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ค าน า 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560– พ.ศ.2564  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ  มีกรอบแนวทางก าหนด

ทิศทางการด าเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วง  5  ปี  โดยมุ่งด าเนินงานสนองนโยบายและเปูาหมายของ

การพัฒนาประเทศ  ให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.

2560-พ.ศ.2579) และ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560– พ.ศ.2564)   

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ.2560– พ.ศ.2564) เป็นการจัดท าแผน โดยคณะกรรมการอ านวยการ และ คณะกรรมการด าเนินงาน 

จากตัวแทนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ที่ นครราชสีมา และวิทยาเขต 3 วิทยาเขต  คือ วิทยาเขตสุรินทร์  

วิทยาเขตขอนแก่น  และ วิทยาเขตสกลนคร รวมทั้งหัวหน้าโครงการจัดตั้ง วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้

จัดให้มีช่องทางการระดมความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการรับฟังความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย บุคลากรสายวิชาการ  สายสนับสนุน  นักศึกษา  รวมทั้งศิษย์เก่า ผู้น า

ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ให้มีส่วนร่วมในการจัดท า และก าหนดทิศทางการพัฒนา โดยให้ความส าคัญกับ

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เพ่ือท าการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  

เปูาประสงค์  ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และกิจกรรม/โครงการ ไว้เป็นกรอบการด าเนินงานอย่างชัดเจน เพ่ือน า

มหาวิทยาลัยฯ ไปสู่ความส าเร็จตามเปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เอกสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2560-2564) เล่มนี้  จะได้ถูกน าลงสู่การปฏิบัติอย่าง

เป็นรูปธรรม  และช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติ  และการพัฒนามหาวิทยาลัย   

ซึ่งความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ นี้  ขึ้นอยู่กับความร่วมมืออย่างดียิ่งของบุคลากร

ทุกระดับ  ทุกงาน  ในมหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้อง  ที่จะน าแผนไปปฏิบัติอย่างจริงจัง  อันจะส่งผลให้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน บรรลุเปูาหมายการเป็นมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีพลัง

นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคม มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สืบไป  

 

กองนโยบายและแผน      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน                            
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

จากกรอบแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 15 ปี (พ.ศ.2551 – พ.ศ.2565)  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน  ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ไว้อย่างชัดเจน และเพ่ือให้การบริหารจัดการการด าเนินงานเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยฯจึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ฉบับที่ 1 ระยะ 4  ปี  พ.ศ.2553 – พ.ศ.2556  ซึ่งผลการด าเนินงาน 

ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี และได้มีการน าผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว มาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ดังปรากฏในแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ฉบับที่ 2 ระยะ  4  ปี  พ.ศ.2557–พ.ศ.2560 และ ได้

ปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (Reprofileing) ระยะ 5  ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยการปรับต าแหน่ง

จุดยืน (Repositioning) ปรับจุดเน้น (Refocusing) และปรับทิศทางของมหาวิทยาลัยใหม่ (Redirectioning)  มีการ

จัดการประชุมเปิดกว้างอย่างอิสระ (Retreat) โดยการระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  สภาวิชาการ สภาคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง การรับฟัง

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน  นักศึกษา  รวมทั้งศิษย์เก่า และผู้น าชุมชน  

จนได้กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม, มหาวิทยาลัย 

สีเขียว  และมหาวิทยาลัยแห่งคุณธรรม  อันน าไปสู่ความเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งภูมิปัญญา” (Smart University)  

โดยก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญทั้งหมด 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1  ผลิตและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2  สร้างความเข้มแข็งของงานวิจัย พัฒนา และการต่อยอดสู่นวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3  เสริมสร้างชุมชนนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของชุมชนในพื้นที่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศ 

 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับนี้ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝุาย  

อันเป็นแรงผลักดันส าคัญต่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุเปูาหมายอย่างแท้จริง และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ฉบับที่ 3 ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 

 
ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 21  กุมภาพันธ์  2561 และ 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 แล้วนั้น คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ฉบับที่ 3 ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 จะเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ส าคัญที่จะน าพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สู่การเปลี่ยนแปลง ที่มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน รองรับสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของโลก นโยบายรัฐบาล เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สืบไป   
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บทที่ 1 ข้อมลูพื้นฐาน 

 

ตราประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ภายในวงกลมเป็นรูปดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบ   ดอกบัวบาน 8 กลีบหมายถึงทางแห่งความส าเร็จมรรค 8 

และความสดชื่นเบิกบานก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ ภายใต้ดอกบัวเป็นดวงตราพระราชลัญจกรบรรจุอยู่ 

หมายถึง สัญลักษณ์และเครื่องหมายประจ าองค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์เป็นผู้พระราชทานนามว่ า 

"มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล" บนตรารูปวงกลม มีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบ และมีเลข 9 อยู่ หมายถึง รัชกาลที่ 9 

ด้านล่างของตราวงกลมท าพับกรอบโค้งรองรับ ชื่อ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน" คั่นปิดหัวท้ายของกรอบด้วย

ลวดลายดอกไม้ พิมพ์ประจ ายามทั้งสองข้าง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคล หมายความว่า มหาวิทยาลัยอันเป็นมงคลแห่งพระราชา  

 

 

สีประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  คือ  สีแสด 

 

ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย  คือ  ต้นแคแสด  เป็นต้นไม้ท่ีมีดอกสีแสด ขึ้นง่าย โตเร็ว เจริญเติบโตได้ทุกพ้ืนที่ ทุกภาค 
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ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

พ.ศ.2548 เหตุผล โดยที่มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติให้สถานศึกษาของรัฐที่

จัดการศึกษา ระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สถานศึกษาของรัฐด าเนินกิจการได้โดยอิสระสามารถพัฒนาระบบ

บริหาร และการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสภา

มหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น สมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 9 แห่ง ขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหนึ่งในจ านวนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง เป็น

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เน้นด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ

ชั้นสูงที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ ท าการสอน ท าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยต่อยอดให้ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้าน

วิชาชีพจนถึงระดับปริญญา 

 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 92 ตอนที่ 48 หน้า 1  

 วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 วิทยาลัยฯ ได้รับการอนุเคราะห์จากกรมธนารักษ์ได้อนุเคราะห์จัดสรร
ที่ดินบริเวณคลองหก ฝั่งตะวันตก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดเลขที่ 706 เนื้อที่ 610-3-41 
ไร่ และบริเวณคลองรังสิตฝั่งเหนือ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โฉนดเลขที่ 39 เนื้อที่ 109-3-04 เพ่ือ
ก่อสร้างศูนย์กลางการศึกษาระดับปริญญา 

 พ.ศ. 2528 เริ่มขยายการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในวิทยาเขตต่าง ๆ  

 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” และพระราชทานพระบรม 
ราชานุญาตให้เชิญ พระราชลัญจกรประจ าพระองค์และพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเครื่องหมายราชการของ
สถาบันฯ 

 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 122 ตอนที่  6ก  
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีผลให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด้วย วิทยาเขต ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย ประกอบด้วย 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

มีพ้ืนที่จ านวน 2,841 ไร่ แยกเป็น      

1. ส่วนกลาง       จ านวน     330 ไร่             

2. ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง     จ านวน   2,500 ไร่              

3. ศูนย์เทคโนโลยีชุณหะวัณ      จ านวน       11 ไร่ 

ปัจจุบันมี 4 คณะ/เทียบเท่าคณะ และ 5 โครงการจัดตั้ง/เทียบเท่าคณะ ได้แก่ 

 คณะบริหารธุรกิจ 

 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 

 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี  

 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ  

 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ 

 โครงการจัดตั้งสถาบันอุตสาหกรรมการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

 โครงการจัดตั้งสถาบันระบบรางแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์   

มีพ้ืนที่ทั้งหมด จ านวน 2,300 ไร่     

ปัจจุบันมี 2 คณะ/เทียบเท่าคณะ ได้แก่ 

 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

 คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น   

มีพ้ืนที่จ านวน 386 ไร่ แยกเป็น          

1. ส่วนกลาง     จ านวน     106 ไร่              

2. พ้ืนที่การศึกษาโคกสี      จ านวน     280 ไร ่

 ปัจจุบันมี 3 คณะ/เทียบเท่าคณะ และ 1 โครงการจัดตั้ง/เทียบเท่าคณะ ได้แก่ 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยไทยไมซ์สเตอร์แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร   

มีพ้ืนที่จ านวน 1,873 ไร่ แยกเป็น       

1. ส่วนกลาง           จ านวน     293 ไร่ 

2. คณะทรัพยากรธรรมชาติ        จ านวน   1,580 ไร่ 

ปัจจุบันมี 2 คณะ/เทียบเท่าคณะ และ 1 โครงการจัดตั้ง/เทียบเท่าคณะ ได้แก่ 

 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ 

มีพ้ืนที่จ านวน 1,750 ไร่ แยกเป็น       

1. ส่วนกลาง               จ านวน     50 ไร่ 

2. ศูนย์เรียนรู้และแปลงสาธิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ GI ทุ่งกุลาร้องไห้        จ านวน   1,700 ไร่ 

มี 2 โครงการจัดตั้ง/เทียบเท่าคณะ ได้แก่ 

 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมการเกษตร  

 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตร  
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 โครงสร้างหน่วยงาน  

    

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  1)         ส่วนราชการตามกฎกระทรวง และ         ส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

   2)  *  ส่วนงานภายในจัดตั้งตามประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

   3)  ** โครงการจดัตั้งตามมตสิภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

- คณะบริหารธุรกิจ                - คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

- คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 

- คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี       - คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม               - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ * 

- คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี         - คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

- โครงการจัดต้ังคณะนวัตกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี** 

- โครงการจัดต้ังคณะวิศวกรรมการเกษตร** 

- โครงการจัดต้ังคณะนวัตกรรมการเกษตร** 

- โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ** 

- โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ** 

- โครงการจัดต้ังวิทยาลัยไทยไมซ์สเตอร์แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   

  ราชมงคลอีสาน** 

- โครงการจัดต้ังวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก** 

- โครงการจัดต้ังสถาบันอุตสาหกรรมการบินแห่งมหาวิทยาลัย   

  เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ** 

- โครงการจัดต้ังสถาบันระบบรางแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

   ราชมงคลอีสาน ** 

- 

- ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน * 

- สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  * 

- ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร ์

- ส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น 

- ส านักงานวิทยาเขตสกลนคร 

- โครงการจัดตั้งส านักงานวิทยาเขต

ร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ** 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

ส านักงานอธิการบด ี

- กองกลาง 

- กองคลัง 

- กองนโยบายและแผน 

- กองบริหารงานบุคคล 

- กองพัฒนานักศึกษา 

สภาวิชาการมหาวิทยาลัย 

สภาคณาจารย ์
และข้าราชการมหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัย 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

ส านักงานคณบด ี
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อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
“บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ” 

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน               

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งการสร้างอาชีพเฉพาะทาง” 

คุณลักษณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Student Characteristics) 

Technology Literacy    =  มีความรู้ทางเทคโนโลยี 

Effective Communication   =  มีทักษะการติดต่อสื่อสาร 

Collaboration     =  มีความร่วมมือกับส่วนรวม 

Ethics and Morality    =  มีคุณธรรม และ จริยธรรม 

Corporate Social Responsibility  =  มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

Professional skill    =  มีทักษะวิชาชีพ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduates desired) 

 
 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 
1. มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว วิชาชีพ  สังคม และประเทศชาติ 
2.   มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพในสถานการณ์ 
     ต่าง ๆ ได ้
3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ ของตนในการแก้ไข

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

คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศในการสื่อสาร เพ่ือการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้ 
 
 ตามอัตลักษณ์บัณฑิต 

1. มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ พร้อมปฏิบัติงานวิชาชีพ 
2. สามารถพัฒนางานและแก้ปัญหางานเพื่อบรรลุเปูาหมายได้ 
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บทท่ี 2 กรอบการวางแผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน 

 การวางแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  พ.ศ.2560-2564 นี้ ก าหนดขึ้นภายใต้บริบท
แห่งความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและท้าทาย  อีกท้ังค านึงถึงบรรทัดฐานใหม่ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา เช่น “เศรษฐกิจ
แห่งความรู้”  “โลกาภิวัตน์”  และ “การจัดอันดับ” (หรือ Knowledge Economy , Globalization และ Ranking) 
ได้กลายมาเป็นกรอบที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังมีประเด็นส าคัญอ่ืนที่ต้องพิจารณา
ประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ อันได้แก่ บทบาทของกิจกรรมทางวิชาการและผลกระทบต่อสังคมใน 
วงกว้าง ตลอดจนการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคส่วนอ่ืน ๆ ใน สังคม ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางท่ีดีขึ้น 
  

