ผังยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิสัยทัศน์

มหาวิ ท ยาลั ยชั้นนาแห่ ง โลกอาชีพ
1.
2.
3.
4.

พันธกิจ

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มงุ่ เน้นวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสร้างบัณฑิตพร้ อมเ้้าส่่อาชีพ
สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดและสร้างม่ลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการผลิต ภาคบริการ และชุมชน
ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อการสร้างอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม

สังคม และคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

1.จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
1. เป็นแหล่งการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิง
บ่รณาการที่เ้้มแ้็งและได้มาตรฐานสากล

1.1 พัฒนาหลักส่ตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ้อง
สังคม ชุมชน

ยุทธศาสตร์
(กลยุทธ์หลัก)

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม

1.2 สร้างความเ้้มแ้็งทาง
วิชาชีพเฉพาะทาง

2. สร้างคนคุณภาพส่่โลกอาชีพ
(สร้างคนเก่งและคนดีที่มีทักษะวิชาชีพ)

1.3 บริหารจัดการเชิงรุก

3.สร้างและถ่ายทอดองค์ความร่้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิง
บ่รณาการที่ได้มาตรฐาน

2.พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยยึดหลัก
้อง เศรษฐกิจพอเพียง
U

2.1 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า และ
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
U

5. สร้างและถ่ายทอดองค์ความร่้เชิงบ่รณาการ
เพื่อการแ้่ง้ันในระดับชาติและนานาชาติ

4. เป็นแหล่งทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม

U

5.1 พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
เชิงบ่รณาการ เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่ได้
มาตรฐานเพื่อการแ้่ง้ันในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ

2.2 พัฒนาศักยภาพ้องบุคลากร 3.1 ให้บริการวิชาการแก่สังคม
4.1 สนับสนุนและสืบสาน
ทางการศึกษาทุกระดับ
เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึด งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และรักษาสิง่ แวดล้อม
หลัก ้อง เศรษฐกิจพอเพียง
U

U

กลวิธี / มาตรการ
1.1.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักส่ตรที่ตอบสนอง
ความต้องการ้องสังคมและชุมชน
(ยกตัวอย่าง : - หลักส่ตรสาหรับผ่้ส่งอายุ
- หลักส่ตรอาหารเพื่อสุ้ภาพ
- หลักส่ตรการนวดเพื่อผ่อนคลาย)
1.1.2. พัฒนาหลักส่ตรต่อยอดให้แก่ผ่้มีงานทาและ
บัณฑิตที่จบการศึกษา
1.1.3 พัฒนาหลักส่ตร รองรับสภาพบริบท้องสังคม
(ตรี + โท , ตรี + ประกาศนียบัตร)
1.1.4 สร้างหลักส่ตรนานาชาติเพื่อก้าวไปส่่สากล
(ยกตัวอย่าง : อาหาร การท่องเที่ยว และการโรงแรม)
1.1.5 พัฒนาหลักส่ตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศ
และต่างประเทศ
1.1.6 พัฒนาหลักส่ตรร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน
(ยกตัวอย่าง : - พัฒนาหลักส่ตรร่วมกับโรงเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษา และสถานประกอบการ)
1.1.7 จัดการเรียนการสอน E-Learning
1.1.8 จัดระบบเทียบโอนประสบการณ์
1.1.9 ประเมินผลหลักส่ตรอย่างต่อเนื่อง
U

U

U

U

1.2.1 พัฒนาห้องปฏิบัติการ
1.2.2 พัฒนา ระบบ ห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)
1.2.3 พัฒนาการเรียนร่้โดยใช้
ICT เป็นฐาน (ICT – Based
Learning)
1.2.4 จัดทา หลักส่ตร มาตรฐาน
วิชาชีพ และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษา (TQF)
1.2.5 พัฒนาการจัดการความร่้
โดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICT –
Based Knowledge)
1.2.6 จัดตั้งศ่นย์นวัตกรรมเพื่อ
การเรียนร่้ (ศ่นย์โสตทัศนศึกษา
ที่เน้นนวัตกรรมเพื่อการเรียนร่)้
1.2.7 เร่ง ส่งเสริมสหกิจศึกษา
เต็มร่ปแบบ
1.2.8 พัฒนาระบบคุณภาพที่
เน้นมาตรฐานสากล
U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

