
กับ สถานประกอบการทั้ง ในและ/หรือ ตางประเทศทุก คณะ
14. อาจารยแ ละนั กศึกษามี ผลงานที่ไดรับ รางวัล ระดับ ชาติแ ละระดับ นานาชาติ
อยางนอ ย 9 รางวั ล ตอ ป
15. สรา งศูน ยอ งคค วามรู / นวั ตกรรมเพื่อ พั ฒนาวงการวิช าชีพ
16. สัดสวนงานวิจัย ถายทอดเทคโนโลยี: สรางองคความรู เทากับ 70:30 ภายในป 2565
17. งานวิ จัย / สิ่ง ประดิษ ฐ / นวัต กรรม ไดรับ การจดทะเบีย นทรั พ ยสิน ทางป ญ ญา
หรือ สิท ธิบั ตรไมนอ ยกว ารอ ยละ 5 ของงานวิจั ย ฯทั้ง หมดภายในป 2565
18. งานวิ จัย / สิ่ง ประดิษ ฐ / นวัต กรรม เผยแพร หรือ ถ ายทอด ในระดับ ชาติแ ละ/
หรือ นานาชาติไ มนอ ยกวารอ ยละ 50 ของงานวิจัย ฯทั้ง หมดภายในป 2565
19. นํา งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ/นวัตกรรม ไปใชประโยชนในเชิงสังคมและในเชิงพาณิชย
ไมนอ ยกว ารอ ยละ 5 ของงานวิจัย ฯทั้ง หมดภายในป 2565
U

ยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิ สั ย ทั ศ น (Vision)

“มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงโลกอาชีพ”

(A Leading University for Diverse Careers )

ปรัชญา (Philosophy)
สรางคนสูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคนดีสูโลกอาชีพ

(RMUTP produces technological specialists
with their decencies to serve diverse career.)

ปณิธาน (Determination)
มุง มัน่ เปนผูน าํ การจัดการศึกษาดานวิชาชีพดวยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ พัฒนากําลังคนใหมคี ณ
ุ ภาพ
คูค ณ
ุ ธรรม สูม าตรฐานสากล

(RMUTP strives to be a leader of vocational studies
based on integrated science and technology as well as
maintain our competent and virtuous persons.)

คานิยมหลัก (Core Value)

“คิดอยางสรางสรรค ทําอยางมืออาชีพ”

อั ต ลั ก ษณ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ฯ (RMUTP Identity)

บัณฑิตนักปฏิบัติ

Hands - on

(Think creatively Do professionally)

เป า หมายสู ง สุ ด (Ultimate Goal)
มุงมั่นเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงโลกอาชีพในระดับสากล

(RMUTP strives to be a leading university for diverse
career which is recognized internationally.)

U

ใฝรู

สูงาน

เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม

Keenness Determination TechnologicaI Expertise

lntegrity

เอกลั ก ษณ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ฯ (RMUTP Uniqueness)
มหาวิทยาลัยแหงโลกอาชีพ

(University for Diverse Careers)
กองนโยบายและแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
กันยายน 2556

