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บทน า 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 – 2556 เป็นส่วนหนึ่งของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (พ.ศ. 2553 – 2556) โดยการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์นี้ต้องการพัฒนาการจัดท าแผนและงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ตามกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ (Strategy Performance-Base Budgeting: SPBB) ซึ่งเป็น
เครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ที่ก าหนดให้ทุกหน่วยงานภ ายในของมหาวิทยาลัยฯ มี
บทบาทการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรมากขึ้น มีระบบการควบคุม การตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดเป็น  วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์และกลวิธีหรือมาตรการ ซึ่งจะมีตัวชี้วัด หรือค่าเป้าหมายเป็นตัวประเมิน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ตามเงื่อนไข คือ 

1. การเพ่ิมขีดความสามารถเชิงการแข่งขัน   
2. การเสริมสร้างเพ่ือการพัฒนา     
3. การพัฒนาทางสังคม 
4. การรักษาความมั่นคง 
5. การบริหารจัดการที่ดี 

ดังนั้น เพ่ือตอบสนองนโยบายของภาครัฐ มหาวิทยาลัยฯ กองพัฒนานักศึกษา จึงต้องเร่งพัฒนางานตามกรอบวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักด้านการพัฒนา
นักศึกษา  ด้านบริการและสวัสดิการ ด้านการวิจัย และด้านบริการวิชาการแก่สังคม การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์พอ
สรุปได้เป็น 3 ประเด็นหลัก คือ 

1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์กองพัฒนานักศึกษา และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ 
2. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือจัดท าแผนพัฒนาในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของฝ่ายแนะแนวการศึกษาและ

อาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ กระทรวงศึกษาธิการ และประเทศ 
3. เพ่ือให้สามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของแผนกงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ 

โดยกรอบประเด็นหลักท่ีทางกองพัฒนานักศึกษา มุ่งจะพัฒนาประกอบด้วยพัฒนางานด้านการพัฒนานักศึกษา  พัฒนางานด้านบริการและสวัสดิการ  พัฒนา
งานด้านการวิจัย และพัฒนางานด้านบริการวิชาการแก่สังคม 



แนวทางการพัฒนากองพัฒนานักศึกษา  
 
กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานงาน ดังนี้ 

1. พัฒนางานด้านการพัฒนานักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษามุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน อย่างสมดุล เพ่ือให้
นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยฯ 
สนับสนุนให้บริการค าปรึกษาในการจัดกิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์  

2. พัฒนางานด้านบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษามุ่งเน้นการจัดให้บริการงานสุขภาพ งานไปรษณีย์ งานอุบัติเหตุ อุปกรณ์กีฬา หอพัก
นักศึกษา  การบริการให้ค าปรึกษาและแนะแนว ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ทุนให้เปล่า จัดนักศึกษาท างานโดยมีรายได้พิเศษ เพ่ือพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว การจัดสุนทรียภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

3. พัฒนางานด้านการวิจัย กองพัฒนานักศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดศึกษาค้นคว้างานวิจัย  สร้างองค์ความรู้  โดยการศึกษา วิเคราะห์
เปรียบเทียบงานที่รับผิดชอบ และจัดท าเป็นผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานของกองพัฒนานักศึกษา 

4. พัฒนางานด้านบริการวิชาการแก่สังคม กองพัฒนานักศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการวิชาการทางด้านการพัฒนาและการบริการ 
นักศึกษาแก่สังคม 

 
 
 

กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 
 
 
 

 



SWOT ANALYSIS 
 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
1.  บุคลากรมีความรู้  ความสามารถหลากหลายในการปฏิบัติงานที่

ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี  มีความตั้งใจ     ในการท างาน มี
ความเสียสละ   รักองค์กร  มีความสามัคคี  ร่วมมือร่วมใจกัน 
ท างานเป็นทีมและมีใจรักในงานบริการ 

