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ค ำน ำ 

 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา     กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ระยะ 4 ปี พ.ศ.2557  – พ.ศ.
2560  เพื่อให้กองพัฒนานักศึกษา   มีกรอบแนวทางก าหนดทิศทางการด าเนินการพัฒนากองพัฒนานักศึกษา 
ในช่วง  4  ปี  โดยมุ่งด าเนินงานสนองนโยบายและเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ  โดยให้ความส าคัญกับ
ความเชื่อมโยง และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – พ.ศ.2559)  
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะเวลา 15 ปี  ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – พ.ศ.2565)  ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560) เป็น
การจัดท าแผน  ที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ และ คณะกรรมการด าเนินงานจากผู้บริหาร และตัวแทน
ของฝ่ายต่างๆ กองพัฒนานักศึกษา ทั้ง 5 งาน คือ งานบริหารงานทั่วไป งานกีฬาและกิจกรรมนักศึ กษา งาน
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานบริการ สวัสดิการนักศึกษา และสุขภาพอนามัย  และงานพัฒนาทักษะ วินัย
และประสบการณ์นักศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการจัดท า และก าหนดทิศทางการพัฒนา โดยให้ความส าคัญกับ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกกองพัฒนานักศึกษา เพ่ือท าการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์  กลยุทธ์  ไว้เป็นกรอบการด าเนินงานอย่างชัดเจน เพ่ือน ากองพัฒนานักศึกษา ไปสู่ความส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 

 กองพัฒนานักศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษา 
ระยะ 4 ปี  (พ.ศ.2557-2560) เล่มนี้จะได้ถูกน าลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  และช่วยเสริมสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติ  และการพัฒนากองพัฒนานักศึกษาซึ่งความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนากองพัฒนานักศึกษานี้  ขึ้นอยู่กับความร่วมมืออย่างดียิ่งของบุคลากรทุกระดับทุกงานในกองพัฒนา
นักศึกษาที่เกี่ยวข้องที่จะน าแผนไปปฏิบัติอย่างจริงจังอันจะส่งผลให้กองพัฒนานักศึกษา บรรลุเป้าหมายการ
เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณภาพชั้นน าในประเทศได้ 
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        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย  ต.ศิริวัฒนา) 
              รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 
 



 
 

สำรบัญ 

                                                                                                                หน้ำ 
ส่วนที่ 1  บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร ..................................................................................................... 1 

- บทสรุปส าหรับผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา ............................................................................... 1 
 

ส่วนที่ 2 ศักยภำพของหน่วยงำน ....................................................................................................... 3 
- ข้อมูลพ้ืนฐาน ประวัติ กองพัฒนานักศึกษา ................................................................................. 3 
- โครงสร้างกองพัฒนานักศึกษา .................................................................................................... 5  
- อัตลักษณ์บัณฑิต  ....................................................................................................................... 6 
- เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ฯ   ........................................................................................................ 6 
- คุณลักษณะของนักศึกษา ............................................................................................................ 6 
- คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์   .............................................................................................. 6 
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก (SWOT Analysis) กองพัฒนานักศึกษา .............. 7 

 

ส่วนที่ 3 แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน...................................................... 8 
- การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ  ................................................................... 8 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
- การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ 

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ............................................................................... 9  
- ความเชื่อมโยงฯ ประชาคมอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในก ากับส านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- ความเชื่อมโยงฯ ด้านการท่องเที่ยวของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในก ากับส านักงาน ................... 10  

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- แผนภูมิความเชื่อมโยงการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ ................................................................ 12 
- สรุปภาพรวมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ...................................................................................... 13  
- แผนที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Strategy map) ............................... 14 
- แนวทางการพัฒนากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ........................ 15  
- การก าหนดค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ระดับ ส านัก สถาบัน กอง วิทยาลัย ศูนย์ หน่วยงาน .................................................................. 16 
- การก าหนดค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ระดับ ส านัก สถาบัน กอง วิทยาลัย ศูนย์ หน่วยงาน .................................................................. 20  
 



 
 

- สรุปรายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 กองพัฒนานักศึกษา ระยะที่ 4 (พ.ศ.2557- พ.ศ.2560) .............................................................. 25 

- ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
กองพัฒนานักศึกษา  ระยะที่ 4 (พ.ศ.2557- พ.ศ.2560) ............................................................ 26 

- รายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
กองพัฒนานักศึกษา ระยะที่ 4  พ.ศ.2557 – 2560 .................................................................... 27 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตเพ่ือตอบสนองตลาดแรงงาน ............ 27 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์พลังงาน  

สิ่งแวดล้อม และสนองโครงการพระราชด าริฯ...................................................................... 36 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ........................... 41 

- การน าประเด็นยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมและประมาณการวงเงินงบประมาณของแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนากองพัฒนานักศึกษา พ.ศ.2557 - พ.ศ.2560 .............................................................. 41 

 
ส่วนที่ 4 ภำคผนวก ........................................................................................................................... 56 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าและประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557– พ.ศ.2560) .............................. 57 

- การประชุมคณะกรรมการจัดท าและประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษา  
มทร.อีสาน ระยะ ๔ ปี พ.ศ ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับปรังบปรุง ครั้งที่ ๒) ๑/๒๕๕๙ ....................... 58 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนานักศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (Intensive Course) ........................................................................ 69 

 



 
 

1 

ส่วนที่ 1 บทสรุปส ำหรบัผู้บริหำร 

จากกรอบแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 15 ปี (พ.ศ.2551 – พ.ศ.2565)  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน  ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ไว้อย่างชัดเจน และเพ่ือให้การบริหารจัดการการ
ด าเนินงานกองพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น กองพัฒนานักศึกษา 
จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ฉบับที่ 1 
ระยะ 4 ปี พ.ศ.2553 – พ.ศ.2556 จากทีมงานผู้บริหาร คณะกรรมการ ทุกหน่วยงาน เป็นผู้วิเคราะห์และ
ก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ร่วมกัน  ซึ่งผลการด าเนินงานในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี 
และได้มีการน าผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว มาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ดังปรากฏในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากอง
พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ฉบับที่ 2 ระยะ  4  ปี  พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560 โดย
คณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ก าหนดแนวทาง วางแผนยุทธศาสตร์ และจัดท าการประชา
พิจารณ์ลงบนเว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้เสีย 
บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยค านึงถึงมิติการบูรณาการและองค์
รวมของการพัฒนา  ก าหนดอยู่ภายในกรอบของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกองพัฒนานักศึกษา ในทางตรงและ
ทางอ้อม ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ในการพัฒนากองพัฒนานักศึกษา ภายใต้กรอบการพัฒนาสาระ
หลักสองส่วน  ได้แก่ 

ส่วนที่เป็นปัจจัยภำยนอก  ซึ่งมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาในปัจจุบัน และ
ส่งผลต่อภาพรวมในอนาคต (Scenario) อีก 4 ปีข้างหน้า เช่น นโยบายของรัฐบาลที่ส่ ง เสริมให้
สถาบันอุดมศึกษาเข้าไปพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน มีกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา
และกองทุนตั้งตัวได ้การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบขนส่งมวลชน และมีโครงการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้เป็นศูนย์การศึกษาในกลุ่ม
ประเทศเพ่ือนบ้านลุ่มแม่น้ าโขง / ประชาคมอาเซียน ท าให้เกิดโอกาสในการพัฒนาและวางแผนยุทธศาสตร์  
แต่ทั้งนี้ก็ยังมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคได้ ดังเช่น การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนประชากร
ของประเทศ โดยวัยเด็กจะลดสัดส่วนลง  ส่งผลกระทบต่อตัวป้อนมหาวิทยาลัยฯ  แรงงานภาคเกษตร  ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นแรงงานที่มีวุฒิทางการศึกษาต่ า  ขาดการเตรียมการพัฒนาบุคลากรมารองรับความเจริญเติบโต 
บทบาทความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรมยังมีน้อย ระดับความรู้และทักษะในด้าน
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ของนักเรียนต่ ากว่ามาตรฐาน การเปิดเสรีทางการศึกษาท าให้มี
คู่แข่งเพ่ิมข้ึน 

ส่วนที่เป็นปัจจัยภำยใน  คือ ภาพลักษณ์  การบริหารจัดการ ระบบ กลไก และกระบวนการ
ด าเนินงาน ของกองพัฒนานักศึกษาซ่ึงส่งผลสะท้อนให้เกิดเป็นจุดแข็งอย่างชัดเจน เช่น การจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ จนเป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงาน มีเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล งานบริการการศึกษาของวิทยาเขต และหน่วยงานพัฒนา
นักศึกษาของคณะ ที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่เข้มแข็งงานบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ ที่หลากหลายเป็นที่
ยอมรับ และตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง วิทยาเขตอยู่ในพ้ืนที่วัฒนธรรมประจ า
ถิ่นที่หลากหลาย และเอ้ือต่อการเชื่อมเครือข่ายประชาคมอาเซียน แต่ทั้งนี้ก็ยังมีจุดอ่อนที่กองพัฒนานักศึกษา 
ต้องวางแผนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาแก้ไขให้ดีขึ้น เช่น บุคลากรกองพัฒนักศึกษาและบัณฑิตส่วนใหญ่ยังขาด
ทักษะในการใช้ภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ครุภัณฑ์และสิ่งสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนมี
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จ านวนจ ากัด ระเบียบและข้อบังคับยังไม่ชัดเจนและไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ 

จากกรอบสาระหลักสองส่วนดังกล่าว กองพัฒนานักศึกษาได้วิเคราะห์และกลั่นกรองมาเป็นแนวทาง
ในการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ฉบับที่ 2 ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560) โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญจากมหาวิทยาลัยและ
มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษารับผิดชอบ 3 ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองตลาดแรงงาน 

เป้าประสงค์ 1.1 บัณฑิตนักปฏิบัติ ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพและสามารถแข่งขันได้ใน
ประชาคมอาเซียน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม และสนอง
โครงการพระราชด าริ 

เป้าประสงค์ 4.1 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม/ภูมปิัญญาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ 4.2 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 4.3 การสนองโครงการพระราชด าริ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์ 5.1 ระบบการคลังและพัสดุที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 
เป้าประสงค์ 5.2 ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 5.3 ระบบการบริหารกิจการสภาของมหาวิทยาลัย/กรรมการประจ าหน่วยงานและการ
ติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 5.4 ระบบบริหารจัดการของหน่วยงานสายสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 5.5 ระบบการจัดการความรู้เพ่ือการปรับปรุงการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 มุ่งเน้นบทบาทของการเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่ผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ  โดยมีเนื้อหาสาระที่ใช้ประกอบการด าเนินการคือ  มีการก าหนด  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็น
ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  กลยุทธ์  โครงการ/กิจกรรม  เพ่ือท าเป็นกรอบด าเนินการ
ให้กับทุกหน่วยงาน  ซึ่งจะท าให้อยู่ในทิศทางเดียวกันกับทิศทางของมหาวิทยาลัยฯ  และท้ายที่สุดจะท าให้
เป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ  ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ซึ่งจะท าให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณภาพชั้นน าในประเทศ ที่เน้นการผลิตนักปฏิบัติ
ด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม อย่างยั่งยืน ตอบสนองประชาคมอาเซียน 
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ส่วนที่ 2 ศักยภำพของหน่วยงำน 

ข้อมูลพื้นฐำน  
กองพัฒนำนักศึกษำ 
 

ชื่อหน่วยงำน : กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ที่ตั้ง : อาคารกองพัฒนานักศึกษา (อาคาร 23)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

     744   ถนนสุรนารายณ์   ต.ในเมือง   อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000 
โทรศัพท์ : 044-233059 โทรสาร : 044-253965  อีเมล์ :  dsd@rmuti.ac.th 

 
ประวัติควำมเป็นมำ 

กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดส านักงานอธิการบดี ในโครงสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ซึ่งเกิดข้ึนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.
2548  กองพัฒนานักศึกษาไม่ใช่หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่  แต่เป็นหน่วยงานที่มีชื่อเดิมว่าฝ่ายปกครองใน
โครงสร้างของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาและต่อมาเปลี่ยนเป็นฝ่ายกิจการนักศึกษา  ในโครงสร้างของ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  หน่วยงานในกองพัฒนานักศึกษาปรับเปลี่ยนจาก 9 แผนกงานเดิมในฝ่ายกิจการ
นักศึกษา เป็น  6  ฝ่าย  16  แผนกงานตามคู่มือโครงสร้างของมหาวิทยาลัยประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2550 แต่
ปัจจุบันเพ่ือให้ระบบบริหารจัดการของกองพัฒนานักศึกษามีความคล่องตัวเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามสายงาน 
กองพัฒนานักศึกษา จึงปรับโครงสร้างของหน่วยงานภายในเป็น 5 งาน 14 แผนกงาน  

กองพัฒนานักศึกษามีหน้าที่ในการให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยในด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และการผลิตก าลังคนและพัฒนานักศึกษาทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์และสังคม และการจัด
สวัสดิการต่างๆ แก่นักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาในทุกๆด้าน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ และเป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป 

ปณิธำน นโยบำย วิสัยทศัน์ เป้ำประสงค์ ภำรกิจ 
ปณิธำน  มุ่งพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพพร้อมพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์  

สู่ประชาคมอาเซียน 

วิสัยทัศน์  “กองพัฒนานักศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพที่มีศักยภาพในการพัฒนาและบริการ 
นักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน  
ตอบสนองประชาคมอาเซียน” 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
2. จัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา บุคลากรและศิษย์เก่า 
3. ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม  
4. ส่งเสริมกิจกรรมการบริการวิชาการท่ีมุ่งเน้นจิตสาธารณะ เพ่ือประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
5. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
6. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
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7. สนับสนุนข้อมูล และสร้างงานวิจัย 
8. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้ำหมำย 
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
2. จัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา บุคลากรและศิษย์เก่า 
3. ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมกิจกรรมการบริการวิชาการท่ีมุ่งเน้นจิตสาธารณะ เพ่ือประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
5. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
6. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
7. สนับสนุนข้อมูล และสร้างงานวิจัย 
8. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 
1. สร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานในสังกัด 
2. ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในสังกัด อย่างน้อย  1 ครั้ง ต่อคน ต่อปี  
3. จัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์เพ่ือด าเนินงานให้เพียงพอ 
4. ปรับโครงสร้างทางการบริหารการจัดการ ให้ยืดหยุ่น และทันสมัย 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีทางด้านของภูมิปัญญา ดนตรี กีฬา และวัฒนธรรม ประเพณี                      

กับหน่วยงานภายใน และชุมชนภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
6. สนับสนุนและปลุกจิตส านึกให้คณาจารย์ นักศึกษา และชุมชน ได้มีส่วนร่วม ในการท านุบ ารุง

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย 
7. น าระบบประกันคุณภาพ ISO 9001:2000 มาใช้ 

วัฒนธรรมองค์กร QA TEAMS 
Q  Quality (คุณภาพ) กองพัฒนานักศึกษาส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ 
A Accountability (ความรับผิดชอบ) บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  
           โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
T Team Work (การท างานเป็นทีม) บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาร่วมกันปฏิบัติงานด้วยความสามัคคี  
      และมุ่งให้งานออกมาอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
E Enthusiasm (ความกระตือรือร้น) กองพัฒนานักศึกษาปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้นเพื่อให้งาน 
 บรรลุผลส าเร็จ 
A Altruism (ความไม่เห็นแก่ตัว) กองพัฒนานักศึกษาปฏิบัติงานโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของนักศึกษา  
 และมหาวิทยาลัยเป็นหลัก 
M Moral (คุณธรรม จริยธรรม) บุคลากรของกองพัฒนานักศึกษาการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและ 
 จริยธรรม 
S Service Mind (มีจิตบริการ) บุคลากรของกองพัฒนานักศึกษาปฏิบัติงานด้วยจิตบริการ 
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ค่ำนิยม (Value) 

