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ค ำน ำ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

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

ทางการด าเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วง  5  ปี  โดยมุ่งด าเนินงานสนองนโยบายและเป้าหมายของการพัฒนา

ประเทศ  ให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) สอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564) นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนากระทรวงศึกษาธิการ  

ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560– พ.ศ.2564)  และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560– พ.ศ.2564)   

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ระยะ 5 

ปี (พ.ศ.2560– พ.ศ.2564) เป็นการจัดท าแผน  ที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการด าเนินงาน จากตัวแทน

ผู้บริหารของสาขาวิชาฯ และจัดให้มีช่องทางการระดมความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการ

รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะ บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน  ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ให้มีส่วนร่วมในการจัดท า และก าหนดทิศทางการพัฒนา โดยให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายในและภายนอก  เพ่ือท าการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ไว้เป็นกรอบการด าเนินงานอย่าง

ชัดเจน เพ่ือน าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  
เอกสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2560-2564) เล่มนี้  จะได้ถูกน าลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  และช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนาคณะ  ซึ่งความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ นี้  ขึ้นอยู่กับ
ความร่วมมืออย่างดียิ่งของบุคลากรทุกระดับ  ในส านักงานคณบดีฯ และในคณะฯ ที่เกี่ยวข้อง  ที่จะน าแผนไปปฏิบัติ
อย่างจริงจัง  อันจะส่งผลให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น บรรลุ
เป้าหมายการ เป็นอันดับ 1 ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และสร้างนวัตกรรมด้านวิศวกรรมระบบรางของประเทศไทย
         

แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  
                                                              คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

                                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

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

อีสาน  ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ไว้อย่างชัดเจน และเพ่ือให้การบริหารจัดการการด าเนินงานเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม คณะฯจึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ฉบับที่ 1 ระยะ 4  ปี  พ.ศ.2553 – พ.ศ.2556  ซึ่งผลการ 

ด าเนินงานประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี และได้มีการน าผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว มาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ดังปรากฏใน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ฉบับที่ 2 ระยะ  4  ปี  

พ.ศ.2557–พ.ศ.2560 และ ได้ปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (Reprofileing) ระยะ 5  ปี (พ.ศ. 

2560-2564)  โดยการปรับจุดยืน  (Repositioning)  ปรับจุด เน้น  (Refocusing)  และปรับทิศทางของคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ใหม่ (Reprofileing)  มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดท า Retreat โดยการระดมความคิดเห็นจาก

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  สภาวิชาการ สภาคณาจารย์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน  นักศึกษา  

รวมทั้งศิษย์เก่า และผู้น าชุมชน  และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการ Retreat แผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขึ้น 

เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ  โพเมโล่ ปาร์ค รีสอร์ท เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่า

แผนพัฒนาคณะฯฉบับนี้ เป็นทิศทางที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย อันเป็นแรงผลักดันส าคัญต่อการขับเคลื่อน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาม Repositioning Plan ให้บรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา

ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ฉบับที่ 3 ระยะ 5 

ปี พ.ศ.2560-2564 โดยคณะกรรมการบริหารหน่วยงานเป็นผู้ก าหนดแนวทาง วางแผนยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับ

การจัดท าการประชาพิจารณ์ของคณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้เสีย บุคลากรทางการ

ศึกษา นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น จนได้กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ที่มุ่งสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม, มหาวิทยาลัยสีเขียว  และมหาวิทยาลัยแห่งคุณธรรม  อันน าไปสู่ความเป็น 

“มหาวิทยาลัยแห่งภูมิปัญญา” (Smart University)  โดยก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญทั้งหมด 4 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่1  ผลิตและพัฒนำบัณฑิตนักปฏิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่2  สร้ำงควำมเข้มแข็งของงำนวิจัย พัฒนำ และกำรต่อยอดสู่นวัตกรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่3  เสริมสร้ำงชุมชนนวัตกรรม (Communities of Innovation) เพื่อยกระดับคุณภำพ 
    ชีวิตและรำยได้ของชุมชนในพื้นที่                           
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  ปฏิรูประบบบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยไปสู่ควำมเป็นเลิศในยุคดิจิทัล 
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เพ่ือการขับเคลื่อนหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์ อาจกล่าวได้ว่าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับนี้ เป็นทิศทาง
ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย อันเป็นแรงผลักดันส าคัญต่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย  ให้บรรลุเป้าหมายอย่าง
แท้จริง และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
ฉบับที่ 3 ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 

 

ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2561 และ 
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ฉบับที่ 3 ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 จะเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญที่จะน าพามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สู่
การเปลี่ยนแปลง ที่มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน รองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก นโยบายรัฐบาล เพ่ือประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สืบไป   
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บทที่ 1 ข้อมลูพื้นฐำน 

 

ตรำประจ ำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 

ภายในวงกลมเป็นรูปดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบ   ดอกบัวบาน 8 กลีบหมายถึงทางแห่งความส าเร็จมรรค 8 

และความสดชื่นเบิกบานก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ ภายใต้ดอกบัวเป็นดวงตราพระราชลัญจกรบรรจุอยู่ 

หมายถึง สัญลักษณ์และเครื่องหมายประจ าองค์พระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์เป็นผู้พระราชทานนามว่า 

"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 ำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน  คือ  สีแสด 

 

ต้นไม้ประจ ำมหำวิทยำลัย  คือ  ต้นแคแสด  เป็นต้นไม้ท่ีมีดอกสีแสด ขึ้นง่าย โตเร็ว เจริญเติบโตได้ทุกพ้ืนที่ ทุกภาค 

 



4 
 

 

ประวัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 

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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มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน นครรำชสีมำ 

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 

ปัจจุบันเปิดสอน 4 คณะ ได้แก่ 

 คณะบริหารธุรกิจ 

 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์   

มีพ้ืนที่ทั้งหมด จ านวน 2,300 ไร่     

ปัจจุบันเปิดสอน 2 คณะ ได้แก่ 

 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

 คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตขอนแก่น   

มีพ้ืนที่จ านวน 386 ไร่ แยกเป็น          

1. ส่วนกลาง     จ านวน     106 ไร่              

2. พ้ืนที่การศึกษาโคกสี      จ านวน     280 ไร่ 

 ปัจจุบันเปิดสอน 3 คณะ ได้แก่ 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสกลนคร   

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 
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 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  
 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน โครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลำร้องไห้ 

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  

 
ประวัติคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตขอนแก่น 

 

ก่อนจะมาเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นใน 
ปัจจุบันวิทยาเขตฯ ก่อตั้งจากสัญญาความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ในนาม
วิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น (2506-2518)       
                      ปี 2518 เข้าร่วมเป็น หนึ่งในสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในนามวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น         
   ปี 2531 ได้รับพระราชทานเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น  
                      ปี 2548 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ให้สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล  (เดิม) จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัย รวม 9 แห่ง แต่ละแห่ง มีลักษณะเป็นนิติบุคคล   

ปัจจุบันวิทยาเขตขอนแก่น เป็นวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาทั้งในระดับต่ ากว่าปริญญา และระดับ
ปริญญาตรีมีเป้าหมายอนาคตที่จะจัดการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษา ทีจัดการเรียนการสอน
ในระดับอาชีวศึกษาสายช่างอุตสาหกรรมเมื่อ 40 ปีเศษ ที่ผ่านมา ภายใต้ค าขวัญ "ฝีมือระเบียบวินัย น้ าใจ" ชื่อเสียง
ของเทคนิคไทย-เยอรมันขอนแก่นที่ประจักษ์ในด้านฝีมือความรู้ความสามารถ ศิษย์ของเราเป็นที่ยอมรับของสถาน
ประกอบการ ทั้งในภาครัฐและเอกชนเสมอมา 

ก้าวสู่การเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อย่างสมภาคภูมิเมื่อ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2550 ตามประกาศการเป็นส่วนราชการ คณะได้จัดการศึกษาระดับปริญญา ทั้งในด้าน
วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 500 คน ภายใต้ปรัชญาการจัด
การศึกษาที่ว่า "เราจะพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ"
โครงสร้างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นโดยมีส านักงานคณบดี ท า
หน้าที่เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมประสานการปฏิบัติงานให้แก่ สาขาวิชา ซึ่งประกอบด้วย สาขาวิชา
ต่างๆ คือ            



7 
 

 

                  1.  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา         
         2.  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า        
         3. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม      
                  4. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์         
                  5. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์        
                  6. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล         
                  7. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร        
                  8. สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเก่ียวและแปรสภาพ       
                  9. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ         
                 10. สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ         
                 11. สาขาวิชาเคมี           
                 12. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
                 13. สาขาวิชาคณิตศาสตร์         
        14. สาขาวิชาสถิติประยุกต์  
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โครงสร้ำงหน่วยงำน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ  1)         ส่วนราชการตามกฎกระทรวง และ         ส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

   2)  *  ส่วนงานภายในจัดตั้งตามประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

   3)  ** โครงการจดัตั้งตามมตสิภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 

- 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 

สภำวิชำกำรมหำวิทยำลัย 

สภำคณำจำรย ์
และข้ำรำชกำรมหำวิทยำลัย 

สภำมหำวิทยำลัย 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

ส านักงานคณบด ี
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                                                            โครงสร้ำงกำรบริหำรคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตขอนแกน่ 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ คณะกรรมกำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์ 

ส ำนักงำนคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ 

รองคณบดีฝ่ำยแผนและประกันคณุภำพกำรศึกษำ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย รองคณบดีฝ่ำยบริหำร รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 

กลุ่มสำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ กลุ่มสำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ กลุ่มสำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.) 

 หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม (วศ.บ.) 

 หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(วศ.บ.) 

 หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
(วศ.บ.) 

 หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วศ.ม.) 

 หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) 

 หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.ม.) 

 หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.) 

 หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
(วศ.บ.) 

 หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหลงัการเก็บเกี่ยวและ
แปรสภาพ (วศ.บ.) 

กลุ่มสำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(วศ.บ.) 

 หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ (วศ.บ.) 

 หัวหน้าสาขาวิชาเคมี (วท.บ.) 

 หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต์  

 หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร ์ 

 หัวหน้าสาขาวิชาสถติิประยุกต์  

 หัวหน้าศูนยว์ิจัยและฝึกอบรมระบบขนส่งทางราง 

 หัวหน้าศูนยค์วามเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัต ิ

 หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีและนวตักรรม 
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                                                      โครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักงำนคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตขอนแก่น 
 

 
 

               
 

               
 

               

                
 

               
 

               
 

               
 

               
 

               
 

 

 

             

                
 

               
 

               

                

 

               

                

                

                

                
 

คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ 

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย รองคณบดีฝ่ำยบริหำร 

คณบดีณะวิศวกรรมศำสตร์ 

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย รองคณบดีฝ่ำยบริหำร 

หัวหน้ำงำนบริหำรงำนทั่วไป 

หัวหน้ำแผนกงำนวิชำกำรและวจิัย 

หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 

หัวหน้ำแผนกพัฒนำนักศึกษำ หัวหน้ำแผนกงำนแผนและประกนัคุณภำพ หัวหน้ำแผนกงำนธุรกำรคณะ 

ภาระงานด้านสารบรรณและการเจ้าหน้าท่ี 

ภาระงานด้านการเงิน บัญชีและพสัด ุ

ภาระงานด้านวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ 

ภาระงานด้านอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 

ภาระงานด้านทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 

ภาระงานด้านพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ 

ภาระงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ 

ภาระงานด้านโสตทัศนศึกษาและห้องสมุด
คณะ 

ภาระงานด้านสหกจิศึกษาและการฝึกงาน 

ภาระงานด้านกิจการนักศึกษา 

ภาระงานด้านกิจกรรมนักศึกษา 

ภาระงานด้านนโยบายและแผนหน่วยงาน 

ภาระงานด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ภาระงานด้านสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

ภาระงานด้านแนะแนวและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 

ภาระงานด้านบัณฑิตศึกษา 

ภาระงานด้านบ่มเพาะวิสาหกจิและสิทธิบัตร 

ภาระงานด้านงบประมาณและติดตามประเมินผล
ฐานข้อมูลของหน่วยงาน 

ภาระงานด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร ่

หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำ 
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                                                          โครงสร้ำงกำรบริหำรสำขำวิชำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอสีำน วิทยำเขตขอนแก่น 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

งำนวิชำกำรและวิจัย 

หัวหน้ำสำขำวิชำ 

งำนพัฒนำนักศึกษำ งำนแผนและประกนัคุณภำพ งำนธุรกำร 

ภาระงานด้านสารบรรณและการเจ้าหน้าท่ี 

ภาระงานด้านการเงิน บัญชีและพสัด ุ

ภาระงานด้านวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ 

ภาระงานด้านอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 

ภาระงานด้านทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 

ภาระงานด้านพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ 

ภาระงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ 

ภาระงานด้านโสตทัศนศึกษาและห้องสมุด
คณะ 

ภาระงานด้านสหกจิศึกษาและการฝึกงาน 

ภาระงานด้านกิจการนักศึกษา 

ภาระงานด้านกิจกรรมนักศึกษา 

ภาระงานด้านนโยบายและแผนหน่วยงาน 

ภาระงานด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ภาระงานด้านสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

ภาระงานด้านแนะแนวและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 

ภาระงานด้านบัณฑิตศึกษา 

ภาระงานด้านบ่มเพาะวิสาหกจิและสิทธิบัตร 

ภาระงานด้านงบประมาณและติดตามประเมินผล
ฐานข้อมูลของหน่วยงาน 

ภาระงานด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร ่

ประธำนหลักสูตร (โปรแกรมวิชำ ระดับปริญญำตรี) 

 อาจารย์ประจ าหลักสตูร/โปรแกรมวิชา 

 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/โปรแกรมวิชา 

 กรรมการเทียบโอนผลการเรียน 

 อาจารย์ประจ าหลักสตูร/โปรแกรมวิชา 

 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/โปรแกรมวิชา 

 กรรมการเทียบโอนผลการเรียน 

ประธำนหลักสูตร (โปรแกรมวิชำ ระดับปริญญำโท) 
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อัตลักษณ์บัณฑิตมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 
“บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ” 

เอกลักษณ์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน               

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งการสร้างอาชีพเฉพาะทาง” 

คุณลักษณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน (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) 

 
 ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ 

 
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 
 
 ตำมอัตลักษณ์บัณฑิต 

1. มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ พร้อมปฏิบัติงานวิชาชีพ 
2. สามารถพัฒนางานและแก้ปัญหางานเพื่อบรรลุเป้าหมายได้ 
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บทท่ี 2 กรอบกำรวำงแผนยุทธศำสตร์มหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอสีำน 

 การวางแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลอีสาน  พ.ศ.2560-2564 นี้ ก าหนดขึ้นภายใต้
บริบทแห่งความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและท้าทาย  อีกทั้งค านึงถึงบรรทัดฐานใหม่ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา เช่น 
“เศรษฐกิจแห่งความรู้”  “โลกาภิวัตน์”  และ “การจัดอันดับ” (หรือ Knowledge Economy , Globalization และ 
Ranking) ได้กลายมาเป็นกรอบที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังมีประเด็นส าคัญอ่ืนที่ต้อง
พิจารณาประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ อันได้แก่ บทบาทของกิจกรรมทางวิชาการและผลกระทบต่อสังคมใน 
วงกว้าง ตลอดจนการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคส่วนอ่ืน ๆ ใน สังคม ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางท่ีดีขึ้น 
  

 
1. บริบทยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) พิจารณาถึงการท า 

ให้ประเทศ มีความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่การพัฒนาให้
คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้
ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศ
สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

2. บริบทประเทศไทยและแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 ในที่นี้จะพิจารณาถึง 
ประเด็นท้าทายและเป้าหมายของประเทศ ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นยกระดับนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งค านึงถึงยุทธศาสตร์
ของประเทศ และวางกรอบที่สอดประสานไปในทิศทางเดียวกัน 

3. Global Trend การจะกา้วขึ้นไปเป็น World Class National University นั้นต้องพิจารณาถึง 
สถานการณ์ของโลกปัจจุบัน ที่ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยเสี่ยง ตลอดจนแนวโน้มส าคัญในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
วิเคราะห์ถึงแนวโน้มระดับโลก แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรมของโลก การ
ปรับตัวจากความหลากหลายที่มากขึ้น พร้อมน ามาก าหนดทิศทางการพัฒนาที่สอดรับกับกระแสโลก 

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

5. ข้อมูลโครงกำรยุทธศำสตร์ ซึ่งรวบรวมผ่านโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ออกแบบให้สามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์หลักที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการเสริมเกราะ เพ่ิมศักยภาพให้นักศึกษา การยกระดับ
คุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนางานวิจัย งานนวัตกรรม ตลอดจนการสื่อสารและการสร้างประโยชน์สู่สังคมไทย
และสังคมโลก 

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

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

กำรกลั่นกรองหำสำระส ำคัญเพื่อก ำหนดยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย 

 
Global trend ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ป ี

แผนฯ 12 และบริบทประเทศไทย 

ควำมเห็นประชำคม  

มทร.อีสำน

ประชำคม 

ข้อมูลโครงกำร 

ยุทธศำสตร ์
กลยุทธ์ของ 

มหำวิทยำลัยต่ำงๆ 

1 

2 
3 
4 

เอ้ือต่อกำรบรรลุวิสัยทัศน์หรือไม่ 

ขับเคลื่อนกำรสร้ำงผลสัมฤทธิ์หลักหรือไม่ 

ตอบโจทย์พันธกิจของ มทร.อีสำน หรือไม่ 

เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์หรือไม่ 
4 ยุทธศำสตร ์

  18 ตัวชี้วัด 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
18 ตัวชี้วัด มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอสีำน พ.ศ.2560-พ.ศ.2564 
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 กำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับท่ี 12 ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน

และคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

  
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย 

เทคโนโลยีรำชมงคล

อีสำน ระยะ 5 ป ี

(พ.ศ.2560-2564) และ

คณะวิศวกรรมศำสตร ์

1.ผลิตและพัฒนาบณัฑิตนัก
ปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

2. สร้างความเขม้แข็งของ
งานวิจัย พัฒนา และการต่อ
ยอดสู่นวัตกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. ปฏิรูประบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลยัไปสู่
ความเป็นเลิศในยุคดจิิทัล 

3. เสริมสร้างชุมชนนวัตกรรม 
(Communities of Innovation) เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของ
ชุมชนในพื้นที่ 

ยุทธศำสตร ์

ชำต ิ20 ปี 

2.การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

4.การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

5.การสร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร ์

กระทรวง 

ศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 

1.พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียน
การสอน การวัดและ
ประเมินผล 

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 

ยุทธศำสตร์แผนพัฒนำ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำต ิฉบับที ่12 

 

1.การ
เสริมสร้าง
และ
พัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย ์

2.การ
สร้างความ
เป็นธรรม
ลดความ
เหลื่อมล้ า
ในสังคม 

3.การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

4.การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการ
พัฒนาอยา่ง
ยั่งยืน 

5.การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อ
การพัมนา
ประเทศสู่ความ
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

6.การบริหาร
จัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการ
ทุจริต ประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 

7.การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบ 
โลจิสติกส ์

8.การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจัย และ
นวัตกรรม 

9. การ
พัฒนา
ภาค 
เมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

10.ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 
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บทท่ี 3 บริบททำงยุทธศำสตร์ระดับโลก และ ระดับชำติ 

 
 

การก้าวขึ้นไปสู่ World Class National University สิ่งที่ต้องตระหนักและต้องพิจารณาอย่างละเลยไม่ไดค้ือ
สถานการณ์ของโลกปัจจุบัน 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 ามาสู่กำรวิเครำะห์ถึงแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้ำงเศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรมระดับโลก กำรปรับตัวจำกสภำวะต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น กำร
เป็นพหุสังคมทั้งระดับประเทศและระดับโลก ฉะนั้นจึงมีประเด็นที่ท้ำทำยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 
ที่มุ่งม่ันจะก้ำวขึ้นสู่สถำบันกำรศึกษำชั้นน ำระดับโลก จึงต้องรวมกันศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยให้สามารถ
ตอบสนองอย่างมีศักยภาพท่ีสร้างสรรคใ์นประเด็นเหล่านี้ได้ 

 
 

 
 

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

 

บริบทกำรเปลี่ยนแปลงระดับโลก 
 



17 
 

 

ประเด็นส าคัญในระดับโลกท่ีมีหลากหลายและแตกต่างกันออกไปตามบริบทของแต่ละภูมิภาค อันได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงของจ านวนประชากร การเปลี่ยนแปลงของฐานอ านาจเศรษฐกิจระดับโลกผลจากนโยบายการกระตุ้ น
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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ในยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย ฉบบัที่ 3  ปี พ.ศ. 2560 -2564  ไดว้างกรอบการด าเนินงานโดยค านึงถึง 
โอกาสและความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกในมิติต่ างๆ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึกจากผลการประชุม World Economic Forum ประจ ำปี 2016 ณ สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งเป็นการประชุม
ระดับโลกที่รวมบุคคลชั้นน าจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ อาทิ ผู้น าภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม 
และสื่อมวลชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหารือแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสถานการณ์โลก ตลอดจนเสนอแนะทิศทางใน
การก าหนดนโยบายระดับโลกและระดับภูมิภาค ได้มีการคาดการณ์ความเสี่ยงในระดับโลกออกมาเป็น Global Risks 
2016 ดังนั้นเพ่ือให้การวางยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 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 อาทิ การผลิตผลงานวิจัย การผลิตผลงานวิชาการ 
การออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน การแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ า อาหาร พลังงาน สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 
เป็นต้น (เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยที่จะขับเคลื่อนงานวิจัย งานวิชาการในประเด็นที่เป็น Global 
Megatrend) เพ่ือบ่มเพาะบัณฑิตให้ออกมาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ความสามารถ ความเข้มแข็งมีเกราะเป็นภูมิคุ้มกัน
ที่เพียงพอที่จะด ารงชีวิตในฐานะพลเมืองของโลกที่มีประสิทธิภาพและมีคุณค่าได้นอกจากประเด็นความเสี่ยงระดับโลก
ที่ระบุข้างต้นแล้วยังมีปัจจัยส าคัญต่างๆ ที่ควรค านึงถึง อันได้แก่แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน 
รวมถึงวาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda) ซึ่งเน้นการจัดท าเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่
ยั่งยืนในกรอบสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 15 ปี โดยมุ่งขจัดความ
ยากจนให้หมดไป ประชากรมีสุขภาพ สุขภาวะ ระบบการศึกษาที่ดี ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอันมีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน  ลดความไม่เท่า
เทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ส่งเสริมให้สังคมมีความสงบสุข รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการ
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมความเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากร ตลอดจนมีบทบาทในการรักษา
สิ่งแวดล้อมในระดับโลกร่วมกัน 
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การสร้างและการออกแบบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย   ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2560 – พ.ศ.2564   ไดค้ านึงถึง 
ทิศทางแนวโน้มในระดับประเทศที่ผ่านการพิจารณาจากแผนพัฒนาฉบับใหญ่ในระดับชาติ ซึ่งสอดรับกับการปรับใช้ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-พ.ศ.2564) ซึ่งพบประเด็นท้าทายตา่งๆ หลายประการ 
อาทิ ความเสี่ยงจากภายในและภายนอกประเทศ กระแสการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมทั้งปัญหาต่างๆ ที่ในปัจจุบันยังคงประสบอยู่ อาทิ 
ปัญหาผลิตภาพในการผลิต ปัญหาความสามารถในการแข่งขัน ปัญหำคุณภำพกำรศึกษำ ปัญหาความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม เป็นต้น ท าให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึงต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการ
วางแผนที่ส าคัญ ดังนี้ 
 กำรน้อมน ำและประยุกต์ใช้ หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 คนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม 
 กำรสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดกำรปฏิรูปประเทศ 
 กำรพัฒนำสู่ควำมม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 

 
เมื่อวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ของประเทศที่เก่ียวข้องกับดา้นการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านวิจัย พบว่าการพัฒนา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการวิจัยของประเทศได้รับการยกระดับไปในทางที่ดีขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการ
ผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และวิจัย ที่เชื่อมโยงให้เกิดความสัมพันธ์กับภาคธุรกิจ 
แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี 2557 อันดับความพร้อมด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 47 และด้านเทคโนโลยีอยู่ในล าดับที่ 44 จาก 61 ประเทศที่จัด
อันดับโดย IMD (International Institute for Management Development) และตลอดช่วงระยะเวลำ 14 ปี 
ที่ผ่ำนมำ (2543-2556) ค่ำเฉลี่ยกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ 0.27 ต่อ 
GDP (Gross Domestic Product) โดยในปี 2556 (ข้อมูลล่ำสุด) ประเทศไทยมีกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและ
พัฒนำเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 0.48 ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ 53 และจาก
ภาคเอกชนประมาณร้อยละ 47 ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย  
มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนา อยู่ที่ร้อยละ 4.03, 3.35, 2.79 และ 2.27 ต่อ GDP ในปี 2555 ตามล าดับ 
ขณะเดียวกันบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของประเทศยังมีจ ำนวนไม่เพียงพอต่อกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และวิจัยในระดับก้ำวหน้ำ โดยในปี 2556 บุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ 
มีเพียงจ ำนวน 11 คน ต่อประชำกร 10,000 คน ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนำแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่
ระดับ 20-30 คน ต่อ ประชำกร 10,000 คน 

 
 
 

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

 

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

 

