
 



 

 

ค ำน ำ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ.2560-2564) เกิดจากการระดมความคิดของผู้บริหารและบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา โดยแผน

ยุทธศาสตร์ ได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการด าเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา ประกอบไปด้วย 5 งาน ได้แก่ 

งานบริหารงานทั่วไป งานกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานบริการสวัสดิการ

นักศึกษาและสุขภาพอนามัย และงานพัฒนาทักษะ วินัยและประสบการณ์นักศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการจัดท า 

ซึ่งท าให้การจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงาน

อธิการบดี และมหาวิทยาลัยฯ 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกกองพัฒนานักศึกษา เพ่ือท าการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และโครงการ/
กิจกรรม ซึ่งมีตัวชี้วัดค่าเป้าหมายชัดเจน สอดคล้องกับกรอบนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ  
 สำระส ำคัญของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกองพัฒนำนักศึกษำ จ ำแนกเป็น 2 ประเด็น
ยุทธศำสตร์ คือ  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการพัฒนานักศึกษาเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณภาพและตอบสนอง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสวัสดิการนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กองพัฒนานักศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) จะเป็นแผนก ากับทิศทางการพัฒนางานของกอง
พัฒนานักศึกษา ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ส่งผลให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ของกองพัฒนานักศึกษาต่อไป 
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ส่วนที่ 1 บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 
1.1 บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ด าเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557-2560 เมื่อครบก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของแผนยุทธศาสตร์  การพัฒนากองพัฒนานักศึกษา ระยะ 
4 ปี พ.ศ.2557-2560 กองพัฒนานักศึกษา จึงไดด้ าเนินการทบทวนประเมินผล และจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ขึ้น โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา จากทุกงาน  คือ งานบริหารงานทั่วไป งานกีฬาและ
กิจกรรมนักศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานบริการสวัสดิการนักศึกษาและสุขภาพอนามัย และ
งานพัฒนาทักษะ วินัยและประสบการณ์นักศึกษา เพ่ือระดมแนวคิดในการก าหนดทิศทางการบริหารและ
พัฒนากองพัฒนานักศึกษา ให้มีความสอดคล้องและรองรับนโยบาย RMUTI 4.0 และ Smart University  
โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมหลัก มี Strategy map ตามหลัก 
Balance Score card ที่คลอบคลุม 4 มิติ คือ  

1. มิติการพัฒนาองค์กร  
2. มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  
3. มิติคุณภาพการให้บริการ  
4. มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ 

และได้ร่วมกันก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 จากกรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) กองพัฒนานักศึกษาจึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับส านักงาน
อธิการบดี ดังนี้  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการพัฒนานักศึกษาเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณภาพและตอบสนอง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสวัสดิการนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2 ศักยภำพของกองพัฒนำนักศึกษำ 
2.1 ข้อมูลพื้นฐำน 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อหน่วยงำน   กองพัฒนานักศึกษา   

ที่ตั้ง 

     อาคาร 23 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

เลขที่ 744  ถนนสุรนารายณ์  ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30000  

 

ประวัติควำมเป็นมำ 

 กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด้วย 5 งาน ดังนี้ งาน

บริหารงานทั่วไป  งานกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานบริการสวัสดิการ

นักศึกษาและสุขภาพอนามัย และงานพัฒนาทักษะ วินัยและประสบการณ์นักศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดการ

ให้บริการดังนี้ 
เวลาให้บริการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (ช่วงพักกลางวันมีเจ้าหน้าที่ให้บริการ) 

 ติดต่อ  web : https://www.rmuti.ac.th/support/activity/ 

 Facebook : แฟนเพจ “กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน นครราชสีมา” 

Tel : 0-4423-3059 / 0-4423-3000 ต่อ 2300 

Fax : 0-4425-3965 
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2.2 โครงสร้ำงหน่วยงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.3 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน ภำยนอก  (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  เพ่ือการวางแผนยุทธศาสตร์  เป็นการวิเคราะห์

สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบ  หรือมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายในเป็นกา รศึกษา

องค์ประกอบภายในกองพัฒนานักศึกษาที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานการบริหารจัดการอันจะเป็นการบ่ง

บอกถึงจุดแข็ง (Strength)  และจุดอ่อน (Weakness)  ของการด าเนินงาน  ส่วนการวิเคราะห์สถานการณ์จาก

ปัจจัยภายนอกเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา

ที่เป็นทั้งโอกาส (Opportunities)  และอุปสรรค (Threats) 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน ส่งเสริมและให้ความส าคัญด้านการพัฒนานักศึกษา 
2. มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมภายใต้ทรัพยากรที่จ ากัดอย่างคุ้มค่า 
3. การด าเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาตอบสนองต่อวิสัยทัศน์/กลยุทธ์/แผนของมหาวิทยาลัย 
4. บุคลากรมีความสามัคคี ท างานเป็นทีม มีความเสียสละและมีจิตส านึกในการให้บริการ 
5. มีบุคลากรมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ความรู้ความสามารถหลากหลายเหมาะสมกับหน้าที่ 

 

กองพัฒนำนักศึกษำ 

งำนบริหำรงำนทั่วไป 
 

งำนกีฬำและกิจกรรม
นักศึกษำ 

 
 

งำนพัฒนำทักษะ 
วินัยและประสบกำรณ์

นักศึกษำ 

งำนแนะแนว 
กำรศึกษำและอำชีพ 

 

งำนบริกำรสวัสดิกำร
นักศึกษำและสุขภำพอนำมัย 

แผนกงานธุรการกอง ผ.กิจกรรมนักศึกษา 

ผ.กีฬา 

ผ.วิชาทหาร 
 

ผ.พัฒนาวินัย 

ผ.ส่งเสริมจริยธรรม 

ผ.ส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

ผ.สร้างเสริมประสบการณ์
นักศึกษา 

 