DSD  
D Development (การพัฒนา) บุคลากรกองพัฒนานักศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพการท างานอย่างต่อเนื่อง 
S Systematic (มีระบบ) บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาท างานอย่างมีระบบ 
D Determination (ความแน่วแน่ มุมานะ) บุคลากรของกองพัฒนานักศึกษามีความมุ่งม่ัน ตั้งใจ และมุ

มานะในการปฏิบัติงาน              
 

โครงสร้ำงของกองพัฒนำนักศึกษำ 
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อัตลักษณ์บัณฑิตมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 
“บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ” 

เอกลักษณ์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งการสร้างอาชีพเฉพาะทาง” 

คุณลักษณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน (Student Characteristics) 

Technology Literacy    =  มีความรู้ทางเทคโนโลยี 

Effective Communication   =  มีทักษะการติดต่อสื่อสาร 

Collaboration     =  มีความร่วมมือกับส่วนรวม 

Ethics andMorality    =  มีคุณธรรม และ จริยธรรม 

Corporate Social Responsibility  =  มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

Professional skill    =  มีทักษะวิชาชีพ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduates desired) 
 

 ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ 
 

1. มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว วิชาชีพ  สังคม และประเทศชาติ 
2.  มีความรู้ และประสบการณ์การ เรี ยนรู้ ในสาขาวิชาที่ ศึกษา  สามารถปฏิบัติ ง านในสาขา 
     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 เพ่ือการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้ 
 
 ตำมอัตลักษณ์บัณฑิต 

1. มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ พร้อมปฏิบัติงานวิชาชีพ 
2. สามารถพัฒนางานและแก้ปัญหางานเพ่ือบรรลุเป้าหมายได้ 
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน ภำยนอก (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  เพ่ือการวางแผนยุทธศาสตร์  เป็นการวิเคราะห์
สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบ  หรือมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา  
การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายในเป็นการศึกษาองค์ประกอบภายในมหาวิทยาลัยฯ  ที่มีผลกระทบต่อ
การด าเนินงาน  การบริหารจัดการ  อันจะเป็นการบ่งบอกถึงจุดแข็ง (Strength)  และจุดอ่อน (Weakness)  
ของการด าเนินงาน  ส่วนการวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอก  เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก
ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เป็นทั้งโอกาส (Opportunities)  และอุปสรรค (Threats) 

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก (SWOT Analysis) ของกองพัฒนำนักศึกษำ 

จุดแข็ง (Strength)    
1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน ส่งเสริมและให้ความส าคัญด้านการพัฒนานักศึกษา 
2. การด าเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาตอบสนองต่อวิสัยทัศน์/กลยุทธ์/แผนของมหาวิทยาลัย 
3. มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมภายใต้ทรัพยากรที่จ ากัดอย่างคุ้มค่า 
4. บุคลากรมีความสามัคคี ท างานเป็นทีม มีความเสียสละและมีจิตส านึกในการให้บริการ 
5. บุคลากรมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ความรู้ความสามารถหลากหลายเหมาะสมกับหน้าที่ 

 
จุดอ่อน (Weakness)   

1. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษายังไม่เป็นปัจจุบัน 
2. ขาดการวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ในการด าเนินงาน 
3. ขาดระบบฐานข้อมูลที่จ าเป็นในการใช้บริหารจัดการองค์กร 
4. ขาดระบบและกลไกในการสร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
5. สถานที่และที่ตั้งไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและการติดต่อ

ประสานงาน 
6. มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนให้ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นน้อย 
7. บุคลากรได้รับโอกาสในการบรรจุเป็นพนักงานน้อย 
8. บุคลากรยังขาดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ และขาดความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 

 
โอกำส (Opportunities) 

1. มหาวิทยาลัยให้การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2. มีการตรวจสอบติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งจาก  สกอ. (ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา) สมศ. (ส านักงานรับรอง  มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) และ ก.พ.ร 
(ส านักงานคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการ) 

3. หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการด าเนินงาน 
4. ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญในงานพัฒนานักศึกษา 

 



 
 

8 

ส่วนที่ 3 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 
กำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

ยุทธศำสตร์ชำติ นโยบายที่ 4 :  การศึกษา และเรียนรู้ 
การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

นโยบายที่ 7 :  การ
ส่งเสริมบทบาท และ
การใช้โอกาสใน
ประชาคมอาเซียน 

นโยบายที่ 8 :  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย  
พัฒนาและนวัตกรรม 

ยุทธศำสตร์กระทรวง 
ศึกษำธิกำร 

ผลิตและพัฒนาก าลังคน ให้สอดคล้องกับความต้องการ รองรับ
การพัฒนาประเทศ (1) 

หลักสตูรและกระบวนการ
เรียนรู้ (2) 

การวิจัยเพื่อพัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ (10) 

ยุทธศำสตร์ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร 
กำรอุดมศึกษำ   

1.เปลี่ยนระบบการน า 
องค์กรให้ขับเคลื่อน
อุดมศึกษาแบบองค์รวม 

2.พัฒนาอาจารย์ให ้
เป็นมืออาชีพและพัฒนาผูเ้ชี่ยวชาญ
มืออาชีพให้เป็นอาจารย ์

3.ยกระดับคณุภาพ 
บัณฑิตอยา่งก้าวกระโดด 

4.ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศกึษาเพื่อ
ขับเคลื่อนสถาบันอดุมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย 
เทคโนโลยี 

รำชมงคลอีสำน 

1. ผลิตบณัฑิต
เพื่อตอบสนอง
ตลาดแรงงาน 

 

2. ส่งเสรมิ
งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์  
และนวัตกรรม 

 

3. เพิ่มศักยภาพ
การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

 

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์
พลังงาน สิ่งแวดล้อมและ 
สนองโครงการพระราชด าร ิ

 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

 

นโยบายที่ 6 :  การ
เพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 

ยุทธศำสตร์ 
กองพัฒนำนักศึกษำ 

1. สนับสนุน
การผลิตบณัฑิต
เพื่อตอบสนอง
ตลาดแรงงาน 

 

4. สนับสนุนการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น
อนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อมและ 
สนองโครงการพระราชด าร ิ

5. สนับสนุนการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ ให้มีประสิทธิภาพ 
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กำรเชื่อมโยงประเด็นยุทธศำสตร์ระดับประเทศ กระทรวงศึกษำธิกำร และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอสีำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายรัฐบาล 4. การศึกษา และเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

ประเด็นนโยบาย นโยบาย 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยสง่เสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพ่ือให้สามารถมีความรู้ และทักษะใหม่ 

นโยบาย 4.8 อนุรักษ์ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมภาษาไทย 
และภาษาถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

นโยบาย 8.2 เร่งเสริมสร้างสังคม นวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียน
การสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์  

ยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบฯ 

3. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

4.การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า 
และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน 

แผนงาน 
(แผนงบประมาณ) 

3.5 การด าเนินภารกจิพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
3.1.2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

4.7 การด าเนินภารกจิพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนยทุธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน         
4.1.6 ส่งเสรมิและพฒันา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

2.6 ส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนา 

เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 
(เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

คนไทยทกุคน ได้เรียนรูต้ลอด
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมี
ศักยภาพ ที่สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาของประเทศ 

สังคมไทยมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
จิตส านึก ค่านยิมที่ดีงาม รักษามรดกทาง
วัฒนธรรม และเขา้ใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 

ประเทศมีการวิจยัและพัฒนา เพื่อสร้าง
และสะสมองค์ความรู้ ที่มีศักยภาพ
เพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตร์กระทรวง ผลิตและพัฒนาก าลังคน ให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการ รองรับการพัฒนาประเทศ (1) 

หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ 
(2) 

การวิจยัเพื่อพัฒนา และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (10) 

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยฯ 

1. ผลิตบัณฑิต
เพื่อตอบสนอง
ตลาดแรงงาน 

5. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
ให้มี
ประสิทธภิาพ 

3. เพิ่ม
ศักยภาพการ
บริการวิชาการ
แก่สังคม 

4. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อนุรักษ์พลังงาน 
สิ่งแวดล้อม และสนอง
โครงการพระราชด าร ิ

2. ส่งเสริม
งานวิจัย  
สิ่งประดิษฐ์  
และนวัตกรรม 

กลยุทธห์น่วยงาน 1. พัฒนาหลักสูตร 
2. พัฒนาศูนย์ต่างๆ 
3. พัฒนาอุตสาหกรรม
ด้านต่างๆ 
4. Smart Community  
5. Smart University 
of Technology 
6. พัฒนา Soft Skill 
7. พัฒนาบัณฑิตสู่
ศตวรรษท่ี 21 
8. พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
9.บูรณาการการเรียนกับ
การท างาน WiL 
10. สร้างความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ  
11. ส่งเสริมการสอบ
เพื่อรับใบประกอบ
วิชาชพี  
12. ส่งเสริมทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ  
13. ส่งเสริมความรู้
ประชาคมอาเซียน 

1. ยกระดับสมรรถนะด้าน
การคลังและพัสดุ 
2. พัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการงบประมาณ 
3. ยกระดับสมรรถนะ 
บุคลากรมุ่งผลสัมฤทธิ ์
4. เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานกิจการสภาฯ/
กรรมการประจ าหน่วยงาน 
5. ยกระดับสมรรถนะ
กระบวนการท างานด้าน
บริหารจัดการของ
หน่วยงานสายสนับสนนุ 
6.พัฒนาระบบและกลไก
รองรับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
7.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสื่อสาร , ภูมิทัศน์
ระบบสาธารณูปโภค 
9. พัฒนาระบบการจัดการ
ความรู ้

1. สร้างชุมชนต้นแบบ
หมู่บ้านราชมงคลอีสาน
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ส่งเสริมการ
ให้บริการวิชาการที่เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความเชี่ยวชาญการ
พัฒนาชุมชน 
 
 

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน /อาเซียน 
2. เพิ่มประสิทธิภาพของ
บุคลากรในด้านการอนุรักษ์ สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมฯ 
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ทางด้านการอนุรักษส์ืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมฯ 
4. สร้างเครือข่ายด้าน 
ศิลปวัฒนธรรมฯ 
5.บูรณาการร่วมกับการเรียน
การสอน งานวิจัย ฯลฯ 
6. รณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพ 
และสร้างเครือข่ายด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
7 . ส่งเสริมบุคลากรและ
นักศึกษาในการร่วมกิจกรรม
โครงการสนองพระราชด าร ิ

1. การพัฒนา
ศักยภาพของ
อาจารย์และ
นักวิจัยในการ
ท าผลงาน
ทางวิชาการ 
2. พัฒนา
ระบบกลไก
เพื่อสนับสนุน
การสร้างและ
การผลิตผล
งานวิจัยหรือ
งาน
สร้างสรรค์ที่
น าไปใช้
ประโยชน ์
 

8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา  
และนวัตกรรมและวัฒนธรรม 

2. การสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศภายใน 
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ควำมเชื่อมโยงฯ ประชำคมอำเซียนของสถำบันอุดมศกึษำของรัฐในก ำกับส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายรัฐบาล 7.การส่งเสริมบทบาท และการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

ประเด็นนโยบาย
ย่อย  

กลยุทธ์/
วิธีด าเนินการ 

นโยบาย 7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข่งขนัของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ โดยสอดคล้องกับข้อตกลงในการ
เคลื่อนย้ายในด้านสินค้าบริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่เปิดเสรีมากขึ้น 
โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมของไทย ให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถด าเนินธุรกิจ
ร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อน าไปสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ฐานการผลิตสินค้าหลายชนิด และธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนขยายฐาน
การผลิตในประเทศอืน่ ในอาเซียนมาเป็นเวลานานแล้ว ตลอดจนกลุ่มการผลิตที่ผู้ประกอบการของไทยเตรียม
ที่จะขยายฐานการผลิตเพิ่มเติมอีกหลายชนิด ซึ่งช่วยให้ประเทศไทย มีฐานการผลิตสินค้าคุณภาพหลากหลาย 
เพื่อขายในตลาดต่าง ๆ ได้มากขึ้น ทั้งในอาเซียนและในตลาดโลก และเป็นการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านใน
กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบฯ 

2.ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ 

แผนงาน 
(แผนงบประมาณ) 

                แผนงานรอง: ส่งเสรมิความสมัพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง 

เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

แผนงานรอง: ส่งเสริมความสมัพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง 

นโยบายการจัดสรร
งบประมาณ 

(แนวทางการจัดสรร
งบประมาณ) 

2.13.1 ส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และนานา
ประเทศ รวมทั้งจัดท าแผนและส่งเสริมการอ านวยความสะดวกในการเช่ือมโยง
ระหว่างประเทศ ตลอดจนสร้างโอกาสของประเทศไทย ในการเป็นประตูการค้า และ
การลงทุนในภูมิภาค 

เป้าหมายให้บริการ
กระทรวง 

นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์กระทรวง นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมเสรมิสร้างความสมัพันธ์ และพฒันาความร่วมมอืกับประเทศในภูมิภาค 

เป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน 

เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพฒันาความร่วมมือ
กับประเทศในภมูิภาค 

กลยุทธห์น่วยงาน เตรียมความพร้อมและส่งเสริมความตระหนักรูเ้กี่ยวกับอาเซียนและการเป็นประชาคม
อาเซียนและกรอบความร่วมมืออ่ืนๆ 

โครงการ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
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ควำมเชื่อมโยงฯ ด้ำนกำรท่องเท่ียวของสถำบันอุดมศึกษำของรัฐในก ำกับส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายรัฐบาล 6.การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ประเด็นนโยบาย
ย่อย  

กลยุทธ์/
วิธีด าเนินการ 

นโยบาย 6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบ
จากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะท าได้ และสร้างสางจูงใจ
และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่ง
ท่องเที่ยว อันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกัน หรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่นกลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่นน้ าพุร้อนธรรมชาติ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชุมชน 
รวมทั้งพัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่วในประเทศ ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิม และแหล่งท่องเทีย่วใหม่ โดยเน้นการให้
ความรู้ และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ 
ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบฯ 

2. การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

แผนงาน 
(แผนงบประมาณ) 

แผนงานยุทธศาสตร์ 2.7 : สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 

เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึน้ 

นโยบายการจัดสรร
งบประมาณ 

(แนวทางการจัดสรร
งบประมาณ) 

2.7.5 พัฒนาระบบข้อมูลการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ปรับปรุง
กฎระเบียบให้ทันสมัย เอื้อต่อการแข่งขัน รวมทั้งพัฒนาบุคลากร และผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยว 

เป้าหมายให้บริการ
กระทรวง 

นักเรียน นักศึกษา มัคคุเทศก์ และประชาชน ได้รับการอบรม สัมมนา ให้มีทักษะ ความรู้ 
ความเข้าใจ มีการอนุรักษ์สถานท่ีท่องเท่ียวของประเทศ เพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านการ

ท่องเท่ียว เพื่อให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ (87) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ และรองรับการพัฒนาประเทศ 

เป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บุคลากร ชุมชน ให้มีทักษะทางด้านภาษา และมีความรู้
ความเข้าใจ ในศิลปวัฒนธรรมไทย 

กลยุทธห์น่วยงาน พัฒนานักศึกษา บุคลากร และชุมชน ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจทางด้าน
ภาษา และศลิปวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
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5. มคีวามสามารถในการใช้ภาษา และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ตลอดจนสามารถ
ใช้เทคโนโลยี คอมพวิเตอร์ และสารสนเทศในการส่ือสาร เพือ่การศึกษา และการปฏับัติ
งานในวิชาชีพได้

8. เคารพสิทธิ และรับฟงัความคิดเห็นผู้อืน่

7. อยู่อย่างพอเพยีง และสามารถอยู่ร่วมกบัผู้อืน่ได้อย่างมคีวามสุข

9. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ถูกกาลเทศะ และเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ

1. มวิีนัย ซ่ือสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว วิชาชีพ สังคมและประเทศชาติ 5. มคีวามมุง่มัน่ ใฝ่รู้ ขยันหมัน่เพยีรในการศึกษาเล่าเรียน

6. มนี้้าใจเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ และเมตตากรุณาต่อผู้อืน่

