
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) 

การประชุมคณะกรรมการจัดท าและประเมินแผนยุทธศาสตร์กองนโยบายและแผน 

 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชมุภผูาผึ้งรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี 

 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองนโยบายและแผน  

วันที่ 25 เมษายน 2561 ณ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน 
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ค าน า 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี 

( พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564 ) เกิดจากการระดมความคิดของบุคลากรกองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 

โดยแผนยุทธศาสตร์ ได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการด าเนินงานของกองนโยบายและแผน ด้านแผน 

งบประมาณ ข้อมูลสารสนเทศ วิเทศสัมพันธ์ นานาชาติ ซึ่งท าให้การจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 

 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

เพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม และน ามาก าหนดเป็น ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

หลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และโครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีตัวชี้วัดค่าเป้าหมายชัดเจน สอดคล้องกับ

กรอบนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ 

 สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน จ าแนกเป็น 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์ งบประมาณ และ 

ข้อมูลสารสนเทศ  สู่ความเป็นเลิศ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพของการบริหารงานด้านต่างประเทศ สู่ระดับชาติ/

นานาชาติ 

 กองนโยบายและแผน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ฉบับนี้ จะเป็นแผนในการก ากับ       

ทิศทางการพัฒนาการบริหารจัดการ ด้านแผน งบประมาณ ข้อมูลสารสนเทศ วิเทศสัมพันธ์ และด้าน

นานาชาติ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ส่งผลให้บรรลุ

วิสัยทัศน์ของกองนโยบายและแผน ต่อไป 

 

   งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 

     กองนโยบายและแผน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

เดือน เมษายน พ.ศ.2561 
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  ส่วนที่ 1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
1.1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 10 ปี 
(พ.ศ. 2559-2568) โดยการปรับจุดยืน จุดเน้น และปรับทิศทางของมหาวิทยาลัยใหม่ กระบวนการให้ได้มาซึ่ง
ทิศทางการพัฒนานั้นคือการ Retreat แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 16-18  กันยายน  2558  ที่จังหวัด
สกลนคร  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558  ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยการระดมความคิดเห็นจาก
คณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย  จนได้กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
Repositioning RMUTI   ที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยสีเขียว  และมหาวิทยาลัย
แห่งคุณธรรม  อันน าไปสู่ความเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งภูมิปัญญา” (Smart University)     

กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ด าเนินการ
ทบทวนและประเมินผลเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมปันธารา  
รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา  

เมื่อครบก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน ระยะ 4 ปี  
พ.ศ.2557-2560 ในวันที่ 30 กันยายน 2560 กองนโยบายและแผน จึงได้จัดกิจกรรมการทบทวนและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2557-2560 และ จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
กองนโยบายและแผน ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 ขึ้น ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมภูผาผึ้ง  
รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี  และมีการประชุม เพ่ือทบทวนแผนฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของบุคลากร กองนโยบายและแผน จากทุกส่วนงาน คือ งานบริหารงานทั่วไป งานนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ งานงบประมาณและติดตามประเมินผล งานข้อมูลสารสนเทศ งานวิเทศสัมพันธ์ และศูนย์
ศึกษานานาชาติ เพ่ือระดมแนวคิดในการก าหนดทิศทางการบริหารและพัฒนา กองนโยบายและแผน ให้มี
ความสอดคล้องและรองรับนโยบาย RMUTI 4.0 และ Smart University โดยมีการก าหนด ปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก Strategy map ตามหลัก Balance Score card ที่ครอบคลุม 4 มิติ คือ  

1. มิติการพัฒนาองค์กร  
2. มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  
3. มิติคุณภาพการให้บริการ  
4. มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ 
และได้ร่วมกันก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ และ

ผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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ส่วนที่ 2 ศักยภาพของกองนโยบายและแผน 
2.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

ชื่อหน่วยงาน   กองนโยบายและแผน   

ที่ตั้ง 

 ที่ตั้งหน่วยงาน : อาคารส านักงานอธิการบดี (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

          ชั้นลอย 

 เลขที่ 744 ถนนสุรนารายณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา     

                           (30000) 

โทรศัพท์ : 0-4423-3000 ต่อ 2400, 2410, 2420, 2430, 2440, 2450, 2460 

 

