เป้าหมาย ภารกิจ และพันธกิจที่ต้องการให้อธิการบดีดาเนินการในช่วงสี่ปีที่จะดารงตาแหน่ง
(พ.ศ. 2563 - 2567)
1. เป้าหมาย
น ำมหำวิ ท ยำลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒให้ เ ป็ น องค์ ก รชั้ นน ำแห่ ง กำรเรี ย นรู้ คู่ คุ ณ ธรรม และกำรรั บ ใช้ สั ง คม
มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงคุณค่ำต่อสังคมไทยและสังคมโลก พัฒนำอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่มำตรฐำนในระดับสำกล และเพิ่มอันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในระดับนำนำชำติอย่ำงต่อเนื่อง
2. พันธกิจ
นำพำทุกภำคส่วนของมหำวิทยำลัยไปสู่ “ควำมเป็นองค์กร” บริหำรมหำวิทยำลัย ให้มีอัตลักษณ์เป็นสังคมอุดมปัญญำ
เป็นผู้นำด้ำนกำรศึกษำตลอดชีวิต กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ พัฒนำระบบกำรบริหำร
จั ดกำรและระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศของมหำวิ ทยำลั ย ให้ ส อดคล้ องกับแผนปฏิ บัติ กำรของมหำวิท ยำลั ย และ
ยุทธศำสตร์ชำติ เพื่อยกระดับศักยภำพในหลำกหลำยมิติ และเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนควบคู่กับกำรขยำยโอกำสในกำรแข่งขัน
ของมหำวิทยำลัยในเวทีโลก
3. ภารกิจ
3.1 ด้านการผลิตบัณฑิต
3.1.1) พัฒนำศักยภำพทำงวิช ำกำรทุกช่วงวัยและตลอดช่วงชีวิต (Lifelong learning) ตำมพระรำโชบำย
ด้ำนกำรศึกษำในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เป็นตักศิลำทำงกำรศึกษำ โดยเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพสูง
ตำมมำตรฐำนสำกล มีควำมรอบรู้ทำงทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งทักษะทำงภำษำและกำรสื่อสำร เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ควำมเป็นผู้ประกอบกำร และทักษะอื่นที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งควำมมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ
ควำมเป็นพลเมืองโลก ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของสังคมทั้งในปัจจุบันและอนำคต
3.1.2) สร้ำงระบบและกลไกด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ บูรณำกำรศำสตร์ วิจัยและสร้ำงนวัตกรรม พัฒนำหลักสูตรที่
ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ชำติ และหลักสูตรเชิงบูรณำกำรศำสตร์ ทั้งแบบประสำทปริญญำและไม่ประสำทปริญญำ
มุ่งเน้นผลลัพธ์กำรเรียนรู้ (Outcome Based Education - OBE) เพื่อพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำให้ทันสมัย
มีคุณภำพ ยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระดับชำติและนำนำชำติ
3.1.3) พัฒนำระบบกำรจัดกำรและกำรบริหำรกำรศึกษำ โดยสนับสนุนให้มีหน่วยงำนกลำงเพื่อจัดกำร Work
integrated learning ที่มีประสิทธิภำพ ระบบบริหำรจัดกำรดูแลนิสิตมุ่งสู่ควำมเป็นนำนำชำติและมุ่งสู่สำกล ทั้ง inbound
และ outbound และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมกำรเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
3.1.4) ส่งเสริมกำรจัดกำรกำรศึกษำในรูปแบบกำรเป็นหุ้นส่วน (Partnerships) เพื่อให้ภำคส่วนต่ำงๆ ได้มีส่วนร่วม
ในกำรผลิตบัณฑิต ผลงำนวิจัย และกำรบริกำรวิชำกำร ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
และเศรษฐกิจอย่ำงแท้จริง
3.1.5) สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ และส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