ผ.แนะแนวการศึกษา      
และอาชีพ 

ผ.จัดนักศึกษาสู่ต าแหน่งงาน
และศิษย์เก่า 

ผ.สวัสดิการนักศึกษา 

ผ.กองทุน 

ผ.บริการหอพักนักศึกษา 
 

ผ.พยาบาลและการประกัน
สุขภาพ 
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จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. โครงสร้างและระบบบริหารจัดการบางหน่วยงานในสังกัดอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนไปสู่โครงสร้างใหม่ใน
องค์กรท าให้ขาดความคล่องตัวในการด าเนินงาน  

2. ขาดระบบฐานข้อมูลที่จ าเป็นในการใช้บริหารจัดการองค์กร 
3. ขาดระบบและกลไกในการสร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
4. การเข้า - ออก ของลูกจ้างเงินรายได้ ท าให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่องและบุคลากรมีจ านวนไม่

เพียงพอในบางแผนกงาน 

 

โอกำส (Opportunities) 

1. มีการติดตามประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก จากสกอ. (ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา) และสมศ. (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)  

2. หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการด าเนินงาน 
 

ภัยคุกคำม (Threats) 

1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมซึ่งท าให้ไม่ตรงตามแผนที่
ก าหนดไว้ 

2. นโยบายลดอัตราก าลังของภาครัฐส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่ 3 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกองพัฒนำนักศึกษำ 

3.1 นโยบำยกำรพัฒนำกองพัฒนำนักศึกษำ 

 

นำงจันทนำ  เอ่ียมสว่ำง 
นักวิชำกำรศึกษำ รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการ

ด าเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษาและการให้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย งานบริหารงาน

ทั่วไป งานกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา งานบริการสวัสดิการนักศึกษาและสุขภาพอนามัย งานแนะแน ว

การศึกษาและอาชีพ และงานพัฒนาทักษะ วินัย และประสบการณ์นักศึกษา ซึ่งกองพัฒนานักศึกษามีการ

วางแผนเพื่อการพัฒนาบุคลากร พัฒนานักศึกษา และการให้บริการสวัสดิการที่เหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์

การพัฒนากองพัฒนานักศึกษา โดยมีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามแผนให้ครอบคลุมทุก

ประเด็น ทั้งการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการ การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดของ

แต่ละแผนปฏิบัติการ และบทบาทหน้าที่ของบุคลากรต่อการบรรลุเป้าหมายของกองพัฒนานักศึกษา 

 มุ่งที่จะพัฒนากองพัฒนานักศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ 

และมีความพร้อมที่จะเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการให้บริการและเป็นหน่วยงานสายสนับสนุนการศึกษา 

ในยุค Thai land 4.0 ที่มุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม มีทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็น

บัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติ 

ดังนั้น การร่วมมือกันของบุคลากรในการปฏิบัติงานจึงเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาและการบริหาร

จัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในทุกระดับ จูงใจให้บุคลากรด าเนินงานตามนโยบายร่วมกันท างานอย่างมี

ประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพผลงาน มีระบบเครือข่ายและใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน น าไปสู่หน่วยงานที่

มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสานต่อไป 
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วิสัยทัศน์ (Vision)           

กองพัฒนานักศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพท่ีมีศักยภาพในการพัฒนานักศึกษา                    

ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

พันธกิจ (Mission) 
1. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค ์
2. บริหารจัดการและให้บริการด้านสวัสดิการ แก่ นักศึกษา บุคลากร และศิษย์

เก่า โดยยึดหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)  

เป้ำหมำย (Goal) 
กองพัฒนานักศึกษา มุ่งส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษาได้เป็นบัณฑิตที่

พึงประสงค์และบริการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้ำหมำย วัฒนธรรมองค์กร และค่ำนิยมหลัก   
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วัฒนธรรมองค์กร 
QA TEAMS 
Q  Quality (คุณภาพ) กองพัฒนานักศึกษาส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเป็น 
  ผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ 
A Accountability (ความรับผิดชอบ) บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาปฏิบัติงาน 

ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
T Team Work (การท างานเป็นทีม) บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาร่วมกัน 
 ปฏิบัติงานด้วยความสามัคคี  
      และมุ่งให้งานออกมาอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
E Enthusiasm (ความกระตือรือร้น) กองพัฒนานักศึกษาปฏิบัติงานด้วยความ 
 กระตือรือร้นเพ่ือให้งานบรรลุผลส าเร็จ 
A Altruism (ความไม่เห็นแก่ตัว) กองพัฒนานักศึกษาปฏิบัติงานโดยค านึงถึง 
 ผลประโยชน์ของนักศึกษาและมหาวิทยาลัยเป็นหลัก 
M Moral (คุณธรรม จริยธรรม) บุคลากรของกองพัฒนานักศึกษาการปฏิบัติงาน 
 อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
S Service Mind (มีจิตบริการ) บุคลากรของกองพัฒนานักศึกษาปฏิบัติงานด้วย 
 จิตบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำนิยม (Value) 

DSD  
D Development (การพัฒนา) บุคลากรกองพัฒนานักศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพการ

ท างานอย่างต่อเนื่อง 
S Systematic (มีระบบ) บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาท างานอย่างมีระบบ 
D Determination (ความแน่วแน่ มุมานะ) บุคลากรของกองพัฒนานักศึกษามีความ

มุ่งม่ัน ตั้งใจ และมุมานะในการปฏิบัติงาน              
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อัตลักษณ์บัณฑิตมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 
“บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ” 

เอกลักษณ์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน               
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งการสร้างอาชีพเฉพาะทาง” 

คุณลักษณะของนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลอีสำน  
(Student Characteristics) 

Technology Literacy     = มีความรู้ทางเทคโนโลยี 
Effective Communication    = มีทักษะการติดต่อสื่อสาร 
Collaboration      = มีความร่วมมือกับส่วนรวม 
Ethics and Morality     = มีคุณธรรม และ จริยธรรม 
Corporate Social Responsibility = มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
Professional skill     = มีทักษะวิชาชีพ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduates desired) 
 ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ 

1. มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว วิชาชีพ  สังคม และประเทศชาติ 
2.  มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา  สามารถปฏิบัติงานในสาขา 
    วิชาชีพในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และริ เริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และ

ประสบการณ์ ของตนในการแก้ไขปัญหาการท างานได้ 
4. มีความสามารถในการปรับตัว การท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น า มีการวางแผนการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง 
5. มีความสามารถในการใช้ภาษา และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ตลอดจนสามารถใช้    

เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศในการสื่อสาร เพ่ือการศึกษา และการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพได้ 
 
 ตำมอัตลักษณ์บัณฑิต 

1. มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ พร้อมปฏิบัติงานวิชาชีพ 
2. สามารถพัฒนางานและแก้ปัญหางานเพื่อบรรลุเป้าหมายได้ 
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3.3 แผนที่ยุทธศำสตรก์องพัฒนำนักศึกษำ (Strategy map) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
สนับสนุนการพัฒนานักศึกษา
เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณภาพและ
ตอบสนองคุณลักษณะบัณฑิต    

ที่พึงประสงค์ 

ประสิทธิผลตำม

พันธกิจ 

คุณภำพกำร

ให้บริกำร 

ประสิทธิภำพของ

กำรปฏิบัติรำชกำร 

กำรพัฒนำองค์กร 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

กองพัฒนำนักศึกษำเป็นองค์กรคุณภำพที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
และกำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
สวัสดิการนักศึกษา บุคลากร 

และศิษย์เก่า อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นักศึกษามีความตระหนักและ 
มีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมตาม

คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค ์

การบริหารจัดการเพื่อการประเมินคุณภาพ
การศกึษาเพือ่การด าเนินการที่เป็นเลิศ 

(EdPEx : Education Criteria for 
Performance Excellence) เป็นไปตาม
นโยบายภาครัฐโดยตามหลกัธรรมาภิบาล 

 

ผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ภายในและภายนอกองค์กร) 

เกิดความพึงพอใจต่อสวัสดิการและ 
การให้บริการ 

ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ                     
ในคุณลักษณะบณัฑิต 

ของมหาวิทยาลัย 

มีระบบการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาท่ีเน้นให้มีทักษะปฏิบัต ิ

อย่างมืออาชีพ 

บุคลากรกองพัฒนานักศึกษามีความรู้ 
ทักษะ ความเชี่ยวชาญและมีสมรรถนะ
ท่ีจ าเป็น โดยการน าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

 

มีระบบบริหารจัดการภายใน 
ที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และ 

สวัสดิการที่เหมาะสม 

บัณฑิตมีสมรรถนะและคุณลักษณะ  
ที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดแรงงาน/       
สถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑติ 
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3.4 กำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำต ิ20 ป ี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตรม์หำวิทยำลัย ยุทธศำสตรส์ ำนักงำนอธิกำรบดี ยุทธศำสตร์กองพัฒนำนักศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

  

ยุทธศำสตร์ 

ชำติ 20 ปี 

2.การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

4.การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

5.การสร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ 

กระทรวง 

ศึกษำธิกำร ฉบับท่ี 12 

1.พัฒนาหลักสตูร 
กระบวนการเรียนการ
สอน การวัดและ
ประเมนิผล 

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลยั 

เทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 

ระยะ 5 ป ี

(พ.ศ.2560-2564) 

1.ผลิตและพัฒนาบัณฑิตนกัปฏิบัติที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิ

3.การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
 

6.การปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1.ความม่ันคง 

2.ผลิต พัฒนาครู 
คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

3.ผลิตและพัฒนาก าลังคน 
รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง 
กับความตอ้งการของการ
พัฒนาประเทศ 

4.ขยายโอกาสการเข้าถึง 
บริการทางการศกึษาและ 
การเรียนรู้อย่างตอ่เนือ่ง 
ตลอดชีวติ 

5.ส่งเสริมและพัฒนาระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสือ่สารเพื่อการศกึษา 

6.พัฒนาระบบบริหาร 
จัดการและส่งเสรมิให้ ทกุ
ภาคส่วนทีม่ีส่วนร่วม ในการ
จัดการศึกษา 

2. สร้างความเข้มแข็งของงานวิจัย พฒันา 
และการตอ่ยอดสู่นวัตกรรมอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

4. ปฏิรูประบบบริหารจดัการ
มหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศใน
ยุคดิจิทัล 

3. เสริมสร้างชมุชนนวัตกรรม (Communities of 
Innovation) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและ
รายได้ของชุมชนในพืน้ที ่

ยุทธศำสตร์แผนพัฒนำ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติ ฉบับท่ี 12 

 

1.การ
เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

2.การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด
ความ
เหลื่อมล้ า
ในสังคม 

3.การสร้าง
ความเขม้แขง็
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้
อย่างย่ังยืน 

4.การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้ม
เพื่อการพัฒนา
อย่างย่ังยืน 

5.การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพือ่
การพัมนา
ประเทศสู่ความ
มั่งคั่ง ย่ังยืน 

6.การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การ
ป้องกันการทจุริต 
ประพฤติมชิอบและ
ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

7.การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบ 
โลจิสตกิส ์

8.การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจัย และ
นวัตกรรม 

9. การ
พัฒนา
ภาค เมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

10.ความ
ร่วมมอื
ระหว่าง
ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

ยุทธศำสตร์ส ำนักงำน

อธิกำรบด ี

1. เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตตอบสนองยุทธศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลยั 

 

2. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ  
สู่การให้บริการที่เป็นเลิศ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

