
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งโลกอาชีพ  

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุง่เน้นวชิาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสร้างบัณฑิตพร้อมเ้า้ส่่อาชีพ 
2. สร้างงานวจิัย ส่ิงประดษิฐ์ นวตักรรม เพื่อถ่ายทอดและสร้างม่ลคา่เพิ่มให้แก่ภาคการผลิต ภาคบรกิาร และชุมชน 
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อการสร้างอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาส่ิงแวดล้อม 

 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

สังคม และคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตร์ชาติ 

2. พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์

ยุทธศาสตร ์
(กลยุทธ์หลัก) 

กลวิธี / มาตรการ 

1. เป็นแหล่งการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิง 
    บ่รณาการที่เ้้มแ้็งและได้มาตรฐานสากล 

2. สร้างคนคุณภาพส่่โลกอาชีพ  
    (สร้างคนเก่งและคนดีที่มีทักษะวิชาชีพ) 

1.1 พัฒนาหลักส่ตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ้อง
สังคม ชุมชน 

1.2 สร้างความเ้้มแ้็งทาง
วิชาชีพเฉพาะทาง 

3.1 ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึด
หลักU้องUเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า Uและ
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

1.1.1 พัฒนาและปรับปรงุหลักส่ตรท่ีตอบสนอง
ความต้องการ้องสังคมและชุมชน 
 (ยกตัวอย่าง :  -  หลักส่ตรส าหรับผ้่ส่งอายุ 
                       - หลักส่ตรอาหารเพื่อสุ้ภาพ 
                       - หลักส่ตรการนวดเพื่อผ่อนคลาย) 
1.1.2. พัฒนาหลักส่ตรต่อยอดให้แก่ผ่้มีงานท าและ
บัณฑิตท่ีจบการศึกษา 
1.1.3 พัฒนาหลักส่ตรUรองรับสภาพบริบท้องสังคมU 
(ตรี + โท , ตรี + ประกาศนียบัตร) 
1.1.4 Uสร้างหลักส่ตรนานาชาติเพื่อก้าวไปส่่สากลU 
(ยกตัวอย่าง : อาหาร การท่องเท่ียว และการโรงแรม) 
1.1.5 พัฒนาหลกัส่ตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศ 
และต่างประเทศ  
1.1.6 พัฒนาหลักส่ตรร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน    
(ยกตัวอย่าง : - พัฒนาหลักส่ตรร่วมกับโรงเรียน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา และสถานประกอบการ) 
1.1.7 จัดการเรยีนการสอน E-Learning  
1.1.8 จัดระบบเทียบโอนประสบการณ ์
1.1.9 ประเมินผลหลักส่ตรอย่างต่อเน่ือง  

1.2.1 พัฒนาห้องปฏิบัติการ 
1.2.2 พัฒนาUระบบUห้องสมุดU

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) 
1.2.3 พัฒนาการเรียนร่้โดยใช้ 
ICT เป็นฐาน (ICT – Based 
Learning) 
1.2.4 จัดท าUหลักส่ตรUมาตรฐาน
วิชาชีพUและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษา (TQF) 
1.2.5 พัฒนาการจัดการความร่้
โดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICT – 
Based Knowledge)U  
1.2.6 จัดตั้งศ่นย์นวัตกรรมเพ่ือ
การเรียนร่้ (ศ่นย์โสตทัศนศึกษา
ที่เน้นนวัตกรรมเพ่ือการเรียนร่้) 
1.2.7 Uเร่งUส่งเสริมสหกิจศึกษาU

เต็มร่ปแบบ 
1.2.8 พัฒนาระบบคุณภาพที่
เน้นมาตรฐานสากล 

3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยยึดหลัก 
    U้องUเศรษฐกิจพอเพียง  

4.1 สนับสนุนและสืบสาน   
งานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม
และรักษาสิ่งแวดล้อม 