1.3.1 สร้างเครือ้่ายฐาน้้อม่ล และ
ระบบสารสนเทศ เพือ่ การบริหาร
1.3.2 พัฒนาผ่้บริหารยุคใหม่ทพี่ งึ
ประสงค์
1.3.3 ปรับปรุงพัฒนาระบบงานส่่การ
เปลี่ยนแปลง
1.3.4 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
(ยกตัวอย่าง :- จัดตาม Event
- จัดนิทรรศการ
- จัด Road Show ต่าง ๆ)
1.3.5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ICT เพื่อการบริหารจัดการและการ
ให้บริการทางการศึกษา
1.3.6 แนะแนวการศึกษาเชิงรุก
(ยกตัวอย่าง :
- นัดพบสถานประกอบการ
- นัดพบโรงเรียนในเ้ตพื้นที่และ
สัญจรไปยังโรงเรียนนอกเ้ตพืน้ ที่)
1.3.7 หารายได้จากสินทรัพย์และองค์
ความร่้ที่บุคลากรมีอย่่
1.3.8 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
U

2.1.1 เตรียมความพร้อมนักศึกษาส่่
โลกอาชีพ
2.1.2 พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
2.1.3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
การสร้างบัณฑิตให้เป็นคนอย่างสมบ่รณ์
2.1.4 สร้างเสริมสุ้ภาวะทีด่ ีให้แก่
นักศึกษา
2.1.5 แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับ
นานาชาติ
2.1.6 ทาความร่วมมือกับสถานศึกษา/
สถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ
2.1.7 จัดการเรียนร่้เพื่อเสริมสร้างและ
ซ่อมเสริมฐานความร่้ให้แก่นักศึกษา
(ยกตัวอย่าง : - พัฒนา e-Learning
เพือ่ การสอนซ่อมเสริม
- ค่ายปรับพืน้ ฐาน)
2.1.8 พัฒนาองค์กรนักศึกษาให้เ้้มแ้็ง
2.1.9 จัดตัง้ สมาคมศิษย์เก่าและชุมชน
สัมพันธ์ระดับคณะและระดับ
มหาวิทยาลัย
U

2.2.1 ปล่กจิตสานึก การมีส่วนร่วมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
2.2.2 สร้างเครือ้่ายความร่วมมือการ
จัดการความร่้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ้อง
บุคลากร
2.2.3 สร้างเสริมสุ้ภาวะที่ดีให้แก่บุคลากร
2.2.4 จัดทา Training Roadmap
สาหรับสายวิชาการ (ยกตัวอย่าง :
- พัฒนาความร่้ด้านวิชาชีพ
- ให้อาจารย์ฝึกอบรมในสถาน
ประกอบการหรือทางานร่วมกับ
ผ่้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
- ฝึกอบรมส่่การเป็นอาจารย์แห่ง
อนาคต)
2.2.5 จัดทา Training Roadmap
สาหรับสายสนับสนุน (ยกตัวอย่าง :
- พัฒนาความร่้
- พัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน)
2.2.6 พัฒนาความก้าวหน้า้อง
บุคลากร
U