นอกจากนี้ กำรพิจำรณำรำยได้ครัวเรือนของคนไทยเทียบเคียงกับรำยได้ครัวเรือนเฉลี่ยทั่วทั้งเอเชียพบว่ำ
ประเทศไทยยังคงมีปัญหำช่องว่ำงระหว่ำงผู้มีรำยได้สูงกับรำยได้ต่ ำค่อนข้ำงน้อยเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ  
ในเอเซีย แต่ก็ยังถือว่ำมีช่องว่ำงค่อนข้ำงมำกเม่ือเทียบกับประเทศที่พัฒนำแล้ว จากผลส ารวจพบว่า คนไทยมี
ระดับของคุณภาพชีวิตสูงขึ้น สังเกตได้จากอายุคาดเฉลี่ยของคนไทยที่สูงขึ้น โดยอายุคาดเฉลี่ยปี 2557 เพศชายอายุ
เฉลี่ย 71.3 ปี เพศหญิงอายุเฉลี่ย 78.2 ปี แต่ก็มีเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ 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 าคัญที่สุด 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 ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมข้ึนช้า ปัญหาการคา้มนุษย์ และกำรขำดควำมคุ้มครองทำงสังคมขั้น
พื้นฐำนที่จ ำเป็นซึ่งจะเป็นปัญหำต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตของคนไทยด้วย อาทิ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหา
โรคระบาด และภาระทางด้านการคลังของระบบบริการทางสังคม เป็นต้น แตอ่ย่างไรก็ตามการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
สามารถมองเปน็โอกาสในการพัฒนาธุรกิจ 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 (เทียบสัดส่วนอำย)ุ 
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กำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทำงด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม อำจส่งผลถึงกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรผลิต
และกำรค้ำที่ใช้เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต นอกจากนี้การพาณิชย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทเพ่ิมมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยี
ที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things 
(เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้า
ไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น หากภาคธุรกิจปรับตัวตามการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม จะท าให้ความสามารถในการ
แข่งขันทางการตลาดลดลงด้วยจากประเด็นท้าทายระดับประเทศที่ระบุไว้ข้างต้น รัฐบาลได้ก าหนดแนวทำงกำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ ให้มีคุณภำพ “เท่ำเทียมและทั่วถึง” ซึ่งมหำวิทยำลัยควรเข้ำไปมี
บทบำทและสว่นร่วมในกำรพัฒนำ ดังนี้ 

 
 ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา  โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่ เพ่ือสร้างความ

รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) 
 

 ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการบริหารจัดการศึกษา 
 

 พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้ คนดี คนเกง่ รวมทั้งระบบ
การประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน 
 

 ปฏิรูประบบการเรียนรู้โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับเริ่มต้น
จนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

 
 

ที่มา: เอกสำร เรื่อง “ทิศทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12” 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ก าหนดปรัชญา  ปณิธาน   วิสัยทัศน์   พันธกิจ  
โดยให้แต่ละวิทยาเขตมี จุดเน้น (Cluster) ในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และมีเป้าหมาย Ranking  ใน 20 ปี
ข้างหน้าว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จะเป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นอันดับ
ที ่1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัยในภาคอีสาน เป็นอันดับที่ 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ และ เป็นอันดับที่ 1 ใน 
100 ของมหาวิทยาลัยในเอเชีย   

การจะเข้าสู่เป้าหมาย Ranking  ได้จะต้องหมั่นตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสภาวะปัจจัยรอบข้าง และ
น ามาปรับจุดยืน  (Positioning) ปรับจุดเน้น (Focusing) และปรับทิศทางของมหาวิทยาลัย  (Re-positioning , 
RMUTI) ให้สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาและการก าหนดเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
จะต้องค านึงถึงระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ  และระดับนานาชาติ  ดังรูปแบบของการปรับเปลี่ยน (Transforming) ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   
 

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

 
 

แนวทำงกำรปรับเปลี่ยนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน (Re-Profileing,RMUTI) 
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เพ่ือให้การปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Re-positioning , RMUTI) 
เกิดเป็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน ระยะที่ 3  (พ.ศ.2560-2564)  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนชาวอีสาน ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  โดยการน าของ 
ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์  เสถียรไทย และคณะผู้บริหาร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ลิ้มไขแสง จึงได้
ด าเนินการจัดประชุมระดมสมองอย่างอิสระ (Retreat) ประชาคม ประชาพิจารณ์ จากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพ่ือให้ได้รูปแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีรายละเอียดดังนี้  
1. มุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน  กำรวิจัย นวัตกรรม และบริกำรวิชำกำร เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้น (Cluster)     
    3 Cluster  คือ  
  1. Logistic & Tourism ประกอบด้วย ระบบการจัดการการขนส่ง โลจิสติกส์ ระบบขนส่งทางรางระบบ
ขนส่งทางอากาศ   ระบบเครื่องจักรกลหนัก  และการท่องเที่ยว ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบหลัก  คือ นครราชสีมา  
วิทยาเขตขอนแก่น และ มีวิทยาเขตที่สนับสนุน คือ วิทยาเขตสุรินทร์  วิทยาเขตสกลนคร และวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ 
ทุ่งกุลาร้องไห้ 

2. Agriculture Technology ประกอบด้วย การเกษตรอินทรีย์  การเกษตรนอกฤดูเพาะปลูก  การบริหาร
จัดการน้ า และ พลังงานทดแทน ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบหลัก คือ วิทยาเขตสุรินทร์ และ วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลา
ร้องไห้ 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 วิทยาเขต
ร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ 
   การพัฒนาหลักสูตรที่รองรับคลัสเตอร์ มีหลักสูตรแบบเฉพาะทาง และมีหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่มีความ
เชื่อมโยงข้ามศาสตร์ เกิดจากการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอก ค านึงถึงความพร้อมของหน่วยงานหลักที่
รับผิดชอบแต่ละคลัสเตอร์ ด าเนินการปรับโครงสร้างองค์กร โครงสร้างบุคลากร จัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพ่ือขับเคลื่อน 
คลัสเตอร์ พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้า งานวิจัยข้ามศาสตร์ สร้างนวัตกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
บริการวิชาการเพ่ือก่อให้เกิดรายได้ บูรณาการการเรียนการสอน เพ่ือสร้างความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษา และสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับสังคมเพ่ือการด ารงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 
2. พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้เท่ำเทียมกันในทุกพื้นที่ ดังนี้ นครราชสีมา วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตขอนแก่น 
วิทยาเขตสกลนคร  และวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ 
 2.1 Commonality 
1. Digital Economy เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มาใช้เพ่ือการ
ปฏิรูปการศึกษา  การผลิตบัณฑิต  งานบริการการศึกษาแก่นักศึกษา งานบริการธุรการของสายสนับสนุน และงาน
บริการวิชาการแก่สังคม  
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2. Green University มหาวิทยาลัยสีเขียว การปรับปรุงภูมิทัศน์และบรรยากาศให้ปราศจากมลภาวะ การอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวิต ปลอดสารเสพติดและอบายมุข ส่งเสริมสุขภาพของ
บุคลากร  
3. Hands On การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ มีสถานที่ครบวงจรในการฝึกวิชาชีพเฉพาะทาง ห้องปฏิบัติการ โรงงาน 
ฟาร์ม วัสดุฝึก ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
4. SMEs  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและการสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในกิจการ การผลิตภาค
เกษตรกรรม , ภาคอุตสาหกรรม  กิจการการค้า ครอบคลุมการค้าส่ง และการค้าปลีก กิจการบริการ เช่น การขาย
อาหาร ขายเครื่องดื่ม ของภัตตาคารและร้านอาหาร การให้บริการเช่าสิ่งบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น 

 
2.2 KSF (Key Success Factor) 

1. ระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน  มีมาตรฐาน รวดเร็ว โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจ
เพ่ือระดมทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอก การระดมทุนจากศิษย์เก่า การบริการวิชาการเพ่ือก่อให้เกิดรายได้ การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากทรัพย์สินที่มีอยู่ บริหารทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2. ระบบบริหำรทรัพยำกรมนุษย์  มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรตามคลัสเตอร์ การศึกษาต่อ การฝึกอบรม การศึกษาดู
งาน  การปรับทัศนคติบุคลากร การเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งใน/ต่างประเทศ มาเป็นอาจารย์ผู้สอน ส่งอาจารย์ประจ าเข้า
ร่วมโครงการ Talent mobility  
3. กำรปรับโครงสร้ำงองค์กร เพ่ือเอ้ือต่อการบริหารจัดการและการด าเนินงานในการขับเคลื่อนคลัสเตอร์ เช่น การ
จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจ การก่อตั้งมูลนิธิ  จัดตั้งศูนย์ วิทยาลัย บริษัท กิจการ ฯลฯ การปรับแก้ กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ประกาศ วิธีการ ขั้นตอน เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว สะดวก เอื้อต่อการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
2.3 Internationlization 

1. กำรเชื่อมโยงกับหน่วยงำนภำยนอก การสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลาย เช่น เครือข่ายอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพ่ือแลกเปลี่ยนวิทยาการและใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน 
 

2.4 Expand 
1. กำรขยำยผลในเชิงพำณิชย์  เพ่ือน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 
ฯลฯ น ามาพัฒนาต่อยอดเป็นห่วงโซ่แห่งคุณค่า จากต้นน้ าถึงปลายน้ า สร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย และต่อยอดทาง
ธุรกิจสร้างรายได้ให้แก่สังคม 
2. กำรด ำเนินกิจกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำล  การบริหารจัดการที่ดี การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในองค์กรและในระดับใกล้และไกล ในอันที่จะท าให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างมีความสุข และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต 
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ปรัชญำ (Philosophy)  

คุณธรรมน าหน้า ปัญญาน าทาง สรรค์สร้างนวัตกรรม 

 ปณิธำน (Determination) 

สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลย ี

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นอันดับ 1 ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และสร้างนวัตกรรมด้านวิศวกรรมระบบราง 

ของประเทศไทย 
 

พันธกิจ (Mission) 

1. จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความโดดเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์