 
1. Global Trend การจะก้าวขึ้นไปเป็น World Class National University นั้นต้องพิจารณาถึง

สถานการณ์ของโลกปัจจุบัน ที่ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยเสี่ยง ตลอดจนแนวโน้มส าคัญในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
วิเคราะห์ถึงแนวโน้มระดับโลก แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรมของโลก  
การปรับตัวจากความหลากหลายที่มากขึ้น พร้อมน ามาก าหนดทิศทางการพัฒนาที่สอดรับกับกระแสโลก 

2. บริบทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) พิจารณาถึงการท า 
ให้ประเทศ มีความมั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่การพัฒนาให้
คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้
ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศ
สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

3. บริบทประเทศไทยและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในที่นี้จะพิจารณาถึง
ประเด็นท้าทายและเปูาหมายของประเทศ ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เน้นยกระดับนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งค านึงถึงยุทธศาสตร์
ของประเทศ และวางกรอบที่สอดประสานไปในทิศทางเดียวกัน 

4. ความเห็นประชาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เป็นข้อมูลที่มีคุณค่ายิ่งเกี่ยวกับสภาพ
ปัจจบุันของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งรวบรวมผ่านกิจกรรมการประสานพลัง มทร.อีสาน โดย อธิการบดี  และผู้บริหาร ได้เข้า
พบภาคเอกชน  ภาครัฐ  และภาคส่วนต่างๆ ของประชาคม มทร.อีสาน  ทั้ง นักศึกษาปัจจุบัน  ศิษย์เก่า คณาจารย์ 
บุคลากรทุกส่วนงานกว่า 1,000 ราย  ได้รับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น  มากกว่า 400 รายการ  สะท้อนให้เห็นถึง
ความเป็นอิสระทางความคิดและการเปิดรับข้อมูลจากทุกภาคส่วนมาประกอบการก าหนดทิศทางองค์กรอย่างแท้จริง 

5. ข้อมูลโครงการยุทธศาสตร์ ซึ่งรวบรวมผ่านโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ออกแบบให้สามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์หลักท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งท่ีเกี่ยวข้องกับการเสริมเกราะ เพ่ิมศักยภาพให้นักศึกษา การยกระดับ
คุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนางานวิจัย งานนวัตกรรม ตลอดจนการสื่อสารและการสร้างประโยชน์สู่สังคมไทย
และสังคมโลก 

ประเด็นหลักในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
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6. กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งเรียนรู้จากองค์กรชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ โดยศึกษาข้อมูลกลยุทธ์
ของสถาบันการศึกษาต่างๆ มากกว่า 200 กลยุทธ์ การ Retreat ของสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือน ามาก าหนดแนวทาง
ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฎิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ  มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์  มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม 
เพ่ือการขับเคลื่อนประเทศให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

การกลั่นกรองหาสาระส าคัญเพื่อก าหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

Global trend ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

แผนฯ 12 และบริบทประเทศไทย 

ความเห็นประชาคม  

มทร.อีสาน

ประชาคม

ข้อมูลโครงการ 

ยุทธศาสตร ์
กลยุทธ์ของ 

มหาวิทยาลัยต่างๆ 

1 
2 
3 
4 

เอ้ือต่อการบรรลุวิสัยทัศน์หรือไม่ 

ขับเคลื่อนการสร้างผลสัมฤทธิ์หลักหรือไม่ 

ตอบโจทย์พันธกิจของ มทร.อีสาน หรือไม่ 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หรือไม่ 
4 ยุทธศาสตร ์

  18 ตัวชี้วัด 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18   
18 ตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน พ.ศ.2560-พ.ศ.2564 
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การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

  

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 

เทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน ระยะ 5 ป ี

(พ.ศ.2560-2564) 

1.ผลิตและพัฒนาบณัฑิตนัก
ปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

3.การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

6.การปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

1.ความมั่นคง 

2.ผลิต พัฒนาครู 
คณาจารย ์และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

3.ผลิตและพัฒนาก าลังคน 
รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง 
กับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 

4.ขยายโอกาสการ
เข้าถึง บริการทาง
การศึกษาและ การ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต 

5.ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศและ การ
สื่อสารเพื่อการศึกษา 

6.พัฒนาระบบบริหาร 
จัดการและส่งเสริมให้ ทุก
ภาคส่วนที่มีส่วนรว่ม ใน
การจัดการศึกษา 

2. สร้างความเขม้แข็งของ
งานวิจัย พัฒนา และการต่อ
ยอดสู่นวัตกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. ปฏิรูประบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลยัไปสู่
ความเป็นเลิศ 

3. เสริมสร้างชุมชนนวัตกรรม เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของ
ชุมชนในพื้นที่ 

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
การพัฒนา
ประเทศสู่ความ
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

6.การบริหาร
จัดการในภาครัฐ 
การปูองกันการ
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 
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บทท่ี 3 บริบททางยุทธศาสตร์ระดับโลก และ ระดับชาติ 

 
 

การก้าวขึ้นไปสู่ World Class National University สิ่งที่ต้องตระหนักและตอ้งพิจารณาอย่างละเลยไม่ได้คือ
สถานการณข์องโลกปจัจุบัน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมต่างๆ ทั้งของประเทศและของโลก ตลอดจน
แนวโน้มของปัจจัยเสี่ยงส าคัญต่างๆ ซึ่งในศตวรรษที่ 21 นี้เป็นโลกของการเปลี่ยนแปลง และมีการปฏิสัมพันธ์ที่เป็น
พลวัต โลกของเทคโนโลยีสื่อสารที่รวดเร็วและกระจายเป็นวงกว้าง เชื่อมโยงความคิด ข้อมูลการค้า-การลงทุน รวมถึง
ด้านการศึกษา-การเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญและส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยอีกด้วย การเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาของเทคโนโลยีได้ทลายอุปสรรคในหลายๆ ด้านที่เคยเป็นขีดจ ากัดในอดีตลงจนไม่สามารถกีดขวางปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้คนโลกในศตวรรษที่ 21 ได้ ในบริบทดังกล่าวจึงน ามาสู่การวิเคราะห์ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างเศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรมระดับโลก การปรับตัวจากสภาวะต่างๆ ที่มีความหลากหลายมากขึ้น การ
เป็นพหุสังคมทั้งระดับประเทศและระดับโลก ฉะนั้นจึงมีประเด็นที่ท้าทายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ที่มุ่งม่ันจะก้าวขึ้นสู่สถาบันการศึกษาชั้นน าระดับโลก จึงต้องรวมกันศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยให้สามารถ
ตอบสนองอย่างมีศักยภาพท่ีสร้างสรรค์ในประเด็นเหล่านี้ได้ 

 
 

 
 

ที่มา: the United Nations: An overview of top global issues 

 

บริบทการเปลี่ยนแปลงระดับโลก 
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ประเด็นส าคัญในระดับโลกที่มีหลากหลาย และแตกตา่งกันออกไปตามบริบทของแต่ละภูมิภาค อันได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงของจ านวนประชากร การเปลี่ยนแปลงของฐานอ านาจเศรษฐกิจระดับโลกผลจากนโยบายการกระตุ้น
เศรษฐกิจของแต่ละประเทศ นโยบายส่งเสริมการบริโภคเกิดความจ าเป็นและการขาดแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืน การ
แทรกแซงกิจการภายในของประเทศต่างๆ ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ประเด็นขัดแย้งกับหลักความเชื่อศาสนา 
ความสัมพันธ์-ความร่วมมือ-ความขัดแย้งระหว่างประเทศ การด าเนินนโยบายระหว่างประเทศของรัฐ บทบาทของ
องค์กร กฎหมาย ความมั่นคง เศรษฐกิจ การเมืองระหว่างประเทศ ที่อาจส่งผลต่อมหาวิทยาลัยทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมอีกดว้ย 

 

ข้อมูลจาก McKinsey Global Institute – Urban World แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคที่มี
เศรษฐกิจขยายตัวเร็วที่สุดในโลก ซึ่งอาจส่งผลทั้งในเชิงโอกาสและความเสี่ยงต่อระบบการศึกษาของประเทศ รวมทั้ง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในฐานะที่ก าลังเติบโต และพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การแข่งขันในระดับเวทีโลก 
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ในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ได้วางกรอบการด าเนินงานโดยค านึงถึง
โอกาสและความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกในมิติต่ างๆ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึกจากผลการประชุม World Economic Forum ประจ าปี 2016 ณ สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งเป็นการประชุม
ระดับโลกท่ีรวมบุคคลชั้นน าจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ อาทิ ผู้น าภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม 
และสื่อมวลชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหารือแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสถานการณ์โลก ตลอดจนเสนอแนะทิศทางใน
การก าหนดนโยบายระดับโลกและระดับภูมิภาค ไดม้ีการคาดการณ์ความเสี่ยงในระดับโลกออกมาเป็น Global Risks 
2016 ดังนั้น เพ่ือให้การวางยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องค านึงถึงทุกปัจจัยเสี่ยงใน
ระดับโลกที่ผ่านการกลั่นกรองและวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญนานาชาติกว่า 750 ราย ซึ่งได้ผลสรุปประเด็นความเสี่ยง
และความกังวลใจในระดับโลกสูงที่สุดใน 18 เดือนขา้งหน้า รวมทั้งในระยะยาว 10 ปีถัดไป ดังนี้ 
 

 
 

ที่มา: The Global Risks Report 2016, World Economic Forum, Geneva 
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จากประเด็นความเสี่ยงในระดับโลกและประเด็นความเสี่ยงในระดับภูมิภาค  (Regional Perspective: 
ASEAN) จึงน ามาสู่การก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย อาท ิการผลิตผลงานวิจัย การผลิตผลงานวิชาการ 
การออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน การแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ า อาหาร พลังงาน สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 
เป็นต้น (เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยที่จะขับเคลื่อนงานวิจัย งานวิชาการในประเด็นที่เป็น Global 
Megatrend) เพ่ือบ่มเพาะบัณฑิตให้ออกมาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ความสามารถ ความเข้มแข็งมีเกราะเป็นภูมิคุ้มกัน
ที่เพียงพอที่จะด ารงชีวิตในฐานะพลเมืองของโลกท่ีมีประสิทธิภาพและมีคุณค่าได้นอกจากประเด็นความเสี่ยงระดับโลก
ที่ระบุข้างต้นแล้วยังมีปัจจัยส าคัญต่างๆ ที่ควรค านึงถึง อันได้แก่แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน 
รวมถึงวาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda) ซึ่งเน้นการจัดท าเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 15 ปี โดยมุ่งขจัดความ
ยากจนให้หมดไป ประชากรมีสุขภาพ สุขภาวะ ระบบการศึกษาที่ดี ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอันมีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน  ลดความไม่เท่า
เทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ส่งเสริมให้สังคมมีความสงบสุข รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการ
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  มีการ
จัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมความเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากร ตลอดจนมีบทบาทในการรักษา
สิ่งแวดล้อมในระดับโลกร่วมกัน 
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การสร้างและการออกแบบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย   ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2560 – พ.ศ.2564   ไดค้ านึงถึง 
ทิศทางแนวโน้มในระดับประเทศที่ผ่านการพิจารณาจากแผนพัฒนาฉบับใหญ่ในระดับชาติ ซึ่งสอดรับกับการปรับใช้ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-พ.ศ.2564) ซึ่งพบประเด็นท้าทายต่างๆ หลาย
ประการ อาทิ ความเสี่ยงจากภายในและภายนอกประเทศ กระแสการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมทั้งปัญหาต่างๆ ที่ในปัจจุบันยังคงประสบ
อยู่ อาทิ ปัญหาผลิตภาพในการผลิต ปัญหาความสามารถในการแข่งขัน ปัญหาคุณภาพการศึกษา ปัญหาความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึงต้องยึดกรอบแนวคิดและ
หลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้ 
 การน้อมน าและประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
 การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ 
 การพัฒนาสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูร่่วมกันอย่างมีความสุข 

 
เมื่อวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ของประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งกับด้านการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านวิจัย พบว่าการพัฒนา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการวิจัยของประเทศได้รับการยกระดับไปในทางที่ดีขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการ
ผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และวิจัย ที่เชื่อมโยงให้เกิดความสัมพันธ์กับภาคธุรกิจ 
แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี 2557 อันดับความพร้อมด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 47 และดา้นเทคโนโลยีอยู่ในล าดับที่ 44 จาก 61 ประเทศที่จัด
อันดับโดย IMD (International Institute for Management Development) และตลอดช่วงระยะเวลา 14 ปี 
ที่ผ่านมา (2543-2556) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ 0.27 ต่อ 
GDP (Gross Domestic Product) โดยในปี 2556 (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 0.48 ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ 53 และจาก
ภาคเอกชนประมาณร้อยละ 47 ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย  
มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนา อยู่ที่ร้อยละ 4.03, 3.35, 2.79 และ 2.27 ต่อ GDP ในปี 2555 ตามล าดับ 
ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และวิจัยในระดับก้าวหน้า โดยในปี 2556 บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 
มีเพียงจ านวน 11 คน ต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่
ระดับ 20-30 คน ต่อ ประชากร 10,000 คน 

