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ผังยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิสัยทัศน

มหาวิทยาลัยชั้ นนําแห่ งโลกอาชีพ ผลิ ตผู้เชี่ ยวชาญเทคโนโลยี สร้ างคุ ณค่ าสู่ สากล
1.
2.
3.
4.

พันธกิจ

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสรางบัณฑิตพรอมเขาสูอาชีพ
สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพื่อถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มใหแกภาคการผลิต ภาคบริการ และชุมชน
ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อการสรางอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร

1.จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

เปาประสงค

ยุทธศาสตร
(กลยุทธหลัก)

1. เปนแหลงการศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิง
บูรณาการที่เขมแข็งและไดมาตรฐานสากล

1.1 พัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการของ
สังคม ชุมชน

1.2 สรางความเขมแข็งทาง
วิชาชีพเฉพาะทาง

2. สรางคนคุณภาพสูโลกอาชีพ
(สรางคนเกงและคนดีที่มีทักษะวิชาชีพ)

1.3 บริหารจัดการเชิงรุก

2.1 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให
เปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา และ
มีคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค

ยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันและเสริมสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ
เพื่อลดความเหลื่อมล้ําในสังคม

2.พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. ใหบริการวิชาการแกสังคมโดยยึดหลัก
ของเศรษฐกิจพอเพียง

1.2.1 พัฒนาหองปฏิบัติการ
1.2.2 พัฒนาระบบหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส (e-Library)
1.2.3 พัฒนาการเรียนรูโดยใช
ICT เปนฐาน (ICT – Based
Learning)
1.2.4 จัดทําหลักสูตรมาตรฐาน
วิชาชีพและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษา (TQF)
1.2.5 พัฒนาการจัดการความรู
โดยใช ICT เปนฐาน (ICT –
Based Knowledge)
1.2.6 จัดตั้งศูนยนวัตกรรมเพื่อ
การเรียนรู (ศูนยโสตทัศนศึกษา
ที่เนนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู)
1.2.7 เรงสงเสริมสหกิจศึกษา
เต็มรูปแบบ
1.2.8 พัฒนาระบบคุณภาพที่
เนนมาตรฐานสากล

1.3.1 สรางเครือขายฐานขอมูล และ
ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
1.3.2 พัฒนาผูบริหารยุคใหมที่พึง
ประสงค
1.3.3 ปรับปรุงพัฒนาระบบงานสูการ
เปลี่ยนแปลง
1.3.4 ประชาสัมพันธเชิงรุก
(ยกตัวอยาง :- จัดตาม Event
- จัดนิทรรศการ
- จัด Road Show ตาง ๆ)
1.3.5 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
ICT เพื่อการบริหารจัดการและการ
ใหบริการทางการศึกษา
1.3.6 แนะแนวการศึกษาเชิงรุก
(ยกตัวอยาง :
- นัดพบสถานประกอบการ
- นัดพบโรงเรียนในเขตพื้นที่และ
สัญจรไปยังโรงเรียนนอกเขตพื้นที่)
1.3.7 หารายไดจากสินทรัพยและองค
ความรูที่บุคลากรมีอยู
1.3.8 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องคกรดวยหลักธรรมาภิบาล

2.1.1 เตรียมความพรอมนักศึกษาสู
โลกอาชีพ
2.1.2 พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาชีพ
2.1.3 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
การสรางบัณฑิตใหเปนคนอยางสมบูรณ
2.1.4 สรางเสริมสุขภาวะที่ดีใหแก
นักศึกษา
2.1.5 แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับ
นานาชาติ
2.1.6 ทําความรวมมือกับสถานศึกษา/
สถานประกอบการทั้งในและตางประเทศ
2.1.7 จัดการเรียนรูเพือ่ เสริมสรางและ
ซอมเสริมฐานความรูใหแกนักศึกษา
(ยกตัวอยาง : - พัฒนา e-Learning
เพื่อการสอนซอมเสริม
- คายปรับพื้นฐาน)
2.1.8 พัฒนาองคกรนักศึกษาใหเขมแข็ง
2.1.9 จัดตั้งสมาคมศิษยเกาและชุมชน
สัมพันธระดับคณะและระดับ
มหาวิทยาลัย

