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ค าน า 

 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา      
กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ระยะ 4 ปี พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560  เพื่อให้กองพัฒนานักศึกษา   
มีกรอบแนวทางก าหนดทิศทางการด าเนินการพัฒนากองพัฒนานักศึกษา ในช่วง  4  ปี  โดยมุ่งด าเนินงานสนองนโยบายและ
เป้าหมายของการพัฒนาประเทศ  โดยให้ความส าคัญกับความเช่ือมโยง และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – พ.ศ.2559)  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะเวลา 15 ปี  ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – พ.ศ.2565)  
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560) เป็นการจัดท าแผน  
ที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ และ คณะกรรมการด าเนินงานจากผู้บริหาร และตัวแทนของฝ่ายต่างๆ กองพัฒนา
นักศึกษา ทั้ง 5 งาน คือ งานบริหารงานทั่วไป งานกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานบริการ 
สวัสดิการนักศึกษา และสุขภาพอนามัย  และงานพัฒนาทักษะ วินัยและประสบการณน์ักศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการจัดท า และ
ก าหนดทิศทางการพัฒนา โดยให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกกองพัฒนานักศึกษา เพื่อท า
การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  ไว้เป็นกรอบการด าเนินงานอย่างชัดเจน เพื่อน ากองพัฒนานักศึกษา 
ไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 

 กองพัฒนานักศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษา ระยะ 4 ปี  (พ.ศ.
2557-2560) เล่มนี้จะได้ถูกน าลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  และช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางก ารปฏิบัติ  
และการพัฒนากองพัฒนานักศึกษาซึ่งความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษานี้  ขึ้นอยู่กับความ
ร่วมมืออย่างดียิ่งของบุคลากรทุกระดับทุกงานในกองพัฒนานักศึกษาที่เกี่ยวข้องที่จะน าแผนไปปฏิบัติอย่างจริงจังอันจะส่งผล
ให้กองพัฒนานักศึกษา บรรลุเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณภาพช้ันน าในประเทศได้ 

 
 

              (นางจันทนา  เอี่ยมสว่าง) 
   นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน 
         ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

 
 
       

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย  ต.ศิริวัฒนา) 
          รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 



 
 

3 

สารบัญ 
                                                                                                                       หน้า 

บทความบริหาร 4 

ส่วนที่ 1  บทน า 6 

ส่วนที่ 2  แนวทางการพัฒนากองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 7 
- แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงการพฒันาบัณฑิตที่พึงประสงค ์ 8 

ส่วนที่ 3  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร ์ 9 

ส่วนที่ 4  แผนยุทธศาสตร์การพฒันา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
  (พ.ศ.2557 – 2560)  

- วิสัยทัศน์  พันธกิจ 11 
- อัตลักษณ์บณัฑติ  เอกลักษณม์หาวิทยาลัยฯ 11 
- คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค ์ 12 
- สรุปภาพรวมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน   

(พ.ศ.2557 - 2560) 13 
- Strategy Map มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ.2557-2560 15 
- รายละเอียดตัวช้ีวัดระดับความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษา 17 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน พ.ศ. 2557 – 2560 
- สรุปรายละเอียดตัวช้ีวัดระดับความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพฒันากองพัฒนานักศึกษา  37 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน พ.ศ. 2557 - 2560 
- การน าประเด็นยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัต ิ  

 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และประมาณการวงเงินงบประมาณของการพัฒนา 
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2557 – 2560 42 

ภาคผนวก 
- รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการการพัฒนาบคุลากรด้านการพัฒนานักศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (Intensive Course)                43 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 

บทความบริหาร (Executive Report) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ไว้อย่างชัดเจน ตามกรอบ
แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ย ะ  1 5  ปี  ( พ . ศ . 2 5 5 1 –พ . ศ . 2 5 6 5 )  แ ล ะ เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร  
การด าเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น กองพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ฉบับที่ 1 ระยะ 4 ปี  พ.ศ.2553–พ.ศ.2556 จาก
คณะกรรมการทีมงานผู้บรหิารทุกหน่วยงาน เป็นผู้วิเคราะห์และก าหนดทิศทางยุทธศาสตรร์่วมกัน ซึ่งผลการด าเนินงานในรอบ 
4 ปีท่ีผ่านมา ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี และได้มีการ    น าผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว มาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ดังปรากฏใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ฉบับที่  2 ระยะ 4 ปี  พ.ศ.2557 – 
พ.ศ.2560  โดยคณะกรรมการบริหารหน่วยงานเป็นผู้ก าหนดแนวทางวางแผนยุทธศาสตร์ และจัดท าการประชาพิจารณ์ลง   
บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้เสีย บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา ได้มี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยค านึงถึงมิติการบูรณาการ และองค์รวมของการพัฒนา  ก าหนดอยู่ภายในกรอบของ
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกองพัฒนานักศึกษา ในทางตรงและทางอ้อม ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ในการพัฒนากอง
พัฒนานักศึกษาภายใต้กรอบการพัฒนาสาระหลักสองส่วน  ได้แก่ 

 ส่วนที่เป็นปัจจัยภายนอก ซึ่งมีผลกระทบต่อกองพัฒนานักศึกษา และส่งผลต่อภาพรวมในอนาคตอีก 4 ปี
ข้างหน้า  เช่น  การให้ความส าคัญในงานพัฒนานักศึกษาของผู้บริหารระดับสูง  มหาวิทยาลัยให้การส่งเสริมและสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินงานเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  การได้รับการตรวจสอบติดตามประเมินคุณภาพการศึกษา
จาก สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร.  รวมถึงหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการด าเนินงาน
ของกองพัฒนานักศึกษา แต่ทั้งนี้ก็ยังมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคได้  เช่น กองพัฒนานักศึกษายังขาด
ความร่วมมือจากบุคลากรสายผู้สอนและนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยเท่าที่ควร  ระบบฐานข้อมูลของ
มหาวิทยาลัย (ESS) ไม่เสถียร และข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของกองพัฒนานักศึกษา รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ท่ีส่งผลต่อการจัดกิจกรรมซึ่งท าให้ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

 ส่วนที่เป็นปัจจัยภายใน  คือ ภาพลักษณ์  การบริหารจัดการระบบ  กลไก และกระบวนการด าเนินงานของกอง
พัฒนานักศึกษา  ซึ่งส่งผลสะท้อนให้เกิดเป็นจุดแข็งอย่างชัดเจน  เช่น  บุคลากรกองพัฒนานักศึกษามีความสามัคคี ท างานเป็น
ทีม มีความเสียสละและมีจิตส านึกในการให้บริการ  ผู้บริหารให้การสนับสนุน ส่งเสริมและให้ความส าคัญด้านการพัฒนา
นักศึกษา การด าเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาตอบสนองต่อวิสัยทัศน์/กลยุทธ์/แผนของมหาวิทยาลัย  อีกทั้งมีบุคลากรที่มี
คุณวุฒิ ประสบการณ์ความรู้ ความสามารถหลากหลายเหมาะสมกับหน้าที่  และมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมภายใต้
ทรัพยากรที่จ ากัดอย่างคุ้มค่า  แต่ทั้งนี้ก็ยังมีจุดอ่อนที่กองพัฒนานักศึกษาต้องวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแก้ไขให้ดีขึ้น  
เช่น  สถานที่และที่ตั้งไม่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและการติดต่อ   กองพัฒนานักศึกษาขาด
ระบบฐานข้อมูลที่จ าเป็นในการใช้บริหารจัดการองค์กร  ขาดระบบและกลไกในการสร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน  ขาดการท าวิจัยสถาบัน เพื่อน าผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนานักศึกษาและการให้บริการ  

จากกรอบสาระหลักสองส่วนดังกล่าว  กองพัฒนานักศึกษา ได้วิเคราะห์และกลั่นกรองมาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ฉบับที่ 2 ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560) โดยก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญทั้งหมด 5 ประเด็น ดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑติที่พึงประสงค์  
  เป้าประสงค ์ 1.1  นักศึกษามีคุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค ์
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสร้างงานวิจัย 
  เป้าประสงค ์ 2.1  ผลงานวิจัยมีคณุภาพเป็นที่ยอมรับ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนากิจกรรมการบริการวิชาการอย่างบูรณาการ 
  เป้าประสงค ์ 3.1  มีกิจกรรมบริการวิชาการ เพือ่ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และสนอง 
   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  

 เป้าประสงค ์ 4.1  ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 เป้าประสงค ์ 4.2  ส่งเสริมการอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม  
 เป้าประสงค ์ 4.3  สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร และระบบการให้บริการและสวัสดิการ 
   สร้างเครือข่ายความร่วมมือท้ังในและต่างประเทศอย่างมปีระสิทธิภาพ  

 เป้าประสงค ์ 5.1  ระบบบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค ์ 5.2  ระบบการให้บริการและสวสัดิการที่มีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค ์ 5.3  มีเครือข่ายความร่วมมือท้ังภายในและตา่งประเทศ 

 
 จากกรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (พ.ศ.2557 – 
พ.ศ.2560) มุ่งเน้นบทบาทของการสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  โดยมีเนื้อหาสาระที่ใช้
ประกอบการด าเนินการคือ  กองพัฒนานักศึกษามีการก าหนด  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศ าสตร์  เป้าประสงค์  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  กลยุทธ์  โครงการ/กิจกรรม  เพื่อท าเป็นกรอบด าเนินการให้กับทุกหน่วยงาน  ซึ่งจะท าให้อยู่ในทิศทาง
เดียวกันกับทิศทางของมหาวิทยาลัยฯ  และท้ายที่สุดจะท าให้เป้าหมายของกองพัฒนานักศึกษา  ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้  ซึ่งจะท าให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณภาพช้ันน าใน
ประเทศ ที่เน้นการผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม อย่างยั่งยืน ตอบสนองประชาคมอาเซียน 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบการจัดเตรียมงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 
(Strategy Performance-Base Budgeting: SPBB) ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ โดยก าหนดให้หน่วยงาน มีบทบาทในการตัดสินใจการจัดสรร
ทรัพยากรมากขึ้น มีระบบควบคุม ตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้จัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการ / กิจกรรม ซึ่งมีตัวช้ีวัดที่มีค่าเป้าหมายชัดเจน เป็นตัวประเมินเพื่อให้
สอดคล้องกับกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้าน คือ 

1. ด้านการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อการแข่งขัน 

2. ด้านการเสรมิสร้างเพื่อการพัฒนา 

3. ด้านการพัฒนาทางสังคม 

4. ด้านการบริหารจดัการทีด่ ี

 ดังนั้น เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงต้องเร่ง
พัฒนากองพัฒนานักศึกษา ตามกรอบวิสัยทัศน์และพันธกิจหลัก 4 ด้าน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน คือ  

1) จัดการศึกษาระดับอดุมศึกษาบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ 

2) สร้างงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สู่การผลติ  การบริการ  และ
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ 

3) บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม 

4) ท านุบ ารุงศาสนา  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และรักษาสิ่งแวดล้อม 

  โดยมุ่งพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดการกระท าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม โดยมีพันธกิจรอง 3  ด้าน  ได้แก่  

1) บริหารจัดการโดยยึดหลัก  การบริหารจัดการที่ดี 
2) สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

3) พัฒนาเครือข่าย  ความร่วมมือท้ังในและต่างประเทศ 

       ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการพัฒนาประเทศต่อไป การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   กองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์พอสรุปได้เป็น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

1) เพื่อใ ช้ เป็นแนวทางในการจัดท าแผนงบประมาณแบบมุ่ ง เน้นผลงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ   
และยุทธศาสตร์ชาติ 

2) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือจัดท าแผนแม่บทในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย  
และยุทธศาสตร์ของประเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการและของมหาวิทยาลัยฯ 

3) เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์   
และนโยบายของประเทศ 

 



 
 

7 

ส่วนที่ 2  

แนวทางการพัฒนากองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีแนวทางในการพัฒนาการ
ด าเนินงานงาน ดังนี ้