ประวัติความเป็นมา 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็น 1  ใน 9 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการสถาปนาขึ้นตาม 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548 มีฐานะเป็นนิติบุคคล และ

เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานระดับกอง (1 ใน 5 กอง) สังกัดส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยการจัดตั้งขึ้นจากอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรค

สองแห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2548 เพ่ือให้เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่

ในการวางนโยบายและแผนการพัฒนา เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่วิเคราะห์

แผนงาน งบประมาณ รวบรวมและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิเทศสัมพันธ์ 

โดยแบ่งงานออกเป็น 5 งาน 1 ศูนย์ คือ 

1. งานบริหารงานทั่วไป 
2. งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
3. งานงบประมาณและติดตามประเมินผล 
4. งานข้อมูลสารสนเทศ 
5. งานวิเทศสัมพันธ์ 
6. ศูนย์ศึกษานานาชาติ 
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2.2 โครงสร้างกองนโยบายและแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : การบริหารงานของหน่วยงานภายในที่มีลักษณะพิเศษ เฉพาะ 2 หน่วยงาน คือ 

   *งานวิเทศสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานในสังกัด กองนโยบายและแผน ก ากับโดย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา 

มหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ 

   *ศูนย์ศึกษานานาชาติ เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิการบดี ก ากับโดย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

กองนโยบายและแผน 

งานบริหาร 
งานทั่วไป 

งานงบประมาณ

และติดตาม

ประเมินผล 

งานนโยบายและ 

แผนยุทธศาสตร์ 
งานข้อมลูสารสนเทศ *งาน 

วิเทศสัมพันธ ์

แผนกงาน 

ธุรการกอง 

แผนกงาน

งบประมาณ 

เงินแผ่นดิน 

แผนกงาน

งบประมาณ 

เงินรายได ้

แผนกงาน

ประเมินผลและ

รายงาน 

แผนกงาน 

นโยบายและแผน

ยุทธศาสตร ์

แผนกงาน 

ประมวลผลยุทธศาสตร ์

แผนกงาน 

วิเคราะหโ์ครงสร้าง

สถาบัน 

แผนกงาน 

บริหารจดัการระบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศ

มหาวิทยาลยั 

แผนกงาน 

เผยแพร่และบริการ

ข้อมูลสารสนเทศ

มหาวิทยาลยั 

แผนกงาน

บริหารงาน 

วิเทศสัมพันธ ์

 

แผนกงาน

ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ 

แผนกงาน

สารนิเทศ 

*ศูนย์ศึกษา

นานาชาติ 

ส านักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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2.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก  (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีบุคลากร ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ที่มีความรู้ ความสามารถ ท าให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 

2. มีการกระจายอ านาจ เพ่ือท าให้เกิดความคล่องตัวในด้านการบริหารจัดการ  
3. มีกระบวนการท างานที่เน้นการท างานแบบมีส่วนร่วม และมีการวางแผนการปฏิบัติงาน 
4. เป็นแหล่งฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ ชี้ให้เห็นผลการด าเนินงานและแนวทางในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย 
5. มีการน าระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติการ 

ท าให้การท างานมีระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. โอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ด้วยการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาตนเอง ยังไม่เพียงพอ 
2. ขีดความสามารถของบุคลากรในด้านการวิจัยและพัฒนาจะต้องได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
3. ทรัพยากรส าหรับการด าเนินการตามภารกิจ ยังไม่เพียงพอ ทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณ 
4. ขาดการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่ผู้ปฏิบัติ 
5. ขาดการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ,ISO , SAR  

 

โอกาส (Opportunities) 

1. การปฏิรูประบบราชการ ส่งเสริมให้ส่วนราชการมีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
2. รัฐบาลส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ภายในองค์กร (KM) และก าหนดเป็นตัวชี้วัดในกระบวนการพัฒนา 
3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เอ้ืออ านวยต่อการบริหารงาน 
4. การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน น าไปสู่การสร้างเครือข่ายที่ดีในด้านสังคมและวัฒนธรรม 

 

ภัยคุกคาม (Threats) 

1. สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีการเปลี่ยนแปลง ท าให้เกิดแนวโน้มการสนับสนุนงบประมาณ 
   จากภาครัฐลดลง และท าให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า 
2. กฎ ระเบียบ การบริหารงานรูปแบบใหม่ ท าให้ภาระงานเพิ่มขึ้น และต้องปรับตัวให้เท่าทันอยู่เสมอ 
3. การปรับเปลี่ยนนโยบายในการจัดสรรงบประมาณส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานด้านงบประมาณ  
   ในการบริหารจัดการงบบูรณาการกับกระทรวงต่างๆ และงบ Area Base ในท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน 
3.1 นโยบายการพัฒนากองนโยบายและแผน 

 

 

 

 

 

 

นางสุมัธยา  กิจงาม 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหน่วยงานที่มี    

พันธกิจหลักในการด าเนินงานด้านแผนยุทธศาสตร์  งบประมาณที่มุ่ ง เน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  

การบริหารข้อมูลสารสนเทศ และการด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษานานาชาติ ของมหาวิทยาลัยฯ 

ให้มีระบบและกลไกที่ดี  ซึ่งกองนโยบายและแผน มีการวางแผนเพ่ือใช้เครื่องมือการจัดการความรู้เพ่ือการ

พัฒนาบุคลากร และการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ   กลยุทธ์การพัฒนาของกองนโยบายและแผน โดยมีการ

สื่อสารและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามแผนให้ครอบคลุมทุกประเด็น ทั้งการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การ

จัดท าแผนปฏิบัติการ การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดของแต่ละแผนปฏิบัติการ และบทบาทหน้าที่

ของบุคลากรต่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร 

 ดังนั้น การร่วมมือกันของบุคลากร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ดี จึงเป็นองค์ความรู้ในการ

พัฒนางานด้านแผน งบประมาณ และการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในทุกระดับและยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จูงใจให้บุคลากรด าเนินงานตามนโยบาย ร่วมกันท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยกระดับคุณภาพผลงาน มีระบบเครือข่าย และใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน น าไปสู่หน่วยงานที่มี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มุ่งสู่การเป็น Smart Office  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และยุทธศาสตร์กองนโยบายและแผน ที่ตอบโจทย์ Cluster และพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานเท่าเทียมกันในทุกพ้ืนที ่
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3.2  ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยมหลัก  

ปรัชญา (Philosophy) 

มุ่งด าเนินการตามนโยบาย ภายใต้กรอบคุณธรรม น าสู่การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 

 
ปณิธาน (Determination) 

เน้นผลลัพธ์  สร้างคุณค่า  ทันเวลา  มองอนาคต 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 กองนโยบายและแผน มุ่งมั่นพัฒนา ประสิทธิภาพการท างาน ด้านแผนยุทธศาสตร์ จัดการ
งบประมาณ ข้อมูลสารสนเทศ และวิเทศสัมพันธ์ นานาชาติ มุ่งสู่ Smart office 

 

พันธกิจ (Mission) 

1. วิเคราะห์ข้อมูลการจัดท าและประเมินผลความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

2. วิเคราะห์และขับเคลื่อนโครงสร้างสถาบันเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

3. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท างบประมาณ และประเมินผลความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณแบบ

มุ่งเน้นยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

4. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นมาตรฐาน และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

5. สนับสนุนการบริการด้านวิเทศสัมพันธ์ และพัฒนาสู่ความเป็นสากล รองรับนานาชาติ 

 
                              ค่านิยมหลัก 

P = Public Mind    เป็นผู้มีจติสาธารณะ 
L  = Learning for change     มีการเรียนรูเ้พื่อการเปลี่ยนแปลง 
A = Access Information   มีการเข้าถึงข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบัน 
N  = Need for Achievement   เป็นผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

I = Internationalization   มีความเป็นสากล 

N  = New Generation Management  มีการบรหิารจดัการยคุใหม ่

G = Good Governance   มีการด าเนินงานตามหลักธรรมาภบิาล 
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3.3  แผนที่ยุทธศาสตร์กองนโยบายและแผน (Strategy map) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาประสิทธิภาพการท างาน ด้าน

