ผังยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ซึ่งแสดงความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยกับประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และมาตรการของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

วิสัยทัศน
นโยบายสภามหาวิทยาลัย

นโยบายรัฐบาล

ดานการเรียนการสอน

นโยบายที่ 7

การส งเสริ ม บทบาท
และการใช โ อกาสใน
ประชาคมอาเซี ยน

- มหาวิทยาลัยตองผลิตผูสําเร็จการศึกษาดาน

-

นโยบายที่ 4

การศึกษาและเรี ยนรู
การทะนุ บํา รุ งศาสนา
ศิลปะและวั ฒนธรรม

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

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ผลิตบัณฑิตสื่อสารมวลชนมืออาชีพ
พั น ธกิ จ
(5 พั น ธกิ จ )

1. จัดการศึกษาที่
มุงเนนวิชาชีพบน
พื้นฐาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ที่มี
คุณภาพ ตาม
มาตรฐานสากล

3. บริหารจัดการ
องคกรดวยหลัก
ธรรมาภิบาล

4. ใหบริการวิชาการ
แกสังคม เพื่อสราง
และพัฒนาอาชีพ
โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร
(3 ประเด็ น ฯ)

1. การพัฒนาหลักสูตร
ที่เนนบัณฑิตดาน
ปฏิบัติและขยาย
โอกาสทางการศึกษาสู
กลุมเปาหมายอื่น โดย
ยืดหยุนกับความ
เปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและสังคม
บนพื้นฐานของการ
พัฒนาหลักสูตรที่มี
ความสามารถในการ
หารายได
3. การจัดทํา
แผนพัฒนาคณะฯ ทั้ง
ระยะสั้น กลาง ยาว
และสรางระบบและ
กลไกในการบริหาร
จัดการ กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานที่สอดคลอง
กับนโยบายของรัฐ
ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน และพันธกิจ
ของคณะฯ รวมทั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีการสื่อสาร
โทรคมนาคมที่
เปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว

- มหาวิทยาลัยตองสนับสนุนและสืบสานงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดลอม

นโยบายที่ 8

การพัฒนาและส งเสริ ม
การใช ประโยชน
จากวิ ทยาศาสตร
เทคโนโลยี
การวิจั ยและพั ฒนา
และนวั ต กรรม

ดานวิจัยสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม

- มหาวิทยาลัยตองพัฒนางานวิจัย / นวัตกรรม

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

5. ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
รักษาสิ่งแวดลอม
2. สรางงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ
นวัตกรรม เพื่อ
ถายทอดและสราง
มูลคาเพิม่ ใหแก
ภาคการผลิตและ
ภาคบริการ

2. การสรางความ
เขมแข็งทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดย
รวมมือกับภาครัฐและ
เอกชนเพื่อรองรับการ
จัดการเรียนการสอน
และสรางโอกาสในการ
ทํางานใหนักศึกษา

เป า ประสงค
(7 เปาประสงค)

กลยุ ท ธ
(9 กลยุ ท ธ )

มาตรการ
(21 มาตรการ)

1. การพัฒนาการจัดการศึกษาทีเ่ นน
ความเปนเลิศทางวิชาการและความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ

1. ยกระดับคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนของบัณฑิตมืออาชีพใหมีสมรรถนะวิชาชีพ
ตามมาตรฐานอาเซียน/สากล
2. พัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับสมาคมวิชาชีพ/สถานประกอบการ

2. การนํามหาวิทยาลัยสูประชาคม
อาเซียนและการเปนที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานในระดับนานาชาติ

3. การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่
สะทอนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย

1. พัฒนาความรูทางวิชาการและเพิ่มสมรรถนะทางวิชาชีพของผูเรียน
2. พัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะ Soft Skill ตรงตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
3. สรางเครือขายความสัมพันธระหวางคณะและศิษยเกา

5. การพัฒนาบุคลากรเพื่อใหเปน
ทรัพยากรบุคคลที่มีคณ
ุ ภาพและ
มีคุณคาของมหาวิทยาลัย

1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
2. พัฒนาอาจารยทางดานวิชาการ/วิชาชีพ
3. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
4. พัฒนารูปแบบการทํางานที่มวี ัฒนธรรมองคกรที่ดี

6. การเตรียมความพรอมในการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

1. เพิ่มรายไดของคณะเพื่อรองรับการพึง่ พาตนเอง

2.1 เปนแหลงใหบริการ
วิชาการวิชาชีพที่ได
มาตรฐานเปน
ที่ยอมรับของสังคม

7. การบริหารจัดการสูองคกรคุณภาพ
และมีธรรมาภิบาล

1. บริหารจัดการคณะ เพือ่ มุงสูการเปนองคกรที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล (High Performance
Organization (HPO))
2. การเปนคณะที่มีความรับผิดชอบตอสังคม
3. ประกันคุณภาพการศึกษาโดยใชเกณฑการประเมินพื้นฐานของสกอ. สมศ และ กพร.
4. บริหารการเงินคณะ ใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพ

2.2 สรางจิตสํานึกและ
สรางคานิยมใหเกิดความ
รักในศิลปวัฒนธรรมไทย
ภูมิปญญาทองถิ่น
และรักษาสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน

8. การบริการวิชาการที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

1. พัฒนางานบริการวิชาการที่สรางมูลคาเพิ่มและพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน

9. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอมที่เปนภูมิปญญาไทย
และภูมิปญ
 ญาของโลก

1. อนุรักษสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยสูประชาคมอาเซียน
2. อนุรักษสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

4. การพัฒนางานวิจัยเชิงสรางสรรค

1. พัฒนานักวิจัย/บุคลากรวิจยั ที่มีศักยภาพเพื่อการแขงขันในระดับชาติ
2. พัฒนางานวิจยั ที่มีคุณภาพตอบสนองความตองการของสังคม
3. พัฒนาเครือขายวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

1.1 จัดการศึกษาดาน
วิชาชีพและเทคโนโลยีที่
สามารถแขงขันไดในระดับ
อาเซียน/นานาชาติ
1.2 ผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี
คนเกง และมีทักษะ
ในการดํารงชีวิตที่ดี

3.1 มีระบบบริหารจัดการ
ที่คลองตัว ยืดหยุนและ
มีประสิทธิภาพ
3.2 มีระบบประกันคุณภาพ
สูความเปนเลิศ
ทางการศึกษา

2.3 จํานวนผลงานวิจัย
และงานสรางสรรคที่ได
มาตรฐาน มีคุณภาพ
และนําไปตอยอดได

เปาหมายการดําเนินงาน (Target)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิสัยทัศน (Vision)

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนําดานการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ”
(A Leading Technology University in Producing
Professional Graduates)

ปรัชญา (Philosophy)

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

ปณิธาน (Determination)

มุงมั่น เปนผูนําการจัดการศึกษาดานวิชาชีพดวยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ พัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพคูคุณธรรม
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.)

คานิยมหลัก (Core Value)

“คิดอยางสรางสรรค ทําอยางมืออาชีพ”
(Think creatively Do professionally)

1. ผลิตบัณฑิตมืออาชีพเฉพาะทางที่มีคุณคาของประเทศและของโลก
2. เปนองคกรที่มีความเปนเลิศดานการวิจัยเชิงสรางสรรคเพื่อสรางอาชีพ
และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
3. เปนที่พึ่งและแหลงอางอิงดานบริการวิชาการ เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
และพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
4. เปนผูนําและเปนศูนยกลางการอนุรักษ ทํานุบํารุง สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่เปนภูมิปญญาของโลก
5. เปนองคกรที่มีระบบการบริหารจัดการแบบ ACTIVE University
6. เปนบานที่อบอุนของคนดีมีคุณธรรม คนเกงที่มีความรับผิดชอบตอ
สังคม
7. มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

เปาหมายสูงสุด (Ultimate Goal)

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

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยฯ (RMUTP Uniqueness)
“มหาวิทยาลัยแหงโลกอาชีพ”
(University for Diverse Careers)

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ (RMUTP Identity)
บัณฑิตนักปฏิบัติ
ใฝรู
สูงาน
เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยี
มีคุณธรรม

Hands - on
Keenness
Determination
Technological
Expertise
Integrity

จุดแข็ง (Strengths)

1. บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพและเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
2. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทางดานวิชาชีพและผลิตบัณฑิตมายาวนาน
3. มีบุคลากรที่มคี วามรูค วามเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
4. มีการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ทําใหบุคลากรมี
ความรูและประสบการณ
5. การจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
6. สถานที่ตั้งอยูกลางใจเมือง มีทําเลที่เหมาะสม
7. มีอัตลักษณที่โดดเดนดานวิชาชีพที่สามารถใหบริการวิชาการแก
สังคม
8. จัดการศึกษาหลากหลายสาขาวิชาชีพและครอบคลุมองคความรู
ตั้งแต ระดับวิชาชีพขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง
9. มีระบบประกันคุณภาพที่เขมแข็ง
10. มหาวิทยาลัยมีแผนและการดําเนินงานรองรับการกาวเขาสู AEC

