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 ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (CEO) ครั้งที่ 7/2559
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารสานักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสี มา
 ผ่านการประชุมสัมมนาการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอี สาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2557 - พ.ศ.2560 เมื่ อวัน ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้อ งประชุ ม แคแสด อาคารส านักงานกิ จ การสภาของมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลอี สาน
นครราชสี มา และห้องประชุมประจาสานักงานวิทยาเขตสุ รินทร์ วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาเขต
สกลนคร โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference

คานา
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอีส าน ได้ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นามหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560 เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ มีกรอบแนวทางกาหนด
ทิศทางการดาเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วง 4 ปี โดยมุ่งดาเนินงานสนองนโยบายและเปูาหมายของการพัฒนา
ประเทศ โดยให้ความสาคัญกับความเชื่อมโยง และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555 – พ.ศ.2559)

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะเวลา 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – พ.ศ.2565) สานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
การจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน ระยะ 4 ปี
(พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560) เป็นการจัดทาแผน ที่ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการอานวยการ และ คณะกรรมการดาเนินงาน
จากตัวแทนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ที่ นครราชสีมา และ วิทยาเขต 3 วิทยาเขต คือ สุรินทร์ ขอนแก่น และ
สกลนคร ให้มีส่วนร่วมในการจัดทา และกาหนดทิศทางการพัฒนา โดยให้ความสาคัญกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกมหาวิ ทยาลัย เพื่อทาการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ไว้เป็นกรอบการ
ดาเนินงานอย่างชัดเจน เพื่อนามหาวิทยาลัยฯ ไปสู่ความสาเร็จตามเปูาหมายที่ได้กาหนดไว้
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า เอกสารแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) เล่มนี้ จะได้ถูกนาลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รู ป ธรรม และช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ทิ ศ ทางการปฏิ บั ติ และการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
ซึ่งความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ นี้ ขึ้นอยู่กับความร่ วมมืออย่างดี ยิ่งของบุคลากรทุก
ระดับ ทุกงาน ในมหาวิทยาลั ย ฯที่เกี่ย วข้อง ที่จ ะนาแผนไปปฏิบัติอ ย่างจริงจัง อัน จะส่ ง ผลให้ มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน บรรลุเปูาหมายการเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณภาพชั้นนาใน
ประเทศได้
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ส่วนที่ 1 บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
จากกรอบแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 15 ปี (พ.ศ.2551 – พ.ศ.2565) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ได้กาหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ไว้อย่างชัดเจน และเพื่อให้การบริหารจัดการการดาเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลอีสาน ฉบั บที่ 1 ระยะ 4 ปี พ.ศ.2553 – พ.ศ.2556 จากคณะกรรมการ ทีมงานผู้ บริห าร
ทุกหน่วยงาน เป็นผู้วิเคราะห์และกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์ร่วมกัน ซึ่งผลการดาเนินงานในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา
ประสบความสาเร็จ เป็นอย่างดี และได้มีการนาผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว มาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ดังปรากฏในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ฉบับที่ 2 ระยะ 4 ปี พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560 โดย
คณะกรรมการบริ ห ารหน่ วยงานเป็น ผู้ กาหนดแนวทาง วางแผนยุทธศาสตร์ และจัดทาการประชาพิจารณ์ลงบน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้เสีย บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา
ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยคานึงถึงมิติการบูรณาการและองค์รวมของการพัฒนา กาหนดอยู่ภายใน
กรอบของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยฯ ในทางตรงและทางอ้อม ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยฯภายใต้กรอบการพัฒนาสาระหลักสองส่วน ได้แก่
ส่วนที่เป็นปัจจั ยภายนอก ซึ่งมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลั ยในปัจจุบัน และส่งผลต่อภาพรวมในอนาคต
(Scenario) อีก 4 ปีข้างหน้า ดังเช่น นโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ สถาบันอุดมศึกษาเข้าไปพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนตั้งตัวได้ การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชน และมีโครงการบริหารจัดการน้า อย่าง
เป็นระบบ ส่งเสริมให้เป็นศูนย์การศึกษาในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านลุ่มแม่น้าโขง / ประชาคมอาเซียน ทาให้เกิดโอกาส
ในการพัฒนาและวางแผนยุทธศาสตร์ แต่ทั้ งนี้ก็ยังมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคได้ ดังเช่น
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนประชากรของประเทศ โดยวัยเด็กจะลดสัดส่วนลง ส่งผลกระทบต่อตัวปูอนมหาวิทยาลัย ฯ
แรงงานภาคเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มีวุฒิทางการศึกษาต่า ขาดการเตรียมการพัฒนาบุคลากรมารองรับ
ความเจริญเติบโต บทบาทความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรมยังมีน้อย ระดับความรู้และ
ทักษะในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ของนักเรียนต่ากว่ามาตรฐาน การเปิดเสรีทางการศึกษาทา
ให้มีคู่แข่งเพิ่มขึ้น
ส่วนที่เป็นปัจจัยภายใน คือ ภาพลักษณ์ การบริหารจัดการ ระบบ กลไก และกระบวนการดาเนินงาน ของ
มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งส่งผลสะท้อนให้เกิดเป็นจุดแข็งอย่างชัดเจน ดังเช่น บัณฑิตของมหาวิทยาลัย ฯ เป็นที่ยอมรับใน
ตลาดแรงงาน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่เข้มแข็ง
งานบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ ที่หลากหลาย เป็นที่ยอมรับ และตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง วิทยาเขตอยู่ในพื้นที่วัฒนธรรมประจาถิ่นที่หลากหลาย และเอื้อต่อการเชื่อมเครือข่ายประชาคมอาเซียน แต่
ทั้งนี้ก็ยังมีจุดอ่อนที่มหาวิทยาลัยฯ ต้องวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแก้ไขให้ดีขึ้น ดังเช่น บุคลากรและบัณฑิตส่วน
ใหญ่ยังขาดทักษะในการใช้ภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ตาแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิคณาจารย์ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้ งระดับชาติและระดับนานาชาติยังมี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-พ.ศ.2560)
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จานวนไม่เพียงพอตามเกณฑ์ที่ สมศ.กาหนดไว้ ครุภัณฑ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย มีจานวนจากัด
ระเบียบและข้อบังคับยังไม่ชัดเจนและไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เต็มประสิทธิภาพ
จากกรอบสาระหลั กสองส่ วนดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ ได้วิเคราะห์ และกลั่นกรองมาเป็นแนวทางในการ
ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ฉบับที่ 2 ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557 –
พ.ศ.2560) โดยกาหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญทั้งหมด 5 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองตลาดแรงงาน
เปูาประสงค์ 1.1 บัณฑิตนักปฏิบัติ ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพและสามารถแข่งขันได้ในประชาคม
อาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
เปูาประสงค์ 2.1 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
เปูาประสงค์ 3.1 การบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับสังคมอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม และสนองโครงการ
พระราชดาริ
เปูาประสงค์ 4.1 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม/ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
เปูาประสงค์ 4.2 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เปูาประสงค์ 4.3 การสนองโครงการพระราชดาริ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เปูาประสงค์ 5.1 ระบบการคลังและพัสดุที่โปร่งใสตรวจสอบได้
เปูาประสงค์ 5.2 ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ
เปูาประสงค์ 5.3 ระบบการบริหารกิจการสภาของมหาวิทยาลัย/กรรมการประจาหน่วยงานและการติดตาม
ตรวจสอบที่มปี ระสิทธิภาพ
เปูาประสงค์ 5.4 ระบบบริหารจัดการของหน่วยงานสายสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
เปูาประสงค์ 5.5 ระบบการจัดการความรู้เพื่อการปรับปรุงการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2557-2560 เป็น ส่ วนหนึ่งของการพัฒ นาระบบการจัดเตรียมงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
(Strategy Performance-Base Budgeting : SPBB) ของมหาวิทยาลัย ฯ ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการจัดสรร
ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ โดยกาหนดให้หน่วยงาน
มีบทบาทในการตัดสินใจการจัดสรรทรัพยากรมากขึ้น มีระบบควบคุม ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ซึ่งมี
ตัว ชี้วัดที่มีค่าเปู าหมายชัดเจน เป็ น ตัว ประเมินเพื่อให้ ส อดคล้ องกับกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒ นา
ประเทศในหลายๆ ด้าน คือ
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1.
2.
3.
4.

ด้านการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อการแข่งขัน
ด้านการเสริมสร้างเพื่อการพัฒนา
ด้านการพัฒนาทางสังคม
ด้านการบริหารจัดการที่ดี

ดั ง นั้ น เพื่ อ ตอบสนองนโยบายของภาครั ฐ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน จึ ง ต้ อ งเร่ ง พั ฒ นา
มหาวิทยาลัยฯ ตามกรอบวิสัยทัศน์และพันธกิจหลัก 4 ด้านคือ
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิต
การบริการ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม
4. ทานุบารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
โดยมุ่ ง พั ฒ นาเพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด การกระท าเพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ประชาชนและสั ง คม โดยมี พั น ธกิ จ รอง
2 ด้าน ได้แก่
1. บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี
2. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
ซึ่งจะทาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการพัฒนาประเทศต่อไป การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯและ
ยุทธศาสตร์ชาติ
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือจัดทาแผนแม่บทในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการ และของมหาวิทยาลัยฯ
3. เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์
และนโยบายของประเทศ
จากกรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560)
มุ่งเน้ นบทบาทของการเป็น มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีที่ผ ลิ ตบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยมีเนื้อหาสาระที่ใช้ประกอบการ
ดาเนิ นการคือ มหาวิทยาลัย ฯ มีการกาหนด วิสั ยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เพื่อทาเป็นกรอบดาเนินการให้กับทุกหน่วยงาน ซึ่งจะทาให้อยู่ในทิศทาง
เดียวกันกับทิศทางของมหาวิทยาลัยฯ และท้ายที่สุดจะทาให้เปูาหมายของมหาวิทยาลัยฯ สาเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ ซึ่งจะทาให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณภาพ
ชั้นนาในประเทศ ที่เน้นการผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม อย่างยั่งยืน ตอบสนองประชาคม
อาเซียน
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ส่วนที่ 2 ศักยภาพของหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน

ตราประจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ภายในวงกลมเป็นรูปดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบ ดอกบัวบาน 8 กลีบหมายถึงทางแห่งความสาเร็จมรรค 8 และความสดชื่น
เบิกบานก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ ภายใต้ดอกบัวเป็นดวงตราพระราชลัญจกรบรรจุอยู่ หมายถึง สัญลักษณ์และเครื่องหมาย
ประจาองค์พระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์เป็นผู้พระราชทานนามว่า "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล" บนตรารูปวงกลม มี
พระมหาพิชัยมงกุฎครอบ และมีเลข 9 อยู่ หมายถึง รัชกาลที่ 9 ด้านล่างของตราวงกลมทาพั บกรอบโค้ งรองรั บ ชื่อ "มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน" คั่นปิดหัวท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้ พิมพ์ประจายามทั้งสองข้าง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส
เบิกบาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หมายความว่า มหาวิทยาลัยอันเป็นมงคลแห่งพระราชา

สีประจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คือ สีแสด

ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัย คือ ต้นแคแสด เป็นต้นไม้ที่มีดอกสีแสด ขึ้นง่าย โตเร็ว เจริญเติบโตได้ทุกพื้นที่ ทุกภาค
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ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอีส าน เกิด ขึ้นตามพระราชบัญ ญัติม หาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคล
พ.ศ.2548 เหตุผล โดยที่มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติให้สถานศึกษาของรัฐที่
จัดการศึกษา ระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐดาเนินกิจการได้โดยอิสระสามารถพัฒนาระบบ
บริหาร และการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสภา
มหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น สมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวน 9 แห่ง ขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน เป็นหนึ่งในจานวนมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง เป็น
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เน้นด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูงที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ ทาการสอน ทาการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยต่อยอดให้ผู้สาเร็จการอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้าน
วิชาชีพจนถึงระดับปริญญา
 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 92 ตอนที่ 48 หน้า 1
 วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 วิทยาลัยฯ ได้รับการอนุเคราะห์จากกรมธนารักษ์ได้อนุเคราะห์จัดสรร
ที่ดินบริเวณคลองหก ฝั่งตะวันตก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดเลขที่ 706 เนื้อที่ 610-3-41
ไร่ และบริเวณคลองรังสิตฝั่งเหนือ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โฉนดเลขที่ 39 เนื้อที่ 109-3-04 เพื่อ
ก่อสร้างศูนย์กลางการศึกษาระดับปริญญา
 พ.ศ. 2528 เริ่มขยายการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในวิทยาเขตต่าง ๆ
 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ
วิท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอาชีว ศึ ก ษาว่ า “สถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคล” และพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตให้เชิญ พระราชลัญจกรประจาพระองค์และพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเครื่องหมายราชการของ
สถาบันฯ
 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลและประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม 122 ตอนที่ 6ก
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีผลให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด้วย วิทยาเขต ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย ประกอบด้วย
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หน้า 5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
มีพื้นที่จานวน 2,841 ไร่ แยกเป็น
1. ส่วนกลาง