ยุทธศาสตร์ การบรหิารจดัการ 
งบประมาณ และข้อมลูสารสนเทศ 

สู่ความเป็นเลิศ 
 

มิต ิ

ประสิทธิผลตามพันธกจิ 

มิต ิ

คุณภาพการให้บริการ 

มิต ิ

ประสิทธิภาพของการ

ปฏิบัติราชการ 

มิต ิ

การพัฒนาองค์กร 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
กองนโยบายและแผน มุ่งมั่นพัฒนา ประสิทธิภาพการท างาน ด้านแผนยุทธศาสตร์ จัดการงบประมาณ 

ข้อมูลสารสนเทศ และงานต่างประเทศ  มุ่งสู่ Smart Office 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยกระดับคุณภาพของการบริหารงาน

ด้านต่างประเทศ สูร่ะดับชาติ/นานาชาติ 

การบริหารจัดการเพื่อการประเมนิ

คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่

เป็นเลิศ (EdPEx : Education 

Criteria for Performance 

Excellence) เป็นไปตามนโยบาย

ภาครัฐ  ตามหลักธรรมาภิบาล 

การเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ยั่งยืน และได้รับการยอมรับใน

ระดับชาต/ินานาชาต ิ
 

ผู้รับบริการ และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี มี

ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ ต่อ

ระบบคณุภาพการบริหารจัดการ และ

การบริการ 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียมี

ความพึงพอใจต่อการบริการ        

ด้านต่างประเทศ 

การบริหารจัดการ ผ่านระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความ

เป็นเลิศ ด้านการบริการ 

บุคลากรทุกระดับไดร้ับการพัฒนาให้มี

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะด้าน

วิชาชีพ โดยการน าระบบเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

การพัฒนา ระบบ และกลไก ที่เอือ้ต่อ

การบริหารจัดการ และการด าเนินงาน

สู่ระดับชาติ/นานาชาต ิ

สภาพแวดล้อม  อุปกรณ์ และ

ทรัพยากรทางการศึกษา ได้รับการ

พัฒนา เสริมสร้างศักยภาพการ

ปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนสู่ระดับชาติ/

นานาชาติ 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน ระยะ 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-พ.ศ.2564 หน้า8 

 

3.4 การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์

ชาต ิ20 ปี 

2.การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

4.การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

5.การสร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร ์

กระทรวง 

ศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 

1.พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียน
การสอน การวัดและ
ประเมินผล 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

1.ผลิตและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิ

3.การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

6.การปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

1.ความมั่นคง 

2.ผลิต พัฒนาครู 
คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

3.ผลิตและพัฒนาก าลังคน 
รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง 
กับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 

4.ขยายโอกาสการ
เข้าถึง บริการทาง
การศึกษาและ การ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
ตลอดชีวิต 

5.ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศและ การ
สื่อสารเพื่อการศึกษา 

6.พัฒนาระบบบริหาร 
จัดการและส่งเสริมให้ ทุก
ภาคส่วนที่มีส่วนรว่ม ใน
การจัดการศึกษา 

2. สร้างความเข้มแข็งของงานวิจยั 
พัฒนา และการต่อยอดสู่นวัตกรรม
อย่างมีประสิทธภิาพ 

4. ปฏิรูประบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็น
เลิศในยุคดิจิทัล 

3. เสริมสร้างชุมชนนวัตกรรม(Communities 
of Innovation) เพื่อยกระดับคุณภาพชวีิต
และรายได้ของชุมชนในพื้นที ่

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต ิฉบับที ่12 

 

1.การ
เสริมสร้าง
และ
พัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย ์

2.การ
สร้างความ
เป็นธรรม
ลดความ
เหลื่อมล้ า
ในสังคม 

3.การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

4.การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการ
พัฒนาอยา่ง
ยั่งยืน 

5.การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อ
การพัมนา
ประเทศสู่ความ
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

6.การบริหาร
จัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการ
ทุจริต ประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 

7.การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบ 
โลจิสติกส ์

8.การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจัย และ
นวัตกรรม 

9. การ
พัฒนา
ภาค 
เมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

10.ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ส านักงาน

อธิการบด ี

1. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพือ่ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้ตอบสนองคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 2. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการสู่การให้บริการที่เป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์กองนโยบาย

