
แผนภูมิแสดงความเชื�อมโยงแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน ยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
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เป้าหมาย 

การให้บริการ 

กระทรวง 

 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร

งบประมาณ 

 

แผนงาน 

 

 

แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาคณุภาพการศกึษา 

 

แผนงาน : อนรัุกษ์ สง่เสริม และ

พฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 

กําลงัคนระดบักลางและระดบัสงู มีคณุภาพมาตรฐานสามารถแขง่ขนั

ได้ในระดบัสากล 

ประชาชนได้รับความรู้ 

ความเข้าใจ มีความตระหนกั 

ร่วมอนรัุกษ์ และทํานบํุารุง 

ศิลปวฒันธรรมไทย 

4.9 การอนรัุกษ์ สง่เสริม และ

พฒันาศาสนา ศิลปะและ

วฒันธรรม 

ประชาชนได้รับการศกึษา และการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตท่ีมีมาตรฐาน คณุภาพ 

 มีผลงานวิจยั และนวตักรรมท่ีได้รับการเผยแพร่ นําไปใช้

ประโยชน์ หรือตอ่ยอดในเชิงพาณิชย์ 

เป้าหมายเชิง 

นโยบาย 

 

 

2. ผู้ เรียนได้รับการศกึษาท่ีมีคณุภาพ มาตรฐาน และมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนสงูขึน้ 

3. ทนุทางวฒันธรรมมีบทบาทในการ

ขบัเคลือ่นพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

ของประเทศมากขึน้ 

กลยุทธ์/ 

วิธีดาํเนินการ 

 

 

 

 นโยบาย 5. นําทนุทางวฒันธรรมของ

ประเทศมาสร้างคณุคา่ทางสงัคมและ

เพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจ โดยนําวถีิชีวติ 

ศลิปวฒันธรรมภมูิปัญญาท้องถ่ินมา

สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างผลิตภณัฑ์

และบริการด้านวฒันธรรมท้องถ่ินให้เป็น

วฒันธรรมสร้างสรรคก่อให้เกิดคณุคา่

ทางสงัคม และนํามาซึง่รายได้สู่ชมุชน 

ตลอดจนให้สามารถตอ่ยอดไปสู่

อตุสาหกรรมวฒันธรรมสร้างสรรค์อย่าง

ครบวงจรท่ีสร้างรายได้เข้าประเทศ 

กลยุทธ์/วิธีการ 

 

- ผลติและพฒันากําลงัคนระดบักลางและระดบัสงูท่ีสอดคล้องกบัความ

ต้องการของตลาดแรงงาน โดยเน้นการปฏิบตัิมากกวา่ทฤษฎีควบคูก่บั

การขยายการศกึษาระบบทวิภาค ีสหกิจศกึษา และการฝึกงานให้มากขึน้ 

รวมทัง้สง่เสริมการมีงานทําระหวา่งเรียน 

- นําวิถีชีวิต ศิลปวฒันธรรม ภมูิ

ปัญญาท้องถ่ินมาสร้างงาน สร้าง

อาชีพ สร้างผลติภณัฑ์และบริการ

ด้านวฒันธรรมเชิงสร้างสรรค์ และนํา

รายได้สูช่มุชน 

- พฒันาองค์ความรู้/วิจยั 

นโยบายการ 

จัดสรรงบประมาณ 

 

 

6.1.1 สนบัสนนุการวิจยั และพฒันาเพ่ือสร้างทนุปัญญาของชาติ

พฒันามหาวิทยาลยัให้มุง่สูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัระดบัโลก สร้าง

ความร่วมมือระหวา่งนกัวิจยัและสถาบนัวิจยั ทัง้ในระดบัประเทศ

และในระดบัภมูิภาค พฒันากลไก สิง่อํานวยความสะดวก 

บคุลากร เพ่ือสนบัสนนุการลงทนุด้านวิจยั พฒันานวตักรรม และ

สร้างองค์ความรู้ 

4.1.7 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถงึบริการทางการศกึษาสาํหรับ