1. พัฒนางานด้านการพัฒนานักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษามุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้ครอบคลุม
ทั้ง 5 ด้าน อย่างสมดุล เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนให้บริการค าปรึกษาในการจัดกิจกรรมให้
เกิดประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์  

2. พัฒนางานด้านบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษามุ่งเน้นการจัดให้บริการงานสุขภาพ งานไปรษณีย์ งาน
อุบัติเหตุ อุปกรณ์กีฬา หอพักนักศึกษา  การบริการให้ค าปรึกษาและแนะแนว ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนให้เปล่า 
จัดนักศึกษาท างานโดยมีรายได้พิเศษ เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว การจัดสุนทรียภาพที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้  และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

3. พัฒนางานด้านการวิจัย กองพัฒนานักศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดศึกษาค้นคว้างานวิจัย  สร้าง
องค์ความรู้  โดยการศึกษา วิเคราะห์เปรียบเทียบงานที่รับผิดชอบ และจัดท าเป็นผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานของ
กองพัฒนานักศึกษา 

4. พัฒนางานด้านบริการวิชาการแก่สังคม กองพัฒนานักศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการวิชาการทางด้านการ
พัฒนาและการบริการ นักศึกษาแก่สังคม 

 

 

 
กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบด ี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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ส่วนที่ 3  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์  เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม

ภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบ  หรือมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน  การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายในเป็นการศึกษาองค์ประกอบภายในกองพัฒนานักศึกษา   ที่มีผลกระทบต่อ
การด าเนินงาน  การบริหารจัดการ  อันจะเป็นการบ่งบอกถึงจุดแข็ง (Strength)  และจุดอ่อน (Weakness)  ของการ
ด าเนินงาน  ส่วนการวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอก  เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาที่เป็นท้ังโอกาส (Opportunities)  และอุปสรรค (Threats) 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของกองพัฒนานกัศึกษา 

จุดแข็ง (Strength)    
1. บุคลากรมีความสามัคคี ท างานเปน็ทีม มีความเสียสละและมีจิตส านึกในการให้บริการ 
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุน ส่งเสริมและให้ความส าคญัด้านการพัฒนานักศึกษา 
3. การด าเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาตอบสนองต่อวิสัยทัศน/์กลยทุธ์/แผนของมหาวิทยาลัย 
4. มีบุคลากรมีคณุวุฒิ ประสบการณค์วามรู้ความสามารถหลากหลายเหมาะสมกับหน้าท่ี 
5. มีการบรหิารงานแบบมสี่วนร่วมภายใต้ทรัพยากรที่จ ากัดอย่างคุ้มคา่ 

 
จุดอ่อน (Weakness)   

1. ขาดการวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ในการด าเนินงาน 
2. สถานท่ีและทีต่ั้งไม่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงานการจัดกจิกรรมของนักศึกษาและการติดต่อประสานงาน 
3. ขาดระบบฐานข้อมูลที่จ าเป็นในการใช้บริหารจดัการองค์กร 
4. ขาดระบบและกลไกในการสร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปจัจุบัน 
5. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษายังไม่เป็นปจัจุบัน 
6. ขาดการท าวิจัยสถาบัน เพื่อน าผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนานกัศึกษาและการให้บริการ 
7. บุคลากรยังขาดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ และขาดความรูเ้กี่ยวกบัอาเซียน 
8. บุคลากรไดร้ับโอกาสในการบรรจุเป็นพนักงานน้อย 
9. มหาวิทยาลยัสนับสนุนทุนให้ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นน้อย 

 
โอกาส (Opportunities) 

1. ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลยัให้ความส าคัญในงานพัฒนานักศกึษา 
2. มหาวิทยาลยัให้การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ  ในการด าเนนิงานเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการตรวจสอบติดตามประเมินคณุภาพการศึกษาทั้งจาก  สกอ. (ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา) สมศ. 

(ส านักงานรับรอง  มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) และ ก.พ.ร (ส านักงานคณะกรรมการ พัฒนาระบบ
ราชการ) 

4. หน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือและสนับสนนุในการด าเนินงาน 
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อุปสรรค (Threats) 
1. ขาดความร่วมมือจากบุคลากรสายผู้สอนในการเข้าร่วมกิจกรรมภายในมหาวิทยาลยั 
2. ขาดความร่วมมือจากนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมภายในมหาวทิยาลัย  
3. ระบบฐานข้อมลูของมหาวิทยาลยั (ESS) ไม่เสถียรต่อการให้บริการในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการจ านวนมาก ขาดการ

วิเคราะหค์วามถูกต้องและข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน  
4. หน่วยงานบริการกลางของมหาวิทยาลัยมีการตคีวามกฎระเบยีบไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
5. แผนกงานอาคารสถานท่ีขาดงบประมาณในการซ่อมบ ารุงสาธารณปูโภคและการปรับปรุงภูมิทัศน์เพือ่งานบริการ

สวัสดิการนักศึกษา และขาดความร่วมมือในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
6. แผนกงานยานพาหนะมีพาหนะและพนักงานขับรถไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 
7. การเปลีย่นแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมซึ่งท าให้ไม่ตรงตามแผนท่ีก าหนดไว ้
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วิสัยทัศน ์(Vision)           
กองพัฒนานักศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพที่มีศักยภาพในการพัฒนาและบริการนักศึกษา 

ให้เป็นบัณฑติที่พึงประสงค์ เพื่อพฒันาชุมชนและสังคมอยา่งยั่งยืน ตอบสนองประชาคมอาเซียน 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
2. จัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา บุคลากรและศิษย์เก่า 
3. ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม  
4. ส่งเสริมกิจกรรมการบริการวิชาการที่มุ่งเน้นจิตสาธารณะ เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
5. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
6. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือท้ังในและต่างประเทศ 
7. สนับสนุนขอ้มูล และสร้างงานวิจัย 
8. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

เป้าหมาย (Goal) 
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑติที่พึงประสงค ์
2. จัดบริการและสวสัดิการนักศึกษา บุคลากรและศิษยเ์ก่า 
3. ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมกิจกรรมการบริการวิชาการที่มุ่งเน้นจิตสาธารณะ เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
5. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
6. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือท้ังในและต่างประเทศ 
7. สนับสนุนข้อมลู และสรา้งงานวิจัย 
8. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนที่ 4  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กองพัฒนานักศึกษา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ปี พ.ศ.2557 – 2560) 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
“บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ” 

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน               
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งการสร้างอาชีพเฉพาะทาง” 
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วัฒนธรรมองค์กร 
QA TEAMS 
Q  Quality (คุณภาพ)  
 กองพัฒนานกัศึกษาส่งเสริมและพฒันาบุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติงานท่ีมคีุณภาพ 
A Accountability (ความรับผดิชอบ)  
 บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาปฏิบตัิงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจรติ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้
T Team Work (การท างานเป็นทีม)  
 บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาร่วมกันปฏิบัติงานด้วยความสามัคคี และมุ่งให้งานออกมาอย่างม ี
  ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
E Enthusiasm (ความกระตือรือร้น)  
 กองพัฒนานักศึกษาปฏิบัติงานด้วยความ กระตือรือร้นเพื่อให้งานบรรลผุลส าเร็จ 
A Altruism (ความไม่เห็นแก่ตัว)  
 กองพัฒนานักศึกษาปฏิบัติงานโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของนักศึกษาและมหาวิทยาลยัเป็นหลัก 
M Moral (คุณธรรม จริยธรรม)  
 บุคลากรของกองพัฒนานักศึกษาการปฏิบัติงานอยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรม 
S Service Mind (มีจิตบริการ)  
 บุคลากรของกองพัฒนานักศึกษาปฏิบัติงานด้วยจติบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
(Student Characteristics) 

Technology Literacy     =  มีความรู้ทางเทคโนโลย ี

Effective Communication    =  มีทักษะการติดต่อสื่อสาร 

Collaboration      =  มีความร่วมมือกับส่วนรวม 

Ethics and Morality     =  มีคุณธรรม และ จริยธรรม 

Corporate Social Responsibility    =  มีความรับผดิชอบต่อสังคม 

Professional skill     =  มีทักษะวิชาชีพ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduates desired) 

 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
1. มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว วิชาชีพ  สังคม และประเทศชาติ 
2.  มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ ในสาขาวิชาที่ศึกษา  สามารถปฏิบัติ งานในสาขา 
      วิชาชีพในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ ของตนใน

การแก้ไขปัญหาการท างานได้ 
4. มีความสามารถในการปรับตัว การท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น า มีการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5. มีความสามารถในการใช้ภาษา และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ตลอดจนสามารถใช้    เทคโนโลยี 

คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศในการสื่อสาร เพื่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้ 
 
ตามอัตลักษณ์บัณฑิต 

1. มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ พร้อมปฏิบัติงานวิชาชีพ 
2. สามารถพัฒนางานและแก้ปัญหางานเพื่อบรรลุเป้าหมายได้ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณภาพชั้นน าในประเทศ  
                ที่เน้นการผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม อย่างยั่งยืน ตอบสนองประชาคมอาเซียน 

 

พันธกิจ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

1 . จั ด ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษาบน
พื้ น ฐ า น ด้ า น
วิทย าศาสตร์ และ
เ ท ค โ น โ ล ยี  ที่ มี
คุ ณ ภ า พ ต า ม
มาตรฐาน สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 
 

2 . ส ร้ า ง ง า น วิ จั ย  
สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ แ ล ะ
น วั ต ก ร ร ม  บ น
พื้ น ฐ า น ข อ ง
วิทยาศาสตร์ และ  
เ ท ค โ น โ ล ยี  
สู่ ก า ร ผ ลิ ต  ก า ร
บ ริ ก า ร  แ ล ะ ก า ร
สร้างมูลค่า เพิ่มให้
ประเทศ 
 

3.บริ การวิ ชาการ
แ ล ะ ถ่ า ย ท อ ด
เ ท ค โ น โ ล ยี 
สู่สังคม 
 

4.ท านุบ ารุงศาสนา 
อนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม และ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
 

5.บริหารจัดการโดย
ยึดหลักการบริหาร
จัดการที่ดี 
 

6.สนองโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
 

7.พัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือทั้งใน
และต่างประเทศ 
 

วิสัยทัศน์ 

สรุปภาพรวมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (พ.ศ.2557 – 2560) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผลิตบัณฑิตเพื่อ
ตอบสนองตลาด 
แรงงาน 

2. ส่งเสริมงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์  และ
นวัตกรรม 

3. เพิ่มศักยภาพการ
บริการวิชาการอย่าง
บูรณาการ 

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น
อนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และสนองโครงการ
พระราชด าริฯ 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบ
เครือข่ายความร่วมมอืทั้งในและต่างประเทศ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

1.1 บณัฑิตนักปฏิบัติด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมือ
อาชีพและสามารถแข่งขัน
ได้ในประชาคมอาเซียน 
1.2 บัณฑิตนักปฏิบัติด้าน
สังคมศาสตร์ ที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมือ
อาชีพและสามารถแข่งขัน
ได้ในประชาคมอาเซียน 

 

2.1 ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพและ
มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ 

3.1 การบริการ
วิชาการเพื่อส่งเสริม
ความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนอย่างยั่งยืน 
3.2 มีระบบบริหาร
จัดการงานบริการ
วิชาการที่มี
ประสิทธิภาพ 

4.1 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
4.2 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
4.3 การสนองโครงการพระราชด าริฯ  

5.1 ระบบการคลังที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
5.2 ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่
มีประสิทธิภาพ 
5.3 ระบบการบริหารกิจการสภาของ
มหาวิทยาลัยและการติดตามตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพ 
5.4 ระบบบริหารจัดการกลางที่มีประสทิธิภาพ 
5.5 ระบบวิเทศสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ 

 



 
 

14 

กองพัฒนานักศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพที่มีศักยภาพในการบริการและพัฒนานักศกึษา ให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างย่ังยืน 
ตอบสนองประชาคมอาเซียน 

 

วิสัยทัศน์ 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พันธกิจ กพศ. 1. ส่งเสริมและ
พัฒนา
ศักยภาพ
นักศึกษาให้
เป็นบัณฑติที่
พึงประสงค ์

2. สนับสนุน
ข้อมูล และ
สร้างงานวิจัย 

5. สนอง
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

 

 

4. ท านุบ ารุง
ศาสนา 
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
และรักษา
สิ่งแวดล้อม 

6. การบริหาร
จัดการองค์กร
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

8.จัดบริการ
และสวสัดิการ
นักศึกษา 
บุคลากรและ
ศิษย์เก่า 

3.ส่งเสริม
กิจกรรมการ
บริการวิชาการที่
มุ่งเน้นจิต
สาธารณะ เพ่ือ
ประโยชน์แก่
ชุมชนและสังคม 

7. พัฒนา
เครือข่ายความ
ร่วมมือท้ังใน
และ
ต่างประเทศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กพศ. 