กองพัฒนำนักศึกษำ 

1. สนับสนุนการพัฒนานักศึกษาเพื่อใหบ้ัณฑิตมีคุณภาพและตอบสนองคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสวัสดกิารนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
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3.5 ประเด็นยุทธศำสตร์  เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด  ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์  ผู้รับผิดชอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564     

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : สนับสนุนกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อให้บัณฑิตมีคุณภำพและตอบสนองคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

เป้ำประสงค์ที่ 1.1  นักศึกษามีความตระหนักและมีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

เป้ำประสงค์ที่ 1.2  ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

เป้ำประสงค์ที่ 1.3  มีระบบการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่เน้นให้มีทักษะปฏิบัติอย่างมืออาชีพ 

เป้ำประสงค์ที่ 1.4  บัณฑิตมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน/สถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรสวัสดิกำรนักศึกษำ บุคลำกร และศิษย์เก่ำ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

เป้ำประสงค์ที่ 2.1  การบริหารจัดการเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx : Education Criteria for Performance  
                        Excellence) เป็นไปตามนโยบายภาครัฐโดยตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้ำประสงค์ที่ 2.2  ผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภายในและภายนอกองค์กร) เกิดความพึงพอใจต่อสวัสดิการและการให้บริการ 

เป้ำประสงค์ที่ 2.3  มีระบบบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และสวัสดิการที่เหมาะสม 

เป้ำประสงค์ที่ 2.4  บุคลากรกองพัฒนานักศึกษามีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและมีสมรรถนะที่จ าเป็น โดยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้              
ในการปฏิบัติงาน 
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ตัวช้ีวัด หน่วย 
ค่ำเป้ำหมำย (ปีงบประมำณ พ.ศ.) ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ 

 2561 2562 2563 2564 

1. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม

ตามคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ 

 

 

ร้อยละ 80 82 84 86 งานกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา/งาน

พัฒนาทักษะ วินัยและประสบการณ์

นักศึกษา/งานแนะแนวการศึกษา

และอาชีพ/งานบริการสวสัดิการ

นักศึกษาและสุขภาพอนามัย 

กลยุทธ์ 1.1 เสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม ท านุ

บ ารุงศาสนา และอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม ในการผลติ

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสานใหเ้ป็นที่พึงประสงค ์

กลยุทธ์ 1.2 ส่งเสรมิการพัฒนาคณุลักษณะบณัฑิต

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสรมิ สุขภาพร่างกาย และจติใจ ของ

บัณฑิต ให้แข็งแรง มีภมูิคุ้มกันท่ีดใีนการด ารงชีวิต 

และการเรียน 

2. คะแนนคุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

คะแนน 3.5 3.5 3.5 3.5 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสรมิการผลติบัณฑิตให้ตรงกับ

คุณลักษณะบณัฑติของมหาวิทยาลัย 

3. ร้อยละของบัณฑติที่ได้งานท าหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 80 82 84 86 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กลยุทธ์ 3.1 สร้างความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการในการรับบณัฑิตเข้าท างาน  

กลยุทธ์ 3.2 จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : สนับสนุนกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อให้บัณฑิตมีคุณภำพและตอบสนองคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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ตัวช้ีวัด หน่วย 
ค่ำเป้ำหมำย (ปีงบประมำณ พ.ศ.) ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ 

 2561 2562 2563 2564 

1. คะแนนการประเมินตามเกณฑ ์EdPEx : 

Education Criteria for Performance 

Excellence 

คะแนน - 100 150 200 ทุกงานในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา กลยุทธ์ 1.1 น าระบบ EdPEx : Education 

Criteria for Performance Excellence มาใช้

ในการบริหารกองพัฒนานักศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

2. ร้อยละของการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย   

ร้อยละ 80 82 84 86 ทุกงานในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา กลยุทธ์ 2.1 ขับเคลื่อนกระบวนการด าเนินงาน

ตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

(ITA)  

3. ระดับความความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

(ตัวบ่งช้ีสายสนับสนุน ท่ี 2.1) 

ระดับ 5 5 5 5 ทุกงานในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา กลยุทธ์ 3.1 พัฒนากระบวนการท างาน และ

บุคลากร ให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจต่อ

สวัสดิการและการให้บริการของกองพัฒนา

นักศึกษา 

4.ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะ

และประสบการณ์  

ร้อยละ 100 100 100 100 ทุกงานในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

ให้มี ความรู้  ทักษะ ความเ ช่ียวชาญและมี

สมรรถนะที่จ าเป็น ให้เกิดความก้าวหน้าและ

มั่นคงในสายอาชีพ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรสวัสดิกำรนักศึกษำ บุคลำกร และศิษย์เก่ำ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ /  ตัวชี้วัด 
/ ปี พ.ศ. 

เป้ำหมำย 
มหำวิทยำลัย  

เป้ำหมำยตัวชี้วัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 - 2564 

กองพัฒนำนักศึกษำ 

งำนบริหำรงำนทั่วไป งำนกีฬำและกิจกรรมนักศึกษำ 
งำนพัฒนำทักษะ วินัย และ

ประสบกำรณ์นักศึกษำ 
งำนแนะแนวกำรศึกษำและ

อำชีพ 
งำนบริกำรสวสัดิกำรนักศึกษำ

และสุขภำพอนำมัย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : สนับสนุนกำรพัฒนำนักศกึษำเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณภำพและตอบสนองคณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของจ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมกจิกรรมตำมคณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

พ.ศ. 2561 ร้อยละ 80 - 80 80 80 80 

พ.ศ. 2562 ร้อยละ 82 - 82 82 82 82 

พ.ศ. 2563 ร้อยละ 84 - 84 84 84 84 

พ.ศ. 2564 ร้อยละ 86 - 86 86 86 86 

ตัวชี้วัดที่ 2 : คะแนนคุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

พ.ศ. 2561 คะแนน 3.5 - - - 3.5 - 

พ.ศ. 2562 คะแนน 3.5 - - - 3.5 - 

พ.ศ. 2563 คะแนน 3.5 - - - 3.5 - 

พ.ศ. 2564 คะแนน 3.5 - - - 3.5 - 

ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยในระยะเวลำ 1 ปี 

พ.ศ. 2561 ร้อยละ 80 - - - 80 - 

พ.ศ. 2562 ร้อยละ 82 - - - 82 - 

พ.ศ. 2563 ร้อยละ 84 - - - 84 - 

พ.ศ. 2564 ร้อยละ 86 - - - 86 - 

กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ /  ตัวชี้วัด 
/ ปี พ.ศ. 