4. มคีวามสามารถในการปรับตัว การท้างานเป็นทีม มภีาวะผู้น้า มกีารวางแผนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง

3. มคีวามสามารถในการคิด วิเคราะห์ และริเร่ิมสร้างสรรค์ โดยใช้ข้อมลูและ
ประสบการณ์ ของตนในการแกไ้ขปัญหาการท้างานได้

2. สามารถพฒันางานและ
แกป้ัญหาเพือ่บรรลุเป้าหมาย
ได้

แผนภูมิแสดงความเช่ือมโยงการพัฒนาบัณฑิตใหม้ีคุณลกัษณะบัณฑิตทีพึ่งประสงค์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน

อัตลกัษณบั์ณฑิต

3. มวิีนัยในตนเอง ตรงต่อเวลา มคีวามเสียสละ มจีิตสาธารณะ มคีวาม
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

4. ประพฤติตนเอป็นแบบอย่างท่ีดี รักความเป็นไทย มคีวามออ่นน้อมถ่อมตน
 และมกีริิยามารยาทท่ีดีงาม

2. มคีวามรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาท่ีศึกษา สามารถปฏิบัติงานในสาขา
วิชาชีพในสถานการณ์ต่างๆ ได้

คุณลกัษณะบัณฑิตทีพึ่งประสงค์

ข้อก าหนดด้านคุณธรรม จรยิธรรม มทร.อีสาน

1.ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์งานวิชาชีพ

ตามกรอบ TQF

1. มคีวามรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

2. มคีวามซ่ือสัตย์สุจริต กตัญญูรู้คุณ
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“กองพัฒนานักศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพที่มีศักยภาพในการพัฒนาและบริการ 
นักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ตอบสนองประชาคมอาเซียน” วิสัยทัศน์ 

4.สนุบสนุนการท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

5.สนุบสนุนการบริหารจัดการโดยยึด
หลักการบริหารจัดการที่ดี 
 

1.สนุบสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการ
ของผูร้ับบริการ 
 
 

พันธกิจ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ 

สรุปภำพรวมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกองพัฒนำนักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557 – 2560) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. สนุบสนุนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม 
และสนองโครงการพระราชด าร ิ

5. สนุบสนุนพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ 

4.1 การส่งเสรมิสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม/ 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
4.2 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
4.3 การสนองโครงการพระราชด าร ิ

5.2 ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพ 
5.3 ระบบการบริหารกิจการสภาของมหาวิทยาลัย/
กรรมการประจ าหน่วยงาน และการติดตามตรวจสอบ
ที่มีประสิทธิภาพ 
5.4 ระบบบริหารจัดการของหน่วยงานสายสนับสนุน
ที่มีประสิทธิภาพ 
5.5 ระบบการจัดการความรู้เพื่อการปรบัปรุงการ
ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 
5.6 ระบบบริหารจัดการการบรกิารด้าน 

1. สนุบสนุนผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนอง
ตลาดแรงงาน 

1.1 บัณฑิตนักปฏิบัติ ทีส่ามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมืออาชีพและสามารถแข่งขนัได้ใน
ประชาคมอาเซียน 
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วิสัยทัศน์ (Vision)  
“กองพัฒนำนักศึกษำเป็นองค์กรคุณภำพที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำและบริกำรนักศึกษำ ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อพัฒนำชุมชนและสังคมอย่ำงยั่งยืน ตอบสนองประชำคมอำเซียน” 

 

ปร
ะส
ิทธ

ิผล
 

ตำ
มพ

ันธ
กิจ

 
คุณ

ภำ
พก

ำร
ให
้บร
ิกำ
ร 

ปร
ะส
ิทธ

ิภำ
พข

อง
กำ
รป
ฏิบ

ัติ
รำ
ชก

ำร
 

กำ
รพ

ัฒ
นำ
อง
ค์ก

ร 

1.ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองตลาดแรงงาน 4.ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนรุักษ์
พลังงานสิ่งแวดล้อม  

และสนองโครงการพระราชด าร ิ

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ 

 

ความเชื่อม่ันต่อคุณภาพบัณฑิตของ
สถานประกอบการ 

สร้างสรรค์ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ
ร่วมกันภายใต้บันทึกข้อตกลง (MOU) 

สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อนรุักษ์พลังงาน สู่สังคมไทยและสนอง

โครงการพระราชด าริฯ 

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 

ผู้เรียนมีคุณภาพตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน 

บัณฑิตมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พงึประสงค์
ตอบสนองต่อสังคมไทยและอาเซียน 

เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน สิ่งแวดล้อม 

และโครงการพระราชด าริฯ 

ลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงาน 

สิ่งแวดล้อมได้มาตรฐานตามเกณฑ์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพ
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  

มีระบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติอย่างมืออาชีพ 

เพิ่มโอกาสการเข้าถึงสถานประกอบการของบัณฑิต 

ยกระดับมาตรฐานการสอนรายวิชาที่ใช้สอบใบประกอบ
วิชาชีพ 

มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และโครงการพระราชด าริฯ
สามารถน ามาบูรณาการกบัการเรียนการสอน 

การบริการวิชาการ  และการวิจัยได ้

สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านโครงการ
พระราชด าริฯ  และด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ลดรอบระยะเวลาการให้บริการ 

มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

พัฒนาหลักสตูรและส่งเสริมการผลติ
บัณฑิตให้ตอบสนองกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน/ 

สถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต 

รณรงค์ใหบุ้คลากรภายในเห็นความส าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมการอนรุักษ์พลงังานสิ่งแวดล้อม 

และการสนองโครงการพระราชด าริฯ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบ
เครือข่ายความร่วมมือท้ังในและต่างประเทศ

ให้มีประสิทธิภาพ 

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน 

พัฒนาบุคคลากรใหม้ีองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมการอนรุักษ์พลงังาน และ

สิ่งแวดล้อมและการสนองโครงการพระราชด าริฯ 

ได้รับความร่วมมือจากทั้งภายในและ
ภายนอกในการส่งเสริมการปฏิบัติงาน 

Strategy Map กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560 

บูรณาการการจัดการองค์ความรู้ใน
องค์กรเพือ่ถ่ายทอดสู่ภายนอก 
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แนวทำงกำรพัฒนำกองพัฒนำนักศึกษำ 
  

กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีแนวทางในการ
พัฒนาการด าเนินงานงาน ดังนี้ 

1. พัฒนางานด้านการพัฒนานักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษามุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา
ให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน อย่างสมดุล เพ่ือให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และการสร้าง
เครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยฯ 
สนับสนุนให้บริการค าปรึกษาในการจัดกิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์  
 

2. พัฒนางานด้านบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษามุ่งเน้นการจัดให้บริการงานสุขภาพ งาน
ไปรษณีย์ งานอุบัติเหตุ อุปกรณ์กีฬา หอพักนักศึกษา  การบริการให้ค าปรึกษาและแนะแนว ทุน
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ทุนให้เปล่า จัดนักศึกษาท างานโดยมีรายได้พิเศษ เพ่ือพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว การจัดสุนทรียภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  และตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ 
 

3. พัฒนางานด้านการวิจัย กองพัฒนานักศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดศึกษาค้นคว้า
งานวิจัย  สร้างองค์ความรู้  โดยการศึกษา วิเคราะห์เปรียบเทียบงานที่รับผิดชอบ และจัดท าเป็น
ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานของกองพัฒนานักศึกษา 
 

4. พัฒนางานด้านบริการวิชาการแก่สังคม กองพัฒนานักศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการวิชาการ
ทางด้านการพัฒนาและการบริการ นักศึกษาแก่สังคม 
 

5. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก      
- ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ (KM) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาต่อ เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิในระดับที่สูงขึ้น 

 

กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ระดับ ส ำนัก สถำบัน กอง วิทยำลัย ศูนย์ หน่วยงำน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ / 
เป้ำประสงค์  / ตัวชี้วัด  

เป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัดระดับ หน่วยงำนสำยสนับสนุน 22 หน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 

มหำวิทยำลัย สนง.วข. สวท. สวส. สวพ. สอ. กนผ. กค. กก. กพศ. กบค. วทบ. สศท. ศว. ศกน. ศอพ. ศทท. สกส. สกม. ศศนช. ตสน. 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองตลำดแรงงำน 
เป้ำประสงค์ที ่1.1 บัณฑิตนักปฏบิัติที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมืออำชีพ และสำมำรถแข่งขนัได้ในประชำคมอำเซียน 
1.1.1 ร้อยละความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า 3.51 ของผู้ใช้
บัณฑิตที่มตี่อการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิต 

82 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.2 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้
งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 

80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3 ร้อยละของบัณฑิตที่
สอบผ่านและได้รับใบ
ประกอบวิชาชีพ/ใบรับรอง
จากสถาบันท่ีเกี่ยวข้องใน
สาขาวิชาชีพ 

82 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.4 ร้อยละของนักศึกษาที่
สอบผ่านภาษาอังกฤษ ก่อน
ส าเรจ็การศึกษาตาม
มาตรฐานทีส่ถาบันก าหนด 

50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ / 
เป้ำประสงค์  / ตัวชี้วัด  

เป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัดระดับ หน่วยงำนสำยสนับสนุน 22 หน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 

มหำวิทยำลัย สนง.วข. สวท. สวส. สวพ. สอ. กนผ. กค. กก. กพศ. กบค. วทบ. สศท. ศว. ศกน. ศอพ. ศทท. สกส. สกม. ศศนช. ตสน. 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมงำนวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
เป้ำประสงค์ที ่2.1 ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีคุณภำพและมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ 
2.1.1 ระดบัความส าเรจ็ของ
ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์และนักวิจัย 

4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2.1.2 จ านวนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน ์

122 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : เพ่ิมศักยภำพกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

3.1.1 ระดบัความส าเรจ็ของ
การบริการวิชาการแก่สังคม 

5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่นอนุรักษ์พลังงำนสิ่งแวดล้อม และสนองโครงกำรพระรำชด ำริ 
เป้ำประสงค์ที ่4.1 กำรส่งเสริมสนับสนนุศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
4.1.1 ระดบัความส าเรจ็ของ
แผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม/ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5 - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - 

เป้ำประสงค์ที ่4.2 กำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 
4.2.1 จ านวนครั้งในการ
รณรงค์ด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

15 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 

4.2.2 ร้อยละของหน่วยไฟฟ้า
ที่ลดลง 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ / 
เป้ำประสงค์  / ตัวชี้วัด  

เป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัดระดับ หน่วยงำนสำยสนับสนุน 22 หน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 

มหำวิทยำลัย สนง.วข. สวท. สวส. สวพ. สอ. กนผ. กค. กก. กพศ. กบค. วทบ. สศท. ศว. ศกน. ศอพ. ศทท. สกส. สกม. ศศนช. ตสน. 

เป้ำประสงค์ที ่4.3 กำรสนองโครงกำรพระรำชด ำริ 
4.3.1 ร้อยละของบุคลากร
และนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการสนองพระราชด าร ิ

85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 : พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
เป้ำประสงค์ที ่5.1 ระบบกำรคลังและพัสดุ ที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 
5.1.1 ระดบัความส าเรจ็ของ
การด าเนินงานตามกลยุทธ์

ทางการเงิน 

5 5 - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - 

5.1.2 ระดบัความส าเรจ็ของ
การด าเนินงานตามระบบงาน
พัสด ุ

5 5 - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - 

5.1.3 ร้อยละของงบประมาณ
เงินรายได้ที่เพ่ิมขึ้น 

12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

เป้ำประสงค์ที ่5.2 ระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ท่ีมีประสทิธิภำพ 
5.2.1 ระดับความส าเรจ็ของ
การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

5 5 - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - 

เป้ำประสงค์ที ่5.3 ระบบกำรบริหำรกิจกำรสภำของมหำวิทยำลัย / กรรมกำรประจ ำหน่วยงำน และกำรติดตำมตรวจสอบที่มีประสิทธิภำพ 
5.3.1 ระดับความส าเรจ็ของ
การบริหารงานกิจการสภา
ของมหาวิทยาลัย/กรรมการ
ประจ าหน่วยงาน 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ / 
เป้ำประสงค์  / ตัวชี้วัด  

เป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัดระดับ หน่วยงำนสำยสนับสนุน 22 หน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 

มหำวิทยำลัย สนง.วข. สวท. สวส. สวพ. สอ. กนผ. กค. กก. กพศ. กบค. วทบ. สศท. ศว. ศกน. ศอพ. ศทท. สกส. สกม. ศศนช. ตสน. 

5.3.2 ระดับความส าเรจ็ของ
ระบบตดิตามตรวจสอบ 

5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 

เป้ำประสงค์ที ่5.4 ระบบบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนสำยสนับสนุนที่มีประสิทธิภำพ 
5.4.1 ร้อยละเฉลี่ยความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่อ
ระบบบรหิารจดัการของ
หน่วยงานสายสนับสนุน 

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

เป้ำประสงค์ที ่5.5 ระบบกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือกำรปรับปรุงกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
5.5.1 ระดับความส าเรจ็ของ
การด าเนินงานตามแผนการ
จัดการความรู้ในองค์กร 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

หมำยเหตุ   อักษรย่อของหน่วยงำนสำยสนับสนนุ  มีควำมหมำย ดังนี้  
1. สนง.วข.  หมายถึง  ส านักงานวิทยาเขต ( สุรินทร์  ขอนแก่น  สกลนคร ) 
2. สวท.   หมายถึง  ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน 

3. สวส. หมายถึง  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4. สวพ. หมายถึง  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5. สอ. หมายถึง  ส านักงานอธิการบด ี

6. กนผ. หมายถึง  กองนโยบายและแผน 

7. กค. หมายถึง  กองคลัง 
8. กก.   หมายถึง  กองกลาง 
9. กพศ.   หมายถึง  กองพัฒนานักศึกษา 

10. กบค.   หมายถึง  กองบริหารงานบุคคล  

11. วทบ.   หมายถึง  วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธรุกิจ 
12. สศท.   หมายถึง  ส านักศึกษาท่ัวไป 
13. ศว.   หมายถึง  ศูนย์เทคโนโลยีชณุหะวณั 
14. ศกน.   หมายถึง  ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง 
15. ศอพ.   หมายถึง  ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนกลาง 
16. ศทท.   หมายถึง  ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกลุาร้องไห ้
17. สกส.   หมายถึง  ส านักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย 
18. สกม.   หมายถึง  ส านักงานกฎหมาย 
19. ศศนช.   หมายถึง  ศูนย์ศึกษานานาชาต ิ
20. ตสน.   หมายถึง  หน่วยตรวจสอบภายใน 
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กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยเป้ำหมำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ระดับ ส ำนัก สถำบัน กอง วิทยำลัย ศูนย์ หน่วยงำน  

ประเด็นยุทธศำสตร์ / 
เป้ำประสงค์  / ตัวชี้วัด  

เป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัดระดับหน่วยงำนสำยสนับสนุน 22 หน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

มหำวิทยำลัย สนง.วข. สวท. สวส. สวพ. สอ. กนผ. กค. กก. กพศ. กบค. วทบ. สศท. ศว. ศกน. ศอพ. ศทท. สกส. สกม. ศศนช. ตสน. 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองตลำดแรงงำน 
เป้ำประสงค์ที ่1.1 บัณฑิตนักปฏบิัติที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมืออำชีพ และสำมำรถแข่งขนัได้ในประชำคมอำเซียน 
1.1.1 คะแนนคุณภาพบณัฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ  

3.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.2 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้
งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 

80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3 ระดับความส าเรจ็ใน
การจัดการศึกษาโดยใช้เกณฑ์
มาตรฐานการผลิตบณัฑตินัก
ปฏิบัติราชมงคลอีสาน 

5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.4 ร้อยละของนักศึกษาที่
สอบผ่านภาษาอังกฤษ  
ก่อนส าเร็จการศึกษาตาม
มาตรฐานทีส่ถาบันก าหนด 

50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 



 
 

21 

ประเด็นยุทธศำสตร์ / 
เป้ำประสงค์  / ตัวชี้วัด  

เป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัดระดับหน่วยงำนสำยสนับสนุน 22 หน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

มหำวิทยำลัย สนง.วข. สวท. สวส. สวพ. สอ. กนผ. กค. กก. กพศ. กบค. วทบ. สศท. ศว. ศกน. ศอพ. ศทท. สกส. สกม. ศศนช. ตสน. 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมงำนวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
เป้ำประสงค์ที ่2.1 ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีคุณภำพและมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ 
2.1.1 ระดบัความส าเรจ็ของ
ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์และนักวิจัย 

4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2.1.2 จ านวนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน ์

127 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : เพ่ิมศักยภำพกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

3.1.1 ระดบัความส าเรจ็ของ
การบริการวิชาการแก่สังคม 

5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่นอนุรักษ์พลังงำนสิ่งแวดล้อม และสนองโครงกำรพระรำชด ำริ 
เป้ำประสงค์ที ่4.1 กำรส่งเสริมสนับสนนุศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
4.1.1 ระดบัความส าเรจ็ของ
แผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม/ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5 5 - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - 

เป้ำประสงค์ที ่4.2 กำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 
4.2.1 ระดบัความส าเรจ็ของ
การบริหารจัดการ Green 
University 

5 5 - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - 

4.2.2 ร้อยละของหน่วยไฟฟ้า
ที่ลดลง 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ / 
เป้ำประสงค์  / ตัวชี้วัด  

เป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัดระดับหน่วยงำนสำยสนับสนุน 22 หน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

มหำวิทยำลัย สนง.วข. สวท. สวส. สวพ. สอ. กนผ. กค. กก. กพศ. กบค. วทบ. สศท. ศว. ศกน. ศอพ. ศทท. สกส. สกม. ศศนช. ตสน. 