 
 
 

บริบทการเปลี่ยนแปลงระดับชาติ 
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ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity: TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาด
พลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องอาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพ
การผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจแล้วก็ตาม แต่มี
แนวโน้มลดลงในระยะเวลา 8 ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลา
เดียวกันที่สามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของ
ผลิตภาพการผลิตรวมลดลงจากร้อยละ 3.32 ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 และร้อยละ 
2.05 ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต เพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและแรงขับเคลื่อน
จากผลิตภาพการผลิตรวมของปัจจัยแรงงานในระบบเศรษฐกิจ 

 

 
ที่มา: McKinsey Global Institute – Urban World: Households Income 2015: Thailand vs Asia (เทียบรายได้) 

 

นอกจากนี ้การพิจารณารายได้ครัวเรือนของคนไทยเทียบเคียงกับรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยทั่วทั้งเอเชียพบว่า
ประเทศไทยยังคงมีปัญหาช่องว่างระหว่างผู้มีรายได้สูงกับรายได้ต่ าค่อนข้างน้อยเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ  
ในเอเซีย แต่ก็ยังถือว่ามีช่องว่างค่อนข้างมากเม่ือเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว จากผลส ารวจพบว่า คนไทยมี
ระดับของคุณภาพชีวิตสูงขึ้น สังเกตได้จากอายุคาดเฉลี่ยของคนไทยที่สูงขึ้น โดยอายุคาดเฉลี่ยปี 2557 เพศชายอายุ
เฉลี่ย 71.3 ป ีเพศหญิงอายุเฉลี่ย 78.2 ปี แตก่็มีเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตามผล
ส ารวจยังพบว่าคนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ  
15-59 ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี พ.ศ. 2551-2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9 ปี แต่ในขณะที่คุณภาพการศึกษา
อยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี 2556 มีค่าเฉลี่ย
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ต่ ากว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้คนไทยส่วนใหญ่ยังพบปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการศึกษาวิจัยและผลการ
ส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญท่ีสุด คือการขาดความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนั้นประเทศไทยควร
สนับสนุนและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยอย่างเร่งด่วน การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย อาจ
ส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับภาระการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี 2553 มี
ประชากรวัยแรงงานจ านวน 5 คน ที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุจ านวน 1 คน และคาดการณ์ว่าในปี 2583 จะเหลือ
ประชากรวัยแรงงานเพียงจ านวน 1.7 คน แบกรับผู้สูงอายุจ านวน 1 คน ซึ่งการขาดแคลนก าลังแรงงานนี้ท าให้ต้อง
น าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และ
ทักษะฝีมือแรงงาน ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดความคุ้มครองทางสังคม
ขั้นพื้นฐานที่จ าเป็นซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยด้วย อาทิ ปัญหาอาชญากรรม 
ปัญหาโรคระบาด และภาระทางด้านการคลังของระบบบริการทางสังคม เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามการก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุสามารถมองเป็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ สินคา้ และบริการ ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต 
จากกราฟด้านล่างแสดงให้เห็นได้ว่าสัดส่วนผู้สูงอายุของไทย (อายุมากกว่า 65 ปี)  มีมากกว่าร้อยละ 10 ซึ่งสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยทั่วทั้งเอเชียอยู่ที่ประมาณร้อยละ 8 ดังนั้นประเด็นปัญหาด้านผู้สูงอายุของประเทศไทยจึงควรได้รับความสนใจ
เป็นพิเศษเช่นกัน 
 
 

 
 

ที่มา: McKinsey Global Institute – Urban World: Population 2015: Thailand vs Asia (เทียบสัดส่วนอาย)ุ 
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การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม อาจส่งผลถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต
และการค้าที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นอกจากนี้การพาณิชย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทเพ่ิมมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยี
ที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และ
อ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น หากภาคธุรกิจปรับตัว
ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม จะท าให้ความสามารถ
ในการแขง่ขันทางการตลาดลดลงด้วยจากประเด็นทา้ทายระดับประเทศที่ระบุไว้ข้างต้น รัฐบาลได้ก าหนดแนวทางการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ “เท่าเทียมและทั่วถึง” ซึ่งมหาวิทยาลัยควรเข้าไปมีบทบาท
และส่วนร่วมในการพัฒนา ดังนี้ 

 
 ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่ เพ่ือสร้างความ

รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) 
 

 ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการบริหารจัดการศึกษา 
 

 พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแตก่ระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้ คนดี คนเก่ง รวมทั้งระบบ
การประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน 
 

 ปฏิรูประบบการเรียนรู้โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับเริ่มต้น
จนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

 
 

ที่มา: เอกสาร เรื่อง “ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12” 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ก าหนดปรัชญา  ปณิธาน   
วิสัยทัศน์   พันธกิจ  โดยให้แต่ละวิทยาเขตมี จุดเน้นเป็นเรือธง (Cluster) ในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และ
มีเปูาหมาย Ranking  ใน 20 ปีข้างหน้าว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จะเป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล เป็นอันดับที่ 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัยในภาคอีสาน เป็นอันดับที่ 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศ และ เป็นอันดับที่ 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยในเอเชีย   

การจะเข้าสู่เปูาหมาย Ranking ได้จะต้องหมั่นตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสภาวะปัจจัยรอบข้าง และ
น ามาปรับต าแหน่งจุดยืน (Positioning) ปรับจุดเน้น (Focusing) และปรับทิศทางของมหาวิทยาลัย (Re-positioning 
, RMUTI) ให้สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาและการก าหนดเปูาหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
จะต้องค านึงถึงระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ  และระดับนานาชาติ  ดังรูปแบบของการปรับเปลี่ยน (Transforming) ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

จากพันธกิจปัจจุบันสู่ความเป็น  SMART University  เปูาหมายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
จะปรับบทบาทตัวเองโดยปรับจุดยืนของมหาวิทยาลัยใหม่ (Re-positioning , RMUTI) ด้วยการอภิวัฒน์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พลิกฟ้ืนพ้ืนที่ราบสูงของไทยสู่ความยั่งยืนด้วย “นวัตกรรม” ดังค ากล่าวของ พลเอก
ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี   ในที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558  ที่ว่า “เปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง  ยั่งยืน  ด้วยนวัตกรรม”    

 
 

แนวทางการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Re-Profiling,RMUTI) 
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เพ่ือให้การปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Re-positioning , RMUTI) 
เกิดเป็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน ระยะที่ 3  (พ.ศ.2560-2564)  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนชาวอีสาน ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  โดยการน าของ 
ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร. สุรเกียรติ์  เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และคณะผู้บริหาร 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์  ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงได้ด าเนินการจัด
ประชุมระดมสมองอย่างอิสระ (Retreat) ประชาคม ประชาพิจารณ์ จากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย  ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือให้ได้รูปแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโล ยี 
ราชมงคลอีสาน มีรายละเอียดดังนี้  
1. มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอน  การวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้น (Cluster)     
    3 Cluster  คือ  
  1. Logistic & Tourism ประกอบด้วย ระบบการจัดการการขนส่ง โลจิสติกส์ ระบบขนส่งทางราง  
ระบบขนส่งทางอากาศ   ระบบเครื่องจักรกลหนัก  และการท่องเที่ยว ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบหลัก คือ นครราชสีมา  
วิทยาเขตขอนแก่น และ มีวิทยาเขตที่สนับสนุน คือ วิทยาเขตสุรินทร์  วิทยาเขตสกลนคร และโครงการจัดตั้ง 
วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ 

2. Agriculture Technology ประกอบด้วย การเกษตรอินทรีย์  การเกษตรนอกฤดูเพาะปลูก  การบริหาร
จัดการน้ า และ พลังงานทดแทน ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบหลัก คือ วิทยาเขตสุรินทร์ และ โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
ร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ มีวิทยาเขตที่สนับสนุน คือ นครราชสีมา  วิทยาเขตขอนแก่น และ วิทยาเขตสกลนคร  

3. Food & Health ประกอบด้วย อาหาร สุขภาพ และ สังคมผู้สูงวัย ก าหนดให้ ผู้รับผิดชอบหลัก คือ 
วิทยาเขตสกลนคร และมีวิทยาเขตที่สนับสนุน คือ นครราชสีมา วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตขอนแก่น และ โครงการ
จัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ 

การพัฒนาหลักสูตรที่รองรับคลัสเตอร์ มีหลักสูตรแบบเฉพาะทาง  หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ตอบ 10 
อุตสาหกรรมเปูาหมาย และมีหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่มีความเชื่อมโยงข้ามศาสตร์ ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ปริญญา
1+ ปริญญา 2+ และโมดูล ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอก ค านึงถึงความพร้อมของ
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบแต่ละคลัสเตอร์ ด าเนินการปรับโครงสร้างองค์กร โครงสร้างบุคลากร จัดตั้งหน่วยงาน
พิเศษเพ่ือขับเคลื่อนคลัสเตอร์ พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเปูา งานวิจัยข้ามศาสตร์ สร้างนวัตกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการวิชาการเพ่ือก่อให้เกิดรายได้ บูรณาการการเรียนการสอน เพ่ือสร้างความเชี่ยวชาญให้แก่
นักศึกษา และสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมเพ่ือการด ารงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 
2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เท่าเทียมกันในทุกพื้นที่ ดังนี้ นครราชสีมา วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตขอนแก่น 
วิทยาเขตสกลนคร  และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ 
 2.1 Commonality 

2.1.1 Digital Economy เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
มาใช้เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา การผลิตบัณฑิต งานบริการการศึกษาแก่นักศึกษา งานบริการธุรการของสายสนับสนุน 
และงานบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือท าให้เกิดระบบนิเวศน์ดิจิทัล ส าหรับสนับสนุน Smart University 
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  2.1.2 Green University มหาวิทยาลัยสีเขียว การปรับปรุงภูมิทัศน์และบรรยากาศให้ปราศจากมลภาวะ 
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวิต ปลอดสารเสพติดและอบายมุข ส่งเสริม
สุขภาพของบุคลากร  

2.1.3 Hands On การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ มีสถานที่ครบวงจรในการฝึกวิชาชีพเฉพาะทาง ห้องปฏิบัติการ 
โรงงาน ฟาร์ม วัสดุฝึก ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2.1.4 SMEs  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและการสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในกิจการ 
การผลิตภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม  กิจการการค้า ครอบคลุมการค้าส่ง และการค้าปลีก กิจการบริการ เช่น 
การขายอาหาร ขายเครื่องดื่ม ของภัตตาคารและร้านอาหาร การให้บริการเช่าสิ่งบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น 

 

2.2 Physical grouping  ครูช่าง มุ่งม่ันสู่เปูาหมายการเป็นผู้น าในการผลิตครูช่างอุตสาหกรรม 
 

2.3 KSF (Key Success Factor) กุญแจส าคัญสู่ความส าเร็จของยุทธศาสตร์ 
2.3.1 ระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน  มีมาตรฐาน รวดเร็ว โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ จัดตั้งหน่วยงาน

เฉพาะกิจเพ่ือระดมทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอก การระดมทุนจากศิษย์เก่า การวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือก่อให้เกิด
รายได้ การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพย์สินที่มีอยู่ บริหารทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2.3.2 ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์  มุ่งเน้นการปฏิรูปวิธีการการรับเข้า การพัฒนาศักยภาพ การก าหนด
เส้นทางความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ การศึกษาต่อ การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน  การปรับทัศนคติบุคลากร การเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งใน/ต่างประเทศ มาเป็นอาจารย์ผู้สอน ส่งอาจารย์
ประจ าเข้าร่วมโครงการ Talent mobility  

2.3.3 การปรับโครงสร้างองค์กร เพ่ือเอ้ือต่อการบริหารจัดการและการด าเนินงานในการขับเคลื่อนคลัสเตอร์ 
เช่น การจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจ การก่อตั้งมูลนิธิ  จัดตั้งศูนย์ วิทยาลัย บริษัท กิจการ ฯลฯ การปรับแก้ กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ประกาศ วิธีการ ขั้นตอน เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว สะดวก เอ้ือต่อการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 

2.4 Internationlization 
2.4.1 การเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก การสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลาย เช่น เครือข่าย

อุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพ่ือแลกเปลี่ยนวิทยาการ
และใช้ทรัพยากรร่วมกัน แลกเปลี่ยนระดับชาติและนานาชาติ 

 

2.5 Expand 
2.5.1 การขยายผลในเชิงพาณิชย์  เพ่ือน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สิทธิบัตร 

ลิขสิทธิ์ ฯลฯ น ามาพัฒนาต่อยอดเป็นห่วงโซ่แห่งคุณค่า จากต้นน้ าถึงปลายน้ า สร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย และต่อ
ยอดทางธุรกิจสร้างรายได้ให้แก่สังคม 

2.5.2 การด าเนินกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที่ดี การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมท้ังในองค์กรและในระดับใกล้และไกล ในอันที่จะท าให้อยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างมีความสุข และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต 
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ปรัชญา (Philosophy)  

คุณธรรมน าหน้า ปัญญาน าทาง สรรค์สร้างนวัตกรรม 

ปณิธาน (Determination) 

สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลย ี

วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มพีลังนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  

University that Fosters graduates with hands-on learning experience  

and innovative dynamism for the society's integrity and sustainable prosperity. 