ด้วยระบบขนส่งทางรางของประเทศที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการใช้นวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสู่การยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจและสัมคมของภูมิภาค และประเทศ  

3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน สังคม และสถาน
ประกอบการของประเทศ 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำนิยมหลัก  (Core Values)  

JUAD =  Juvenile Unity Agility  Diligent 

         J = Juvenile (คนหนุ่มสำว : คนรุ่นใหม่) 
        U = Unity (เป็นอนัหนึ่งอันเดียวกัน) 
        A = Agility (ควำมคล่องแคล่ว ว่องไว) 
        D = Diligent (ขยนั อุตสำหะ) 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ และ เป้ำประสงค์   

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 1 : ผลิตและพัฒนำบัณฑิตนักปฏิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
เป้าประสงค์ 1.1 คุณลักษณะบณัฑิตของมหาวิทยาลยัที่สามารถตอบสนอง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (ระบบราง) 

เป้าประสงค์ 1.2 นวัตกรรมการศกึษาที่สร้างบัณฑิตตามคณุลักษณะบัณฑติของมหาวิทยาลยั 

เป้าประสงค์ 1.3 ระบบ กลไก และ กระบวนการทีส่่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษา 

เป้าประสงค์ 1.4 ทรัพยากรทีส่นับสนุนการสร้างบณัฑิตนักปฏิบัติ และสนบัสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษา   
 

ประเด็นยุทธศำสตร์  ที่  2 : สร้ำงควำมเข้มแข็งของงำนวิจัย พัฒนำ และกำรต่อยอดสู่นวัตกรรม 
                                      อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เป้าประสงค์ 2.1 งานวิจัย งานสรา้งสรรค์ นวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มกีารขยายตัวอยา่งต่อเนื่อง และไดร้ับการยอมรับในระดับ  

                     นานาชาติ 

เป้าประสงค์ 2.2 งานวิจัย งานสรา้งสรรค์ นวัตกรรม มีศักยภาพสามารถตอบโจทยก์ารพัฒนา10 อุตสาหกรรมเปา้หมายของไทย  

                     (ระบบราง) 

เป้าประสงค์ 2.3 ระบบ กลไก และ กระบวนการ ทีส่่งเสริมและสนบัสนุน งานวิจัย งานสร้างสรรค์  นวัตกรรม 

เป้าประสงค์ 2.4 ทรัพยากรที่สนับสนุนการสร้างสรรค์งานวิจยั งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและ 

                     ขนาดย่อม 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 3 : เสริมสร้ำงชุมชนนวัตกรรม (Communities of Innovation) เพื่อยกระดับ 
                                คุณภำพชีวิตและรำยได้ของชุมชนในพื้นที่ 
เป้าประสงค์ 3.1 ชุมชนต้นแบบในด้านการสร้างหรือการใช้นวัตกรรม/บริการวิชาการด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ  
                     นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 3.2 ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจต่อการบริการวิชาการและการถ่ายทอดนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ 3.3 ระบบ กลไก และ กระบวนการ ทีส่่งเสริมและสนบัสนุน การน านวัตกรรมสู่ชุมชน สงัคม นานาชาติ 

เป้าประสงค์ 3.4 บุคลากรสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม สู่ชุมชน สังคม นานาชาต ิ
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 4 : ปฏิรูประบบบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยไปสู่ควำมเป็นเลิศในยุคดิจิทัล 
เป้าประสงค์ 4.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ/การบริหารจัดการงบประมาณและ ทรัพยส์ินให้  
                     เกิดประโยชน์สูงสุด 
เป้าประสงค์ 4.2 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย มีความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อระบบ คุณภาพการบริหารจัดการ 

                     ของมหาวิทยาลยั 

เป้าประสงค์ 4.3 ระบบ กลไก และ กระบวนการ ทีส่่งเสริม และสนบัสนุนการปฏิรูปการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อน 

                    ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ 4.4 ทรัพยากรมนุษยแ์ละระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนาเพื่อปฏิรูปองค์กรสูยุ่คดิจิทัล และ 

                     ขับเคลื่อนคลัสเตอร์ของมหาวิทยาลยั 
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Global trend ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ป ี

แผนฯ 12 และบริบทประเทศไทย 

ควำมเห็นประชำคม  

มทร.อีสำน

ประชำคม 

ข้อมูลโครงกำร 

ยุทธศำสตร ์
กลยุทธ์ของ 

มหำวิทยำลัยต่ำงๆ 

1 
2 
3 
4 

เอ้ือต่อกำรบรรลุวิสัยทัศน์หรือไม่ 

ขับเคลื่อนกำรสร้ำงผลสัมฤทธิ์หลักหรือไม่ 

ตอบโจทย์พันธกิจของ มทร.อีสำน หรือไม่ 

เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์หรือไม่ 
4 ยุทธศำสตร ์

  18 ตัวชี้วัด 

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

Strategy Road Map, RMUTI 
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แผนที่ยุทธศำสตร์คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน  (Strategy Map RMUTI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นอันดับ 1 ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และสร้างนวัตกรรมด้านวิศวกรรมระบบรางของประเทศไทย 

ของประเทศไทย 

 ผลิตและพัฒนาบณัฑตินักปฏิบัติ
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิ

 

สร้างความเข้มแข็งของงานวิจัย 

พัฒนา และการต่อยอดสู่นวตักรรม

อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปฏิรูประบบบรหิารจดัการมหาวิทยาลัย

ไปสู่ความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล 

เสรมิสร้างชุมชนนวัตกรรม (Communities of 

Innovation) เพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตและ

รายได้ของชุมชนในพื้นที่ 

คุณลักษณะบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัยที่สามารถตอบสนอง 

10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของ

ประเทศ (ระบบราง) 

 

ระบบ กลไก และ กระบวนการ

ทีส่่งเสรมิและสนับสนุนการ

สร้างนวัตกรรมการศึกษา 

ทรัพยากรทีส่นับสนุนการสรา้ง

บัณฑิตนักปฏิบัติ และสนบัสนุน

การสร้างนวัตกรรมการศึกษา   

มิติประสิทธิผล 

ตำมยุทธศำสตร์ 

มิติคุณภำพ 

กำรให้บริกำร 

มิติประสิทธิภำพ 

ในกำรปฏิบัติรำชกำร 

มิติกำรพัฒนำองค์กำร 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 

ทรัพยากรที่สนับสนุนการสรา้งสรรค์

งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

นวัตกรรมการศึกษาที่สร้าง

บัณฑิตตามคณุลักษณะบณัฑติ

ของมหาวิทยาลัย 

บุคลากรสามารถถ่ายทอดองค์

ความรู้และนวัตกรรม สู่ชุมชน 

สังคม นานาชาต ิ

ทรัพยากรมนุษย์และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

ได้รับการพัฒนาเพื่อปฏริูปองค์กรสู่ยุคดจิิทัล และ

ขับเคลื่อนคลัสเตอร์ของมหาวิทยาลัย 

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 อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย (ระบบราง) 

ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจต่อการ

บริการวิชาการและการถ่ายทอด

นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย มีความ

เชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อระบบ คุณภาพ

การบริหารจัดการของมหาวิทยาลยั 

ระบบ กลไก และ กระบวนการ 

ทีส่่งเสรมิและสนับสนนุ งานวิจัย  

งานสร้างสรรค์  นวัตกรรม 

ระบบ กลไก และ กระบวนการ ที่

ส่งเสริมและสนับสนุน การน านวตักรรม

สู่ชุมชน สังคม นานาชาต ิ

ระบบ กลไก และ กระบวนการ ทีส่่งเสริม 

และสนบัสนุนการปฏิรปูการบริหารจัดการ

เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
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ตัวชี้วัด  ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์  ผู้รับผิดชอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564     
 

 

ตัวช้ีวัด หน่วย 
ค่ำเป้ำหมำย (ปีงบประมำณ พ.ศ.) ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ 

 2561 2562 2563 2564 

1. ร้อยละของผูส้ าเรจ็การศึกษาทีไ่ด้งานท าและ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 

ร้อยละ 80 82 84 86 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ/  

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/         

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 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ/ 

คณะ/วิทยาลยั/ส านักส่งเสรมิ

วิชาการและงานทะเบียน/ส านักงาน

วิทยาเขต 

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ สื่อการ
เรียนการสอน  และระบบการเรียนรู้แนวใหม่ผ่าน
กระบวนการ STEM ที่สอดคล้องกับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และบริบทของพื้นที่ 

3. ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่ไดร้ับการพัฒนา

ฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับจดุเน้น 

(คลัสเตอร์) ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

ร้อยละ 5 10 15 20 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ/ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ/ 

คณะ/วิทยาลยั/ 

ส านักงานอธิการบด/ีกองบริหารงาน

บุคคล/ส านักงานวิทยาเขต 

 

กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาคณาจารย์และบุคคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อตอบสนองการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ตาม
จุดเน้น (คลัสเตอร์) ของ มทร.อีสาน และรองรับ 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ รวมทั้งสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาอาจารย์ ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ รวมทั้งสถานประกอบการ 
 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนำบัณฑิตนักปฏิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
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ตัวช้ีวัด หน่วย 
ค่ำเป้ำหมำย (ปีงบประมำณ พ.ศ.) ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ 