เป้ำประสงค์ที ่4.3 กำรสนองโครงกำรพระรำชด ำริ 
4.3.1 ร้อยละของหน่วยงาน
ภายในที่มีโครงการร่วมสนอง
พระราชด าร ิ

80               80      

4.3.2 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
จ านวนบทความทางวิชาการ
หรืองานวิจัยท่ีไดเ้ข้าร่วมใน
งานนิทรรศการทรัพยากรไทย  

4               4      

4.3.3 จ านวนหน่วยงาน
เครือข่ายเข้าร่วมงานสนอง
พระราชด าริเพิ่มขึ้นจากการ
แนะน าของมหาวิทยาลัย  

4               4      

4.4.4  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้
เข้าชมและใช้แหล่งเรียนรู้
โครงการพระราชด าร ิ

5               5      

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 : พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
เป้ำประสงค์ที่ 5.1 ระบบกำรคลังและพัสดุ ที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 
5.1.1 ระดบัความส าเรจ็ของ
การด าเนินงานตามกลยุทธ์

ทางการเงิน 

5 5 - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - 

5.1.2 ระดบัความส าเรจ็ของ
การด าเนินงานตามระบบงาน
พัสด ุ
 

5 5 - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ / 
เป้ำประสงค์  / ตัวชี้วัด  

เป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัดระดับหน่วยงำนสำยสนับสนุน 22 หน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

มหำวิทยำลัย สนง.วข. สวท. สวส. สวพ. สอ. กนผ. กค. กก. กพศ. กบค. วทบ. สศท. ศว. ศกน. ศอพ. ศทท. สกส. สกม. ศศนช. ตสน. 

5.1.3 ร้อยละของงบประมาณ
เงินรายได้ที่เพ่ิมขึ้น 

12 12 - - - - - - 12 - - - - - - - - - - - - 

เป้ำประสงค์ที่ 5.2 ระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ท่ีมีประสทิธิภำพ 
5.2.1 ระดับความส าเรจ็ของ
การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

เป้ำประสงค์ที่ 5.3 ระบบกำรบริหำรกิจกำรสภำของมหำวิทยำลัย / กรรมกำรประจ ำหน่วยงำน และกำรติดตำมตรวจสอบที่มีประสิทธิภำพ 
5.3.1 ระดับความส าเรจ็ของ
การบริหารงานกิจการสภา
ของมหาวิทยาลัย/กรรมการ
ประจ าหน่วยงาน 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5.3.2 ระดับความส าเรจ็ของ
ระบบตดิตามตรวจสอบ 

5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 

เป้ำประสงค์ที ่5.4 ระบบบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนสำยสนับสนุนที่มีประสิทธิภำพ 
5.4.1 ร้อยละเฉลี่ยความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่อ
ระบบบรหิารจดัการของ
หน่วยงานสายสนับสนุน 

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

เป้ำประสงค์ที ่5.5 ระบบกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือกำรปรับปรุงกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
5.5.1 ระดับความส าเรจ็ของ
การด าเนินงานตามแผนการ
จัดการความรู้ในองค์กร 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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หมำยเหตุ   อักษรย่อของหน่วยงำนสำยสนับสนนุ  มีควำมหมำย ดังนี้  
 

1. สนง.วข.  หมายถึง  ส านักงานวิทยาเขต ( สุรินทร์  ขอนแก่น  สกลนคร ) 
2. สวท.   หมายถึง  ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน 

3. สวส. หมายถึง  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4. สวพ. หมายถึง  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5. สอ. หมายถึง  ส านักงานอธิการบด ี

6. กนผ. หมายถึง  กองนโยบายและแผน 

7. กค. หมายถึง  กองคลัง 
8. กก.   หมายถึง  กองกลาง 
9. กพศ.   หมายถึง  กองพัฒนานักศึกษา 

10. กบค.   หมายถึง  กองบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

11. วทบ.   หมายถึง  วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธรุกิจ 
12. สศท.   หมายถึง  ส านักศึกษาท่ัวไป 
13. ศว.   หมายถึง  ศูนย์เทคโนโลยีชณุหะวณั 
14. ศกน.   หมายถึง  ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง 
15. ศอพ.   หมายถึง  ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนกลาง 
16. ศทท.   หมายถึง  ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกลุาร้องไห ้
17. สกส.   หมายถึง  ส านักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย 
18. สกม.   หมายถึง  ส านักงานกฎหมาย 
19. ศศนช.   หมายถึง  ศูนย์ศึกษานานาชาต ิ
20. ตสน.   หมายถึง  หน่วยตรวจสอบภายใน 
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สรุปรำยละเอียดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกองพัฒนำนักศึกษำ ระยะที่ 4 (พ.ศ.2557- พ.ศ.2560) 

ล ำดับที ่ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ 
เป้ำหมำย 

2557 2558 2559 2560 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่1 พัฒนำนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตเพ่ือตอบสนองตลำดแรงงำน 

  เป้ำประสงค์ที ่1.1 พัฒนำนักศกึษำให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมืออำชีพและสำมำรถแข่งขันได้ในประชำคมอำเซียน 
  1.1.1 ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51 ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต 80 80 82 82 

1.1.2 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 80 80 80 80 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่4 ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่นอนุรักษ์พลังงำน สิ่งแวดล้อม และสนองโครงกำรพระรำชด ำริฯ  

  เป้ำประสงค์ที ่4.1 ส่งเสริมท ำนบุ ำรุงศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญำท้องถิ่น     
4.1.1 ระดับความส าเร็จของแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญัญาท้องถิ่น 

  
5 5 

  เป้ำประสงค์ที ่4.2 ส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 
    4.2.1 ร้อยละของหน่วยไฟฟ้าที่ลดลง 
  

10 10 

  เป้ำประสงค์ 4.3 สนับสนนุโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ 
    4.3.1 ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสนองพระราชด าร ิ
  

85 85 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่5 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ  

  เป้ำประสงค์ที ่5.3 ระบบกำรบริหำรกิจกำรสภำของมหำวิทยำลยั / กรรมกำรประจ ำหน่วยงำน และกำรติดตำมตรวจสอบที่มีประสิทธิภำพ 
  5.3.1  ระดับความส าเร็จของงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย / กรรมการประจ าหน่วยงาน 

  
5 5 

  เป้ำประสงค์ที ่5.4 ระบบบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนสำยสนับสนุนทีม่ีประสิทธภิำพ 
    5.4.1  ร้อยละเฉลีย่ความพึงพอใจของผู้รบับริการต่อระบบบริหารจัดการของหน่วยงานสายสนับสนุน 80 80 90 90 

  เป้ำประสงค์ที ่5.5 ระบบกำรจดักำรควำมรู้เพ่ือกำรปรับปรุงกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
    5.5.1  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการจดัการความรู้ในองค์กร     5 5 
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ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกองพัฒนำนักศึกษำ  ระยะที่ 4 (พ.ศ.2557- พ.ศ.2560) 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์/ตัวชี้วัด (KPI) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/
หน่วยงำนรวบรวม
และรำยงำนข้อมูล
ระดับกองและงำน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่1 พัฒนำนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตเพ่ือตอบสนองตลำดแรงงำน 

1.1.1 ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51 ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต - งานแนะแนวฯ 

1.1.2 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี - งานแนะแนวฯ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่4 ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่นอนุรักษ์พลังงำน สิ่งแวดล้อม และสนองโครงกำรพระรำชด ำริฯ  

4.1.1 ระดับความส าเร็จของแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
- งานพัฒนา ทักษะวินัย 
ฯ 

4.2.1 ร้อยละของหน่วยไฟฟ้าที่ลดลง 
- งานบริการสวัสดิการ
นักศึกษาฯ 

4.3.1 ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสนองพระราชด าร ิ - งานกีฬาและกิจกรรมฯ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่5 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ  

5.3.1  ระดับความส าเร็จของงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย / กรรมการประจ าหน่วยงาน - งานบริหารงานท่ัวไป 

5.4.1  ร้อยละเฉลีย่ความพึงพอใจของผู้รบับริการต่อระบบบริหารจัดการของหน่วยงานสายสนับสนุน - งานบริหารงานท่ัวไป 

5.5.1  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการจดัการความรู้ในองค์กร - งานบริหารงานท่ัวไป 
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รำยละเอียดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกองพัฒนำนักศึกษำ ระยะที่ 4  พ.ศ.2557 – 2560 

วิสัยทัศน์ กองพัฒนานักศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพท่ีมีศักยภาพในการบริการและพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
ตอบสนองประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตเพื่อตอบสนองตลำดแรงงำน 

 เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำยประจ ำปี 

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

โครงกำร/กิจกรรม 2557 2558 2559 2560 
1.1. พัฒนานักศึกษาให้
เป็นบัณฑตินักปฏิบตัิที่
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมืออาชีพและ
สามารถแข่งขันได้ใน
ประชาคมอาเซียน 

1.1.1 ร้อยละความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า 3.51 
ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิต 
  

80 80 82 82 1.1.1.1. ส่งเสริมการผลิต
บัณฑิตใหต้อบสนองความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
  

โครงการติดตามผลผูส้ าเร็จการศึกษา                                            งนน. 

        โครงการอบรมอาชีพอิสระ        งนน. 

              โครงการจดันักศึกษาสูต่ าแหน่งงานและ
บริการศิษยเ์ก่า 

งนน. 

  1.1.2 ร้อยละของบัณฑิต
ที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 
  

80 80 80 80 1.1.2.1. สร้างความ
ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการรับ
บัณฑิตเข้าท างาน 
  

โครงการติดตามผลผูส้ าเร็จการศึกษา  งนน. 

          โครงการ/กิจกรรมสร้างเครือข่ายกับสถาน
ประกอบการ 

งนน. 

              โครงการส่งเสริมนักศึกษาท างานระหว่าง
เรียน 

งนน. 

            1.1.3.1 จัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบณัฑิตที่พึง
ประสงค์ 

  

              โครงการพี่และครรู่วมดูแลน้อง งกน./ผกน. 
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รำยละเอียดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกองพัฒนำนักศึกษำ ระยะที่ 4  พ.ศ.2557 – 2560 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตเพื่อตอบสนองตลำดแรงงำน 

 เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำยประจ ำปี กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

โครงกำร/กิจกรรม 
              โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ชมรม งกน./ผกน. 
              โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ งนน. 

              โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา งนน. 

              โครงการพัฒนาความรู้และสร้างเสริม
ประสบการณ์นักศึกษาให้เป็นบณัฑิตที่พึง
ประสงค ์

งนน. 

              **โครงการจัดนักศึกษาท างานโดยมีรายได้
พิเศษ (เฉพาะปี 57) 

งนน. 

              **โครงการส่งเสรมินักศึกษาท างานระหว่าง
เรียน (ปี 58 - 60) 

งนน. 

              ***โครงการส่งเสริมการฝึกทักษะการ
ปฏิบัติงานให้กับนักศึกษา 

งนน. 

              โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศกึษาและ
ผู้สร้างคุณประโยชน์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 

งบท. 

              โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา 

งบน./ผกท. 

              โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษากองทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษา 

งบน./ผกท. 
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 เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำยประจ ำปี กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

โครงกำร/กิจกรรม 
              โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพกั งบน./ผหพ. 

              โครงการ Welcome Party  งบน./ผหพ. 

              โครงการเสรมิสร้างประสบการณ์ชีวิต งบน./ผหพ. 

  
            โครงการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนี

ไฟ 
งบน./ผหพ. 

              โครงการคนพันธุ์ใหม่ขับขี่ปลอดภยั สวมใส่
หมวกนิรภัย 

งพป./ผพว. 

              2. กิจกรรมกีฬำหรือกำรส่งเสริมสุขภำพ   

              กิจกรรมรณรงค์และจัดพื้นที่การสบูบุหรี ่ 
**เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน 2558 งบ
รายได้นอกแผน 

กพศ. 

              โครงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอล
ประเพณีชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่ัวฯ 

งกน./ผกน. 

              โครงการฝึกซ้อมเชียร์และแปรอักษรในการ
แข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทาน 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

งกน./ผกน. 

              โครงการการแข่งขันกีฬาภายในเปดิโลกกีฬา 
Sports Day 

งกน./ผกน. 
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รำยละเอียดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกองพัฒนำนักศึกษำ ระยะที่ 4  พ.ศ.2557 – 2560 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตเพื่อตอบสนองตลำดแรงงำน 

 เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำยประจ ำปี กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

โครงกำร/กิจกรรม 
              โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

ศักยภาพผู้น านักศึกษา ศูนย์กลาง มทร.อีสาน 
งกน./ผกน. 

              โครงการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล
อุดมศึกษานครราชสีมา 

งกน./ผกฬ. 

              โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา "ราช
มงคลอีสานเกมส"์ 

งกน./ผกฬ. 

              โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "ราชมงคล
อีสานเกมส"์ 

งกน./ผกฬ. 

              โครงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกฬีา
มหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก 

งกน./ผกฬ. 

              โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก 

งกน./ผกฬ. 

              โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย รอบมหกรรม 

งกน./ผกฬ. 

              โครงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกฬีา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลแห่ง
ประเทศไทย   

งกน./ผกฬ. 

              โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย   

งกน./ผกฬ. 
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รำยละเอียดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกองพัฒนำนักศึกษำ ระยะที่ 4  พ.ศ.2557 – 2560 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตเพื่อตอบสนองตลำดแรงงำน 

 เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำยประจ ำปี กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

โครงกำร/กิจกรรม 
              โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพใน

สถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

งกน./ผกฬ. 

              โครงการส่งเสริมสุขภาพและสร้างสมรรถภาพ
ทางกายและจิตใจ 

งกน./ผกฬ. 

              โครงการอบรมความปลอดภัยจากโรคเอดส์
และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

งบน./ผพบ. 

              โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแก่นักศึกษา 

งบน./ผพบ. 

              โครงการเปิดหอเชื่อมไมตรี พร้อมสวัสดีปีใหม ่ งบน./ผหพ. 

              โครงการป้องกันและเฝา้ระวังปญัหายาเสพติด
ใน มทร.อีสาน 

งพป./ผพน. 

              กิจกรรมรณรงค์การขับข่ียานพาหนะอย่างถูก
กฎระเบียบในสถานศึกษา 

งพป./ผพว. 