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3.2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
3.2.1) ก ำหนดแผนแม่ บ ทกำรวิ จั ยและนวั ตกรรมของมหำวิ ทยำลั ยที่ มี คุ ณภำพ วิ จั ยเพื่ ออนำคต (Frontier
research) เป็ น สั ง คมอุ ดมปั ญญำที่ไ ด้ ม ำตรฐำนทั้ง ในระดับ ชำติแ ละนำนำชำติ สอดคล้ องกั บแผนปฏิ บัติ ก ำรของ
มหำวิทยำลัยและยุทธศำสตร์ชำติ และควำมต้องกำรของสังคม เพื่อยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนวิจัย
และนวัตกรรมของมหำวิทยำลัย
3.2.2) ส่งเสริมกำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรวิจัยและจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ให้กับบุคลำกรและนิสิตในมหำวิทยำลัย
เพื่ อประโยชน์ ต่อ กำรเรี ย นกำรสอนและกำรบริห ำรหน่ ว ยงำน และกำรสร้ ำงชื่อ เสี ยงด้ำ นวิจั ยและนวั ตกรรมของ
มหำวิทยำลัย ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในส่วนของชุมชน สังคม และภำคธุรกิจ อย่ำงยั่งยืน สำมำรถแปลงนวัตกรรมสู่มูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจ และคุณค่ำทำงสังคม เกิดเป็น "Innovation Nation"
3.2.3) สนับสนุนและส่งเสริมกำรหำงบประมำณวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์งำนวิจัยและนวัตกรรม
อย่ำงต่อเนื่อง และบริหำรจัดกำรเงินทุนวิจัยอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ และให้ควำมสำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพย์สินทำงปัญญำเพื่อสร้ำงรำยได้ให้สำมำรถพึ่งพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน
3.2.4) มีกำรจัดกำรระบบนิเวศกำรวิจัย เพื่อให้ผลงำนวิจัยเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่ำงทั่วถึง ลดควำมเหลื่อมล้ำ
ทำงสั ง คม และให้ ค วำมส ำคั ญ ต่ อ กำรสร้ ำ ง National Brain Power เพื่ อ สร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยภำยใน ภำยนอกสถำบั น
ด้ำนกำรวิ จั ย นวั ตกรรมกับ ภำคอุ ตสำหกรรม/ธุร กิจ ทั้ งต่ ำงประเทศ และในประเทศ และสร้ำ งมูล ค่ำ เพิ่ มให้ กั บ
ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำประเทศและนโยบำยต่ำงๆ ของประเทศอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
3.3 ด้านบริการวิชาการ
3.3.1) กำหนดนโยบำยและกลยุทธ์หลักเพื่อควำมเป็นเลิศด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุ มชน
และสังคม กำรพัฒนำทุนมนุษย์อย่ำงยั่งยืน และมีแผนงำนด้ำนพันธกิจมหำวิทยำลัยกับสังคม (University Engagement)
จำกกำรประสำนงำนควำมร่ว มมือหรื อบู รณำกำรกำรบริกำรวิช ำกำรกับหน่ว ยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐ และเอกชน
ในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3.3.2) ส่งเสริมและสนับสนุนงำนบริกำรทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย ให้ทุกส่วนงำนของมหำวิทยำลัยสำมำรถ
ดำเนินกำรบริกำรทำงวิชำกำรด้ว ยตนเองอย่ำงเป็นระบบ และเป็นศูนย์กลำงข้อมูล ทำงวิช ำกำรหรือ Excellence
Center ที่มีควำมโดดเด่น เป็นแหล่งพึ่งพิงของสังคม เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน ลดควำมเหลื่อมล้ำ
ทำงสังคมอย่ำงยั่งยืน
3.3.3) พัฒ นำกระบวนกำรและระบบสนับสนุนกำรบริกำรวิช ำกำรให้ส ำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำงคล่ องตัว
สนับสนุนทรัพยำกร งบประมำณ อำคำร สถำนที่ เอื้อต่อกำรเข้ำใช้ประโยชน์ให้กับทุกส่วนงำนของมหำวิทยำลัย