1.ส่งเสรมิ 
สนับสนุน และ
พัฒนา
นักศึกษาให้
เป็นบัณฑติที่
พึงประสงค ์

2. ส่งเสรมิและ
สร้างงานวิจัย 

4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
อนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม สนอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ฯ 

5. พัฒนาระบบการบรหิารจดัการองค์กร สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือท้ังในและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.พัฒนา
กิจกรรมการ
บริการวิชาการ
อย่างบูรณา
การ 

1. 1.1 จดัให้มี
กระบวนการพัฒน
านักศึกษาให้มี
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค ์

2. 1.2 การบริการ
และสวัสดิการ
นักศึกษา บุคลากร
และศิษย์เก่า 

 
 

2. ผลงานวิจัย
มีคุณภาพเป็น
ที่ยอมรับ 

 

3. กิจกรรม
บริการวิชาการ 
เพื่อประโยชน์
แก่ชุมชนและ
สังคม 

4.1 การส่งเสรมิท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม  
4.2 การส่งเสรมิอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม  
4.3 การส่งเสรมิสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ  
 
 
 

5.1 ระบบบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 
5.2 มีเครือข่ายความร่วมมือท้ังภายในและต่างประเทศ 
 

เป้าประสงค์ 
กพศ. 
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Strategy Map 
วิสัยทัศน์ 
 กองพัฒนานักศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพที่มีศักยภาพในการบริการและพัฒนานักศกึษา ให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างย่ังยืน ตอบสนองประชาคม
อาเซียน 

ปร
ะเด

็น
ยุท

ธศ
าส
ตร
์ 

 
พัฒนานักศึกษาให้เป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์ (1) 
 

ส่งเสริมและสร้างงานวิจัย(2) 
 

พัฒนากิจกรรมการบริการวิชาการ
อย่างบูรณาการ(3) 
 

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ผงแวดล้อม และสนอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ฯ (4) 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 
และระบบการให้บริการและสวัสดกิาร
สร้างเครือข่ายความร่วมมือท้ังในและ
ต่างประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ (5) 

ปร
ะส
ิทธ

ิผล
ตา
มพ

ันธ
กิจ

 1. ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพ
บัณฑิต 
 
 

1. พัฒนาให้เกิดงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

1.เพิ่มโอกาสให้นักศึกษาน าองค์
ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชน 
 

1.สืบสานศลิปะและวัฒนธรรม 
อนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม  สู่
สังคมไทย และสนองโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 

1.การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล 
2.มีเครือข่ายความร่วมมือท้ังภายใน
และภายนอก 

คุณ
ภา
พก

าร
ให
้บร

ิกา
ร 

1. นักศึกษามีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์
 
 

1.สร้างนักวิจัย ผลงานวิจัย ที่มี
คุณภาพ 

1.มีระบบบริหารจัดการงาน
กิจกรรมบริการวิชาการให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน 

1.ความพึงพอใจของผู้รับบริการดา้น
ศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์
พลังงาน สิ่งแวดล้อม และโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
2.ลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงาน 

1.ผู้รับบริการให้การยอมรับใน
ศักยภาพการบริหารจัดการของกอง
พัฒนานักศึกษา 
2.ได้รับความร่วมมือจากท้ังภายใน
และภายนอกในการปฏิบตัิงาน 

ปร
ะส
ิทธ

ิภา
พข

อง
กา
รป

ฏิบ
ัติร
าช
กา
ร 1. เพิ่มโอกาสเข้าถึงสถาน

ประกอบการของบัณฑิต 
 
 

1.สร้างเครือข่ายและเพิ่มโอกาส
ในการเข้าถึงข้อมูล 

1.สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางการบริการวิชาการกับชุมชน 
ภาครัฐและเอกชน 

1.งานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และโครงการ
พระราชด าริฯ สามารถน ามาบรูณา
การกับกิจกรรมนักศึกษาได ้
2.สร้างเครือข่ายด้านศลิปะและ
วัฒนธรรม  

1.ลดรอบระยะเวลาการให้บริการ 
2.มีระบบบริหารจัดการการให้บรกิาร
และสวสัดิการที่มีคณุภาพ 
3.สร้างเครือข่ายความร่วมมือท้ังใน
และต่างประเทศ 
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กา
รพ

ัฒ
นา
อง
ค์ก

ร 

1. พัฒนากิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการผลติบณัฑิต 
 
 
 

1.พัฒนาระบบกลไกเพื่อ
สนับสนุนการสร้างและการ
ผลิตผลงานวิจัย 

1.ส่งเสรมิและพัฒนาบุคลากรให้มี
ความสามารถในการบริหารจัดการ
งานพัฒนาชุมชน 

1.รณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษา
เห็นความส าคัญของศิลปะและ
วัฒนธรรมการอนุรักษ์พลังงาน
สิ่งแวดล้อม และการสนองโครงการ
พระราชด าริฯ 
2.พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาใหม้ี
องค์ความรู้ด้านศลิปะและวัฒนธรรม
การอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม 
และการสนองโครงการพระราชด าริ
ฯ 

1.พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ระบบเครือข่ายความร่วมมือท้ังในและ
ต่างประเทศใหม้ีประสิทธิภาพ 
2.พัฒนาบุคลากรและส่งเสริม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
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รายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษา ระยะที่ 4  (พ.ศ.2557 – 2560) 
1. พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ (1) 
2. ส่งเสริมและสร้างงานวิจัย(2) 
3. พัฒนากิจกรรมการบริการวิชาการอย่างบูรณาการ(3) 
4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (4) 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร และระบบการให้บริการและสวัสดิการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ (5) 
รายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษา ระยะที่ 4  พ.ศ.2557 – 2560 

วิสัยทัศน์ 
               กองพัฒนานักศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพที่มีศักยภาพในการบริการและพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 

ตอบสนองประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายประจ าปี 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม 2557 2558 2559 2560 

1.1. นักศึกษามี
คุณลักษณะบณัฑติที่
พึงประสงค ์

1.1.1 ร้อยละความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า 
3.51 ของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อการปฏิบตัิงาน
ของบัณฑิต 

80 80 80 80 1.1.1.1. ส่งเสริมการ
ผลิตบัณฑติให้
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงานสถาน
ประกอบการผู้ใช้
บัณฑิต 

โครงการติดตามผลผูส้ าเร็จการศึกษา                                                     งนน. 

              โครงการอบรมอาชีพอิสระ งนน. 

              โครงการจดันักศึกษาสูต่ าแหน่งงานและบริการศิษยเ์ก่า งนน. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายประจ าปี กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม 

  1.1.2 ร้อยละของ
บัณฑิตทีไ่ด้งานท า
หรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะ 

80 80 80 80 1.1.2.1. สร้างความ
ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการ
รับบัณฑติเข้าท างาน 

โครงการติดตามผลผูส้ าเร็จการศึกษา งนน. 

              กิจกรรมสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ งนน. 

              โครงการส่งเสริมนักศึกษาท างานระหว่างเรียน งนน. 

  1.1.3 ร้อยละการ
ประเมินความส าเรจ็
ของแผนการจัด
กิจกรรมของกอง
พัฒนานักศึกษา 

75 75 75 75 1.1.3.1 จัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาตาม
คุณลักษณะบณัฑติที่
พึงประสงค ์

1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์   

              โครงการพี่และครรู่วมดูแลน้อง งกน./ผกน. 
              โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ชมรม งกน./ผกน. 
              โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ งนน. 

              โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา งนน. 

              โครงการพัฒนาความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์นักศึกษา
ให้เป็นบัณฑติที่พึงประสงค ์

งนน. 

              **โครงการจัดนักศึกษาท างานโดยมีรายได้พิเศษ (เฉพาะปี 57) งนน. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 เป้าประสงค์ ตัวชี้วดั เป้าหมายประจ าปี กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม 

              **โครงการส่งเสรมินักศึกษาท างานระหว่างเรยีน (ปี 58 - 60) งนน. 

              ***โครงการส่งเสริมการฝึกทักษะการปฏิบัติงานให้กับ
นักศึกษา (ตรวจสอบกับกองนโยบายและแผน)  

งนน. 

              โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศกึษาและผูส้รา้ง
คุณประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

งบท. 

              โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา งบน./ผกท. 

              โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา งบน./ผกท. 

              โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพกั งบน./ผหพ. 

              โครงการ Welcome Party  งบน./ผหพ. 

              โครงการเสรมิสร้างประสบการณ์ชีวิต งบน./ผหพ. 

              โครงการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ งบน./ผหพ. 

              โครงการคนพันธุ์ใหม่ขับขี่ปลอดภยั สวมใส่หมวกนิรภยั งพป./ผพว. 

              2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ   

              โครงการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษานครราชสีมา งกน./ผกฬ. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายประจ าปี กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม 

              โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา "ราชมงคลอีสาน
เกมส"์ 

งกน./ผกฬ. 

              โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "ราชมงคลอีสานเกมส"์ งกน./ผกฬ. 

              โครงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกฬีามหาวิทยาลยัแห่ง
ประเทศไทย รอบคัดเลือก 

งกน./ผกฬ. 

              โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
รอบคัดเลือก 

งกน./ผกฬ. 

              โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
รอบมหกรรม 

งกน./ผกฬ. 

              โครงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกฬีามหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลแห่งประเทศไทย   

งกน./ผกฬ. 

              โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลแห่งประเทศไทย   

งกน./ผกฬ. 

              โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา
เครือข่ายเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

งกน./ผกฬ. 

              โครงการส่งเสริมสุขภาพและสร้างสมรรถภาพทางกายและ
จิตใจ 

งกน./ผกฬ. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายประจ าปี กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม 

              โครงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

งกน./ผกน. 

              โครงการฝึกซ้อมเชียร์และแปรอักษรในการแข่งขันฟุตบอล
ประเพณีชิงโล่พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

งกน./ผกน. 

              โครงการการแข่งขันกีฬาภายในเปดิโลกกีฬา Sports Day งกน./ผกน. 

              โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา 
ศูนย์กลาง มทร.อสีาน 

งกน./ผกน. 

              กิจกรรมรณรงค์และจัดพื้นที่การสบูบุหรี ่ 
**เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน 2558 งบรายได้นอกแผน 

กพศ. 

              โครงการอบรมความปลอดภัยจากโรคเอดส์และป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

งบน./ผพบ. 

              โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่
นักศึกษา 

งบน./ผพบ. 

              โครงการเปิดหอเชื่อมไมตร ีพร้อมสวสัดีปีใหม ่ งบน./ผหพ. 

              โครงการป้องกันและเฝา้ระวังปญัหายาเสพติดใน มทร.อีสาน งพป./ผพน. 

              กิจกรรมรณรงค์การขับข่ียานพาหนะอย่างถูกกฎระเบียบใน
สถานศึกษา 

งพป./ผพว. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายประจ าปี กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม 

              3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม   

              โครงการรวมจิตอาสาร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน  

งบท. 

              กิจกรรมจติอาสานักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (18 ชม./
1 ภาคเรียน) 

งบน./ผกท. 

              4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม   

              โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ งนน. 
              โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา งบน./ผกท. 

              โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา งบน./ผกท. 

              โครงการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานน้อมจติ
บริจาคโลหิตเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งบน./ผพบ. 

              โครงการรณรงค์การแต่งกาย เครือ่งแบบนักศึกษาให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ มทร.อีสาน งพป./ผพว. 

              5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม    

              โครงการน้องใหม่ชมเมือง งบน./ผหพ. 

              โครงการท าบญุหอพัก งบน./ผหพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายประจ าปี กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม 

              โครงการแลกเปลี่ยนศลิปวัฒนธรรมภูมิภาคลุม่น้ าโขง/อาเซียน 
งพป./ผศว. 

              โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มทร.อีสาน (กฐิน
พระราชทาน) 

งพป./ผศว. 

              โครงการวสิาขบูชา วันพุทธศาสนาโลก งพป./ผศว. 
              โครงการเป็นเจ้าภาพสืบสานวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ปี 2559 : 5 วข.) งพป./ผศว. 

              โครงการเข้าร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

งพป./ผศว.และ 
งกน./ผกน./อน

ศ. 
              โครงการสานสมัพันธ์ยืนนานผา่นอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง งพป./ผศว. 

              โครงการเป็นเจ้าภาพ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม
ไทย 

งพป./ผศว. 

              โครงการเข้าร่วม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย งพป./ผศว.และ 
งกน./ผกน./อบ

ม./อนศ. 

              โครงการทอดผ้าป่ามหากุศลราชมงคลอีสาน งพป./ผศว. 

              โครงการประเพณีสงกรานต ์ งพป./ผศว. 

              โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา งพป./ผศว. 

              โครงการประเพณีเทิดพระเกียรติวนัพ่อแห่งชาติ งพป./ผศว. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายประจ าปี กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม 

              โครงการประเพณีเทิดพระเกียรติวนัแม่แห่งชาติ งพป./ผศว. 

              โครงการกฐินพระราชทาน (ปี 2559 เปลีย่นช่ือ) งพป./ผศว. 

              โครงการเข้าร่วมงานศลิปะและวฒันธรรมอุดมศึกษา งพป./ผศว. 

              โครงการราชมงคลถนนสายศลิปะและดนตร ีRMUTI Arts & 
Music Street  

งพป./ผศว. 

              โครงการมฑุิตาสถาบัน "สืบทอดปณิธาน ขนานนามราชมงคล" งพป./ผศว. 

              โครงการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต งพป./ผศว. 

              โครงการเทดิพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมาร ี

งพป./ผศว. 

            1.1.3.2 จัดกิจกรรม
ให้ความรู้และทักษะ
การประกันคณุภาพ
แก่นักศึกษา 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ งนน. 

              โครงการอบรมผู้น านักศึกษา งกน/ผกน. 

  

          

1.1.3.3. ส่งเสริม
ความรู้ประชาคม
อาเซียนสู่ชุมชน 

โครงการแนะแนวและอบรมวิชาชีพอาเซียนระยะสั้น งนน. 

              โครงการฉลองครบรอบ 60 ปี เทคโนตะโกราย   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและสร้างงานวิจัย 

 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายประจ าปี 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม 2557 2558 2559 2560 

2.1 ผลงานวิจัยมี
คุณภาพเป็นที่
ยอมรับ 

2.1.1 จ านวน
ผลงานวิจัยท่ีมีการ
น าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนานักศึกษา
และกองพัฒนา
นักศึกษา 

    1 1 2.1.1.1 ส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรใน
การสร้างผลงานวิจยั 

ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมการเขยีนวิจัยสถาบัน กพศ. 

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนงานวิจัยสถาบันแก่
บุคลากร 

กพศ. 

         

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากิจกรรมการบริการวิชาการอย่างบูรณาการ 

 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายประจ าปี 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม 2557 2558 2559 2560 

3.1 มีกิจกรรม
บริการวิชาการ เพื่อ
ประโยชน์แก่ชุมชน
และสังคม 

 3.1.1 จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม
บริการวิชาการ เพื่อ
ประโยชน์แก่ชุมชน
และสังคม 

2 2 2 2 3.1.1.1 ส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมบริการ
วิชาการ เพื่อ
ประโยชน์แก่ชุมชน
และสังคม 

โครงการออกค่ายอาสาพัฒนา มทร.อีสาน 

งกน./ผกก. 

              โครงการของชมรมเพื่อนนักอ่าน งกน./ผกก. 
              โครงการบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งนน. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากิจกรรมการบริการวิชาการอย่างบูรณาการ 

 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายประจ าปี 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม 2557 2558 2559 2560 

              โครงการสัมมนาวิชาการเครือข่ายคร-ูอาจารย์แนะแนวภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ งนน. 

              โครงการจดัท าคู่มือการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

งนน. 

              โครงการเตรยีมความพร้อมผู้ออกแนะแนวการศึกษาต่อ มทร.
อีสาน งนน. 

              โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าสะอาด ถูกสุขลักษณะ
และปลอดภัย งบน./ผสว. 

              โครงการคนพันธุ์ใหม่ขับขี่ปลอดภยั สวมใส่หมวกนิรภยั 
งพป./ผพว. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  

 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายประจ าปี 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม 2557 2558 2559 2560 

4.1 ส่งเสริมท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1.1 จ านวนครั้งใน
การจัดโครงการที่
ส่งเสริมการอนุรักษ์
และสบืสาน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิน่/
อาเซียน 

1 1 1 1 4.1.1.1 ส่งเสริมการ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น/
อาเซียน 

โครงการประเพณีลอยกระทง งกน./ผกน. 

              โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ งนน. 

              โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา งบน./ผกท. 

  

            โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา งบน./ผกท. 

  

          

  

โครงการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานน้อมจติ
บริจาคโลหิตเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

งบน./ผพบ. 

              โครงการแลกเปลี่ยนศลิปวัฒนธรรมภูมิภาคลุม่น้ าโขง/อาเซียน 
งพป./ผศว. 

              โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มทร.อีสาน งพป./ผศว. 

              โครงการวสิาขบูชา วันพุทธศาสนาโลก งพป./ผศว. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  

 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายประจ าปี 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม 2557 2558 2559 2560 

              โครงการเป็นเจ้าภาพสืบสานวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน งพป./ผศว. 

              โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการอนุรักษ์และสืบสาน งพป./ผศว. 

              ศิลปวัฒนธรรมภูมปิัญญาท้องถิ่น/อาเซียน   

              โครงการเทดิพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  งพป./ผศว. 

              สยามบรมราชกุมาร ี   

              โครงการสานสมัพันธ์ยืนนานผา่นอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง งพป./ผศว. 

  

            โครงการเป็นเจ้าภาพ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม
ไทย 

งพป./ผศว. 

  

            โครงการเข้าร่วม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย งพป./ผศว.และ 
งกน./ผกน./อบ

ม./อนศ. 

    

          โครงการเข้าร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

งพป./ผศว.และ 
งกน./ผกน./อน

ศ. 
              โครงการกฐินพระราชทาน งพป./ผศว. 

              โครงการทอดผ้าป่ามหากุศลราชมงคลอีสาน งพป./ผศว. 

              โครงการประเพณีสงกรานต ์
 
 

งพป./ผศว. 



 
 

29 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  

 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายประจ าปี 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม 2557 2558 2559 2560 

              โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา งพป./ผศว. 

              โครงการประเพณีเทิดพระเกียรติวนัพ่อแห่งชาติ งพป./ผศว. 

              โครงการประเพณีเทิดพระเกียรติวนัแม่แห่งชาติ งพป./ผศว. 

              โครงการรณรงค์การแต่งกาย เครือ่งแบบนักศึกษาให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ มทร.อีสาน 

งพป./ผพว. 

              โครงการเข้าร่วมงานศลิปะและวฒันธรรมอุดมศึกษา งพป./ผศว. 

              โครงการราชมงคลถนนสายศลิปะและดนตร ีRMUTI Arts & 
Music Street  

งพป./ผศว. 

              โครงการมฑุิตาสถาบัน "สืบสอดปณิธาน ขนานนามราชมงคล" งพป./ผศว. 

              โครงการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต งพป./ผศว. 

  4.1.2 ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของบุคลากร
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้ความ
เข้าใจการอนุรักษ์และ
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น/ 

1 1 1 1 4.1.2.1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
บุคลากรในดา้นการ
อนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น/
อาเซียน 

โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/อาเซียน 

งพป./ผศว. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  

 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายประจ าปี 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม 2557 2558 2559 2560 

  4.1.3 จ านวนครั้งใน
การเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมภมูิปัญญา
ท้องถิ่น/อาเซียน 

2 2 2 2 4.1.3.1 ถ่ายทอดองค์
ความรู้ทางด้านการ
อนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น/
อาเซียน 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการอนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมภูมปิัญญาท้องถิ่น/อาเซียน 

งพป./ผศว. 

  4.1.4 จ านวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือทางด้านศลิปะ
และวัฒนธรรมกับ
ชุมชน/อาเซียน 

5 5 5 5 4.1.4.1 สร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือทางด้านศลิปะ
และวัฒนธรรมกับ
ชุมชน/อาเซียน 

โครงการจดัตั้งศูนย์การเรยีนรู้และถ่ายทอดศิลปะและ
วัฒนธรรมภมูิปัญญาท้องถิ่น ให้กับชุมชน/อาเซียน 

งพป./ผศว. 

              โครงการแลกเปลี่ยนศลิปวัฒนธรรมภูมิภาคลุม่น้ าโขง/อาเซียน งพป./ผศว. 

              โครงการสานสมัพันธ์ยืนนานผา่นอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง งพป./ผศว. 

              โครงการเป็นเจ้าภาพสืบสานวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

งพป./ผศว. 

              โครงการเข้าร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

งพป./ผศว. 

              โครงการเป็นเจ้าภาพ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม
ไทย 
 
 

งพป./ผศว. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  

 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายประจ าปี 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม 2557 2558 2559 2560 

              โครงการเข้าร่วม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย งพป./ผศว. 

  4.1.5 จ านวน
โครงการที่มีการบูร
ณาการด้านศลิปะ
และวัฒนธรรมกับ
ชุมชน/อาเซียนกับ
การเรยีนการสอน/
งานวิจัย/ การท า
กิจกรรมนักศึกษา 

12 13 13 13 4.1.5.1 การบูรณา
การด้านศลิปะและ
วัฒนธรรมกับชุมชน/
อาเซียน กับการเรียน
การสอน/งานวิจยั/ 
การท ากิจกรรม
นักศึกษา 

โครงการบรูณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับชุมชน/
อาเซียนกับการเรียนการสอน/งานวิจัย/ การท ากิจกรรม
นักศึกษา 

งพป./ผศว. 

              โครงการแลกเปลี่ยนศลิปวัฒนธรรมภูมิภาคลุม่น้ าโขง/อาเซียน งพป./ผศว. 

              โครงการสานสมัพันธ์ยืนนานผา่นอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง งพป./ผศว. 

              โครงการทอดผ้าป่ามหากุศลราชมงคลอีสาน งพป./ผศว. 

              โครงการประเพณีสงกรานต ์ งพป./ผศว. 

              โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา งพป./ผศว. 

              โครงการประเพณีลอยกระทง งกน./ผกน./อน
ศ. 

              โครงการประเพณีเทิดพระเกียรติวนัพ่อแห่งชาติ งพป./ผศว. 

              โครงการประเพณีเทิดพระเกียรติวนัแม่แห่งชาติ 
 

งพป./ผศว. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  

 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายประจ าปี 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม 2557 2558 2559 2560 

              โครงการกฐินพระราชทาน งพป./ผศว. 

