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1. กา รขยายตัวทาง เศรษฐกิจทํา ใหเกิดความตองกา รบุ คลากร
ที่ มีความร ูและทักษ ะในวิชาชีพสู ง

2. น โยบายของร ัฐให การส นับสนุ นสถาน ศึกษาที่ผลิตบุคลา กร

ดา นวิชาชีพและเทคโน โลย ี

3. พ ระราชบัญญตัิของมหาวิทยาลัยเทคโน โลย ีราชมงคลลพระนคร

พ .ศ.2548  ทํา ให มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ีราชมงคลพ ระนคร  

จัดการศึกษา ไดหลา กหลาย

จุดแข็ง  (Str e ngt hs)

1. จัดการศึกษาดาน วทิ ยา ศาสตรและเทคโนโลยทีี่ สอดคลองกับแนวทา ง

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. จัดการศึกษ าหลา กห ลายสาขาวิชา ชีพ และครอบคลุมองคความร ูตั้งแต

ระดับ วชิา ชีพขั้นพื้น ฐา นจนถึงขั้น สูง

3. มีบุคลากรที่มีความ ร ูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

4. บัณฑติเปน ที่ตองกา รของตลา ดแรงงาน

5. วิทยาเขตในสั งกัดมีชื่อเสียงทา งดา นวิชาชีพมายาวน าน 
6. มีทํา เลที่ ตั้งที่ดี  

อุป สรรค (Th re ats)

1. กา รจัดการศึกษาท างดา นวิทยาศาส ตรและเทคโน โลยีตองใช

กา รลงทุนสู งในดานอุปกรณและหองปฏิบัติกา ร 

2. น โยบายการปร ับลดของงบประมาณและอัตรากําลัง  ทําให 

กา รดํา เนิ นงานของมห าวิทยาลัยฯ เปน ไป ไดชา 

3. ส ถานศึกษา อืน่  ๆ  ทั้งภาคร ัฐและเอกชนเปดสอน และพัฒนา

กา รศึกษา วิชา ชีพแขนงตา ง ๆ กันอย างกวางขวาง

จุดออน  (We akne sse s)

1. สัดสวนคุณวุฒแิละตําแหนงทา งวิชาการของอา จา รย 

ไมเปนไปตามเกณฑ มา ตรฐา น

2. ระบ บสารสนเท ศยงัไมมีป ระสิท ธิภาพในการบร ิหารจัดการ

เทาที่ ควร  

3. บุคลากรบางสวนขาดแนวคิดเชิงร ุก และ ขาดกระบ วน ทัศนใหม
ใน การแกป ญหา

4. สถาน ที่จ ํากัด ทําใหการขยา ยตัวเปนไปไดยาก 

วิสัยทัศน   (VISIO N)

ภารกิจ ทีต่ องดําเนินก าร  (Miss ion)

1. จัดกา รศึกษา ระดับ อุดม ศึกษา ที่ มุง เนน วิชาชี พบ นพื้ นฐา น

ดา นวิท ยาศา สต รและเทคโน โลยี ที่ มีคุณภ าพ ตา ม

มาตรฐา นส าก ล ส าม ารถ สร า งบั ณฑ ิตพร อ มเขา สูอา ชีพ

2. สรา ง งา น วจิ ัย   สิ่งป ระดิษฐ  น วัตกรรม  เพื่อถา ยทอ ดและ

สรา ง มูลคา เพิ่ม ให แกภ าคก ารผลิ ต ภาคบ ริกา ร และชุ มชน

3. ให บ รกิ ารวิชา กา รแกสั งค ม เพื่ อกา รสร า งอา ชีพอิ สระและ

กา รพัฒน าอา ชีพ โดยย ึดห ลักป ร ัชญาเศรษ ฐกิจพอ เพี ยง

4. ทํา นุ บํา ร ุงศิล ปวัฒน ธรรมและร ักษ าสิ่ งแวดลอม 

เป าประสงค   (Goal)