จานวน

330 ไร่

2. ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง

จานวน 2,500 ไร่

3. ศูนย์เทคโนโลยีชุณหะวัณ

จานวน

11 ไร่

ปัจจุบันเปิดสอน 4 คณะ ได้แก่
 คณะบริหารธุรกิจ
 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
มีพื้นที่ทั้งหมด จานวน 2,300 ไร่
ปัจจุบันเปิดสอน 2 คณะ ได้แก่
 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
 คณะเทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
มีพื้นที่จานวน 386 ไร่ แยกเป็น
1. ส่วนกลาง

จานวน

106 ไร่

2. พื้นที่การศึกษาโคกสี

จานวน

280 ไร่

ปัจจุบันเปิดสอน 3 คณะ ได้แก่
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
มีพื้นที่จานวน 1,873 ไร่ แยกเป็น
1. ส่วนกลาง

จานวน

293 ไร่

2. คณะทรัพยากรธรรมชาติ

จานวน 1,580 ไร่

ปัจจุบันเปิดสอน 2 คณะ ได้แก่
 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
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หน้า 6

โครงสร้างหน่วยงาน
สภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สภาวิชาการมหาวิทยาลัย
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

หน่วยตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัย
สานักงานอธิการบดี

สานักงานวิทยาเขต

สานัก / สถาบัน

คณะ

- กองกลาง

- สานักงานวิทยาเขตสุรินทร์

- สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- คณะบริหารธุรกิจ

- กองคลัง
- กองนโยบายและแผน

- สานักงานวิทยาเขตขอนแก่น

- สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

- สานักงานวิทยาเขตสกลนคร

- สถาบันวิจัยและพัฒนา

- คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

- สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอส
เอ็มอีอย่างยั่งยืน **

- คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
- คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

- กองบริหารงานบุคคล
- กองพัฒนานักศึกษา

- คณะเทคโนโลยีการจัดการ
หมายเหตุ ส่วนราชการตามกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนราชการตามกฎกระทรวง
* หน่วยงานจัดตั้งภายในตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วัหมายเหตุ
นที่ 1 กันยายน
2557
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
** หน่วยงานจัดตั้งภายในตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 11 มีนาคม 2559
ละพัฒนา
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- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ *
- คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
- คณะทรัพยากรธรรมชาติ

หน้า 7

อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ”
เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งการสร้างอาชีพเฉพาะทาง”
คุณลักษณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Student Characteristics)
Technology Literacy

=

มีความรู้ทางเทคโนโลยี

Effective Communication

=

มีทักษะการติดต่อสื่อสาร

Collaboration

=

มีความร่วมมือกับส่วนรวม

Ethics andMorality

=

มีคุณธรรม และ จริยธรรม

Corporate Social Responsibility

=

มีความรับผิดชอบต่อสังคม

Professional skill

=

มีทักษะวิชาชีพ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduates desired)
 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
1. มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว วิชาชีพ สังคม และประเทศชาติ
2 . มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร เ รี ย น รู้ ใ น ส า ข า วิ ช า ที่ ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ส า ข า
วิชาชีพในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ ของตนในการแก้ไข
ปัญหาการทางานได้
4. มีความสามารถในการปรับตัว การทางานเป็นทีม มีภาวะผู้นา มีการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
5. มี ค วามสามารถในการใช้ ภ าษา และทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข ตลอดจนสามารถใช้ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศในการสื่อสาร เพื่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้
 ตามอัตลักษณ์บัณฑิต
1. มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ พร้อมปฏิบัติงานวิชาชีพ
2. สามารถพัฒนางานและแก้ปัญหางานเพื่อบรรลุเปูาหมายได้
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หน้า 8

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์ เป็นการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบ หรือมีอิทธิพลต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายในเป็นการศึกษาองค์ประกอบภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่มีผลกระทบต่อ
การดาเนินงาน การบริหารจัดการ อันจะเป็นการบ่งบอกถึงจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ของการ
ดาเนินงาน ส่วนการวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอก เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบ
ต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เป็นทั้งโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats)
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
จุดแข็ง
1. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงาน
2. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ที่เข้มแข็ง
3. งานบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ ที่หลากหลาย เป็นที่ยอมรับ และตอบสนองความต้องการของชุมชนและ
สังคมอย่างต่อเนื่อง
4. วิทยาเขตอยู่ในพื้นที่วัฒนธรรมประจาถิ่นที่หลากหลายและเอื้อต่อการเชื่อมเครือข่ายประชาคมอาเซียน
จุดอ่อน
1. บุคลากรและบัณฑิตส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการใช้ภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
2. ตาแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิคณาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
3. การเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติมีจานวนไม่เพียงพอตามเกณฑ์ที่ สมศ.กาหนดไว้
4. ครุภัณฑ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยมีจานวนไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน
5. ระเบียบและข้อบังคับ ยังไม่ชัดเจนและไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
6. การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เต็มประสิทธิภาพ
7. ภาระการสอนของคณาจารย์มีปริมาณมาก ส่งผลให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจด้านอื่นลดลง
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หน้า 9

โอกาส
1. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเข้าไปพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นฐานในการพัฒนา
2. รัฐบาลมีการกระจายอานาจการปกครอง โดยกระจายงบประมาณสู่การปกครองส่วนท้องถิ่น
3. รัฐบาลมีนโยบายตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนตั้งตัวได้
4. รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาท้องถิ่นส่งเสริมหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และสนับสนุนให้มีผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแบบยั่งยืน
5. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทาให้มีโอกาสในการสร้างความตระหนัก
และองค์ความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. รัฐบาลมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนและมีโครงการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบทั่ว
ประเทศ
7. นโยบายของรัฐมีความชัดเจนในการส่งเสริมให้เป็นศูนย์การศึกษาในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านทาให้
มหาวิทยาลัยมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นศูนย์การศึกษาใน ประเทศลุ่มแม่น้าโขง / ในประชาคมอาเซียน
8. สังคมไทยต้องการบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาทุนมนุษย์ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อทดแทนการใช้แรงงาน
อุปสรรค
1. การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนประชากรของประเทศ โดยวัยเด็กจะลดสัดส่วนลง ส่งผลกระทบต่อตัวปูอน
มหาวิทยาลัย ส่วนวัยแรงงานจะลดลง และวัยสูงอายุจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพจากการ
ทางานลดลง
2. แรงงานภาคเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มีวุฒิทางการศึกษาต่า ย้ายไปสู่แรงงานภาคการผลิตและ
บริการ ซึ่งยังขาดการเตรียมการพัฒนาบุคลากรมารองรับความเจริญเติบโต
3. บทบาทความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรมยังมีน้อยและไม่เกิดผลทางปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมในภาพรวม
4. การเปิดเสรีทางการศึกษาทาให้มีคู่แข่งเพิ่มขึ้น
5. ระดับความรู้และทักษะในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ของนักเรียนต่ากว่ามาตรฐาน
ส่งผลต่อการจัดการศึกษา
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ส่วนที่ 3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์กระทรวง
ศึกษาธิการ

ยุทธศาสตร์สานักงาน
.

คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

นโยบายที่ 4 : การศึกษา และเรียนรู้
การทานุบารุงศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม

นโยบายที่ 6 : การ
เพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ

ผลิตและพัฒนากาลังคน ให้สอดคล้องกับความต้องการ รองรับ
การพัฒนาประเทศ (1)

1.เปลี่ยนระบบการนา
องค์กรให้ขับเคลื่อน
อุดมศึกษาแบบองค์รวม

2.พัฒนาอาจารย์ให้
เป็นมืออาชีพและพัฒนาผูเ้ ชี่ยวชาญ
มืออาชีพให้เป็นอาจารย์

นโยบายที่ 7 : การ
ส่งเสริมบทบาท และ
การใช้โอกาสใน
ประชาคมอาเซียน

นโยบายที่ 8 : การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรม

หลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ (2)

การวิจัยเพื่อพัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ (10)

3.ยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตอย่างก้าวกระโดด

4.ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษาเพื่อ
ขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์

1. ผลิตบัณฑิต

2. ส่งเสริม

3. เพิ่มศักยภาพ

4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มี

มหาวิทยาลัย

เพื่อตอบสนอง

งานวิจัย

การบริการ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์

ประสิทธิภาพ

เทคโนโลยี

ตลาดแรงงาน

สิ่งประดิษฐ์

วิชาการแก่สังคม

พลังงาน สิ่งแวดล้อมและ

ราชมงคลอีสาน

และนวัตกรรม

สนองโครงการพระราชดาริ
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การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ระดับประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นโยบายรัฐบาล
ประเด็นนโยบาย

4. การศึกษา และเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรมและวัฒนธรรม

นโยบาย 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยส่งเสริมการเรียนรู้

นโยบาย 4.8 อนุรักษ์ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมภาษาไทย

นโยบาย 8.2 เร่งเสริมสร้างสังคม นวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียน

ตลอดชีวิตเพื่อให้สามารถมีความรู้ และทักษะใหม่

และภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบฯ

3. การพัฒนาและเสริมสร้าง

4.การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า

2. การสร้างความสามารถในการแข่งขันของ

ศักยภาพคน

และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน

ประเทศภายใน

แผนงาน

3.5 การดาเนินภารกิจพื้นฐานเพือ่ สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้าน

4.7 การดาเนินภารกิจพื้นฐานเพือ่ สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหา

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
3.1.2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างการเติบโตจากภายใน
4.1.6 ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

(แผนงบประมาณ)
เปูาหมายเชิง
ยุทธศาสตร์
(เปูาประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

คนไทยทุกคน ได้เรียนรูต้ ลอด

ยุทธศาสตร์กระทรวง

ผลิตและพัฒนากาลังคน ให้สอดคล้องกับความ

ชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมี

สังคมไทยมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
จิตสานึก ค่านิยมที่ดีงาม รักษามรดกทาง

ศักยภาพ ที่สอดคล้องกับทิศ

วัฒนธรรม และเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม

1. ผลิตบัณฑิต
เพื่อตอบสนอง
ตลาดแรงงาน

กลยุทธ์หน่วยงาน

และพัฒนา

ประเทศมีการวิจยั และพัฒนา เพื่อสร้าง
และสะสมองค์ความรู้ ที่มีศักยภาพ
เพิ่มขึ้น

ทางการพัฒนาของประเทศ

ต้องการ รองรับการพัฒนาประเทศ (1)

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยฯ

2.6 ส่งเสริมการวิจัย

1. พัฒนาหลักสูตร

5. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ให้มี
ประสิทธิภาพ

1. ยกระดับสมรรถนะด้าน

หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้

การวิจยั เพื่อพัฒนา และเพิ่มขีด

(2)

ประเทศ (10)

3. เพิ่ม
ศักยภาพการ
บริการวิชาการ
แก่สังคม

ความสามารถในการแข่งขันของ

4. ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อนุรักษ์พลังงาน
สิ่งแวดล้อม และสนอง
โครงการพระราชดาริ

2. ส่งเสริม
งานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรม

1. สร้างชุมชนต้นแบบ

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบ

1. การพัฒนา

หมู่บ้านราชมงคลอีสาน

สานศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา

ศักยภาพของ

ตามแนวเศรษฐกิจ

ท้องถิ่น /อาเซียน

อาจารย์และ

2. พัฒนาศูนย์ต่างๆ

การคลังและพัสดุ

3. พัฒนาอุตสาหกรรม

2. พัฒนาศักยภาพการ

ด้านต่างๆ

บริหารจัดการงบประมาณ

4. Smart Community

3. ยกระดับสมรรถนะ

5. Smart University

บุคลากรมุ่งผลสัมฤทธิ์

of Technology

4. เพิ่มประสิทธิภาพการ

6. พัฒนา Soft Skill

บริหารงานกิจการสภาฯ/

ประโยชน์ต่อสังคม

7. พัฒนาบัณฑิตสู่

กรรมการประจาหน่วยงาน
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พอเพียง
2. ส่งเสริมการ
ให้บริการวิชาการที่เกิด

2. เพิ่มประสิทธิภาพของ
บุคลากรในด้านการอนุรักษ์ สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมฯ
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้

นักวิจัยใน
การทาผลงาน
ทางวิชาการ

ทางด้านการอนุรักษ์สืบสาน

2. พัฒนา

3. ส่งเสริมให้บุคลากรมี

ศิลปวัฒนธรรมฯ

ระบบกลไก

5. ยกระดับสมรรถนะ

ความเชี่ยวชาญการ

4. สร้างเครือข่ายด้าน

เพื่อสนับสนุน

8. พัฒนาระบบประกัน

กระบวนการทางานด้าน

พัฒนาชุมชน

ศิลปวัฒนธรรมฯ

การสร้างและ

คุณภาพการศึกษา

บริหารจัดการของ

5.บูรณาการร่วมกับการเรียน

การผลิตผล

9.บูรณาการการเรียน

การสอน งานวิจัย ฯลฯ

กับการทางาน WiL

หน่วยงานสายสนับสนุน
6.พัฒนาระบบและกลไก

งานวิจัยหรือ

10. สร้างความร่วมมือ

รองรับการประกันคุณภาพ

และสร้างเครือข่ายด้านการ

กับสถานประกอบการ

การศึกษา

อนุรักษ์พลังงานและ

11. ส่งเสริมการสอบ

7.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

สิ่งแวดล้อม

เพื่อรับใบประกอบ

ระบบสื่อสาร , ภูมิทัศน์

7 . ส่งเสริมบุคลากรและ

วิชาชีพ

ระบบสาธารณูปโภค

นักศึกษาในการร่วมกิจกรรม

12. ส่งเสริมทักษะทาง

9. พัฒนาระบบการจัดการ

โครงการสนองพระราชดาริ

ภาษาอังกฤษ

ความรู้

6. รณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพ

งาน
สร้างสรรค์ที่
นาไปใช้
ประโยชน์

13. ส่งเสริมความรู้

แผนยุทธศาสตร์การพัฒประชาคมอาเซี
นามหาวิยทนยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-พ.ศ.2560)
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ความเชื่อมโยงฯ ประชาคมอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกากับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นโยบายรัฐบาล