4.2 ส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

4.2.1 จ านวนครั้งใน
การรณรงค์ด้าน
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

1 1 1 1 4.2.1.1 รณรงค์ด้าน
อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

ร่วมกิจกรรมรณรงคด์้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กพศ. 

4.3 สนับสนุน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

4.3.1 จ านวนครั้งใน
การสนับสนุน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

1 1 1 1 4.3.1.1 สนับสนุน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

ร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ กพศ. 

              โครงการเทดิพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมาร ี 

งพป./ผศว. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร และระบบการให้บริการและสวัสดิการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายประจ าปี 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม 2557 2558 2559 2560 

5.1 ระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพ 

5.1.1 ร้อยละของ
บุคลากรทีไ่ด้รบัการ
พัฒนา 

80 80 80 80 5.1.1.1 สนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากร 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลาการด้านการ
พัฒนานักศึกษา งบท. 

              โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศกึษาและผูส้รา้ง
คุณประโยชน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน งบท. 

              โครงการสัมมนาทิศทางการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน งบท. 

              โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ กอง
พัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน 

งบท. 

              โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ศูนย์กลาง มทร.อีสาน งบน./ผพบ. 
5.2 ระบบการ
ให้บริการและ
สวัสดิการที่มี
ประสิทธิภาพ 

5.2.1 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

80 80 85 85 5.2.1.1 พัฒนาระบบ
การ 

โครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาออนไลน ์

งกน./ผกน. 

              กิจกรรมงานบริการของแผนกงานวิชาทหาร งกน./ผวท. 
              ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ งบท. 
              โครงการพัฒนาระบบยมื คืน วัสด/ุอุปกรณ ์ งบท. 
              โครงการจดัท าบอร์ดเพื่อส่งเสริมและสนันบสนุนการศึกษา 

งบท. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร และระบบการให้บริการและสวัสดิการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายประจ าปี 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม 2557 2558 2559 2560 

              โครงการพัฒนางานด้านสื่อสิ่งพิมพ์และเผยแพร่ข้อมลู กอง
พัฒนานักศึกษา งบท. 

              โครงการเสียงตามสาย กองพัฒนานักศึกษา งบท. 
              โครงการจดัท ารายงานประจ าปีและรูปเลม่สารสนเทศกอง

พัฒนานักศึกษา  งบท. 

              กิจกรรมพัฒนาระบบการบริการและสวสัดิการนักศึกษาหอพัก 
 

งบน./ผหพ. 

              โครงการสนับสนุนกิจการหอพักนกัศึกษา มทร.อีสาน งบน./ผหพ. 
              โครงการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม ่ งบน./ผหพ. 
5.3 มีเครือข่ายความ
ร่วมมือท้ังภายใน
และต่างประเทศ 

5.3.1 จ านวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการ
พัฒนานักศึกษาทั้ง
ภายในและ
ต่างประเทศ 

1 1 1 1 5.3.1.1 สร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการ
พัฒนานักศึกษาทั้ง
ภายในและ
ต่างประเทศ 

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษานครราชสีมา งกน./ผกฬ. 

              โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา "ราชมงคลอีสาน
เกมส"์ 

งกน./ผกฬ. 

              โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "ราชมงคลเกมส"์ งกน./ผกฬ. 

              โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
รอบคัดเลือก  

งกน./ผกฬ. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร และระบบการให้บริการและสวัสดิการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายประจ าปี 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม 2557 2558 2559 2560 

  

          

  

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
รอบมหกรรม 

งกน./ผกฬ. 

  

 

        

  

โครงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกฬีามหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลแห่งประเทศไทย   

งกน./ผกฬ. 

  

  

          โครงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกฬีามหาวิทยาลยัแห่ง
ประเทศไทย รอบคัดเลือก 

งกน./ผกฬ. 

  

  

          โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลแห่งประเทศไทย   

งกน./ผกฬ. 

              โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา
เครือข่ายเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

งกน./ผกฬ. 

              โครงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตอบอลประเพณีชิงโล่
พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

งกน./ผกน. 

              โครงการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตอบอลประเพณีชิงโล่
พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

งกน./ผกน. 

              โครงการสัมมนาวิชาการเครือข่ายคร-ูอาจารย์แนะแนวภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

งนน. 

              โครงการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารเพื่อพัฒนาเครือข่ายการ
ประกันคณุภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร.  งบท. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร และระบบการให้บริการและสวัสดิการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายประจ าปี 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม 2557 2558 2559 2560 

              โครงการอบรมความปลอดภัยจากโรคเอดส์และป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

งบน./ผพบ. 

              โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่
นักศึกษา 

งบน./ผพบ. 

              โครงการสานสมัพันธ์ยืนนานผา่นอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง งพป./ผศว. 

              โครงการเป็นเจ้าภาพสืบสานวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

งพป./ผศว. 

              โครงการเข้าร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

งพป./ผศว. 

              โครงการเป็นเจ้าภาพ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม
ไทย 

งพป./ผศว. 

              โครงการเข้าร่วม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย งพป./ผศว. 

              โครงการคนพันธุ์ใหม่ขับขี่ปลอดภยั สวมใส่หมวกนิรภยั 
งพป./ผพว. 
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สรุปรายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษา  ระยะที่ 4 (พ.ศ.2557- พ.ศ.2560) 

ล าดับที ่ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
เป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 

ประเด็นยุทธศาสตร์  ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักศกึษาให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

เป้าประสงค์ที ่1.1 จัดให้มีกระบวนการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลกัษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
1.1.1 ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51 ของกิจกรรมที่พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑติที่พึงประสงค์ 80 80 80 80 

1.1.2 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 80 80 80 80 

1.1.3 ร้อยละการประเมินความส าเรจ็ของแผนการจัดกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา 75 75 75 75 

เป้าประสงค์ที ่1.2 การบริการและสวัสดิการนักศกึษา บุคลากรและศิษย์เก่า  

1.2.1 ร้อยละความพึงพอใจในการให้บรกิาร สวัสดิการ นักศึกษา บุคลากรและศิษยเ์ก่า 80 80 80 80 

ประเด็นยุทธศาสตร์  ที ่2  ส่งเสริมและสร้างงานวิจัย 

เป้าประสงค์ที ่2.1 ผลงานวิจัยมคีุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

2.1.2 จ านวนผลงานวิจัยท่ีมีการน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษาและกองพัฒนานักศึกษา     1 1 
ประเด็นยุทธศาสตร์  ที่ 3  พัฒนากิจกรรมการบริการวิชาการอย่างบูรณาการ 

เป้าประสงค์ที ่3.1 มีกิจกรรมบรกิารวิชาการ เพ่ือประโยชน์แก่ชมุชนและสังคม 

3.1.1 จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 2 2 2 2 
ประเด็นยุทธศาสตร์  ที่ 4  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  

เป้าประสงค์ที ่4.1 ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1.1 จ านวนครั้งในการจัดโครงการที่ส่งเสรมิการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมภมูิปัญญาท้องถิ่น/อาเซยีน 1 1 1 1 

4.1.2 
ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของบุคลากรด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการพฒันาความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์และสืบสานศลิปวัฒนธรรมภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น/อาเซยีน 1 1 1 1 
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4.1.3 จ านวนครั้งในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปญัญาท้องถิ่น/อาเซยีน 2 2 2 2 

4.1.4 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมกบัชุมชน/อาเซียน 5 5 5 5 

4.1.5 จ านวนโครงการทีม่ีการบรูณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกบัชุมชน/อาเซียน กับการเรยีนการสอน/งานวิจัย/ การท ากิจกรรมนักศึกษา 12 13 13 13 

เป้าประสงค์ที ่4.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

4.2.1 จ านวนครั้งในการรณรงคด์้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 1 1 1 

เป้าประสงค์ 4.3 สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

4.3.1 จ านวนครั้งในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 1 1 1 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์  ที ่5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร และระบบการให้บริการและสวัสดิการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  

5.1 ระบบบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ 

5.1.1 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันา 80 80 80 80 

5.2 ระบบการให้บริการและสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพ 

5.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร 80 80 85 85 

5.3 มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ 

5.3.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนานักศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ 1 1 1 1 

  รวมท้ังสิ้น    15     ตัวชี้วัด         
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สรุปรายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษา  ระยะที่ 4 (พ.ศ.2557- พ.ศ.2560) 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด (KPI) 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/หน่วยงานรวบรวมและ

รายงานข้อมูลระดับกองและงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
1. ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกวา่ 3.51 ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต  
     - ตามเกณฑ์ สกอ./สมศ. และตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยฯ 

- งนน. 

2. ร้อยละของบัณฑติที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี - งนน. 

3. ร้อยละการประเมินความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา - งบท. 

    - งกน./ผกน./อนศ. 

    - งบน./ผกท. 

    - งพป./ผพว. 

    - งนน. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2  ส่งเสริมและสร้างงานวิจัย 

4. จ านวนผลงานวิจัยท่ีมีการน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษาและกองพัฒนานักศึกษา กพศ. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3  พัฒนากิจกรรมการบริการวิชาการอย่างบูรณาการ 

5. จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม - งพป./ผพว. 

    - งกน./ผกก. 

    - งนน. 

    - งบน./ผสว. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษพ์ลังงาน สิ่งแวดล้อม และสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  

6. จ านวนครั้งในการจัดโครงการทีส่่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานศลิปวัฒนธรรมภูมิปญัญาท้องถิ่น/อาเซียน - งพป./ผศว./ผพว. 

    - งกน./ผกน./อนศ. 

    - งบน./ผกท./ผพบ. 

    - งนน. 

      

7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรดา้นศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวฒันธรรมภูมปิัญญาท้องถิ่น/อาเซียน งพป./ผศว. 

8. จ านวนครั้งในการเผยแพร่องคค์วามรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภมูิปัญญาท้องถิ่น/อาเซียน งพป./ผศว. 

9. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับชุมชน/อาเซียน งพป./ผศว. 
10. จ านวนโครงการที่มีการบูรณาการด้านศลิปะและวัฒนธรรมกับชุมชน/อาเซียน กับการเรยีนการสอน/งานวิจัย/ การท า
กิจกรรมนักศึกษา งพป./ผศว. 

11. จ านวนครั้งในการรณรงค์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม กพศ. 

12. จ านวนครั้งในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ กพศ. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร และระบบการให้บริการและสวัสดิการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  

13. ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนา - งบท. 

    - งบน./ผพบ. 

14. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ - งบท. 

   - งกน./ผกน. 

    - งบน./ผหพ. 

15. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนานักศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ - งบท. 

   - งกน./ผกฬ./ผกน. 
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   - งบน./ผพบ. 

   - งพป./ผศว./ผพว. 

    - งนน. 
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การน าประเด็นยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
รายละเอียดโครงการกิจกรรม และประมาณการวงเงินงบประมาณของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษา ระยะที่ 4 (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2560) 

 เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 
งปม.  นอก งปม. งปม.  นอก งปม. งปม.  นอก งปม. งปม.  นอก งปม. 

