
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มหาวิทยาลัยชั้นนําแห่งโลกอาชีพ ผลิตผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคุณค่าสู่สากล 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสรางบัณฑิตพรอมเขาสูอาชีพ 

2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพื่อถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มใหแกภาคการผลิต ภาคบริการ และชุมชน 

3. ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อการสรางอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

ยุทธศาสตรการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม ยุทธศาสตรชาติ 

2. พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็นยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

ยุทธศาสตร 

(กลยุทธหลัก) 

กลวิธี / มาตรการ 

1. เปนแหลงการศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิง 

    บูรณาการที่เขมแข็งและไดมาตรฐานสากล 

2. สรางคนคุณภาพสูโลกอาชีพ  

    (สรางคนเกงและคนดีที่มีทักษะวิชาชีพ) 

1.1 พัฒนาหลักสูตรให

สอดคลองกับความตองการของ

สังคม ชุมชน 

1.2 สรางความเขมแข็งทาง

วิชาชีพเฉพาะทาง 

3.1 ใหบริการวิชาการแกสังคม 

เพื่อสรางและพัฒนาอาชีพโดยยึด

หลักของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให

เปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา และ

มีคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค 

1.1.1 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของ

สังคมและชุมชน 

 (ยกตัวอยาง :  -  หลักสูตรสําหรับผูสูงอายุ 

                       - หลักสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ 

                       - หลักสูตรการนวดเพื่อผอนคลาย) 

1.1.2. พัฒนาหลักสูตรตอยอดใหแกผูมีงานทําและ

บัณฑิตที่จบการศึกษา 

1.1.3 พัฒนาหลักสูตรรองรับบริบทของสังคม (ตรี + 

โท , ตรี + ประกาศนียบัตร) 

1.1.4 สรางหลักสูตรนานาชาติเพื่อกาวไปสูสากล 

(ยกตัวอยาง : อาหาร การทองเที่ยว และการโรงแรม) 

1.1.5 พัฒนาหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยในประเทศ 

และตางประเทศ  

1.1.6 พัฒนาหลักสูตรรวมกับองคกรภาครัฐและเอกชน    

(ยกตัวอยาง : - พัฒนาหลักสูตรรวมกับโรงเรียน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา และสถานประกอบการ) 

1.1.7 จัดการเรียนการสอน E-Learning  

1.1.8 จัดระบบเทียบโอนประสบการณ 

1.1.9 ประเมินผลหลักสูตรอยางตอเนื่อง  

1.2.1 พัฒนาหองปฏิบัติการ 

1.2.2 พัฒนาระบบหองสมุด

อิเล็กทรอนิกส (e-Library) 

1.2.3 พัฒนาการเรียนรูโดยใช 

ICT เปนฐาน (ICT – Based 

Learning) 

5.1.5  จัดตั้ง ศูนยแกปญหาและ

พัฒนางานวิจัย 

1.2.4 จัดทําหลักสูตรมาตรฐาน

วิชาชีพและกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิการศึกษา (TQF) 

1.2.5 พัฒนาการจัดการความรู

โดยใช ICT เปนฐาน (ICT – 

Based Knowledge)  

1.2.6 จัดตั้งศูนยนวัตกรรมเพื่อ

การเรียนรู (ศูนยโสตทัศนศึกษา

ที่เนนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู) 

1.2.7 เรงสงเสริมสหกิจศึกษา

เต็มรูบแบบ 

1.2.8 พัฒนาระบบคุณภาพที่

เนนมาตรฐานสากล 

3. ใหบริการวิชาการแกสังคมโดยยึดหลัก 

    ของเศรษฐกิจพอเพียง  

4.1 สนับสนุนและสืบสาน   

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

และรักษาสิ่งแวดลอม 

4. เปนแหลงทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดลอม 

2.2.1 ปลูกจิตสํานกึการมีสวนรวมและ

ความรับผิดชอบตอสังคม 

2.2.2 สรางเครือขายความรวมมือการ

จัดการความรู เพื่อพัฒนาศกัยภาพของ

บุคลากร 

2.2.3 สรางเสริมสุขภาวะที่ดีใหแกบุคลากร  

2.2.4 จัดทํา Training Roadmap 

สําหรับสายวิชาการ  (ยกตัวอยาง :  