เป้ำหมำย 
มหำวิทยำลัย  

เป้ำหมำยตัวชี้วัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 - 2564 

กองพัฒนำนักศึกษำ 

งำนบริหำรงำนทั่วไป งำนกีฬำและกิจกรรมนักศึกษำ 
งำนพัฒนำทักษะ วินัย และ

ประสบกำรณ์นักศึกษำ 
งำนแนะแนวกำรศึกษำและ

อำชีพ 
งำนบริกำรสวสัดิกำรนักศึกษำ

และสุขภำพอนำมัย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรสวัสดิกำรนักศึกษำ บุคลำกร และศิษย์เกำ่ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ตัวชี้วัดที่ 1 : คะแนนกำรประเมินตำมเกณฑ์ EdPEx : Education Criteria for Performance Excellence 

พ.ศ. 2561 - - - - - - 

พ.ศ. 2562 100 คะแนน 100  100  100  100  100  

พ.ศ. 2563 150 คะแนน 150  150  150  150  150  
พ.ศ. 2564 200 คะแนน 200  200  200  200  200  

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) ในกำรด ำเนินงำนของกองนโยบำยและแผน 

พ.ศ. 2561 ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 

พ.ศ. 2562 ร้อยละ 82 82 82 82 82 82 

พ.ศ. 2563 ร้อยละ 84 84 84 84 84 84 

พ.ศ. 2564 ร้อยละ 86 86 86 86 86 86 

ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับควำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร  

พ.ศ. 2561 ระดับ 5 5 5 5 5 5 

พ.ศ. 2562 ระดับ 5 5 5 5 5 5 

พ.ศ. 2563 ระดับ 5 5 5 5 5 5 

พ.ศ. 2564 ระดับ 5 5 5 5 5 5 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ /  ตัวชี้วัด 
/ ปี พ.ศ. 

เป้ำหมำย 
มหำวิทยำลัย  

เป้ำหมำยตัวชี้วัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 - 2564 

กองพัฒนำนักศึกษำ 

งำนบริหำรงำนทั่วไป งำนกีฬำและกิจกรรมนักศึกษำ 
งำนพัฒนำทักษะ วินัย และ

ประสบกำรณ์นักศึกษำ 
งำนแนะแนวกำรศึกษำและ

อำชีพ 
งำนบริกำรสวสัดิกำรนักศึกษำ

และสุขภำพอนำมัย 

ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของบุคลำกรที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมทักษะ และประสบกำรณ์  

พ.ศ. 2561 ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 

พ.ศ. 2562 ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 

พ.ศ. 2563 ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 

พ.ศ. 2564 ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 
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3.6 กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ  โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ  ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : สนับสนุนกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อให้บัณฑิตมีคุณภำพและตอบสนองคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ (บำท) ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 

ตัวช้ีวัดที่ 1. ร้อยละของจ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมกิจกรรมตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา  700,000 850,000 850,000 850,000 งานแนะแนวการศึกษาและ

อาชีพ 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา  1,000,000 1,100,000 1,100,000 1,200,000 งานแนะแนวการศึกษาและ

อาชีพ 
โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2,000 9,500 10,000 10,000 แผนกงานกองทุน  

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2,000 17,000 17,000 17,000 แผนกงานกองทุน  

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพกั  20,000 9,400 10,000 12,000 แผนกงานบริการหอพัก
นักศึกษา 

โครงการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ หอพักนักศึกษา  30,000 26,500 30,000 35,000 แผนกงานบริการหอพัก
นักศึกษา 

โครงการน้องใหม่ชมเมือง  20,000 43,500 - - แผนกงานบริการหอพักฯ 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศกึษา และผูส้ร้างคณุประโยชน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 

450,000 508,700 500,000 500,000 งานบริหารงานท่ัวไป 

โครงการอบรมอาชีพอิสระ / อบรมอาชีพเพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่นักศึกษาและศิษยเ์ก่า 100,000 100,000 100,000 100,000 งานแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ 
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โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ (บำท) ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 

โครงการเตรยีมความพร้อมการแนะแนวการศึกษาต่อ มทร.อีสาน 
568,350 100,000 100,000 100,000 

งานแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ 

โครงการส่งเสริมนักศึกษาท างานระหว่างเรียน 
650,000 700,000 750,000 800,000 

งานแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ 

โครงการพัฒนาความรู้และเสรมิสร้างประสบการณ์นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
110,000 110,000 110,000 110,000 

งานแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ 

โครงการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 50,000 50,000 50,000 60,000 งานพัฒนาทักษะ วินัย และ
ประสบการณ์นักศึกษา  

โครงการคนพันธุ์ใหม่ ขับข่ีปลอดภยั สวมใส่หมวกนิรภยั  40,000 - 40,000 50,000 งานพัฒนาทักษะ วินัย และ
ประสบการณ์นักศึกษา 

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภมูภิาคลุม่น้ าโขง/อาเซียน 700,000 700,000 80,000 90,000 งานพัฒนาทักษะ วินัย และ
ประสบการณ์นักศึกษา  

โครงการสานสมัพันธ์ยืนนานผา่นอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  250,000 380,000 400,000 500,000 งานพัฒนาทักษะ วินัย และ
ประสบการณ์นักศึกษา  

โครงการวสิาขบูชา วันพุทธศาสนาโลก 100,000 150,000 200,000 20,000 งานพัฒนาทักษะ วินัย และ
ประสบการณ์นักศึกษา  