รวมท้ังสิ้น                 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
1.1. นักศึกษามี
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค ์

1.1.1.1. ส่งเสริมการ
ผลิตบัณฑติให้
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน สถาน
ประกอบการ ผู้ใช้
บัณฑิต 

โครงการติดตามผลผูส้ าเร็จ
การศึกษา  

      29,000          29,000          40,000          40,600    

  1.1.2.1. สร้างความ
ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการรับ
บัณฑิตเข้าท างาน 

โครงการติดตามผลผูส้ าเร็จ
การศึกษา  

                

  โครงการอบรมอาชีพอิสระ     100,000        100,000            101,500    

  โครงการจดันักศึกษาสูต่ าแหน่ง
งานและบริการศิษย์เก่า 

    149,200        149,200        700,000        710,500    

  โครงการจดันักศึกษาท างานโดย
มีรายได้พิเศษ 

    250,000                

  1.1.3.1 จัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาให้ครบ
ทั้ง 5 ประเภท 

1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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    โครงการคนพันธุ์ใหม่ขับขี่
ปลอดภัย สวมใสห่มวกนิรภัย 

                

    โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า
นักศึกษาและผู้สร้าง
คุณประโยชน์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

                

    โครงการส่งเสริมนักศึกษาท างาน
ระหว่างเรยีน 

          650,000        650,000        659,750  

    โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่       937,332        505,700     1,000,000     1,015,000  

    โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา       420,902        436,100        500,000        507,500  

    โครงการส่งเสริมการฝึกทักษะ
การปฏิบัติงานให้กับนักศึกษา  

                

    โครงการจดันักศึกษาท างานโดย
มีรายได้พิเศษ 

                

    โครงการพัฒนาความรู้และสร้าง
เสรมิประสบการณ์นักศึกษาให้
เป็นบัณฑติที่พึงประสงค ์

      97,200          97,200        100,000        101,500    

    โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

            10,000          10,000          10,000  

    โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

            10,000          10,000          10,000  

    โครงการเปิดโลกกิจกรรม        152,605        174,400        175,000        176,000  

    โครงการปดิโลกกจิกรรม            5,000          12,300          13,000          13,200  
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    โครงการประกวดดาว-เดือน 
มทร.อีสาน 

        70,000          71,000          72,000          73,000  

    โครงการเข้าร่วมประกวดดาว-
เดือน มทร.อีสาน 

        17,000          17,500          17,700          18,000  

    โครงการอบรมสมัมนาผู้น า
องค์กรนักศึกษา มทร.อีสาน 

      131,660        133,000        135,000        137,000  

    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น าองค์กร
นักศึกษา ศูนย์กลาง มทร.อสีาน 

      137,350        140,000        142,000        144,000  

    โครงการรับน้องเข้าหอ                 -                

    โครงการก้าวแรกสู่มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

      484,240        569,300        580,000        588,000  

    โครงการเข้าร่วมประชุม สสส.                 -                

    โครงการประชุมสภา นศ. 
ศูนย์กลาง มทร.อสีาน 

          7,000            7,100            7,200            7,300  

    โครงการส ารวจความต้องการ
จ าเป็นและข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา ศูนย์กลาง มทร.อสีาน 

        14,000          14,300          14,600          14,900  

    โครงการ พ่ีและครู ร่วมดูแลน้อง         70,000          72,000          74,000          76,000  

    โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
หอพัก 

            25,000          25,375          25,755  
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    โครงการ Welcome Party              53,000          53,795          54,600  

    โครงการเสรมิสร้างประสบการณ์
ชีวิต 

            30,000          30,450          30,900  

    2. กิจกรรมกีฬาหรือการ
ส่งเสริมสขุภาพ 

                

    โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน
ฟุตบอลอุดมศึกษานครราชสีมา 

        25,500          25,500          26,500          26,500  

    โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬา "ราชมงคลอสีาน
เกมส"์ 

   1,722,200     1,700,000     2,500,000     2,500,000  

    โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
"ราชมงคลอีสานเกมส"์ 

      856,900        860,000        870,740        870,740  

    โครงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศ
ไทย รอบคัดเลือก 

          780,000          

    โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย 
รอบคัดเลือก 

      762,000        860,000     1,668,710     1,668,710  

    โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย 
รอบมหกรรม 

      646,800        750,000     1,198,360     1,198,360  

    โครงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลแห่งประเทศไทย   

   4,122,500              
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    โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลแห่งประเทศไทย   

   1,207,200     1,350,000     2,221,760     2,221,760  

    โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ
ในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 

        35,000          35,000          35,000          35,000  

    โครงการอบรมความปลอดภัย
จากโรคเอดส์และป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

      16,000                17,000          18,000  

    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่
นักศึกษา 

      25,600          25,600          25,600          26,000    

    โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
สร้างสมรรถภาพทางกายและ
จิตใจ 

    167,100        170,000        173,000        176,000    

    โครงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน
ฟุตบอลประเพณีชิงโล่
พระราชทาน พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวฯ 

      802,100          830,000        

    โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน
ฟุตบอลประเพณีชิงโล่
พระราชทาน พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวฯ 

          676,000            686,000  
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    โครงการฝึกซ้อมเชียร์และแปร
อักษรในการแข่งขันฟุตบอล
ประเพณีชิงโล่พระราชทาน 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

        97,000          98,000          99,000        100,000  

    โครงการการแข่งขันกีฬาภายใน
เปิดโลกกีฬา Sports Day 

          151,100        153,000        156,000  

    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา 
ศูนย์กลาง มทร.อีสาน 

      113,000        115,000        117,000        119,000  

    โครงการป้องกันและเฝา้ระวัง
ปัญหายาเสพตดิใน มทร.อีสาน 

              7,000        120,000        122,000  

    โครงการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา 
มทร.อีสาน 

        30,000          30,500          31,000          31,500  

    โครงการเข้าร่วมและสนับสนุน
กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศ
ไทย 

        77,000          78,000          79,000          80,000  

    โครงการเข้าร่วมและสนับสนุน
กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย 

                -                    -                    -                    -    

    โครงการอบรมสมัมนาผู้น า
องค์กรนักศึกษา มทร.อีสาน 

        50,000          51,000          52,000          53,000  
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    3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

                

    โครงการรวมจิตอาสาร่วมพัฒนา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลอีสาน  

    120,000        123,000        125,000        127,000    

    โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมวันเด็ก 

        10,000          10,200          10,400          10,600  

    โครงการสนับสนุนกิจกรรมค่าย
อาสา มทร.อสีาน 

        10,000          10,200          10,400          10,600  

    โครงการออกค่ายอาสาพัฒนา 
มทร.อีสาน ชมรมอาสาพัฒนา 

      100,000        101,500        102,000        102,500  

    โครงการออกค่ายปรับปรุง
ห้องสมุด ชมรมเพื่อนนักอ่าน 

        50,000          51,000          52,000          53,000  

    โครงการเปิดหอเชื่อมไมตรี 
พร้อมสวัสดีปีใหม ่

            50,000          50,750          51,500  

    โครงการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย
และอพยพหนีไฟ 

            50,000          50,750          51,500  

    4.กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม 

                

    โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
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    โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

                

    โครงการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสานน้อมจิตบริจาค
โลหิตเฉลมิพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

      20,000          20,000          20,000          21,000    

    โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่                 

    โครงการพิธีไหว้คร ู         85,000          86,500          88,000          89,500  

    โครงการเข้าร่วมพิธีไหว้คร ู           7,500            7,600            7,700            7,800  

    โครงการเลือกตั้งนายกองค์การ
นักศึกษา ศูนย์กลาง มทร.อสีาน 

        12,436          11,200          11,400          11,600  

    โครงการรณรงค์การแต่งกาย 
เครื่องแบบนักศึกษาให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ มทร.อีสาน 

              30,000          35,000    

    5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม  

                

    โครงการสานสมัพันธ์ยืนนานผา่น
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

                

    โครงการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มทร.อสีาน 
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    โครงการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมภูมภิาคลุ่มน้ า
โขง/อาเซียน 

                

    โครงการวสิาขบูชา วันพุทธ
ศาสนาโลก 

                

    โครงการเป็นเจ้าภาพสืบสาน
วัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

                

    โครงการเข้าร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

                

    โครงการเป็นเจ้าภาพ 9 ราช
มงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม
ไทย 

                

    โครงการเข้าร่วม 9 ราชมงคล
ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย 

                

    โครงการทอดผ้าป่ามหากุศลราช
มงคลอีสาน 

                

    โครงการประเพณีสงกรานต ์                 

    โครงการประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 

                

    โครงการประเพณีลอยกระทง                 
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    โครงการประเพณีเทิดพระเกียรติ
วันพ่อแห่งชาติ 

                

    โครงการประเพณีเทิดพระเกียรติ
วันแม่แห่งชาติ 

                

    โครงการกฐินพระราชทาน                 

    โครงการเข้าร่วมงานศลิปะและ
วัฒนธรรมอุดมศึกษา 

                

    โครงการราชมงคลถนนสาย
ศิลปะและดนตรี RMUTI Arts & 
Music Street  

                

    โครงการมฑุิตาสถาบัน "สืบสอด
ปณิธาน ขนานนามราชมงคล" 

                

    โครงการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต 

                

    โครงการสนับสนุนงานสืบสาน
วัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

                

    โครงการน้องใหม่ชมเมือง             22,000          22,330          22,660  

    โครงการท าบญุหอพัก               8,000            8,120            8,240  

  1.1.3.2 จัดกิจกรรมให้
ความรู้และทักษะการ
ประกันคณุภาพแก่
นักศึกษา 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่                 

  โครงการอบรมผู้น านักศึกษา                 
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  โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่
ชมรม 

      200,000        203,000        206,000        209,000  

  1.1.3.3. ส่งเสริมความรู้
ประชาคมอาเซียนสู่
ชุมชน 

โครงการแนะแนวและอบรม
วิชาชีพอาเซียนระยะสั้น 

                  104,500  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสร้างงานวิจัย 
2.1 ผลงานวิจัยมี
คุณภาพเป็นที่
ยอมรับ 

2.1.1.1 ส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรในการ
สร้างผลงานวิจัย 

 - ร่วมกิจกรรมโครงการอบรม
การเขียนวิจัยสถาบัน 

                -                    -                    -                    -    

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนงานวิจัยสถาบันแก่
บุคลากร 

        50,000          50,700          51,400          52,100  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนากิจกรรมการบริการวิชาการอย่างบูรณาการ 
3.1 มีกิจกรรม
บริการวิชาการ 
เพื่อประโยชน์แก่
ชุมชนและสังคม 

3.1.1.1 ส่งเสริมกาจดั
กิจกรรมบริการวิชาการ 
เพื่อประโยชน์แก่ชุมชน
และสังคม 

โครงการออกค่ายอาสาพัฒนา 
มทร.อีสาน 

                

โครงการของชมรมเพื่อนนักอ่าน                 

โครงการคนพันธุ์ใหม่ขับขี่
ปลอดภัย สวมใสห่มวกนิรภัย 

      28,200              30,000          33,000    

โครงการอบรมผู้ประกอบการ
ร้านค้าสะอาด ถูกสุขลักษณะ 
และปลอดภัย 

      28,000          30,000          48,920          49,653    



 
 

53 

    โครงการบริการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ 

      99,300          99,300            

    โครงการสัมมนาวิชาการ
เครือข่ายคร-ูอาจารย์แนะแนว
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

      35,000          35,000          40,000          40,000    

    โครงการจดัท าคู่มือการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลอีสาน 

      40,000                

    โครงการเตรยีมความพร้อมผู้
ออกแนะแนวการศึกษาต่อ มทร.
อีสาน 

            400,000        406,000    

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษพ์ลังงาน สิ่งแวดล้อม และสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
4.1 ส่งเสริมท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1.1.1 ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/
อาเซียน 

- โครงการส่งเสรมิและสนับสนุน
การอนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมภูมปิัญญา
ท้องถิ่น/อาเซียน 

    200,000        203,000        206,000        209,000    

    โครงการรณรงค์การแต่งกาย 
เครื่องแบบนักศึกษาให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ มทร.อีสาน 

                

    โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

                

    โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
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    โครงการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสานน้อมจิตบริจาค
โลหิตเฉลมิพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

                

    โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่                 

    โครงการพิธีไหว้คร ู                 

    โครงการเข้าร่วมพิธีไหว้คร ู                 

    โครงการเลือกตั้งนายกองค์การ
นักศึกษา ศูนย์กลาง มทร.อสีาน 

                

    โครงการเทดิพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา สยามบรม
ราชกุมาร ี

        370,000        375,500        381,000    

    โครงการสานสมัพันธ์ยืนนานผา่น
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

      280,200        280,200        285,000        290,000  

    โครงการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มทร.อสีาน 

    130,000        100,000            101,500    

    โครงการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมภูมภิาคลุ่มน้ า
โขง/อาเซียน 