3.1.1 พัฒนาหลักส่ตรระยะสั้นที่ได้รับ
การพัฒนาเพื่อส่งเสริมอาชีพเดิม และ
สร้างอาชีพใหม่ให้แก่ชุมชนบน
พื้นฐาน ้อง เศรษฐกิจพอเพียง
3.1.2 จัดตั้ง หน่วย วิชาการ และ
วิชาชีพในต่างประเทศ
3.1.3 ผลิตสื่อเพื่อสร้างและพัฒนา
วิชาชีพทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
3.1.4 พัฒนา ศ่นย์สารนิเทศและการ
บริการวิชาการ (e-Resource)
3.1.5 พัฒนาศ่นย์ภาษาเพื่อให้บริการ
วิชาการ
3.1.6 พัฒนา หน่วย / ศ่นย์ซ่อมบารุง
เครื่องจักร
3.1.7 สร้างเครือ้่ายความร่วมมือการ
บริการวิชาการร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก ภาครัฐและเอกชน ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
U

U

U

U

U

U

U

U

U

4.1.1 บ่รณาการการจัดกิจกรรมด้าน
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และ
สิ่งแวดล้อมให้หลากหลาย ร่วมกับ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
4.1.2 ส่งเสริมการศึกษา การนา
เทคโนโลยีผสมผสานกับภ่มิปัญญา
ท้องถิ่น
4.1.3 บ่รณาการการอนุรักษ์
ส่งเสริม และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ใน
การจัดการศึกษา และการให้บริการ
วิชาการ
4.1.4 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมส่่
สากล
4.1.5 จัดตั้งศ่นย์อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
U

U

U

U

5.1.1 ทาวิจัยร่วมกับภาครัฐและ
เอกชน
5.1.2 สร้างเครือ้่ายการวิจัย
แบบบ่รณาการ
5.1.3 พัฒนา ศักยภาพ นักวิจัย
5.1.4 พัฒนานักวิจัยมืออาชีพ
5.1.5 จัดตั้ง ศ่นย์แก้ปัญหาและ
พัฒนางานวิจัย
5.1.6 พัฒนา หน่วย บ่มเพาะ
ธุรกิจ
5.1.7 พัฒนางานวิจัยสถาบันเพื่อ
พัฒนาระบบงาน
5.1.8 จัดตั้งหน่วยจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา
U