พันธกิจ (Mission) 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

2. สร้างงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการใช้นวัตกรรม  บนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีสู่การผลิต การบริการ และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ประเทศ 

3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4. ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
5. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 

บทที่ 4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
ฉบับที่ 3 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่านิยมหลัก  (Core Values) 

RMUTI = Rajamangala University of Technology Isan 

R = Reputation   = มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในการผลิตนักปฏิบัติ 

M = Morality   = มหาวิทยาลัยที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตย์  

                                   สุจริต ค านึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ 

U = Unity   = มหาวิทยาลัยที่มีความสามัคคี กลมเกลียว เป็นหนึ่งเดียว 

T = Technology  = มหาวิทยาลัยที่มเีทคโนโลยีและการใช้นวัตกรรมชั้นน า 

I = Innovation   = มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งนวัตกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ และ เป้าประสงค์   

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เปูาประสงค์ 1.1 คุณลักษณะบณัฑิตของมหาวิทยาลยัที่สามารถตอบสนอง 10 อุตสาหกรรมเปูาหมายของประเทศ 

เปูาประสงค์ 1.2 นวัตกรรมการศกึษาที่สร้างบัณฑิตตามคณุลักษณะบัณฑติของมหาวิทยาลยั 

เปูาประสงค์ 1.3 ระบบ กลไก และ กระบวนการทีส่่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษา 

เปูาประสงค์ 1.4 ทรัพยากรทีส่นับสนุนการสร้างบณัฑิตนักปฏิบัติ และสนบัสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษา   
 

ประเด็นยทุธศาสตร์ ที่ 2 : สร้างความเข้มแข็งของงานวิจัย พัฒนา และการต่อยอดสู่นวัตกรรม 

                                อย่างมีประสิทธิภาพ 

เปูาประสงค์ 2.1 งานวิจัย งานสรา้งสรรค์ นวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มกีารขยายตัวอยา่งต่อเนื่อง และไดร้ับการยอมรับในระดับ  

                     นานาชาติ 

เปูาประสงค์ 2.2 งานวิจัย งานสรา้งสรรค์ นวัตกรรม มีศักยภาพสามารถตอบโจทยก์ารพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเปาูหมายของไทย 

เปูาประสงค์ 2.3 ระบบ กลไก และ กระบวนการ ทีส่่งเสริมและสนบัสนุน งานวิจัย งานสร้างสรรค์  นวัตกรรม 

เปูาประสงค์ 2.4 ทรัพยากรที่สนับสนุนการสร้างสรรค์งานวิจยั งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและ 

                     ขนาดย่อม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 : เสริมสร้างชุมชนนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ 

                                ของชุมชนในพื้นที่ 

เปูาประสงค์ 3.1 ชุมชนต้นแบบในด้านการสร้างหรือการใช้นวัตกรรม/บริการวิชาการด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ  

                     นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 

เปูาประสงค์ 3.2 ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจต่อการบริการวิชาการและการถ่ายทอดนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 

เปูาประสงค์ 3.3 ระบบ กลไก และ กระบวนการ ทีส่่งเสริมและสนบัสนุน การน านวัตกรรมสู่ชุมชน สงัคม  

เปูาประสงค์ 3.4 บุคลากรสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม สู่ชุมชน สังคม  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 : ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศ 

เปูาประสงค์ 4.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ/การบริหารจัดการงบประมาณ และทรัพยส์ินให้  

                     เกิดประโยชน์สูงสุด 

เปูาประสงค์ 4.2 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย มีความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อระบบ คุณภาพการบริหารจัดการ 

                     ของมหาวิทยาลยั 

เปูาประสงค์ 4.3 ระบบ กลไก และ กระบวนการ ทีส่่งเสริม และสนบัสนุนการปฏิรูปการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อน 

                     ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 

เปูาประสงค์ 4.4 ทรัพยากรมนุษยแ์ละระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนาเพื่อปฏิรูปองค์กรสูยุ่คดิจิทัล และ 

                     ขับเคลื่อนคลัสเตอร์ของมหาวิทยาลยั 
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Global trend ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

แผนฯ 12 และบริบทประเทศไทย 

ความเห็นประชาคม  

มทร.อีสาน

ประชาคม

ข้อมูลโครงการ 

ยุทธศาสตร ์
กลยุทธ์ของ 

มหาวิทยาลัยต่างๆ 

1 
2 
3 
4 

เอ้ือต่อการบรรลุวิสัยทัศน์หรือไม่ 

ขับเคลื่อนการสร้างผลสัมฤทธิ์หลักหรือไม่ 

ตอบโจทย์พันธกิจของ มทร.อีสาน หรือไม่ 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หรือไม่ 
4 ยุทธศาสตร ์

  18 ตัวชี้วัด 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18   
18 ตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564 

Strategy Road Map, RMUTI 

(ยุทธศาสตร์

(พันธกิจ) 
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แผนที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  (Strategy Map RMUTI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีพลังนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคม มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

ผลิตและพัฒนาบณัฑตินักปฏิบัติ
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิ

 

สร้างความเข้มแข็งของงานวิจัย 

พัฒนา และการต่อยอดสู่นวตักรรม

อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปฏิรูประบบบรหิารจดัการมหาวิทยาลัย

ไปสู่ความเป็นเลิศ 

เสรมิสร้างชุมชนนวัตกรรม เพื่อยกระดับคณุภาพ

ชีวิตและรายได้ของชุมชนในพื้นที่ 

คุณลักษณะบณัฑติของ

มหาวิทยาลยัที่สามารถ

ตอบสนอง 10 อุตสาหกรรม

เปูาหมายของประเทศ 

ระบบ กลไก และ กระบวนการ

ท่ีส่งเสรมิและสนับสนุนการ

สร้างนวัตกรรมการศึกษา 

ทรัพยากรทีส่นับสนุนการสรา้ง

บัณฑิตนักปฏิบัติ และสนบัสนุน

การสร้างนวัตกรรมการศึกษา   

มิติประสิทธิผล 

ตามยุทธศาสตร์ 

มิติคุณภาพ 

การให้บริการ 

มิติประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติราชการ 

มิติการพัฒนาองค์การ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ทรัพยากรที่สนับสนุนการสรา้งสรรค์

งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

นวัตกรรมการศึกษาที่สร้าง

บัณฑิตตามคณุลักษณะบณัฑติ

ของมหาวิทยาลัย 

บุคลากรสามารถถ่ายทอดองค์

ความรู้และนวัตกรรม สู่ชุมชน 

สังคม 

ทรัพยากรมนุษย์และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

ได้รับการพัฒนาเพื่อปฏริูปองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

และขับเคลื่อนคลสัเตอร์ของมหาวทิยาลัย 

งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่มี

คุณภาพ มีการขยายตัว อย่างต่อเนื่อง และ

ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 

ชุมชนต้นแบบในด้านการสร้างหรอืการใช้
นวัตกรรม/บริการวิชาการด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ/การ
บริหารจดัการงบประมาณและ 
ทรัพย์สินให้เกดิประโยชน์สูงสดุ 

งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม  

มีศักยภาพสามารถตอบโจทย์การพัฒนา  

10 อุตสาหกรรมเปูาหมายของไทย 

ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจต่อการ

บริการวิชาการและการถ่ายทอด

นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย มีความ

เชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อระบบ คุณภาพ

การบริหารจัดการของมหาวิทยาลยั 

ระบบ กลไก และ กระบวนการ 

ท่ีส่งเสรมิและสนับสนุน งานวิจัย  

งานสร้างสรรค์  นวัตกรรม 

ระบบ กลไก และ กระบวนการ ที่

ส่งเสริมและสนับสนุน การน านวตักรรม

สู่ชุมชน สังคม  

ระบบ กลไก และ กระบวนการ ทีส่่งเสริม 

และสนบัสนุนการปฏิรปูการบริหารจัดการ

เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
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ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์  ผู้รับผิดชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564     
 

 

 

ตัวช้ีวัด หน่วย 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ.) ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ 

 2561 2562 2563 2564 

1. ร้อยละของผูส้ าเรจ็การศึกษาทีไ่ด้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 

ร้อยละ 80 82 84 86 รองอธิการบดีฝุายวิชาการฯ/  

รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา/         

คณะ/วิทยาลยั/ส านักงาน

อธิการบดี/กองพัฒนานักศึกษา/

ส านักงานวิทยาเขต 

กลยุทธ์ 1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการผลิต
บัณฑิตใหส้อดคล้องกับจุดเน้น (คลัสเตอร์) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
 

2. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

เทียบกับจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
ร้อยละ 5 10 15 20 รองอธิการบดีฝุายวิชาการฯ/ 

คณะ/วิทยาลยั/ส านักส่งเสรมิ

วิชาการและงานทะเบียน/ส านักงาน

วิทยาเขต 

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ สื่อการ
เรียนการสอน  และระบบการเรียนรู้แนวใหม ่
ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
และบริบทของพื้นที่ 

3. ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่ไดร้ับการพัฒนา

ฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับจดุเน้น 

(คลัสเตอร์) ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

ร้อยละ 5 10 15 20 รองอธิการบดีฝุายวิชาการฯ/ 

รองอธิการบดีฝุายบริหารฯ/ 

คณะ/วิทยาลยั/ 

ส านักงานอธิการบด/ีกองบริหารงาน

บุคคล/ส านักงานวิทยาเขต 

 

กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาคณาจารย์และบุคคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อตอบสนองการผลติบัณฑิตนักปฏิบัติ
รวมทั้งสร้างเครือข่ายการพัฒนาอาจารย์ ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ รวมทั้งสถานประกอบการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
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ตัวช้ีวัด หน่วย 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ.) ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ 

 2561 2562 2563 2564 

4. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีเกดิจากอาจารย์

ประจ าทีไ่ด้รับการพัฒนาฐานสมรรถนะ ท่ี

สอดคล้องกับจดุเน้น (คลสัเตอร์) ตาม

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน 

โครงการ

/

กิจกรรม 

12 24 36 48 รองอธิการบดีฝุายวิชาการฯ/  

คณะ/วิทยาลยั 

กลยุทธ์ 1.4 จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม RMUTI Meister  
และ ศูนยฝ์ึกอบรมตามมาตรฐานสากล  
และ มาตรฐานวิชาชีพ อื่นๆ เช่น ศูนย์ BTEC 
 

ตัวช้ีวัด หน่วย 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ.) ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ 

 2561 2562 2563 2564 

5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของงานวิจัยตพีิมพ์ และงาน 

สร้างสรรค์ ในระดับนานาชาต ิ

 

ร้อยละ 10 15 20 25 รองอธิการบดีฝุายวิจัยฯ/  

รองอธิการบดีฝุายกิจการพิเศษ/

คณะ/วิทยาลยั/สถาบันวิจัยและ

พัฒนา/ส านักงานวิทยาเขต 

กลยุทธ์ 2.1 สนับสนุนงานวิจัย และ งานสร้างสรรค์ 
ให้ตีพิมพ์ในระดับชาติ และนานาชาติ 
กลยุทธ์ 2.2 ผลักดันงานวิจัยบูรณาการศาสตร์ ทั้ง
ระดับหน่วยงาน ภายในประเทศ และ ต่างประเทศ 

6. จ านวนของงานวิจัยและนวัตกรรม ที่สามารถ

ตอบโจทย์ 10 อุตสาหกรรมเปูาหมาย 

 

 

 

ผลงาน 12 24 36 48 รองอธิการบดีฝุายวิจัยฯ/  

คณะ/วิทยาลยั/สถาบันวิจัยและ

พัฒนา/ส านักงานวิทยาเขต 

กลยุทธ์ 2.3 การจัดหาแหล่งเงินทุนให้การสนับสนุน
ในการสร้าง งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
กลยุทธ์ 2.4 ก าหนดมาตรฐานคุณภาพงานวิจัย 
กลยุทธ์ 2.5  พัฒนา ระบบ กลไก กระบวนการ และ
โครงสร้ างพื้นฐาน ที่ สนับสนุนงานวิจัย  งาน
สร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่สามารถตอบโจทย์  10 
อุตสาหกรรมเปูาหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความเข้มแข็งของงานวิจัย พัฒนา และการต่อยอดสู่นวัตกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตัวช้ีวัด หน่วย 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ.) ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ 