7.การส่งเสริมบทบาท และการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

ประเด็นนโยบาย
ย่อย

นโยบาย 7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ โดยสอดคล้องกับข้อตกลงในการ
เคลื่ อ นย้ า ยในด้ า นสิ น ค้ า บริ ก าร การลงทุ น แรงงานฝี มื อ และปั จ จั ยการผลิ ต ต่ า ง ๆ ที่ เ ปิ ด เสรี ม ากขึ้ น
โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมของไทย ให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถดาเนินธุรกิจ

กลยุทธ์/
วิธีดาเนินการ

ร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อนาไปสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฐานการผลิตสินค้าหลายชนิด และธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนขยายฐาน
การผลิตในประเทศอืน่ ในอาเซียนมาเป็นเวลานานแล้ว ตลอดจนกลุ่มการผลิตที่ผู้ประกอบการของไทยเตรียม
ที่จะขยายฐานการผลิตเพิ่มเติมอีกหลายชนิด ซึ่งช่วยให้ประเทศไทย มีฐานการผลิตสินค้าคุณภาพหลากหลาย
เพื่อขายในตลาดต่าง ๆ ได้มากขึ้น ทั้งในอาเซียนและในตลาดโลก และเป็นการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านใน
กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบฯ
แผนงาน

2.ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ

แผนงานรอง: ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง

(แผนงบประมาณ)
เปูาหมายเชิง
ยุทธศาสตร์

แผนงานรอง: ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง

นโยบายการจัดสรร

2.13.1 ส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และนานา

งบประมาณ

ประเทศ รวมทั้ งจั ด ทาแผนและส่ งเสริ ม การอ านวยความสะดวกในการเชื่อ มโยง

(แนวทางการจัดสรร
งบประมาณ)

ระหว่างประเทศ ตลอดจนสร้างโอกาสของประเทศไทย ในการเป็นประตูการค้า และ
การลงทุนในภูมิภาค

เปูาหมายให้บริการ
กระทรวง

นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง

ยุทธศาสตร์กระทรวง

นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค

เปูาหมายการ

เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ
กับประเทศในภูมิภาค

ให้บริการหน่วยงาน

ความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค

กลยุทธ์หน่วยงาน

เตรียมความพร้อมและส่งเสริมความตระหนักรูเ้ กี่ยวกับอาเซียนและการเป็นประชาคม
อาเซียนและกรอบความร่วมมืออืน่ ๆ

โครงการ

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
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ความเชื่อมโยงฯ ด้านการท่องเที่ยวของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกากับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นโยบายรัฐบาล

6.การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

ประเด็นนโยบาย
ย่อย

นโยบาย 6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบ
จากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทาได้ และสร้างสางจูงใจ
และสิ่งอานวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ ครอบคลุมแหล่ง

กลยุทธ์/
วิธีดาเนินการ

ท่องเที่ยว อันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกัน หรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่นกลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่นน้าพุร้อนธรรมชาติ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชุมชน
รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วในประเทศ ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิม และแหล่งท่องเทีย่ วใหม่ โดยเน้นการให้
ความรู้ และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ
ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบฯ

2. การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

แผนงาน

แผนงานยุทธศาสตร์ 2.7 : สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

(แผนงบประมาณ)
เปูาหมายเชิง
ยุทธศาสตร์

ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึน้

นโยบายการจัดสรร

2.7.5 พัฒนาระบบข้อมูลการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ปรับปรุง

งบประมาณ

กฎระเบียบให้ทันสมัย เอื้อต่อการแข่งขัน รวมทั้งพัฒนาบุคลากร และผู้ประกอบการ

(แนวทางการจัดสรร
งบประมาณ)

ด้านการท่องเที่ยว
นักเรียน นักศึกษา มัคคุเทศก์ และประชาชน ได้รับการอบรม สัมมนา ให้มีทักษะ ความรู้

เปูาหมายให้บริการ
กระทรวง

ความเข้าใจ มีการอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศ เพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านการ

ยุทธศาสตร์กระทรวง

ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ และรองรับการพัฒนาประเทศ

เปูาหมายการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บุคลากร ชุมชน ให้มีทักษะทางด้านภาษา และมีความรู้
ความเข้าใจ ในศิลปวัฒนธรรมไทย

ให้บริการหน่วยงาน

ท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ (87)

กลยุทธ์หน่วยงาน

พัฒนานักศึกษา บุคลากร และชุมชน ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจทางด้าน
ภาษา และศิลปวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

โครงการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
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นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ ในยุทธศาสตร์เดิมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้กาหนดปรัชญา
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยให้แต่ละวิทยาเขตมี Flagship ในการดาเนินตามแผนยุทธศาสตร์ และมีเปูาหมาย
Ranking ใน 20 ปีข้างหน้าว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จะเป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล เป็นอันดับที่ 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัยในภาคอีสาน เป็นอันดับที่ 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ
และ เป็นอันดับที่ 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยในเอเชีย
การจะเข้าสู่เปูาหมาย Ranking ได้จะต้องหมั่นตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสภาวะปัจจัยรอบข้าง และ
นามาปรับจุดยืน ปรับจุดเน้น และปรับทิศทางของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาและการกาหนด
เปูาหมายการ Repositioning ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จะต้องคานึงถึงระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ดังนี้

จากพันธกิจปัจจุบันสู่ความเป็น SMART University เปูาหมายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จะ
ปรับบทบาทตัวเองโดยปรับจุดยืนของมหาวิทยาลัยใหม่ ด้วยการอภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
พลิ ก ฟื้ น พื้ น ที่ ร าบสู ง ของไทยสู่ ค วามยั่ ง ยื น ด้ ว ย “นวั ต กรรม” ดั ง ค ากล่ า วของ พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา
นายกรัฐมนตรี ในที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศเมื่อวันที่ 9 มกราคม
2558 ที่ว่า “เปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม”
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ผลจากการ Retreat ระดมสมองของสภามหาวิทยาลัย นาโดยนายกสภา ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย และ
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทา Re positioning RMUTI เมื่อวันที่ 16-18 กันยายน 2558 ที่จังหวัดสกลนคร
และเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ข้อสรุปดังนี้
1. มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อรองรับคลัสเตอร์หลัก 3 คลัสเตอร์ คือ
1. Logistic & Tourism ประกอบด้วย ระบบการจัดการการขนส่ง โลจิสติกส์ ระบบขนส่งทางราง
ระบบขนส่งทางอากาศ ระบบเครื่องจักรกลหนัก และการท่องเที่ยว กาหนดให้ผู้รับผิดชอบหลัก
คือ นครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น และมีวิทยาเขตที่สนับสนุน คือ วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขต
สกลนคร
2. Agriculture Technology ประกอบด้วย การเกษตรอินทรีย์ การเกษตรนอกฤดูเพาะปลูก และการ
บริหารจัดการน้า กาหนดให้ผู้รับผิดชอบหลัก คือ วิทยาเขตสุรินทร์ และมีวิทยาเขตที่สนับสนุน คือ
วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสกลนคร และ นครราชสีมา
3. Food & Health ประกอบด้วย อาหาร สุขภาพ และ สังคมผู้สูงวัย กาหนดให้ ผู้รับผิดชอบหลัก
คือ วิทยาเขตสกลนคร และมีวิทยาเขตที่สนับสนุน คือ วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตขอนแก่น และ
นครราชสีมา
การพัฒนาหลักสูตรที่รองรับคลัสเตอร์ มีหลักสูตรแบบเฉพาะทาง และมีหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่มีความ
เชื่อมโยงข้ามศาสตร์ เกิดจากการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอก คานึงถึงความพร้อมของหน่วยงานหลักที่
รับผิดชอบแต่ละคลัสเตอร์ ดาเนินการปรับโครงสร้างองค์กร โครงสร้างบุคลากร จัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อขับเคลื่อน
คลัสเตอร์ พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเปูา งานวิจัยข้ามศาสตร์ สร้างนวัตกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
บริการวิชาการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ บูรณาการการเรียนการสอน เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษา และสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับสังคมเพื่อการดารงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืน
2. พัฒนาโครงสร้า งพื้น ฐานให้เ ท่าเทียมกันในทุกพื้นที่ ดังนี้ นครราชสี มา วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขต
ขอนแก่น วิทยาเขตสกลนคร
1. Digital Economy เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มา
ใช้เพื่อการปฏิรูปการศึกษา การผลิตบัณฑิต งานบริการการศึกษาแก่นักศึกษา งานบริการธุรการของ
สายสนับสนุน และงานบริการวิชาการแก่สังคม
2. Green University มหาวิทยาลัยสีเขียว การปรับปรุงภูมิทัศน์และบรรยากาศให้ปราศจากมลภาวะ
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวิต ปลอดสารเสพติดและ
อบายมุข ส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร
3. Hands On การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ มีสถานที่ครบวงจรในการฝึกวิชาชีพเฉพาะทาง ห้องปฏิบัติการ
โรงงาน ฟาร์ม วัสดุฝึก ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
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3. ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน มีมาตรฐาน รวดเร็ว โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ จัดตั้งหน่วยงาน
เฉพาะกิจเพื่อระดมทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอก การระดมทุนจากศิษย์เก่า การบริการวิชาการเพื่อ
ก่อให้ เกิดรายได้ การสร้ างมูล ค่าเพิ่มจากทรัพย์สิ นที่มีอยู่ บริห ารทรัพย์สิ นอย่างคุ้มค่าและให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุด
2. ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรตามคลัสเตอร์ การศึกษาต่อ การฝึกอบรม
การศึกษาดูงาน การปรับทัศนคติบุคลากร การเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งใน/ต่างประเทศ มาเป็นอาจารย์
ผู้สอน ส่งอาจารย์ประจาเข้าร่วมโครงการ Talent mobility
3. การปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อเอื้อต่อการบริหารจัดการและการดาเนินงานในการขับเคลื่อนคลัสเตอร์
เช่น การจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจ การก่อตั้งมูลนิธิ จัดตั้งศูนย์ วิทยาลัย บริษัท กิจการ ฯลฯ การ
ปรับแก้ กฎเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศ วิธีการ ขั้นตอน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว สะดวก เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. การเชื่อมโยงกับหน่ วยงานภายนอก การสร้างเครือข่ายความร่ว มมือที่ห ลากหลาย เช่น เครือข่าย
อุดมศึก ษาภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนือตอนล่ า ง และการสร้า งความร่ว มมือ ระหว่ างหน่ว ยงานเพื่ อ
แลกเปลี่ยนวิทยาการและใช้ทรัพยากรร่วมกัน
5. การขยายผลในเชิงพาณิชย์ เพื่อนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี งานวิ จัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ ฯลฯ นามาพัฒ นาต่อยอดเป็นห่ว งโซ่แห่ งคุณค่า จากต้นน้าถึงปลายน้า สร้างรายได้ให้ แก่
มหาวิทยาลัย และต่อยอดทางธุรกิจสร้างรายได้ให้แก่สังคม
6. การดาเนินกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที่ดี การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม คานึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในองค์กรและในระดับใกล้และไกล ในอันที่จะทาให้อยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข และนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต
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ปรัชญา (Philosophy)
คุณธรรมนาหน้า ปัญญานาทาง สรรค์สร้างเทคโนโลยี
ปณิธาน (Determination)
สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณภาพชั้นนาในประเทศ
ที่เน้นการผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม อย่างยั่งยืน
ตอบสนองประชาคมอาเซียน
พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสู่การผลิต การบริการ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม
4. ทานุบารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี
6. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

ค่านิยม (Value)
RMUTI = Rajamangala University of Technology Isan
R = Reputation =มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในทุก ๆ ด้าน
M = Morality = มหาวิทยาลัยที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
U = Uniqueness = มหาวิทยาลัยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทาง
T = Technology = มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนา
I = Integrity = มหาวิทยาลัยที่มีความสง่างาม เชื่อถือได้
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วิสัยทัศน์หน่วยงาน

นครราชสีมา
เป็นผู้น าจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีในประเทศ ผลิตนักปฏิบัติเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
ภายใต้ ก ารบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยเน้ น ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร วัสดุและพลังงานและอุตสาหกรรมบริการ