              3. กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์หรือรักษำ
สิ่งแวดล้อม 

  

              โครงการรวมจิตอาสาร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (RMUTI : Clean 
& Green University)  

งบท. 
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รำยละเอียดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกองพัฒนำนักศึกษำ ระยะที่ 4  พ.ศ.2557 – 2560 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตเพื่อตอบสนองตลำดแรงงำน 

 เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำยประจ ำปี กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

โครงกำร/กิจกรรม 
              กิจกรรมจติอาสานักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อ

การศึกษา (18 ชม./1 ภาคเรียน) 
งบน./ผกท. 

              4.กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม   

              โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ งนน. 
              โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อ

การศึกษา 
งบน./ผกท. 

              โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษากองทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษา 

งบน./ผกท. 

              โครงการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสานน้อมจิตบริจาคโลหติเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

งบน./ผพบ. 

              โครงการรณรงค์การแต่งกาย เครือ่งแบบ
นักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบ มทร.อีสาน งพป./ผพว. 

              5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม    

              โครงการน้องใหม่ชมเมือง งบน./ผหพ. 

              โครงการท าบญุหอพักนักศึกษา งบน./ผหพ 

              โครงการแลกเปลี่ยนศลิปวัฒนธรรมภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง/อาเซียน งพป./ผศว. 
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รำยละเอียดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกองพัฒนำนักศึกษำ ระยะที่ 4  พ.ศ.2557 – 2560 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตเพื่อตอบสนองตลำดแรงงำน 

 เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำยประจ ำปี กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

โครงกำร/กิจกรรม 
              โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มทร.

อีสาน  
งพป./ผศว. 

              โครงการวสิาขบูชา วันพุทธศาสนาโลก งพป./ผศว. 
              โครงการเป็นเจ้าภาพสืบสานวัฒนธรรมไทย 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน       
(ปี 2559 : 5 วข.) 

งพป./ผศว. 

              โครงการสานสมัพันธ์ยืนนานผา่นอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง 

งพป./ผศว. 

              โครงการเป็นเจ้าภาพ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบ
สานวัฒนธรรมไทย 

งพป./ผศว. 

              โครงการทอดผ้าป่ามหากุศลราชมงคลอีสาน งพป./ผศว. 

              โครงการประเพณีสงกรานต ์ งพป./ผศว. 

              โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา งพป./ผศว. 

              โครงการประเพณีเทิดพระเกียรติวนัพ่อ
แห่งชาติ 

งพป./ผศว. 

              โครงการประเพณีเทิดพระเกียรติวนัแม่
แห่งชาติ 

งพป./ผศว. 

              โครงการกฐินพระราชทาน (ปี 59 เปลี่ยนช่ือ) งพป./ผศว. 
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 เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำยประจ ำปี กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

โครงกำร/กิจกรรม 
              โครงการเข้าร่วมงานศลิปะและวฒันธรรม

อุดมศึกษา 
งพป./ผศว. 

              โครงการราชมงคลถนนสายศลิปะและดนตร ี
RMUTI Arts & Music Street  

งพป./ผศว. 

  

            โครงการมฑุิตาสถาบัน "สืบทอดปณิธาน 
ขนานนามราชมงคล" 

งพป./ผศว. 

              โครงการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมเพื่อ
พัฒนาชีวิต 

งพป./ผศว. 

              โครงการเทดิพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ี

งพป./ผศว. 

              โครงการเข้าร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

งพป./ผศว.และ 
งกน./ผกน./อนศ. 

              โครงการเข้าร่วม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสาน
วัฒนธรรมไทย 

งพป./ผศว.และ 
งกน./ผกน./อบม./

อนศ. 

            1.1.3.2 จัดกิจกรรมให้
ความรู้และทักษะการ
ประกันคณุภาพแก่
นักศึกษา 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ งนน. 

              โครงการอบรมผู้น านักศึกษา งกน/ผกน. 
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 เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำยประจ ำปี กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

โครงกำร/กิจกรรม 
  

          

1.1.3.3. ส่งเสริมความรู้
ประชาคมอาเซียนสู่ชุมชน 

โครงการแนะแนวและอบรมวิชาชีพอาเซียน
ระยะสั้น 

งนน. 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่นอนุรักษ์พลังงำน สิ่งแวดล้อม และสนองโครงกำรพระรำชด ำริฯ  

 เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำยประจ ำปี 

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

โครงกำร/กิจกรรม 2557 2558 2559 2560 
4.1 ส่งเสริมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4.1.1 ระดบัความส าเรจ็
ของแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1 1 5 5 4.1.1.1 ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการประเพณีลอยกระทง งกน./ผกน. 

              โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ งนน. 

              โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา 

งบน./ผกท. 

  
            โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษากองทุนกู้ยืม

เพื่อการศึกษา 
งบน./ผกท. 

  

          

  

โครงการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสานน้อมจิต 

งบน./ผพบ. 

            

  

โครงการรณรงค์การแต่งกาย เครือ่งแบบ
นักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบ มทร.อีสาน 

งพป./ผพว. 

              โครงการแลกเปลี่ยนศลิปวัฒนธรรมภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง/อาเซียน งพป./ผศว. 

              โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มทร.
อีสาน 

งพป./ผศว. 

              โครงการวสิาขบูชา วันพุทธศาสนาโลก งพป./ผศว. 
              โครงการเป็นเจ้าภาพสืบสานวัฒนธรรมไทย 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน งพป./ผศว. 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่นอนุรักษ์พลังงำน สิ่งแวดล้อม และสนองโครงกำรพระรำชด ำริฯ  

 เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำยประจ ำปี กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

โครงกำร/กิจกรรม 
    

    

  โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการอนุรักษ์
และสบืสานศลิปวัฒนธรรมภมูิปัญญาท้องถิ่น/
อาเซียน 

งพป./ผศว. 

              โครงการเทดิพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ี 

งพป./ผศว. 

              โครงการสานสมัพันธ์ยืนนานผา่นอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง 

งพป./ผศว. 

  

            โครงการเป็นเจ้าภาพ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบ
สานวัฒนธรรมไทย 

งพป./ผศว. 

              โครงการกฐินพระราชทาน งพป./ผศว. 

              โครงการทอดผ้าป่ามหากุศลราชมงคลอีสาน งพป./ผศว. 

              โครงการประเพณีสงกรานต ์ งพป./ผศว. 

              โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา งพป./ผศว. 

              โครงการประเพณีเทิดพระเกียรติวนัพ่อ
แห่งชาติ 

งพป./ผศว. 

              โครงการประเพณีเทิดพระเกียรติวนัแม่
แห่งชาติ 

งพป./ผศว. 

              โครงการเข้าร่วมงานศลิปะและวฒันธรรม
อุดมศึกษา 

งพป./ผศว. 

              โครงการราชมงคลถนนสายศลิปะและดนตร ี
RMUTI Arts & Music Street  

งพป./ผศว. 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่นอนุรักษ์พลังงำน สิ่งแวดล้อม และสนองโครงกำรพระรำชด ำริฯ  

 เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำยประจ ำปี กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

โครงกำร/กิจกรรม 
              โครงการมฑุิตาสถาบัน "สืบสอดปณิธาน 

ขนานนามราชมงคล" 
งพป./ผศว. 

              โครงการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมเพื่อ
พัฒนาชีวิต 

งพป./ผศว. 

              โครงการเข้าร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

งพป./ผศว.และ 
งกน./ผกน./อนศ. 

              โครงการเข้าร่วม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสาน
วัฒนธรรมไทย 

งพป./ผศว.และ 
งกน./ผกน./อบม./

อนศ. 
              บริจาคโลหิตเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่ัวฯ 
  

            4.1.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพ
ของบุคลากรในด้านการ
อนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมภูมปิัญญาท้องถิ่น/อาเซียน 

งพป./ผศว. 

            4.1.3.1 ถ่ายทอดองค์
ความรู้ทางด้านการ
อนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการ
อนุรักษ์และสืบสานศลิปวัฒนธรรมภูมิปญัญา
ท้องถิ่น/อาเซียน 

งพป./ผศว. 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่นอนุรักษ์พลังงำน สิ่งแวดล้อม และสนองโครงกำรพระรำชด ำริฯ  

 เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำยประจ ำปี กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

โครงกำร/กิจกรรม 
            4.1.4.1 สร้างเครือข่าย

ความร่วมมือทางด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมกับ
ชุมชน 

โครงการจดัตั้งศูนย์การเรยีนรู้และถ่ายทอด
ศิลปะและวัฒนธรรมภมูิปัญญาท้องถิ่น ให้กับ
ชุมชน/อาเซียน  

งพป./ผศว. 

              โครงการเข้าร่วม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสาน
วัฒนธรรมไทย 

งพป./ผศว. 

              โครงการเข้าร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

งพป./ผศว. 

              โครงการเป็นเจ้าภาพ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบ
สานวัฒนธรรมไทย 

งพป./ผศว. 

              โครงการเป็นเจ้าภาพสืบสานวัฒนธรรมไทย 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

งพป./ผศว. 

              โครงการแลกเปลี่ยนศลิปวัฒนธรรมภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง/อาเซียน 

งพป./ผศว. 

              โครงการสานสมัพันธ์ยืนนานผา่นอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง 

งพป./ผศว. 

          4.1.5.1 การบูรณาการ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
กับชุมชน/อาเซียน กับ
การเรยีนการสอน/
งานวิจัย/การท ากิจกรรม
นักศึกษา 

โครงการบรูณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
กับชุมชน/อาเซียนกับการเรียนการสอน/
งานวิจัย/ การท ากิจกรรมนักศึกษา  

งพป./ผศว. 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่นอนุรักษ์พลังงำน สิ่งแวดล้อม และสนองโครงกำรพระรำชด ำริฯ  

 เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำยประจ ำปี กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

โครงกำร/กิจกรรม 
              โครงการประเพณีลอยกระทง งกน./ผกน./อนศ. 

              โครงการแลกเปลี่ยนศลิปวัฒนธรรมภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง/อาเซียน 

งพป./ผศว. 

              โครงการสานสมัพันธ์ยืนนานผา่นอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง 

งพป./ผศว. 

              โครงการทอดผ้าป่ามหากุศลราชมงคลอีสาน งพป./ผศว. 

              โครงการประเพณีสงกรานต ์ งพป./ผศว. 

              โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา งพป./ผศว. 

              โครงการประเพณีเทิดพระเกียรติวนัพ่อ
แห่งชาติ 

งพป./ผศว. 

              โครงการประเพณีเทิดพระเกียรติวนัแม่
แห่งชาติ 

งพป./ผศว. 

              โครงการกฐินพระราชทาน งพป./ผศว. 

4.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

4.2.2 ร้อยละของหน่วย
ไฟฟ้าที่ลดลง 

1 1 10 10 4.2.2.1 ร้อยละของหน่วย
ไฟฟ้าที่ลดลง 

ร่วมกิจกรรมรณรงคด์้านอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

กพศ. 

4.3 สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 

4.3.1 ร้อยละของ
บุคลากรและนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการสนอง
พระราชด าร ิ

1 1 85 85 4.3.1.1 สนับสนุนการเข้า
ร่วมโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
ฯ 

ร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ กพศ. 

              โครงการเทดิพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ี

งพป./ผศว. 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ  

 เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำยประจ ำปี 

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

โครงกำร/กิจกรรม 2557 2558 2559 2560 
5.3 ระบบการบรหิาร
กิจการสภาของ
มหาวิทยาลยั / กรรมการ
ประจ าหน่วยงาน และ
การติดตามตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพ 

5.3.1 ระดบัความส าเรจ็
ของงานกิจการสภาของ
มหาวิทยาลยั / กรรมการ
ประจ าหน่วยงาน  

    5 5 5.3.1.1 พัฒนาระบบง
งานกิจการสภาของ
มหาวิทยาลยั / กรรมการ
ประจ าหน่วยงาน  

จัดประชุมกองพัฒนานักศึกษา ประจ าทุก
เดือน (เพิ่มเตมิ) 

งบท. 

5.4 ระบบบริหารจัดการ
ของหน่วยงานสาย
สนับสนุนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

5.4.1 ร้อยละเฉลี่ยความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อระบบบริหารจัดการ
ของหน่วยงานสาย
สนับสนุน 

    90 90 5.4.1.1 สร้างความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่อ
ระบบบรหิารจดัการของ
หน่วยงานสายสนับสนุน 

จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา 

งบท. 

5.5 ระบบการจัดการ
ความรู้เพื่อการปรับปรุง
การท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.5.1 ระดบัความส าเรจ็
ของการด าเนินงานตาม
แผนการจดัการความรู้ใน
องค์กร 

    5 5 5.5.1.1 จัดการความรู้ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
กองพัฒนานักศึกษา 

โครงการจดัการความรู้กองพัฒนานักศึกษาใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกองพัฒนานักศึกษา
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

งบท. 
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กำรน ำประเด็นยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบตั ิ
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมและประมำณกำรวงเงินงบประมำณของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกองพัฒนำนักศึกษำ พ.ศ.2557 - พ.ศ.2560 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตเพ่ือตอบสนองตลำดแรงงำน 
งบประมำณ (ล้ำนบำท) 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
กลยุทธ ์ โครงกำร / กิจกรรม  153,406,000   153,964,000   155,995,000   156,924,000  

ส่งเสริมการผลติบณัฑิตใหต้อบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

โครงการติดตามผลผูส้ าเร็จการศึกษา           30,000           30,000           40,000           40,000  

สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ในการรับบัณฑิตเข้าท างาน 

โครงการติดตามผลผูส้ าเร็จการศึกษา           30,000           30,000           40,000           40,000  
โครงการอบรมอาชีพอิสระ        100,000         100,000         100,000         100,000  

  โครงการจดันักศึกษาสูต่ าแหน่งงานและบริการศิษยเ์ก่า        150,000         150,000         700,000         700,000  
  โครงการ/กิจกรรมสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ          50,000           50,000           50,000           50,000  
  โครงการจดันักศึกษาท างานโดยมรีายได้พิเศษระหว่างเรยีน        250,000         250,000         650,000         650,000  
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ครบท้ัง 5 
ประเภท  

1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์         
โครงการ Welcome Party           53,000           54,000           55,000           56,000  

  โครงการพี่และคร ูร่วมดูแลน้อง          70,000           70,000           75,000           75,000  
  โครงการก้าวแรกสู่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน        480,000         490,000         500,000         500,000  
  โครงการประกวดดาว-เดือน มทร.อีสาน          70,000           70,000           75,000           75,000  
  โครงการเข้าร่วมประกวดดาว-เดือน มทร.อีสาน          17,000           17,500           18,000           18,500  
  โครงการเข้าร่วมประชุม สสส.            5,000             5,000             5,000             5,000  
  โครงการคนพันธุ์ใหม่ขับขี่ปลอดภยั สวมใส่หมวกนิรภยั          35,000           35,000           40,000           40,000  
  โครงการประชุมสภา นศ. ศูนย์กลาง มทร.อีสาน            7,000             7,500             8,000             8,500  
  โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษาใหม ่          70,000           70,000           80,000           80,000  
  โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา          10,000           10,000           15,000           15,000  



 
 

43 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมและประมำณกำรวงเงินงบประมำณของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกองพัฒนำนักศึกษำ พ.ศ.2557 - พ.ศ.2560 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตเพ่ือตอบสนองตลำดแรงงำน 
งบประมำณ (ล้ำนบำท) 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
กลยุทธ ์ โครงกำร / กิจกรรม  153,406,000   153,964,000   155,995,000   156,924,000  

  โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ชมรม         
  โครงการปดิโลกกจิกรรม             5,000             5,000           10,000             1,000  
  โครงการเปิดโลกกิจกรรม         150,000         150,000         200,000         200,000  
  โครงการพัฒนาความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์นักศึกษาให้เป็น

บัณฑิตที่พึงประสงค ์          90,000           95,000         100,000         100,000  
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศกึษาและผูส้รา้งคุณประโยชน ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน        405,000         405,000         405,000         405,000  
  โครงการรับน้องเข้าหอ         
  โครงการส่งเสริมการฝึกทักษะการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษา          
  โครงการส ารวจความต้องการจ าเป็นและข้อร้องเรยีนของนักศึกษา 

ศูนย์กลาง มทร.อสีาน 
           5,000           10,000           15,000           20,000  

  โครงการเสรมิสร้างประสบการณ์ชีวิต          30,000           30,000           35,000           35,000  
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น าองค์กร

นักศึกษาศูนย์กลาง มทร.อสีาน 
       113,000         115,000         117,000         119,000  

  โครงการอบรมสมัมนาผู้น าองค์กรนักศึกษา มทร.อีสาน          50,000           50,000           55,000           55,000  
  โครงการอบรมผู้น านักศึกษา         
  โครงการแนะแนวและอบรมวิชาชีพอาเซียนระยะสั้น         
  ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมการเขยีนวิจัยสถาบัน          50,000           50,000           50,000           50,000  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนงานวิจัยสถาบันแก่บุคลากร          50,000           50,000           50,000           50,000  
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมและประมำณกำรวงเงินงบประมำณของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกองพัฒนำนักศึกษำ พ.ศ.2557 - พ.ศ.2560 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตเพ่ือตอบสนองตลำดแรงงำน 
งบประมำณ (ล้ำนบำท) 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
กลยุทธ ์ โครงกำร / กิจกรรม  153,406,000   153,964,000   155,995,000   156,924,000  

  โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าสะอาด ถูกสุขลักษณะ และ
ปลอดภัย          30,000           35,000           40,000           45,000  

  โครงการบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ          90,000           90,000           90,000           90,000  
  โครงการสัมมนาวิชาการเครือข่ายครู-อาจารย์แนะแนวภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ          35,000           35,000           40,000           40,000  
  โครงการจดัท าคู่มือการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน          40,000           40,000           40,000           40,000  
  โครงการเตรยีมความพร้อมผู้ออกแนะแนวการศึกษาต่อ มทร.