     - พัฒนาความรูดานวิชาชีพ 

     - ใหอาจารยฝกอบรมในสถาน 

          ประกอบการหรือทาํงานรวมกับ 

          ผูเชี่ยวชาญทั้งในประเทศและ 

          ตางประเทศ 

      - ฝกอบรมสูการเปนอาจารยแหง 

         อนาคต) 

2.2.5 จัดทํา Training Roadmap 

สําหรับสายสนับสนนุ  (ยกตัวอยาง :  

     - พัฒนาความรู 

     - พัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน) 

2.2.6 พัฒนาความกาวหนาของ

บุคลากร 

1.3.1 สรางเครือขายฐานขอมูล และ

ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร 

1.3.2  พัฒนาผูบริหารยุคใหมที่พึง

ประสงค 

1.3.3 ปรับปรุงพัฒนาระบบงานสูการ

เปลี่ยนแปลง 

1.3.4 ประชาสัมพันธเชิงรุก 

(ยกตัวอยาง :- จัดตาม Event   

                     - จัดนิทรรศการ  

                     - จัด Road Show ตาง ๆ ) 

1.3.5 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน 

ICT เพื่อการบริหารจดัการและการ

ใหบริการทางการศึกษา  

1.3.6  แนะแนวการศึกษาเชิงรุก 

(ยกตัวอยาง : 

     - นัดพบสถานประกอบการ 

     - นัดพบโรงเรียนในเขตพื้นที่และ 

         สัญจรไปยังโรงเรียนนอกเขตพื้นที่) 

1.3.7 หารายไดจากสนิทรัพยและองค

ความรูที่บุคลากรมีอยู 

1.3.8 พัฒนาระบบบรหิารจัดการ

องคกรดวยหลักธรรมาภิบาล 

3.1.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ไดรับ

การพัฒนาเพื่อสงเสริมอาชีพเดิม และ

สรางอาชีพใหมใหแกชุมชนบน

พื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1.2 จัดตั้งหนวยวิชาการ และ

วิชาชีพในตางประเทศ 

3.1.3 ผลิตสื่อเพื่อสรางและพัฒนา

วิชาชีพทั้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ 

3.1.4 พัฒนาศูนยสารนิเทศและการ

บริการวิชาการ (e-Resource) 