วิทยาเขตขอนแก่น
เป็ น ผู้ น าการผลิ ต บั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ มี คุ ณ ภาพ ในประเทศ
เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

วิทยาเขตสุรินทร์
เป็นผู้นาจัดการศึกษาและบริการวิชาชีพ เป็นเลิศด้านเกษตรอินทรีย์และอุตสาหกรรมบริการ ผลิตกาลังคน
ที่มีคุณภาพ นาความรู้สู่สังคม

วิทยาเขตสกลนคร
เป็นสถานศึกษาที่มีความเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน และสังคมพื้นฐาน ภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น
โดยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม วิทยาศาสตร์สุขภาพ อุตสาหกรรม
บริการ และเทคโนโลยีพลังงาน
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สรุปภาพรวมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557 – 2560)
เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณภาพชั้นนาในประเทศที่เน้นการผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ

วิสัยทัศน์

เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม อย่างยั่งยืน ตอบสนองประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1.จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
บนพื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูร้ ับบริการ

2.สร้างงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม บนพื้นฐาน
ของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สู่การผลิต
การบริการ และการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้
ประเทศ

1. ผลิตบัณฑิตเพื่อ

2. ส่งเสริมงานวิจัย

3. เพิ่มศักยภาพการ

4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตอบสนองตลาด

สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรม

บริการวิชาการแก่
สังคม

อนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม และสนองโครงการ

แรงงาน
1.1 บัณฑิตนักปฏิบัติ ที่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มืออาชีพและสามารถ
แข่งขันได้ในประชาคม

2.1 ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่มี

อาเซียน

ยอมรับ

3.บริการวิชาการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่สังคม

4.ทานุบารุงศาสนา
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และรักษาสิ่งแวดล้อม

6.สนองโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

5.บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการ
ที่ดี

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ

3.1 การบริการ

คุณภาพและ

วิชาการเพื่อส่งเสริม
ความเข้มแข็งให้กับ

มาตรฐานเป็นที่

สังคมอย่างยั่งยืน

พระราชดาริ

4.1 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม/
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.2 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
4.3 การสนองโครงการพระราชดาริ

5.1 ระบบการคลังและพัสดุ ที่โปร่งใสตรวจสอบได้
5.2 ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพ
5.3 ระบบการบริหารกิจการสภาของมหาวิทยาลัย/
กรรมการประจาหน่วยงาน และการติดตาม
ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
5.4 ระบบบริหารจัดการของหน่วยงานสาย
สนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
5.5 ระบบการจัดการความรู้เพื่อการปรับปรุงการ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
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5.6 ระบบบริหารจัดการการบริการด้าน

Strategy Map มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560
วิสัยทัศน์ (Vision)

การพัฒนาองค์กร

ยุทธศาสตร์

ตามพันธกิจ
ให้บริการ

ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติ
ราชการ

คุณภาพการ

ประสิทธิผล

ประเด็น

เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณภาพชั้นนาในประเทศ ที่เน้นการผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนตอบสนองประชาคมอาเซียน
1.ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนอง

2.ส่งเสริมงานวิจัย

3.เพิ่มศักยภาพการบริการ

ตลาดแรงงาน

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

วิชาการแก่สังคม

ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพบัณฑิตของ

พัฒนาให้เกิดงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ

สถานประกอบการ

ถ่ายทอดไปสู่สังคม

สร้างสรรค์ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ
ร่วมกันภายใต้บันทึกข้อตกลง (MOU)

ชุมชน / สังคม สร้างงานด้านวิชาชีพที่
สามารถแข่งขันได้

ผู้เรียนมีคุณภาพตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน
บัณฑิตมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
ตอบสนองต่อสังคมไทยและอาเซียน

เพิ่มโอกาสการเข้าถึงสถานประกอบการของบัณฑิต

สร้างนักวิจัย ผลงานวิจัย ที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล

วิชาการที่มีประสิทธิภาพ
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความ
เข้มแข็ง อย่างยั่งยืน

สร้างเครือข่ายงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์

ยกระดับมาตรฐานการสอนรายวิชาที่ใช้สอบใบประกอบ

นวัตกรรม

วิชาชีพ
มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมรองรับการเข้าสู่

เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลงานวิจัย

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พัฒนาหลักสูตรและส่งเสริ มการ
ผลิตบัณฑิตให้ ตอบสนองกับความ
ต้ องการของตลาดแรงงาน/
สถานประกอบการ/ผู้ใช้ บณ
ั ฑิต

สร้างชุมชนต้นแบบหมู่บ้านราชมงคลฯ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

มีระบบบริ หารจัดการการให้ บริ การ

เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

มีระบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติอย่างมืออาชีพ

เพิ่มช่องทางการบริการวิชาการให้เกิดรายได้

พัฒนาระบบกลไกเพื่อสนับสนุนการ
สร้ างและการผลิตผลงานวิจยั หรื องาน
สร้ างสรรค์ที่นาไปใช้ ประโยชน์
พัฒนาศักยภาพของอาจารย์และนักวิจัย
ในการทาผลงานทางวิชาการ

สร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือทางการบริ การ
วิชาการกับชุมชน ภาครัฐ และเอกชน

4.ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น อนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม
และสนองโครงการพระราชดาริ

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มี
ประสิทธิภาพ

สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น อนุรักษ์พลังงาน สู่สังคมไทย
และสนองโครงการพระราชดาริฯ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม
และโครงการพระราชดาริฯ

ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพ

ลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงาน
สิ่งแวดล้อมได้มาตรฐานตามเกณฑ์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ได้รับความร่วมมือจากทั้งภายในและ

การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

ภายนอกในการส่งเสริมการปฏิบัติงาน

งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และโครงการพระราชดาริฯ
สามารถนามาบูรณาการกับการเรียนการสอน
การบริการวิชาการ และการวิจัยได้

ส่งเสริ มให้ มีการบูรณาการงานบริ การ

สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านโครงการ

วิชาการกับการเรี ยนการสอน และการวิจยั

พระราชดาริฯ และด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการ

รณรงค์ให้บุคลากรภายในเห็นความสาคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมให้ บคุ ลากรมีความเชี่ยวชาญการพัฒนา
ชุมชน

บูรณาการการจัดการองค์ความรู้ใน
องค์กรเพือ่ ถ่ายทอดสู่ภายนอก

และการสนองโครงการพระราชดาริฯ

ลดรอบระยะเวลาการให้บริการ
มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
โปร่งใสและตรวจสอบได้

พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบ
เครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมการให้ บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์

พัฒนาบุคคลากรให้มีองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมการอนุรักษ์พลังงาน และ

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย

ต่อสังคม

สิ่งแวดล้อมและการสนองโครงการพระราชดาริฯ

สนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
การกาหนดค่าเป้าหมายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระดับ คณะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
มหาวิทยาลัย คบธ.

เป้าหมายตัวชี้วัดระดับคณะ 11 คณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ควส. ควศ. คศอ. คกท. คทจ. คว. คคอ. คบท. คอท.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองตลาดแรงงาน
เป้าประสงค์ที่ 1.1 บัณฑิตนักปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน
1.1.1 ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51 ของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อ
82
82
82
82
82
การปฏิบัติงานของบัณฑิต
1.1.2 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
80
80
80
80
80
ระยะเวลา 1 ปี
1.1.3 ร้อยละของบัณฑิตทีส่ อบผ่านและได้รับใบประกอบวิชาชีพ/
82
82
ใบรับรองจากสถาบันที่เกีย่ วข้องในสาขาวิชาชีพ
1.1.4 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านภาษาอังกฤษ
50
50
50
50
50
ก่อนสาเร็จการศึกษาตามมาตรฐานที่สถาบันกาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ 2.1 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
2.1.1 ระดับความสาเร็จของผลงานทางวิชาการของอาจารย์และ
4
4
4
4
4
นักวิจัย
2.1.2 จานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
122
8
20
13
4
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
เป้าประสงค์ที่ 3.1 การบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับสังคมอย่างยั่งยืน
3.1.1 ระดับความสาเร็จของการบริการวิชาการแก่สังคม
5
5
5
5
5

คทธ.

82

82

82

82

82

82

82

80

80

80

80

80

80

80

82

-

82

82

-

82

82

50

50

50

50

50

50

50

4

4

4

4

4

4

4

13

8

14

17

3

14

8

5

5

5

5

5

5

5
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เป้าหมาย
เป้าหมายตัวชี้วัดระดับคณะ 11 คณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
มหาวิทยาลัย คบธ. ควส. ควศ. คศอ. คกท. คทจ. คว. คคอ. คบท. คอท.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม และสนองโครงการพระราชดาริ
เป้าประสงค์ที่ 4.1 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1.1 ระดับความสาเร็จของแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญ
ั ญา
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
ท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ 4.2 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
4.2.1 จานวนครั้งในการรณรงค์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4.2.2 ร้อยละของหน่วยไฟฟูาที่ลดลง
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
เป้าประสงค์ที่ 4.3 การสนองโครงการพระราชดาริ
4.3.1 ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสนอง
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
พระราชดาริ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 5.1 ระบบการคลังและพัสดุ ที่โปร่งใสตรวจสอบได้
5.1.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามกลยุทธ์ทางการเงิน
5
5.1.2 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามระบบงานพัสดุ
5
5.1.3 ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้น
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
เป้าประสงค์ที่ 5.2 ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ
5.2.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
เป้าประสงค์ที่ 5.3 ระบบการบริหารกิจการสภาของมหาวิทยาลัย / กรรมการประจาหน่วยงาน และการติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
5.3.1 ระดับความสาเร็จของการบริหารงานกิจการสภาของ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
มหาวิทยาลัย/กรรมการประจาหน่วยงาน
5.3.2 ระดับความสาเร็จของระบบติดตามตรวจสอบ
5
ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด
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คทธ.

5

1
10
85

12
5
5
-

เป้าหมาย
มหาวิทยาลัย คบธ.
เป้าประสงค์ที่ 5.4 ระบบบริหารจัดการของหน่วยงานสายสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
5.4.1 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบบริหาร
90
จัดการของหน่วยงานสายสนับสนุน
เป้าประสงค์ที่ 5.5 ระบบการจัดการความรู้เพื่อการปรับปรุงการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.5.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
5
5
ในองค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด

เป้าหมายตัวชี้วัดระดับคณะ 11 คณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ควส. ควศ. คศอ. คกท. คทจ. คว. คคอ. คบท. คอท.

คทธ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

หมายเหตุ อักษรย่อของคณะ มีความหมาย ดังนี้
1. คบธ. หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ
2. ควส. หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3. ควศ. หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
4. คศอ. หมายถึง คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
5. คกท. หมายถึง คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
6. คทจ. หมายถึง คณะเทคโนโลยีการจัดการ
7. คว. หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
8. คคอ. หมายถึง คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
9. คบท. หมายถึง คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. คอท. หมายถึง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
11. คทธ. หมายถึง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
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การกาหนดค่าเป้าหมายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระดับ สานัก สถาบัน กอง วิทยาลัย ศูนย์ หน่วย
เป้าหมายตัวชีว้ ัดระดับ หน่วยงานสายสนับสนุน 22 หน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ /
เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัย สนง.วข. สวท. สวส. สวพ. สอ. กนผ. กค. กก. กพศ. กบค. วทบ. สศท. ศว. ศกน. ศอพ. ศทท. สกส. สกม.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองตลาดแรงงาน
เป้าประสงค์ที่ 1.1 บัณฑิตนักปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน
1.1.1 ร้อยละความพึงพอใจไม่
82
- น้อยกว่า 3.51 ของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อการปฏิบตั ิงานของบัณฑิต
1.1.2 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งาน
80
- ทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ปี
1.1.3 ร้อยละของบัณฑิตทีส่ อบ
82
- ผ่านและได้รับใบประกอบวิชาชีพ/
ใบรับรองจากสถาบันที่เกีย่ วข้อง
ในสาขาวิชาชีพ
1.1.4 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบ
50
- ผ่านภาษาอังกฤษ ก่อนสาเร็จ
การศึกษาตามมาตรฐานที่สถาบัน
กาหนด
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ศศนช.

ตสน.

-

-

-

-

-

-

-

-

เป้าหมายตัวชีว้ ัดระดับ หน่วยงานสายสนับสนุน 22 หน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ /
เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัย สนง.วข. สวท. สวส. สวพ. สอ. กนผ. กค. กก. กพศ. กบค. วทบ. สศท. ศว. ศกน. ศอพ. ศทท. สกส. สกม.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ 2.1 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
2.1.1 ระดับความสาเร็จของ
4
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
และนักวิจัย
2.1.2 จานวนงานวิจัยหรืองาน
122
- สร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
3.1.1 ระดับความสาเร็จของการ
5
- บริการวิชาการแก่สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม และสนองโครงการพระราชดาริ
เป้าประสงค์ที่ 4.1 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1.1 ระดับความสาเร็จของแผน
5
- 5
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม/
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ 4.2 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
4.2.1 จานวนครั้งในการรณรงค์
15
1
- 1
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
4.2.2 ร้อยละของหน่วยไฟฟูาที่
10
10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10
10 10 10 10
ลดลง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-พ.ศ.2560)

หน้า 26

ศศนช.