 2561 2562 2563 2564 

       กลยุทธ์  2 . 6  ปรับปรุ งระบบสภาพแวดล้อม 
(Ecosystem) ให้เอื้อต่อการวิจัยและพัฒนาที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งต่อการเรียน 
การสอนให้ เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่ตอบโจทย์
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
 

7. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีเกดิจากความ

ร่วมมือกับนานาชาต ิ

โครงการ

/กิจกกรม 

20 30 40 50 รองอธิการบดีฝุายกิจการพิเศษ/ 

รองอธิการบดีฝุายกิจการสภาฯ/

คณะ/วิทยาลยั/ส านักงานอธิการบดี/

กองนโยบายและแผน/ 

ส านักงานวิทยาเขต 

 

กลยุทธ์ 2.7  พัฒนาความร่วมมือในต่างประเทศเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา เพื่อต่อยอด 
สู่นวัตกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

8. จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่

ได้รับการสร้างหรือพัฒนา 

 

 

กิจการ 100 150 200 250 รองอธิการบดีฝุายวิจัยฯ/  

สถาบันชุณหะวณัฯ 

กลยุทธ์ 2.8  ต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาให้เกิด
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเปูาหมาย 
ควบคู่ไปกับการบ่มเพาะนักนวัตกรและผู้ประกอบ 
การใหม่อย่างเป็นรูปธรรม 
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ตัวช้ีวัด หน่วย 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ.) ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ 

 2561 2562 2563 2564 

9. จ านวนชุมชนต้นแบบในด้านการสรา้งหรือ

การใช้นวัตกรรม 
ชุมชน 10 15 20 25 รองอธิการบดีฝุายวิจัยฯ/คณะ/

วิทยาลัย/สถาบันบริการวิชาการฯ/

สถาบันชุณหะวณัฯ/สถาบันวิจัยและ

พัฒนา/ส านักงานวิทยาเขต 

 

กลยุทธ์ 3.1  บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย  
นวัตกรรม และการบริการวิชาการเชิงนวัตกรรม 
เพื่อสร้างและพัฒนาให้ เกิด ชุมชนนวัตกรรม
ต้นแบบ 

10. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ

ถ่ายทอดนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 80 85 85 90 รองอธิการบดีฝุายวิจัยฯ/คณะ/

วิทยาลัย/สถาบันบริการวิชาการฯ/

สถาบันชุณหะวณัฯ/สถาบันวิจัยและ

พัฒนา/ส านักงานวิทยาเขต 

 

กลยุทธ์ 3.2  พัฒนาชุมชนในพื้นที่เปูาหมายบนพ้ืน
ฐานข้อมูล ความรู้ และนวัตกรรม รวมทั้งการร่วม
คิด ร่วมท า และร่วมติดตามผลโดยชุมชน 
 

11. ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนาด้าน

การถ่ายทอด หรือ การสรา้งนวัตกรรม สามารถ

ถ่ายทอดองค์ความรูสู้่ผูร้ับบริการ 

ร้อยละ 20 25 30 35 รองอธิการบดีฝุายวิจัยฯ/คณะ/

วิทยาลัย/สถาบันบริการวิชาการฯ/

สถาบันชุณหะวณัฯ/สถาบันวิจัยและ

พัฒนา/ส านักงานวิทยาเขต 

กลยุทธ์ 3.3  ค้นหาและพัฒนานักวิจัยชุมชนให้
เข้มแข็ง  และสามารถจัดการชุมชนพึ่งตนเองได้
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างชุมชนนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของชุมชนในพื้นที่ 
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12. คะแนนการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx : 

Education Criteria for Performance 

Excellence 

คะแนน - 100 150 200 รองอธิการบดีทุกฝุาย/คณะ/ส านกั

ส่งเสริมวิชาการฯ/ส านักวิทยบริการฯ/

สถาบันวิจัยฯ/ส านักงานอธิการบด/ี

ส านักงานวิทยาเขต/ 

กลยุทธ์ 4.1  น าระบบ EdPEx : Education 
Criteria for Performance Excellence มาใช้ใน
การบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเปน็เลิศ 

13. ร้อยละของจ านวนเงินรายไดท้ี่เพ่ิมขึ้นจาก

การบริหารสินทรัพย์  วิจัย  บริการวิชาการ           

งานสร้างสรรค์  และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

                                     

ร้อยละ 10 11 12 13 รองอธิการบดีฝุายส่งเสรมิฯ/ 

รองอธิการบดีฝุายบริหารฯ/ 

รองอธิการบดีฝุายวิจัยฯ/คณะ/

วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ/สถาบันบริการ

วิชาการฯ/สถาบันชุณหะวัณฯ/

ส านักงานอธิการบด/ีส านักงานบรหิาร

สินทรัพย์/กองกลาง/กองคลัง/

ส านักงานวิทยาเขต 

กลยุทธ์  4.2 ปฎิรูปหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ กฎ 
ระเบียบ ท่ีเอื้อต่อการด าเนินการในการสร้างรายได้
จากการการบริหารสินทรัพย์  วิจัย  บริการ
วิชาการ งานสร้างสรรค์  และนวัตกรรมสู่เ ชิง
พาณิชยท์ี่เพ่ิมขึ้นอย่างยั่งยืน  

14. ร้อยละของการประเมินคณุธรรมและความ

โปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย   

ร้อยละ 80 82 84 86 รองอธิการบดีฝุายบริหารฯ/ 
รองอธิการบดีฝุายวิชาการฯ/ 

สนง.กฏหมาย/คณะ/วิทยาลยั/
สถาบันวิจัยฯ/ส านักส่งเสริมวิชาการ

ฯ/ส านักวิทยบริการฯ/ส านักงาน
อธิการบดี/ส านักงานวิทยาเขต 

กลยุทธ์ 4.3 ขับเคลื่อนกระบวนการด าเนินงานตาม
หลักการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส (ITA) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศ 
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15. ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการเพื่อ

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามจุดเน้น  

(คลัสเตอร์) ของมหาวิทยาลยั 

ระดับ 3 4 4 5 รองอธิการบดีฝุายวางแผนฯ/ 
รองอธิการบดีฝุายบริหารฯ/ 
รองอธิการบดีฝุายวิชาการฯ/ 

คณะ/วิทยาลัย 

กลยุทธ์ 4.4 สร้างระบบ กลไก และ กระบวนการ 

ที่ส่งเสรมิ และสนับสนุนการปฏิรปูการบริหาร

จัดการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

16. คะแนนความส าเร็จของการพฒันาระบบ  

สาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี 

สิ่งแวดล้อม ตามหลัก Green University   

คะแนน 3000 4000 5000 6000 รองอธิการบดีฝุายส่งเสรมิฯ/ผู้ช่วย

อธิการบดี ดร.บัญชา นาคทอง/

ส านักงานอธิการบด/ีกองกลาง/

ส านักงานวิทยาเขต 

กลยุทธ์ 4.5 พัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบ Green 

University ที่เอื้อต่อการบริหารจดัการ  

17. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย ์ ให้เป็นนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญในวิชาชีพ

เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์

ระดับ 2 3 4 5 รองอธิการบดีฝุายบริหารฯ/ส านักงาน

อธิการบดี/กองบริหารงานบุคคล/

ส านักงานวิทยาเขต 

กลยุทธ์ 4.6 ปฏิรูประบบการวางแผนพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ให้ มคีวามเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มี

ความก้าวหน้า มั่นคง ในสายอาชีพ รองรับจุดเน้น

(คลัสเตอร์) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์

 

18. ร้อยละความส าเร็จของการบริหารจดัการ

ระบบไปสู่องค์กรดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 75 80 85 90 รองอธิการบดีฝุายวิชาการฯ/ส านกั

วิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ/ส านักงานวิทยาเขต 

กลยุทธ์ 4.7 เสริมสร้างขีดความสามารถของ
มหาวิทยาลยัในการบรหิารจดัการด้วยระบบดิจิทัล 
กลยุทธ์ 4.8 ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศให้
ครอบคลุมทุกมิติอย่างสมบูรณ์  และพัฒนาเป็น 
Big Data เพื่อเช่ือมโยงสู่การผลิตและพัฒนา
บัณฑิตระหว่างวิทยาเขตต่างๆ และภาคเอกชนให้
ทันต่อสถานการณ์ทั้งปริมาณและคุณภาพ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์/  

ตัวชี้วดั/ 
ปี พ.ศ. 

เป้าหมาย 
มหาวิทยาลัย  

เป้าหมายตัวชีว้ัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 

คณะ 
วทน. 

ส านักงานอธิการบด ี สนง. 
วข. 

สวท. สวส. สวพ. สบว. สชว. 
คบธ. ควส. ควศ. คศอ. คกท. คทจ. คว. คคอ. คบท. คอท. คทธ. กก. กค. กนผ. กพน. กบค. 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตและพฒันาบัณฑิตนักปฏิบตัิที่สอดคล้องกับยทุธศาสตรช์าติ 

ตัวชี้วดัที่ 1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศกึษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

พ.ศ. 2561 ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80       80   80           

พ.ศ. 2562 ร้อยละ 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82       82   82           

พ.ศ. 2563 ร้อยละ 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84       84   84           

พ.ศ. 2564 ร้อยละ 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86       86   86           

ตัวชี้วดัที่ 2 : ร้อยละของจ านวนหลักสตูรฐานสมรรถนะเทียบกับจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 

พ.ศ. 2561 ร้อยละ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5           5 5         

พ.ศ. 2562 ร้อยละ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10           10 10         

พ.ศ. 2563 ร้อยละ 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15           15 15         

พ.ศ. 2564 ร้อยละ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20           20 20         

ตัวชี้วดัที่ 3 : ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่ได้รับการพัฒนาฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับจุดเน้น (คลัสเตอร์) ตามยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  

พ.ศ. 2561 ร้อยละ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5         5 5           

พ.ศ. 2562 ร้อยละ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10         10 10           

พ.ศ. 2563 ร้อยละ 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15         15 15           

พ.ศ. 2564 ร้อยละ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20         20 20           

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์/  

ตัวชี้วดั/  
ปี พ.ศ. 

เป้าหมาย 
มหาวิทยาลัย  

เป้าหมายตัวชีว้ัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 

คณะ 
วทน. 

ส านักงานอธิการบด ี สนง. 
วข. 

สวท. สวส. สวพ. สบว. สชว. 
คบธ. ควส. ควศ. คศอ. คกท. คทจ. คว. คคอ. คบท. คอท. คทธ. กก. กค. กนผ. กพน. กบค. 

ตัวชี้วดัที่ 4 : จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดจากอาจารย์ประจ าที่ได้รบัการพัฒนาฐานสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับจดุเน้น (คลัสเตอร์) ตามยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

พ.ศ. 2561 
12 โครงการ/

กิจกรรม 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1              

พ.ศ. 2562 
24 โครงการ/

กิจกรรม 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2              

พ.ศ. 2563 
36 โครงการ/

กิจกรรม 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3              

พ.ศ. 2564 
48 โครงการ/

กิจกรรม 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4              

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 : สรา้งความเข้มแข็งของงานวิจัย พัฒนา และการตอ่ยอดสู่นวัตกรรม อยา่งมปีระสิทธภิาพ 

ตัวชี้วดัที่ 5 : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของงานวิจัยตีพิมพ์ และงานสรา้งสรรค์ ในระดบันานาชาติ 

พ.ศ. 2561 ร้อยละ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10           10     10     

พ.ศ. 2562 ร้อยละ 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15           15     15     

พ.ศ. 2563 ร้อยละ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20           20     20     

พ.ศ. 2564 ร้อยละ 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25           25     25     

ตัวชี้วดัที่ 6 : จ านวนของงานวิจัยและนวัตกรรม ที่สามารถตอบโจทย ์10 อุตสาหกรรมเปา้หมาย 

พ.ศ. 2561 12 ผลงาน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                       

พ.ศ. 2562 24 ผลงาน 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                       

พ.ศ. 2563 36 ผลงาน 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                       

พ.ศ. 2564 48 ผลงาน 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                       
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์/  

ตัวชี้วดั/  
ปี พ.ศ. 

เป้าหมาย 
มหาวิทยาลัย  

เป้าหมายตัวชีว้ัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 

คณะ 
วทน. 

ส านักงานอธิการบด ี สนง. 
วข. 

สวท. สวส. สวพ. สบว. สชว. 
คบธ. ควส. ควศ. คศอ. คกท. คทจ. คว. คคอ. คบท. คอท. คทธ. กก. กค. กนผ. กพน. กบค. 

ตัวชี้วดัที่ 7 : จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดจากความร่วมมือกับนานาชาติ 

พ.ศ. 2561 
20 โครงการ/

กิจกรรม 
                            17     3           

พ.ศ. 2562 
30 โครงการ/

กิจกรรม 
                            24     6           

พ.ศ. 2563 
40 โครงการ/

กิจกรรม 
                            31     9           

พ.ศ. 2564 
50 โครงการ/

กิจกรรม 
                            38     12           

ตัวชี้วดัที่ 8 : จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รบัการสรา้งหรอืพัฒนา 

พ.ศ. 2561 100 กิจการ                                             100 

พ.ศ. 2562 150 กิจการ                                             150 

พ.ศ. 2563 200 กิจการ                                             200 

พ.ศ. 2564 250 กิจการ                                             250 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์/

ตัวชี้วดั/ 
ปี พ.ศ. 