1. ป้ายชื่ออาคารไม่เป็นปัจจุบันป้ายไม่ชัดเจน และมองไม่เห็น 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  มีประสบการณ์  เชี่ยวชาญใน 
    การวางแผนและการบริหารงานน ามาซึ่งประสิทธิภาพและ 
    ประสิทธิผลในการบริหารงานภายในองค์กร   มีความทุ่มเท    
    เสียสละให้แก่องค์กรและเปิดโอกาสให้บุคลากรมีการ 
    พัฒนาตนเอง 

2. ป้ายบอกแผนก/ฝ่าย  มีขนาดเล็กไม่สะดุดตา 

3. บุคลากรมีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ 3. ล าดับขั้นตอนการท างานมีหลายขั้นตอน 
4. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้  ความสามารถที่หลากหลาย  
    ในรูปแบบการเข้าร่วมกิจกรรม  สามารถพัฒนานักศึกษาทั้ง 
    ด้านร่างกาย  จิตใจ  วิชาการ  วิชาชีพ  คุณธรรม  จริยธรรม  

ศิลปวัฒนธรรมไทย ประชาธิปไตยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สถานที่จอดรถไม่เป็นระเบียบและมีไม่เพียงพอต่อผู้รับบริการ 

5. มีสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรก่อให้เกิด 
    บรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน 

5. ช่วงระหว่างทางเดินแต่ละแผนกมีแสงสว่างไม่เพียงพอ 

6. จัดบริการและสวัสดิการที่ดี เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้   
    การท ากิจกรรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่นักศึกษา 

6. พื้นที่การให้บริการในแต่ละแผนก/ฝ่ายคับแคบ 

7. น าระบบการประกันคุณภาพมาใช้ในการบริหารจัดการ 
    ให้มีประสิทธิภาพ 

7. ครุภัณฑ์มีจ านวนไม่เพียงพอ  ล้าสมัย และช ารุด 



8. มีนโยบายให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการให้บริการแก่สังคม 
    และชุมชนในด้านต่าง ๆ โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และ 
    พัฒนาเทคโนโลยี เช่น ชมรมอาสาพัฒนา  ชมรมเพื่อน     นักอ่าน

เป็นต้น 

8. การประสานงานและการจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามก าหนด    
    ท าให้การด าเนินงานล่าช้า 

9. ยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง 9. ขอบข่ายของหน่วยงานยังซ้ าซ้อน 
10. สถานมีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติและอ านวยความ 
      สะดวกในด้านเทคโนโลยีแก่บุคลากรและนักศึกษา 

10. มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรบ่อยครั้งท าให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง 

11. การมีหอพักท าให้มีองค์ประกอบครบถ้วน เช่น 
     สิ่งอ านวยความสะดวกเอ้ือต่อการท ากิจกรรม 

11. การติดตามใส่ใจงานของกองพัฒนานักศึกษา 

โอกาส (Opportunity : O)  อุปสรรค (Treat : T)  
1. มหาวิทยาลัยให้การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ 
    ในด้านการด าเนินงานเพือ่การพัฒนานักศึกษาให้เป็น 
    บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

1. ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

2. ผู้บริหารมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนา 
    ศักยภาพในด้านต่าง ๆ 

2. การประสานงานจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างล่าช้า 

3. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาระบบราชการ 3. การประสานงานกับวิทยาเขตมีความล าบาก 
4. มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
   อย่างต่อเนื่อง ท าให้ได้รับงบประมาณและอุปกรณ์ 
   ในการส่งเสริม สนับสนุนในการปฏิบัติงาน 

 

 
 
 
 
 



วิสัยทัศน์ (Vision)  

“ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์” 
 

พันธกิจ (Mission) 

1. ด้านการพัฒนานักศึกษา 
เตรียมความพร้อมให้ผู้น านักศึกษา  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้พัฒนาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  เรียนรู้

ทักษะชีวิตที่พอเพียง คิดเป็นท าเป็น มีความรับผิดชอบต่อสังคมประเทศชาติ 

2. ด้านบริการและสวัสดิการ 
จัดสิ่งแวดล้อม  สวัสดิการและบริการให้กับนักศึกษา  ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม  รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการศึกษา

ของนักศึกษา ให้มีความรู้สึกที่ดีในการด ารงชีวิตในมหาวิทยาลัย 

3. ด้านการวิจัย 
สนับสนุนให้กองพัฒนานักศึกษา  สร้างองค์ความรู้  โดยการศึกษาค้นคว้า และวิจัย เพ่ือพัฒนาด้านกิจการนักศึกษา 

4. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
สนับสนุนให้กองพัฒนานักศึกษา จัดบริการวิชาการทางด้านการพัฒนาและการบริการนักศึกษาแก่สังคม 

 
 
 
 
 



เป้าประสงค ์
1. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้ครบทั้ง 5 ด้าน 

1.1. กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
1.2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
1.3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
1.4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
1.5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

2. ให้บริการที่ประทับใจแก่ผู้มารับบริการ 
3. จัดสวัสดิการให้กับนักศึกษาเพ่ือเอ้ือให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา 
4. สนับสนุนการวิจัยสถาบันและระบบ KM ในการพัฒนาระบบการบริการจัดการไปสู่การจัดการที่ดี (Good Governance) เพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้

มาตรฐาน 
5. พัฒนางานกองพัฒนานักศึกษาในลักษณะ เครือข่าย(Networking) 
6. พัฒนาบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับให้บริการ และสนับสนุนการท ากิจกรรมของนักศึกษาในยุคโลกไร้พรมแดน 
7. น าระบบประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในงานกองพัฒนานักศึกษา เพื่อความมั่นใจในคุณภาพของงานกองพัฒนานักศึกษา และเกิดความประทับใจต่อ  
   ผู้รับบริการ 

 
เป้าหมาย 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม และค่านิยมของท้องถิ่นไทย  
2. จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นคุณค่า และภูมิใจในภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
3. ฝึกนักศึกษาให้รู้คุณค่า และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
4. ส่งเสริมนักศึกษาให้มีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี และกีฬา  
5. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครบทั้ง 4 ด้าน (สติปัญญา ร่างกาย จิตใจ และสังคม) 
  



กลยุทธ์ 
1. สร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานในสังกัด 
2. ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในสังกัด อย่างน้อย  1 ครั้ง ต่อคน ต่อปี  
3. จัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์เพ่ือด าเนินงานให้เพียงพอ 
4. ปรับโครงสร้างทางการบริหารการจัดการ ให้ยืดหยุ่น และทันสมัย 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีทางด้านของภูมิปัญญา ดนตรี กีฬา และวัฒนธรรม ประเพณี กับหน่วยงานภายใน และชุมชนภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
6. สนับสนุนและปลุกจิตส านึกให้คณาจารย์ นักศึกษา และชุมชน ได้มีส่วนร่วม ในการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย 
7. น าระบบประกันคุณภาพ ISO 9001:2000 มาใช้  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ระดับ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ประเทศ 2. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.1. การขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
คนไทยทุกกลุ่มทุกวัย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนตลอดชีวิต มีศักยภาพ
ในการด ารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างการแข่งขันของ
ประเทศ 

กระทรวงศึกษาธิการ 1. การพัฒนาการศึกษาขีดความสามารถของประเทศ โดย
ใช้ความรู้เป็นฐาน 

2. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา 
3. การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           
ราชมงคลอีสาน 

1. ศูนย์กลางการศึกษาและความรู้ (Hub) ดา้นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีความเข็มแข็ง 

2. สร้างคนดี คนเก่ง ที่มีทักษะในการท างาน ท าให้เป็นทุน
มนุษย์ (Human Capital) ของประเทศ 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นแหล่งการศึกษา 
ด้านวิชาชีพทางเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ   ที่มีความเข้มแข็ง 
ด้านวิชาการ เป็นที่พ่ึงของประชาชน ในทุกพ้ืนที่ ให้สามารถ
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

2. ผลิตบัณฑิตทางวิชาชีพ ที่มีความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีมี
คุณภาพ และปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 