1. เปน แห ลงการศึก ษา ดา นวิชา ชีพ และเทค โนโลย ี 

เชิง บูรณา กา รที่เขม แข็งและไดม าต รฐาน สากล

2. เปน แห ลงรวม ของ บุ คลา กรที่มี ควา มเชี่ยวชาญดา นวิชา ชีพ

และเท คโนโลย ีเพื่ อผลิต บัณฑ ิตที่ มีคุณภ าพ คุ ณธรรม

3. สร า งสรรคง า นวิจ ัย  นวัตก รรม เพื่ อพั ฒนา กา รเร ียน

กา รสอน  สร า งองคควา มร ูและพั ฒนา ชุมช นท องถิ่น

4. ใหบ ร ิการวิช ากา รแกชุ มชน และทํา นุ บํา ร ุงศิลป วัฒนธรรม

ตลอ ดจนอ นุร ักษ สิ่งแวดลอ ม เพื่ อกา รพัฒนา สั งค มที่ย ั่ง ย ืน

5. ดํา เนิน กา รบร ิห ารจัดก ารเชิงร ุกอย า ง มีป ระสิท ธิภา พและ

เปน ไปต าม หลักธรรม าภิบ าล

“เป นผูน ําก ารจัดก ารศึกษาวิชา ชีพ 

ระดับสากลบนพื้นฐานวิทยาศาสตรแล ะเทคโนโลยี ”

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

มหาวิทยาลัย เทคโนโล ยีราชมงคลพระนคร 

เปาหมายสูงสุด (Ult ima te  Goal )

มหา วทิยาลัยเทคโน โลย ีรา ชม งคลพระนคร

จะพัฒน าไปเป นมห าวทิ ยาลัยในระดับภูมิ ภาคอาเซียน

R MU TP  

i s  g earing  up  to wards  beco ming  a w orl d - class 

A sian  univ ersity

เป าหมายก ารดําเนินงาน  (Target)

๐  นักศึก ษา ดา นวิท ยา ศา สตร แล ะเทคโน โลย ีตอด าน สังคม ศาส ตร 

ในสั ดสวน  75  : 25 ใน ป 2553

๐  ผูสํา เรจ็ก ารศึก ษา มีง าน ทํา /ศึกษา ตอไม ต่ํา กว าร อ ยล ะ 70  

๐  ผูประกอ บกา รมีควา มพึ งพอ ใจในทั กษะ  ความร ูแล ะ

ควา มส าม ารถข องผูสํา เร ็จการศึก ษา ไมต่ํา กวา ร อยละ 80

๐  พัฒนา คุณวุฒ ิอา จา รย ใน สัดส วนป ร ิญญาตร ี : โท  : เอก  

เทา กับ  10 : 75 :  15 ในป  2553

๐  บุคล ากรทุ กคน ไดร ับ การฝก อบรม เฉพ าะดา น ไมนอ ยกวา

2 คร ั้ง /คน/ป  

๐  พัฒนา กา รเร ียนร ูดา น วทิ ยา ศาส ตรและเท คโนโลย ี  โดยมี

ผูสํา เร ็จกา รศึกษา ดา นวิท ยาศ าส ตร และเทค โนโลย ี ร อยล ะ 75

๐  พัฒนาห องปฏิ บัติก ารเฉพ า ะทา ง  ใน สา ขา วิชาที่ เกี่ยวเนื่อ งกั บ

ทิ ศทา งการพั ฒนา อุตส าห กรรมข องประเท ศ อ ย างน อย 5  สา ขา วิชา

๐  พัฒนา ระบบ เทค โนโลย ีส ารส นเท ศ อยา งน อย   3  ระบ บในป  2553

คณุลักษณะของ บัณฑิตที่พึงประสงค

บ ัณฑิ ต

“RM UTP ”

ความค ิดเช ิงสรา งสรร ค 

ท ักษะในก าร ประ กอบอา ชพี

ใช ส ื่อเทค โนโ ลยี ท ี่ท ันสม ัย  

ทักษะ ในก ารสื่อ สาร

วุ ฒิภาวะ ทางส ังคม

ทักษะด านวิทย าศ าสตร  & เทคโ นโ ล ยี

กองน โยบายและแผน งาน    สํานั กงาน อธิกา รบ ดี

ปรัชญา
เทคโนโลยีส ร างคุณคา การศึกษาสรางคน สูสากลด วยปญญา

ปณิธาน
มุ งมั่น  เปนผูนําก ารจดัการศึกษาดานวชิาชีพ
ด วยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ

พั ฒนากําลังคนให มี คุณภาพ   คูคุณธรรม

สูมาตรฐานสากล

ผานมติสภา เมื่อว ันที่ 23  ม กราคม  2551(ครั้ง ที่1)



 
ฉบับใหมผังยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   เพิ่มยุทธศาสตรชาต ิ

