ผังยุทธศำสตร์คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
เป็นผู้นำกำรจัดกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้มำตรฐำนระดับสำกล

วิสยั ทัศน์

1. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานสากล
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการผลิตและภาคบริการ
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม

ยุทธศำสตร์ชำติ

ประเด็นยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม

1. สร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการ
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูค่ วามเป็นเลิศ

2. พัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา
ให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานพร้อมเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน

3. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการจากองค์
ความรู้เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

4. ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และ
รักษาสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่อย่างมั่นคง เพื่อสร้าง
คุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

5. พัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

1. การบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม

2. หลักสูตรและการเรียนการสอนมีคุณภาพ

3. เป็นแหล่งให้บริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับของสังคม

4. ส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับ

ยุทธศำสตร์ 1.1 พัฒนาศักยภาพของ
(กลยุทธ์หลัก) บุคลากรภายในคณะและ

1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารที่มีคุณภาพ
และพัฒนาสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ

1.3 พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ

2.1 พัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับประชาคม
อาเซียน

2.2 จัดการเรียนการสอนที่ดี 3.1 พัฒนาความเข็มแข็ง
และสร้างความเข้มแข็งทาง ของงานบริการวิขาการเพื่อ
วิชาชีพเฉพาะทาง
สร้างและพัฒนาอาชีพ

3.2 พัฒนาระบบและกลไก
สนับสนุนการให้บริการ
วิชาการ

4.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และรักษา
สิ่งแวดล้อม

5.1 พัฒนาบุคลากรด้านการ 5.2 สร้างและพัฒนาระบบ
วิจัยที่มีศักยภาพ
บริหารและกลไกที่สนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

กลวิธี/
มำตรกำร

1.2.1 พัฒนาฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร
1.2.2 มีแผนและพัฒนา
ลักษณะทางกายภาพ ภูมิ
ทัศน์ และสิ่งแวดล้อม
1.2.3 วางแผนปรับปรุง
อาคารและสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
1.2.4 พัฒนาห้องปฏิบัติการ
ให้ทันสมัย

1.3.1 พัฒนาและส่งเสริม
ความเข้าใจระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาและ
คุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ
1.3.2 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

2.1.1 ปรับปรุงหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
2.1.2 เตรียมความพร้อม
นักศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน
2.1.3 พัฒนาการทางานของ
นักศึกษา

2.2.1 ผลิตสื่อเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
2.2.2 จัดทาหลักสูตรที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมชุมชน
2.2.3 พัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาชีพ
2.2.4 จัดการศึกษาด้วย
ระบบสหกิจศึกษา
2.2.5 สร้างความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ/
สถานศึกษา

3.2.1 สร้างและพัฒนา
ระบบและกลไกการบริการ
วิชาการ

4.1.1 จัดกิจกรรมเผยแพร่
ส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และรักษา
สิ่งแวดล้อม
4.1.2 ส่งเสริมการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมสู่ประชาคม
อาเซียน

5.1.1 สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
5.2.1 พัฒนาผลงานวิจัย
และพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ หรืองานสร้างสรรค์เชิง
5.1.2 สร้างความร่วมมือ
บูรณาการ
ด้านงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์กับหน่วยงาน
ภายนอก
5.1.3 สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยระดับชาติหรือ
นานาชาติ

บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

1.1.1 พัฒนาความก้าวหน้า
ของบุคลากร
1.1.2 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือการจัดการความรู้
1.1.3 ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.1.1 สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก
3.1.2 จัดอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นเพื่อการส่งเสริม
และการพัฒนาอาชีพ

กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. มีนโยบายด้านการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
ชัดเจน
2. มีระบบการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
3. มีการจัดทาบันทึกความเข้าใจกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
4. มีห้องปฏิบัติการในการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐานสากล
5. มีแผนและการดาเนินงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเชียน
6. มีระบบการประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง
7. บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ
8. บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
9. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

1. บุคลากรและนักศึกษาขาดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
2. การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสารนานาชาติยังมีน้อย
3. ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
4. หลักสูตรการเรียนการสอนไม่หลากหลาย

โอกำส (Opportunities)
1. ภาครัฐให้การสนับสนุนทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นการสร้างโอกาส
ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
2. ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตนักปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและ
ด้านคอมพิวเตอร์
3. สถานที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นทางมอเตอร์เวย์โครงการท่าเรือน้าลึกทวาย
4. เป็นทางเลือกสาหรับนักศึกษาเพื่อมุ่งสู่วิชาชีพ
5. นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์