4. เป็นแหล่งท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

2.2.1 ปล่กจิตส านึกUการมีส่วนร่วมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
2.2.2 สร้างเครือ้่ายความร่วมมือการ
จัดการความร่้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ้อง
บุคลากร 
2.2.3 สร้างเสริมสุ้ภาวะที่ดีให้แกบุ่คลากร  
2.2.4 จัดท า Training Roadmap 
ส าหรับสายวิชาการ  (ยกตัวอย่าง :  
     - พัฒนาความร้่ด้านวิชาชีพ 
     - ให้อาจารยฝ์ึกอบรมในสถาน 
          ประกอบการหรือท างานร่วมกับ 
          ผ่้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและ 
          ต่างประเทศ 
      - ฝึกอบรมส่่การเป็นอาจารย์แห่ง 
         อนาคต) 
2.2.5 จัดท า Training Roadmap 
ส าหรับสายสนับสนุน  (ยกตัวอย่าง :  
     - พัฒนาความร่้ 
     - พัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน) 
2.2.6 พัฒนาความก้าวหน้า้อง
บุคลากร 

1.3.1 สร้างเครือ้า่ยฐาน้้อมล่ และ
ระบบสารสนเทศ เพือ่การบริหาร 
U1.3.2  พัฒนาผ่้บริหารยุคใหม่ทีพ่งึ
ประสงค ์
1.3.3 ปรับปรุงพัฒนาระบบงานส่่การ
เปลี่ยนแปลง 
1.3.4 ประชาสมัพันธ์เชงิรุก 
(ยกตัวอย่าง :- จัดตาม Event   
                     - จัดนิทรรศการ  
                     - จัด Road Show ตา่ง ๆ ) 
1.3.5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน 
ICT เพื่อการบริหารจดัการและการ
ให้บริการทางการศึกษา  
1.3.6  แนะแนวการศึกษาเชิงรุก 
(ยกตัวอย่าง : 
     - นัดพบสถานประกอบการ 
     - นัดพบโรงเรียนในเ้ตพื้นที่และ 
         สัญจรไปยังโรงเรียนนอกเ้ ตพืน้ที่) 
1.3.7 หารายได้จากสนิทรัพย์และองค์
ความร้่ที่บุคลากรมีอย่ ่
1.3.8 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 

3.1.1 พัฒนาหลักส่ตรระยะสั้นท่ีได้รับ
การพัฒนาเพื่อส่งเสริมอาชีพเดิม และ
สร้างอาชีพใหม่ให้แก่ชุมชนบน
พื้นฐานU้องUเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1.2 จัดต้ังUหน่วยUวิชาการ และ
วิชาชีพในต่างประเทศ 
3.1.3 ผลิตสื่อเพื่อสร้างและพัฒนา
วิชาชีพทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
3.1.4 พัฒนาUศ่นย์สารนิเทศและการ
บริการวิชาการ (e-Resource) 
3.1.5 พัฒนาศ่นย์ภาษาเพื่อให้บริการ
วิชาการ 
3.1.6 พัฒนาUหน่วย /U ศ่นย์ซ่อมบ ารุง
เครื่องจักร 
3.1.7 สร้างเครือ้่ายความร่วมมือการ
บริการวิชาการร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกUภาครัฐและเอกชนUท้ัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

5.2.1 จัดตั้งศ่นย์ความเป็นเลิศในดา้น
ต่าง ๆ 
     - จัดตั้งศ่นย์วิจัยหุ่นยนต์อัจฉริยะ   
     - จัดตั้งศ่นย์วิจัยอาหาร 
     - จัดตั้งศ่นย์วิจัยสิ่งทอ  
     - จัดตั้งศ่นย์วิจัยวิศวกรรม และ 
       เทคโนโลยีอย่างยั่งยืน 
     - จัดตั้งศ่นย์วิจัยและจดัการทาง 
       ธุรกิจ 
     - จัดตั้งศ่นย์วิจัยและออกแบบ   
       ผลิตภัณฑ์  
5.2.2  จัดตั้งหน่วยประสานงานเพ่ือ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้าง
เครือ้่ายด้านงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/
นวัตกรรม ระดับชาติและระดบั
นานาชาต ิ