อีสาน        400,000         400,000         400,000         400,000  
  2. กิจกรรมกีฬำหรือกำรส่งเสริมสุขภำพ         
  โครงการการแข่งขันกีฬาภายในเปดิโลกกีฬา Sports Day        150,000         155,000         160,000         165,000  
  โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา "ราชมงคลอีสานเกมส"์      2,500,000       2,500,000       2,500,000       2,500,000  
  โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "ราชมงคลอีสานเกมส"์        950,000         950,000         950,000         950,000  
  โครงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกฬีามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลแห่งประเทศไทย           
  โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

แห่งประเทศไทย   
     2,200,000       2,200,000       2,200,000       2,200,000  

  โครงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกฬีามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย 
รอบคัดเลือก         

  โครงการเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย         
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมและประมำณกำรวงเงินงบประมำณของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกองพัฒนำนักศึกษำ พ.ศ.2557 - พ.ศ.2560 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตเพ่ือตอบสนองตลำดแรงงำน 
งบประมำณ (ล้ำนบำท) 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
กลยุทธ ์ โครงกำร / กิจกรรม  153,406,000   153,964,000   155,995,000   156,924,000  

  โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
รอบคัดเลือก 

     1,600,000       1,600,000       1,600,000       1,600,000  

  โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
รอบมหกรรม 

     1,300,000       1,300,000       1,300,000       1,300,000  

  โครงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่
พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ        800,000         800,000         800,000         800,000  

  โครงการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทาน 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

       600,000         600,000         650,000         650,000  

  โครงการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษานครราชสีมา          25,000           25,000           25,000           25,000  
  โครงการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา มทร.อีสาน          30,000           30,000           35,000           35,000  
  โครงการเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัย

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

  โครงการป้องกันและเฝา้ระวังปญัหายาเสพติดใน มทร.อีสาน          70,000           80,000           90,000         100,000  
  โครงการฝึกซ้อมเชียร์และแปรอักษรในการแข่งขันฟุตบอล

ประเพณีชิงโล่พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ          90,000           95,000         100,000         150,000  
  โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายเขต

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง         
  โครงการส่งเสริมสุขภาพและสร้างสมรรถภาพทางกายและจติใจ        160,000         165,000         170,000         175,000  
  โครงการอบรมความปลอดภัยจากโรคเอดส์และป้องกันการ

ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร          15,000           16,000           17,000           18,000  
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมและประมำณกำรวงเงินงบประมำณของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกองพัฒนำนักศึกษำ พ.ศ.2557 - พ.ศ.2560 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตเพ่ือตอบสนองตลำดแรงงำน 
งบประมำณ (ล้ำนบำท) 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
กลยุทธ ์ โครงกำร / กิจกรรม  153,406,000   153,964,000   155,995,000   156,924,000  

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักศึกษา          25,000           25,000           25,000           25,000  
  3. กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์หรือรักษำสิ่งแวดล้อม         
  โครงการเปิดหอเชื่อมไมตร ีพร้อมสวัสดีปีใหม ่          50,000           55,000           60,000           65,000  
  โครงการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ          25,000           25,000           26,000           26,000  
  โครงการรวมจิตอาสาร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน         120,000         120,000         120,000         120,000  
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก          10,000           10,000           10,000           10,000  
  โครงการสนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสา มทร.อสีาน          10,000           10,000           10,000           10,000  
  โครงการออกค่ายปรับปรุงห้องสมดุ ชมรมเพื่อนนักอ่าน          50,000           50,000           50,000           50,000  
  โครงการออกค่ายอาสาพัฒนา มทร.อีสาน ชมรมอาสาพัฒนา        100,000         100,000         100,000         100,000  
  4. กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม         
  โครงการพิธีไหว้คร ู          85,000           85,000           85,000           85,000  
  โครงการเข้าร่วมพิธีไหว้คร ู            7,500             7,500             7,500             7,500  
 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา          10,000           10,000           15,000           20,000  
 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพกั          25,000           25,000           30,000           30,000  
 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่          70,000           70,000           80,000           80,000  
  โครงการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานน้อมจติบริจาค

โลหิตเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
         20,000           20,000           20,000           20,000  

  โครงการรณรงค์การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ มทร.อีสาน 

         25,000           25,000           25,000           25,000  
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมและประมำณกำรวงเงินงบประมำณของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกองพัฒนำนักศึกษำ พ.ศ.2557 - พ.ศ.2560 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตเพ่ือตอบสนองตลำดแรงงำน 
งบประมำณ (ล้ำนบำท) 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
กลยุทธ ์ โครงกำร / กิจกรรม  153,406,000   153,964,000   155,995,000   156,924,000  

  โครงการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต          40,000           40,000           40,000           40,000  
  โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ศูนย์กลาง มทร.อสีาน          15,000           15,000           15,000           15,000  
  5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม          
  โครงการกฐินพระราชทาน        400,000         400,000         400,000         400,000  
  โครงการเป็นเจ้าภาพ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย         
  โครงการเข้าร่วม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย        200,000         200,000         200,000         200,000  
  โครงการเข้าร่วมงานศลิปะและวฒันธรรมอุดมศึกษา          75,000           75,000           75,000           75,000  
  โครงการเป็นเจ้าภาพสืบสานวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน         
  โครงการเข้าร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน        150,000         150,000         150,000         150,000  
  โครงการสนับสนุนงานสืบสานวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน         
  โครงการทอดผ้าป่ามหากุศลราชมงคลอีสาน          80,000           80,000           80,000           80,000  
  โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มทร.อีสาน        400,000         400,000         400,000         400,000  
  โครงการท าบญุหอพัก            5,000             5,000             5,000             5,000  
  โครงการน้องใหม่ชมเมือง          15,000           15,000           15,000           15,000  
  โครงการประเพณีเทิดพระเกียรติวนัพ่อแห่งชาติ          50,000           50,000           50,000           50,000  
  โครงการประเพณีเทิดพระเกียรติวนัแม่แห่งชาติ          50,000           50,000           50,000           50,000  
  โครงการประเพณีลอยกระทง        100,000         100,000         100,000         100,000  
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมและประมำณกำรวงเงินงบประมำณของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกองพัฒนำนักศึกษำ พ.ศ.2557 - พ.ศ.2560 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตเพ่ือตอบสนองตลำดแรงงำน 
งบประมำณ (ล้ำนบำท) 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
กลยุทธ ์ โครงกำร / กิจกรรม  153,406,000   153,964,000   155,995,000   156,924,000  

  โครงการประเพณีสงกรานต ์          50,000           60,000           70,000           80,000  
  โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา          50,000           60,000           70,000           80,000  
  โครงการมฑุิตาสถาบัน "สืบสอดปณิธาน ขนานนามราชมงคล"          90,000           90,000           90,000           90,000  
  โครงการราชมงคลถนนสายศลิปะและดนตร ีRMUTI Arts & 

Music Street           80,000           80,000           80,000           80,000  
  โครงการแลกเปลี่ยนศลิปวัฒนธรรมภูมิภาคลุม่น้ าโขง/อาเซียน        700,000         700,000         700,000         700,000  
  โครงการวสิาขบูชา วันพุทธศาสนาโลก        200,000         200,000         200,000         200,000  
  โครงการสานสมัพันธ์ยืนนานผา่นอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง        250,000         250,000         250,000         250,000  
ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการอนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมภูมปิัญญาท้องถิ่น/อาเซียน         

  โครงการรณรงค์การแต่งกาย เครือ่งแบบนักศึกษาให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ มทร.อีสาน          25,000           25,000           25,000           25,000  

  โครงการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานน้อมจติบริจาค
โลหิตเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ         

  โครงการพิธีไหว้คร ู         
  โครงการเข้าร่วมพิธีไหว้คร ู         
  โครงการเทดิพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม

ราชกุมาร ี         
  โครงการสานสมัพันธ์ยืนนานผา่นอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง        250,000         250,000         250,000         250,000  
  โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มทร.อีสาน        400,000         400,000         400,000         400,000  
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมและประมำณกำรวงเงินงบประมำณของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกองพัฒนำนักศึกษำ พ.ศ.2557 - พ.ศ.2560 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตเพ่ือตอบสนองตลำดแรงงำน 
งบประมำณ (ล้ำนบำท) 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
กลยุทธ ์ โครงกำร / กิจกรรม  153,406,000   153,964,000   155,995,000   156,924,000  

  โครงการแลกเปลี่ยนศลิปวัฒนธรรมภูมิภาคลุม่น้ าโขง/อาเซียน        700,000         700,000         700,000         700,000  
  โครงการวสิาขบูชา วันพุทธศาสนาโลก        200,000         200,000         200,000         200,000  
  โครงการเป็นเจ้าภาพสืบสานวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน         
  โครงการเข้าร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน         
  โครงการเป็นเจ้าภาพ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย         
  โครงการเข้าร่วม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย        200,000         200,000         200,000         200,000  
  โครงการทอดผ้าป่ามหากุศลราชมงคลอีสาน         
  โครงการประเพณีสงกรานต ์         
  โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา         
  โครงการประเพณีลอยกระทง         
  โครงการประเพณีเทิดพระเกียรติวนัพ่อแห่งชาติ         
  โครงการประเพณีเทิดพระเกียรติวนัแม่แห่งชาติ         
  โครงการกฐินพระราชทาน         
  โครงการเข้าร่วมงานศลิปะและวฒันธรรมอุดมศึกษา         
  โครงการราชมงคลถนนสายศลิปะและดนตร ีRMUTI Arts & 

Music Street          
  โครงการมฑุิตาสถาบัน "สืบสอดปณิธาน ขนานนามราชมงคล"         
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมและประมำณกำรวงเงินงบประมำณของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกองพัฒนำนักศึกษำ พ.ศ.2557 - พ.ศ.2560 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตเพ่ือตอบสนองตลำดแรงงำน 
งบประมำณ (ล้ำนบำท) 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
กลยุทธ ์ โครงกำร / กิจกรรม  153,406,000   153,964,000   155,995,000   156,924,000  

  โครงการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต         
  โครงการสนับสนุนงานสืบสานวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน         
เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในด้าน
การอนุรักษ์และสืบสานศลิปวัฒนธรรม/
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น/อาเซยีน 

        
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการอนุรักษ์
และสบืสานศลิปวัฒนธรรม/ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการอนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมภูมปิัญญาท้องถิ่น/อาเซียน 

        
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมกับชุมชน 

โครงการจดัตั้งศูนย์การเรยีนรู้และถ่ายทอดศิลปะและวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับชุมชน/อาเซียน         

  โครงการแลกเปลี่ยนศลิปวัฒนธรรมภูมิภาคลุม่น้ าโขง/อาเซียน         
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กำรน ำประเด็นยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบตั ิ
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม และประมำณกำรวงเงินงบประมำณของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกองพัฒนำนักศึกษำ พ.ศ.2557 - พ.ศ.2560 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่นอนุรักษ์พลังงำน สิ่งแวดล้อม และสนอง
โครงกำรพระรำชด ำริฯ  

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
กลยุทธ ์ โครงกำร / กิจกรรม      1,775,000       1,775,000       1,775,000       1,775,000  

  โครงการประเพณีสงกรานต ์          50,000           60,000           70,000           80,000  
  โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา          50,000           60,000           70,000           80,000  
  โครงการมฑุิตาสถาบัน "สืบสอดปณิธาน ขนานนามราชมงคล"          90,000           90,000           90,000           90,000  
  โครงการราชมงคลถนนสายศลิปะและดนตร ีRMUTI Arts & 

Music Street           80,000           80,000           80,000           80,000  
  โครงการแลกเปลี่ยนศลิปวัฒนธรรมภูมิภาคลุม่น้ าโขง/อาเซียน        700,000         700,000         700,000         700,000  
  โครงการวสิาขบูชา วันพุทธศาสนาโลก        200,000         200,000         200,000         200,000  
  โครงการสานสมัพันธ์ยืนนานผา่นอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง        250,000         250,000         250,000         250,000  
ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการอนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมภูมปิัญญาท้องถิ่น/อาเซียน         

  โครงการรณรงค์การแต่งกาย เครือ่งแบบนักศึกษาให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ มทร.อีสาน          25,000           25,000           25,000           25,000  

  โครงการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานน้อมจติบริจาค
โลหิตเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ         

  โครงการพิธีไหว้คร ู         
  โครงการเข้าร่วมพิธีไหว้คร ู         
  โครงการเทดิพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม

ราชกุมาร ี         
  โครงการสานสมัพันธ์ยืนนานผา่นอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง        250,000         250,000         250,000         250,000  
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กำรน ำประเด็นยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบตั ิ
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม และประมำณกำรวงเงินงบประมำณของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกองพัฒนำนักศึกษำ พ.ศ.2557 - พ.ศ.2560 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่นอนุรักษ์พลังงำน สิ่งแวดล้อม และสนอง
โครงกำรพระรำชด ำริฯ  

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
กลยุทธ ์ โครงกำร / กิจกรรม      1,775,000       1,775,000       1,775,000       1,775,000  

  โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มทร.อีสาน        400,000         400,000         400,000         400,000  
  โครงการแลกเปลี่ยนศลิปวัฒนธรรมภูมิภาคลุม่น้ าโขง/อาเซียน        700,000         700,000         700,000         700,000  
  โครงการวสิาขบูชา วันพุทธศาสนาโลก        200,000         200,000         200,000         200,000  
  โครงการเป็นเจ้าภาพสืบสานวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน         
  โครงการเข้าร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน         
  โครงการเป็นเจ้าภาพ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย         
  โครงการเข้าร่วม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย        200,000         200,000         200,000         200,000  
  โครงการทอดผ้าป่ามหากุศลราชมงคลอีสาน         
  โครงการประเพณีสงกรานต ์         
  โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา         
  โครงการประเพณีลอยกระทง         
  โครงการประเพณีเทิดพระเกียรติวนัพ่อแห่งชาติ         
  โครงการประเพณีเทิดพระเกียรติวนัแม่แห่งชาติ         
  โครงการกฐินพระราชทาน         
  โครงการเข้าร่วมงานศลิปะและวฒันธรรมอุดมศึกษา         
  โครงการราชมงคลถนนสายศลิปะและดนตร ีRMUTI Arts & 