และปรับ เปาประสงค กลยุทธ 

และกลวิธี/มาตรการ เปนผูนําการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับสากล บนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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                      : SAR  

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสรางบัณฑิตพรอมเขาสูอาชีพ 

2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพื่อถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มใหแกภาคการผลิต ภาคบริการ และชุมชน 

3. ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อการสรางอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ยุทธศาสตรชาต ิ ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

1. ศูนยกลางการศึกษาและความรู (Hub) ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความ

เขมแข็ง 

3. ศูนยสงเสริมการเรียนรูตลอดจนถายทอดความรูดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่ไดมาตรฐานเพื่อความเปนอยูที่ดีของคนไทย 
ประเด็นยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

ยุทธศาสตร 

(กลยทุธหลัก) 

กลวิธี/มาตรการ 

1. เปนแหลงการศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี 

    เชิงบูรณาการที่เขมแข็งและไดมาตรฐานสากล 

5. สรางสรรคงานวิจัย นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียน 

    การสอน สรางองคความรู และพัฒนาชุมชนทองถิ่น 

4. ใหบริการวิชาการแกชุมชน และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   

    ตลอดจนอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 

5.1 เพิ่มปริมาณและคุณคา 

      ของงานวิจัย สิ่งประดิษฐ  

      และนวัตกรรม 

4.1 ใหบริการวิชาการที่มี 

     คุณภาพในหลากหลาย 

     สาขาวิชาชีพ      

4.2 อนุรักษ สงเสริม และ 

      ทํานุบํารุงสิ่งแวดลอม  

      ศิลปวัฒนธรรม 

1.1.1 พัฒนาหลักสูตรเดิม สรางหลักสูตร 

         นานาชาติและหลักสูตรการศึกษาแบบ 

         สองปริญญา  

1.1.2 ขยายหลักสูตร ปริญญาโท ปริญญาเอก และ 

         ขยายฐานการผลิตบัณฑิตวิชาชีพสู 

         วิทยาลัยเทคนคิและอาชีวศกึษา 

1.1.3 พัฒนากลไกการเทียบโอนเพื่อสงเสริม 

         การศึกษาตลอดชีวิต  

1.1.4 สงเสริมการสอนแบบ  

         Problem-Based Learning 

1.1.5 รวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งใน 

         และตางประเทศ 

1.1.6 สรางศูนยแหงความเปนเลิศทางวิชาการ  

1.3.1 ปรบัปรงุระบบฐานขอมูลเพื่อใหได 

         ขอมูลเชิงวิเคราะหสําหรับนําไปใช 

        ในการบริหารจัดการ 

1.3.2 พัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอร  

1.3.3 ปรบัปรงุระบบสารสนเทศเพื่อการ 

         กํากับและประเมินผล  

1.3.4 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน ICT 

         ใหทั่วถึงและตอเนื่อง 

1.3.5 พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา 

         เพื่อชวยใหนักศึกษาสามารถเรียนรู 

         ไดดวยตนเอง 

2.1.1 พัฒนาบคุลากรใหมีคุณวุฒกิารศึกษา 

        และตําแหนงวิชาการสูงขึ้น  

2.1.2 เพิ่มศักยภาพในการทํางานของอาจารย 

         นักวิจัย และสายสนับสนุน 

2.1.3 สรางผูบรหิารรุนใหมีที่มีภาวะผูนํา 

         ทันสมัย และมีวิสัยทัศน  

2.1.4 วางกรอบความกาวหนาของบุคลากร 

         และมีมาตรการสรางขวัญกําลังใจ 

         ในการปฏิบัติงาน 

2.1.5 สรรหาบคุลากรเขาใหมทั้งชาวไทย 

         และชาวตางประเทศที่มีคุณภาพ  

5.1.1 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดษิฐ และ 

         นวัตกรรมเชิงบูรณาการ 

5.1.2 รวมมือกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและ 

         บริการในการทําวิจัย 

5.1.3 พัฒนางานวิจัยที่เกิดจากความรวมมือ 

