การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)
1. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทางด้านวิชาชีพและผลิตบัณฑิตมา
ยาวนาน
2. บัณฑิตมีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
3. มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
4. มหาวิทยาลัยมีแผนและการดาเนินงานรองรับการก้าว
เข้าสู่ AEC
5. สถานที่ตั้งอยู่กลางใจเมือง มีทาเลที่เหมาะสม
6. มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นด้านวิชาชีพที่สามารถให้บริการวิชาการ
แก่สังคม
7. จัดการศึกษาหลากหลายสาขาวิชาชีพและครอบคลุม
องค์ความรู้ตั้งแต่ระดับวิชาชีพขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง
8. มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทาให้
บุคลากรมีความรู้ และประสบการณ์
9. การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
10. มีระบบประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง
9. (Opportunities)
โอกาส
10.
1. ประชาคมอาเซี
ยนเป็นโอกาสในการพัฒนามหาวิทยาลัย
2. การขยายตัวทางเศรษฐกิจทาให้เกิดความต้องการบัณฑิต
นักปฏิบัตทิ ี่มีความรู้ และทักษะในวิชาชีพ
3. นโยบายของรัฐให้การสนับสนุนสถานศึกษาที่ผลิตบุคลากร
ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และภาคเอกชนให้การสนับสนุน
เช่นกัน
4. ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
เป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสมากขึ้น
5. เป็นมหาวิทยาลัยทางเลือกสาหรับนักศึกษาเพื่อมุ่งสู่วิชาชีพ
6. นโยบายภาครัฐสนับสนุนด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา
เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพ ทาให้การทางานคล่องตัว
7. โครงสร้างประชากร เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยสามารถ
จัดการศึกษาได้หลากหลาย
8. มหาวิทยาลัยมีนักเรียนโควตา ซึ่งเป็นนักเรียน (Input) ที่มี
ผลการเรียนดี
ภารกิจที่ต้องดาเนินการ (Mission)
1. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล
2. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพโดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
5. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการผลิตและภาคบริการ

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. สถานที่จากัด ทาให้การขยายตัวเป็นไปได้ยาก
2. ผู้บริหารใหม่บางส่วนยังขาดทักษะประสบการณ์ด้านการบริหาร
3. บุคลากรบางส่วนขาดแนวคิดเชิงรุก และกระบวนทัศน์ใหม่
ในการแก้ปัญหา
4. ขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุน ทาให้ต้องใช้บุคลากรสายสอน
รับภาระงาน สนับสนุน ควบคู่กัน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย
5. ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
6. บุคลากรและนักศึกษาขาดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
7. บุคลากรบางส่วน ยังไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ
8. ขาดผู้บริหารมืออาชีพ
9. การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรขาดประสิทธิภาพ
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครยังไม่ได้เตรียม
ความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
11. การนาผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนายังไม่สมบูรณ์
12. งานวิจัยบางสาขายังมีน้อย
13. สภาพภูมิทัศน์ยังไม่เอื้อในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
14. สัดส่วนคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุปสรรค (Threats)
1. การเปิดการศึกษาเสรีทาให้มหาวิทยาลัยฯ มีคู่แข่งมาก
สถานศึกษาอืน่ ทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดสอนและ
จัดการศึกษาวิชาชีพแขนงต่างๆ กัน อย่างกว้างขวาง
2. การจัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต้องใช้การลงทุนสูงในด้านอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ
3. นักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับดีได้รับโอกาสทางเลือก
จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงดั้งเดิม
4. โครงสร้างประชากรส่งผลให้ประชากรวัยเรียนลดลง
เป้าประสงค์ (Goal)
1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับอาเซียน/นานาชาติ
2. ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีทักษะในการดารงชีวิตที่ดี
3. มีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา
5. เป็นแหล่งให้บริการวิชาการวิชาชีพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม
6. สร้างจิตสานึกและสร้างค่านิยมให้เกิดความรักใน
ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรักษาสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
7. จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพ
และนาไปต่อยอดได้