เป้าหมาย 
มหาวิทยาลัย  

เป้าหมายตัวชีว้ัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 

คณะ 
วทน. 

ส านักงานอธิการบด ี สนง. 
วข. 

สวท. สวส. สวพ. สบว. สชว. 
คบธ. ควส. ควศ. คศอ. คกท. คทจ. คว. คคอ. คบท. คอท. คทธ. กก. กค. กนผ. กพน. กบค. 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 : เสรมิสร้างชมุชนนวัตกรรม เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีิตและรายได้ของชุมชนในพ้ืนที่ 

ตัวชี้วดัที่ 9 : จ านวนชุมชนต้นแบบในด้านการสรา้งหรือการใช้นวัตกรรม 

พ.ศ. 2561 10 ชุมชน                                         10     

พ.ศ. 2562 15 ชุมชน                                         15     

พ.ศ. 2563 20 ชุมชน                                         20     

พ.ศ. 2564 25 ชุมชน                                         25     

ตัวชี้วดัที่ 10 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการถา่ยทอดนวตักรรมของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2561 ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80           80     80 80 80 

พ.ศ. 2562 ร้อยละ 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85           85     85 85 85 

พ.ศ. 2563 ร้อยละ 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85           85 
 

  85 85 85 

พ.ศ. 2564 ร้อยละ 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90           90     90 90 90 

ตัวชี้วดัที่ 11 : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านการถา่ยทอด หรือ การสร้างนวัตกรรม สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้รับบริการ 

พ.ศ. 2561 ร้อยละ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20           20     20 20 20 

พ.ศ. 2562 ร้อยละ 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25           25     25 25 25 

พ.ศ. 2563 ร้อยละ 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30           30     30 30 30 

พ.ศ. 2564 ร้อยละ 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35           35     35 35 35 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์/  

ตัวชี้วดั/ 
ปี พ.ศ. 

เป้าหมาย 
มหาวิทยาลัย  

เป้าหมายตัวชีว้ัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 

คณะ 
วทน. 

ส านักงานอธิการบด ี สนง. 
วข. 

สวท. สวส. สวพ. สบว. สชว. 
คบธ. ควส. ควศ. คศอ. คกท. คทจ. คว. คคอ. คบท. คอท. คทธ. กก. กค. กนผ. กพน. กบค. 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 : ปฏิรปูระบบบริหารจดัการมหาวิทยาลยัไปสู่ความเป็นเลิศ 

ตัวชี้วดัที่ 12 : คะแนนการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx : Education Criteria for Performance Excellence 

พ.ศ. 2561 0 คะแนน  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0   

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

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

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

ตัวชี้วดัที่ 13 : ร้อยละของจ านวนเงินรายได้ทีเ่พิ่มขึ้นจากการบริหารสินทรัพย์ วิจัย  บริการวชิาการ งานสรา้งสรรค์  และนวัตกรรมสู่เชิงพาณชิย์ 

พ.ศ. 2561 ร้อยละ 10             10 10       10      

พ.ศ. 2562 ร้อยละ 11             11 11       11      

พ.ศ. 2563 ร้อยละ 12             12 12       12      

พ.ศ. 2564 ร้อยละ 13             13 13       13      

ตัวชี้วดัที่ 14 : ร้อยละของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย   

พ.ศ. 2561 ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

พ.ศ. 2562 ร้อยละ 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 

พ.ศ. 2563 ร้อยละ 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 

พ.ศ. 2564 ร้อยละ 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์/  

ตัวชี้วดั/ 
ปี พ.ศ. 

เป้าหมาย 
มหาวิทยาลัย  

เป้าหมายตัวชีว้ัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 

คณะ 
วทน. 

ส านักงานอธิการบด ี สนง. 
วข. 

สวท. สวส. สวพ. สบว. สชว. 
คบธ. ควส. ควศ. คศอ. คกท. คทจ. คว. คคอ. คบท. คอท. คทธ. กก. กค. กนผ. กพน. กบค. 

ตัวชี้วดัที่ 15 : ระดับความส าเร็จในการบริหารจดัการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามจุดเน้น (คลัสเตอร์) ของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2561 ระดับ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3            

พ.ศ. 2562 ระดับ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4            

พ.ศ. 2563 ระดับ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4            

พ.ศ. 2564 ระดับ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            

ตัวชี้วดัที่ 16 : คะแนนความส าเร็จของการพัฒนาระบบสาธารณปูโภค ภมูิทศัน์ อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ตามหลัก Green University   

พ.ศ. 2561 3000 คะแนน                         3000         3000           

พ.ศ. 2562 4000 คะแนน                         4000         4000           

พ.ศ. 2563 5000 คะแนน                         5000         5000           

พ.ศ. 2564 6000 คะแนน                         6000         6000           

ตัวชี้วดัที่ 17 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ให้เป็นนักปฏิบตัิที่เชี่ยวชาญในวิชาชีพเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

พ.ศ. 2561 ระดับ 2                 2 2      

พ.ศ. 2562 ระดับ 3                 3 3      

พ.ศ. 2563 ระดับ 4                 4 4      

พ.ศ. 2564 ระดับ 5                 5 5      

ตัวชี้วดัที่ 18 : ร้อยละความส าเร็จของการบริหารจัดการระบบไปสู่องค์กรดิจทิัลที่มีประสทิธิภาพ 

พ.ศ. 2561 ร้อยละ 75                                   75   75       

พ.ศ. 2562 ร้อนละ 80                                   80   80       

พ.ศ. 2563 ร้อยละ 85                                   85   85       

พ.ศ. 2564 ร้อยละ 90                                   90   90       
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หมายเหตุ   อักษรย่อของหน่วยงาน มีความหมาย ดังนี้ 

1. คบธ.  หมายถึง  คณะบริหารธุรกิจ 

2. ควส.  หมายถึง  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

3. ควศ.  หมายถึง  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

4. คศอ.  หมายถึง  คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 

5. คกท.  หมายถึง  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

6. คทจ.  หมายถึง  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

7. คว.  หมายถึง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

8. คคอ.  หมายถึง  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

9. คบท.  หมายถึง  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10. คอท.  หมายถึง  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

11. คทธ.  หมายถึง  คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

12. วทน.  หมายถึง  วิทยาลัยนวตักรรมวิชาชีพ 

13.  

13. สนง.วข.  หมายถึง  ส านักงานวิทยาเขต ( สุรินทร์  ขอนแก่น  สกลนคร ) 

14. กก.   หมายถึง  กองกลาง 

15. กค. หมายถึง  กองคลัง 

16. กนผ. หมายถึง  กองนโยบายและแผน 

17. กพน.   หมายถึง  กองพัฒนานักศึกษา 

18. กบค.   หมายถึง  กองบริหารงานบุคคล 

19. สวท.   หมายถึง  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

20. สวส. หมายถึง  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

21. สวพ. หมายถึง  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

22. สบม.   หมายถึง  สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

23. สชว.   หมายถึง  สถาบันชุณหะวัณเพ่ือการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนา
บัณฑิตนักปฏิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

งบประมาณ (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
69.8791 76.8670 84.5537 93.0091 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์ 1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการผลิตบัณฑิต
ให้สอดคล้องกับจุดเน้น (คลัสเตอร์ ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ สื่อการเรียน
การสอน  และระบบการเรียนรู้แนวใหม่ ที่สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และบริบทของพื้นที ่
 
กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาคณาจารย์และบุคคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อตอบสนองการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  ตาม
จุดเน้น (คลัสเตอร์) ของ มทร.อีสาน และรองรับ 10 
อุตสาหกรรมเปูาหมายของประเทศ รวมทั้งสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาอาจารย์ ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ รวมทั้งสถานประกอบการ 
 
กลยุทธ์ 1.4 จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม RMUTI Meister และ
ศูนย์ฝึกอบรมตามมาตรฐานสากล และศูนยฝ์ึกอบรม
มาตรฐานวิชาชีพ อื่น ๆ เช่น ศูนย์ BTEC 

- โครงการพัฒนาบณัฑิตทีม่ีคุณสมบัติตามคณุลักษณะบัณฑติของมหาวิทยาลัย ตามจุดเน้น (คลัส
เตอร์) ซึ่งตอบสนอง 10 อุตสาหกรรมเปูาหมายของประเทศ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ด้านวิชาชีพ / ด้าน soft skill  
- โครงการเตรยีมความพร้อมนักศึกษา ก่อนส าเร็จการศึกษา เพื่อเพ่ิมทักษะการประกอบวิชาชีพ 
- โครงการส่งเสริมให้  นักศึกษา / อาจารย์ เข้าประกวดแข่งขันในเวที  ระดับชาติ / นานาชาติ 
- โครงการพัฒนาหลักสตูรตามจดุเนน้ (คลัสเตอร์) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ

รองรับ 10 อุตสาหกรรมเปูาหมายของประเทศ 
- โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบูรณาการร่วมกบัการเรียนการสอน/วิจัย/บริการวิชาการ 
- โครงการส่งเสริมกระบวนการทีส่นบัสนุนการสร้างนวัตกรรมตามจดุเน้น (คลัสเตอร์) ของ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน และรองรับ 10 อุตสาหกรรมเปูาหมายของประเทศ 
- โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน/การบริหารจัดการภายใน ที่ตอบสนอง จุดเน้น 

(คลัสเตอร์) ของ มทร.อีสาน และรองรับ 10 อุตสาหกรรมเปูาหมายของประเทศ  
- โครงการส่งเสริมบุคลากรใหเ้ข้ารบัการอบรมหลักสูตรด้านการสร้างนวัตกรรม ( เช่น CDIO , 

Meister และ STEM ) 
- โครงการสอบทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานท่ีสถาบันก าหนด 
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ในระดับนานาชาติ 
- โครงการจดัตั้งห้องปฏิบัติการประดิษฐกรรม Fabrication Laboratory   
- โครงการปรับปรุงพื้นที่เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์  Co Working space 

รองอธิการบดีฝุาย
วิชาการฯ/  
รองอธิการบดีฝุาย
กิจการนักศึกษา/         
คณะ/วิทยาลยั/
ส านักส่งเสรมิ
วิชาการและงาน 
ทะเบียน/ 
ส านักงานอธิการบด/ี
กองพัฒนานักศึกษา/
กองบริหารงานบุคคล/
สนง.กฏหมาย/
ส านักงานวิทยาเขต 

ตัวอย่าง โครงการ/กิจกรรม  ที่ออกแบบเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และประมาณการวงเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 –พ.ศ.2564 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความเข้มแข็ง
ของงานวิจัย พัฒนา และการต่อยอดสู่
นวัตกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณ (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
70.6602 77.7262 85.4988 94.0487 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์ 2.1 สนับสนุนงานวิจัย และ งานสร้างสรรค์ ให้
ตีพิมพ์ในระดับชาติ และนานาชาติ 
กลยุทธ์ 2.2 ผลักดันงานวิจัยบูรณาการศาสตร์ ทั้งระดับ
หน่วยงาน ภายในประเทศ และ ต่างประเทศ 
กลยุทธ์ 2.3 การจัดหาแหล่งเงินทุนให้การสนับสนุนใน
การสร้าง งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
กลยุทธ์ 2.4 ก าหนดมาตรฐานคุณภาพงานวิจัย 
กลยุทธ์ 2.5  พัฒนาระบบ กลไก กระบวนการ และ
โครงสร้างพื้นฐาน ที่สนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค ์
นวัตกรรม ทีส่ามารถตอบโจทย์ 10 อุตสาหกรรมเปูาหมาย 
กลยุทธ์ 2.6 ปรับปรุงระบบสภาพแวดล้อม(Ecosystem) 
ให้เอื้อต่อการวิจัยและพัฒนาที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้จริง ทั้งต่อการเรียนการสอนใหเ้ป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่
ตอบโจทย์ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
กลยุทธ์ 2.7  พัฒนาความร่วมมือทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา 
เพื่อต่อยอด สู่นวัตกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ 2.8 ต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรม
ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเปูาหมาย ควบคู่ไปกับการ
บ่มเพาะนักนวัตกรและผู้ประกอบการใหม่อย่างเป็น
รูปธรรม 
 

- โครงการขยายผลในเชิงพาณิชย์ เพื่อน า องค์ความรู้ เทคโนโลยี งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ฯลฯ สร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย และต่อยอดทางธุรกิจสร้างรายได้ให้แก่
สังคม 

- โครงการบริการวิชาการเพื่อก่อให้เกิดรายได้  
- โครงการพัฒนาการเขียนผลงานทางวิชาการเป็นภาษาตา่งประเทศ 
- โครงการ คัดสรรค์และพัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่เชิงพานิชย์ 
- โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพือ่แก้ปัญหา หรือสร้างความเข้มแขง้ด้านสังคม  ชุมชน ความ