U

U

U

U

5.2 เผยแพร่และถ่ายทอดองค์
ความร่้ส่ความเป็นเลิศ

5.2.1 จัดตั้งศ่นย์ความเป็นเลิศในด้าน
ต่าง ๆ
- จัดตั้งศ่นย์วิจัยหุ่นยนต์อัจฉริยะ
- จัดตั้งศ่นย์วิจัยอาหาร
- จัดตั้งศ่นย์วิจัยสิ่งทอ
- จัดตั้งศ่นย์วิจัยวิศวกรรม และ
เทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
- จัดตั้งศ่นย์วิจัยและจัดการทาง
ธุรกิจ
- จัดตั้งศ่นย์วิจัยและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
5.2.2 จัดตั้งหน่วยประสานงานเพื่อ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้าง
เครือ้่ายด้านงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/
นวัตกรรม ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)
1. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทางด้านวิชาชีพและผลิตบัณฑิตมา
ยาวนาน
2. บัณฑิตมีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
3. สถานที่ตั้งอยู่กลางใจเมือง มีทาเลที่เหมาะสม
4. มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
5. จัดการศึกษาหลากหลายสาขาวิชาชีพและครอบคลุม
องค์ความรู้ตั้งแต่ระดับวิชาชีพขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง
6. มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นด้านวิชาชีพที่สามารถให้บริการวิชาการ
แก่สังคม
7. การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
8. มีระบบประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง
9. มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทาให้
บุคลากรมีความรู้ และประสบการณ์
10. มหาวิทยาลัยมีแผนและการดาเนินงานรองรับการก้าว
เข้าสู่ AEC
โอกาส (Opportunities)
1. เป็นมหาวิทยาลัยทางเลือกสาหรับนักศึกษาเพื่อมุ่งสู่วิชาชีพ
2. การขยายตัวทางเศรษฐกิจทาให้เกิดความต้องการบัณฑิต
นักปฏิบัตทิ ี่มีความรู้ และทักษะในวิชาชีพ
3. นโยบายของรัฐให้การสนับสนุนสถานศึกษาที่ผลิตบุคลากร
ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และภาคเอกชนให้การสนับสนุน
เช่นกัน
4. ประชาคมอาเซียนเป็นโอกาสในการพัฒนามหาวิทยาลัย
5. ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
เป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสมากขึ้น
6. นโยบายภาครัฐสนับสนุนด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา
เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพ ทาให้การทางานคล่องตัว
7. มหาวิทยาลัยมีนักเรียนโควตา ซึ่งเป็นนักเรียน (Input) ที่มี
ผลการเรียนดี
8. โครงสร้างประชากร เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยสามารถ
จัดการศึกษาได้หลากหลาย
ภารกิจที่ต้องดาเนินการ (Mission)
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล สามารถสร้างบัณฑิตพร้อมเข้าสู่อาชีพ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดและ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการผลิต ภาคบริการ และชุมชน
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อการสร้างอาชีพอิสระและ
การพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ขาดผู้บริหารมืออาชีพ
2. บุคลากรและนักศึกษาขาดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
3. ขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุน ทาให้ต้องใช้บุคลากรสายสอน
รับภาระงาน สนับสนุน ควบคู่กัน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย
4. ผู้บริหารใหม่บางส่วนยังขาดทักษะประสบการณ์ด้านการบริหาร
5. สถานที่จากัดทาให้การขยายตัวเป็นไปได้ยาก
6. บุคลากรบางส่วนขาดแนวคิดเชิงรุก และกระบวนทัศน์ใหม่
ในการแก้ปัญหา
7. ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
8. การนาผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนายังไม่สมบูรณ์
9. งานวิจัยบางสาขายังมีน้อย
10. การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรขาดประสิทธิภาพ
11. สัดส่วนคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
12. สภาพภูมิทัศน์ยังไม่เอื้อในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครยังไม่ได้เตรียม
ความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
14. บุคลากรบางส่วน ยังไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ
อุปสรรค (Threats)
1. นักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับดีได้รับโอกาสทางเลือก
จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงดั้งเดิม
2. การเปิดการศึกษาเสรีทาให้มหาวิทยาลัยฯ มีคู่แข่งมาก
สถานศึกษาอืน่ ทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดสอนและ
จัดการศึกษาวิชาชีพแขนงต่างๆ กัน อย่างกว้างขวาง
3. การจัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต้องใช้การลงทุนสูงในด้านอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ
4. โครงสร้างประชากรส่งผลให้ประชากรวัยเรียนลดลง
เป้าประสงค์ (Goal)
1. เป็นแหล่งการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี
เชิงบูรณาการที่เข้มแข็งและได้มาตรฐานสากล
2. สร้างคนคุณภาพสู่โลกอาชีพ
(สร้างคนเก่งและคนดีที่มีทักษะวิชาชีพ)
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เป็นแหล่งทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
5. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงบูรณาการเพื่อการแข่งขัน
ในระดับชาติและนานาชาติ

U

เป้าหมายการดาเนินงาน (Target)

1. นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อด้านสังคมศาสตร์ในสัดส่วน 70:30 ในปี 2565
2. สร้า งหลักสู ตรบัณฑิ ตศึกษาเพิ่ มขึ้นร้อ ยละ 15 ของหลักสู ต รทั้ง หมดภายในปี 2565
3. นา งานวิ จั ย / สิ่ งประดิษฐ์ / นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ทันสมัย
มาใช้ ในการจัด การเรี ยนการสอนทุกหลักสู ตรภายในปี 2565
4. สร้า งหลักสู ตรนานาชาติ 3 หลั กสูตร ภายในปี 2565
5. ความร่ ว มมือ ทางวิชาการทั้ งในและต่ างประเทศทุก คณะภายในปี 2565
6. มี งานบริการวิช าการ/วิช าชี พ เพื่อ การพั ฒนาคุณภาพชีวิ ตและสัง คม รวมทั้ งถ่า ยทอด
ความรู้ และเทคโนโลยีสู่ชุม ชน อย่างน้อ ย 3 อาชีพ 3 ชุมชน ต่อ ปี
7. การอนุรักษ์ สื บสาน บู รณาการ สร้า งสรรค์ศิ ลปวั ฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อ ม
ที่โ ดดเด่น จานวน 9 โครงการต่อ ปี
8. พั ฒนาคุณวุฒิอ าจารย์ ในสั ดส่ว นปริ ญญาตรี :โท:เอก เท่ากับ 0:80:20 ภายในปี 2565
9. ตาแหน่ งทางวิ ชาการสัดส่ วน อ:ผศ.:รศ.:ศ เท่ากับ 5:85:9:1 ภายในปี 2565
10. สัดส่ วนนั กศึกษา ป.ตรี :ป.โท:ป.เอก เท่ากับ 80:18:2 ภายในปี 2565
11. มี การแลกเปลี่ยนอาจารย์แ ละนักศึกษากับสถาบัน การศึกษาในต่างประเทศทุ กคณะ
12. ผลิ ตบัณฑิต ให้มีคุณภาพถึ งพร้อ มด้ วยคุณ ธรรม จริ ยธรรม มีค วามเชี่ย วชาญ
ในวิชาชี พ ที่ส อดคล้อ งกับความต้อ งการ และความพึง พอใจของสังคม
13. พั ฒนาอาจารย์ และนัก ศึกษาโดยความร่ว มมือ ทางวิ ชาการและวิชาชี พ
กับสถานประกอบการทั้ง ในและ/หรือ ต่างประเทศทุก คณะ
14. อาจารย์และนั กศึกษามี ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติแ ละระดับนานาชาติ
อย่างน้อ ย 9 รางวั ลต่อ ปี
15. สร้า งศูน ย์อ งค์ค วามรู้ / นวั ตกรรมเพื่อ พั ฒนาวงการวิช าชีพ
16. สัดส่วนงานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยี: สร้างองค์ความรู้ เท่ากับ 70:30 ภายในปี 2565
17. งานวิ จัย / สิ่ง ประดิษฐ์ / นวัต กรรม ได้รับการจดทะเบีย นทรั พ ย์สินทางปั ญ ญา
หรือ สิทธิบั ตรไม่น้อ ยกว่ าร้อ ยละ 5 ของงานวิจั ย ฯทั้ง หมดภายในปี 2565
18. งานวิ จัย / สิ่ง ประดิษฐ์ / นวัต กรรม เผยแพร่ หรือ ถ่ ายทอด ในระดับชาติและ/
หรือ นานาชาติ ไ ม่น้อ ยกว่าร้อ ยละ 50 ของงานวิจัย ฯทั้ง หมดภายในปี 2565
19. นา งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมและในเชิงพาณิชย์
ไม่น้อ ยกว่ าร้อ ยละ 5 ของงานวิจัย ฯทั้ง หมดภายในปี 2565
U

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิสัยทัศน์ (Vision)
“มหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งโลกอาชีพ ”

(A Leading University for Diverse Careers )

ปรัชญา (Philosophy)
สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่ โลกอาชีพ

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

ปณิธาน (Determination)
มุง่ มัน่ เป็นผูน้ าการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ พัฒนากาลังคนให้มคี ณ
ุ ภาพ
คูค่ ณ
ุ ธรรม สูม่ 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.)

ค่านิยมหลัก (Core Value)

U

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ (RMUTP Identity)

บัณฑิตนักปฏิบัติ

Hands - on

ใฝ่รู้

สู้งาน

เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม

Keenness Determination TechnologicaI Expertise

lntegrity

“คิดอย่างสร้างสรรค์ ทาอย่างมืออาชีพ ”

(Think creatively Do professionally)

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ (RMUTP Uniqueness)

เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal)

มหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ

มุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งโลกอาชีพในระดับสากล

(University for diverse careers)

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

กองนโยบายและแผนงาน สานักงานอธิการบดี
กรกฎาคม 2555