และแผน 

1. พัฒนาประสิทธิภาพการท างาน ด้านยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ 
   งบประมาณ และข้อมูลสารสนเทศ สู่ความเป็นเลิศ 

สู่ความเป็นเลิศ 

2. ยกระดับคณุภาพของการบริหารงานด้านต่างประเทศ สูร่ะดับ 
    ชาติ/นานาชาติ 
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3.5 ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 : พัฒนาประสิทธิภาพการท างาน ด้านยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ งบประมาณ และข้อมูลสารสนเทศ สู่ความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ท่ี 1.1  การบริหารจัดการเพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx : Education Criteria for Performance   

Excellence) เป็นไปตามนโยบายภาครัฐ  ตามหลักธรรมาภิบาล  

เป้าประสงค์ที่ 1.2  ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ ต่อระบบคุณภาพการบริหารจัดการ และการบริการ 

เป้าประสงค์ที่ 1.3  การบริหารจัดการ ผ่านระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความเป็นเลิศ ด้านการบริการ 

        เป้าประสงค์ท่ี 1.4  บุคลากรทุกระดับ ได้รับการพัฒนา ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะด้านวิชาชีพ โดยการน าระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ 

    ปฏิบัติงาน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 : ยกระดับคุณภาพของการบริหารงานด้านต่างประเทศ สู่ระดับชาติ/นานาชาติ 
เป้าประสงค์ท่ี 1.1  การเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ 

        เป้าประสงค์ท่ี 1.2  ผู้รับการบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อการบริการด้านต่างประเทศ 

        เป้าประสงค์ท่ี 1.3  การพัฒนา ระบบ และกลไก ที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการ และการด าเนินงานสู่ระดับชาติ/นานาชาติ 

        เป้าประสงค์ท่ี 1.4  สภาพแวดล้อม  อุปกรณ์ และทรัพยากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนสู่ระดับชาติ/นานาชาติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาประสิทธิภาพการท างาน ด้านยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการงบประมาณ และข้อมูลสารสนเทศ สู่ความเป็นเลิศ 
 

ตัวชี้วัด หน่วย 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์
2561 2562 2563 2564 

1.คะแนนการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx : Education 
Criteria for Performance Excellence 

คะแนน - 100 150 200 ทุกงานในสังกัดกอง
นโยบายและแผน 

1.1 น าระบบ EdPEx : Education Criteria for 
Performance Excellence มาใช้ในการบริหาร
กองนโยบายและแผน สู่ความเป็นเลิศ 

2.ร้อยละของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
(ITA) ในการด าเนินงานของกองนโยบายและแผน 

ร้อยละ 80 82 84 86 ทุกงานในสังกัดกอง
นโยบายและแผน 

1.2 ขับเคลื่อนกระบวนการด าเนินงาน ตามหลักการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 

3.ระดับความความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  (ตัวบ่งช้ีสายสนับสนุน ท่ี 2.1) 

ระดับ 3 4 5 5 ทุกงานในสังกัดกอง
นโยบายและแผน 

1.3 พัฒนากระบวนการท างาน และบุคลากร บนพื้น
ฐานความรู้  ข้อมูล ตอบสนองความต้องการ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะ 
 และประสบการณ์ (ตัวบ่งชี้สายสนับสนุน ที่ 4.1) 

ร้อยละ 100 100 100 100 ทุกงานในสังกัดกอง
นโยบายและแผน 

1.4 พัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ มี
ความก้าวหน้า มั่นคงในสายอาชีพ รองรับ
จุดเน้น(คลัสเตอร์) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพของการบริหารงานด้านต่างประเทศ สู่ระดับชาติ/นานาชาต ิ
 

ตัวชี้วัด หน่วย 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์
2561 2562 2563 2564 

1.จ านวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีเกิดจากความร่วมมือกับ
นานาชาติ 

โครงการ/
กิจกรรม 

17 24 31 38 งานวิเทศสัมพันธ์/ศูนย์
ศึกษานานาชาต ิ

2.1พัฒนาความร่วมมือทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย 
พัฒนา เพื่อต่อยอดสู่นวัตกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
ตัวชี้วัด / ปี พ.ศ. 