3.1.5 พัฒนาศูนยภาษาเพื่อใหบริการ

วิชาการ 

3.1.6 พัฒนาหนวย / ศูนยซอมบํารุง

เครื่องจักร 

3.1.7 สรางเครือขายความรวมมือการ

บริการวิชาการรวมกับหนวยงาน

ภายนอกภาครัฐและเอกชนทั้ง

ภายในประเทศและตางประเทศ 

5.2.1 จัดตั้งศูนยความเปนเลิศในดาน

ตาง ๆ 

     - จัดตั้งศูนยวิจัยหุนยนตอัจฉริยะ   

     - จัดตั้งศูนยวิจัยอาหาร 

     - จัดตั้งศูนยวิจัยสิ่งทอ  

     - จัดตั้งศูนยวิจัยวิศวกรรม และ 

       เทคโนโลยีอยางยั่งยืน 

     - จัดตั้งศูนยวิจัยและจัดการทาง 

       ธุรกิจ 

     - จัดตั้งศูนยวิจัยและออกแบบ   

       ผลิตภัณฑ  

5.2.2  จัดตั้งหนวยประสานงานเพื่อ

การเผยแพรประชาสัมพันธ และสราง

เครือขายดานงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ/

นวัตกรรม ระดับชาติและระดับ

นานาชาติ 

2.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ทางการศึกษาทุกระดับ 

4.1.1 บูรณาการการจัดกิจกรรมดาน

อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย และ

สิ่งแวดลอมใหหลากหลายรวมกับ

ชุมชนอยางตอเนื่อง 

4.1.2 สงเสริมการศึกษา การนํา

เทคโนโลยีผสมผสานกับภูมิปญญา

ทองถิ่น 

4.1.3  บูรณาการการอนุรักษ    

สงเสริม และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ใน

การจัดการศึกษา และการใหบริการ

วิชาการ  

4.1.4 เผยแพรศิลปวัฒนธรรมสู

สากล 

4.1.5  จัดตั้งศูนยอนุรักษ ศิลป-

วัฒนธรรม  

5. สรางและถายทอดองคความรูเชิงบูรณาการ  

     เพื่อการแขงขันในระดับชาติและนานาชาติ 

1.3  บริหารจัดการเชิงรุก 5.2 เผยแพรและถายทอดองค 

      ความรูสูความเปนเลิศ  

2.1.1 เตรียมความพรอมนักศึกษาสู

โลกอาชีพ 

2.1.2 พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาชีพ 

2.1.3 สงเสรมิคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ

การสรางบัณฑิตใหเปนคนอยางสมบูรณ 

2.1.4 สรางเสริมสุขภาวะที่ดีใหแก

นักศึกษา 

2.1.5 แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับ

นานาชาต ิ

2.1.6 ทําความรวมมอืกับสถานศึกษา/

สถานประกอบการทั้งในและตางประเทศ  

2.1.7 จัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางและ

ซอมเสริมฐานความรูใหแกนักศึกษา  

(ยกตัวอยาง : - พัฒนา e-Learning  

                       เพื่อการสอนซอมเสริม 

                    - คายปรับพื้นฐาน) 

2.1.8 พัฒนาองคกรนักศึกษาใหเขมแขง็ 

2.1.9 จัดตั้งสมาคมศษิยเกาและชุมชน

สัมพันธระดับคณะและระดับ

มหาวิทยาลัย 

1. จัดการศึกษาดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยทีี่มีคุณภาพ 
3. สรางและถายทอดองคความรูดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิง

บูรณาการที่ไดมาตรฐาน  

ิระดับนานาชาต

5.1 พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ

เชิงบูรณาการ เพื่อประโยชนเชิงพาณิชยที่ได

มาตรฐานเพื่อการแขงขันในระดับชาติและ

ฉบับปรับปรุงใหม

(เริ่มใชปงบประมาณ พ.ศ.2555) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันและเสริมสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ 

ังคม ส้ําในื่อมลลหดความเพื่อลเ

 

5.1.6  พัฒนาหนวยบมเพาะธุรกิจ 

5.1.7  พัฒนางานวิจัยสถาบันเพื่อ

พัฒนาระบบงาน 

5.1.8  จัดตั้งหนวยจัดการ

ทรัพยสินทางปญญา 

5.1.2  สรางเครือขายการวิจัย

แบบบูรณาการ 

5.1.3  พัฒนาศักยภาพนักวิจัย  

5.1.4  พัฒนานักวิจัยมืออาชีพ 

5.1.1  ทําวิจัยรวมกับภาครัฐและ

เอกชน  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) 

โอกาส (Opportunities) 

1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจทําใหเกิดความตองการบุคลากร 

    ที่มีความรูและทักษะในวิชาชีพและบัณฑิตนักปฏิบัติ 

2. นโยบายของรัฐใหการสนับสนุนสถานศึกษาที่ผลิตบุคลากรดาน 

    วิชาชีพและเทคโนโลยี และภาคเอกชนใหการสนับสนุนเชนกัน 

3. ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบใหทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 

    เปนการสรางโอกาสใหกับผูดอยโอกาสมากขึ้น  

4. นโยบายภาครัฐสนับสนุนดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา 

    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทําใหการทํางานคลองตัว 

5. เปนมหาวิทยาลัยทางเลือกสําหรับนักศึกษาเพื่อมุงสูวิชาชีพ 

6. โครงสรางประชากร เปดโอกาสใหมหาวิทยาลัยสามารถ 

   จัดการศึกษาไดหลากหลาย 

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ   

(RMUTP Identity) 

1. บัณฑิตนักปฏิบัติ   
 (Hands - on) 
2. ใชทักษะที่มีเทคโนโลยีเปนฐาน    
 (Technology Based - Learning)
3. สรางความเชี่ยวชาญวิชาชีพ  