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3.4 ด้านการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นศูนย์กลำงด้ำนวัฒนธรรมและศิลปะที่โดดเด่น สอดคล้องกับบริบทวิถีชีวิตของสังคมโลก
โดย
3.4.1) ส่งเสริมกำรศึกษำค้นคว้ำองค์ควำมรู้ในวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมของสังคมไทย ให้นิสิตและบุคลำกร
ตระหนั ก และเห็ น ถึ ง ควำมส ำคั ญ ของวั ฒ นธรรมและศิ ล ปะ ควำมหลำกหลำยด้ ำ นเชื้ อ ชำติ ศำสนำ และสถำบั น
พระมหำกษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่ำงที่ดีสำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบัติได้
3.4.2) บูรณำกำรกำรทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะเข้ำกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เน้นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ
ผ่ำนกำรสื่อสำรร่วมสมัย เพื่อกำรอนุรักษ์และสร้ำงสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะที่มีอยู่ให้มีค่ำนิยมที่เหมำะสมแก่ควำมเป็น
ชำติไทย
3.4.3) สนั บ สนุ น โครงกำรและงบประมำณในกำรจั ด กิ จ กรรมวั ฒ นธรรมและศิ ล ปะให้ ค ณำจำรย์ นิ สิ ต
ผู้ ป กครอง บุ ค ลำกร และชุม ชนได้มี ส่ ว นร่ ว ม นำไปสู่ กำรเผยแพร่ อัตลั กษณ์ของมหำวิ ทยำลั ย ต่อ สำธำรณชนและ
นำนำชำติ
3.5 ด้านการบริหารจัดการ
1) แผนยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยให้สอดรับกับยุทธศำสตร์และนโยบำยในระดับชำติ เน้นกำรสร้ำงคน สร้ำงควำมรู้
และสร้ำงนวัตกรรมแห่งอนำคตของประเทศและของโลก ขับเคลื่อนสู่มหำวิทยำลัยชั้นนำในศตวรรษที่ 21 อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และนำจุดเด่นและเอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัยมำเป็นกลยุทธ์เพื่อรักษำและต่อยอดควำมเข้มแข็งของมหำวิทยำลัย
ให้มีชื่อเสียงในองค์กรกำรศึกษำได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืน พัฒนำนิสิตให้เป็น "Future Changer" ภำยใต้ระบบบริหำร
และกำรจั ดกำรภำยในมหำวิทยำลัยที่มีประสิทธิภำพตำมหลักกำรบริหำรแบบธรรมำภิบำล ทั้งด้ำนบริหำร งำนกำรคลั ง
งบประมำณ และกำรบริหำรงำนบุคคล
2) การคลัง และงบประมาณ
บริหำร และกำกับดูแลกำรเงิน กำรคลัง และงบประมำณของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ คล่องตัว
มีควำมโปร่งใส ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล โดย
2.1) วำงแผนกำรของบประมำณสนับสนุนสอดคล้องตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยและในระดับชำติ และ
กำหนดแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่ครอบคลุมถึงกำรหำรำยได้เพื่อกำรพึ่งตนเองในเชิงรุก กำรพัฒนำ
ขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงินของทุกส่วนงำนให้มีประสิทธิภำพเพื่อเสถียรภำพ
ทำงกำรเงิน เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย และเงินทุนสำรองเพื่อควำมมั่นคง
และยั่งยืน
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2.2) พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนกำรคลังและงบประมำณให้เหมำะสมและมีประสิทธิภำพสอดคล้องกับ
บริบทของสังคม จำกกำรนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อบริหำรจัดกำรระบบงำนคลังและงบประมำณ