โครงการเข้าร่วม 9 ราชมงคล ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย  150,000 200,000 250,000 300,000 งานพัฒนาทักษะ วินัย และ
ประสบการณ์นักศึกษา  

โครงการเข้าร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  100,000 120,000 200,000 200,000 งานพัฒนาทักษะ วินัย และ
ประสบการณ์นักศึกษา  

โครงการวันสงกรานต์ สืบสานประเพณไีทย  80,000 80,000 90,000 100,000 งานพัฒนาทักษะ วินัย และ
ประสบการณ์นักศึกษา  
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โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ (บำท) ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  60,000 60,000 60,000 70,000 งานพัฒนาทักษะ วินัย และ

ประสบการณ์นักศึกษา  
โครงการมทร.อีสาน ทอดผ้าป่า กตัญญู บูชาคณุ 81,000 70,000 80,000 90,000 งานพัฒนาทักษะ วินัย และ

ประสบการณ์นักศึกษา  
โครงการเทดิพระเกียรติ วันแม่แหง่ชาติ 40,000 40,000 50,000 50,000 งานพัฒนาทักษะ วินัย และ

ประสบการณ์นักศึกษา  
โครงการเทดิพระเกียรต ิสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร - 30,000 50,000 60,000 งานพัฒนาทักษะ วินัย และ

ประสบการณ์นักศึกษา  
โครงการศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - 50,000 60,000 70,000 งานพัฒนาทักษะ วินัย และ

ประสบการณ์นักศึกษา  
โครงการการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  830,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 งานกีฬาและกิจกรรม

นักศึกษา 
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย 2,500,000 2,200,000 2,500,000 2,200,000 งานกีฬาและกิจกรรม

นักศึกษา 
โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ - 100,000 150,000 200,000 งานกีฬาและกิจกรรมฯ  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักศึกษา  30,000 32,000 35,000 40,000 งานบริการสวสัดิการ
นักศึกษาและสุขภาพ
อนามัย 
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โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ (บำท) ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 

ตัวช้ีวัดที่ 2. คะแนนคุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

โครงการติดตามผลผูส้ าเร็จการศึกษาและผู้ใช้บณัฑิต   50,000 60,000 60,000 65,000 งานแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ 

ตัวช้ีวัดที่  3. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยในระยะเวลำ 1 ปี 

โครงการติดตามผลผูส้ าเร็จการศึกษาและผู้ใช้บณัฑิต   50,000 60,000 60,000 65,000 งานแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ 

 

3.  

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ (บำท) ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : คะแนนกำรประเมินตำมเกณฑ์ EdPEx : Education Criteria for Performance Excellence 

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ 
 

92,000 92,000 92,000 92,000 ส านักงานอธิการบด ี
(งานเลขานุการ) 

*กองพัฒนานักศึกษา
เข้าร่วม* 

ตัวช้ีวัดที่ 2 : ร้อยละของกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) ในกำรด ำเนินงำนของกองพัฒนำนักศึกษำ 

โครงการเตรยีมความพร้อมการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยั   

50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักงานอธิการบด ี
(งานเลขานุการ) 

*กองพัฒนานักศึกษา
เข้าร่วม* 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรสวัสดิกำรนักศึกษำ บุคลำกร และศิษย์เก่ำ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ (บำท) ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

โครงการ ก ากับ ตดิตาม การด าเนนิงานเพื่อการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยั   

50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักงานอธิการบด ี
(งานเลขานุการ) 

*กองพัฒนานักศึกษา
เข้าร่วม* 

ตัวช้ีวัดที่ 3 : ระดับควำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

โครงการ Big cleaning Day กองพัฒนานักศึกษา /โครงการกองพฒันานักศึกษา น่าอยู่ น่าดู น่ามอง 10,000 12,100 12,000 12,000 งานบริหารงานท่ัวไป 
โครงการรณรงค์รักษ์โลก 40,000 - - - งานบริการสวสัดิการ

นักศึกษาและสุขภาพ
อนามัย 

ตัวช้ีวัดที่ 3 : ระดับควำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร (ต่อ) 
โครงการบริจาคโลหติ  20,000 - - - งานบริการสวสัดิการ

นักศึกษาและสุขภาพ
อนามัย 

โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า สะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  50,000 50,000 50,000 50,000 งานบริการสวสัดิการ
นักศึกษาและสุขภาพ
อนามัย 

โครงการหอพักน่าอยู่ เรียนรู้ 7ส พัฒนาพื้นที่ มทร.อีสาน - - 50,000 55,000 แผนกงานบริการ
หอพักฯ 
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โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ (บำท) ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

ตัวช้ีวัดที่ 4 : ร้อยละของบุคลำกรที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมทักษะและประสบกำรณ์ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนานักศึกษา (Intensive Course)    126,000 127,000 130,000 130,000 งานบริหารงานท่ัวไป 
โครงการจดัการความรู้วิธีปฏิบัติทีด่ีด้านการให้บริการ 30,000 15,000 15,000 15,000 งานบริหารงานท่ัวไป 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการ 
 ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ” 
หลักสูตร 1. ระบบงานสารบรรณ 
หลักสูตร 2. บริหารงานบุคคลและสิทธิประโยชน์ 
หลักสูตร 3. ความรู้บุคลากรด้านกฎหมาย คุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
หลักสูตร 4. การปลูกจิตส านึกในการรักองค์กรและสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
หลักสูตร 5. การพัฒนาบุคลิกภาพและการให้บริการ 
หลักสูตร 6. การคลังและการบริหารพัสดุภาครัฐส าหรับบุคลากร มทร.อีสาน 
หลักสูตร 7. ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
หลักสูตร 8. ภาษาต่างประเทศส าหรับการปฏิบัติงาน 
หลักสูตร 9. เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร 
หลักสูตร 10. งานวิจัยและบริการวิชาการ 