2.2 พัฒนาศักยภาพ้องบุคลากร
ทางการศึกษาทุกระดับ 

4.1.1U บ่รณาการการจัดกิจกรรมด้าน
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และ
สิ่งแวดล้อมให้หลากหลายUร่วมกับ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
4.1.2 Uส่งเสริมการศึกษา การน าU

เทคโนโลยีผสมผสานกบัภ่มิปัญญา
ท้องถิ่น 
4.1.3  บ่รณาการการอนุรักษ์    
ส่งเสริม และท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ใน
การจัดการศึกษา และการให้บริการ
วิชาการ  
4.1.4 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมส่่
สากล 
4.1.5  จัดตั้งศ่นย์อนุรักษ์ ศิลป-
วัฒนธรรม  

5. สร้างและถ่ายทอดองค์ความร่้เชิงบ่รณาการ  
     เพื่อการแ้่ง้ันในระดับชาติและนานาชาต ิ

1.3  บริหารจัดการเชิงรุก 5.2 เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ 
      ความร่้ส่่ความเป็นเลิศ  

2.1.1 เตรียมความพร้อมนักศึกษาส่่
โลกอาชพี 
2.1.2 พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชพี 
2.1.3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม Uเพื่อ
การสร้างบัณฑิตให้เป็นคนอย่างสมบ่รณ์ 
2.1.4 สร้างเสริมสุ้ภาวะทีด่ีให้แก่
นักศึกษา 
2.1.5 แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับ
นานาชาต ิ
2.1.6 ท าความร่วมมือกับสถานศึกษา/
สถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ  
2.1.7 จัดการเรียนร้่เพื่อเสริมสร้างและ
ซ่อมเสริมฐานความร้่ให้แก่นักศึกษา  
(ยกตัวอย่าง : - พัฒนา e-Learning  
                       เพือ่การสอนซอ่มเสริม 
                    - ค่ายปรับพืน้ฐาน) 
2.1.8 พัฒนาองค์กรนักศึกษาให้เ้้มแ้็ง 
2.1.9 จดัตัง้สมาคมศิษยเ์ก่าและชุมชน
สัมพนัธ์ระดับคณะและระดับ
มหาวิทยาลัย 

5.1.1  ท าวิจัยร่วมกับภาครัฐและ
เอกชน  
5.1.2  สร้างเครือ้่ายการวิจัยU

แบบบ่รณาการ 
5.1.3  พัฒนาUศักยภาพUนักวิจัย  
5.1.4  พัฒนานักวิจัยมืออาชีพ 
5.1.5  จัดตั้ง ศ่นย์แก้ปัญหาและ
พัฒนางานวิจัย 
5.1.6  พัฒนาUหน่วยUบ่มเพาะ
ธุรกิจ 
5.1.7  พัฒนางานวิจัยสถาบันเพ่ือ
พัฒนาระบบงาน 
5.1.8  จัดตั้งหน่วยจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 3. สร้างและถ่ายทอดองค์ความร่้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิง
บ่รณาการที่ได้มาตรฐาน  

5.1 พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
เชิงบ่รณาการ เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่ได้
มาตรฐานเพ่ือการแ้่ง้ันในระดบัชาตแิละ
ระดับนานาชาต ิ

วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 

โอกาส (Opportunities) 
1. เป็นมหาวิทยาลัยทางเลือกส าหรับนักศึกษาเพื่อมุ่งสู่วิชาชีพ 
2. การขยายตัวทางเศรษฐกิจท าให้เกิดความต้องการบัณฑิต             
นักปฏิบัตทิี่มีความรู้ และทักษะในวิชาชีพ 

3. นโยบายของรัฐให้การสนับสนนุสถานศึกษาที่ผลิตบุคลากร                    
    ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และภาคเอกชนให้การสนับสนุน 
เช่นกัน 

4. ประชาคมอาเซียนเป็นโอกาสในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
5. ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
    เป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสมากขึ้น 

6. นโยบายภาครัฐสนบัสนุนด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา
เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพ ท าให้การท างานคล่องตัว 