เป้าหมาย 
มหาวิทยาลัย  

เป้าหมายตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 

กองนโยบายและแผน 

งานบริหารงานทั่วไป งานงบประมาณฯ งานนโยบายฯ งานข้อมลูสารสนเทศ งานวิเทศสัมพันธ ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาประสิทธิภาพการท างาน ด้านยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการงบประมาณ และข้อมลูสารสนเทศ สูค่วามเป็นเลิศ 

ตัวชี้วัดที่ 1 : คะแนนการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx : Education Criteria for Performance Excellence 

พ.ศ. 2561 - - - - - - 

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

พ.ศ. 2563 150 คะแนน 150  150  150  150  150  

พ.ศ. 2564 200 คะแนน 200  200  200  200 200 

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของกองนโยบายและแผน 

พ.ศ. 2561 ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 

พ.ศ. 2562 ร้อยละ 82 82 82 82 82 82 

พ.ศ. 2563 ร้อยละ 84 84 84 84 84 84 

พ.ศ. 2564 ร้อยละ 86 86 86 86 86 86 

ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ตัวบ่งชี้สายสนับสนนุ ที่ 2.1 ตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)) 

พ.ศ. 2561 ระดับ 5 5 5 5 5 5 

พ.ศ. 2562 ระดับ 5 5 5 5 5 5 

พ.ศ. 2563 ระดับ 5 5 5 5 5 5 

พ.ศ. 2564 ระดับ 5 5 5 5 5 5 

การก าหนดค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
ตัวชี้วัด / ปี พ.ศ. 

เป้าหมาย 
มหาวิทยาลัย  

เป้าหมายตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 

กองนโยบายและแผน 

งานบริหารงานทั่วไป งานงบประมาณฯ งานนโยบายฯ งานข้อมลูสารสนเทศ 
งานวิเทศสัมพันธ์/ 

ศูนย์ศึกษานานาชาติ 

ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะ และประสบการณ์ (ตัวบ่งชี้สายสนับสนุน ที่ 4.1 ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)) 

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

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

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

พ.ศ. 2564 ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพของการบริหารงานด้านต่างประเทศ สู่ระดับชาติ/นานาชาติ 

ตัวชี้วัดที่ 5 : จ านวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีเกิดจากความร่วมมือกบันานาชาติ 

พ.ศ. 2561 
20 โครงการ/

กิจกรรม 
- - - - 17 

พ.ศ. 2562 
30 โครงการ/

กิจกรรม 
- - - - 24 

พ.ศ. 2563 
40 โครงการ/

กิจกรรม 
- - - - 31 

พ.ศ. 2564 
50 โครงการ/

กิจกรรม 
- - - - 38 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564 
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3.6 การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาประสิทธิภาพการท างาน ด้านยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการงบประมาณ และข้อมูลสารสนเทศ สู่ความเป็นเลิศ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

ตัวชี้วัดที่ 1 : คะแนนการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx : Education Criteria for Performance Excellence 
1. โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพื่อการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ 
**  สวท. เป็นเจ้าภาพจัดท าโครงการ  งานบริหารงานท่ัวไป กองแผน ส่งช่ือให้งานเลขานุการ  
   ส านักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นผู้น าส่งบุคลากรของส านักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการ** 

92,000 92,000 92,000 92,000 งานบริหารงานท่ัวไป 
(นางจุรีรัตน์) 

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของกองนโยบายและแผน 
1. โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงาน 
   ของมหาวิทยาลัย 

10,000 10,000 10,000 10,000 งานบริหารงานท่ัวไป 
(นางจุรีรัตน์) 

2. โครงการ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานเพื่อการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส (ITA) ใน 
 การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

10,000 10,000 10,000 10,000 งานบริหารงานท่ัวไป 
(นางจุรีรัตน์) 

ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ตัวบ่งชี้สายสนับสนนุ ที่ 2.1 ตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)) 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ มทร.เพื่อตอบสนองนโยบายชาติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561/2562/2563/2564 
200,000 200,000 200,000 200,000 งานนโยบายฯ  

(น.ส.สุธาสินี) 
2. โครงการพัฒนาการจัดการความรู้กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

อีสาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561/2562 
175,000 175,000 - - งานบริหารงานท่ัวไป 