 (Professional Oriented) 

อุปสรรค (Threats) 

1. การจัดการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    ตองใชการลงทุนสูงในดานอุปกรณและหองปฏิบัติการสูง 

2. นโยบายการปรับลดงบประมาณและอัตรากําลัง ทําให  

     การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เปนไปไดชา  

3. การเปดการศึกษาเสรี ทําใหมหาวิทยาลัยฯ มีคูแขงมาก  

    สถานศึกษาอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนเปดสอนและ 

    จัดการศึกษาวิชาชีพแขนงตาง ๆ กันอยางกวางขวาง 

4. โครงสรางประชากรสงผลใหประชากรวัยเรียนลดลง 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. การจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สอดคลองกับแนว 

    ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2. จัดการศึกษาหลากหลายสาขาวิชาชพีและครอบคลุมองคความรูตั้งแต 

3. มีบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  

5. มหาวิทยาลยัมีชือ่เสียงทางดานวิชาชีพและผลิตบัณฑิตมายาวนาน 

6. สถานที่ตั้งอยูกลางใจเมือง มีทําเลที่เหมาะสม 

7. มีการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ทําใหบุคลากรมีความรู 

    และประสบการณ 

8. มีอัตลักษณที่โดดเดนดานวิชาชีพที่สามารถใหบริการวิชาการแกสังคม 

จุดออน (Weaknesses) 

1. สัดสวนคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยไมเปนไปตาม 

    เกณฑมาตรฐาน 

2. บุคลากรบางสวนขาดแนวคิดเชิงรุก และ ขาดกระบวนทัศนใหมในการ 

    แกปญหา 

3. สถานที่จํากัด ทําใหการขยายตัวเปนไปไดยาก  

    รับภาระงานสนับสนุนควบคูกัน สงผลกระทบตอประสิทธิภาพ 

    ในการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย 

5. ผูบริหารใหมบางสวนยังขาดทักษะประสบการณดานการบริหาร 

6. งานวิจัยบางสาขายังมีนอย 

7. ขาดระบบติดตามประเมินผลและการนําผลประเมินมาปรับปรุง 

    และพัฒนา 

8. บุคลากรและนักศึกษาขาดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

9. นักศึกษาที่รับเขาศึกษา (Input) ไมคอยมีคณุภาพ 

10. ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุก 

11. ขาดการติดตอสื่อสารภายในองคกรที่ขาดประสิทธิภาพ 

12. ขาดผูบริหารมืออาชีพ 

ภารกิจที่ตองดําเนินการ  (Mission) 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐาน 

    ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตาม 

    มาตรฐานสากล สามารถสรางบัณฑิตพรอมเขาสูอาชีพ 

2. สรางงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ  นวัตกรรม  เพื่อถายทอดและ 

    สรางมูลคาเพิ่มใหแกภาคการผลิต ภาคบริการ และชุมชน 

3. ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อการสรางอาชีพอิสระและ 

    การพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม  

เปาประสงค  (Goal) 

1. เปนแหลงการศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี  

    เชิงบูรณาการที่เขมแข็งและไดมาตรฐานสากล 

2. สรางคนคุณภาพสูโลกอาชีพ  

    (สรางคนเกงและคนดีที่มีทักษะวิชาชีพ) 

3. ใหบริการวิชาการแกสังคมโดยยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เปนแหลงทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

5. สรางและถายทอดองคความรูเชิงบูรณาการเพื่อการแขงขัน  

    ในระดับชาติและนานาชาติ  

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิสัยทัศน   (VISION) 

“มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงโลกอาชีพ
ผลิตผูเชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคุณคาสูสากล” 

(A leading university for diverse careers , producing exceptional 
technological specialists and offering international value.) 