โอกาส (Opportunities)

1. เปนมหาวิทยาลัยทางเลือกสําหรับนักศึกษาเพื่อมุงสูวิชาชีพ
2. ประชาคมอาเซียนเปนโอกาสในการพัฒนามหาวิทยาลัย
3. การขยายตัวทางเศรษฐกิจทําใหเกิดความตองการบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี
ความรู และทักษะในวิชาชีพ
4. ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบใหทุนกูยืมเพื่อการศึกษาเปนการสราง
โอกาสใหกับผูด อยโอกาสมากขึ้น
5. นโยบายของรัฐใหการสนับสนุนสถานศึกษาที่ผลิตบุคลากรดานวิชาชีพ
และเทคโนโลยี และภาคเอกชนใหการสนับสนุน เชนกัน
6. นโยบายภาครัฐสนับสนุนดานการบริหารจัดการอุดมศึกษาเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพ ทําใหการทํางานคลองตัว
7. โครงสรางประชากร เปดโอกาสใหมหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาได
หลากหลาย
8. มหาวิทยาลัยมีนักเรียนโควตา ซึ่งเปนนักเรียน (Input) ที่มีผลการเรียนดี

จุดออน (Weaknesses)

1. บุคลากรและนักศึกษาขาดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
2. ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุก
3. ขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุน ทําใหตองใชบุคลากร
สายสอนรับภาระงานสนับสนุนควบคูกัน สงผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย
4. บุคลากรบางสวน ยังไมสามารถใชเทคโนโลยีไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
5. ขาดผูบริหารมืออาชีพ
6. สถานที่จํากัด ทําใหการขยายตัวเปนไปไดยาก
7. บุคลากรบางสวนขาดแนวคิดเชิงรุก และขาดกระบวนทัศนใหม
ในการแกปญหา
8. การติดตอสื่อสารภายในองคกรขาดประสิทธิภาพ
9. งานวิจัยบางสาขายังมีนอย
10. ผูบริหารใหมบางสวนยังขาดทักษะประสบการณดานการบริหาร
11. สภาพภูมิทัศนยังไมเอื้อในการสงเสริมใหเกิดการเรียนรู
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครยังไมไดเตรียม
ความพรอมในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
13. การนําผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนายังไมสมบูรณ
14. สัดสวนคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยไมเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน

อุปสรรค (Threats)

1. การเปดการศึกษาเสรีทําใหมหาวิทยาลัยฯ มีคูแขงมากสถานศึกษา
อื่นทั้งภาครัฐและเอกชนเปดสอนและจัดการศึกษาวิชาชีพแขนงตางๆ
กันอยางกวางขวาง
2. การจัดการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตองใชการ
ลงทุนสูงในดานอุปกรณและหองปฏิบัติการ
3. นักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับดีไดรับโอกาสทางเลือกจาก
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงดั้งเดิม
4. โครงสรางประชากรสงผลใหประชากรวัยเรียนลดลง

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ (RMUTP Identity)

บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands – on) หมายถึง บัณฑิตที่ไดรับการฝกฝน ใหเปนผูที่มีความรู และทักษะทางวิชาชีพเฉพาะทางอยางรอบดาน สามารถ
ใชความรูทางวิชาการและความเชีย่ วชาญในการปฏิบตั ิ สรางสรรคผลงานมีความรับผิดชอบ มีความพยายามในการแกปญ
 หา และมีการปรับปรุงตนเองให
มีการพัฒนากาวหนาอยางตอเนื่อง
ใฝรู (Keenness) หมายถึง บัณฑิตที่มีความกระตือรือรนในการแสวงหาความรูดวยวิธีการที่หลากหลาย คนควาหาความรูใหมๆ เพื่อนํามาพัฒนา
ตนเอง และพัฒนางานอยางตอเนือ่ ง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และนําความรูม าประยุกตใชในการปฏิบัติ
สูงาน (Determination) หมายถึง บัณฑิตที่มีความมุงมั่น ตัง้ ใจ ขยันหมั่นเพียร อดทน ไมยอทอตออุปสรรคสามารถปฏิบตั ิงานรวมกับผูอื่นไดดี
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี (Technological Expertise) หมายถึง บัณฑิตที่สามารถนําเทคโนโลยีทที่ ันสมัยมาประยุกตใชเพื่อการพัฒนางานไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มีคุณธรรม (Integrity) หมายถึง บัณฑิตทีม่ ีความซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : พฤศจิกายน 2557