ให้เกิดควำมคล่องตัว และตรวจสอบได้ กำหนดมำตรกำรเร่งรัดติดตำมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ปรับปรุงระเบียบกำรเบิกจ่ำยเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัยให้มีควำมคล่องตัว
ยิ่งขึ้น
3) การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ
3.1) พั ฒนำระบบและกลไกในกำรพั ฒนำศั กยภำพของบุ คลำกร ตอบสนองภำรกิ จขององค์ กรได้ อย่ ำงมี
ประสิ ทธิ ภำพ ยกระดั บ ประสิ ท ธิ ภ ำพและประสิ ท ธิ ผ ลในกำรบริ ห ำรก ำลั ง คน (Manpower
management) เพื่อ พัฒ นำบุค ลำกรให้เ ป็น Smart Citizen มีคุณ ภำพสมบูร ณ์ทั้งกำยและใจ
มีสติปัญญำที่ดี อำรมณ์ดี และมีควำมสุข อยู่ในสังคมได้อย่ำงมีคุณค่ำและมีศักดิ์ศรี มีควำมสำมำรถ
ทันยุคสมัยอย่ำงต่อเนื่อง มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีที่สอดรับกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ
สู่ยุค Thailand 4.0 โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรทุกสำยงำนมีโอกำสเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมชำนำญ
งำนเฉพำะทำงในหน้ ำ ที่ ใ ห้ ม ำกขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรท ำงำน และควำมก้ ำ วหน้ ำ ใน
สำยวิชำชีพให้มีควำมชำนำญและมีตำแหน่งทำงวิชำกำรที่เหมำะสมกับบริบทของมหำวิทยำลัยในปัจจุบัน
และอนำคต ภำยใต้ระบบกำรประเมินที่เป็นระบบและได้มำตรฐำนสำกล
3.2) ให้ควำมสำคัญด้ำนสวัสดิกำรของบุคลำกรเพื่อเป็นกำรสร้ำงขวัญกำลังใจ และสร้ำงควำมผู กพันต่อ
องค์กร โดยจั ดระบบโครงสร้ำงเงิ นเดือนและค่ำตอบแทนของบุคลำกรทุกสำยงำนให้ เหมำะสม
สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสำมำรถแข่งขันกับองค์กรภำยนอกได้ จัดระบบสวัสดิกำร
และสิทธิประโยชน์แก่บุคลำกรในรูปแบบที่เหมำะสม ทั่วถึง และยุติธรรม ทั้งด้ำนสุขภำพ กำรศึกษำ
ของตนเองและบุตร ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน รวมทั้งปรับปรุงคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ของบุคลำกร
จัดให้มีกำรบำรุงรักษำอำคำรที่พักบุคลำกรให้ได้มำตรฐำน มีควำมปลอดภัย และเหมำะสมเพียงพอ
3.3) วำงแผนกำลังคน รวมไปถึงกำรสรรหำ กำรคัดเลือก ตลอดจนกำรวำงแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อเตรียม
รองรับกำรเกษียณอำยุของผู้บริหำร คณำจำรย์ และบุคลำกร
3.4) นำหลักธรรมำภิบำลในองค์กรที่ดีมำใช้ในกำรบริหำร และจัดให้มีกำรควบคุม ติดตำมและกำกับดูแล
กำรใช้อ ำนำจและควำมรับ ผิ ด ชอบของผู้ มอบอ ำนำจและผู้ รั บมอบอ ำนำจ เพื่ อ เป็ นแบบอย่ ำ ง
ในกำรสร้ำงทัศนคติและค่ำนิยมในกำรทำงำนและกำรอยู่ร่วมกันของบุคลำกรให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
ภำยใต้วัฒนธรรมองค์กรที่ดี รวมถึงกำรมีระบบกำรอุทธรณ์ร้องทุกข์ที่โปร่งใสและเป็นธรรม
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4) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒ นำดิ จิ ทั ล เพื่อ กำรศึก ษำ กำรวิจั ย นวัต กรรม และกำรบริ ห ำรให้ ส อดคล้ องกั บทิ ศทำงกำรพั ฒ นำ
มหำวิทยำลัยและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ เพื่อขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยให้ก้ำวสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล โดย
4.1) สนับสนุนให้ระบบสำรสนเทศสำมำรถเชื่อมโยงเป็นระบบงำนเดียวกันทั้งมหำวิทยำลัย ครอบคลุม
ระบบงำนทุ ก ส่ ว น ทั้ ง งำนกำรคลั ง งบประมำณ บุ ค ลำกร งำนนิ สิ ต งำนวิ ช ำกำรและงำนวิ จั ย