ผู้ ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนพิการ หรือทพุพลภาพและชนกลุม่น้อย 

รวมทัง้เสริมสร้างโอกาสการศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 

4.9.4 สง่เสริมความร่วมมือและ

ความเช่ือมโยงทางวฒันธรรมเพ่ือ

เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบั

อารยประเทศ 

ยุทธศาสตร์ 

กระทรวง 

 

การจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ระดบัอาชีวศกึษา และการฝึกอาชีพ

ให้สอดคล้องกบัตลาดแรงงาน ทัง้ในเชิงปริมาณและคณุภาพ 

 

การสร้างโอกาสทางการศกึษาแก่

ประชาชนทกุกลุม่อยา่งเทา่เทียม 

แนวทางการบริหาร

ราชการแผ่นดิน 
นโยบายท่ี 4 นโยบายสงัคมและคณุภาพชีวิต 

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยั 

และนวตักรรม 

แผนงาน : สง่เสริมการวิจยัและพฒันา 

5. ผลงานวิจยัและนวตักรรมมีคณุภาพ ได้รับการเผยแพร่ นําไปใช้

ประโยชน์เพ่ือการพฒันาสงัคม ประเทศ หรือตอ่ยอดในเชิงพาณิชย์ 

นโยบาย 6. สนบัสนนุการวจิยัและพฒันาเพ่ือสร้างทนุปัญญาของชาติ

พฒันามหาวทิยาลยัให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลยัวิจยัระดบัโลก ระดม

สรรพกําลงัเพ่ือพฒันาระบบเครือข่ายการวจิยัแหง่ชาตเิพ่ือสร้างทนุทาง

ปัญญาและนวตักรรม ผลกัดนัให้ประเทศสามารถพึง่ตนเองได้ทาง

เทคโนโลยีเพ่ือนําไปสู่การสร้างรากฐานใหม่ของเศรษฐกิจฐานนวตักรรม 

จดัตัง้ศนูย์เป็นเลิศเพ่ือการวจิยัสําหรับสาขาวชิาท่ีจําเป็น พฒันาโครงสร้าง

การบริหารงานวจิยัของชาตโิดยเน้นความสมัพนัธ์อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพระหวา่งองค์กรบริหารงานวจิยักบัสถาบนัอดุมศกึษา 

การสนบัสนนุการวิจยัและพฒันาเพ่ือสร้างนวตักรรม และการ

พฒันาประเทศ 

เป้าหมายเชิง 

ยุทธศาสตร์ 

 

 

1. คนไทยทกุกลุม่ ทกุวยัได้รับการศกึษาท่ีมคีณุภาพ ได้มาตรฐานสากล  

2. ประเทศมีการพฒันาคณุภาพการศกึษาโดยประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สงัคมและคนไทยมีศีลธรรม คณุธรรม 

จริยธรรม จิตสาํนกึ คา่นิยมท่ีดีงาม 

และรักษามรดกวฒันธรรม 

สดัสว่นคา่ใช้จ่ายด้านวจิยัและพฒันาตอ่ผลติภณัฑ์มวลรวมใน

ประเทศเพ่ิมขึน้ โดยมีสดัสว่นคา่ใช้จา่ยด้านวจิยัและพฒันาของ

ภาคเอกชนตอ่ภาครัฐเพ่ิมเป็น 70:30 

นโยบายย่อย 

 
4.1 นโยบายการศกึษา 

นโยบายท่ี 4.4. นโยบายศาสนา 

ศิลปะ และวฒันธรรม 

4.1.5 สง่เสริมการผลติและพฒันากําลงัคนให้มี

คณุภาพและมาตรฐานสอดคล้องตามความ

ต้องการของตลาด 

- สร้างโอกาสและทางเลอืกสาํหรับเดก็เยาวชนและ

ประชาชนทัง้ในระบบและนอกระบบการศกึษาใน

การเข้าถึงบริการการศกึษาและแหลง่เรียนรู้ท่ีมี

ความยืดหยุน่และหลากหลายนําไปสูส่งัคมแหง่

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 นโยบาย 2. สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสงัคมไทย โดย

คํานึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึน้แก่ประชากรทกุกลุม่ ซึง่

รวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ ด้อยโอกาส ผู้ พิการ ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทัง้ชนกลุม่น้อย 

โดยสง่เสริมการให้ความรู้ตัง้แต่อยูใ่นครรภ์มารดาถึงแรกเกิดให้ได้รับการดแูลอยา่งมี

ประสิทธิภาพทัง้แมแ่ละเด็ก สนบัสนนุการจดัการศึกษาตามวยั และพฒันาการอยา่งมี

คณุภาพตัง้แต่ก่อนวยัเรียน จนจบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยจดัให้มีการเทียบโอนวฒุิ

การศึกษาสําหรับกลุม่ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง อาทิ กลุม่แมบ้่าน  จดัให้มีระบบ

สะสมผลการศึกษาและการเทียบโอนเพ่ือขยายโอกาสให้กว้างขวางและลดปัญหาคนออก

จากระบบการศึกษา นอกจากนี ้จะดําเนินการลดข้อจํากดัของการเข้าถึงการศึกษา

ระดบัอดุมศึกษาและอาชีวศึกษาชัน้สงู โดยจดัให้มี  "โครงการเงินกู้ เพ่ือการศึกษาท่ีผกูพนั

กบัรายได้ในอนาคต " โดยให้ผู้กู้ ยืมเร่ิมใช้คืนต่อเมื่อมีรายได้เพียงพอท่ีจะเลีย้งตวัได้ พกั

ชําระหนีแ้ก่ผู้ เป็นหนีก้องทนุเงินกู้ เพ่ือการศึกษา โดยปรับเปลี่ยนการชําระหนีเ้ป็นระบบท่ี

ผกูพนักบัรายได้ในอนาคต ปรับปรุงระบบการคดัเลือกเข้าศึกษาต่อทกุระดบัให้เอือ้ต่อการ

กระจายโอกาส โดยเฉพาะอยา่งย่ิงจะจดัให้มีระบบคดัเลือกกลางเพ่ือเข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลยัท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ดําเนิน "โครงการ 1 อําเภอ 1 ทนุ" เพ่ือเปิด

โอกาสให้เด็กไทยได้ไปเรียนต่อต่างประเทศจดัการศึกษาชมุชน เพ่ือมุง่ให้เกิดสงัคมแห่งการ

เรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต 

1. พฒันา 5 ศกัยภาพของพืน้ท่ี ใน 5 กลุม่อาชีพใหม ่ให้

สามารถแขง่ขนัได้ใน 5 ภมูิภาคหลกัของโลก 

4. ยทุธศาสตร์การศกึษา คณุธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต และความเทา่เทียมกนัในสงัคม 

นโยบายท่ี 1 นโยบายเร่งดว่นท่ีจะเร่ิมดาํเนินการ

ในปีแรก  

นโยบายท่ี 1.6 เร่งฟืน้ฟคูวามสมัพนัธ์และพฒันา

ความร่วมมือกบัประเทศเพ่ือนบ้านและนานาชาต ิ

แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

3. ภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องของไทยมีความเข้าใจและ

ตระหนกัถึงประโยชน์และผลกระทบในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน เพ่ือให้สามารถปรับตวัและ

เพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนั 

ประเทศมีความพร้อม สามารถรองรับการเปิดเสรี

และใช้โอกาสจากการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

 นโยบาย 1. เร่งฟืน้ฟคูวามสมัพนัธ์และพฒันาความ

ร่วมมือกบัประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ เพ่ือ

สนบัสนนุการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจในภมูิภาค

ร่วมกนัโดยเฉพาะการเร่งแก้ไขปัญหากระทบกระทัง่ตาม

แนวพรมแดน ผ่านกระบวนการทางการทตูบนพืน้ฐาน

ของสนธิสญัญาและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และเร่ง

ดําเนินการตามข้อผกูพนัในการรวมตวัเป็นประชาคม

อาเซียนในปี 2558 ทัง้ในมิตเิศรษฐกิจ สงัคม และความ

มัน่คง ตลอดจนการเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่ง

ภายในและภายนอกภมูิภาค 

- เตรียมความพร้อมและส่งเสริมความตระหนกัรู้ของ

ประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคส่วนตา่งๆ ของไทย 

เก่ียวกบัอาเซียนและการเป็นประชาคมอาเซียน และ

กรอบความร่วมมืออ่ืนๆ 

1.6.2 เร่งดําเนินการตามข้อผกูพนัในการรวมตวัเป็น

ประชาคมอาเซียนในด้านเศรษฐกิจ ความมัน่คง และ

วฒันธรรมไปสู่การปฏิบตั ิ

นกัเรียน นกัศกึษา ครู คณาจารย์ และบคุลากร

ทางการศกึษา  มีสว่นร่วมในการเสริมสร้าง

ความสมัพนัธ์ และพฒันาความร่วมมอืกบัประเทศใน

ภมูิภาค 

การเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนษุย์เพ่ือ

รองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

1. ยทุธศาสตร์เร่งรัดการพฒันาประเทศ และ

เตรียมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซียน 

 นโยบาย 4. จดัการศกึษาขัน้อดุมศกึษาและอาชีวศกึษาให้

สอดคล้องกบัตลาดแรงงานทัง้ในเชิงปริมาณและคณุภาพ โดย

กระบวนการสร้างประสบการณ์ระหวา่งเรียนอยา่งเหมาะสมและ

สนบัสนนุการสร้างรายได้ระหวา่งเรียนและสนบัสนนุให้ผู้สําเร็จ

การศกึษามีงานทําได้ทนัทีโดยความร่วมมือระหวา่งแหลง่งานกบั

สถานศกึษา สง่เสริมให้มีศนูย์อบรมอาชีวศกึษา เพ่ือให้นกัเรียน 

นกัศกึษา และประชาชนสามารถเรียนรู้หาประสบการณ์ก่อนไป

ประกอบอาชีพ โดยให้สถาบนัอาชีวศกึษาดําเนินการร่วมกบั

ผู้ เช่ียวชาญในแตล่ะอาชีพ รวมทัง้จดัให้มีศนูย์ซอ่มสร้างประจํา

ชมุชน เพ่ือฝึกฝนชา่งฝีมือและการสร้างทกัษะในการให้บริการแก่

ประชาชน ทัง้นี ้จะดําเนินการร่วมกบัภาคเอกชนอยา่งจริงจงั เพ่ือ

สง่เสริมการศกึษาในสายอาชีวศกึษาให้เป็นที่ยอมรับและสามารถ

มีรายได้สงูตามความสามารถ 

เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคล

ตะวันออก 

 

 

ผลผลิต 

 

ผู้สาํเร็จการศกึษาด้านสงัคมศาสตร์ ผลงานการให้ 

 บริการวิชาการ 

ผลงานทํานบํุารุง 

  ศิลปวฒันธรรม  

ผู้สาํเร็จการศกึษาด้านวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

ผลงานวิจยัเพ่ือถ่ายทอด

เทคโนโลยี 

ผลงานวิจยัเพ่ือสร้าง 

องค์ความรู้ 

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคล

ตะวันออก 

 

 

 