         ระหวางอาจารยและนักศึกษา 

5.1.3 สรางทีมงานทําวิจัยในหัวขอที่กําลัง 

         เปนที่ตองการของสังคม 

5.1.4 ทํางานวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยทั้งใน 

         และตางประเทศ 

5.1.5 ตอยอดงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และ 

         นวัตกรรม เพื่อการพัฒนา การเผยแพร 

         ประโยชนและสรางเปนทรัพยสินทาง 

         ปญญา 

4.1.1 พัฒนาศนูยบมเพาะธุรกิจและ 

         ถายทอดเทคโนโลยีใหมีความเขมแขง็ 

4.1.2 ปรับปรงุหลักสูตรระยะสั้นใหได 

         มาตรฐานเพื่อการใหบริการและ 

         การหารายได 

4.1.3 รวมมือเพื่อกระจายโอกาสทางศึกษา 

         ใหกับพนักงานของสถานประกอบการ 

4.1.4 สรางเครือขายความรวมมือในการให 

         บริการวิชาการกับภาครัฐและเอกชน 

          ทั้งในและตางประเทศ 

4.1.5 บูรณาการการใหบริการวิชาการใน 

         หลักสูตรการเรียนการสอน 

3.1.1 วางระบบสนับสนนุการบริหารจัดการใหมี 

         ความเขมแข็ง 

3.1.2 ปรบัปรงุแกไขกฎระเบียบ และลดขั้นตอนในการ 

         ปฏิบัติงาน 

3.1.3 หารายไดจากการบริหารทรัพยสิน 

3.1.4 เชื่อมโยงความสัมพันธใกลชิดกับศิษยเกา/ชุมชน  

         เพื่อการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

3.1.5 ประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณใหเปนที ่

         ยอมรับของสังคม 

3.1.6 สรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

2.2.1 พัฒนานักศึกษาใหมคีวามเชี่ยวชาญทักษะวิชาชีพพรอมปฏิบัติงาน และสงเสริมใหคนควา 

        หาความรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

2.2.2 สรางเครือขายความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมและบริการเพื่อพัฒนาโครงการสหกจิศึกษา 

2.2.3 รวมมือเพื่อแลกเปลีย่นนักศึกษากบัมหาวิทยาลัยทัง้ในและตางประเทศ  

2.2.4 จัดกิจกรรมและโครงการรวมกับภาครัฐและเอกชนทัง้ในและตางประเทศเพื่อเสริมสรางความรูและ คุณธรรม 

2.2.5 สนับสนุนโครงการวิจัยของนักศึกษา  

2. เปนแหลงรวมของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพ 

    และเทคโนโลยีเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม 

3. ดําเนินการบริหารจัดการเชิงรุกอยางมี  

    ประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

1.1 จัดการเรียนการสอนที่มี 

      คุณภาพและขยายโอกาส  

      ทางการศึกษาวิชาชีพ 

1.2 มีระบบประกันคุณภาพ 

      และมีการดําเนินการ 

      อยางมีประสิทธิภาพ 

1.3 มีการพัฒนาระบบ 

      สารสนเทศและ 

      การสื่อสารอยางตอเนื่อง 

2.1 มีการพัฒนาบุคลากรใน    

      ทุกดานเพื่อใหมีความ 

      เชี่ยวชาญและทันสมัย 

2.2 มีการพัฒนาคุณภาพ 

      บัณฑิตเพื่อใหมีคุณธรรม 

      และพรอมในการทํางาน 

3.1 การบริหารจัดการมีคุณภาพ  

       รวดเร็ว และเปนไปตาม 

       หลักธรรมาภิบาล 

2. สรางคนดี คนเกง มีทักษะในงานพัฒนาใหเปนทุนมนุษย (Human Capital) 

ของประเทศ 

1.2.1 ใหมีระบบประกันคุณภาพภายในที่ไดมาตรฐานและครอบคลุมการประกันคุณภาพ 

         ภายนอก 

1.2.2 นําผลการประเมินคุณภาพมาพัฒนาการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง  

1.2.3 ใหมีการกํากับคุณภาพการจัดการศึกษาอยางใกลชิดในทุกสาขา 

1.2.4 มุงสูระบบประกันคุณภาพ PMQA 

4.2.1 ดําเนินกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม และศิลปวัฒนธรรมรวมกับชุมชนอยาง 

         ตอเนื่อง  

4.2.2 ทําการศึกษาคนควาที่ผสมผสานเทคโนโลยีกับภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อการพัฒนา 

         สิ่งแวดลอม และศิลปวัฒนธรรมที่ยั่งยืน 

4.2.3 สอดแทรกการอนุรักษ สงเสริม และทํานุบํารุงสิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรมในหลักสูตร 

         การเรียนการสอน 