ตสน.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

10

เป้าหมายตัวชีว้ ัดระดับ หน่วยงานสายสนับสนุน 22 หน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ /
เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัย สนง.วข. สวท. สวส. สวพ. สอ. กนผ. กค. กก. กพศ. กบค. วทบ. สศท. ศว. ศกน. ศอพ. ศทท. สกส. สกม.
เป้าประสงค์ที่ 4.3 การสนองโครงการพระราชดาริ
4.3.1 ร้อยละของบุคลากรและ
85
85
85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
85
85 85 85 85
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสนอง
พระราชดาริ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 5.1 ระบบการคลังและพัสดุ ที่โปร่งใสตรวจสอบได้
5.1.1 ระดับความสาเร็จของการ
5
5
5 ดาเนินงานตามกลยุทธ์ทางการเงิน
5.1.2 ระดับความสาเร็จของการ
5
5
5 ดาเนินงานตามระบบงานพัสดุ
5.1.3 ร้อยละของงบประมาณเงิน
12
- รายได้ที่เพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์ที่ 5.2 ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ
5.2.1 ระดับความสาเร็จของการ
5
5
- 5
ดาเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร
เป้าประสงค์ที่ 5.3 ระบบการบริหารกิจการสภาของมหาวิทยาลัย / กรรมการประจาหน่วยงาน และการติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
5.3.1 ระดับความสาเร็จของการ
5
5
5
5
5
5
5
5 5 5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
บริหารงานกิจการสภาของ
มหาวิทยาลัย/กรรมการประจา
หน่วยงาน
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ศศนช.

ตสน.

85

85

-

-
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-

-

-

-

-

5

5

เป้าหมายตัวชีว้ ัดระดับ หน่วยงานสายสนับสนุน 22 หน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ /
เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัย สนง.วข. สวท. สวส. สวพ. สอ. กนผ. กค. กก. กพศ. กบค. วทบ. สศท. ศว. ศกน. ศอพ. ศทท. สกส. สกม. ศศนช. ตสน.
5.3.2 ระดับความสาเร็จของระบบ
5
- 5
ติดตามตรวจสอบ
เป้าประสงค์ที่ 5.4 ระบบบริหารจัดการของหน่วยงานสายสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
5.4.1 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจ
90
90
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
90
90 90 90 90
90
90
ของผู้รับบริการต่อระบบบริหาร
จัดการของหน่วยงานสาย
สนับสนุน
เป้าประสงค์ที่ 5.5 ระบบการจัดการความรู้เพื่อการปรับปรุงการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.5.1 ระดับความสาเร็จของการ
5
5
5
5
5
5
5
5 5 5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
ดาเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรู้ในองค์กร
หมายเหตุ อักษรย่อของหน่วยงานสายสนับสนุน มีความหมาย ดังนี้
11. วทบ. หมายถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ
1. สนง.วข. หมายถึง สานักงานวิทยาเขต ( สุรินทร์ ขอนแก่น สกลนคร )
12. สศท. หมายถึง สานักศึกษาทั่วไป
2. สวท. หมายถึง สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
13. ศว.
หมายถึง ศูนย์เทคโนโลยีชณ
ุ หะวัณ
3. สวส. หมายถึง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14. ศกน. หมายถึง ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง
4. สวพ. หมายถึง สถาบันวิจัยและพัฒนา
5. สอ.
หมายถึง สานักงานอธิการบดี
15. ศอพ. หมายถึง ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
6. กนผ. หมายถึง กองนโยบายและแผน
16. ศทท. หมายถึง ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้
7. กค.
หมายถึง กองคลัง
17. สกส. หมายถึง สานักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย
8. กก.
หมายถึง กองกลาง
18. สกม. หมายถึง สานักงานกฎหมาย
9. กพศ. หมายถึง กองพัฒนานักศึกษา
19. ศศนช. หมายถึง ศูนย์ศึกษานานาชาติ
10. กบค. หมายถึง กองบริหารงานบุคคล
20. ตสน. หมายถึง หน่วยตรวจสอบภายใน
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การกาหนดค่าเป้าหมายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระดับ คณะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
มหาวิทยาลัย คบธ.

เป้าหมายตัวชี้วัดระดับคณะ 11 คณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ควส. ควศ. คศอ. คกท. คทจ. คว. คคอ. คบท. คอท.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองตลาดแรงงาน
เป้าประสงค์ที่ 1.1 บัณฑิตนักปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน
1.1.1 คะแนนคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.1.2 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
80
80
80
80
80
ระยะเวลา 1 ปี
1.1.3 ระดับความสาเร็จในการจัดการศึกษาโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการ
5
5
5
5
5
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ิราชมงคลอีสาน
1.1.4 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านภาษาอังกฤษ ก่อนสาเร็จ
50
50
50
50
50
การศึกษาตามมาตรฐานที่สถาบันกาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ 2.1 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
2.1.1 ระดับความสาเร็จของผลงานทางวิชาการของอาจารย์และ
4
4
4
4
4
นักวิจัย
2.1.2 จานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
127
9
20
13
4
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
เป้าประสงค์ที่ 3.1 การบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับสังคมอย่างยั่งยืน
3.1.1 ระดับความสาเร็จของการบริการวิชาการแก่สังคม
5
5
5
5
5

คทธ.

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

80

80

80

80

80

80

80

5

5

5

5

5

5

5

50

50

50

50

50

50

50

4

4

4

4

4

4

4

13

9

15

17

3

15

9

5

5

5

5

5

5

5
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เป้าหมาย
เป้าหมายตัวชี้วัดระดับคณะ 11 คณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
มหาวิทยาลัย คบธ. ควส. ควศ. คศอ. คกท. คทจ. คว. คคอ. คบท. คอท.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม และสนองโครงการพระราชดาริ
เป้าประสงค์ที่ 4.1 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1.1 ระดับความสาเร็จของแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญ
ั ญา
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
ท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ 4.2 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
4.2.1 ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการ Green University
5
4.2.2 ร้อยละของหน่วยไฟฟูาที่ลดลง
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
เป้าประสงค์ที่ 4.3 การสนองโครงการพระราชดาริ
4.3.1 ร้อยละของหน่วยงานภายในทีม่ ีโครงการร่วมสนองพระราชดาริ
80
4.3.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนบทความทางวิชาการหรืองานวิจัยที่
4
ได้เข้าร่วมในงานนิทรรศการทรัพยากรไทย
4.3.3 จานวนหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมงานสนองพระราชดาริเพิ่มขึ้น
4
จากการแนะนาของมหาวิทยาลัย
4.4.4 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้าชมและใช้แหล่งเรียนรู้โครงการ
5
พระราชดาริ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 5.1 ระบบการคลังและพัสดุ ที่โปร่งใสตรวจสอบได้
5.1.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามกลยุทธ์ทางการเงิน
5
5.1.2 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามระบบงานพัสดุ
5
5.1.3 ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้น
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด
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คทธ.

5

-

10
-

12

เป้าหมาย
เป้าหมายตัวชี้วัดระดับคณะ 11 คณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
มหาวิทยาลัย คบธ. ควส. ควศ. คศอ. คกท. คทจ. คว. คคอ. คบท. คอท.
เป้าประสงค์ที่ 5.2 ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ
5.2.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
เป้าประสงค์ที่ 5.3 ระบบการบริหารกิจการสภาของมหาวิทยาลัย / กรรมการประจาหน่วยงาน และการติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
5.3.1 ระดับความสาเร็จของการบริหารงานกิจการสภาของ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
มหาวิทยาลัย/กรรมการประจาหน่วยงาน
5.3.2 ระดับความสาเร็จของระบบติดตามตรวจสอบ
5
ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ที่ 5.4 ระบบบริหารจัดการของหน่วยงานสายสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
5.4.1 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบบริหาร
90
จัดการของหน่วยงานสายสนับสนุน
เป้าประสงค์ที่ 5.5 ระบบการจัดการความรู้เพื่อการปรับปรุงการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.5.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
5
5
ในองค์กร

2. ควส. หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3. ควศ. หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

5
5
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

หมายเหตุ อักษรย่อของคณะ มีความหมาย ดังนี้
1. คบธ. หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ

คทธ.

7. คว. หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
8. คคอ. หมายถึง คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
9. คบท. หมายถึง คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. คศอ. หมายถึง คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

10. คอท. หมายถึง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

5. คกท. หมายถึง คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

11. คทธ. หมายถึง คณะทรัพยากรธรรมชาติ

6. คทจ. หมายถึง คณะเทคโนโลยีการจัดการ
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การกาหนดค่าเป้าหมายเป้าหมายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระดับ สานัก สถาบัน กอง วิทยาลัย ศูนย์ หน่วย
เป้าหมายตัวชีว้ ัดระดับหน่วยงานสายสนับสนุน 22 หน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ /
เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัย สนง.วข. สวท. สวส. สวพ. สอ. กนผ. กค. กก. กพศ. กบค. วทบ. สศท. ศว. ศกน. ศอพ. ศทท. สกส. สกม.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองตลาดแรงงาน
เป้าประสงค์ที่ 1.1 บัณฑิตนักปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน
1.1.1 คะแนนคุณภาพบัณฑิตตาม
3.5
- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.1.2 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งาน
80
- ทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ปี
1.1.3 ระดับความสาเร็จในการจัด
5
- การศึกษาโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน
การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัตริ าช
มงคลอีสาน
1.1.4 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบ
50
- ผ่านภาษาอังกฤษ
ก่อนสาเร็จการศึกษาตาม
มาตรฐานทีส่ ถาบันกาหนด
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ศศนช.

ตสน.

-

-

-

-

-

-

-

-

เป้าหมายตัวชีว้ ัดระดับหน่วยงานสายสนับสนุน 22 หน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ /
เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัย สนง.วข. สวท. สวส. สวพ. สอ. กนผ. กค. กก. กพศ. กบค. วทบ. สศท. ศว. ศกน. ศอพ. ศทท. สกส. สกม.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ 2.1 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
2.1.1 ระดับความสาเร็จของ
4
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
และนักวิจัย
2.1.2 จานวนงานวิจัยหรืองาน
127
- สร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
3.1.1 ระดับความสาเร็จของการ
5
- บริการวิชาการแก่สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม และสนองโครงการพระราชดาริ
เป้าประสงค์ที่ 4.1 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1.1 ระดับความสาเร็จของแผน
5
5
- 5
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม/
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ 4.2 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
4.2.1 ระดับความสาเร็จของการ
5
5
- 5
บริหารจัดการ Green University
4.2.2 ร้อยละของหน่วยไฟฟูาที่
10
10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10
10 10 10 10
ลดลง
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ศศนช.

ตสน.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

10

เป้าหมายตัวชีว้ ัดระดับหน่วยงานสายสนับสนุน 22 หน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ /
เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัย สนง.วข. สวท. สวส. สวพ. สอ. กนผ. กค. กก. กพศ. กบค. วทบ. สศท. ศว. ศกน. ศอพ. ศทท. สกส. สกม.
เป้าประสงค์ที่ 4.3 การสนองโครงการพระราชดาริ
4.3.1 ร้อยละของหน่วยงาน
80
80
ภายในที่มีโครงการร่วมสนอง
พระราชดาริ
4.3.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวน
4
4
บทความทางวิชาการหรืองานวิจัย
ที่ได้เข้าร่วมในงานนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย
4.3.3 จานวนหน่วยงานเครือข่าย
4
4
เข้าร่วมงานสนองพระราชดาริ
เพิ่มขึ้นจากการแนะนาของ
มหาวิทยาลัย
4.4.4 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้า
5
5
ชมและใช้แหล่งเรียนรูโ้ ครงการ
พระราชดาริ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 5.1 ระบบการคลังและพัสดุ ที่โปร่งใสตรวจสอบได้
5.1.1 ระดับความสาเร็จของการ
5
5
5 ดาเนินงานตามกลยุทธ์ทางการเงิน
5.1.2 ระดับความสาเร็จของการ
5
5
5 ดาเนินงานตามระบบงานพัสดุ
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ศศนช.

ตสน.

-

-

-

-

เป้าหมายตัวชีว้ ัดระดับหน่วยงานสายสนับสนุน 22 หน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ /
เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัย สนง.วข. สวท. สวส. สวพ. สอ. กนผ. กค. กก. กพศ. กบค. วทบ. สศท. ศว. ศกน. ศอพ. ศทท. สกส. สกม.
5.1.3 ร้อยละของงบประมาณเงิน
12
12
- 12 รายได้ที่เพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์ที่ 5.2 ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ
5.2.1 ระดับความสาเร็จของการ
5
5
5
5
5
5
5
5 5 5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
ดาเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร
เป้าประสงค์ที่ 5.3 ระบบการบริหารกิจการสภาของมหาวิทยาลัย / กรรมการประจาหน่วยงาน และการติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
5.3.1 ระดับความสาเร็จของการ
5
5
5
5
5
5
5
5 5 5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
บริหารงานกิจการสภาของ
มหาวิทยาลัย/กรรมการประจา
หน่วยงาน
5.3.2 ระดับความสาเร็จของระบบ
5
- ติดตามตรวจสอบ
เป้าประสงค์ที่ 5.4 ระบบบริหารจัดการของหน่วยงานสายสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
5.4.1 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจ
90
90
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
90
90 90 90 90
ของผู้รับบริการต่อระบบบริหาร
จัดการของหน่วยงานสาย
สนับสนุน
เป้าประสงค์ที่ 5.5 ระบบการจัดการความรู้เพื่อการปรับปรุงการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.5.1 ระดับความสาเร็จของการ
5
5
5
5
5
5
5
5 5 5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
ดาเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรู้ในองค์กร
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ศศนช.