    700,000        500,000        700,000        710,000    

    โครงการวสิาขบูชา วันพุทธ
ศาสนาโลก 

    150,000        100,000        150,000        153,000    
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    โครงการเป็นเจ้าภาพสืบสาน
วัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

    531,000        500,000        550,000        550,000    

    โครงการเข้าร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

          30,000          60,000          61,000    

    โครงการเป็นเจ้าภาพ 9 ราช
มงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม
ไทย 

                

    โครงการเข้าร่วม 9 ราชมงคล
ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย 

        34,740        50,000        35,200      150,000        35,700      157,000        36,200  

    โครงการทอดผ้าป่ามหากุศลราช
มงคลอีสาน 

      36,000          40,000          60,000          61,000    

    โครงการประเพณีสงกรานต ์       40,000          34,000          70,000          71,000    

    โครงการประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 

      40,000          30,000          60,000          61,000    

    โครงการประเพณีลอยกระทง     120,000        100,000      172,000      120,000      178,000      122,000      181,000  

    โครงการประเพณีเทิดพระเกียรติ
วันพ่อแห่งชาติ 

      30,000          30,000          40,000          40,600    
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    โครงการประเพณีเทิดพระเกียรติ
วันแม่แห่งชาติ 

      30,000          30,000          40,000          40,600    

    โครงการกฐินพระราชทาน             200,000        

    โครงการเข้าร่วมงานศลิปะและ
วัฒนธรรมอุดมศึกษา 

              53,400          54,000    

    โครงการราชมงคลถนนสาย
ศิลปะและดนตรี RMUTI Arts & 
Music Street  

            104,340        106,000    

    โครงการมฑุิตาสถาบัน "สืบสอด
ปณิธาน ขนานนามราชมงคล" 

              76,500          77,500    

    โครงการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต 

              25,700          26,000    

    โครงการสนับสนุนงานสืบสาน
วัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

        45,000          45,000          45,000          45,000  

  4.1.2.1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
บุคลากรในดา้นการ
อนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น/อาเซยีน 

- โครงการพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/อาเซียน 

    200,000        203,000        206,000        209,000    
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  4.1.3.1 ถ่ายทอดองค์
ความรู้ทางด้านการ
อนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น/อาเซยีน 

- โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้
ทางด้านการอนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมภูมปิัญญา
ท้องถิ่น/อาเซียน 

    200,000        203,000        206,000        209,000    

  4.1.4.1 สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
กับชุมชน/อาเซียน 

- โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
และถ่ายทอดศลิปะและ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ให้กับชุมชน/อาเซียน 

    200,000        203,000        206,000        209,000    

    โครงการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมภูมภิาคลุ่มน้ า
โขง/อาเซียน 

                

    โครงการสานสมัพันธ์ยืนนานผา่น
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

                

    โครงการเป็นเจ้าภาพสืบสาน
วัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

                

    โครงการเข้าร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

                

    โครงการเป็นเจ้าภาพ 9 ราช
มงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม
ไทย 
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    โครงการเข้าร่วม 9 ราชมงคล
ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย 

                

  4.1.5.1 การบูรณาการ
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมกับชุมชน/
อาเซียน กับการเรียน
การสอน/งานวิจยั/ การ
ท ากิจกรรมนักศึกษา 

- โครงการบูรณาการด้านศลิปะ
และวัฒนธรรมกับชุมชน/
อาเซียน กับการเรียนการสอน/
งานวิจัย/ การท ากิจกรรม
นักศกึษา 

    200,000        203,000        206,000        209,000    

    โครงการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมภูมภิาคลุ่มน้ า
โขง/อาเซียน 

                

    โครงการสานสมัพันธ์ยืนนานผา่น
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

                

    โครงการทอดผ้าป่ามหากุศลราช
มงคลอีสาน 

                

    โครงการประเพณีสงกรานต ์                 

    โครงการประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 

                

    โครงการประเพณีลอยกระทง                 

    โครงการประเพณีเทิดพระเกียรติ
วันพ่อแห่งชาติ 
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    โครงการประเพณีเทิดพระเกียรติ
วันแม่แห่งชาติ 

                

    โครงการกฐินพระราชทาน                 

4.2 ส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 

4.2.1.1 รณรงค์ด้าน
อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

- ร่วมกิจกรรมรณรงค์ด้าน
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

                

4.3 สนับสนุน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

4.3.1.1 สนับสนุน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

 - ร่วมโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

                

    โครงการเทดิพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา สยามบรม
ราชกุมาร ี

                

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร และระบบการให้บริการและสวัสดิการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  

5.1 ระบบบริหาร
จัดการทรัพยากร
ที่มีประสิทธิภาพ 

5.1.1.1 สนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากร 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนา
นักศึกษา 

          78,300          78,300          90,000    

    โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า
นักศึกษาและผู้สร้าง
คุณประโยชน์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

      405,900        405,900        411,000        417,000  
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    โครงการสัมมนาทิศทางการ
พัฒนานักศึกษามหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

      35,000          80,000          85,000          87,000    

    โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ กอง
พัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน 

              61,800          63,000    

    โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร 
ศูนย์กลาง มทร.อสีาน 

                

5.2 ระบบการ
ให้บริการและ
สวัสดิการที่มี
ประสิทธิภาพ 

5.2.1.1 พัฒนาระบบ
การให้บริการ 

ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

                

    โครงการพัฒนาระบบยมื คืน 
วัสดุ/อุปกรณ ์

            30,000          30,500          31,000  

    โครงการพัฒนาระบบลงทะเบียน
กิจกรรมนักศึกษาออนไลน ์

          75,000          76,000          77,000    

    โครงการสนับสนุนกิจการหอพัก
นักศึกษา มทร.อีสาน 

       5,000,000          

    โครงการพัฒนางานด้านสื่อ
สิ่งพิมพ์และเผยแพร่ข้อมูล กอง
พัฒนานักศึกษา 

            102,230        104,000    

    โครงการเสียงตามสาย กอง
พัฒนานักศึกษา 

              82,000          83,000    
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    โครงการจดัท ารายงานประจ าปี
และรูปเลม่สารสนเทศกองพัฒนา
นักศึกษา  

              75,000          76,000    

5.3 มีเครือข่าย
ความร่วมมือท้ัง
ภายในและ
ต่างประเทศ 

5.3.1.1 สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการ
พัฒนานักศึกษาทั้ง
ภายในและต่างประเทศ 

โครงการเข้าร่วมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่าย
การประกันคณุภาพกิจกรรม
นักศึกษา 9 มทร.  

                

    โครงการกองทุนสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

          500,000        500,000        500,000  

    โครงการสัมมนาวิชาการ
เครือข่ายคร-ูอาจารย์แนะแนว
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

                

    โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน
ฟุตบอลอุดมศึกษานครราชสีมา 

                

    โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬา "ราชมงคลอสีาน
เกมส"์ 

                

    โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
"ราชมงคลอีสานเกมส"์ 

                

    โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย 
รอบคัดเลือก 
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    โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย 
รอบมหกรรม 

                

    โครงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลแห่งประเทศไทย   

                

    โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลแห่งประเทศไทย   

                

    โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ
ในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 

                

    โครงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน
ฟุตบอลประเพณีชิงโล่
พระราชทาน พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวฯ 

                

    โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน
ฟุตบอลประเพณีชิงโล่
พระราชทาน พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวฯ 

                

    โครงการอบรมความปลอดภัย
จากโรคเอดส์และป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
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    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่
นักศึกษา 

                

    โครงการสานสมัพันธ์ยืนนานผา่น
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

                

    โครงการเป็นเจ้าภาพสืบสาน
วัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

                

    โครงการเข้าร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

                

    โครงการเป็นเจ้าภาพ 9 ราช
มงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม
ไทย 

                

    โครงการเข้าร่วม 9 ราชมงคล
ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย 

                

    โครงการคนพันธุ์ใหม่ขับขี่
ปลอดภัย สวมใสห่มวกนิรภัย 

                

    โครงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศ
ไทย รอบคัดเลือก 

                

 



กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

   

 

รายงานผล 
โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการการพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนานักศึกษา                   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  (Intensive Course) 

 

 

 

 
ระหว่างวันที่  16-18  มีนาคม 2558 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ-สกุล นางสาวอภิรฎี  ไชยบุตร 

งานบริหารงานท่ัวไป 

กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

 

ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2557 
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แบบสรุปและประเมินผลโครงการประจ าปีการศึกษา 2557 
(ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558) 

กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนานักศึกษา  
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (Intensive Course) 

2. รหัสโครงการ  58-1150-1-1-006-00 
3. สถานที่ด าเนินงาน ณ คลองพร้าวรีสอร์ท จ.ตราด 
4. ก าหนดการจัดโครงการ วันท่ี 16  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558  ถึง วันท่ี 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558   
5. วัตถุประสงค์โครงการ 
   5.1  เพื่อให้บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาเห็นความส าคัญและมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดพื้นฐาน ของการ 
       จัดท าแผนยุทธศาสตร ์
  5.2  เพื่อให้บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาได้มีการแลกเปลีย่นความคิดเห็น และเสนอแนวทางในการจัดท าแผน 
        ยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลตุามตัวช้ีวัด 
  5.3  เพื่อเสริมสรา้งสัมพันธภาพอันดีของบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา  อันก่อให้เกิดบรรยากาศของการท างาน   
        แบบร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน   

6. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) (ให้ท าเครื่องหมาย ลงใน (.....) และระบุข้อความลงในช่องว่าง ) 
 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร 
    (......) องค์ประกอบท่ี 1. การก ากับมาตรฐาน  ตัวบ่งช้ีที่........................................... 
         (......) องค์ประกอบท่ี 2. บัณฑิต    ตัวบ่งช้ีที่........................................... 
         (......) องค์ประกอบท่ี 3. นักศึกษา    ตัวบ่งช้ีที่........................................... 
         (......) องค์ประกอบท่ี 4. อาจารย์    ตัวบ่งช้ีที่........................................... 
         (......) องค์ประกอบท่ี 5. หลักสูตร การเรียน การสอน การประเมินผู้เรียน ตัวบ่งช้ีที่....................................... 
         (......) องค์ประกอบท่ี 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ตัวบ่งช้ีที่........................................... 
 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ 
         (......) องค์ประกอบท่ี 1. การผลิตบัณฑิต   ตัวบ่งช้ีที่........................................... 
         (......) องค์ประกอบท่ี 2. การวิจัย    ตัวบ่งช้ีที่........................................... 
         (......) องค์ประกอบท่ี 3. การบริการวิชาการ   ตัวบ่งช้ีที่........................................... 
         (......) องค์ประกอบท่ี 4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งช้ีที่........................................... 
         (......) องค์ประกอบท่ี 5. การบริหารจัดการ   ตัวบ่งช้ีที่........................................... 

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสถาบัน 
         (......)องค์ประกอบท่ี 1. การผลิตบัณฑิต   ตัวบ่งช้ีที่........................................... 
         (......)องค์ประกอบท่ี 2. การวิจัย    ตัวบ่งช้ีที่........................................... 
         (......) องค์ประกอบท่ี 3. การบริการวิชาการ   ตัวบ่งช้ีที่........................................... 
         (......) องค์ประกอบท่ี 4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งช้ีที่........................................... 
         () องค์ประกอบท่ี 5. การบริหารจัดการ   ตัวบ่งช้ีที่.......28................................. 