7. มหาวิทยาลัยมีนักเรียนโควตา ซึ่งเป็นนักเรียน (Input) ที่มี                      
ผลการเรียนดี 

8. โครงสร้างประชากร เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยสามารถ                           
จัดการศึกษาได้หลากหลาย 

 

 

อุปสรรค (Threats) 
1. นักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับดีได้รับโอกาสทางเลือก
จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงดั้งเดิม 

2. การเปิดการศึกษาเสรีท าให้มหาวิทยาลัยฯ มีคู่แข่งมาก 
สถานศึกษาอืน่ทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดสอนและ                       
จัดการศึกษาวิชาชีพแขนงต่างๆ กัน อย่างกว้างขวาง 

3. การจัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 
ต้องใช้การลงทุนสูงในด้านอุปกรณแ์ละห้องปฏิบัติการ 

4. โครงสร้างประชากรส่งผลให้ประชากรวัยเรียนลดลง 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทางด้านวิชาชีพและผลิตบัณฑิตมา
ยาวนาน 

2. บัณฑิตมีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
3. สถานที่ตั้งอยู่กลางใจเมือง มีท าเลที่เหมาะสม 
4. มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
5. จัดการศึกษาหลากหลายสาขาวิชาชีพและครอบคลุม                
องค์ความรู้ตั้งแตร่ะดับวิชาชีพขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง 

6. มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นด้านวิชาชีพที่สามารถให้บริการวิชาการ
แก่สังคม 

7. การจัดการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

8. มีระบบประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง 
9. มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ท าให้
บุคลากรมีความรู้ และประสบการณ ์

10. มหาวิทยาลัยมีแผนและการด าเนินงานรองรับการก้าว              
เขา้สู่ AEC 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ขาดผู้บริหารมืออาชีพ 
2. บุคลากรและนักศึกษาขาดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
3. ขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุน ท าให้ต้องใช้บุคลากรสายสอน
รับภาระงาน สนบัสนุน ควบคู่กัน สง่ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย 

4. ผู้บริหารใหม่บางส่วนยังขาดทักษะประสบการณ์ด้านการบริหาร 
5. สถานที่จ ากัดท าให้การขยายตัวเป็นไปได้ยาก 
6. บุคลากรบางส่วนขาดแนวคิดเชิงรุก และกระบวนทัศน์ใหม่               
ในการแก้ปัญหา 

7. ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
8. การน าผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนายังไม่สมบูรณ์ 
9. งานวิจัยบางสาขายังมีน้อย 
10. การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรขาดประสิทธิภาพ 
11. สัดส่วนคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ไม่เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
12. สภาพภูมิทัศน์ยังไม่เอื้อในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ 
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครยังไม่ได้เตรียม            

ความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 
14. บุคลากรบางส่วน ยังไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่าง                        

เต็มประสิทธิภาพ 
 

 

ภารกิจท่ีต้องด าเนินการ  (Mission) 
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐาน 
    ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตาม 
    มาตรฐานสากล สามารถสรา้งบัณฑิตพร้อมเข้าสู่อาชีพ 
2. สร้างงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  เพื่อถ่ายทอดและ                                                     
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการผลิต ภาคบริการ และชุมชน 

3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อการสร้างอาชีพอิสระและ 
    การพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม  

เป้าประสงค์  (Goal) 
1. เป็นแหล่งการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี  
    เชิงบูรณาการที่เข้มแข็งและได้มาตรฐานสากล 
2. สร้างคนคุณภาพสู่โลกอาชีพ  
    (สร้างคนเก่งและคนดีที่มีทักษะวิชาชีพ) 
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เป็นแหล่งท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
5. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงบูรณาการเพื่อการแข่งขัน  
    ในระดับชาติและนานาชาติ  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

วิสัยทัศน์   (Vision) 
“มหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งโลกอาชีพ” 

(A Leading University for Diverse Careers ) 

ปรัชญา   (Philosophy) 
 สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่ โลกอาชีพ 