 1. พฒันาระบบและกลไกการ

ทํานบํุารุงศาสนาศิลปวฒันธรรม 

ภมูิปัญญาท้องถ่ินและการอนรัุกษ์

สิง่แวดล้อมท่ีมีการบรูณาการ 

2. สง่เสริมและสนบัสนนุการ 

บรูณาการกบัการทํานบํุารุง

ศาสนาศิลปวฒันธรรม ภมูิปัญญา

ท้องถ่ินและการอนรัุกษ์

สิง่แวดล้อม 

3. สง่เสริมและสนบัสนนุการ

เผยแพร่งานทางด้านทํานบํุารุง

ศาสนาศิลปวฒันธรรม ภมูิปัญญา

ท้องถ่ินและอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 

1. พฒันาระบบและกลไก 

    การบริการวิชาการ 

2. สง่เสริมการบริการ        

   วิชาการท่ีนําไปบรูณาการ 

   กบังานวิจยั และการเรียน   

   การสอนได้อยา่งมี   

   ประสทิธิผล 

3. สนบัสนนุการบริการ 

    วิชาการเชิงพาณิชย์ 

4. นําความรู้ทางวชิาการไป 

    พฒันาภมูิปัญญา 

    ท้องถ่ินให้เข้มแข็งและ 

    ยัง่ยืน 

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

ชมุชนมีความเข้มแข็ง ด้วย

ภมูิปัญญาและคงไว้ซึง่อตั

ลกัษณ์ของตนเอง 

 
 

ผลติบณัฑิตท่ีมีคณุภาพตามความ

ต้องการของผู้ใช้บณัฑิตทัง้ในประเทศ

และกลุม่อาเซียน 

 

 

เป็นผู้ นําด้านวิจยั งานสร้างสรรค์ และนวตักรรม ท่ีสร้างคณุคา่

ระดบัชาติ และระดบัอาเซียน  

 

 

มีการบรูณาการทํานบํุารุงศาสนา

ศิลปวฒันธรรมภมูิปัญญาท้องถ่ิน

และอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมกบัพนัธกิจ

หลกัและกิจกรรมนกัศกึษา 

 

การเพ่ิมศกัยภาพของมหาวทิยาลยั เพ่ือรองรับการ

เข้าสูป่ระชาคมอาเซียน พฒันาเครือขา่ยความ

ร่วมมือทางวิชาการของสถาบนัการศกึษา รวมทัง้

หนว่ยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศสมาชิก

และประเทศคูเ่จรจา 

พฒันาการบริหารจดัการ บริหารจดัการเชิงธรร

มาภิบาลเพ่ือก้าวสูค่วามเป็นองค์กรคณุภาพ 

 

 

1. พฒันา/ปรับปรุงหลกัสตูรท่ีมี

คณุภาพตามมาตรฐานตรงตามความ

ต้องการของผู้ใช้บณัฑิต โดยชมุชน 

และสถานประกอบการมีสว่นร่วม 

2. พฒันาบณัฑิตให้สอดคล้องกบั

คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ตามความ

ต้องการของผู้ใช้บณัฑิต ทัง้ในประเทศ

และกลุม่อาเซียน (กิจกรรมนกัศกึษา) 

3. พฒันานกัศกึษาตามอตัลกัษณ์ของ

มหาวิทยาลยั 

4. พฒันาและสร้างเครือขา่ยความ

ร่วมมือในการจดัการศกึษาและการใช้

ทรัพยากรร่วมกนักบัภาครัฐ 

ภาคเอกชน ชมุชน สงัคมทัง้ภายใน/

ตา่งประเทศ 

5. พฒันาและสร้างเครือขา่ยความ

ร่วมมือในการจดัการศกึษาและการใช้

ทรัพยากรร่วมกนักบัภาครัฐ 

ภาคเอกชน ชมุชน สงัคมทัง้ภายใน/

ตา่งประเทศ 

1. พฒันาระบบการบริหารทรัพยากรบคุคลให้มี

ความคลอ่งตวัและมปีระสทิธิภาพ 

2. การพฒันาระบบการบริหารการเงินและ

งบประมาณ 

3. พฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรคณุภาพด้านการ

บริหารจดัการ 

4. พฒันา/ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือรองรับ

การพฒันา/ขยายการให้บริการในด้านตา่งๆและ

รองรองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

5. พฒันา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือสนบัสนนุการบริหารจดัการ การบริการและ

