
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ซึ่งแสดงความเช่ือมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยกับประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และมาตรการของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

ผลิตบัณฑิตสื่อสารมวลชนมืออาชีพ 

พันธกิจ 
(5 พันธกิจ) 

ประเด็นยุทธศาสตร 
(3 ประเด็นฯ) นโยบายสภามหาวิทยาลัย 

 
นโยบายรัฐบาล 

ดานการเรียนการสอน 
- มหาวิทยาลัยตองผลิตผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และผูสําเร็จการ 
ศึกษาดานสังคมศาสตรใหไดสัดสวนตามแผน 
คือ 70:30 โดยคอยๆ ลดการผลิตบัณฑิตดาน
สังคมศาสตรลงและผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีใหมากขึ้นในแตละป 

- พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ
ของสังคมและชุมชน 

- พัฒนานักศึกษา และบัณฑิตใหเปนทรัพยากร
มนุษยที่มีคุณคา และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

- สรางความเขมแข็งทางดานวิชาชพีเฉพาะทาง 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ

ทั้งในดานคุณวุฒิ และตําแหนงทางวิชาการ 
- พัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงรุก 
- เปนมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบตอสังคม 
- เตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเขาสู

ประชาคมอาเซียน และ ประเทศอาเซียน + 6 
(CEPEA) 

ดานการบริการทางวิชาการแกสังคม 
- ตองใหบริการทางวิชาการแกสังคมและพัฒนาอาชีพ 

โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
- มหาวิทยาลัยตองสนับสนุนและสืบสานงานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาส่ิงแวดลอม 

ดานวิจัยสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม 
- มหาวิทยาลัยตองพัฒนางานวจิัย / นวัตกรรม 

และส่ิงประดิษฐเชิงบูรณาการ เพื่อประโยชน
เชิงพาณิชยที่ไดมาตรฐาน เพื่อการแขงขัน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ และใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 
และถือเปนภารกิจที่ตองใหความสําคัญ 

- มหาวิทยาลัยตองจัดใหมีการเผยแพร และถาย 
ทอดองคความรูจากการวิจยัสูความเปนเลิศ 

1. จัดการศึกษาท่ี
มุงเนนวิชาชีพบน

พ้ืนฐาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ท่ีมี
คุณภาพ ตาม

มาตรฐานสากล 

3. บริหารจัดการ
องคกรดวยหลัก 
ธรรมาภิบาล 

4. ใหบริการวิชาการ
แกสังคม เพ่ือสราง
และพัฒนาอาชีพ

โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

5. ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
รักษาสิ่งแวดลอม 

2. สรางงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ 

นวัตกรรม เพ่ือ
ถายทอดและสราง
มูลคาเพ่ิมใหแก

ภาคการผลติและ
ภาคบริการ 

1. การพัฒนาหลักสูตร
ท่ีเนนบัณฑิตดาน
ปฏิบัติและขยาย

โอกาสทางการศึกษาสู
กลุมเปาหมายอ่ืน โดย

ยืดหยุนกับความ
เปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีและสังคม
บนพื้นฐานของการ
พัฒนาหลักสูตรท่ีมี
ความสามารถในการ

หารายได 

3. การจัดทํา
แผนพัฒนาคณะฯ ทั้ง
ระยะส้ัน กลาง ยาว  
และสรางระบบและ
กลไกในการบริหาร

จัดการ กํากับ ติดตาม  
ตรวจสอบและ
ประเมนิผลการ

ดําเนนิงานที่สอดคลอง
กับนโยบายของรัฐ  
ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย  

วิสัยทัศน และพันธกจิ
ของคณะฯ รวมทั้ง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีการส่ือสาร

โทรคมนาคมที่
เปล่ียนแปลงอยาง

รวดเร็ว 

2. การสรางความ
เขมแข็งทางวิชาการ

และวิชาชีพ โดย
รวมมือกับภาครัฐและ
เอกชนเพื่อรองรับการ
จัดการเรียนการสอน

และสรางโอกาสในการ
ทํางานใหนักศึกษา 

เปาประสงค 
(7 เปาประสงค) 