เป้าหมายการดาเนินงาน (Target)
U

1. นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อด้านสังคมศาสตร์ในสัดส่วน 70:30 ในปี 2565
2. สร้า งหลักสู ตรบัณฑิ ตศึกษาเพิ่ มขึ้ นร้อ ยละ 15 ของหลักสู ต รทั้ง หมดภายในปี 2565
3. นา งานวิ จั ย / สิ่ งประดิษฐ์ / นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ทันสมัย
มาใช้ในการจัด การเรี ยนการสอนทุกหลักสู ตรภายในปี 2565
4. สร้า งหลักสู ตรนานาชาติ 3 หลั กสูตร ภายในปี 2565
5. ความร่ ว มมือ ทางวิชาการทั้ งในและต่ างประเทศทุก คณะภายในปี 2565
6. มี งานบริการวิช าการ/วิช าชี พ เพื่อ การพั ฒนาคุณภาพชีวิ ตและสัง คม รวมทั้ งถ่า ยทอด
ความรู้ และเทคโนโลยีสู่ชุม ชน อย่างน้อ ย 3 อาชีพ 3 ชุมชน ต่อ ปี
7. การอนุรักษ์ สื บสาน บู รณาการ สร้า งสรรค์ศิ ลปวั ฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อ ม
ที่โ ดดเด่น จานวน 9 โครงการต่อ ปี
8. พั ฒนาคุณวุฒิอ าจารย์ ในสั ดส่ว นปริ ญญาตรี :โท:เอก เท่ากับ 0:80:20 ภายในปี 2565
9. ตาแหน่ งทางวิ ชาการสัดส่ วน อ:ผศ.:รศ.:ศ เท่ากับ 5:85:9:1 ภายในปี 2565
10. สัดส่ วนนั กศึกษา ป.ตรี :ป.โท:ป.เอก เท่ากับ 80:18:2 ภายในปี 2565
11. มี การแลกเปลี่ย นอาจารย์แ ละนักศึกษากับสถาบัน การศึกษาในต่างประเทศทุ กคณะ
12. ผลิ ตบัณฑิต ให้มีคุณภาพถึ งพร้อ มด้ วยคุณธรรม จริ ยธรรม มีค วามเชี่ย วชาญ
ในวิชาชี พที่ส อดคล้อ งกับความต้อ งการ และความพึง พอใจของสังคม
13. พั ฒนาอาจารย์ และนัก ศึกษาโดยความร่ว มมือ ทางวิ ชาการและวิชาชี พ
กับสถานประกอบการทั้ง ในและ/หรือ ต่างประเทศทุก คณะ
14. อาจารย์และนั กศึกษามี ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติแ ละระดับนานาชาติ
อย่างน้อ ย 9 รางวั ลต่อ ปี
15. สร้า งศูน ย์อ งค์ค วามรู้ / นวั ตกรรมเพื่อ พั ฒนาวงการวิช าชีพ
16. สัดส่วนงานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยี: สร้างองค์ความรู้ เท่ากับ 70:30 ภายในปี 2565
17. งานวิ จัย / สิ่ง ประดิษฐ์ / นวัต กรรม ได้รับการจดทะเบีย นทรั พ ย์สินทางปั ญ ญา
หรือ สิทธิบั ตรไม่น้อ ยกว่ าร้อ ยละ 5 ของงานวิจั ย ฯทั้ง หมดภายในปี 2565
18. งานวิ จัย / สิ่ง ประดิษฐ์ / นวัต กรรม เผยแพร่ หรือ ถ่ ายทอด ในระดับชาติและ/
หรือ นานาชาติไ ม่น้อ ยกว่าร้อ ยละ 50 ของงานวิจัย ฯทั้ง หมดภายในปี 2565
19. นา งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมและในเชิงพาณิชย์
ไม่น้อ ยกว่ าร้อ ยละ 5 ของงานวิจัย ฯทั้ง หมดภายในปี 2565
U

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิ สั ย ทั ศ น์ (Vision)
“มหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งโลกอาชีพ ”

(A Leading University for Diverse Careers )

ปรัชญา (Philosophy)
สร้างคนสู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ

(RMUTP produces technological specialists
with their decencies to serve diverse career.)

ปณิธาน (Determination)
มุง่ มัน่ เป็นผูน้ าการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ พัฒนากาลังคนให้มคี ณ
ุ ภาพ
คูค่ ณ
ุ ธรรม สูม่ าตรฐานสากล

(RMUTP strives to be a leader of vocational studies
based on integrated science and technology as well as
maintain our competent and virtuous persons.)