2.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 3.1 ใหบริการวิชาการแกสังคม
4.1 สนับสนุนและสืบสาน
ทางการศึกษาทุกระดับ
เพื่อสรางและพัฒนาอาชีพโดยยึด งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และรักษาสิ่งแวดลอม
หลักของเศรษฐกิจพอเพียง

2.2.1 ปลูกจิตสํานึกการมีสวนรวมและ
ความรับผิดชอบตอสังคม
2.2.2 สรางเครือขายความรวมมือการ
จัดการความรู เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร
2.2.3 สรางเสริมสุขภาวะที่ดีใหแกบุคลากร
2.2.4 จัดทํา Training Roadmap
สําหรับสายวิชาการ (ยกตัวอยาง :
- พัฒนาความรูดานวิชาชีพ
- ใหอาจารยฝก อบรมในสถาน
ประกอบการหรือทํางานรวมกับ
ผูเชี่ยวชาญทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
- ฝกอบรมสูการเปนอาจารยแหง
อนาคต)
2.2.5 จัดทํา Training Roadmap
สําหรับสายสนับสนุน (ยกตัวอยาง :
- พัฒนาความรู
- พัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน)
2.2.6 พัฒนาความกาวหนาของ
บุคลากร

5. สรางและถายทอดองคความรูเชิงบูรณาการ
เพื่อการแขงขันในระดับชาติและนานาชาติ

4. เปนแหลงทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม

กลวิธี / มาตรการ
1.1.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่ตอบสนอง
ความตองการของสังคมและชุมชน
(ยกตัวอยาง : - หลักสูตรสําหรับผูสูงอายุ
- หลักสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ
- หลักสูตรการนวดเพื่อผอนคลาย)
1.1.2. พัฒนาหลักสูตรตอยอดใหแกผูมีงานทําและ
บัณฑิตที่จบการศึกษา
1.1.3 พัฒนาหลักสูตรรองรับสภาพบริบทของสังคม
(ตรี + โท , ตรี + ประกาศนียบัตร)
1.1.4 สรางหลักสูตรนานาชาติเพื่อกาวไปสูสากล
(ยกตัวอยาง : อาหาร การทองเที่ยว และการโรงแรม)
1.1.5 พัฒนาหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยในประเทศ
และตางประเทศ
1.1.6 พัฒนาหลักสูตรรวมกับองคกรภาครัฐและเอกชน
(ยกตัวอยาง : - พัฒนาหลักสูตรรวมกับโรงเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษา และสถานประกอบการ)
1.1.7 จัดการเรียนการสอน E-Learning
1.1.8 จัดระบบเทียบโอนประสบการณ
1.1.9 ประเมินผลหลักสูตรอยางตอเนื่อง

3.สรางและถายทอดองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิง
บูรณาการที่ไดมาตรฐาน

3.1.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ไดรับ
การพัฒนาเพื่อสงเสริมอาชีพเดิม และ
สรางอาชีพใหมใหแกชุมชนบน
พื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง
3.1.2 จัดตั้งหนวยวิชาการ และ
วิชาชีพในตางประเทศ
3.1.3 ผลิตสื่อเพื่อสรางและพัฒนา
วิชาชีพทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ
3.1.4 พัฒนาศูนยสารนิเทศและการ
บริการวิชาการ (e-Resource)
3.1.5 พัฒนาศูนยภาษาเพื่อใหบริการ
วิชาการ
3.1.6 พัฒนาหนวย / ศูนยซอมบํารุง
เครื่องจักร
3.1.7 สรางเครือขายความรวมมือการ
บริการวิชาการรวมกับหนวยงาน
ภายนอกภาครัฐและเอกชนทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ

5.1 พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ
เชิงบูรณาการ เพื่อประโยชนเชิงพาณิชยที่ได
มาตรฐานเพื่อการแขงขันในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ

4.1.1 บูรณาการการจัดกิจกรรมดาน
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย และ
สิ่งแวดลอมใหหลากหลายรวมกับ
ชุมชนอยางตอเนื่อง
4.1.2 สงเสริมการศึกษา การนํา
เทคโนโลยีผสมผสานกับภูมิปญญา
ทองถิ่น
4.1.3 บูรณาการการอนุรักษ
สงเสริม และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ใน
การจัดการศึกษา และการใหบริการ
วิชาการ
4.1.4 เผยแพรศิลปวัฒนธรรมสู
สากล
4.1.5 จัดตั้งศูนยอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม

5.1.1 ทําวิจัยรวมกับภาครัฐและ
เอกชน
5.1.2 สรางเครือขายการวิจัย
แบบบูรณาการ
5.1.3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
5.1.4 พัฒนานักวิจัยมืออาชีพ
5.1.5 จัดตั้ง ศูนยแกปญหาและ
พัฒนางานวิจัย
5.1.6 พัฒนาหนวยบมเพาะธุรกิจ
5.1.7 พัฒนางานวิจัยสถาบันเพื่อ
พัฒนาระบบงาน
5.1.8 จัดตั้งหนวยจัดการ
ทรัพยสินทางปญญา

5.2 เผยแพรและถายทอดองค
ความรูสูความเปนเลิศ

5.2.1 จัดตั้งศูนยความเปนเลิศในดาน
ตาง ๆ
- จัดตั้งศูนยวิจัยหุนยนตอัจฉริยะ
- จัดตั้งศูนยวิจัยอาหาร
- จัดตั้งศูนยวิจัยสิ่งทอ
- จัดตั้งศูนยวิจัยวิศวกรรม และ
เทคโนโลยีอยางยั่งยืน
- จัดตั้งศูนยวิจัยและจัดการทาง
ธุรกิจ
- จัดตั้งศูนยวิจัยและออกแบบ
ผลิตภัณฑ
5.2.2 จัดตั้งหนวยประสานงานเพื่อ
การเผยแพรประชาสัมพันธ และสราง
เครือขายดานงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ/
นวัตกรรม ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ

เปาหมายการดําเนินงาน (Target)

การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)

อุปสรรค (Threats)

1. การจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สอดคลองกับแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. จัดการศึกษาหลากหลายสาขาวิชาชีพและครอบคลุมองคความรูตั้งแต

1. การจัดการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตองใชการลงทุนสูงในดานอุปกรณและหองปฏิบัติการสูง
2. นโยบายการปรับลดงบประมาณและอัตรากําลัง ทําให
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เปนไปไดชา
3. การเปดการศึกษาเสรี ทําใหมหาวิทยาลัยฯ มีคูแขงมาก
สถานศึกษาอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนเปดสอนและ
จัดการศึกษาวิชาชีพแขนงตาง ๆ กันอยางกวางขวาง
4. โครงสรางประชากรสงผลใหประชากรวัยเรียนลดลง

3. มีบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
5. มหาวิทยาลัยมีชอื่ เสียงทางดานวิชาชีพและผลิตบัณฑิตมายาวนาน
6. สถานที่ตั้งอยูกลางใจเมือง มีทําเลที่เหมาะสม
7. มีการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ทําใหบุคลากรมีความรู
และประสบการณ
8. มีอัตลักษณที่โดดเดนดานวิชาชีพทีส่ ามารถใหบริการวิชาการแกสังคม