ตสน.

-

-

5

5

5

5

-

5

90

90

5

5

หมายเหตุ อักษรย่อของหน่วยงานสายสนับสนุน มีความหมาย ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

สนง.วข.
สวท.
สวส.
สวพ.
สอ.
กนผ.
กค.
กก.
กพศ.
กบค.
วทบ.

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สานักงานวิทยาเขต ( สุรินทร์ ขอนแก่น สกลนคร )
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักงานอธิการบดี
กองนโยบายและแผน
กองคลัง
กองกลาง
กองพัฒนานักศึกษา
กองบริหารงานบุคคล
วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ

12. สศท.
13. ศว.

หมายถึง สานักศึกษาทั่วไป
หมายถึง ศูนย์เทคโนโลยีชณ
ุ หะวัณ

14. ศกน.

หมายถึง ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง

15. ศอพ.

หมายถึง ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

16. ศทท.
17. สกส.

หมายถึง ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้
หมายถึง สานักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย

18. สกม.

หมายถึง สานักงานกฎหมาย

19. ศศนช. หมายถึง ศูนย์ศึกษานานาชาติ
20. ตสน.

หมายถึง หน่วยตรวจสอบภายใน
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การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และประมาณการวงเงินงบประมาณ
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2557 –พ.ศ.2560
งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
3,207.4928 3,848.9914 4,618.7897 5,542.5487
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
ภารกิจประจา
ภารกิจประจา
 พัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองกับ  โครงการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของ
ความต้องการของตลาดแรงงาน /สถานประกอบการ/ผู้ใช้
ตลาดแรงงาน/สถานประกอบการ /ผู้ใช้บัณฑิต / นโยบายการ
บัณฑิต/นโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล
พัฒนาประเทศของรัฐบาล
 โครงการสารวจความต้องการของตลาดแรงงาน /สถาน
ประกอบการ /ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร
 โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อหลักสูตร
 โครงการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นทักษะการปฏิบตั ิ
 โครงการส่งเสริมการฝึกทักษะการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษา
 โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ
 โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาในการพัฒนาสมรรถนะ
ตามมาตรฐานด้านวิชาชีพ
 พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/
 โครงการพัฒนาหลักสูตรและสมรรถนะที่ได้มาตรฐาน
นานาชาติ
เทียบเคียง กับ AUN / นานาชาติ
 พัฒนา Soft skill ให้กับนักศึกษา
 โครงการพัฒนา Soft skill ให้กับนักศึกษา
 พัฒนาบัณฑิตเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
 โครงการเตรียมพร้อมบัณฑิตเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา
 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการ
 โครงการบูรณาการการเรียนกับการทางาน WiL (Work –
ทางาน WiL (Work – integrated Learning)
integrated Learning)
 สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการรับบัณฑิต
 โครงการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการผลิต
เข้าทางาน
บัณฑิตปูอนสู่ตลาดแรงงาน/สถานประกอบการ
 โครงการเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
ก่อนสาเร็จการศึกษา
 โครงการแนะแนวและอบรมวิชาชีพระยะสั้น ในประเทศ /
ต่างประเทศ
 ส่งเสริมการสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ /ใบรับรองจาก  โครงการอบรมให้ความรู้ในการสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ
สถาบันที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพ
/ใบรับรองจากสถาบันที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนอง
ตลาดแรงงาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนอง
ตลาดแรงงาน
กลยุทธ์

 ส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษา

 ส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษา

 สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา
 ส่งเสริมความรู้ประชาคมอาเซียนสู่ชุมชน
ภารกิจยุทธศาสตร์
Cluster Logistic/Tourism
ด้านหลักสูตร
 พัฒนาหลักสูตรด้านLogistic
 พัฒนาหลักสูตรด้านระบบขนส่งทางราง
 พัฒนาหลักสูตรด้านอากาศยาน
 พัฒนาหลักสูตรด้านการท่องเที่ยว

งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
3,207.4928 3,848.9914 4,618.7897 5,542.5487
โครงการ/กิจกรรม
 โครงการทดสอบวัดความรู้ก่อนสาเร็จการศึกษาโดยใช้ข้อสอบ
มาตรฐานการสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ/ใบรับรองจาก
สถาบันที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพ
 โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษา
 โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
 โครงการนานักศึกษาเข้าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษจาก
สถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
 โครงการทดสอบวัดความรู้ก่อนสาเร็จการศึกษาโดยใช้ข้อสอบ
มาตรฐานการสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ/ใบรับรองจาก
สถาบันที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพ
 โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษา
 โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
 โครงการนานักศึกษาเข้าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษจาก
สถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ
 โครงการกิจกรรมค่ายอาสาสู่อาเซียน/นานาชาติ
 โครงการ Office นานาชาติ
 โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้อาเซียนศึกษาในแต่ละวิทยาเขต
ภารกิจยุทธศาสตร์
Cluster Logistic/Tourism
ด้านหลักสูตร
 โครงการพัฒนาหลักสูตร วิศวกรรมโลจิสติกส์
 โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์
 โครงการพัฒนาหลักสูตร ระบบขนส่งทางราง
 โครงการพัฒนาหลักสูตร วิศวกรรมซ่อมอากาศยาน
 โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการธุรกิจการบิน
 โครงการพัฒนาหลักสูตร การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
บริการ
 โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการการท่องเที่ยว
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนอง
ตลาดแรงงาน
กลยุทธ์
ด้านจัดตั้งหน่วยงาน
 จัดตั้งหน่วยงาน ด้านโลจิสติกส์

 จัดตั้งหน่วยงาน ด้านระบบขนส่งทางราง

 จัดตั้งหน่วยงาน ด้านอากาศยาน

 จัดตั้งหน่วยงาน ด้านการท่องเที่ยว

Cluster Agriculture
ด้านหลักสูตร
 พัฒนาหลักสูตร ด้านการเกษตร

ด้านจัดตั้งหน่วยงาน
 จัดตั้งหน่วยงาน ด้านการเกษตร

งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
3,207.4928 3,848.9914 4,618.7897 5,542.5487
โครงการ/กิจกรรม
ด้านจัดตั้งหน่วยงาน
 โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาระบบเทคโนโลยีโลจิสติกส์
 โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยี
 โครงการจัดตั้งศูนย์อบรมด้านโลจิสติกส์
 โครงการจัดตั้งศูนย์วิจยั และฝึกอบรมระบบขนส่งทางรางแห่ง
อาเซียน
 โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบสมรรถนะวิชาชีพระบบขนส่งทาง
ราง
 โครงการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยาน
 โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ
 โครงการจัดตั้งศูนย์ CNC
 โครงการจัดตั้งศูนย์วิจยั และฝึกอบรมการท่องเที่ยวอารยธรรม
อีสานใต้
 โครงการจัดตั้งบริษัททัวร์จาลองแคแสด-ลุ่มน้ามูล
 โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมบริการ
 โครงการจัดตั้งศูนย์ให้คาปรึกษาธุรกิจ SMEs เข้าสู่อาเซียน
Cluster Agriculture
ด้านหลักสูตร
 โครงการพัฒนาหลักสูตร Off seasons agriculture
 โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์ /
การศึกษานอกระบบ
 โครงการพัฒนาหลักสูตร Smart Farm
 โครงการพัฒนาหลักสูตร ด้านบริหารจัดการน้า
 โครงการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้านจัดตั้งหน่วยงาน
 โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์
 โครงการจัดตั้งคณะเกษตรศาสตร์ จ.นครราชสีมา
 โครงการจัดตั้งศูนย์กลางการเรียนรู้ Smart Farm
 โครงการศูนย์การเกษตรอินทรียค์ รบวงจร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนอง
ตลาดแรงงาน
กลยุทธ์
Cluster Food & Health
ด้านหลักสูตร
 พัฒนาหลักสูตร ด้านอาหารและโภชนาการ
ด้านจัดตั้งหน่วยงาน
 จัดตั้งหน่วยงาน ด้านอาหารและโภชนาการ

Digital Economy
ด้านหลักสูตร
 พัฒนาหลักสูตร ด้าน Digital Economy
ด้านจัดตั้งหน่วยงาน
 จัดตั้งหน่วยงาน ด้าน Digital Economy

กิจกรรมส่งเสริม ด้าน Digital Economy

งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
3,207.4928 3,848.9914 4,618.7897 5,542.5487
โครงการ/กิจกรรม
Cluster Food & Health
ด้านหลักสูตร
 โครงการพัฒนาหลักสูตร ด้านอาหารและโภชนาการ
ด้านจัดตั้งหน่วยงาน
 โครงการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบมาตรฐานผลผลิตและผลิตภัณฑ์
 โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพ
 โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบและรับรองยาสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 โครงการศูนย์อบรมการแพทย์แผนไทยแก่บุคคลภายนอก
 โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตยาสมุนไพร (รพ.พระอาจารย์ฝั้น)
 โครงการจัดตั้งศูนย์วิจยั และพัฒนาเภสัชกรรมไทยและเวช
สาอางค์
 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทย์แผนไทย
 โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์แผนไทย
 โครงการจัดตั้งสถานบริการสุขภาพสกลนคร
 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการดูแลและฟื้นฟูผู้สูงวัย
Digital Economy
ด้านหลักสูตร
 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อปรับปรุงเนื้อหาสอดคล้องกับ
แนวคิด Digital Economy
ด้านจัดตั้งหน่วยงาน
 โครงการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลคอนเทนต์อาเซียน
 โครงการจัดตั้งศูนย์สอบใบรับรอง (Certificate)
มาตรฐานสากล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมส่งเสริม ด้าน Digital Economy
 จัดหาครุภณ
ั ฑ์รองรับการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ครุภณ
ั ฑ์ปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการการเรียนการ
สอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
 ครุภณ
ั ฑ์ประจาห้องเรียนเพื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน์
 ปรับปรุงระบบการให้บริการสาหรับห้องสมุดดิจิตอลเสมือน
(Virtual Digital Library)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนอง
ตลาดแรงงาน
กลยุทธ์

งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
3,207.4928 3,848.9914 4,618.7897 5,542.5487
โครงการ/กิจกรรม
 หนังสือสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books)
 หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 ปรับปรุงระบบบัญชีผู้ใช้งานและการยืนยันตัวตนการใช้งาน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 ระบบศูนย์เชื่อมโยงการบริการการประชุมอัจฉริยะ (Smart
Colaboration)
 ระบบให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัย (e-Social
Media)
 ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการตัดสินใจและการวาง
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (Business Intelligence)
 ระบบการแสดงผลและการประชุมเพื่อการตัดสินใจและการ
วางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (War Room)
 ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายของมหาวิทยาลัย
ฯ
 ระบบบริหารจัดการและการให้บริการ IPV6
 ระบบการนาเสนอการประชุมแบบเสมือนจริง
 ระบบให้บริการโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP
Telephony)
 อุปกรณ์ควบคุมการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระดับ
แอพปลิเคชั่น (Application Control & Security)
 ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง(Self-Access Center)
 ปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย
 ระบบศูนย์เฝูาระวังเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (NOC)
 กิจกรรมศูนย์ดิจิทลั คอนเทนต์อาเซียน
 โครงการพัฒนา Smart Faculty
 โครงการ E-Commerce Center to Social Enterprise
 โครงการตู้บริการอัตโนมัติด้านงานทะเบียน
 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการสู่ธุรกิจดิจิตอลอีโคโนมี่
 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนอง
ตลาดแรงงาน
กลยุทธ์

Hands On
ด้านหลักสูตร
 พัฒนาหลักสูตร ด้าน Hands On

ด้านจัดตั้งหน่วยงาน
 จัดตั้งหน่วยงาน ด้าน Hands On

กิจกรรมส่งเสริม ด้าน Hands On

งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
3,207.4928 3,848.9914 4,618.7897 5,542.5487
โครงการ/กิจกรรม
 โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและประมวลผล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
-ICT Human resource
-ICT Infrastructure
 โครงการจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานหลักสูตร
งานสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
Hands On
ด้านหลักสูตร
 โครงการจัดทาหลักสูตร Dual Mode system ร่วมกับสถาน
ประกอบการ
 โครงการเปิดสอนหลักสูตร Dual Mode system (KKDS
Model)
ด้านจัดตั้งหน่วยงาน
 โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน
 โครงการจัดตั้ง Hand-On Center
 โครงการจัดตั้งสานักงานประกันคุณภาพและประเมินผล
 โครงการจัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษาและการฝึกงาน
กิจกรรมส่งเสริม ด้าน Hands On
 โครงการ Visiting Professor
 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ STEM Workforce
 โครงการเสริมสร้างทักษะความปลอดภัยทางห้องปฎิบัติการ
วิทยาศาสตร์
 โครงการปฏิบัติการพัฒนาสังคม (Social Laboratory)
 โครงการเวทีนาเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรม
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเฉพาะทาง
 โครงการอบรมบุคลากรเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญและทัศนคติ
ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
 โครงการค่ายเยาวชน
 โครงการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา มืออาชีพ
 โครงการ EdPExc: โครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนอง
ตลาดแรงงาน
กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรม
กลยุทธ์
ภารกิจประจา
 การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และนักวิจัยในการทา
ผลงานทางวิชาการ
 พัฒนาระบบกลไกเพื่อสนับสนุนการสร้างและการผลิตผล
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์

งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
3,207.4928 3,848.9914 4,618.7897 5,542.5487
โครงการ/กิจกรรม
 โครงการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการดาเนินการที่
เป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence
: (EdPEx) สถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง
 โครงการจัดทาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเพื่อการเป็น
บัณฑิตนักฏิบัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 โครงการจัดการระบบการศึกษาเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน Aging Society การแลกเปลี่ยนนักศึกษาฯ
งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
118.3486
130.1835
143.2016
157.5217
โครงการ/กิจกรรม
ภารกิจประจา
 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
และนักวิจัยในการทาผลงานทางวิชาการ
 โครงการอบรมนักวิจัยด้านการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
และบทความวิจยั
 การปรับปรุงระเบียบ/ประกาศ
 จัดทาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนในการรับทุนจากแหล่งทุน
ภายนอกหรือเครือข่ายการวิจัย
 โครงการพัฒนามาตรฐานงานวิจยั
 โครงการการจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor)
 โครงการเทคนิคการยกร่างคาขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 โครงการพัฒนาระบบนักวิจัยพี่เลีย้ ง
 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชน
 โครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่
 โครงการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร
(ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 โครงการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร
(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรม
กลยุทธ์

งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
118.3486
130.1835
143.2016
157.5217
โครงการ/กิจกรรม
 โครงการพัฒนานักวิจัยระดับกลาง
 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนบทความวิจยั
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลวิจยั ด้วย
โปรแกรมทางสถิติ
 การกาหนดระบบและกลไกการติดตาม กระตุ้นผลักดัน
ความก้าวหน้าของงานวิจัยตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
 สนับสนุนงบประมาณให้กับบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ
 สนับสนุนงบประมาณสาหรับค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับการ
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
 กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน
 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานวิจัย
 โครงการการนาเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
 โครงการจัดทาคู่มือการทาวิจัย
 โครงการจัดทาคู่มือการใช้ระบบบริหารงานวิจัย (NRMS)
 โครงการจัดทาวารสาร มทร.อีสาน
 โครงการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล
 โครงการวันนักประดิษฐ์
 โครงการนิทรรศการงานวิจัย (วช.)
 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชน
 โครงการการนาเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ชุมชน
ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 โครงการจัดทาชุดความรู้จากงานวิจัย
 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการการกาหนดโจทย์วิจยั ที่
บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และ
ภูมิปัญญาไทย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรม
กลยุทธ์
ภารกิจยุทธศาสตร์
ส่งเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ตามคลัสเตอร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มศักยภาพการบริการวิชาการ
แก่สังคม
กลยุทธ์
ภารกิจประจา
 สร้างชุมชนต้นแบบหมูบ่ ้านราชมงคลอีสานตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม

 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญการพัฒนาชุมชน

งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
118.3486
130.1835
143.2016
157.5217
โครงการ/กิจกรรม
ภารกิจยุทธศาสตร์
 โครงการวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ด้าน Logistic /
Tourism
 โครงการวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ด้าน Agriculture
 โครงการวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ด้าน Food & Health
 โครงการวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ด้าน Digital Economy
 โครงการวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ด้าน Green
University
 โครงการวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ด้าน Hands On
 โครงการ “การขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการขยายประโยชน์
เชิงพาณิชย์”
 โครงการบัญชีนวัตกรรม มทร.อีสาน
 โครงการ 60 ปี เทคโนตะโกรายสูง่ านวิจัยและนวัตกรรม
 โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อยกระดับการ
ผลิตสินค้าและบริการ
 โครงการศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อ
สนับสนุนกิจการ SME
 ศูนย์บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
27.3885
30.1275
33.1398
36.4539
โครงการ/กิจกรรม
ภารกิจประจา
 โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน
 โครงการติดตามประเมินประโยชน์หรือผลกระทบการ
ให้บริการวิชาการ
 โครงการสารวจความต้องการรับบริการวิชาการ
 โครงการพัฒนาแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
 โครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
 การปรับปรุงระเบียบ/ประกาศการบริการวิชาการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มศักยภาพการบริการวิชาการ
แก่สังคม
กลยุทธ์

งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
27.3885
30.1275
33.1398
36.4539
โครงการ/กิจกรรม
 โครงการบริการวิชาการด้านรูปแบบและคุณภาพการ
ให้บริการทางวิชาการ (ที่ก่อให้เกิดรายได้และตรงตามความ
ต้องการ)
 โครงการประมวลความรู้จากการบริการวิชาการ เพื่อเป็น
เอกสารประกอบการสอน
 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
 โครงการสร้างโจทย์วิจัยจากโครงการบริการวิชาการ

ภารกิจยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่สังคม ตามคลัสเตอร์

ภารกิจยุทธศาสตร์
 โครงการบริการวิชาการ ด้าน Logistic / Tourism
 โครงการบริการวิชาการ ด้าน Agriculture
 โครงการบริการวิชาการ ด้าน Food & Health
 โครงการบริการวิชาการ ด้าน Digital Economy
 โครงการบริการวิชาการ ด้าน Green University
 โครงการบริการวิชาการ ด้าน Hands on

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม
และสนองโครงการพระราชดาริ
กลยุทธ์
ภารกิจประจา
 ส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น/อาเซียน
 เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในด้านการอนุรักษ์
และสืบสานด้านศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/อาเซียน
 ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการอนุรักษ์ และ
สืบสานด้านศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น/อาเซียน
 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับ
ชุมชน/อาเซียน
 บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม/ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น/อาเซียน
กับการเรียนการสอน/งานวิจัย/การทากิจกรรมนักศึกษา

งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
11.1273
12.2403
13.4640
14.8107
โครงการ/กิจกรรม
ภารกิจประจา
 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/อาเซียน
 โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ การอนุรักษ์และสืบสาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม/ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น/อาเซียน
 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการอนุรักษ์และสืบสาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม/ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น/อาเซียน
 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม/
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับชุมชน/อาเซียน
 โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น/
อาเซียนกับการเรียนการสอน/งานวิจัย/การทากิจกรรม
นักศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม
และสนองโครงการพระราชดาริ
กลยุทธ์
 รณรงค์ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม
 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในโครงการสนองพระราชดาริ
 ส่งเสริมบุคลากร และนักศึกษามีสว่ นร่วมในกิจกรรม
โครงการสนองพระราชดาริ
ภารกิจยุทธศาสตร์
Green University
 ส่งเสริมกิจกรรมด้าน Green University

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
ภารกิจประจา
 ยกระดับสมรรถนะการดาเนินงานด้านการคลัง

 ยกระดับสมรรถนะการดาเนินงานด้านพัสดุ

งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
11.1273
12.2403
13.4640
14.8107
โครงการ/กิจกรรม
 โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในโครงการสนอง
พระราชดาริ
 โครงการ อพ.สธ. มทร.อีสาน
 โครงการที่เกีย่ วข้องกับการสนองพระราชดาริ
ภารกิจยุทธศาสตร์
Green University
 โครงการพลังงานทดแทน
 การบริหารจัดการขยะเพื่อพลังงานสาหรับงานฟาร์ม
 การบริหารจัดการน้าเพื่องานฟาร์ม
 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
 โครงการ Green University
 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม/พลังงานทางเลือก
 โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าใช้จ่าย
 โครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟูาเพื่อการประหยัดพลังงาน
 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์/สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
28.0000
33.6000
40.3160
48.3840
โครงการ/กิจกรรม
ภารกิจประจา
 โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารงานคลัง
 โครงการพัฒนางานบริการงานคลังโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการคลัง
 โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารงานพัสดุ
 โครงการพัฒนางานบริการงานพัสดุโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
ภารกิจประจา
 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณ

 ยกระดับสมรรถนะบุคลากรด้านมุง่ ผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงาน

 Talent Mobility For Competitiveness
 พัฒนา RoadMap การพัฒนาบุคลากร
 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการสภา/กรรมการ
ประจาหน่วยงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
28.0000
33.6000
40.3160
48.3840
โครงการ/กิจกรรม
ภารกิจประจา
 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านนโยบายและ
แผน
 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านงบประมาณ
และติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 โครงการยกระดับสมรรถนะบุคลากรประจามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
 โครงการพัฒนาระบบสรรหาบุคลากร
 โครงการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นครูต้นแบบ
 โครงการพัฒนาบุคลากรในการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ/
วิชาชีพ
 โครงการเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการพัฒนาบุคลากร
 โครงการการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
 โครงการพัฒนาการบริการด้านทรัพยากรมนุษย์
 โครงการ Talent Mobility For Competitiveness
 โครงการพัฒนาบุคลกรในการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกิจการสภา/กรรมการ
ประจาหน่วยงาน
 โครงการประชุมสภามหาวิทยาลัย/สภาวิชาการ/
สภาคณาจารย์/กรรมการประจาหน่วยงาน
 โครงการปฐมนิเทศกรรมการสภาทั้ง 3 สภา/กรรมการประจา
หน่วยงาน
 โครงการทบทวนงาน (Retreat)
 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาระบบงาน
 โครงการปรับปรุงสถานที่กิจการสภา
 โครงการสร้างนักบริหารของ มทร.อีสาน
 โครงการสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์กิจการสภา/
กรรมการประจาหน่วยงาน
 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกิจการสภา/กรรมการ
ประจาหน่วยงาน
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งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
28.0000
33.6000
40.3160
48.3840
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาการสื่อสารกิจการสภาของมหาวิทยาลัย
 พัฒนากระบวนการสื่อสารด้านกิจการสภาให้มีประสิทธิภาพ
 โครงการสัญจรกิจการสภาของมหาวิทยาลัย
โครงการพัฒนาศักยภาพงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย
 ยกระดับสมรรถนะกระบวนการทางานด้านงานตรวจสอบ
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ (CGIA)
 โครงการอบรมเครือข่ายผูต้ รวจสอบภายในประจา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 โครงการตรวจสอบภายในประจาปี
 โครงการพัฒนาศักยภาพงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล (9 มทร.)
 โครงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โครงการเพิ่มศักยภาพงานควบคุมภายในและระบบบริหาร
ความเสี่ยงในองค์กร
 โครงการบริหารความเสี่ยง มทร.อีสาน
 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือ่ ง การวางระบบการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
 ยกระดับสมรรถนะกระบวนการทางานด้านการบริหาร
 โครงการพัฒนากระบวนการทางานด้านการบริหารจัดการ
จัดการของหน่วยงานสายสนับสนุนให้เป็น Smile Office /
Smile Office/ Office นานาชาติ
Office นานาชาติ
 พัฒนาระบบและกลไกการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการประกัน  โครงการพัฒนาระบบและกลไกการการปฏิบัติงานเพื่อรองรับ
คุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา
 พัฒนาระบบการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับ  โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
การเข้าสู่อาเซียน
 โครงการพัฒนาระบบการติดต่อสือ่ สารและการ
ประชาสัมพันธ์
 โครงการจัดทาปูายจราจร ปูายบอกทาง ปูายประจาห้อง
ปูายชื่อบุคลากร ให้เป็นภาษาอังกฤษ
 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ
 โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาคาร สถานที่
สิ่งแวดล้อม
ยานพาหนะ สิ่งแวดล้อม
 พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ
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 พัฒนาระบบการจัดการความรูเ้ พือ่ การปรับปรุงการทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
28.0000
33.6000
40.3160
48.3840
โครงการ/กิจกรรม
 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านต่างๆของสาย
สนับสนุน
 โครงการยกระดับกระบวนการบริหารจัดการและการ
ให้บริการงานวิเทศสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษา
ในประเทศและต่างประเทศ
 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/
ภาคเอกชน ในประเทศและต่างประเทศ
 โครงการสร้างสัมพันธไมตรีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนานา
ประเทศ
 โครงการการจัดการความรู้ในองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ภารกิจยุทธศาสตร์

ภารกิจยุทธศาสตร์

Financial
 ส่งเสริม/พัฒนา กิจการด้านการเงิน ที่สนับสนุนการทางาน
ตามคลัสเตอร์

Financial
 การระดมทุนจากศิษย์เก่า
 โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีแหล่งทุน เช่น สสว.
โครงการรัฐร่วมทุน โครงการงบบูรณาการจากภายนอก
 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากพื้นที่/ทรัพย์สินที่มีอยู/่ สิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร
 การปรับปรุง กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ด้านการเงินที่
เอื้อต่อการดาเนินงานด้านการเงิน ตามคลัสเตอร์
 Non-business fund raising หน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกาไร
 Social Enterprise กิจการเพื่อสังคม
Human resource
 Human Resource Development (HRD) ส่งบุคลากร
ศึกษาต่อ , รับนักเรียน/นักศึกษา ส่งเรียน เพื่อกลับมาเป็น
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย , การฝึกอบรม , ศึกษาดูงาน )