ปรัชญา   (Philosophy) 
สรางคนสูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคนดีสูโลกอาชีพ 

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

เปาหมายการดําเนินงาน  (Target) 
1. นักศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอดานสังคมศาสตรในสัดสวน 70:30 ในป 2565 

2. สรางหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นรอยละ 15 ของหลักสูตรทั้งหมดภายในป 2565 

3. นาํ งานวิจัย / สิ่งประดิษฐ / นวัตกรรม  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  

    มาใชในการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรภายในป 2565 

4. สรางหลักสูตรนานาชาติ 3 หลักสูตร ภายในป 2565 

5. ความรวมมือทางวิชาการทั้งในและตางประเทศทุกคณะภายในป 2565 

6. มีงานบริการวิชาการ/วิชาชีพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม รวมทั้งถายทอด 

    ความรูและเทคโนโลยีสูชุมชน อยางนอย 3 อาชีพ 3 ชุมชน ตอป 

7. การอนุรักษ สืบสาน บูรณาการ สรางสรรคศิลปวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดลอม  

    ที่โดดเดน จํานวน 9 โครงการตอป 

8. พัฒนาคุณวุฒิอาจารยในสัดสวนปริญญาตรี:โท:เอก เทากับ 0:80:20 ภายในป 2565 

9. ตาํแหนงทางวิชาการสัดสวน อ:ผศ.:รศ.:ศ เทากับ 5:85:9:1 ภายในป 2565 

10. สัดสวนนักศึกษา ป.ตรี:ป.โท:ป.เอก เทากับ 80:18:2 ภายในป 2565 

11. มีการแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษากับสถาบันการศึกษาในตางประเทศทุกคณะ 

12. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพถึงพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม มีความเชี่ยวชาญ  

      ในวิชาชีพที่สอดคลองกับความตองการ และความพึงพอใจของสังคม 

13. พัฒนาอาจารยและนักศึกษาโดยความรวมมือทางวิชาการและวิชาชีพ 

      กับสถานประกอบการทั้งในและ/หรือตางประเทศทุกคณะ 

14. อาจารยและนักศึกษามีผลงานที่ไดรับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ  

      อยางนอย 9 รางวัลตอป 

15. สรางศูนยองคความรู / นวัตกรรมเพื่อพัฒนาวงการวิชาชีพ 

16. สัดสวนงานวิจัย ถายทอดเทคโนโลยี: สรางองคความรู เทากบั 70:30 ภายในป 2565 

17. งานวิจัย / สิ่งประดิษฐ / นวัตกรรม ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

      หรือสิทธิบัตรไมนอยกวารอยละ 5 ของงานวิจัยฯทั้งหมดภายในป 2565 

18. งานวิจัย / สิ่งประดิษฐ / นวัตกรรม เผยแพรหรือถายทอด ในระดับชาติและ/ 

      หรือนานาชาติไมนอยกวารอยละ 50 ของงานวิจัยฯทั้งหมดภายในป 2565 

19. นํา งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ/นวัตกรรม ไปใชประโยชนในเชิงสังคมและในเชิงพาณิชย 

      ไมนอยกวารอยละ 5 ของงานวิจัยฯทั้งหมดภายในป 2565 

มุงมั่น เปนผูนําการจัดการศึกษาดานวิชาชีพดวยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ พัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพ   

คูคุณธรรม สูมาตรฐานสากล 
(RMUTP strives to be a leader of vocational studies based on 

integrated science and technology as well as maintain our 
competent and virtuous persons) 

เปาหมายสูงสุด   (Ultimate  Goal) 

มุงมั่นเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงโลกอาชีพในระดับสากล
(RMUTP strives to be a leading university for diverse 

career which is recognized internationally.) 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค  (Ideal Graduates) 

บัณฑิต “ราชมงคล” 

(RMUTP Graduates) 

ความคิดเชิงสรางสรรค   (Creativity) 

ทักษะในการประกอบอาชีพ   (Professional Skills) 

ใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย   (Information Technology Skills) 

ทักษะในการสื่อสาร   (Communication Skills) 

วุฒิภาวะทางสังคม   (Social Maturity) 

ทักษะดานวิทยาศาสตร & เทคโนโลยี  (Science and Technology Skills) 

กองนโยบายและแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี 
เมษายน   2554 

คานิยมหลัก   (Core Value) 
 “คิดอยางสรางสรรค ทําอยางมืออาชีพ” 

(Think Creatively Do Professionally) 

ปณิธาน   (Determination) 