มั่นคง และคณุภาพชีวิต ประชาชนตามยุทธศาสตรป์ระเทศ 
- โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
- โครงการจดัท าความร่วมมือกับนานาชาติ 
- โครงการพัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุน การสรา้ง งานวิจัย งานสร้างสรรค์  

สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
- โครงการพัฒนาระบบและกลไก ในการสร้างผู้ประกอบการภายใน และ ภายนอก มหาวิทยาลยั 
- โครงการพัฒนานักวิจัยนวตักรรม 
- โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อท่ีสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 

- โครงการบม่เพาะผู้ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยความร่วมมือกับ สกอ.      
- โครงการ Innovative Start up โดยความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร ์
- โครงการสร้างและส่งเสรมิผู้ประกอบการภายใน และ ภายนอก มหาวิทยาลัย 
- โครงการพัฒนาคณุภาพผลงานวิจยัสู่การเผยแพร่ระดับวารสาร  
- โครงการพัฒนามาตรฐานห้องแลปส าหรับการวิจัย  

รองอธิการบดีฝุาย
วิจัยฯ/  
รองอธิการบดีฝุาย
กิจการพิเศษ/ 
รองอธิการบดีฝุาย
บริหารฯ/ 
รองอธิการบดีฝุาย
กิจการสภาฯ/ 
คณะ/วิทยาลยั/
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา/สถาบัน
บริการวิชาการฯ/ 
สถาบันชุณหะวณัฯ/ 
ส านักงานอธิการบด/ี 
กองคลัง/กอง
นโยบายและแผน/
ส านักงานวิทยาเขต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างชุมชน
นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้
ของชุมชนในพื้นที่ 

งบประมาณ (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
34.9175 38.4093 42.2502 46.4752 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์ 3.1  บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย  การ
บริการวิชาการ กับการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เรียนรู้และพัฒนาชุมชน 
 
กลยุทธ์ 3.2  พัฒนาชุมชนในพื้นที่เปูาหมายบนพ้ืน
ฐานข้อมูล ความรู้ และนวัตกรรม รวมทั้งการร่วมคิด 
ร่วมท า และร่วมตดิตามผลโดยชุมชน 
 
กลยุทธ์ 3.3  ค้นหาและพัฒนานักวิจัยชุมชนให้เข้มแข็ง  
และสามารถจัดการชุมชนพึ่งตนเองได้ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

- โครงการพัฒนาหลักสตูรการสร้างชุมชนนวัตกรรม 
- โครงการพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
- โครงการ/กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้การสร้างระบบกลไกในการสร้างชุมชนนวัตกรรม  
- โครงการส ารวจความต้องการของชุมชนและประเมินความพึงพอใจของชุมชนต่อการบริการ

วิชาการและการถ่ายทอดนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 
- โครงการสร้างชุมชนต้นแบบด้านนวัตกรรม โดย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
- โครงการถ่ายทอดและน านวัตกรรมไปใช้ในชุมชน ได้แก่ โครงการหมู่บ้านราชมงคล โครงการ

หมู่บ้านวิทยาศาสตร์  โครงการชุมชนนวัตกรรมเทคโนตะโกราย และโครงการชุมชนนวัตกรรมศูนย์
หนองระเวียง มทร.อสีาน โครงการหมู่บ้านราชมงคล วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห ้โครงการ
ศูนย์เรียนรู้ห่วงโซ่อุตสาหกรรม ร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ โครงการหมู่บ้านเข้มแข็ง 

- โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหมู่บ้านราชมงคล 
- โครงการบริการวิชาการ เพื่อการขบัเคลื่อนนวัตกรรม 
- โครงการตลาดนัด นวัตกรรม ราชมงคลอีสาน 
- โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านนวัตกรรม สู่ชุมชน สังคม นานาชาต ิ
- โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการถา่ยทอดและการน านวัตกรรมสู่ชุมชน 
- โครงการสร้างนักนวัตกรเพื่อสร้างนวัตกรรมให้ชุมชนพึ่งพาตนเองไดต้ามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 
 
 
 
 

รองอธิการบดีฝุาย
วิจัยฯ/คณะ/
วิทยาลัย/สถาบัน
บริการวิชาการฯ/
สถาบันชุณหะวณัฯ/
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา/ส านักงาน
วิทยาเขต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศ 

งบประมาณ (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
12.6282 13.8910 15.2801 16.8081 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์ 4.1  น าระบบ EdPEx : Education Criteria 
for Performance Excellence มาใช้ในการบริหาร
มหาวิทยาลยัสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ 4.2 ปฎิรูปหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ท่ี
เอื้อต่อการด าเนินการในการสรา้งรายได้จากการบริหาร
สินทรัพย์ ท่ีเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 4.3 ขับเคลื่อนกระบวนการด าเนินงานตาม
หลักการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบ Green University ที่
เอื้อต่อการบริหารจดัการ 
กลยุทธ์ 4.5 ปฏิรูประบบการวางแผนพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความก้าวหน้า 
มั่นคง ในสายอาชีพ รองรับจุดเน้นตามคลัสเตอร์ เพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์
กลยุทธ์ 4.6 เสริมสร้างขีดความสามารถของ
มหาวิทยาลยัในการบรหิารจดัการด้วยระบบดิจิทัล 
กลยุทธ์ 4.7 ปรับปรุงระบบข้อมลูสารสนเทศให้
ครอบคลมุทุกมิติอย่างสมบูรณ ์ และพัฒนาเป็น Big  
Data เพื่อเชื่อมโยงสู่การผลิตและพัฒนาบัณฑิตระหว่าง
วิทยาเขตต่างๆ และภาคเอกชนใหท้ันต่อสถานการณ์ทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ 

- โครงการเตรยีมความพร้อมในการบริหารจดัการเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลศิ (EdPEx :Education Criteria for Performance Excellence) 

- โครงการจดัหารายได้จากการบริหารสินทรัพย/์โครงการพลังงานทดแทน/กิจกรรม ลด ค่าใช้จ่าย 
ในด้านต่างๆ/กจิกรรมประหยัดพลงังาน 

- โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
- โครงการส ารวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ และผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี ท่ีมีต่อระบบบริหารจัดการ

ของมหาวิทยาลัย 
- โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลยั 
- โครงการแกไ้ขกฎระเบียบ ปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อการพัฒนาและท าให้เกิดความคล่องตัวในการ

บริหารจดัการ 
- โครงการจดัตั้งเพื่อขับเคลื่อนคลสัเตอร์ เช่น ศูนย์ Automation /วิทยาลัยระบบราง/สถาบัน

อุตสาหกรรมการบิน/ Hub แพทย์แผนไทย ดูแลสุขภาพ บ าบัด/ศูนย์ Food Innopolis /ศูนย์
เกษตรอินทรีย์ครบวงจร (Organic Farming) /ศูนย์วิจยัและฝึกอบรมระบบขนส่งทางราง/ศูนยฝ์ึก
ครูวิชาชีพ/ศูนย์ฝึกปฏิบัติการท่องเที่ยว /สถาบันชุณหะวณัเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอม็อีอย่าง
ยั่งยืน/สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน/วิทยาลัยแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก วิทยาเขตสกลนคร/วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้/วิทยาลัยนวตักรรม
วิชาชีพ/คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ฯลฯ 

- โครงการจดัท าแผนแม่บท Green University  
- โครงการปรับปรุงกายภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนคลัสเตอร์ Green University 

- โครงการจดัการพลังงานและการประหยดัพลังงาน จัดท ารายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ
ก๊าซคาร์บอน (คาร์บอนฟุตพริ้นองค์กร)  

รองอธิการบดีทุก
ฝุาย/คณะ/
วิทยาลัย/ส านัก
ส่งเสริมวิชาการฯ/
ส านักวิทยบริการฯ/
สถาบันวิจัยฯ/ 
สถาบันบริการวิชาการ
ฯ/สถาบันชุณหะวัณ
ฯ/ส านักงาน
อธิการบดี/ ส านักงาน
บริหารสินทรัพย์/กอง
คลัง/ผู้ช่วยอธิการบดี 
ดร.บัญชา นาคทอง/
กองกลาง/กอง
นโยบายและแผน/กอง
พัฒนานักศึกษา/กอง
บริหารงานบุคคล/
ส านักงานกฎหมาย/
ส านักงานวิทยาเขต 
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- โครงการรณรงค์การจดัการของเสยีและจดัท ารายงาน   
- โครงการอนุรักษ์ประหยัดน้ า จัดท ารายงานการจดัการน้ า   
- โครงการรณรงค์ลดการใช้รถยนตแ์ละจักรยานยนต์ ส่งเสริมการใช้จักรยาน   
- โครงการออกแบบทางจักรยาน ทางเดินเท้าท่ีเชื่อมโยงการใช้งานทุกส่วนงาน   
- โครงการจดัหารถบริการสาธารณะ บริการฟร ี  
- โครงการส่งเสริมงานวิจัย สถาบันด้านสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน    
- โครงการส่งเสริมบุคลากรเข้าอบรมด้านอาคารเขียว   
- โครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อตรวจประเมินการด าเนินงาน  GREEN UNIVERSITY  
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัตมิืออาชีพ / ศึกษาต่อ / ดูงาน / ฝึกอบรม / 

ภาวะผู้น า / career path / พัฒนาทักษะ Soft Skill / คุณธรรม จริยธรรม /Talent mobility 
- โครงการสรรหาผูเ้ชี่ยวชาญในสาขาที่เป็นความต้องการตามคลัสเตอร์ 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ใหด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
- กิจกรรมแสวงหาผูเ้ชี่ยวชาญที่มีคณุวุฒิและประสบการณส์ูงในสาขาที่เป็นความต้องการของ

มหาวิทยาลยั โดยท าสัญญาระยะสั้นและใหค้่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อสร้างหรือพัฒนาหลักสตูร
ใหม่ๆ ตามความต้องการของมหาวิทยาลัย 

- โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ท่ีไดร้ับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อและเป็น
ผู้อยู่ในแผนสนับสนุนการศึกษาประจ าป ี

- อบรม/สัมมนา หลักสูตรระยะสั้น/ยาว ในสาขาที่เป็นความต้องการของมหาวิทยาลัย และเป็น
ความต้องการตามคลัสเตอร์  

- อบรมให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ 
- โครงการอบรมสร้างนักปฏิบตัิมืออาชีพตามคลสัเตอร์ 
- โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- โครงการสร้างเสรมิคุณภาพชีวิตส าหรับบุคลากรทางการศึกษา (การเตรียมตัวและปฏิบตัิตนหลัง

เกษียณ) 
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสูค่วามเป็นเลิศ 
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ประมาณการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการ โครงการ/กิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ผลผลิตที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์         งบรายจ่ายอื่น 7.4242   ล้านบาท 

ผลผลิตที่ 2 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       งบรายจ่ายอื่น 24.1463  ล้านบาท 

ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ          งบรายจ่ายอื่น 12.2844  ล้านบาท 

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม   

โครงการที่ 1 โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ       งบเงินอุดหนุน 47.6824  ล้านบาท 

โครงการที่ 2 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้าง ความเข้มแข็งด้านสังคม    งบเงินอุดหนุน 16.9928  ล้านบาท  

                 ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต ประชาชนตามยุทธศาสตร์ประเทศ 

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม   งบเงินอุดหนุน     1.1104  ล้านบาท 

แผนงานบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 

โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว       งบรายจ่ายอื่น   1.7000  ล้านบาท 

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต      งบเงินอุดหนุน   2.9531  ล้านบาท 

- โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็ ระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล ของ
มหาวิทยาลยัเพื่อตอบสนองการบริหารจดัการ 4.0 

- โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล         งบรายจ่ายอื่น     19.0120  ล้านบาท 

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์            งบรายจ่ายอื่น   10.5029 ล้านบาท 

ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         งบรายจ่ายอื่น   37.4808 ล้านบาท 

ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ             งบรายจ่ายอื่น    1.9211 ล้านบาท 

ผลผลิต ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี           งบเงินอุดหนุน    1.9116 ล้านบาท 

ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้             งบเงินอุดหนุน    2.9630 ล้านบาท 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 ผลิตและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  (69.8791 ล้านบาท) 

งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ผลผลิตที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์         งบรายจ่ายอื่น  4.4545    ล้านบาท  

ผลผลิตที่ 2 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       งบรายจ่ายอื่น 14.4878   ล้านบาท  

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต      งบเงินอุดหนุน   2.9531   ล้านบาท 

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผลผลิต  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์           งบรายจ่ายอื่น   10.5029 ล้านบาท 

ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         งบรายจ่ายอื่น   37.4808 ล้านบาท 