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสายสนับสนุน
 ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการและการให้บริการงาน
วิเทศสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษาใน
ประเทศและต่างประเทศ
 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/
ภาคเอกชน ในประเทศและต่างประเทศ
 การสร้างสัมพันธไมตรีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนานาประเทศ

Human resource
 ส่งเสริม/พัฒนา ทรัพยากรบุคคลตามคลัสเตอร์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์

Re- organization
 ปรับโครงสร้างองค์กรตามความเหมาะสมเพื่อการพัฒนา
คลัสเตอร์ด้านต่างๆ

Law
 ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
ตามคลัสเตอร์ตา่ งๆ
Inter
 สร้างเครือข่ายที่เอื้อต่อการปฏิบัตงิ านตามคลัสเตอร์ต่างๆ

งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
28.0000
33.6000
40.3160
48.3840
โครงการ/กิจกรรม
 Attitude changing การปรับทัศนคติบุคลากร
 Outsourcing/ ExPat การเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญจากทั้งใน/
ต่างประเทศ มาเป็นอาจารย์ผู้สอน
 Student feeder พัฒนาตัวปูอนนักศึกษาจากระดับ ปวช.
ปวส และ ระดับ ม.6
 Talent mobility ส่งอาจารย์ไปปฏิบัติงานตามคลัสเตอร์
ต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชนเป็น
เวลานาน (สถาบันการศึกษาได้รับเงินชดเชยสาหรับการสรร
หาบุคลากรทดแทน)
Re- organization
 องค์กรเฉพาะกิจ เช่น วิทยาลัยระบบราง , วิทยาลัย
นานาชาติ
 บริษัทมหาวิทยาลัย
 ศูนย์เฉพาะกิจ / จัดตั้งคณะใหม่เพิ่ม
Law
 การปรับแก้ กฎหมาย ที่เอื้อต่อการ Reform ตรวจสอบได้
โปร่งใส เกิดสมดุลย์ เกิดประสิทธิภาพ
Inter
 Network เครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลาย เช่น เครือข่าย
อุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
 Linkage ความเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน
เช่น การทา MOU ในหน่วยงาน
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ภาคผนวก

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน(พ.ศ.2557-พ.ศ.2560)

หน้า 52

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานประจาปีงบประมาณพ.ศ.2553 - พ.ศ.2556

จานวนตัวบ่งชี้ที่
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
2553 2554 2555 2556 2553 2554 2555 2556
จานวนตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1ศูนย์กลาง
การศึกษาและความรู้ (Hub)
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
ความเข้มแข็ง

9

12

15

15

10

7

4

4

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2สร้างคนดี
คนเก่งที่มีทักษะในการทางาน ทาให้เป็น
ทุนมนุษย์

6

9

9

10

6

3

3

2

5

4

6

5

3

4

2

3

20

25

30

30

19

14

9

9

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3ศูนย์ส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เชิงบูรณาการที่ได้มาตรฐานเพื่อ
ความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ

1. จานวนตัวชี้วัดรวมทั้งหมด 39 ตัว
2. รายงานข้อมูล

ณ ปีงบประมาณ 2553 (1 ต.ค. 52 - 30 ก.ย. 53)
ปีงบประมาณ 2554 (1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54)
ปีงบประมาณ 2555 (1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55)
ปีงบประมาณ 2556 (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56)
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รายงานผลคะแนนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สรุปจานวนตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
องค์ประกอบ
สกอ สมศ มทร ศธ รวม สกอ สมศ มทร สกอ สมศ มทร
องค์ประกอบที่ 1 1
1
- 2 4.00 - 1.00 3.00 4.08 3.53
องค์ประกอบที่ 2 8
4
1 - 13 3.16 2.20 1.83 3.66 3.40 3.44
องค์ประกอบที่ 3 2
- 2 4.50 - 5.00 3.50
- 3.50
องค์ประกอบที่ 4 3
3
- 6 4.26 3.19 4.02 4.65 1.47 3.06
องค์ประกอบที่ 5 2
2
- 4 5.00 4.50 4.67 5.00 5.00 5.00
องค์ประกอบที่ 6 1
2
- 3 4.00 4.00 5.00 5.00 4.50 4.67
องค์ประกอบที่ 7 4
2
1 - 7 4.75 1.83 3.81 4.25 4.47 3.85
องค์ประกอบที่ 8 1
- - 1 3.00 - 3.00 4.00
- 4.00
องค์ประกอบที่ 9 1
1
1 - 3 5.00 4.00 4.51 4.00 4.05 4.35
องค์ประกอบที่ 10 - 2 2
- 5.00 - 5.00
องค์ประกอบที่ 11 5
3
- 8
- 5.00 5.00 - 4.67
รวม
23 19 7 2 51 4.00 3.40 3.79 4.05 3.80 3.92

ปีการศึกษา 2555
สกอ สมศ มทร
3.00 3.17
3.37 3.93 3.36
3.50
- 3.50
4.65 2.44 3.54
5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00
5.00 4.06 4.44
4.00
- 4.00
5.00 4.13 4.71
- 5.00
- 4.67 4.79
4.13 4.14 4.13

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปี 2555
4.13

4.14

4.13

สกอ

สมศ

มทร

3.51

0.00
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ผลการประเมินปี 2555 (สกอ, สมศ, มทร)

สกอ

สมศ

มทร

องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 115.00
องค์ประกอบที่ 2
4.00
3.00
องค์ประกอบที่ 10 2.00
องค์ประกอบที่ 3
1.00
องค์ประกอบที่ 9 0.00
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 7

องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6

เปรีบบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 3 ปี
( พ.ศ.2555 , พ.ศ.2554 , พ.ศ.2553)
4.13

4.05

4.00

4.14

3.80

3.51

3.40

4.13

3.92

3.79

0.00
สกอ

สมศ

มทร
2555
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2554

2553
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ประมวลกิจกรรม การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560)
1. ประชุ ม สั ม มนาทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา มทร.อี ส าน ประจ าปี พ.ศ.255 7 - พ.ศ.2560
ในวั น ที่ 24 - 25 มกราคม 2556 ณ ห้ อ งประชุม มรกตอี ส านมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลอี ส าน
ผู้เข้าประชุม คือ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด มทร.อีสานนครราชสีมา และวิทยาเขต จานวน 122 คน

คณะกรรมการและผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า น ได้ พิ จ ารณาผลการด าเนิ น งานที่ ผ่ า นมาของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553 – พ.ศ.2556) เพื่อนามา
ประกอบการตัดสินใจปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560) และได้ ร่ ว มกั น ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะ แนวทางการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย และมอบให้กองนโยบายและแผนรวบรวมข้อมูลสรุปผลการประชุมสัมมนาเพื่อรายงานต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไป
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2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557-พ.ศ.2560
ในวัน ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 - 1 มีน าคม 2556 เวลา 08.00 – 17.00 น.ณ ห้องประชุมมรกตอีส าน
ผู้เข้าประชุม คือ ผู้บริหารในสังกัด มทร.อีสาน นครราชสีมา และวิทยาเขต จานวน 86 คน

3.

จั ดทาประชาพิจ ารณ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีส าน
ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560) ที่ ไ ด้ จ ากการประชุ ม สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการจั ด ท าแผน
ยุทธศาสตร์ ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 - 1 มีนาคม 2556
ณ ห้องประชุมมรกตอีสานผู้เข้าประชุม คือ ผู้บริหารในสังกัด มทร.อีสาน นครราชสีมา และวิทยาเขต
จานวน 86 คนโดยทาการประชาพิจารณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
เพื่อให้บุคลากรภายใน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้เสีย
แสดงความคิดเห็ น เพื่อนาข้อมูล ที่ได้รับจากการประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560) มาประกอบการตัดสินใจ
เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายใต้พื้นฐานแนวคิดที่เน้นการมีส่วนร่วม
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4. การจัดทาประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560)ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ที่ 1 วั น ที่ 7 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2556
ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในวันที่ 12 มิถุนายน 2556
เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับจากการประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส านระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560) ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ที่ 1
วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแก้ไขให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น เพื่อจะนาเข้าสู่การประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามทร.อีสาน ระยะ4ปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2560 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2556
5. โครงการประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา (ร่ า ง) แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามทร.อี ส าน ระ ยะ 4 ปี
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2557-2560ในวั น ที่ 18 มิ ถุ น ายน 2556 เวลา 8.00 – 17.00 น.
ณ ห้ อ งประชุ ม มรกตอี ส าน ผู้ เ ข้ า ประชุ ม คื อ ผู้ บ ริ ห ารศู น ย์ ก ลาง/วิ ท ยาเขต ,รองอธิ ก ารบดี
ผู้อานวยการสานั ก/ สถาบั น ,คณบดี/ รองคณบดี ฝุายบริหาร , ผู้ อานวยการสานักงานวิทยาเขต
ผู้อานวยการกอง และ หัวหน้างานบริหารแผนและการคลัง จานวน 104 คน
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6.

การนั ด ประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย และการประสานงานไปยั ง หน่ ว ยงานต่ า งๆ เพื่ อ ขอข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม
มาประกอบการจัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามทร.อีสาน ระยะ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2557-พ.ศ.2560 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 เพื่อให้เกิดความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญจากตัวแทนในด้านต่างๆ เช่น ด้านการจัดการเรียนการสอนสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส ายสั งคมศาสตร์ ด้ านการทานุบารุง ศิล ปวัฒ นธรรม ด้า นการวิจัย และบริการวิ ช าการ
ด้านการพัฒนานักศึกษา ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการงานตรวจสอบ
ภายใน ด้านการบริหารจัดการงานสภามหาวิทยาลัยฯ

7.

ดาเนิ น การน า (ร่ าง)แผนยุ ท ธศาสตร์การพัฒ นามทร.อีส าน ระยะ 4 ปี ประจาปีง บประมาณ
พ.ศ.2557-พ.ศ.2560 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2556ที่ผ่านการประชุมกลุ่มย่อยจาก
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาปรับปรุงแก้ไขข้อมูล และนาเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน(CEO) ครั้งที่ 8/2556 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 โดยมติการประชุม
เห็นชอบ มอบรองอธิการบดีฝุายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน(CEO)
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8. ประชุ ม คณะกรรมการจั ด ท าแผนพั ฒ นาการศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
จัดโดย สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2556 ณ ปากช่องฟูาใส
รี ส อร์ ท จั ง หวั ด นครราชสี ม า วิ ท ยากรได้ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ใน (ร่ า ง)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.อีสาน ฯ ให้พิจารณาทบทวน Positioning ของจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส อุปสรรคบทนา แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์
เปูาประสงค์ และ กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย ฯ คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ได้มีมติเห็นชอบ
ร่วมกัน ให้ปรับปรุงตามคาเสนอแนะของวิทยากร โดยมีรองอธิการบดีฝุายวางแผนยุทธศาสตร์และ
วิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการดาเนินการ จัดทาการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงแก้ไขการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ให้ชัดเจนและสมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น
หลังจากการประชุมในครั้งนี้ปรับปรุงรูปเล่ม (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามทร.อีสาน
ระยะ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2556
เพื่อส่งเข้ากรรมการกลั่นกรอง ในวันที่ 2 กันยายน 2556 และนาเสนอต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 ต่อไป

9. กองนโยบายและแผน ได้ นา (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557–2560) เข้ า สู่ ก ารประชุ ม กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าช มงคล
อี ส าน ครั้ ง ที่ 12/2556 ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 13 กั น ยายน 2556 จั ง หวั ด ขอนแก่ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557 – 2560)
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10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านแผนและงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม งคล
อีสาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการย่อย : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558
ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารสานักงานกิจการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ผู้เข้าประชุม คือ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านแผนยุทธศาสตร์ จานวน 52 คน
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11. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านแผนและงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการย่อย : โครงการประชุมสัมมนาการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557-พ.ศ. 2560 ในวันที่ 1617 กรกฎาคม 2558 ณ ห้ อ งประชุ ม มรกตอี ส าน อาคารส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
นครราชสีมา ผู้เข้าประชุม คือ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านแผนยุทธศาสตร์ จานวน 124 คน
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12. การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 8/2558 และการ Retreat แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัย วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร จังหวัดสกลนคร
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13. โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง
“การขับเคลื่อน RMUTI Reforming 2015 ” ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน
อาคารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นครราชสีมา ผู้เข้าประชุม คือ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ด้านแผนยุทธศาสตร์ จานวน 75 คน
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14. โครงการประชุมสัมมนาการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารสานักงานกิจการสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน นครราชสี มา และ ห้ อ งประชุม ประจาส านักงานวิทยาเขตสุ รินทร์ ขอนแก่ น
สกลนคร ประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ผู้เข้าประชุม คือ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านแผน
ยุทธศาสตร์ จานวน 71 คน
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หน้า 88

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน(พ.ศ.2557-พ.ศ.2560)

หน้า 89

งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
http://www.rmuti.ac.th/support/plan/
ต่อ 2420
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัโทร.044233000
ยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน(พ.ศ.2557-พ.ศ.2560)

หน้า 90