 2561 2562 2563 2564 

4. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีเกดิจากอาจารย์

ประจ าทีไ่ด้รับการพัฒนาฐานสมรรถนะ ที่

สอดคล้องกับจดุเน้น (คลสัเตอร์) ตาม

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน 

โครงการ

/

กิจกรรม 

1 2 3 4 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ/  

คณะ/วิทยาลยั 

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

ตัวช้ีวัด หน่วย 
ค่ำเป้ำหมำย (ปีงบประมำณ พ.ศ.) ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ 

 2561 2562 2563 2564 

5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของงานวิจัยตพีิมพ์ และงาน 

สร้างสรรค์ ในระดับนานาชาต ิ

 

ร้อยละ 10 15 20 25 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ/  

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ/

คณะ/วิทยาลยั/สถาบันวิจัยและ

พัฒนา/ส านักงานวิทยาเขต/ศูนยฯ์ 

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

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนำบัณฑิตนักปฏิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำต ิ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : สร้ำงควำมเข้มแข็งของงำนวิจัย พัฒนำ และกำรต่อยอดสู่นวัตกรรม อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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ตัวช้ีวัด หน่วย 
ค่ำเป้ำหมำย (ปีงบประมำณ พ.ศ.) ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ 

 2561 2562 2563 2564 

6. จ านวนของงานวิจัยและนวัตกรรม ที่สามารถ

ตอบโจทย์ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (ระบบ

ราง) 

ผลงาน 1 2 3 4 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ/  

คณะ/วิทยาลยั/สถาบันวิจัยและ

พัฒนา/ส านักงานวิทยาเขต/ศูนยฯ์ 

กลยุทธ์ 2.3 การจัดหาแหล่งเงินทุนให้การสนับสนุน
ในการสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
กลยุทธ์ 2.4 ก าหนดมาตรฐานคุณภาพงานวิจัย 
กลยุทธ์ 2.5  พัฒนาระบบ กลไก กระบวนการ และ
โครงสร้ างพื้นฐาน ที่ สนับสนุนงานวิจัย  งาน
สร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่สามารถตอบโจทย์  10 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
กลยุทธ์  2 . 6  ปรับปรุ งระบบสภาพแวดล้อม 
(Ecosystem) ให้ เ อื้ อต่ อการวิ จั ยและพัฒนาที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งต่อการเรียน 
การสอนให้ เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่ตอบโจทย์
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : สร้ำงควำมเข้มแข็งของงำนวิจัย พัฒนำ และกำรต่อยอดสู่นวัตกรรม อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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ตัวช้ีวัด หน่วย 
ค่ำเป้ำหมำย (ปีงบประมำณ พ.ศ.) ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ 

 2561 2562 2563 2564 

7. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ

ถ่ายทอดนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย (ระบบราง) 
ร้อยละ 80 85 85 90 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ/คณะ/

วิทยาลัย/สถาบันบริการวิชาการฯ/

สถาบันชุณหะวณัฯ/สถาบันวิจัยและ

พัฒนา/ส านักงานวิทยาเขต/ศูนยฯ์ 

กลยุทธ์ 3.1  พัฒนาชุมชนในพื้นที่เป้าหมายบนพ้ืน
ฐานข้อมูล ความรู้ และนวัตกรรม รวมทั้งการร่วม
คิด ร่วมท า และร่วมติดตามผลโดยชุมชน 
 

8. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้าน

การถ่ายทอด หรือ การสรา้งนวัตกรรม สามารถ

ถ่ายทอดองค์ความรูสู้่ผูร้ับบริการ (ระบบราง) 

ร้อยละ 20 25 30 35 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ/คณะ/

วิทยาลัย/สถาบันบริการวิชาการฯ/

สถาบันชุณหะวณัฯ/สถาบันวิจัยและ

พัฒนา/ส านักงานวิทยาเขต/ศูนยฯ์ 

กลยุทธ์ 3.2  ค้นหาและพัฒนานักวิจัยชุมชนให้
เข้มแข็ง  และสามารถจัดการชุมชนพึ่งตนเองได้
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 เสริมสร้ำงชุมชนนวัตกรรม (Communities of Innovation) เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตและรำยได้ของชุมชนในพื้นที่ 
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ตัวช้ีวัด หน่วย 
ค่ำเป้ำหมำย (ปีงบประมำณ พ.ศ.) ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ 

 2561 2562 2563 2564 

9. คะแนนการประเมินตามเกณฑ ์EdPEx : 

Education Criteria for Performance 

Excellence 

คะแนน - 100 150 200 รองอธิการบดีทุกฝ่าย/คณะ/ส านกังาน

อธิการบดี/ส านักงานวิทยาเขต/ศนูย์ฯ/

คณะ 

 

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

10. ร้อยละของการประเมินคณุธรรมและความ

โปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลยั   

ร้อยละ 80 82 84 86 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ/ กลยุทธ์ 4.2 ขับเคลื่อนกระบวนการด าเนินงานตาม
หลักการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส (ITA) 

11. ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการเพื่อ

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามจุดเน้น  

(คลัสเตอร์) ของมหาวิทยาลยั 

ระดับ 3 4 4 5 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ/ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ/ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ/ 
คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์ฯ 

กลยุทธ์ 4.3 สร้างระบบ กลไก และ กระบวนการ 

ที่ส่งเสรมิ และสนับสนุนการปฏิรปูการบริหาร

จัดการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยไปสู่ควำมเป็นเลิศ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ / 
มิติ  / ตัวชี้วัด 

เป้ำหมำย 

มหำวิทยำลัย 
คณะ

วิศวกรรมศำสตร์ 
หมำยเหตุ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนำบัณฑิตนกัปฏิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
1.ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
พ.ศ.2561 ร้อยละ 80 80  
พ.ศ.2562 ร้อยละ 82 82  
พ.ศ.2563 ร้อยละ 84 84  
พ.ศ.2564 ร้อยละ 86 86  
2. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรฐานสมรรถนะเทียบกับจ านวนหลักสตูรทั้งหมด 
พ.ศ.2561 ร้อยละ 5 5  
พ.ศ.2562 ร้อยละ 10 10  
พ.ศ.2563 ร้อยละ 15 15  
พ.ศ.2564 ร้อยละ 20 20  
3. ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่ไดร้ับการพัฒนาฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับจุดเน้น (คลสัเตอร์) ตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน   
พ.ศ.2561 ร้อยละ 5 5  
พ.ศ.2562 ร้อยละ 10 10  
พ.ศ.2563 ร้อยละ 15 15  
พ.ศ.2564 ร้อยละ 20 20  
4. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีเกดิจากอาจารย์ประจ าที่ได้รับการพัฒนาฐานสมรรถนะ ท่ีสอดคล้องกบั
จุดเน้น (คลสัเตอร์) ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
พ.ศ.2561 12 โครงการ/กิจกรรม 1  
พ.ศ.2562 24 โครงการ/กิจกรรม 2  
พ.ศ.2563 36 โครงการ/กิจกรรม 3  
พ.ศ.2564 48 โครงการ/กิจกรรม 4  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : สร้ำงควำมเข้มแข็งของงำนวิจัย พัฒนำ และกำรต่อยอดสู่นวัตกรรม อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของงานวิจัยตพีิมพ์ และงานสร้างสรรค์ ในระดับนานาชาติ 
พ.ศ.2561 ร้อยละ 10 10  
พ.ศ.2562 ร้อยละ 15 15  
พ.ศ.2563 ร้อยละ 20 20  
พ.ศ.2564 ร้อยละ 25 25  

 

 

 

กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564 ระดับคณะ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ / 
มิติ  / ตัวชี้วัด 

เป้ำหมำย 

มหำวิทยำลัย 
คณะ

วิศวกรรมศำสตร์ 
หมำยเหตุ 

6. จ านวนของงานวิจัยและนวัตกรรม ที่สามารถตอบโจทย์ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (ระบบราง) 
พ.ศ.2561 12 ผลงาน 1  
พ.ศ.2562 24 ผลงาน 2  
พ.ศ.2563 36 ผลงาน 3  
พ.ศ.2564 48 ผลงาน 4  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 เสริมสร้ำงชุมชนนวัตกรรม (Communities of Innovation) เพ่ือยกระดับ
คุณภำพชีวิตและรำยได้ของชุมชนในพื้นที ่
7. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการถ่ายทอดนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย (ระบบราง) 
พ.ศ.2561 ร้อยละ 80 80  
พ.ศ.2562 ร้อยละ 85 85  
พ.ศ.2563 ร้อยละ 85 85  
พ.ศ.2564 ร้อยละ 90 90  
8. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านการถ่ายทอด หรือ การสร้างนวัตกรรม สามารถถ่ายทอดองค์
ความรูสู้่ผู้รบับริการ (ระบบราง) 
พ.ศ.2561 ร้อยละ 20 20  
พ.ศ.2562 ร้อยละ 25 25  
พ.ศ.2563 ร้อยละ 30 30  
พ.ศ.2564 ร้อยละ 35 35  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยไปสู่ควำมเป็นเลิศ 
9. คะแนนการประเมินตามเกณฑ ์EdPEx : Education Criteria for Performance Excellence 
พ.ศ.2561 0 คะแนน  0  
พ.ศ.2562 100 คะแนน  100  
พ.ศ.2563 150 คะแนน  150  
พ.ศ.2564 200 คะแนน  200  
10. ร้อยละของการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั   
พ.ศ.2561 ร้อยละ 80 80  
พ.ศ.2562 ร้อยละ 82 82  
พ.ศ.2563 ร้อยละ 84 84  
พ.ศ.2564 ร้อยละ 86 86  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ / 
มิติ  / ตัวชี้วัด 