(ผศ.พวงผกา) 
3. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ประจ าปี 2562 
- 372,000 - - งานนโยบายฯ 

(นางจันทร์เพ็ญ) 
4. โครงการขับเคลื่อนโครงสร้างสถาบันเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยประจ าปี   

งบประมาณ พ.ศ.2563 / 2564 
- - 60,000 60,000 งานนโยบายฯ 

(น.ส.เมวียา) 
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โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

4. โครงการ Retreat นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563/2564 - - 350,000 350,000 งานนโยบายฯ 
(นางจันทร์เพ็ญ) 

ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะ และประสบการณ์ (ตัวบ่งชี้สายสนับสนุน ที่ 4.1 ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)) 
1. โครงการพัฒนาบุคลากรกองนโยบายและแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 4.0 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563/2564 
- - 200,000 200,000 งานบริหารงานท่ัวไป 

(ผศ.พวงผกา) 
2. โครงการเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน ครั้งท่ี 8 /9 /10 /11 
102,300 102,300 102,300 102,300 งานงบประมาณฯ

(น.ส.ปภัทรส์ิริ) 
3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ปฏบิัติงานแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี พ.ศ.

2561 
113,200 - - - งานนโยบายฯ 

(นางจันทร์เพ็ญ) 
4.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมลู 23,900 23,900 23,900 23,900 งานข้อมูลสารสนเทศ 

(นางเจนจิรา) 
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบติดตามโครงการออนไลน ์ 21,900 30,000 30,000 30,000 งานข้อมูลสารสนเทศ 

(น.ส.ยุพิน) 
6. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร กองนโยบายและแผน 7,400 - - - งานข้อมูลสารสนเทศ 

(นางวรรณทิญา) 
7. โครงการเพิ่มศักยภาพระบบฐานข้อมูล   7.1 จัดหาเทคโนโลยีเพือ่สนับสนุนฐานข้อมลู  7.2 

พัฒนาระบบฐานข้อมลู   7.3 พัฒนาบุคลากร 
- 200,000 200,000 200,000 งานข้อมูลสารสนเทศ 

(นางเจนจิรา) 
โครงการที่กองบริหารงานบุคคลเป็นเจ้าภาพ และกองนโยบายและแผน ส่งบุคลากรเข้าร่วม      
8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการแต่งตั้งให้ด ารง 
    ต าแหน่งสูงข้ึนประจ าปี 2561 

80,000 80,000 80,000 80,000 
งานบริหารงานท่ัวไป 
(นางจุรีรัตน์) 

9. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม 
   และสิ่งแวดล้อมประจ าปี 

37,000 37,000 37,000 37,000 
งานบริหารงานท่ัวไป 
(นางจุรีรัตน์) 
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โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการ 
    ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ” 

หลักสตูร 1. ระบบงานสารบรรณ 
หลักสตูร 2. บริหารงานบุคคลและสิทธิประโยชน ์
หลักสตูร 3. ความรูบุ้คลากรด้านกฎหมาย คณุธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบตัิงาน 
หลักสตูร 4. การปลูกจิตส านึกในการรักองค์กรและสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
หลักสตูร 5. การพัฒนาบุคลิกภาพและการให้บริการ 
หลักสตูร 6. การคลังและการบรหิารพัสดภุาครัฐส าหรับบุคลากร มทร.อีสาน 
หลักสตูร 7. ความเสี่ยงและควบคมุภายใน 
หลักสตูร 8. ภาษาตา่งประเทศส าหรับการปฏิบัติงาน 
หลักสตูร 9. เทคโนโลยสีารสนเทศของบุคลากร 
หลักสตูร 10. งานวิจัยและบริการวิชาการ 

463,000 463,000 463,000 463,000 งานบริหารงานท่ัวไป 
(นางจุรีรัตน์) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพของการบริหารงานด้านต่างประเทศ สู่ระดับชาติ/นานาชาติ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