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่คล่องตัว ลดควำมซ้ำซ้อนในกำรปฏิบัติงำน และเกิดควำมเป็ นเอกภำพ
ในกำรบริหำรงำนตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัย
4.2) พั ฒ นำระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น กำรเรี ย นรู้ กำรปฏิ บั ติ ง ำนและกำรบริ ก ำร
ให้มีประสิทธิภำพ รองรับบริบทกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนำคต
4.3) กำกับและติดตำม กำรดำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้เป็นไปตำมแผนแม่บทเทคโนโลยี
สำรสนเทศของมหำวิทยำลัย และนโยบำยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศให้ครอบคลุมพันธกิจทุกด้ำน
ของมหำวิทยำลัย
4.4) ส่งเสริมควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ
5) สภาพกายภาพและสิ่งแวดล้อม
พัฒนำแผนแม่บททำงกำยภำพให้สอดคล้ องกับกำรพัฒนำของมหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงควำมเป็น
มหำวิทยำลัยเชิงนิเวศ จัดให้มีพื้นที่กำรใช้งำนของส่วนงำนต่ำงๆ ให้เหมำะสมเพียงพอ พร้อมทั้งพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรด้ำนสภำพกำยภำพและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตำมแผนแม่บททำงกำยภำพ โดย
5.1) จั ดระบบกำรรั กษำควำมปลอดภั ยที่ มี ประสิ ทธิ ภ ำพ และบริ หำรจั ดกำรสิ่ งแวดล้ อมให้ เป็ นสี เขี ยว
มีควำมสะอำด สวยงำม มีกำรดูแลและทำนุบำรุงอยู่เสมอ นำเรื่องสิ่งแวดล้อมมำประยุกต์ใช้ในกำรทำงำน
บริหำรจัดกำรพื้นที่ให้สำมำรถใช้งำนได้เต็มประสิทธิภำพ จัดสรรพื้นที่ให้เหมำะสม พอเพียง เป็นระบบ
และมีสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริมบรรยำกำศในกำรทำงำน กำรเรียน และกำรทำกิจกรรม
5.2) ปรับ Campus Landscape ให้ส ะท้อนอัตลักษณ์แ ละมีควำมเป็นนำนำชำติ ออกแบบและสร้ำ ง
สิ่งอำนวยควำมสะดวกเป็นไปตำมระดับสำกล ตำมหลัก Universal Design เพื่ออำนวยควำมสะดวก
สำหรับคนพิกำรและผู้สูงอำยุ และปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรสถำนที่ที่มีอยู่ให้มีสภำพพร้อมใช้งำน
5.3) พัฒ นำระบบกำรจรำจร กำรให้บริกำรที่จอดรถ มีกำรจัดกำรจรำจรที่มีควำมคล่องตัว ในเชิงพื้ นที่
จัดสรรพื้นที่จอดรถสำหรับบุคลำกรให้เหมำะสม มีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอำด และปลอดภัย
5.4) กำหนดแผนป้องกันภัยทุกด้ำน ทั้งภัยจำกสภำพกำยภำพ อำคำร ระบบน้ำ/ไฟ และภัยธรรมชำติ
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6) อื่นๆ
6.1) บริหำรภำยใต้หลักจริยธรรม และธรรมำภิบำล และจัดระบบให้ผู้บริหำรระดับสูงเข้ำถึงบุคลำกรและ
หน่ ว ยงำนในทุ ก ระดั บ เพื่ อ กำรสื่ อ สำรและสร้ ำ งควำมเข้ ำ ใจในนโยบำยและทิ ศ ทำงกำรบริ ห ำร
มหำวิทยำลัย และจัดให้มีโครงกำรอธิกำรบดีพบประชำคม มศว ปีละครั้ง
6.2) นำผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรประเมินมหำวิทยำลัยมำดำเนินกำรอย่ำงจริงจัง พัฒนำอย่ำงเป็นระบบ
มีประสิทธิภำพ และรำยงำนผลกำรปฏิบัติกำรแก่ประชำคมทรำบ
6.3) พัฒนำมหำวิทยำลัยเป็นมหำวิทยำลัยชั้นแนวหน้ำจำกฐำนควำมได้เปรียบเชิงพื้นที่
6.4) พัฒนำโรงเรีย นสำธิตให้เป็ นแหล่งเรียนรู้ทำงด้ำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่เป็นตัวอย่ำงให้แก่
สถำบันกำรศึกษำระดับต่ำกว่ำอุดมศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ
………………………………………………………….
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