1.1 จัดการศึกษาดาน
วิชาชีพและเทคโนโลยีท่ี

สามารถแขงขันไดในระดับ
อาเซียน/นานาชาต ิ

 

1.2 ผลิตบัณฑิตใหเปนคนด ี
คนเกง และมีทักษะ 
ในการดํารงชีวิตท่ีด ี

3.1 มีระบบบริหารจัดการ 
ท่ีคลองตัว ยืดหยุนและ    

มีประสิทธิภาพ 

3.2 มีระบบประกันคุณภาพ
สูความเปนเลิศ 
ทางการศึกษา 

2.1 เปนแหลงใหบริการ
วิชาการวิชาชีพท่ีได

มาตรฐานเปน 
ท่ียอมรับของสังคม 

2.2 สรางจิตสํานึกและ 
สรางคานิยมใหเกิดความ
รักในศิลปวัฒนธรรมไทย           

ภูมิปญญาทองถ่ิน 
และรักษาสิ่งแวดลอม 

อยางยั่งยืน 

2.3 จํานวนผลงานวิจัย 
และงานสรางสรรคท่ีได 
มาตรฐาน มีคุณภาพ 
และนําไปตอยอดได 

กลยุทธ 
(9 กลยุทธ) 

  

  1. การพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีเนน 
     ความเปนเลิศทางวิชาการและความ 
     เช่ียวชาญในวิชาชีพ 

มาตรการ 
(21 มาตรการ) 

1. ยกระดับคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนของบัณฑิตมืออาชีพใหมีสมรรถนะวิชาชีพ 
    ตามมาตรฐานอาเซียน/สากล 
2. พัฒนาความรวมมอืทางวิชาการกับสมาคมวิชาชีพ/สถานประกอบการ 

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

  3. การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาท่ี 
      สะทอนอัตลักษณของมหาวิทยาลยั 

 
นโยบายที่ 4 

การศึกษาและเรียนรู 
การทะนุบํารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
นโยบายที่ 7  

การสงเสริมบทบาท
และการใชโอกาสใน
ประชาคมอาเซียน 

นโยบายที่ 8 
การพัฒนาและสงเสริม 

การใชประโยชน 
จากวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี  
การวิจัยและพัฒนา  

และนวัตกรรม 

วิสัยทัศน 
 

  2. การนํามหาวิทยาลัยสูประชาคม 
     อาเซียนและการเปนท่ียอมรับใน 

     ระดับนานาชาต ิ

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการปฏบิัติงานในระดับนานาชาติ 

   4. การพัฒนางานวิจัยเชิงสรางสรรค 
1. พัฒนานักวจิัย/บุคลากรวิจยัที่มีศักยภาพเพื่อการแขงขันในระดับชาติ 
2. พัฒนางานวิจยัที่มีคุณภาพตอบสนองความตองการของสังคม 
3. พัฒนาเครือขายวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 

1. พัฒนางานบริการวิชาการท่ีสรางมูลคาเพ่ิมและพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน 
   8. การบริการวิชาการท่ีมีศักยภาพ 

    ในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

   9. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ   
   สิ่งแวดลอมท่ีเปนภมูิปญญาไทย 
   และภูมิปญญาของโลก 

1. อนุรักษสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยสูประชาคมอาเซียน 
2. อนุรักษส่ิงแวดลอมแบบยั่งยืนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

1. บริหารจัดการคณะ เพือ่มุงสูการเปนองคกรที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล (High Performance 
Organization (HPO)) 
2. การเปนคณะที่มีความรับผิดชอบตอสังคม 
3. ประกันคุณภาพการศึกษาโดยใชเกณฑการประเมินพื้นฐานของสกอ. สมศ และ กพร. 
4. บริหารการเงินคณะ ใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธภิาพ 