Music Street          
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กำรน ำประเด็นยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบตั ิ
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม และประมำณกำรวงเงินงบประมำณของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกองพัฒนำนักศึกษำ พ.ศ.2557 - พ.ศ.2560 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่นอนุรักษ์พลังงำน สิ่งแวดล้อม และสนอง
โครงกำรพระรำชด ำริฯ  

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
กลยุทธ ์ โครงกำร / กิจกรรม      1,775,000       1,775,000       1,775,000       1,775,000  

  โครงการมฑุิตาสถาบัน "สืบสอดปณิธาน ขนานนามราชมงคล"         
  โครงการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต         
  โครงการสนับสนุนงานสืบสานวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน         
เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในด้านการ
อนุรักษ์และสืบสานศลิปวัฒนธรรม/ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น/อาเซยีน 

        
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการอนุรักษ์
และสบืสานศลิปวัฒนธรรม/ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการอนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมภูมปิัญญาท้องถิ่น/อาเซียน 

        
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมกับชุมชน 

โครงการจดัตั้งศูนย์การเรยีนรู้และถ่ายทอดศิลปะและวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับชุมชน/อาเซียน         

  โครงการแลกเปลี่ยนศลิปวัฒนธรรมภูมิภาคลุม่น้ าโขง/อาเซียน         
  โครงการสานสมัพันธ์ยืนนานผา่นอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง         
  โครงการเป็นเจ้าภาพสืบสานวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน         
  โครงการเข้าร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน         
  โครงการเป็นเจ้าภาพ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย         
  โครงการเข้าร่วม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย         
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กำรน ำประเด็นยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบตั ิ
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม และประมำณกำรวงเงินงบประมำณของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกองพัฒนำนักศึกษำ พ.ศ.2557 - พ.ศ.2560 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่นอนุรักษ์พลังงำน สิ่งแวดล้อม และสนอง
โครงกำรพระรำชด ำริฯ  

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
กลยุทธ ์ โครงกำร / กิจกรรม      1,775,000       1,775,000       1,775,000       1,775,000  

การบูรณาการด้านศลิปะและวัฒนธรรมกับ
ชุมชน/อาเซียน กับการเรียนการสอน/
งานวิจัย/การท ากิจกรรมนักศึกษา 

โครงการบรูณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับชุมชน/อาเซียน 
กับการเรยีนการสอน/งานวิจัย/ การท ากิจกรรมนักศึกษา 

        
  โครงการแลกเปลี่ยนศลิปวัฒนธรรมภูมิภาคลุม่น้ าโขง/อาเซียน         
  โครงการสานสมัพันธ์ยืนนานผา่นอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง         
  โครงการทอดผ้าป่ามหากุศลราชมงคลอีสาน         
  โครงการประเพณีสงกรานต ์         
  โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา         
  โครงการประเพณีลอยกระทง         
  โครงการประเพณีเทิดพระเกียรติวนัพ่อแห่งชาติ         
  โครงการประเพณีเทิดพระเกียรติวนัแม่แห่งชาติ         
  โครงการกฐินพระราชทาน         
ร้อยละของหน่วยไฟฟ้าที่ลดลง ร่วมกิจกรรมรณรงคด์้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม         
สนับสนุนการเข้าร่วมโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 

ร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

        
  โครงการเทดิพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม

ราชกุมาร ี   
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กำรน ำประเด็นยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบตั ิ
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม และประมำณกำรวงเงินงบประมำณของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกองพัฒนำนักศึกษำ พ.ศ.2557 - พ.ศ.2560 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ  
งบประมำณ (ล้ำนบำท) 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
กลยุทธ ์ โครงกำร / กิจกรรม 0 0 0 0 

พัฒนาระบบงานกิจการสภาของ
มหาวิทยาลยั / กรรมการประจ าหน่วยงาน 

จัดประชุมกองพัฒนานักศึกษา ประจ าทุกเดือน (เพิ่มเติม) 

        
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนา

นักศึกษา         
  โครงการสัมมนาทิศทางการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน         
สร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบ
บริหารจดัการของหน่วยงานสายสนับสนุน 

จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของกองพัฒนา
นักศึกษา         

  ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ         
  โครงการพัฒนางานด้านสื่อสิ่งพิมพ์และเผยแพร่ข้อมลูกองพัฒนา

นักศึกษา         
  โครงการพัฒนาระบบยมื คืน วัสด/ุอุปกรณ ์         
  โครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาออนไลน ์         
  โครงการเสียงตามสาย กองพัฒนานักศึกษา         
  โครงการจดัท ารายงานประจ าปีและรูปเลม่สารสนเทศกองพัฒนา

นักศึกษา          

  โครงการสนับสนุนกิจการหอพักนกัศึกษา มทร.อีสาน         
จัดการความรู้ในประเด็นที่เกีย่วขอ้งกับกอง
พัฒนานักศึกษา 

โครงการจดัการความรู้กองพัฒนานักศึกษาในประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง
กับกองพัฒนานักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด         
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอสีำน   

ที่ ๐๔๓ /๒๕๕๙ 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำและประเมินแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกองพัฒนำนักศึกษำ 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-พ.ศ.๒๕๖๐) 
............................................... 

 เพื่อให้การด าเนินการการจัดท าและประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน  ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-พ.ศ.๒๕๖๐) ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคสอง และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าและประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานา
กองพัฒนานักศึกษา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-พ.ศ.๒๕๖๐) ดังนี ้
 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา แนะน า ควบคุมการด าเนินการจัดท าและประเมินแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-พ.ศ.๒๕๖๐) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ประธาน 
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจกรรมนักศึกษาและการต่างประเทศ  กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 
หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหน้าที่ในการจัดเตรียมข้อมูล และรว่มการจัดท าและประเมนิแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

กองพัฒนานักศึกษา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-พ.ศ.๒๕๖๐)  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา    ประธาน  
หัวหนา้งานกีฬาและกิจกรรมนักศกึษา    กรรมการ 
หัวหนา้งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ   กรรมการ 
หัวหน้างานบริการสวัสดิการและสขุภาพอนามัย   กรรมการ 
หัวหน้างานพัฒนาทักษะ วินัย และประสบการณ์นักศึกษา  กรรมการ 
ผู้ช่วยหัวหน้างานกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา   กรรมการ 
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาทักษะ วินัย และประสบการณ์นักศึกษา กรรมการ 
หัวหน้าแผนกงานประชาสัมพันธ ์    กรรมการ 
หัวหน้าแผนกงานส่งเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม   กรรมการ 
หัวหน้าแผนกงานวิชาทหาร     กรรมการ 
หัวหน้าแผนกงานกิจกรรมนักศึกษา    กรรมการ 
หัวหน้าแผนกงานกีฬานักศึกษา    กรรมการ 
หัวหน้าแผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ   กรรมการ 
หัวหนา้แผนกงานบริการหอพักนักศึกษา    กรรมการ 
หัวหน้าแผนกงานกองทุน     กรรมการ 
หัวหน้าแผนกงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ   กรรมการ 
หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป     กรรมการและเลขานุการ 
หัวหน้าแผนกงานนโยบายและแผน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี  ๖  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  ๖  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย  ต.ศิริวฒันา)  
                               รองอธิการบดฝี่ายกิจการนักศึกษาและศษิย์เก่าสัมพันธ์ รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
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รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม 

คณะกรรมกำรจัดท ำและประเมินแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกองพัฒนำนักศึกษำ มทร.อีสำน  
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ ๒๕๕๗-๒๕๖๐) 

คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ 

ในวันพุธ ที่ ๒๖ ตุลำคม  ๒๕๕๙  เวลำ ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อำคำรกองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 

 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ เวลำมำ เวลำกลับ 

๑. ผศ.ชูชัย  ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์
เก่าสัมพันธ์ 

   

๒. ผศ.รวีประภา สิทธิลภ ผู้ช่วยอธิการบดีดา้นกิจกรรมนักศกึษาและ
การต่างประเทศ 

   

๓. นายสังวาลย์  บตุรศรีสวย ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา    

๔. นายธนโชติ  ศิริรักษ์ หัวหน้างานกีฬาและกิจกรรมนักศกึษา    

๕. นางสาวสมพร  อินบุญเชิด หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ    

๖. นางพวงผกา  จันทร์พรม หัวหน้างานบริการสวัสดิการนักศกึษาและ
สุขภาพอนามัย 

   

๗. ผศ.สมชาย ศรสีกุลเตียว หัวหน้างานพัฒนาทักษะวินัยและ
ประสบการณ์นักศึกษา 

   

๘. นายวัฒนศักดิ์ สุขมากสิน ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาทักษะวินัยและ
ประสบการณ์นักศึกษา 

   

๙. นางสาวสุวรรณี ทนงส าโรง ผู้ช่วยหัวหน้างานกีฬาและกิจกรรม
นักศึกษา 

   

๑๐. นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก หัวหน้าแผนกงานประชาสัมพันธ ์    

๑๑. นางสาวดุษฎี  วงษ์ค าหาร หัวหน้าแผนกงานส่งเสรมิศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   

๑๒. นายสุรเชษ ซ้อนกลิ่น หัวหน้าแผนกงานวิชาทหาร    

๑๓. ว่าท่ีร.ต.ภาคภูมิ  สุวรรณไพบูลย ์ หัวหน้าแผนกงานกิจกรรมนักศึกษา    

๑๔. นายบัณฑติ อินทะสิงห ์ หัวหน้าแผนกงานกีฬานักศึกษา    
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๑๕. นางกานต์พิชชา หนูบุญ หัวหน้าแผนกงานพยาบาลและการประกัน
สุขภาพ 

   

๑๖. นางสาวสุพรรณี  ศรีรงค ์ หัวหน้าแผนกงานบริการหอพักนักศึกษา    

๑๗. นางสาวอภิรดี  มวลค าลา หัวหน้าแผนกงานกองทุน    

๑๘. นางสาวนันทพร เจียนสันเทียะ หัวหน้าแผนกงานแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ 

   

๑๙. นางจันทนา  เอี่ยมสว่าง หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป    

๒๐. นางสาวอภิรฎี  ไชยบุตร หัวหน้าแผนกงานนโยบายและแผน    
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  ระเบียบวำระกำรประชุม 
คณะกรรมกำรจัดท ำและประเมินแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกองพัฒนำนักศึกษำ มทร.อีสำน  

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ ๒๕๕๗-๒๕๖๐) 
คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ 

ในวันพุธ ที่ ๒๖ ตุลำคม  ๒๕๕๙  เวลำ ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อำคำรกองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 

 
ระเบียบวำระที่  ๑    เร่ือง แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 

๑.๑   ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๒   เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวำระที่  ๒   เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชุม 
   -ไม่ม-ี 
ระเบียบวำระที่  ๓ เร่ือง สืบเนื่องหรือค้ำงพิจำรณำจำกกำรประชุมคร้ังก่อน 
   -ไม่ม-ี 
ระเบียบวำระที่  ๔ เร่ือง เสนอเพ่ือทรำบ      

-ไม่ม-ี 
ระเบียบวำระที ่ ๕       เร่ือง เสนอเพ่ือพิจำรณำ 

๕.๑  การทบทวนแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนากองพัฒนานักศึกษา  
 มทร.อีสาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ ๒๕๕๗-๒๕๖๐) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ 
๕.๒  พิจารณา (รา่ง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษา  
       มทร.อีสาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ ๒๕๕๗-๒๕๖๐) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ 
๕.๓  พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

                                                กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ ๒๕๕๗-๒๕๖๐) 
                 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๒ 

๕.๔  การจัดท าประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนา 
 นักศึกษา มทร.อีสาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ ๒๕๕๗-๒๕๖๐)  
 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๒ 

ระเบียบวำระที่ ๖ เร่ือง อื่น ๆ 
                                          ๖.๑  พิจารณาก าหนดวันประชุมคณะกรรมการจดัท าและประเมนิแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา กองพัฒนานักศึกษา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ 
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ระเบียบวำระกำรประชุม 
คณะกรรมกำรจัดท ำและประเมินแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกองพัฒนำนักศึกษำ มทร.อีสำน  

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ ๒๕๕๗-๒๕๖๐) 
คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ 

ในวันพุธ ที่ ๒๖ ตุลำคม  ๒๕๕๙  เวลำ ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อำคำรกองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 

 
ระเบียบวำระที่ ๑  เร่ืองประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 

วำระที่ ๑.๑ ประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
.......................................................................................................................................................................................

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

....................................................................................................................................................................................................... 
วำระที่ ๑.๒ เลขำนุกำรแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
.......................................................................................................................................................................................

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

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

ระเบียบวำระที่ ๒  เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชุม 
-ไม่ม-ี 

ระเบียบวำระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่องหรือค้ำงพิจำรณำจำกกำรประชมุคร้ังก่อน 
-ไม่ม-ี 

ระเบียบวำระที่ ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือทรำบ 
-ไม่ม-ี 

ระเบียบวำระที่ ๕ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจำรณำ 
วาระที่ ๕.๑ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศกึษา มทร.อีสาน  

     ระยะ ๔ ปี (พ.ศ ๒๕๕๗-๒๕๖๐) ฉบับปรบัปรุง ครั้งท่ี ๑ 
มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………........................…………………… 

…………………………………….…………………………………………………………………………………………………….........................……………… 
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….........................……… 

วาระที่ ๕.๒ พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน  
     ระยะ ๔ ปี (พ.ศ ๒๕๕๗-๒๕๖๐) ฉบับปรบัปรุง ครั้งท่ี ๒ 

มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………........................…………………… 
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………….........................……………… 
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….........................……… 

 
วาระที่ ๕.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพฒันากองพัฒนานักศึกษา  

     มทร.อีสาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ ๒๕๕๗-๒๕๖๐) ฉบับปรับปรุง ครัง้ที่ ๒ 
มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………........................…………………… 

…………………………………….…………………………………………………………………………………………………….........................……………… 
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….........................……… 
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วาระที่ ๕.๔ การจดัท าประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน  
     ระยะ ๔ ปี (พ.ศ ๒๕๕๗-๒๕๖๐) ฉบับปรบัปรุง ครั้งท่ี ๒ 

มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………........................…………………… 
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………….........................……………… 
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….........................……… 

 
ระเบียบวำระที่ ๖  เร่ืองอ่ืน ๆ  
 วาระที่ ๖.๑ พิจารณาก าหนดวันประชุมคณะกรรมการจัดท าและประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
กองพัฒนานักศึกษา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙  

 จึงเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณาก าหนดวันประชุมคณะกรรมการจัดท าและประเมินแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนากองพัฒนานกัศึกษา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ 

 มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………........................…………………… 
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………….........................……………… 
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….........................……… 
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รำยงำนกำรประชุม 
คณะกรรมกำรจัดท ำและประเมินแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกองพัฒนำนักศึกษำ มทร.อีสำน  

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ ๒๕๕๗-๒๕๖๐) 
คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ 

ในวันพุธ ที่ ๒๖ ตุลำคม  ๒๕๕๙  เวลำ ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อำคำรกองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 

 

ผู้มำประชุม 
๑. ผศ.ชูชัย  ต.ศริิวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์

เก่าสัมพันธ์ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา,  
ประธานที่ประชุม  

๒. ผศ.รวีประภา สิทธิลภ ผู้ช่วยอธิการบดีดา้นกิจกรรมนักศกึษาและ 
การต่างประเทศ 

กรรมการ 

๓. นายสังวาลย์  บุตรศรสีวย ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
๔. นายธนโชติ  ศิรริักษ ์ หัวหน้างานกีฬาและกิจกรรมนักศกึษา กรรมการ 
๕. นางสาวสมพร  อินบุญเชิด หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กรรมการ 
๖. นางพวงผกา  จันทร์พรม หัวหน้างานบริการสวัสดิการนักศกึษาและ