ภำรกิจที่ต้องดำเนินกำร (Missions)
1. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการผลิตและภาพบริการ
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

อุปสรรค (Threats)
1. มีการแข่งขันสูงระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน
2. คณะมีโอกาสน้อยในการคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพเข้า
ศึกษาต่อ
3. การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ต้องใช้การลงทุนในด้าน
อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการสูง
4. นโยบายการปรับลดงบประมาณทาให้การดาเนินงานไม่
คล่องตัว

เป้ำประสงค์ (Goals)
1. การบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น
เลิศอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม
2. หลักสูตรและการเรียนการสอนมีคุณภาพ
3. เป็นแหล่งบริการวิชาการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม
4. ส่งเสริม ทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
5. ผลงานวิจัยหรืองานวิจัยสร้างสรรค์มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

อัตลักษณ์ของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม

เป้ำหมำยกำรดำเนินงำน (Targets)

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
วิสัยทัศน์ (VISION)
“เป็นผู้นำกำรจัดกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ที่ได้มำตรฐำนระดับสำกล ”

ปรัชญา

สร้ำงคนสู่งำน เชี่ยวชำญเทคโนโลยี สร้ำงคนดีสู่โลกอำชีพ

ปณิธาน
เป็นผู้นำกำรจัดกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพ
ด้วยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณำกำร
พัฒนำกำลังคนให้มีคุณภำพ คู่คุณธรรม สู่สำกล

ค่านิยมหลัก (Core Value)
“คิดอย่างสร้างสรรค์ ทาอย่างมืออาชีพ”
(Think Creatively Do Professionally)

เป้ำหมำยสูงสุด (Ultimate Goal)
มุ่งมั่นเป็นมหำวิทยำลัยชั้นนำแห่งโลกอำชีพ
ในระดับสำกล

เอกลักษณ์ของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
RMUTP

1. นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อด้านสังคมศาสตร์ ในสัดส่วน
100 : 0 ในปี 2565
2. สร้างหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นกายในปี 2565
3. นา งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรภายในปี 2565
4. สร้างหลักสูตรนานาชาติ 1 หลักสูตร ภายในปี 2565
5. สร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศภายในปี 2565
6. มีงานบริการวิชาการ/วิชาชีพ รวมทั้งถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี สู่ชุมชน
อย่างน้อย 3 อาชีพ 3 ชุมชน ต่อปี
7. การอนุรักษ์ สืบสาน บูรณาการ สร้างสรรค์ศลิ ปวัฒนธรรมไทยและสิง่ แวดล้อม
อย่างน้อย จานวน 4 โครงการ ต่อปี
8. พัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ในสัดส่วนปริญญาตรี : โท : เอก เท่ากับ 0 : 80 : 20
ภายในปี 2565
9. พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการสัดส่วน อ. : ผศ. : รศ. : ศ. เท่ากับ 5 : 85 : 9 : 1
ภายในปี 2565
10. สัดส่วนนักศึกษา ป.ตรี: ป.โท : ป.เอก เท่ากับ 80 : 18 :2 ภายในปี 2565
11. มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
12. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม และมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพทีส่ อดคล้อง
กับความต้องการของสังคม
13. พัฒนาอาจารย์และนักศึกษาโดยความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับสถาน
ประกอบการทั้งในและ/หรือต่างประเทศ
14. อาจารย์และ/หรือ นักศึกษามีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ
อย่างน้อย 2 รางวัล ภายในปี 2565
15. สร้างศูนย์เพื่อพัฒนาวิชาชีพอย่างน้อย 1 ศูนย์ ภายในปี 2565
16. สัดส่วนงานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้ เท่ากับ 70 : 30 ภายใน ปี 2565
17. งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตร
อย่างน้อย 2 เรื่อง ภายในปี 2565
18. งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม เผยแพร่หรือถ่ายทอด ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
อย่างน้อย 2 เรื่อง ภายในปี 2565
19. นา งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมและในเชิงพาณิชย์ อย่างน้อย
2 เรื่อง ภายในปี 2565

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

บัณฑิต
“รำชมงคลพระนคร”
ความคิดเชิงสร้างสรรค์
ทักษะในการประกอบอาชีพ
ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ทักษะในการสื่อสาร
วุฒิภาวะทางสังคม
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
ฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0 2913 2424 ต่อ 157
ปรับปรุง 26 ตุลำคม 2555