กองพัฒนานักศึกษา 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนางานด้านการพัฒนานักศึกษา 
2. พัฒนางานด้านบริการและสวัสดิการ 
3. พัฒนางานด้านการวิจัย 
4. พัฒนางานด้านบริการวิชาการแก่สังคม 

1. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้ครบทั้ง 5 ด้าน 
1.1. กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค์ 
1.2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
1.3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
1.4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
1.5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 



 2. ให้บริการที่ประทับใจแก่ผู้มารับบริการ 
3. จัดสวัสดิการให้กับนักศึกษาเพ่ือเอ้ือให้นักศึกษามี่ความพร้อม

ในการศึกษา 
4. สนับสนุนการวิจัยสถาบันวิจัยและระบบ KM ในการพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการไปสู่การจัดการที่ดี (Good 
Governance) เพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐาน 

5. พัฒนางานกองพัฒนานักศึกษาในลักษณะเครือข่าย 
(Networking) 

6. พัฒนาบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อม
ส าหรับให้บริการ และสนับสนุนการท ากิจกรรมของนักศึกษาใน
ยุคโลกไร้พรมแดน 

7. น าระบบประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในงานกองพัฒนา
นักศึกษา เพ่ือความม่ันใจในคุณภาพของงานกองพัฒนา
นักศึกษา และเกิดความประทับใจต่อผู้รับบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การน าประเด็นยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบตั ิ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

1. พัฒนางานด้านการพัฒนานักศึกษา 1. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้ครบทั้ง 5 ด้าน 
1.1. กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
1.2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
1.3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
1.4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
1.5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

5. พัฒนางานกองพัฒนานักศึกษาในลักษณะเครือข่าย (Networking) 
6. พัฒนาบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับให้บริการ และ

สนับสนุนการท ากิจกรรมของนักศึกษาในยุคโลกไร้พรมแดน 
7. น าระบบประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในงานกองพัฒนานักศึกษา เพ่ือความม่ันใจ

ในคณุภาพของงานกองพัฒนานักศึกษา และเกิดความประทับใจต่อผู้รับบริการ 
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม  

1. สร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานในสังกัด 
2. ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในฝ่ายสังกัดอย่างน้อย  1 ครั้ง ต่อคน ต่อ

ปี  
3. จัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์เพื่อด าเนินงานให้เพียงพอ 
4. ปรับโครงสร้างทางการบริหารการจัดการ ให้ยืดหยุ่น และทันสมัย 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีทางด้านของภูมิปัญญา ดนตรี กีฬา 

และวัฒนธรรม ประเพณี กับหน่วยงานภายใน และชุมชนภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง  

6. สนับสนุนและปลุกจิตส านึกให้คณาจารย์ นักศึกษา และชุมชน               
ได้มีส่วนร่วม ในการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย 

1. ประชุมกองพัฒนานักศึกษา/หน่วยงานในสังกัด 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรเข้าอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองทั้งภายในและภายนอก 

มหาวิทยาลัยฯ 
3. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร  แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน พร้อมทั้งสร้าง

เครือข่ายในการด าเนินงาน 
4. ส ารวจความต้องการวัสดุ และครุภัณฑ์ตามหน่วยงานในสังกัด เพ่ือการด าเนินการ

จัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงานให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
5. มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารการจัดการ โดยการเปลี่ยนต าแหน่งของ

บุคลากร 
6. น าระบบประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในการด าเนินงานกองพัฒนานักศึกษา  



7. น าระบบประกันคุณภาพ ISO 9001:2000 มาใช้  7. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้ครบทั้ง 5 ด้าน 
1. กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้ 

   โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 

   โครงการก้าวแรกสู่ มทร.อีสาน  

   โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักศึกษา 

   โครงการเปิดโลกกิจกรรม 

   โครงการปิดโลกกิจกรรม  

   โครงการขับขี่รถจักยานยนต์อย่างปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ 

   โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

   โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ ดังนี้ 

   โครงการท าอย่างไรให้ปลอดภัยจากเอดส์ 

   โครงการเต้นแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ 

   โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร 

   โครงการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษานครราชสีมา 

   โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเปตอง และตาข่ายกันลูกบอลสนามฟุตซอล 

   โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาส าหรับให้บริการนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 

   โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาราชมงคลอีสานเกมส์  

   โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่ง



ประเทศไทย  

   โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยทั้งรอบ
คัดเลือกและรอบมหกรรม 

3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

   โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ศูนย์กลาง มทร.อีสาน เพ่ือถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

   โครงการเติมฝัน สร้างจินตนาการ ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง  

   โครงการเยาวชนอาสาพาเพ่ือนท าดี  

   กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้ 

   โครงการบริจาคโลหิต 

   โครงการร่วมจิตน้อมเกล้า วันสถาปนาราชมงคลอีสาน  

   โครงการพิธีไหว้ครู  
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 

   โครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย  (ประเพณีแห่ เทียน
เข้าพรรษา) 

   โครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย (ประเพณีสงกรานต)์ 

   โครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย (ประเพณีลอยประทง) 

   โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย มทร.อีสาน  



   โครงการทอดผ้าป่า 

   โครงการวิสาขบูชาพุทธศาสนาโลก 

   โครงการอบรมงานฝีมือไทยและไทยประยุกต์ 

   โครงการ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การน าประเด็นยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบตั ิ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

2. พัฒนางานด้านบริการและสวัสดิการ 2. ให้บริการที่ประทับใจแก่ผู้มารับบริการ 
3. จัดสวัสดิการให้กับนักศึกษาเพ่ือเอ้ือให้นักศึกษามี่ความพร้อมในการศึกษา 
6. พัฒนาบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับให้บริการ และ

สนับสนุนการท ากิจกรรมของนักศึกษาในยุคโลกไร้พรมแดน 
7. น าระบบประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในงานกองพัฒนานักศึกษา เพ่ือความม่ันใจ

ในคุณภาพของงานกองพัฒนานักศึกษา และเกิดความประทับใจต่อผู้รับบริการ 
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม  

1. สร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานในสังกัด  
2. ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในสังกัดอย่างน้อย  1 ครั้ง ต่อคน ต่อปี  
3. จัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์เพื่อด าเนินงานให้เพียงพอ 
4. ปรับโครงสร้างทางการบริหารการจัดการ ให้ยืดหยุ่น และทันสมัย 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีทางด้านของภูมิปัญญา ดนตรี กีฬา 

และวัฒนธรรม ประเพณี กับหน่วยงานภายใน และชุมชนภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง  

6. สนับสนุนและปลุกจิตส านึกให้คณาจารย์ นักศึกษา และชุมชน ได้มี
ส่วนร่วม ในการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย 

7. น าระบบประกันคุณภาพ ISO 9001:2000 มาใช้  

1. ประชุมกองพัฒนานักศึกษา/หน่วยงานในสังกัด 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรเข้าอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองทั้งภายในและภายนอก 

มหาวิทยาลัยฯ 
3. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร  แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน พร้อมทั้งสร้าง

เครือข่ายในการด าเนินงาน 
4. ส ารวจความต้องการวัสดุ และครุภัณฑ์ตามหน่วยงานในสังกัด เพ่ือการด าเนินการ

จัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงานให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
5. มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารการจัดการ โดยการเปลี่ยนต าแหน่งของ

บุคลากร 
6. น าระบบประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในการด าเนินงานกองพัฒนานักศึกษา 
7. จัดให้บริการและสวัสดิการที่หลากหลาย ดังนี้ 

งานบริการ 
 งานโรงอาหาร 
 งานไปรษณีย์ 
 งานบริการยืมอุปกรณ์กีฬา 



 งานให้ค าปรึกษาและแนะแนว 
 งานบริการห้องประชุม 

งานสวัสดิการ 
 งานบริการสุขภาพ 
 งานประกันอุบัติเหตุ 
 งานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 โครงการสวัสดิการทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) 
 โครงการจัดนักศึกษาท างานโดยมีรายได้พิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การน าประเด็นยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบตั ิ
ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ 