การประกนัคณุภาพการศกึษาท่ีมีประสทิธิภาพ 

6. พฒันาผู้บริหารมหาวิทยาลยัทกุระดบัให้มี

แนวคิดบริหารจดัการเชิงธรรมาภิบาล 

1. พฒันาศกัยภาพนกัวิจยัรุ่นใหม ่

2. สง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวจิยั/

สร้างสรรค์ทัง้ระดบัชาติและนานาชาต ิ

3.  จดัหาแหลง่ทนุเพ่ือสนบัสนนุการดําเนินงานด้านงานวิจยัหรือ

งานสร้างสรรค์จากภายนอก 

4. สง่เสริมและสนบัสนนุการบรูณาการงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์

กบัการจดัการเรียนการสอนและการบริการวชิาการ 

5. พฒันาและสร้างเครือขา่ยความร่วมมือในการพฒันางานวจิยั

และงานสร้างสรรค์กบัภาครัฐ เอกชน ชมุชนและสงัคมทัง้ภายใน

และตา่งประเทศ 

1. เพ่ิมขีดความสามารถให้มีคณุภาพในระดบั

สากล  

2. พฒันาทกัษะการสือ่สารสาํหรับบคุลากรและ

นกัศกึษาให้มีความรู้ในภาษาอาเซียนอยา่งน้อย 1 

ภาษา 

3. การสง่เสริมบทบาทของมหาวทิยาลยัใน

ประชาคมอาเซียน 

งบประมาณแผ่นดิน 

650,004,500 บาท 142,421,100 บาท 14,250,300 บาท 9,000,000 บาท 454,396,000บาท 11,339,100 บาท 11,898,000  บาท 6,700,000  บาท 

งบประมาณเงนิรายได้ 

296,541,125  บาท 
59,766,976 บาท 1,647,700 บาท 233,403,649 บาท 862,000 บาท 3,238,700 บาท 333,000 บาท 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลตะวันออก 

 

 
1. พัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามความตองการของประเทศ
และกลุมอาเซียน     
5. บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภบิาล 

3. บรูณาการองค์ความรู้กบั

ภมูิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือสร้าง

ความเข้มแข็งให้ชมุชนและ

สงัคม 

 
4. การสงเสริมสนับสนุนทํานุบํารงุ
ศาสนาศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญา
ทองถ่ินและอนุรักษสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 

6. พัฒนามหาวิทยาลัยมุงสูความเปนประชาคม
อาเซียน 

 
2.  พัฒนางานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพบน
พ้ืนฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมศาสตร 

-   

 

การสร้างโอกาสทางการศกึษาแกป่ระชากรทกุกลุม่

อยา่งเทา่เทียม 

 

พันธกิจมหาวิทยาลัย 

 

จดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีท่ีมี

คณุภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บณัฑิตทัง้ในประเทศและ

กลุม่อาเซียน  ,  บริหารจดัการเชิงธรรมาภิบาล เพ่ือก้าวสูค่วามเป็น

องค์กรคณุภาพ 

 

ทํานบํุารุงศาสนาศิลปวฒันธรรม 

ภมูิปัญญาท้องถ่ินและอนรัุกษ์

สิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน (บรูณา

การกบัพนัธกิจหลกั) 

พฒันางานวิจยั งานสร้างสรรค์ และนวตักรรมท่ีสร้างคณุคา่

ระดบัชาติ และระดบัอาเซียน  

พฒันามหาวทิยาลยัมุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน 

(เครือข่ายในประชาคมอาเซียนของมหาวทิยาลยั) 

บริการวิชาการแก่สงัคมโดยนําความรู้ผสานภมูิ

ปัญญาและสร้างความเข้มแข็งให้กบัชมุชนและ

สงัคม 


	แผนภูมิ57ใส่งปม.