46 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 สร้างความเข้มแข็งของงานวิจัย พัฒนา และการต่อยอดสู่นวัตกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ  (70.6602  ล้านบาท) 

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม   
โครงการที่ 1 โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ       งบเงินอุดหนุน 47.6824  ล้านบาท 

โครงการที่ 2 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้าง ความเข้มแข็งด้านสังคม    งบเงินอุดหนุน 16.9928  ล้านบาท  

                 ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต ประชาชนตามยุทธศาสตร์ประเทศ 

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม   งบเงินอุดหนุน     1.1104  ล้านบาท 

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผลผลิต ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี           งบเงินอุดหนุน    1.9116  ล้านบาท 

ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้             งบเงินอุดหนุน    2.9630  ล้านบาท 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 เสริมสร้างชุมชนนวัตกรรม  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของชุมชนในพื้นที่ (34.9175 ล้านบาท) 

งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ          งบรายจ่ายอื่น 12.2844  ล้านบาท 

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ             งบรายจ่ายอื่น   1.9211  ล้านบาท 

แผนงานบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 

โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว       งบรายจ่ายอื่น   1.7000  ล้านบาท 

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล         งบรายจ่ายอื่น     19.0120  ล้านบาท 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศ (12.6282 ล้านบาท) 

งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ผลผลิตที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์         งบรายจ่ายอื่น 2.9697   ล้านบาท  

ผลผลิตที่ 2 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       งบรายจ่ายอื่น 9.6585   ล้านบาท  

 

ประมาณการงบประมาณในการบริหารจัดการ โครงการ/กิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  (ล้านบาท) รวมทั้งสิ้น 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 69.8791 76.8670 84.5537 93.0091 324.3089 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 70.6602 77.7262 85.4988 94.0487 327.9339 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 34.9175 38.4093 42.2502 46.4752 162.0522 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 12.6282 13.8910 15.2801 16.8081 58.6074 

รวมทั้งสิ้น 188.0850 206.8935 227.5828 250.3411 872.9024 
 

หมายเหตุ :  การประมาณการงบประมาณ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ใช้อัตราส่วนปรับเพ่ิมข้ึนปีละ 10 % 
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

การประเมินความเสี่ยง และ ความท้าทาย ที่ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นสิ่งส าคัญ ดังนั้น การ
วิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เป็นปัจจัยภายใน คือ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยภายนอก คือ 
การวิเคราะห์โอกาส  ภัยคุกคาม  ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงมีความส าคัญ เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในบทบาทและทิศทางการบริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  สามารถแข่งขันได้  สร้างคุณค่า และพัฒนาคนดี คนเก่ง ส่งมอบ
ให้แก่สังคม ส่งผลให้ประเทศเกิดการพัฒนา อย่างยั่งยืน สืบต่อไป 

 

1. มหาวิทยาลัยมีประวัติศาสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่ โดดเด่น มีบริบทที่มีความแตกต่างจาก

สถาบันการศึกษาอ่ืน โดยมีพ้ืนฐานทางวิชาชีพทั้งอาจารย์และนักศึกษาที่ดี ท าให้มีจุดเด่นทั้งทางวิชาการและ

การปฏิบัติ มีชื่อเสียง เป็นที่สนใจแก่ภายนอก  

2. มหาวิทยาลัยมีการสอนทั้งระดับ ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท มุ่งเน้นทักษะเชิงปฏิบัติ สามารถเชื่อมโยง

ระดับการศึกษาของก าลังคนให้มีคุณภาพในแต่ละระดับ เพ่ือพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของท้องถิ่นให้

เจริญเติบโต มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ เรียนและ

ตลาดแรงงาน เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของสถานประกอบการ รองรับการบริการสังคมทั้ งระดับจังหวัด 

ภูมิภาค และประเทศ  

3. มหาวิทยาลัยอยู่ในแหล่งที่มีความเหมาะสมในการจัดการศึกษา วิทยาเขตอยู่ในพ้ืนที่วัฒนธรรมประจ าถิ่นที่

หลากหลายและเอ้ือต่อการเชื่อมเครือข่ายประชาคมอาเซียน มีการสร้างชุมชนต้นแบบหมู่บ้านราชมงคล

อีสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

4. บุคลากรสายวิชาการมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีการคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มี

งานวิจัยที่เผยแพร่และได้รับงบสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกอย่างต่อเนื่อง และมีศักยภาพในการสอน

ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆในภูมิภาค ท าให้นักศึกษามีทักษะเชิงปฏิบัติ มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ ผลิต

บัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ สามารถท าประโยชน์และชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

ได้เป็นอย่างด ี 

5. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองเพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านปฏิบัติบนวิชาชีพ

ตนเองพร้อมทั้งการพัฒนาตนเองด้านต าแหน่งทางวิชการ มีการพัฒนาระบบงานตามความก้าวหน้าในสาย

จุดแข็ง 
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งาน ต าแหน่งทางวิชาการอย่างชัดเจน และได้น าเครื่องมือการจัดการองค์ความรู้ (KM) มาใช้เพ่ือเสริมสร้าง

ศักยภาพบุคลากรที่มีอยู่ได้อย่างดี  

6. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมศาสตร์ มีฐานความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ซึ่งได้รับการยอมรับ

ทั้งระดับภูมิภาคและระดับชาติอย่างต่อเนื่อง มีหลักสูตรด้านวิศวกรรมที่ครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชา  

7. ศิษย์เก่าท่ีมีชื่อเสียงให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือ อย่างต่อเนื่อง  

8. ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่าง

จริงจัง มีนโยบายที่ชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาชาติ มีแนวคิดการบริหารจัดการองค์กรให้มีความ

ทันสมัย ยืดหยุ่น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม  

9. มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว  มีระบบที่ทันสมัยในด้านการ

บริหารจัดการเรียนการสอน บุคลากร พัสดุ การเงิน และงบประมาณ มีการน าโปรแกรม และระบบต่างๆเข้า

มาใช้ในระบบปฏิบัติงานจ านวนมาก โดยมีการอัพเดทระบบต่าง ๆ อยู่เสมอ ซึ่งมีผลดีต่อการติดตาม 

ตรวจสอบ  

10. มหาวิทยาลัยมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนเพื่อท าให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน มีการ

น าระบบประกันคุณภาพมาใช้เพื่อเป็นการตรวจสอบผลของการปฏิบัติงาน โดยอาศัยระบบ ISO 9001:2008 

มาเป็นตัวก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน มีระเบียบการสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งงาน และมีระเบียบและ

ประกาศการก าหนดหน้าที่ปฏิบัติงานในแต่ละต าแหน่งงานอย่างชัดเจน  

11. มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการกระจายอ านาจการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ ให้กับส่วนงาน เพ่ือความ

ยืดหยุ่นและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน มีการก าหนดสายบังคับบัญชา ก าหนดบทบาทและหน้าที่

ความรับผิดชอบชัดเจน  

 

 

 

1. ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์  ขั้นตอน ในการปฏิบัติงาน บางอย่าง ไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน ให้เกิดความ

คล่องตัวในการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนและขับเคลื่อนจุดเน้น (คลัสเตอร์) ตามยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย 

2. บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และบัณฑิต มีทักษะภาษาต่างประเทศน้อย (ภาษาอังกฤษ , ภาษา

อาเซียน) ยังขาดความพร้อมส าหรับก้าวสู่ระดับนานาชาติ  

3. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการท างานเพ่ือส่วนรวม ขาดความกระตือรือร้น และการท างานเป็นทีม มีบุคลากร

บางส่วน (ลูกจ้างชั่วคราว) ขาดขวัญและก าลังในการท างาน เพราะขาดสวัสดิการและความมั่นคงในอนาคต  

จุดอ่อน 
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4. สิ่งสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในนวัตกรรมใหม่ๆ ยังขาดแคลน เช่น  ห้องปฏิบัติการ

ประดิษฐ์กรรม  (Fabrication Laboratory)  เครื่องมือที่ทันสมัย  พ้ืนที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์  Co Working space  

5. ระบบการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือรับนโยบายและร่วมมือมีน้อย การประสานงานกับ

หน่วยงานภายนอกขาดความคล่องตัว การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก

มหาวิทยาลัย  

6. คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า ไมเ่พียงพอตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 

7. ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการจดสิทธิบัตรมีน้อย จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้อันก่อให้ เกิด

ประโยชน์อย่างชัดเจนมีน้อย การน าผลงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอดบูรณาการยังน้อย  

8. นักวิจัยขาดความร่วมมือ การเชื่อมโยง และการตั้งเปูาหมายในการบูรณการงานวิจัยร่วมกันทั้งภายใน

ภายนอก ทั้งระดับชาติและนานาชาติ  

9. กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนานักศึกษา ควรส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามี

ทักษะภาวะผู้น า และทักษะด้านการคิดวิเคราะห์     

10. ศูนย์ทดสอบทักษะวิชาชีพเฉพาะด้าน ยังมีไม่คลอบคลุมท้ังหมดในทุกวิชาชีพของมหาวิทยาลัย 

 

 

1. นโยบายชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 12 ส่งผลต่อการพัฒนาคนและหลักสูตรใน

มหาวิทยาลัย นโยบายภาครัฐที่ก้าวสู่ Thailand 4.0 และสังคมนวัตกรรม เอ้ืออ านวยต่อการสร้างความ

เข้มแข็งและการพัฒนามหาวิทยาลัย  

2. การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ท าให้มีความต้องการก าลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีสู่

การพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมรอบด้านที่หน่วยงานตั้งอยู่มีสภาพเศรษฐกิจที่เอ้ืออ านวยต่อการสร้างงาน ทั้งด้าน

เทคโนโลยีและการเกษตร  

3. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าขาย อุตสาหกรรมที่เน้นมาทางเทคโนโลยี ระบบหุ่นยนต์ อากาศยาน ระบบ

ราง เกษตร ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยมีและสามารถพัฒนาหลักสูตรใหม่ขึ้นมารับรองการ

เปลี่ยนแปลงได้   

4. เทคโนโลยีการสื่อสารท าให้ผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายขึ้น ทุกที่ ทุกเวลาความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เอ้ืออ านวยต่อการบริหารงาน  

5. การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ ต้องการความรู้เชิงวิชาการจากมหาวิทยาลัย ภาค

สังคมและภาคธุรกิจต้องการความรู้ในระดับอุดมศึกษามากข้ึน  

โอกาส 
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6. การสนับสนุนงบบูรณาการลงสู่ภูมิภาคและจังหวัดท าให้มหาวิทยาลัยสามารถแสดงความสามารถบุคลากรสู่

ภายนอกได้เต็มศักยภาพ   

7. รัฐบาลมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชน และ มีโครงการบริหารจัดการน้ า อย่างเป็นระบบ

ทั่วประเทศ   

8. การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมแบบใหม่ท าให้สามารถจัดหางบประมาณพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพ่ือ

ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล   

9. การพัฒนาประเทศสู่ยุคเศรษฐ์กิจดิจิตอล เอ้ือประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานในมหาวิทยาลัย   

10. รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาท้องถิ่นส่งเสริมหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และสนับสนุน ให้มีผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมแบบยั่งยืน   

11. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเข้าไปพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

      เป็นฐานในการพัฒนา  

 

 

 

1. ภาวะการแข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศมีมากขึ้น   

2. งบประมาณจากรัฐที่สนับสนุนมหาวิทยาลัยมีจ ากัด ท าให้การพัฒนาล่าช้า  

3. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็วท าให้หลักสูตรเกิดความล้าสมัยและได้รับความสนใจต่อการเข้าศึกษาต่อ

น้อยลง  

4. คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมีความแตกต่างกันท าให้นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานที่แตกต่างกัน 

ระดับความรู้และทักษะในด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ของนักเรียน ต่ ากว่ามาตรฐาน 

ส่งผลต่อการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา   

5. ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทย

ลดลง ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาให้กับผู้รับบริการ    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภัยคุกคาม 
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การ Retreat RMUTI 4.0 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2558  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร และ เศวตกมล รีสอร์ท จังหวัดสกลนคร 

โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ก าหนดทิศทางในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์เพื่อ

การ Reprofiling RMUTI 4.0 ในวันที่ 25-27 มีนาคม  2560 ณ แลนด์บีซ  รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  
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โครงการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

ระยะ 4 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)  ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม  2560  

ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 9 อาคาร 36  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
ประจ าปี 2560 เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ เตรียมความพร้อมในการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์  

ในวันที่ 28  เมษายน  2560 ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 9 อาคาร 36  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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กิจกรรมการประชุมเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ ประจ าปี 2560 – 2564 ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.อีสาน โดย คุณสุวรรณี  ค ามั่น กรรมการพัฒนาไท 

อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
ในวันที่ 20 มกราคม  2561 ณ ห้องประชุมแคแสด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 
ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 

วันที่  10 – 12  มกราคม  พ.ศ.2561   ณ  โรงแรมออโรร่า รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าและประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
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