3. พัฒนางานด้านการวิจัย 4. สนับสนุนการวิจัยสถาบันวิจัยและระบบ KM ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ไปสู่การจัดการที่ดี (Good Governance) เพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐาน 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม  
1. สร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานในสังกัด  
2. ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในสังกัดอย่างน้อย  1 ครั้ง ต่อคน ต่อปี  
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีทางด้านของภูมิปัญญา ดนตรี กีฬา 

และวัฒนธรรม ประเพณี กับหน่วยงานภายใน และชุมชนภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง  

6. สนับสนุนและปลุกจิตส านึกให้คณาจารย์ นักศึกษา และชุมชน ได้มี
ส่วนร่วม ในการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย 

1. การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสร้างองค์ความรู้  โดยการศึกษาค้นคว้า และวิจัย 
เพ่ือพัฒนาด้านกิจการนักศึกษาท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. จัดอบรมด้านการวิจัยให้กับบุคลากร 
3. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสนับสนุนการส่งผลงาน KM ของบุคลากร 
4. จัดท าระบบและกลไกการพัฒนางานด้านการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การน าประเด็นยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบตั ิ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

4. พัฒนางานด้านบริการวิชาการแก่สังคม 4. สนับสนุนการวิจัยสถาบันวิจัยและระบบ KM ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ไปสู่การจัดการที่ดี (Good Governance) เพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐาน 

5. พัฒนางานกองพัฒนานักศึกษาในลักษณะเครือข่าย (Networking) 
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม  

1. สร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานในสังกัด  
3. จัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์เพื่อด าเนินงานให้เพียงพอ 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีทางด้านของภูมิปัญญา ดนตรี กีฬา 

และวัฒนธรรม ประเพณี กับหน่วยงานภายใน และชุมชนภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง  

6. สนับสนุนและปลุกจิตส านึกให้คณาจารย์ นักศึกษา และชุมชน ได้มี
ส่วนร่วม ในการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย 

7. น าระบบประกันคุณภาพ ISO 9001:2000 มาใช้  

1. จัดท าระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 
2. จัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
3. น าระบบประกันคุณภาพ ISO 9001:2000 มาใช้ 
4. จัดกิจกรรมเพ่ือบริการวิชาการแก่สังคม  

 โครงการสัมมนาเครือข่ายครูแนะแนวภาคอีสาน  
 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ 
 โครงการคุณธรรมน าชีวิตพอเพียง 
 โครงการของชมรม เช่น ชมรมค่ายอาสาพัฒนา ชมรมเพ่ือนนักอ่าน  ชมรม

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ชมรมดนตรีพื้นถิ่นอีสาน  
 โครงการติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัด(KPI) 
ข้อมูล  
2552 

ปีงบประมาณ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 2553 

2554 2555 2556 
แผน ผล 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมในกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามที่กองพัฒนา
นักศึกษาก าหนด 

N/A 60  70 75 80 กองพัฒนานักศึกษา 

2. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าภายในระยะเวลา 6 เดือน 84 80  80 85 85 กองพัฒนานักศึกษา 
3. รอ้ยละของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต 82 75  80 80 80  
4. ร้อยละผู้น านักศึกษาที่มีความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา N/A 80  85 90 95 กองพัฒนานักศึกษา 
5. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองปีละ 2 ครั้ง N/A 75  80 85 90 กองพัฒนานักศึกษา 
6. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนท้องถิ่นภูมิภาคและ

ประเทศ 
N/A 2  5 7 10 กองพัฒนานักศึกษา 

7. จ านวนฐานข้อมูลที่น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ N/A 2  3 4 5 กองพัฒนานักศึกษา 
8. ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่บรรลุเป้าหมาย N/A 70  75 80 85 กองพัฒนานักศึกษา 
9. จ านวนช่องทางในการบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 3 3  4 4 5 กองพัฒนานักศึกษา 
10. ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา 3.75 4.00  4.15 4.30 4.45 กองพัฒนานักศึกษา 

 