463,000 463,000 463,000 463,000 กองบริหารงานบุคคล 
*กองพัฒนานักศึกษา

เข้าร่วม* 
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โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2,000 9,500 10,000 10,000 แผนกงานกองทุน  
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2,000 17,000 17,000 17,000 แผนกงานกองทุน  
      
โครงการสร้างเสรมิประสบการณ์ชีวิตนักศึกษาหอพัก  20,000 20,000 20,000 20,000 แผนกงานบริการหอพัก

นักศึกษา 
โครงการเปิดหอเชื่อมไมตรีพร้อมสวัสดีปีใหม่  60,000 30,000 30,000 30,000 แผนกงานบริการหอพัก

นักศึกษา 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพกั  20,000 9,400 10,000 12,000 แผนกงานบริการหอพัก
นักศึกษา 

โครงการ Welcome Party  50,000 50,000 50,000 50,000 แผนกงานบริการหอพัก
นักศึกษา 

โครงการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ หอพักนักศึกษา  30,000 26,500 30,000 35,000 แผนกงานบริการหอพัก
นักศึกษา 

โครงการน้องใหม่ชมเมือง  20,000 40,000 40,000 40,000 แผนกงานบริการหอพัก
นักศึกษา 

โครงการท าบญุหอพัก  20,000 20,000 20,000 20,000 แผนกงานบริการหอพัก
นักศึกษา 

 

 

โครงกำรตำมภำรกิจประจ ำ 
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โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

      
โครงการพัฒนาความรู้และเสรมิสร้างประสบการณ์นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์  100,000 120,000 140,000 160,000 งานแนะแนวการศึกษา

และอาชีพ 
โครงการติดตามผลผูส้ าเร็จการศึกษาและผู้ใช้บณัฑิต   50,000 60,000 60,000 65,000 งานแนะแนวการศึกษา

และอาชีพ 

โครงการเตรยีมความพร้อมการแนะแนวการศึกษาต่อ มทร.อีสาน  568,350 100,000 100,000 100,000 งานแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ 

โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา   700,000 850,000 850,000 850,000 งานแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา   1,000,000 1,100,000 1,100,000 1,200,000 งานแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ 

โครงการส่งเสริมนักศึกษาท างานระหว่างเรียน 650,000 700,000 750,000 800,000 งานแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ 

โครงการอบรมอาชีพอิสระ  100,000 - - - งานแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ 

โครงการอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า - 100,000 100,000 100,000 งานแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ 

โครงการจดัจ้างท าเว็บไซต์งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ - 50,000 10,000 10,000 งานแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ 

โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน - 50,000 50,000 50,000 งานแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ 
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โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายศิษยเ์ก่า - 250,000 250,000 250,000 งานแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ 

กองทุนสนับสนุนทุนการศึกษาแกน่ักศึกษา - 500,000 500,000 500,000 งานแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ 

      
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษานครราชสีมา  24,000 30,000 40,000 50,000 งานกีฬาและกิจกรรม 

นักศึกษา  
โครงการป้องกันและเฝา้ระวังปญัหายาเสพติดใน มทร.อีสาน นครราชสีมา 30,000 - - - งานกีฬาและกิจกรรม 

นักศึกษา 
โครงการ มทร.อีสาน รุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยบุหรี ่ 170,000 - - - งานกีฬาและกิจกรรม 

นักศึกษา 
โครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีลอยกระทง  120,000 120,000 130,000 130,000 งานกีฬาและกิจกรรม 

นักศึกษา 
โครงการพี่และครรู่วมดูแลน้อง 60,000 104,320 97,400 97,400 งานกีฬาและกิจกรรม 

นักศึกษา 
โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา "ราชมงคลอีสานเกมส์"  2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 งานกีฬาและกิจกรรม 

นักศึกษา 
 

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "ราชมงคลอีสานเกมส"์  970,700 970,000 1,070,000 1,170,000 งานกีฬาและกิจกรรม 
นักศึกษา 

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก 1,668,700 1,100,000 1,200,000 1,300,000 งานกีฬาและกิจกรรม 
นักศึกษา 
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โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบมหกรรม 1,200,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 งานกีฬาและกิจกรรม 
นักศึกษา 

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย 2,500,000 2,200,000 2,500,000 2,200,000 งานกีฬาและกิจกรรม 
นักศึกษา 

โครงการการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  830,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 งานกีฬาและกิจกรรม 
นักศึกษา 

โครงการฝึกซ้อมเชียร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  

97,000 99,000 100,000 110,000 งานกีฬาและกิจกรรม 
นักศึกษา 

โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ - 100,000 150,000 200,000 งานกีฬาและกิจกรรม 
นักศึกษา 

      
โครงการรณรงค์รักษ์โลก 40,000 - - - งานบริการสวสัดิการ

นักศึกษาและสุขภาพ
อนามัย 

โครงการบริจาคโลหติ  20,000 - - - งานบริการสวสัดิการ
นักศึกษาและสุขภาพ
อนามัย 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักศึกษา  30,000 32,000 35,000 40,000 งานบริการสวสัดิการ
นักศึกษาและสุขภาพ
อนามัย 
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โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า สะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  50,000 50,000 50,000 50,000 งานบริการสวสัดิการ
นักศึกษาและสุขภาพ
อนามัย 

      
โครงการมทร.อีสาน รณรงค์คัดแยกขยะ ลดภาวะโลกร้อน 94,500 - - - งานบริหารงานท่ัวไป 
โครงการ Big cleaning Day กองพัฒนานักศึกษา 10,000 - - - งานบริหารงานท่ัวไป 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนานักศึกษา  
(Intensive Course)    

126,000 127,000 130,000 130,000 งานบริหารงานท่ัวไป 

โครงการสัมมนาทิศทางการพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน  100,000 140,000 140,000 140,000 งานบริหารงานท่ัวไป 