จุดออน (Weaknesses)
1. สัดสวนคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยไมเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน
2. บุคลากรบางสวนขาดแนวคิดเชิงรุก และ ขาดกระบวนทัศนใหมในการ
แกปญหา
3. สถานที่จํากัด ทําใหการขยายตัวเปนไปไดยาก
รับภาระงานสนับสนุนควบคูกัน สงผลกระทบตอประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย
5. ผูบริหารใหมบางสวนยังขาดทักษะประสบการณดานการบริหาร
6. งานวิจัยบางสาขายังมีนอย
7. ขาดระบบติดตามประเมินผลและการนําผลประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนา
8. บุคลากรและนักศึกษาขาดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
9. นักศึกษาที่รับเขาศึกษา (Input) ไมคอยมีคณ
ุ ภาพ
10. ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุก
11. ขาดการติดตอสื่อสารภายในองคกรที่ขาดประสิทธิภาพ
12. ขาดผูบริหารมืออาชีพ

โอกาส (Opportunities)
1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจทําใหเกิดความตองการบุคลากร
ที่มีความรูและทักษะในวิชาชีพและบัณฑิตนักปฏิบัติ
2. นโยบายของรัฐใหการสนับสนุนสถานศึกษาที่ผลิตบุคลากรดาน
วิชาชีพและเทคโนโลยี และภาคเอกชนใหการสนับสนุนเชนกัน
3. ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบใหทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
เปนการสรางโอกาสใหกับผูดอยโอกาสมากขึ้น
4. นโยบายภาครัฐสนับสนุนดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทําใหการทํางานคลองตัว
5. เปนมหาวิทยาลัยทางเลือกสําหรับนักศึกษาเพื่อมุงสูวิชาชีพ
6. โครงสรางประชากร เปดโอกาสใหมหาวิทยาลัยสามารถ
จัดการศึกษาไดหลากหลาย

ภารกิจที่ตองดําเนินการ (Mission)
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐาน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล สามารถสรางบัณฑิตพรอมเขาสูอาชีพ
2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพื่อถายทอดและ
สรางมูลคาเพิ่มใหแกภาคการผลิต ภาคบริการ และชุมชน
3. ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อการสรางอาชีพอิสระและ
การพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม

เปาประสงค (Goal)
1. เปนแหลงการศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี
เชิงบูรณาการที่เขมแข็งและไดมาตรฐานสากล
2. สรางคนคุณภาพสูโลกอาชีพ
(สรางคนเกงและคนดีที่มีทักษะวิชาชีพ)
3. ใหบริการวิชาการแกสังคมโดยยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เปนแหลงทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
5. สรางและถายทอดองคความรูเชิงบูรณาการเพื่อการแขงขัน
ในระดับชาติและนานาชาติ

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ
(RMUTP Identity)

1. บัณฑิตนักปฏิบัติ

ยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิสัยทัศน (VISION)
“มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงโลกอาชีพ
ผลิตผูเชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคุณคาสูสากล”
(A leading university for diverse careers , producing exceptional technological
specialists and offering international value.)

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

ปณิธาน (Determination)
มุง มัน่ เปนผูน าํ การจัดการศึกษาดานวิชาชีพดวยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ พัฒนากําลังคนใหมคี ณ
ุ ภาพ
คูค ณ
ุ ธรรม สูม าตรฐานสากล

(Technology - Based Learning)

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค (Ideal Graduates)

(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)

(Hands - on)