   7. การบริหารจัดการสูองคกรคณุภาพ   
       และมีธรรมาภบิาล 

1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
2. พัฒนาอาจารยทางดานวิชาการ/วิชาชีพ 
3. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
4. พัฒนารูปแบบการทํางานที่มวีัฒนธรรมองคกรที่ดี 

   5. การพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหเปน    
   ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคณุภาพและ 
   มีคุณคาของมหาวิทยาลัย 

 

   6. การเตรียมความพรอมในการเปน   
   มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 1. เพิ่มรายไดของคณะเพื่อรองรับการพึง่พาตนเอง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

วิสัยทัศน (Vision) 
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนาํดานการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ” 

(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) 
มุงม่ัน 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) 

เปาหมายการดําเนินงาน (Target) 
1. ผลิตบัณฑิตมืออาชีพเฉพาะทางท่ีมีคุณคาของประเทศและของโลก 
2. เปนองคกรท่ีมีความเปนเลิศดานการวิจัยเชิงสรางสรรคเพ่ือสรางอาชีพ
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
3. เปนท่ีพ่ึงและแหลงอางอิงดานบริการวิชาการ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 
และพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 
4. เปนผูนําและเปนศูนยกลางการอนุรักษ ทํานุบํารุง สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรมไทยท่ีเปนภูมิปญญาของโลก 
5. เปนองคกรท่ีมีระบบการบริหารจัดการแบบ ACTIVE University 
6. เปนบานท่ีอบอุนของคนดีมีคุณธรรม คนเกงท่ีมีความรับผิดชอบตอ
สังคม 
7. มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

เปาหมายสูงสดุ (Ultimate Goal) 
มุงม่ันเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงโลกอาชีพในระดับสากล 

(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 Hands - on 
ใฝรู Keenness 
สูงาน Determination 

เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยี 

Technological 
Expertise 

มีคุณธรรม Integrity 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. บัณฑิตมีคณุภาพและเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน 
2. มหาวิทยาลัยมีช่ือเสียงทางดานวิชาชีพและผลติบัณฑิตมายาวนาน 
3. มีบุคลากรท่ีมคีวามรูความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
4. มีการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง ทําใหบุคลากรมี
ความรูและประสบการณ 
5. การจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
6. สถานท่ีตั้งอยูกลางใจเมือง มีทําเลท่ีเหมาะสม 
7. มีอัตลักษณท่ีโดดเดนดานวิชาชีพท่ีสามารถใหบริการวิชาการแก
สังคม 
8. จัดการศึกษาหลากหลายสาขาวิชาชีพและครอบคลมุองคความรู
ตั้งแต ระดับวิชาชีพข้ันพ้ืนฐานจนถึงข้ันสูง 
9. มีระบบประกันคุณภาพท่ีเขมแข็ง 
10. มหาวิทยาลัยมีแผนและการดาํเนินงานรองรับการกาวเขาสู AEC 

จุดออน (Weaknesses) 
1. บุคลากรและนักศึกษาขาดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
2. ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุก 
3. ขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุน ทําใหตองใชบุคลากร 
   สายสอนรับภาระงานสนับสนุนควบคูกัน สงผลกระทบตอ 
   ประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนและงานวิจัย 
4. บุคลากรบางสวน ยังไมสามารถใชเทคโนโลยไีดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
5. ขาดผูบริหารมืออาชีพ 
6. สถานท่ีจํากัด ทําใหการขยายตวัเปนไปไดยาก 
7. บุคลากรบางสวนขาดแนวคิดเชิงรุก และขาดกระบวนทัศนใหม 
    ในการแกปญหา 
8. การติดตอสื่อสารภายในองคกรขาดประสิทธิภาพ 
9. งานวิจัยบางสาขายังมีนอย 
10. ผูบรหิารใหมบางสวนยังขาดทักษะประสบการณดานการบรหิาร 
11. สภาพภูมิทัศนยังไมเอ้ือในการสงเสริมใหเกิดการเรียนรู 
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครยังไมไดเตรยีม 
ความพรอมในการเปนมหาวิทยาลยัในกํากับ 
13. การนําผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนายังไมสมบูรณ 
14. สัดสวนคณุวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยไมเปนไป 
ตามเกณฑมาตรฐาน โอกาส (Opportunities) 