โครงการจดัการความรู้วิธีปฏิบัติทีด่ีด้านการให้บริการ 30,000 15,000 15,000 15,000 งานบริหารงานท่ัวไป 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศกึษา และผูส้ร้างคณุประโยชน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 

450,000 500,000 500,000 500,000 งานบริหารงานท่ัวไป 

โครงการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารเพื่อสร้างเครือข่ายงานกิจการนักศึกษา 9 มทร. - 45,000 45,000 45,000 งานบริหารงานท่ัวไป 

โครงการกองพัฒนานักศึกษา น่าอยู่ น่าดู น่ามอง - 12,000 12,000 12,000 งานบริหารงานท่ัวไป 

      
โครงการคนพันธุ์ใหม่ ขับข่ีปลอดภยั สวมใส่หมวกนิรภยั  40,000 40,000 40,000 50,000 งานพัฒนาทักษะ วินัย

และประสบการณ์
นักศึกษา 

โครงการมทร.อีสานร่วมใจ บ าเพญ็กุศล ถวายพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชฯ 

400,000 40,000 50000 50000 งานพัฒนาทักษะ วินัย
และประสบการณ์
นักศึกษา 
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โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

โครงการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 50,000 50,000 50,000 50,000 งานพัฒนาทักษะ วินัย
และประสบการณ์
นักศึกษา 

โครงการถวายพระพรชัยมงคล เนือ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 50,000 50,000 50,000 50,000 งานพัฒนาทักษะ วินัย
และประสบการณ์
นักศึกษา 

โครงการฐานการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 80,000 80,000 80,000 80,000 งานพัฒนาทักษะ วินัย
และประสบการณ์
นักศึกษา 

โครงการมฑุิตาสถาบันสืบทอดปณธิานขนานนามราชมงคล  90,500 100,000 100,000 100,000 งานพัฒนาทักษะ วินัย
และประสบการณ์
นักศึกษา 

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภมูภิาคลุม่น้ าโขง/อาเซียน 700,000 700,000 800,000 900,000 งานพัฒนาทักษะ วินัย
และประสบการณ์
นักศึกษา 

โครงการสานสมัพันธ์ยืนนานผา่นอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  250,000 380,000 400,000 500,000 งานพัฒนาทักษะ วินัย
และประสบการณ์
นักศึกษา 

โครงการกฐินพระราชทาน มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 150,000 150,000 200,000 200,000 งานพัฒนาทักษะ วินัย
และประสบการณ์
นักศึกษา 
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โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

โครงการเป็นเจ้าภาพสืบสานศลิปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  550,000 500,000 600000 700000 งานพัฒนาทักษะ วินัย
และประสบการณ์
นักศึกษา 

โครงการวสิาขบูชา วันพุทธศาสนาโลก 100,000 150,000 200,000 200,000 งานพัฒนาทักษะ วินัย
และประสบการณ์
นักศึกษา 

โครงการเข้าร่วมงานศลิปวัฒนธรรมอุดมศึกษา 50,000 60,000 70,000 80,000 งานพัฒนาทักษะ วินัย
และประสบการณ์
นักศึกษา 

โครงการเข้าร่วม 9 ราชมงคล ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย  150,000 200,000 250,000 300,000 งานพัฒนาทักษะ วินัย
และประสบการณ์
นักศึกษา 

โครงการเข้าร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  100,000 120,000 200,000 200,000 งานพัฒนาทักษะ วินัย
และประสบการณ์
นักศึกษา 

โครงการวันสงกรานต์ สืบสานประเพณไีทย  80,000 80,000 90,000 100,000 งานพัฒนาทักษะ วินัย
และประสบการณ์
นักศึกษา 

โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  60,000 60,000 60,000 70,000 งานพัฒนาทักษะ วินัย
และประสบการณ์
นักศึกษา 
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โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

โครงการมทร.อีสาน ทอดผ้าป่า กตัญญู บูชาคณุ 81,000 80,000 80,000 90,000 งานพัฒนาทักษะ วินัย
และประสบการณ์
นักศึกษา 

โครงการเทดิพระเกียรติ วันแม่แหง่ชาติ 40,000 40,000 50,000 50,000 งานพัฒนาทักษะ วินัย
และประสบการณ์
นักศึกษา 

โครงการเทดิพระเกียรต ิสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร  -    30,000 50,000 60,000 งานพัฒนาทักษะ วินัย
และประสบการณ์
นักศึกษา 

โครงการศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  -    50,000 60,000 70,000 งานพัฒนาทักษะ วินัย
และประสบการณ์
นักศึกษา 

โครงการบ าเพ็ญบุญบารมีวิถีพุทธ "นุ่งผ้าไทยใส่บาตรวันพระ"  -    60,000 70,000 70,000 งานพัฒนาทักษะ วินัย
และประสบการณ์
นักศึกษา 

โครงการศึกษาดูงานด้านศลิปวัฒนธรรม "เบิ่งอีสาน สืบสานวัฒนธรรม"  -    120,000 200,000 250,000 งานพัฒนาทักษะ วินัย
และประสบการณ์
นักศึกษา 

โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม   -    100,000 200,000 300,000 งานพัฒนาทักษะ วินัย
และประสบการณ์
นักศึกษา 
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โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

โครงการเสรมิสร้างวินัยนักศึกษาใหม ่  -    136,000 150,000 200,000 งานพัฒนาทักษะ วินัย
และประสบการณ์
นักศึกษา 

โครงการพัฒนาวงดนตรีลูกทุ่งแห่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  -    250,000 300,000 300,000 งานพัฒนาทักษะ วินัย
และประสบการณ์
นักศึกษา 
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ส่วนที่ 4 ภำคผนวก 

4.1 กำรจัดท ำร่ำงแผนยุทธศำสตร์ 

ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำและประเมินผลกลยุทธ์กองพัฒนำนักศึกษำ  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2564 

ณ ห้องประชุม  ชั้น 2 อำคำรกองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 
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