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1. พัฒนาบัณฑิตท่ีสอดคล้องกับความ 
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตาม 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

3. พัฒนาและส่งเสริมกจิการนักศึกษา 
และศิษย์เก่าบูรณาการเพื่ออาชีพ 

๑. ผู้รับบริการทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ
ส าเร็จการศึกษาแล้วมีงาน
ท า ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้ สามารถสร้างงาน
ด้วยตนเอง 

1. การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ 
ทุนมนุษย์ 

2. สนับสนุนและส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนางาน
สร้างสรรค์ เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ 

3. วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

1. ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
องค์ความรู้ และงาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ (เชิงสาธารณะ
และเชิงเศรษฐกิจ) 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
การวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

2. ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ (สร้างองค์ความรู้ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี) 

2. การสร้างความ 
เป็นธรรม ลดความ
เหลื่อมล  าของ
ภาครัฐ  

1. เยาวชน ประชาชน เข้าถึง
บริการทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่าง 
เสมอภาค 

2. สนับสนุนและส่งเสริม
การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม แก่ประชาชน  
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ท่ียั่งยืน  

1. สนับสนุนและส่งเสริม
กระจายโอกาส ความ
เสมอภาค และความ 
เป็นธรรมทางการศึกษา
หลากหลายรูปแบบ  
ในลักษณะการศึกษา 
เพื่อปวงชนให้มีความรู้ 
คู่คุณธรรม  

1. ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคม 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ 
และวัฒนธรรมไทย 

1. สร้างความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมทางการศึกษา 

2. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

4. สนับสนุนและส่งเสริม
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

5. สนับสนุนและพัฒนา
ทักษะเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใน
ประชาคมอาเซียน 

4. ส่งเสริมขีด
ความสามารถใน
ภูมิภาคอาเซียน 

1. เสริมสร้าง และพัฒนา
ทักษะเพื่อเพิ่มขีดความ 
สามารถและความร่วมมือ 
ในประชาคมอาเซียน 

1. ส่งเสริมและพัฒนาพันธกิจประชาคม
อาเซียน 

6. ส่งเสริมและพัฒนา  
การบรหิารจัดการตาม
แนวทางของการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี 

5. การพัฒนาบริหาร 
เพื่อความมั่นคง 

1. ส่งเสริมและพัฒนา 
การบริหารจัดการตาม
แนวทางของการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุก
ซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร 
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ของสังคม 

1. พัฒนาบัณฑิตท่ีสอดคล้องกับความ 
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตาม 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

3. พัฒนาและส่งเสริมกจิการนักศึกษา 
และศิษย์เกา่บูรณาการเพื่ออาชีพ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
การวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

2. ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ (สร้างองค์ความรู้ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี) 

1. ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคม 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนศิลปะ 
และวัฒนธรรมไทย 

1. สร้างความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมทางการศึกษา 

2. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

1. ส่งเสริมและพัฒนาพันธกิจประชาคม
อาเซียน 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุก
ซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร 

2. ส่งเสริมการชี น า ป้องกัน และแก้ปัญหา
ของสังคม 

๑. ผู้รบับริการทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ
ส าเร็จการศึกษาแล้วมีงาน
ท า ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต สามารถ
สร้างงานด้วยตนเอง 

1. ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
องค์ความรู้ และงาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ (เชิงสาธารณะ
และเชิงเศรษฐกิจ) 

1. เยาวชน ประชาชน เข้าถึง
บริการทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่าง 
เสมอภาค 

1. เสรมิสร้าง และพัฒนา
ทักษะเพื่อเพิ่มขีดความ 
สามารถและความร่วมมือ 
ในประชาคมอาเซียน 

1. ส่งเสริมและพัฒนา 
การบริหารจัดการตาม
แนวทางของการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี 

1. การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ 
ทุนมนุษย์ 

3. วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

2. การสร้างความ 
เป็นธรรม ลดความ
เหลื่อมล  าของ
ภาครัฐ  

4. ส่งเสริมขีด
ความสามารถใน
ภูมิภาคอาเซียน 

5. การพัฒนาบริหาร 
เพื่อความมั่นคง 

2. สนับสนุนและส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนางาน
สร้างสรรค์ เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ 

3. สนับสนุนและส่งเสริม
การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม แก่ประชาชน  
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ท่ียั่งยืน  

1. สนับสนุนและส่งเสริม
กระจายโอกาส ความ
เสมอภาค และความ 
เป็นธรรมทางการศึกษา
หลากหลายรูปแบบ  
ในลักษณะการศึกษา 
เพื่อปวงชนให้มีความรู้ 
คู่คุณธรรม  

4. สนับสนุนและส่งเสริม
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

5. สนับสนุนและพัฒนา
ทักษะเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใน
ประชาคมอาเซียน 

6. ส่งเสริมและพัฒนา  
การบรหิารจัดการตาม
แนวทางของการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 