1. เปนมหาวิทยาลยัทางเลือกสาํหรับนักศึกษาเพ่ือมุงสูวิชาชีพ 
2. ประชาคมอาเซยีนเปนโอกาสในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
3. การขยายตัวทางเศรษฐกิจทําใหเกิดความตองการบัณฑิตนักปฏบัิติท่ีมี
ความรู และทักษะในวิชาชีพ 
4. ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบใหทุนกูยืมเพ่ือการศึกษาเปนการสราง
โอกาสใหกับผูดอยโอกาสมากข้ึน 
5. นโยบายของรัฐใหการสนับสนุนสถานศึกษาท่ีผลิตบุคลากรดานวิชาชีพ
และเทคโนโลยี และภาคเอกชนใหการสนับสนุน เชนกัน 
6. นโยบายภาครัฐสนับสนุนดานการบริหารจัดการอุดมศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  ทําใหการทํางานคลองตัว 
7. โครงสรางประชากร เปดโอกาสใหมหาวิทยาลยัสามารถจดัการศึกษาได
หลากหลาย 
8. มหาวิทยาลัยมีนักเรยีนโควตา ซึ่งเปนนักเรียน (Input) ท่ีมีผลการเรียนด ี

อุปสรรค (Threats) 
1. การเปดการศึกษาเสรีทําใหมหาวิทยาลัยฯ มีคูแขงมากสถานศึกษา
อ่ืนท้ังภาครัฐและเอกชนเปดสอนและจัดการศึกษาวิชาชีพแขนงตางๆ 
กันอยางกวางขวาง 
2. การจัดการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยตีองใชการ
ลงทุนสูงในดานอุปกรณและหองปฏิบัติการ 
3. นักเรียนท่ีมีผลการเรียนในระดบัดีไดรับโอกาสทางเลือกจาก
มหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงดั้งเดิม 
4. โครงสรางประชากรสงผลใหประชากรวัยเรยีนลดลง 

                                           อัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ  (RMUTP Identity) 
          บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands – on) หมายถึง บัณฑติท่ีไดรับการฝกฝน ใหเปนผูท่ีมีความรู และทักษะทางวิชาชีพเฉพาะทางอยางรอบดาน สามารถ
ใชความรูทางวิชาการและความเช่ียวชาญในการปฏิบัติ สรางสรรคผลงานมีความรับผดิชอบ มีความพยายามในการแกปญหา และมีการปรับปรุงตนเองให
มีการพัฒนากาวหนาอยางตอเน่ือง 
          ใฝรู (Keenness) หมายถึง บัณฑิตท่ีมีความกระตือรือรนในการแสวงหาความรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย คนควาหาความรูใหมๆ  เพ่ือนํามาพัฒนา
ตนเอง และพัฒนางานอยางตอเน่ือง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และนําความรูมาประยุกตใชในการปฏิบัติ  
          สูงาน (Determination) หมายถึง บัณฑติท่ีมีความมุงมั่น ตัง้ใจ ขยันหมั่นเพียร อดทน  ไมยอทอตออุปสรรคสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนไดด ี
          เช่ียวชาญเทคโนโลยี  (Technological Expertise) หมายถึง บัณฑิตท่ีสามารถนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกตใชเพ่ือการพัฒนางานไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
          มีคุณธรรม (Integrity)  หมายถึง บัณฑิตท่ีมีความซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : พฤศจิกายน  2557 