สุขภาพอนามัย 
กรรมการ 

๗. นายวัฒนศักดิ์ สุขมากสิน ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาทักษะวินัยและ
ประสบการณ์นักศึกษา 

กรรมการ 

๘. นางสาวสุวรรณี ทนงส าโรง ผู้ช่วยหัวหน้างานกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา กรรมการ 
๙. นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก หัวหน้าแผนกงานประชาสัมพันธ ์ กรรมการ 
๑๐. นางสาวดุษฎี  วงษ์ค าหาร หัวหน้าแผนกงานส่งเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
๑๑. ว่าท่ีร.ต.ภาคภูมิ  สุวรรณไพบูลย ์ หัวหน้าแผนกงานกิจกรรมนักศึกษา กรรมการ 
๑๒. นายบัณฑติ อินทะสิงห ์ หัวหน้าแผนกงานกีฬานักศึกษา กรรมการ 
๑๓. นางกานต์พิชชา หนูบุญ หัวหน้าแผนกงานพยาบาลและการประกัน

สุขภาพ 
กรรมการ 

๑๔. นางสาวสุพรรณี ศรีรงค ์ หัวหน้าแผนกงานบริการหอพักนักศึกษา กรรมการ 
๑๕. นางสาวอภิรดี มวลค าลา หัวหน้าแผนกงานกองทุน กรรมการ 
๑๖. นางสาวนันทพร เจียนสันเทียะ หัวหนา้แผนกงานแนะแนวการศึกษาและ

อาชีพ 
กรรมการ 

๑๗. นางจันทนา เอี่ยมสว่าง หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป กรรมการและเลขานุการ 
๑๘. นางสาวอภิรฎี  ไชยบุตร หัวหน้าแผนกงานนโยบายและแผน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

ผู้ไม่มำประชุมเนื่องจำกติดรำชกำร 
 

๑. ผศ.สมชาย ศรีสกลุเตยีว หัวหน้างานพัฒนาทักษะวินัยและประสบการณ์นักศึกษา 
๒. นายสรุเชษ ซ้อนกลิ่น หัวหน้าแผนกงานวิชาทหาร 
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เร่ิมประชุมเวลำ  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 
  เมื่อกรรมการจัดท าแผนและประเมินแผนฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานการประชุม โดย ผศ.ชูชัย  
ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้กล่าวเปิดการประชุม  และด าเนินการประชุมดังนี้ 
 
ระเบียบวำระที่  ๑   เร่ือง แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
๑.๑  ประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบ 

-ไม่ม-ี 
 
๑.๒  เลขำนุกำรแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
  -ไม่ม-ี 
 
ระเบียบวำระที่  ๒    เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชุม 

-ไม่ม-ี 
 

ระเบียบวำระที่  ๓ เร่ือง สืบเนื่องหรือค้ำงพิจำรณำจำกกำรประชุมคร้ังก่อน 
-ไม่ม-ี 

 
ระเบียบวำระที่ ๔  เร่ือง เสนอเพ่ือทรำบ 

-ไม่ม-ี 
 
ระเบียบวำระที่ ๕  เร่ือง เสนอเพ่ือพิจำรณำ 
๕.๑  กำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกองพัฒนำนักศึกษำ มทร.อีสำน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ ๒๕๕๗-๒๕๖๐) ฉบับ

ปรับปรุง คร้ังท่ี ๑ 
 
 ควำมเป็นมำ 

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้มีระบบการบริหารคุณภาพ ISO ซึ่งใน PM-๒๖ (B) : การ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระดับหน่วยงาน ได้มีกระบวนการให้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เพื่อพิจารณาผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ ๒๕๕๗-๒๕๖๐) ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ ๑ เพื่อน าผลมาประกอบการตัดสินใจปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษาฯ 
และร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนากองพัฒนานักศึกษา และมอบให้แผนกงานนโยบายและแผน รวบรวม
ข้อมูล เพื่อรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบต่อไป   

 
 ประเด็นที่เสนอ 
  เสนอต่อคณะกรรมการจัดท าและประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน 
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ ๒๕๕๗-๒๕๖๐) เพื่อโปรดพิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนา
นักศึกษา มทร.อีสาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ ๒๕๕๗-๒๕๖๐) ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี ๑  
 
  ที่ประชุมมีความเห็นว่าควรแยกโครงการในภาพรวมของกองพัฒนานักศึกษาและโครงการขององค์กร
นักศึกษาออกจากกันเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงานโดยก าหนดให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
กองพัฒนานักศึกษา และแผนยุทธศาสตร์การจัดกิจกรรมนักศึกษาคนละเล่ม เนื่องจากวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนากองพัฒนานักศึกษาเพื่อให้มีความสอดคล้องกับของมหาวิทยาลัยใน ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งเสริมและสร้างงานวิจัย พัฒนากิจกรรมการบริการวิชาการอย่างบูรณาการ ท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และพัฒนาระบบการ
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บริหารจัดการองค์กร และระบบการให้บริการและสวัสดิการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ในส่วนของแผนยุทธศาสตร์การจัดกิจกรรมนักศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดทิศทางและแผนงานในการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีกลยุทธ์ที่มุงเน้นการส่งเสริมให้นักศึกษาและ
บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษากับการ
ท านุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม การบริการวิชาการใหเ้ข้ากับพันธกิจด้านการเรยีนการสอนโดยเน้นการมีสว่นร่วมของนักศึกษา
ขององค์กรนักศึกษางานพัฒนานักศึกษาของคณะ และงานบริการการศึกษาของวิทยาเขต 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบและมอบแผนกงำนนโยบำยและแผนด ำเนินกำรแยกโครงกำรขององค์กร
นักศึกษำออกเพ่ือควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมผล และในส่วนของแผนกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำให้จัดท ำ
ฉบับร่ำงขึ้นเพ่ือด ำเนินกำรเรียกคณะกรรมกำรผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักศึกษำร่วมประชุมเพ่ือจัดท ำต่อไป 

 
ควำมเป็นมำ  
จากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษา ในเรื่องของตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่

มหาวิทยาลยัก าหนดขึ้นไม่มีความสอดคล้องกัน เช่น ตัวช้ีวัดที่ ๔.๑.๒ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่
ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์และสืบสานศลิปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น/อาเซียน มีค่าเป้าหมายประจ าปี
ก าหนดไว้ท่ี ๑ (ดังตาราง)  
ประเด็นยทุธศำสตร์ที่ ๔  ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์พลังงำน สิ่งแวดล้อม และสนองโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ  

 เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วดั 
เป้ำหมำยประจ ำป ี

กลยุทธ ์
โครงกำร/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร/
กิจกรรม ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

๔.๑ ส่งเสริม
ท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๔.๑.๒ ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของบุคลากร
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้ความ
เข้าใจการอนุรักษ์และ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น/
อาเซียน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๔.๑.๒.๑ เพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
บุคลากรในด้านการ
อนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น/
อาเซียน 

- โครงการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจ
การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น/
อาเซียน 

แผนกงาน
ส่งเสริมศิลปะ
และ
วัฒนธรรม 

 
โดยมีวิธีการค านวณคือ  
จ านวนบุคลากรประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบและปฏิบตัิงาน 

เกี่ยวกับการอนุรักษ์และสืบสานวฒันธรรมฯ ท่ีได้รับการพัฒนาในปงีบประมาณปัจจุบัน   -๑ x ๑๐๐ 

จ านวนบุคลากรประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบและปฏิบตัิงาน 
เกี่ยวกับการอนุรักษ์และสืบสานวฒันธรรมฯ ท่ีได้รับการพัฒนาในปงีบประมาณที่ผ่านมา  

 
ที่ประชุมมีความเห็นว่าต้องขอความอนุเคราะห์ให้ทางผู้บรหิารแจ้งทางมหาวิทยาลัยให้ปรับค่าเป้าหมายให้

สอดคล้องกัน ซึ่งการตีความหมายในการรายงานผลตัวช้ีวัดหมายถึงร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของบุคลากร ร้อยละ ๑ เท่ากับการเพิ่มขึ้น
ของบุคลากรจ านวนน้อยมาก ควรจะให้มหาวิทยาลัยปรับเป็นร้อยละ ๕๐ – ร้อยละ ๘๐ เป็นต้น เพื่อให้การรายงานตัวช้ีวัดเกิด
ความชัดเจนและบรรลผุลของมหาวิทยาลัย 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบและขอควำมอนุเครำะห์ให้ทำงผู้บริหำรแจ้งทำงมหำวิทยำลัยให้ปรับค่ำ
เป้ำหมำยให้สอดคล้องกัน 
 
๕.๒  พิจำรณำ (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกองพัฒนำนักศึกษำ มทร.อีสำน  ระยะ ๔ ปี  
       (พ.ศ ๒๕๕๗-๒๕๖๐) ฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี ๒ 

ตามที่กองนโยบายและแผนได้ด าเนินการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.อีสาน  ระยะ ๔ ปี 
(พ.ศ ๒๕๕๗-๒๕๖๐) ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมานั้น และได้มีการปรับปรุงตัวช้ีวัดและประเด็น
ยุทธศาสตร์ใหม่ แผนกงานนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดท าฉบับ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากอง
พัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน  ระยะ ๔ ปี (พ.ศ ๒๕๕๗-๒๕๖๐) ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๒ เพื่อให้สอดคล้องกับทางมหาวิทยาลัย  

ที่ประชุมมีความเห็นว่ายังมีส่วนที่ต้องปรับปรุงในเรื่องของค่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้นมีโดย
มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษารายงานผลตามตัวช้ีวัดยังไม่เป็นไปในระดับเดียวกัน อาทิเช่น ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อมและสนองโครงการพระราชด าริฯ ทางกองพัฒนา
นักศึกษาต้องรวบรวมข้อมูลและรายงานผลในระดับมหาวิทยาลัย ส่วนตัวช้ีวัดอื่น ๆ ทางกองพัฒนานักศึกษาต้องรายงานข้อมูล
ในระดับกอง  

มติที่ประชุม   เห็นชอบและขอควำมอนุเครำะห์ให้ทำงผู้บริหำรแจ้งทำงมหำวิทยำลัยให้มอบหมำย
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

 
๕.๓ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกองพัฒนำนักศึกษำ มทร.อีสำน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ 
๒๕๕๗-๒๕๖๐) ฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี ๒ 

ตามทีแ่ผนกงานนโยบายและแผนเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน 
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ ๒๕๕๗-๒๕๖๐) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ โดยปรับข้อมูลในแผนทั้งในส่วนของโครงการ/งบประมาณ ให้เหลือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกองพัฒนานักศึกษาโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตเพื่อตอบสนองตลาดแรงงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม  และ

สนองโครงการพระราชด าริฯ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

จึงขอความอนุเคราะห์ให้คณะกรรมการจัดท าและประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษาฯ 
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น และให้ผู้บริหารในระดับกองเป็นผู้ลงนามในเล่มแผนฯ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้แผนกงำนนโยบำยและแผนเสนอให้ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ
และรองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ลงนำมให้ควำมเห็นชอบ 
 
๕.๔ กำรจัดท ำประชำพิจำรณ์แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกองพัฒนำนักศึกษำ มทร.อีสำน ระยะ ๔ ปี  
(พ.ศ ๒๕๕๗-๒๕๖๐) ฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี ๒ 
  จากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ ๒๕๕๗-
๒๕๖๐) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ แล้วนั้น มหาวิทยาลัยยังก าหนดให้กองพัฒนานักศึกษาจัดท าประชาพิจารณ์แผนฯ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษา เพื่อให้บุคลากรภายใน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคลากรภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อน าข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาปรับปรุงภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมนั้น 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบและมอบให้หัวหน้ำแผนกงำนประชำสัมพันธ์ด ำเนินกำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์
กองพัฒนำนักศึกษำภำยใน 1 เดือนหลังสรุปรูปเล่มเรียบร้อย 
ระเบียบวำระที่ ๖  เร่ือง อื่นๆ 

๖.๑  พิจำรณำก ำหนดวันประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำและประเมินแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
กองพัฒนำนักศึกษำ คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๙  

  จึงเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณาก าหนดวันประชุมคณะกรรมการจัดท าและประเมินแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙   

  มตทิี่ประชุม  ก ำหนดวันที่  ๓๐ พฤศจิกำยน  ๒๕๕๙  เวลำ ๑๐.๐๐ น. 
 
ปิดประชุมเวลำ ๑๒.๐๐  น. 
 
 
  นางสาวอภิรฎี  ไชยบตุร  

หัวหน้าแผนกงานนโยบายและแผน 
ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 

  นางจันทนา เอี่ยมสว่าง  
หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป 

ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการและเลขานกุาร 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 (Intensive Course) 
 

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

กิจกรรม 

ให้ควำมรู้             วำงแผน 

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) ตำมกองนโยบำยและแผน 

 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.  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกองพัฒนำนักศึกษำ 

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 ตำมหน่วยงำน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส ำนักงำน งำนบริหำรงำนทั่วไป 
1 นางสาว                         อภิรฎ ี                                            ไชยบุตร                                            

2 
3 

นางสาว 

นาย                         

ยุพาพรรณ 

อิทธิพล                                           

คนกระโทก 

มะเสน                                        
4 นาย                            กฤษฎา                                              วาลย์มนตร ี                                        

5 นาง                            ผกา                                                มั่นด ี                                            

งำนกีฬำและกิจกรรมนักศกึษำ 
1 

2 

นาย  

นาย                           

ธนโชติ 
วัฒนศักดิ์                                         

ศิริรักษ์ 

สุขมากสิน                                          

3 นาย                            บัณฑิต                                             อินทะสิงห์                                         
4 นาย                            ภาคภูม ิ                                           สุวรรณไพบูลย ์                                     

5 นางสาว                         นันทิกา                                            สิงห์ทอง                                           
งำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชพี 

1 นางสาว                         สมพร                                               อินบุญเชิด                                         

2 นางสาว                         นันทพร                                             เจียนสันเทียะ                                      

3 นาย                            เชาวลิต                                            ดุขุนทด                                            

งำนบริกำรสวัสดิกำรนักศึกษำและสุขภำพ 
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                                          

งำนพัฒนำทักษะ วินัย และประสบกำรณ์นักศึกษำ 
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 คละหน่วยงำน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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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ประมวลภำพขั้นตอนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกองพัฒนำนักศึกษำ 

โดยกำรแบ่งกลุ่มระดมควำมคิด 
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 น ำเสนอข้อมูลจำกกำรแบ่งกลุ่มระดมควำมคิดของบุคลำกรกองพัฒนำนักศึกษำ 3 กลุ่ม  
เสนอต่อผู้บริหำร 
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 กำรน ำยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ (กิจกรรม/โครงกำร ผู้รับผิดชอบ ผู้ติดตำม งบประมำณ) 
คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนานักศึกษา

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (Intensive Course) ระหว่างวันท่ี 16-18 มีนาคม 2558 ณ จังหวัดตราด โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้
พิจารณาผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2553-2556) เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) และได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนากองพัฒนักศึกษา โดยมอบให้แผนกงานนโยบายและแผนรวบรวมสรุปผลการประชุมสัมมนา และให้
ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาถ่ายทอดต่อบุคลากรและรายงานต่อผู้บริหารให้รับทราบต่อไป 

   

     

   

   

 



 
 

75 

 บันทึกภำพบุคลำกรกองพัฒนำนักศึกษำร่วมกันหลังเสร็จสิ้นโครงกำร 

   

การจัดท าประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ที่ได้จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยท า

การประชาพิจารณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษา 
https://www.rmuti.ac.th/support/activity/Templates/plan1.html 

 

 
 

 เพ่ือให้บุคลากรภายใน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคลากรภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย แสดงความคิดเห็น เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับจากการประชาพิจารณ์ (ฉบับร่าง) แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557 -2560) 
มาประกอบการตัดสินใจเพ่ือปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ภายใต้พ้ืนฐาน
แนวคิดท่ีเน้นการมีส่วนร่วม 

https://www.rmuti.ac.th/support/activity/Templates/plan1.html