ตัวชี้วัดที่ 5 : จ านวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีเกิดจากความร่วมมือกบันานาชาติ 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาแก่นักวิเทศสัมพันธ์และส่งเสรมิเอกภาพและ กระบวนทัศน์ 42,000 42,000 42,000 42,000 งานวิเทศสัมพันธ์ 
2. โครงการ RMUTI International Relationship Activity - 9,000 9,000 9,000 ศูนย์ศึกษานานาชาต ิ
3. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์เพื่อมุ่งสูร่ะดับนานาชาติ - 30,000 30,000 30,000 ศูนย์ศึกษานานาชาต ิ
4. โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาและบคุลากร มทร. อีสาน 200,000 38,000 38,000 38,000 ศูนย์ศึกษานานาชาต ิ
5. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา มทร.อีสาน 400,000 400,000 400,000 400,000 ศูนย์ศึกษานานาชาต ิ
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โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาแก่นักวิเทศสัมพันธ์และส่งเสรมิเอกภาพและ 
    กระบวนทัศน์ 

42,000 42,000 42,000 42,000 งานวิเทศสัมพันธ์ 

7. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร มทร.อสีาน 
     กิจกรรมย่อยที่ 1อบรมบุคลากรสายสนับสนุน 
     กิจกรรมย่อยที่ 2อบรมบุคลากรสายวิชาการ 

633,400 633,400 633,400 633,400 ศูนย์ศึกษานานาชาต ิ

8. โครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ณ สถาบันเทคโนโลยีกัมพูชา กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา* 

89,600 
โครงการ 
นอกแผน 

89,600 89,600 89,600 ศูนย์ศึกษานานาชาต ิ

9. โครงการอบรมภาษาไทยให้แก่นักศึกษาและบุคลากรชาวตา่งชาติ มทร.อีสาน* 25,300 25,300 25,300 25,300 ศูนย์ศึกษานานาชาต ิ
10. โครงการพัฒนาแบบสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน* 
- 81,300 81,300 81,300 ศูนย์ศึกษานานาชาต ิ

11. โครงการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน* 

    กิจกรรมย่อยที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 วันท่ี 2 – 16 ธันวาคม 2560 
    กิจกรรมย่อยที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2/2560 วันท่ี 3 – 17 กุมภาพันธ์ 2561 
    กิจกรรมย่อยที่ 3 ภาคฤดูร้อน/2560 วันท่ี 5 – 19 พฤษภาคม 2561 
    กิจกรรมย่อยที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1/2561 วันท่ี 7 – 21 กรกฎาคม 2561 

62,900 - - - ศูนย์ศึกษานานาชาต ิ
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โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

1. โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อี ส า น  ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2 5 6 1 / 2 5 6 2 / 2 5 6 3 / 2 5 6 4 
(ส านักงบประมาณ ตรวจพื้นท่ี) 

120,000 120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

งานงบประมาณฯ
(น.ส.จีราภรณ์)   
 

2. โครงการมอบนโยบายและแนวทางในการจัดท าค าเสนอของบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561/2562/2563/2564  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

19,000 19,000 19,000 19,000 งานงบประมาณฯ
(น.ส.ภัทรสุดา) 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลระบบติดตามโครงการออนไลน์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562/2563/2564 

- 50,000 50,000 50,000 งานงบประมาณฯ
(น.ส.ภัทรสุดา) 

4. โครงการจัดท ารายงานประจ าปี และรายงานสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561/2562/2563/2564 

544,000 440,000 440,000 440,000 งานข้อมูลสารสนเทศ 
(นางวรรณทิญา) 

5. โครงการจัดท าชุดสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
    อีสานสู่สากล 

 

47,900 50,000 50,000 50,000 งานวิเทศสัมพันธ์ 

 

 

 

โครงการตามภารกิจประจ า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564 
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
4.1 ภาพกิจกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

การประชุมคณะกรรมการจัดท าและประเมินแผนยุทธศาสตร์กองนโยบายและแผน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - พ.ศ.2560 
 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม ปันธารา รีสอร์ท  นครราชสีมา 
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การประชุมคณะกรรมการจัดท าและประเมินแผนยุทธศาสตร์กองนโยบายและแผน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน  2560  ณ ห้องประชุม ภูผาผึ้ง รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี 
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กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

744 ถนนสุรนารายณ์  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30000 

โทรศัพท์ : 044-233000 ต่อ 2400 , 2420 , 2440 , 2450 , 2460 

https://www.rmuti.ac.th/support/plan/ 

 