(RMUTP produces technological specialists  

with their decencies to serve diverse career. ) 

Uเป้าหมายการด าเนินงาน  (Target) 
1. นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อด้านสังคมศาสตร์ในสัดส่วน U70:30U ในปี 2565 
2. สร้างหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ  15 ของหลักสูตรทั้งหมดภายในปี 2565 
3. น า งานวิจัย / สิ่งประดิษฐ์ / นวัตกรรม  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  
    มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรภายในปี 2565 
4. สร้างหลักสูตรนานาชาติ 3 หลักสูตร ภายในปี 2565 
5. ความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศทุกคณะภายในปี 2565 
6. มีงานบริการวิชาการ/วิชาชีพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม รวมทั้งถ่ายทอด 
    ความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชน อย่างน้อย 3 อาชีพ 3 ชุมชน ต่อปี 
7. การอนุรักษ์ สืบสาน บูรณาการ สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม  
    ที่โดดเด่น จ านวน 9 โครงการต่อปี 
8. พัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ในสัดส่วนปริญญาตรี :โท:เอก เท่ากับ 0:80:20 ภายในปี 2565 
9. ต าแหน่งทางวิชาการสัดส่วน อ :ผศ.:รศ.:ศ เท่ากับ 5:85:9:1 ภายในปี 2565 
10. สัดส่วนนักศึกษา ป.ตรี :ป.โท:ป.เอก เท่ากับ 80:18:2 ภายในปี 2565 
11. มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศทุกคณะ  
12. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความเชี่ยวชาญ  
      ในวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ และความพึงพอใจของสังคม  
13. พัฒนาอาจารย์และนักศึกษาโดยความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ  
      กับสถานประกอบการทั้งในและ/หรือต่างประเทศทุกคณะ  
14. อาจารย์และนักศึกษามีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ  
      อย่างน้อย 9 รางวัลต่อปี 
15. สร้างศูนย์องค์ความรู้ / นวัตกรรมเพื่อพัฒนาวงการวิชาชีพ  
16. สัดส่วนงานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยี: สร้างองค์ความรู้ เท่ากับ 70:30 ภายในปี 2565 
17. งานวิจัย / สิ่งประดิษฐ์ / นวัตกรรม ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  
      หรือสิทธิบัตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงานวิจัยฯทั้งหมดภายในปี 2565 
18. งานวิจัย / สิ่งประดิษฐ์ / นวัตกรรม เผยแพร่หรือถ่ายทอด ในระดับชาติและ/  
      หรือนานาชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงานวิจัยฯทั้งหมดภายในปี 2565 
19. น า งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมและในเชิงพาณิชย์ 
      ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงานวิจัยฯทั้งหมดภายในปี 2565 

ปณิธาน   (Determination) 
มุง่มัน่ เปน็ผูน้ าการจดัการศกึษาดา้นวชิาชพีดว้ยวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยเีชงิบรูณาการ พฒันาก าลงัคนใหม้คีณุภาพ                

คูค่ณุธรรม สูม่าตรฐานสากล 
(RMUTP strives to be a leader of vocational studies 

based on integrated science and technology as well as 

maintain our competent and virtuous persons.) 

เป้าหมายสูงสุด   (Ultimate  Goal) 
มุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งโลกอาชีพในระดับสากล 
(RMUTP strives to be a leading university for diverse 

career which is recognized internationally.) กองนโยบายและแผนงาน  ส านักงานอธิการบดี 
กรกฎาคม  2555 

 

ค่านิยมหลัก   (Core Value) 
 “คิดอย่างสร้างสรรค์ ท าอย่างมืออาชีพ” 
(Think creatively Do professionally) 

อัตลักษณ์ของมหาวทิยาลยัฯ  (RMUTP Identity) 

บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เช่ียวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม 
Hands - on Keenness Determination TechnologicaI Expertise lntegrity 

 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ (RMUTP Uniqueness) 
มหาวทิยาลยัแหง่โลกอาชพี 

 (University for diverse careers) 