7. ประเภทของโครงการ/กิจกรรม  (ให้ท าเครื่องหมาย  ลงใน   ) 
 กิจกรรมดา้นวิชาการที่ส่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์  
 กิจกรรมด้านกีฬาหรือการการส่งเสริมสุขภาพ 
 กิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม    
 กิจกรรมด้านเสริมสร้างคณุธรรมและจรยิธรรม 
 กิจกรรมด้านส่งเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 
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8. สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
8.1.  สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด (คน) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผน (คน) ผล (คน) 
คิดเป็น
ร้อยละ 

การบรรลุ
ความส าเร็จ 

1. วิทยากร ร้อยละ 100 - - - - 

2. คณะกรรมการด าเนินการ  ร้อยละ 80 - - -  

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 32 31   

 อาจารย-์เจ้าหน้าท่ี มทร.อีสาน ร้อยละ 80 32 31   

 บุคลากรภายนอก ร้อยละ 80 - - - - 

 ศิษย์เก่า ร้อยละ 80 - - - - 

 นักศึกษา   ร้อยละ 80 - - - - 

รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  ร้อยละ 80 32 31   

 

9. สรุปผลตามตัวชี้วัด  จ านวนทั้งหมด..........ตัวชี้วัด บรรลุ................ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ................ตัวชี้วัด       (ให้ระบุข้อความ
และตัวเลขลงในช่องว่าง ) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผน ผล 
คิดเป็น
ร้อยละ 

การบรรลุ
ความส าเร็จ 

1. ผลการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ (ร้อยละ)      

1.1 บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาเห็นความส าคัญและมีความรู้ ความ
เข้าใจในแนวคิดพื้นฐาน ของการจัดท า แผนยุทธศาสตร ์

ร้อยละ 80     

1.2 บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนความ คดิเห็น และ
เสนอแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุตามตัวช้ีวัด 

ร้อยละ 80     

1.3 มีสัมพันธภาพอันดีของบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา       อัน
ก่อให้เกิดบรรยากาศของการท างานแบบร่วมมือ ร่วมใจช่วยเหลือเกือ้กูล
ซึ่งกันและกัน   

ร้อยละ 80     

2. เชิงปริมาณ       

2.1. จ านวนโครงการ (ครั้ง) ร้อยละ 80 1    

2.2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน) ร้อยละ 80 32    

3. เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 75  
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผน ผล 
คิดเป็น
ร้อยละ 

การบรรลุ
ความส าเร็จ 

4. เชิงเวลา : ร้อยละของงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 75  
 

  

5. เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร(บาท)  
  

  

5.1. งบประมาณแผ่นดิน  58,880    

5.2. งบรายได้ มทร.อีสาน      

5.3. งบรายไดจ้ากค่ากิจกรรมนักศึกษา      

5.4. งบอ่ืนๆ (ระบุ).................................      

  

10. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขปรับปรุง 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขปรับปรุง 

  
  
  

 

ลงช่ือ        

 
(นางสาวอภิรฎี  ไชยบตุร)       

ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้รายงาน 
รายงานข้อมูล ณ วันท่ี 1  เดือน  กรกฎาคม    พ.ศ 2558      

  
 

ความเห็นของผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ        
(นางจันทนา  เอี่ยมสว่าง) 

นักวิชาการศึกษา 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

วันท่ี        เดือน       พ.ศ        
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ความเห็นของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ        

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย   ต.ศิริวฒันา) 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษยเ์ก่าสัมพันธ์ 

วันท่ี        เดือน       พ.ศ        
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  (Intensive Course) 

 ผู้บริหารให้แนวทางในการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกองพัฒนานักศึกษา ระยะ 4 ป ี(พ.ศ. 2557 – 
2560) ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษาได้ ให้แนวทางในการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกองพัฒนานักศึกษา 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) ดังนี้  

กิจกรรม 
ให้ความรู้             วางแผน 

1. ท าไมต้องท าแผนยุทธศาสตร์ – ความส าคญั 
2. องค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร ์( 1 เล่ม) 
3. ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์
4. การติดตาม (PART) 
5. แผนด าเนินโครงการ INTENSIVE  COURSE 
6. การแบ่งกลุ่มความรับผิดชอบ การน าเสนอเพื่อพิจารณา  การจัดท ารปูเล่ม  

2.  องค์ประกอบของรูปเล่ม (Layout) ตามกองนโยบายและแผน 
 ปก ค าน า สารบญั บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  
 ส่วนท่ี 1  บทน า 
 ส่วนท่ี 2 นโยบายการพัฒนากองพัฒนานักศึกษา ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลยักับ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษา 
 ส่วนท่ี  3  การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ฯ 
 ส่วนท่ี  4  แผนยุทธศาสตร์การพฒันากองพัฒนานักศึกษา 

  -  สรุปภาพรวมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษากองพัฒนานักศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) 
  -  Strategy Map กองพัฒนานักศึกษา 
  -  รายละเอยีดตัวช้ีวัดความส าเร็จ KPI 
  -  สรุปรายละเอยีดตัวช้ีวัดความส าเร็จ KPI  

 ส่วนท่ี 5 การน าประเด็นยุทธศาสตร์สู่การปฏิบตัิ (กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ผูต้ิดตาม งบประมาณ) 
 ภาคผนวก  

3.  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษา 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษา 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กองพัฒนานักศึกษา  
3. ระดมความคดิ 

3.1  ทบทวน/วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภานในและภายนอก (SWOT Analysis) 
3.2  ก าหนดปณิธาน วสิัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ ค่านิยม 
3.3  ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เปา้หมาย(KPI) กลยุทธ์ 
3.4  ตรวจสอบความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ของกองกับของมหาวิทยาลัย 
3.5  จัดท า Strategy Map 
3.6  น ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบตัิ (กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ตดิตาม งบประมาณ) 

4. จัดท าร่างเสนอพิจารณา/เห็นชอบ/อนุมัติ  
5. จัดท ารูปเล่ม เพื่อเผยแพร่และใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน  
6. ปฏิบัติตามแผน ติดตาม (PART) ประเมินผล สรุปผล   
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ทบทวน SWOT   

แบ่งกลุ่ม ตามหน่วยงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงาน งานบริหารงานทั่วไป 
1 นางสาว                         อภิรฎ ี                                            ไชยบุตร                                            
2 
3 

นางสาว 
นาย                         

ยุพาพรรณ 
อิทธิพล                                           

คนกระโทก 
มะเสน                                        

4 นาย                            กฤษฎา                                              วาลย์มนตร ี                                        
5 นาง                            ผกา                                                มั่นด ี                                            

งานกีฬาและกิจกรรมนักศกึษา 
1 
2 

นาย  
นาย                           

ธนโชติ 
วัฒนศักดิ์                                         

ศิริรักษ์ 
สุขมากสิน                                          

3 นาย                            บัณฑิต                                             อินทะสิงห์                                         
4 นาย                            ภาคภูม ิ                                           สุวรรณไพบูลย ์                                     
5 นางสาว                         นันทิกา                                            สิงห์ทอง                                           

งานแนะแนวการศึกษาและอาชพี 
1 นางสาว                         สมพร                                               อินบุญเชิด                                         
2 นางสาว                         นันทพร                                             เจียนสันเทียะ                                      
3 นาย                            เชาวลิต                                            ดุขุนทด                                            

งานบริการสวัสดิการนักศึกษาและสุขภาพ 
1 นาง                            พวงผกา                                             จันทร์พรม                                          
2 นาง                            กานต์พิชชา                                         หนูบุญ                                             
3 นางสาว                         สุพรรณ ี                                           ศรีรงค ์                                           
4 นางสาว                         สริญญา                                             จันทร์ขาว                                          
5 นางสาว                         อภิรด ี                                            มวลค าลา                                            
6 นางสาว                         กุลชล ี                                            เกมะยรุา                                           
7 นาย                            จรูญ                                               ก้องสูงเนิน                                        
8 นาย                            ชินพัฒน์                                           ชูใจ                                               
9 นาย                            ทัศนัย                                             ใจเย็น                                             
10 นางสาว                         มณสิรา                                             รักความสุข                                         
11 นางสาว                         รัชฎา                                              ณ ราชสมีา                                          
12 นาย                            วิชาญ                                              แก้วกาบิน                                          

งานพัฒนาทักษะ วินัย และประสบการณ์นักศึกษา 
1 ผศ. ดร. สมชาย ศรีสกลุเตยีว 
2 นางสาว                         สุวรรณ ี                                           ทนงส าโรง                                           
3 นางสาว                         ดุษฎ ี                                             วงษ์ค าหาร                                          
4 นาย                            อิทธิพล                                            มะเสน                                             
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ทบทวน SWOT   
แบ่งกลุ่ม คละหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กลุ่ม 1  
1 นางสาว                         อภิรฎ ี                                            ไชยบุตร                                            
2 นางสาว                         สุวรรณ ี                                           ทนงส าโรง                                           
3 นาย                            ภาคภูม ิ                                           สุวรรณไพบูลย ์                                     
4 นางสาว                         นันทพร                                             เจียนสันเทียะ                                      
5 นางสาว                         อภิรด ี                                            มวลค าลา                                            
6 นางสาว                         สุพรรณ ี                                           ศรีรงค ์                                           
7 นาย                            จรูญ                                               ก้องสูงเนิน                                        

กลุ่ม 2 
1 นางสาว                         ยุพาพรรณ                                           คนกระโทก                                             
2 นางสาว                         ดุษฎ ี                                             วงษ์ค าหาร                                          
3 นาย                            บัณฑิต                                             อินทะสิงห์                                         
4 นาย                            เชาวลิต                                            ดุขุนทด                                            
5 นาง                            กานต์พิชชา                                         หนูบุญ                                             
6 นาย                            ทัศนัย                                             ใจเย็น                                             
7 นาย                            ชินพัฒน์                                           ชูใจ                                               

กลุ่ม 3 
1 นาง                            ผกา                                                มั่นด ี                                            
2 นาย                            อิทธิพล                                            มะเสน                                              
3 นางสาว                         นันทิกา                                            สิงห์ทอง                                           
4 นาง                            พวงผกา                                             จันทร์พรม                                          
5 นางสาว                         กุลชล ี                                            เกมะยรุา                                           
6 นางสาว                         มณสิรา                                             รักความสุข                                         

กลุ่ม 4 
1 นาย                            กฤษฎา                                              วาลย์มนตร ี                                        
2 นาย                            วัฒนศักดิ์                                         สุขมากสิน                                          
3 นางสาว                         สมพร                                               อินบุญเชิด                                         
4 นางสาว                         รัชฎา                                              ณ ราชสมีา                                          
5 นางสาว                         สริญญา                                             จันทร์ขาว                                          
6 นาย                            วิชาญ                                              แก้วกาบิน                                          
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ประมวลภาพขัน้ตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษา 
โดยการแบ่งกลุ่มระดมความคิด 
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 น าเสนอข้อมูลจากการแบ่งกลุ่มระดมความคิดของบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา 3 กลุม่  
เสนอต่อผู้บริหาร 

   
 

     
 

   
 

     
 

 การน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ติดตาม งบประมาณ) 
คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนานักศึกษา

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (Intensive Course) ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2558 ณ จังหวัดตราด โดยผู้เข้าร่วม
ประชุมได้พิจารณาผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2553-2556) เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาปรบัปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากอง
พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557 -2560) และได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนากองพัฒนักศึกษา โดยมอบให้แผนกงานนโยบายและแผนรวบรวมสรุปผลการประชุมสัมมนา 
และให้ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาถ่ายทอดต่อบุคลากรและรายงานต่อผู้บริหารให้รับทราบต่อไป 
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 บันทึกภาพบุคลากรกองพัฒนานกัศึกษาร่วมกันหลังเสร็จสิน้โครงการ 

   
 
การจัดท าประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ที่ได้จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ  
ก า ร ฯ  โ ด ย ท า ก า ร ป ร ะ ช า พิ จ า ร ณ์ ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ก อ ง พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า 

https://www.rmuti.ac.th/support/activity/Templates/plan.html 
 เพื่อใหบุ้คลากรภายใน อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา และบุคลากรภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความ
คิดเห็น เพื่อน าข้อมูลที่ได้รับจากการประชาพิจารณ์ (ฉบับร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) มาประกอบการตัดสินใจเพื่อปรับปรุงพัฒนา
ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ภายใต้พื้นฐานแนวคิดที่เน้นการมีส่วนร่วม 
 
  

 