2. ใชทักษะที่มีเทคโนโลยีเปนฐาน

1. นักศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอดานสังคมศาสตรในสัดสวน 70:30 ในป 2565
2. สรา งหลั ก สูตรบัณ ฑิ ตศึ กษาเพิ่ม ขึ้ น รอ ยละ 15 ของหลัก สู ต รทั้ งหมดภายในป 2565
3. นํา งานวิ จั ย / สิ่ ง ประดิ ษฐ / นวั ต กรรม และระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ทันสมั ย
มาใช ในการจัด การเรี ยนการสอนทุก หลั ก สูต รภายในป 2565
4. สรา งหลั ก สูต รนานาชาติ 3 หลั ก สูต ร ภายในป 2565
5. ความรว มมือ ทางวิช าการทั้ง ในและตา งประเทศทุ กคณะภายในป 2565
6. มี งานบริ การวิช าการ/วิ ช าชี พ เพื่อ การพั ฒนาคุณ ภาพชีวิ ตและสั ง คม รวมทั้ งถายทอด
ความรูแ ละเทคโนโลยี สู ชุมชน อยา งนอ ย 3 อาชีพ 3 ชุ มชน ตอ ป
7. การอนุ รัก ษ สืบ สาน บู รณาการ สรา งสรรคศิล ปวัฒนธรรมไทย และสิ่ งแวดลอม
ที่ โดดเดน จํานวน 9 โครงการตอ ป
8. พั ฒนาคุ ณวุ ฒิอ าจารย ในสั ด สว นปริญ ญาตรี:โท:เอก เทา กับ 0:80:20 ภายในป 2565
9. ตํา แหน งทางวิ ช าการสัด ส วน อ:ผศ.:รศ.:ศ เท ากั บ 5:85:9:1 ภายในป 2565
10. สัด ส ว นนั กศึก ษา ป.ตรี: ป.โท:ป.เอก เท ากับ 80:18:2 ภายในป 2565
11. มีก ารแลกเปลี่ ย นอาจารยและนั กศึก ษากั บ สถาบัน การศึ กษาในต า งประเทศทุ กคณะ
12. ผลิต บัณฑิ ตให มี คุ ณภาพถึ งพรอ มดว ยคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม มีค วามเชี่ ยวชาญ
ในวิ ช าชี พที่ส อดคลอ งกับ ความตอ งการ และความพึง พอใจของสั งคม
13. พั ฒนาอาจารย แ ละนัก ศึ กษาโดยความรว มมือ ทางวิช าการและวิช าชีพ
กับ สถานประกอบการทั้ งในและ/หรือ ต า งประเทศทุก คณะ
14. อาจารย และนั กศึก ษามีผ ลงานที่ได รับ รางวั ล ระดับ ชาติและระดับ นานาชาติ
อยา งนอ ย 9 รางวั ล ตอ ป
15. สรา งศู น ยอ งค ค วามรู / นวัต กรรมเพื่อ พัฒนาวงการวิช าชีพ
16. สัดสวนงานวิจัย ถายทอดเทคโนโลยี: สรางองคความรู เทากับ 70:30 ภายในป 2565
17. งานวิ จั ย / สิ่ง ประดิ ษฐ / นวัต กรรม ได รับ การจดทะเบี ย นทรัพ ย สินทางป ญญา
หรือ สิท ธิ บัต รไม นอ ยกว า รอ ยละ 5 ของงานวิ จั ยฯทั้ง หมดภายในป 2565
18. งานวิ จั ย / สิ่ง ประดิ ษฐ / นวัต กรรม เผยแพรห รื อถา ยทอด ในระดับชาติแ ละ/
หรือ นานาชาติไ มนอ ยกวา รอ ยละ 50 ของงานวิ จัยฯทั้ งหมดภายในป 2565
19. นํา งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ/นวัตกรรม ไปใชประโยชนในเชิงสังคมและในเชิงพาณิชย
ไม นอ ยกวาร อ ยละ 5 ของงานวิ จัยฯทั้ งหมดภายในป 2565

เปาหมายสูงสุด (Ultimate Goal)

3. สรางความเชี่ยวชาญวิชาชีพ

มุงมั่นเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงโลกอาชีพในระดับสากล

(Professional Oriented)

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

บัณฑิต “ราชมงคล”
(RMUTP Graduates)

ความคิดเชิงสรางสรรค (Creativity)
ทักษะในการประกอบอาชีพ (Professional Skills)
ใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Information Technology Skills)
ทักษะในการสื่อสาร (Communication Skills)
วุฒิภาวะทางสังคม (Social Maturity)
ทักษะดานวิทยาศาสตร & เทคโนโลยี (Science and Technology Skills)
กองนโยบายและแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
เมษายน 2554