ค่านิยมหลัก (Core Value)
“คิดอย่างสร้างสรรค์ ทาอย่างมืออาชีพ ”

อั ต ลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ฯ (RMUTP Identity)

บัณฑิตนักปฏิบัติ

Hands - on

(Think creatively Do professionally)

เป้ า หมายสู ง สุ ด (Ultimate Goal)
มุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งโลกอาชีพในระดับ สากล

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

U

ใฝ่รู้

สู้งาน

เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม

Keenness Determination TechnologicaI Expertise

lntegrity

เอกลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ฯ (RMUTP Uniqueness)
มหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ

(University for Diverse Careers)
กองนโยบายและแผนงาน สานักงานอธิการบดี
พฤศจิกายน 2556

ผังยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนาแห่ง โลกอาชี พ

ยุทธศาสตร์ประเทศ
(Country Strategy) /
นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ ที่ 2
การลดความเหลื่ อ มล้า
(Inclusive Growth)

นโยบายสภามหาวิทยาลัย
(วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556)

ด้านการเรียนการสอน

- มหาวิทยาลัยต้องผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้าน

(นโยบายที่ 1 และ 4)

นโยบายที่ 1
นโยบายเร่ งด่ วนที่จ ะ
เริ่ มดาเนิน การในปีแ รก
นโยบายที่ 4
นโยบายสังคมและ
คุณ ภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ ที่ 1
การเพิ่ม ขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน ของประเทศ
เพื่อ หลุด พ้น จาก
ประเทศรายได้ ปาน
กลาง (Growth &
Competitiveness)
(นโยบายที่ 6)

-

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้สาเร็จการ
ศึกษาด้านสังคมศาสตร์ให้ได้สัดส่วนตามแผน
คือ 70:30 โดยค่อยๆ ลดการผลิตบัณฑิตด้าน
สังคมศาสตร์ลงและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้มากขึ้นในแต่ละปี
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและชุมชน
พัฒนานักศึกษา และบัณฑิตให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณค่า และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาชีพเฉพาะทาง
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ
ทั้งในด้านคุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการ
พัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงรุก
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และ ประเทศอาเซียน + 6
(CEPEA)

ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม
- ต้องให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและพัฒนาอาชีพ
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

พั น ธกิ จ
(5 พั น ธกิ จ )

1. จัดการศึกษาที่
มุ่งเน้นวิชาชีพบน
พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่มี
คุณภาพ ตาม
มาตรฐานสากล

3. บริหารจัดการ
องค์กรด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

4. ให้บริการวิชาการ
แก่สังคม เพื่อสร้าง
และพัฒนาอาชีพ
โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- มหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนและสืบสานงานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม

5. ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
รักษาสิ่งแวดล้อม

ด้านวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

- มหาวิทยาลัยต้องพัฒนางานวิจัย / นวัตกรรม

นโยบายที่ 6
นโยบายวิ ทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจั ย
และนวัต กรรม

ปรับปรุงสาหรับใช้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ 2558

และสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการ เพื่อประโยชน์
เชิงพาณิชย์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อการแข่งขัน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ และให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา
และถือเป็นภารกิจที่ต้องให้ความสาคัญ
- มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ และถ่าย
ทอดองค์ความรู้จากการวิจยั สู่ความเป็นเลิศ

2. สร้างงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม เพื่อ
ถ่ายทอดและสร้าง
มูลค่าเพิม่ ให้แก่
ภาคการผลิตและ
ภาคบริการ

ประเด็นยุทธศาสตร์
(5 ประเด็ น ฯ)

1. การพัฒนา
ความเข้มแข็งใน
การจัดการศึกษา
ให้บัณฑิตมี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน พร้อม
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

3. การสร้างความ
เข้มแข็งของการ
บริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สู่ความ
เป็นเลิศ

4. การส่งเสริมการ
ให้บริการวิชาการ
และการพัฒนา
อาชีพ
5. การส่งเสริมการ
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และ
รักษาสิ่งแวดล้อมให้
คงอยู่อย่างมั่นคงเพื่อ
สร้างคุณค่าทางสังคม
และเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ

2. การพัฒนา
ความเข้มแข็ง
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ

เป้ า ประสงค์
(7 เป้าประสงค์)

1. จัดการศึกษา
ด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยีที่
สามารถแข่งขันได้
ในระดับอาเซียน/
นานาชาติ
2. ผลิตบัณฑิตให้
เป็นคนดี คนเก่ง
และมีทักษะในการ
ดารงชีวิตที่ดี

4. มีระบบบริหาร
จัดการที่คล่องตัว
ยืดหยุ่น และมี
ประสิทธิภาพ
5. มีระบบประกัน
คุณภาพสู่ความ
เป็นเลิศทาง
การศึกษา
6. เป็นแหล่ง
ให้บริการวิชาการ
วิชาชีพที่ได้
มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับของสังคม

กลยุ ท ธ์
(19 กลยุ ท ธ์ )

1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศที่มีมาตรฐานและ
เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน/นานาชาติ
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อรองรับการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการทางาน
3. พัฒนาระบบสนับสนุนจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้

4. พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะทาง
5. สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพและมีคุณลักษณะตรงตามอัตลักษณ์ และความ
ต้องการของสังคม
6. พัฒนาศักยภาพอาจารย์
11. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

12. พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้กลยุทธ์ทางการเงิน

13. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร

14. พัฒนาองค์กรเชิงคุณภาพ

15. พัฒนาความเข้มแข็งของการให้บริการวิชาการ วิชาชีพโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
16. พัฒนาความเข้มแข็งของการให้บริการเพื่อหารายได้แก่มหาวิทยาลัย

17. พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการ วิชาชีพ ให้มีศักยภาพ

7. สร้างจิตสานึก
และสร้างค่านิยมให้
เกิดความรักในศิลป
วัฒนธรรมไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
3. จานวนผลงาน
วิจัยหรืองานสร้าง
สรรค์ที่ได้มาตรฐาน
มีคุณภาพ และ
นาไปต่อยอดได้

18. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการ วิชาชีพระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

มาตรการ
(44 มาตรการ)
1. พัฒนาหลักสูตรให้ตรง/สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
2. พัฒนาหลักสูตรที่มีความหลากหลายทางวิชาการ ต่อยอดการศึกษา บูรณาการกับการทางาน และตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียนแต่ละสาขาอาชีพ
3 พัฒนาหลักสูตรที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน/นานาชาติ
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาอื่นทั้งในและต่างประเทศ
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนการสอนแบบบูรณาการการทางานกับสถานประกอบการ
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับศิษย์เก่า
1. พัฒนาระบบงานทะเบียนให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ระบบบัญชี และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอื่นของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียน
3. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นความเป็นเลิศเฉพาะทาง
2. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ
1. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม และตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบติดตามเพื่อประเมินคุณภาพบัณฑิตหลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน
3. เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และบัณฑิตเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานจริง
1. บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
2. สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
3. ใช้ระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในอย่างเป็นรูปธรรม
4. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ
7. พัฒนาการยกระดับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
2. การจัดหาและจัดสรรทุนการศึกษา
3. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
4. การจัดการทรัพย์สินเพื่อหารายได้
1. พัฒนาผู้บริหารและระบบประเมินผูบ้ ริหาร
2. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
1. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
2.
างแรงจู
ใจการปฏิ
ิงาน่อง
2. พัพัฒ
ฒนาระบบสร้
นาระบบประกั
นคุณงภาพอย่
างต่บอัตเนื
1. ให้บริการวิชาการ วิชาชีพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. บูรณาการองค์ความรู้จากการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
1. พัฒนาการให้บริการวิชาการ วิชาชีพในเชิงธุรกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการ วิชาชีพ
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการ วิชาชีพ

19. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และรักษาสิ่งแวดล้อม

1. สร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษา บุคลากร และชุมชน ในการอนุรักษ์ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม / สิ่งแวดล้อม
2. บูรณาการการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และงานวิจัย
3. ส่งเสริมการประกวด และเผยแพร่ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยในระดับชาติ / นานาชาติ
4. จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

8. พัฒนาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เชิงบูรณาการที่มีคุณภาพ

1. ผลิตผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เชิงบูรณาการ ที่มีคุณภาพระดับชาติ/นานาชาติ
2. เผยแพร่งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์แก่ภาคการผลิตและบริการ/การสร้างชื่อเสียง
แก่มหาวิทยาลัย

9. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยอย่างยั่งยืน
10. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

1. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อการวิจัย