เป้ำหมำย 

มหำวิทยำลัย 
คณะ

วิศวกรรมศำสตร์ 
หมำยเหตุ 

11. ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามจุดเน้น (คลัสเตอร์) ของ
มหาวิทยาลยั 
พ.ศ.2561 ระดับ 3 3  
พ.ศ.2562 ระดับ 4 4  
พ.ศ.2563 ระดับ 4 4  
พ.ศ.2564 ระดับ 5 5  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนำ
บัณฑิตนักปฏิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 

ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
37.8283 39.7198 41.7059 43.7192 

กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
กลยุทธ์ 1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการผลิตบัณฑิต
ให้สอดคล้องกับจุดเน้น (คลัสเตอร์ ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ สื่อการเรียน
การสอน  และระบบการเรียนรู้แนวใหม่ผ่านกระบวนการ 
STEM ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และบริบทของพื้นที ่
 
กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาคณาจารย์และบุคคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อตอบสนองการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  ตาม
จุดเน้น (คลัสเตอร์) ของ มทร.อีสาน และรองรับ 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ รวมทั้งสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาอาจารย์ ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ รวมทั้งสถานประกอบการ 
 

- โครงการเตรยีมความพร้อมนักศึกษา ก่อนส าเร็จการศึกษา เพ่ือเพิ่มทักษะการประกอบวิชาชีพ 
- โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาชีพตามอัตลักษณ์บณัฑติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- โครงการสนับสนุนชมรมวิชาชีพและนักประดิษฐ์ 
- โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ TGKK  (Thai-German Khon Kean Robot Contest ) 
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัตมิืออาชีพ / ศึกษาต่อ / ดูงาน / ฝึกอบรม / 

ภาวะผู้น า / career path / พัฒนาทักษะ Soft Skill / คุณธรรม จริยธรรม /Talent mobility 
- โครงการเพิม่ศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาด้านเกษตรอัฉริยะ (Smart Farm) ด้านระบบอัตโนมัติ

(Automation) และด้านไอโอที (IOT) 
- โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการท างานอย่างมีความสุข 
- โครงการส่งบุคลากรอบรม Meister (ประเทศเยอรมนี) 
- โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันท้ังในและต่างประเทศ 
- โครงการศูนย์กลางการสรา้งนวัตกรรมและห้องปฏิบตัิการประดิษฐกรรม สู่ไทยแลนด์ 4.0 

(Fabrication laboratory Center : FAB LAB) 
- โครงการค่ายเตรียมสู่วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลขอนแก่น 
- โครงการพัฒนาหลักสตูร ระดับ ป.ตรี และป.โท 
- โครงการเพิม่ประสบการณเ์รียนรูด้้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง 

แผนกงานวิชาการ
และวิจัยฯ/แผนงาน
ธุรการ/แผนกงาน
แผน/แผนกงาน
พัฒนานักศึกษา/
คณะ/สาขาวิชาฯ 

 

ตัวอย่ำง โครงกำร/กิจกรรม  ที่ออกแบบเพื่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ 

กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม และประมำณกำรวงเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 –พ.ศ.2564 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนำ
บัณฑิตนักปฏิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 

ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
37.8283 39.7198 41.7059 43.7192 

กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
กลยุทธ์ 1.4 จัดตั้งศูนยฝ์ึกอบรม RMUTI Meister และ
ศูนย์ฝึกอบรมตามมาตรฐานสากล และศูนยฝ์ึกอบรม
มาตรฐานวิชาชีพ อื่นๆ เช่น ศูนย์ BTEC 

- โครงการเพิม่ศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาด้านเกษตรอัฉริยะ (Smart Farm) ด้านระบบอัตโนมัติ 

(Automation) และด้านไอโอที (IOT) 

- โครงการฝึกอบรมและศูนย์กลางการเรยีนรู้ดา้นเกษตรอจัฉริยะ (Smart Farm Center) 

- โครงการเพิม่ทักษะนักศึกษาเพื่อการตรวจสอบคณุภาพสินค้าเกษตรลุตสาหกรรมแบบไม่ท าลาย

ตัวอย่าง 

แผนกงานวิชาการ
และวิจัยฯ/แผนงาน
ธุรการ/แผนกงาน
แผน/แผนกงาน
พัฒนานักศึกษา/
คณะ/สาขาวิชาฯ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของงำนวิจัย พัฒนำ และกำรต่อยอดสู่
นวัตกรรม อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 

ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
8.7374 9.1743 9.6331 10.1148 

กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
กลยุทธ์ 2.1 สนับสนุนงานวิจัย และ งานสร้างสรรค์ ให้
ตีพิมพ์ในระดับชาติ และนานาชาติ 
กลยุทธ์ 2.2 ผลักดันงานวิจัยบูรณาการศาสตร์ ท้ังระดับ
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 ทีส่นับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค ์
นวัตกรรม ทีส่ามารถตอบโจทย์ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
กลยุทธ์ 2.6 ปรับปรุงระบบสภาพแวดล้อม(Ecosystem) 
ให้เอื้อต่อการวิจัยและพัฒนาที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้จริง ทั้งต่อการเรียนการสอนให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่
ตอบโจทย์ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
 

- โครงการสนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ของอาจารย ์
- โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (STISSWB ) 
- โครงการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
- โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- โครงการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม  
- โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
- กองทุนสนับสนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลย ี
- โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของอาจารย์ระดับ ป.เอก 

 
 
 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฯ/ คณะ/สาขาวิชาฯ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : เสริมสร้ำงชุมชน
นวัตกรรม (Communities of Innovation) 
เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตและรำยได้ของชุมชน
ในพื้นที่ 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 

ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

1.2420 1.3041 1.3693 1.4378 

กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
กลยุทธ์ 3.1  พัฒนาชุมชนในพื้นที่เป้าหมายบนพื้น
ฐานข้อมูล ความรู้ และนวัตกรรม รวมทั้งการร่วมคิด 
ร่วมท า และร่วมตดิตามผลโดยชุมชน 
 
กลยุทธ์ 3.2  ค้นหาและพัฒนานักวิจัยชุมชนให้เข้มแข็ง  
และสามารถจัดการชุมชนพึ่งตนเองได้ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

- โครงการบริการวิชาการเพื่อสรา้งความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
- โครงการฝึกอบรมระยะสั้นและบรกิารวิชาการส าหรับภูมิภาคอาเซียน 
- โครงการฝึกอบรมและศูนย์กลางการเรยีนรู้ดา้นเกษตรอจัฉริยะ (Smart Farm Center) 
- โครงการฝึกอบรมและศูนย์กลางการเรยีนรู้ดา้นระบบอัตโนมตัิ (Automation System Center) 
- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม IOT (Internet of Thing) 
- โครงการศูนย์กลางการสรา้งนวัตกรรมและห้องปฏิบตัิการประดิษฐกรรม สู่ไทยแลนด์ 4.0 

(Fabrication laboratory : FAB LAB) 
- โครงการการตรวจสอบสินค้าแบบไม่ท าลาย 
- โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านวศิวกรรมและเทคโนโลย(ีCenter of Engineering and 

Technology Excellent:CETE) 
- โครงการศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต ิ (Center of Robot and 

Automation Excellent:CORE) 
- โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
- โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนงานบริการวิชาการตามนโยบายภาครัฐและโครงการตามฯ 
- โครงการอบรมการผลติอาหารปลอดภัยและผลิตสินค้าแปรรูป OTOP สู่มาตรฐาน GMP 
- โครงการอบรมเครื่องยนต์ดเีซลขนาดเล็กเพื่อการเกษตรให้แก่ชุมชน        
- โครงการร่วมมือสถานศึกษาภาครฐั และเอกชนเพื่อฝึกอบรมเชิงปฏบิัติและถ่ายทอดเทคโนโลยี การ

เกี่ยวนวดข้าวและการผลติข้าวท่ีมคีุณภาพเพื่อการจ าหน่ายและการยกระดับไปสู่อาเซียน 
- โครงการอบรมเครื่องทุ่นแรงเพื่อการเกษตรให้แก่ชุมชน 

แผนกงานวิชาการ
และวิจัยฯ/คณะ/
สาขาวิชา 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบบริหำร
จัดกำรมหำวิทยำลัยไปสู่ควำมเป็นเลิศในยุค
ดิจิทัล 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 

ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
7.7286 8.1151 8.5208 8.9379 

กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
กลยุทธ์ 4.1  น าระบบ EdPEx : Education Criteria 
for Performance Excellence มาใช้ในการบริหาร
มหาวิทยาลยัสู่ความเป็นเลิศ 
 
กลยุทธ์ 4.2 ขับเคลื่อนกระบวนการด าเนินงานตาม
หลักการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
 
กลยุทธ์ 4.3 สร้างระบบ กลไก และ กระบวนการ ท่ี
ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิรูปการบริหารจัดการเพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 

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

- โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา 
- โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) คณะวิศวกรรมศาสตร ์
- โครงการแกไ้ขกฎระเบียบ ปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อการพัฒนาและท าให้เกิดความคล่องตัวในการ

บริหารจดัการ 
- โครงการสร้างสุนทรียในการท างานของคณะวิศวกรรมศาสตรด์้วยกจิกรรม 7 ส 
- โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
- โครงการมหาวิทยาลยัสเีขียว 
- โครงการจติอาสาสนองพระราชด าริฯ 
- โครงการจดัตั้งเพื่อขับเคลื่อนคลสัเตอร์ เช่น ศูนย์ Automation /ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมระบบ

ขนส่งทางราง/ศูนย์ CNC ฯลฯ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัตมิืออาชีพ / ศึกษาต่อ / ดูงาน / ฝึกอบรม / 

ภาวะผู้น า / career path / พัฒนาทักษะ Soft Skill / คุณธรรม จริยธรรม /Talent mobility 
- โครงการเพิม่ศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาด้านเกษตรอัฉริยะ (Smart Farm) ด้านระบบอัตโนมัติ

(Automation) และด้านไอโอที (IOT) 
- โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการท างานอย่างมีความสุข 
- โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการ ส าหรบับุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน 
- โครงการส่งบุคลากรอบรม Meister (ประเทศเยอรมนี) 
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

แผนกงานแผนและ
ประกันคณุภาพ/
แผนกงานวิชาการ
และวิจัยฯ/คณะ/
สาขาวิชาฯ 
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ระเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบบริหำร
จัดกำรมหำวิทยำลัยไปสู่ควำมเป็นเลิศในยุค
ดิจิทัล 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 

ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
7.7286 8.1151 8.5208 8.9379 

กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
 - โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็ ระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล ของ

มหาวิทยาลยัเพื่อตอบสนองการบริหารจดัการ 4.0 

- โครงการอบรมครผูู้สอน สาขางานบ ารุงรักษาไฟฟ้าในระบบขนส่งทางรางเฉพาะทาง สาขางาน
บ ารุงรักษาไฟฟ้าในระบบขนส่งทางรางและเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง Step # Advance 
(Senior) 

- โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาและผลติก าลังคนด้านระบบขนส่งทางราง 

แผนกงานแผนและ
ประกันคณุภาพ/
แผนกงานวิชาการ
และวิจัยฯ/คณะ/
สาขาวิชาฯ 
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ประมำณกำรจัดสรรงบประมำณในกำรบริหำรจัดกำร โครงกำร/กิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ 

งบประมำณแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ผลผลิตที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์         งบรายจ่ายอื่น       -       ล้านบาท 

ผลผลิตที่ 2 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์       งบรายจ่ายอื่น 13.4673   ล้านบาท 

ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ          งบรายจ่ายอื่น   0.6020   ล้านบาท 

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม   

โครงการที่ 1 โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ       งบเงินอุดหนุน   4.9448   ล้านบาท 

โครงการที่ 2 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้าง ความเข้มแข้งด้านสังคม    งบเงินอุดหนุน   2.3576   ล้านบาท 

        ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต ประชาชนตามยุทธศาสตร์ประเทศ 

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม   งบเงินอุดหนุน           -   ล้านบาท 

งบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์            งบรายจ่ายอื่น         -  ล้านบาท 

ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         งบรายจ่ายอื่น   24.3610 ล้านบาท 

ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ             งบรายจ่ายอื่น    0.6400 ล้านบาท 

ผลผลิต ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี           งบเงินอุดหนุน    1.2750 ล้านบาท 

ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้             งบเงินอุดหนุน    0.1600 ล้านบาท 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1 ผลิตและพัฒนำบัณฑิตนักปฏิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ  (69.8791 ล้ำนบำท) 

งบประมำณแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ผลผลิตที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์         งบรายจ่ายอื่น       -     ล้านบาท  

ผลผลิตที่ 2 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์       งบรายจ่ายอื่น 13.4673     ล้านบาท  

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต      งบเงินอุดหนุน        -   ล้านบาท 

งบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ผลผลติ ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์            งบรายจ่ายอื่น         -  ล้านบาท 

ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         งบรายจ่ายอื่น   24.3610 ล้านบาท 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2 สร้ำงควำมเข้มแข็งของงำนวิจัย พัฒนำ และกำรต่อยอดสู่นวัตกรรม อย่ำงมีประสิทธิภำพ  (70.6602  ล้ำนบำท) 

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม   
โครงการที่ 1 โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ       งบเงินอุดหนุน     4.9448     ล้านบาท 

โครงการที่ 2 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้าง ความเข้มแข้งด้านสังคม    งบเงินอุดหนุน     2.3576  ล้านบาท 

                  ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต ประชาชนตามยุทธศาสตร์ประเทศ 

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม   งบเงินอุดหนุน            -           ล้านบาท 

งบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ผลผลิต ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี           งบเงินอุดหนุน     1.2750 ล้านบาท 

ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้             งบเงินอุดหนุน     0.1600   ล้านบาท 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3 เสริมสร้ำงชุมชนนวัตกรรม (Communities of Innovation) เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตและรำยได้ของชุมชนในพื้นที่ (34.9175 ล้ำนบำท) 

งบประมำณแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ          งบรายจ่ายอื่น   0.6020  ล้านบาท 

งบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ             งบรายจ่ายอื่น   0.6400  ล้านบาท 

แผนงานบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 

โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว       งบรายจ่ายอื่น       -      ล้านบาท 

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล         งบรายจ่ายอื่น          -      ลา้นบาท 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  4 ปฏิรูประบบบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยไปสู่ควำมเป็นเลิศในยุคดิจิทัล  (12.6282 ล้ำนบำท) 

งบประมำณแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ผลผลิตที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์         งบรายจ่ายอื่น 2.9697   ล้านบาท  

ผลผลิตที่ 2 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์       งบรายจ่ายอื่น 9.6585   ล้านบาท  
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ประมำณกำรงบประมำณในกำรบริหำรจัดกำร โครงกำร/กิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ 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 37.8283 39.7198 41.7059 43.7192 162.9732 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 8.7374 9.1743 9.6331 10.1148 37.6596 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 1.2420 1.3041 1.3693 1.4378 5.3532 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 7.7286 8.1151 8.5208 8.9379 33.3024 

รวมทั้งสิ้น 55.5363 58.3133 61.2291 64.2097 239.2884 
 

หมายเหตุ :  การประมาณการงบประมาณ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ใช้อัตราส่วนปรับเพ่ิมข้ึนปีละ 5 % 

                  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ผลผลิต ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลย ี
                                                 ผลผลติ ผลงานวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรู้ 

      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ผลผลิต ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    และโครงการอื่นๆ 
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ส่วนที่ 5 ภำคผนวก 
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กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอก 

ที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน  

วิทยำเขตขอนแก่น 

 

การประเมินความเสี่ยง และ ความท้าทาย ที่ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นสิ่งส าคัญ ดังนั้น การ
วิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เป็นปัจจัยภายใน คือ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยภายนอก คือ 
การวิเคราะห์โอกาส  ภัยคุกคาม  ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงมีความส าคัญ เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในบทบาทและทิศทางการบริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  สามารถแข่งขันได้  สร้างคุณค่า และพัฒนาคนดี 
คนเก่ง ส่งมอบให้แก่สังคม ส่งผลให้ประเทศเกิดการพัฒนา อย่างยั่งยืน สืบต่อไป 

 

1. สามารถผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะวิชาชีพ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน มีอัตราการได้งานท าสูงและได้รับ 
   อัตราค่าตอบแทน ตามเกณฑ์ กพ. 
2. บัณฑิตมีความอดทน ความสามารถ ความรับผิดชอบและพร้อมปฏิบัติงานตามหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย  
3. มีการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา และการฝึกงาน ที่เข้มแข็ง ซึ่งตอบสนองนโยบายในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
4. มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
5. มีการจัดการศึกษา และพัฒนาก าลังคน มุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
6. บุคลากรสายผู้สอนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตรงกับสาขาวิชา  
7. บุคลากรมีศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม   
8. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
9. บุคลากรมีศักยภาพและผลงานด้านส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นที่ยอมรับของชุมชน ท้องถิ่น 
10. มีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

 

 
 

1. บุคลากรบางส่วนมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมพัฒนานักศึกษาน้อย 
2. บุคลากรสายสนับสนุนในระดับสาขาวิชาไม่เพียงพอ 
3. บุคลากรบางสาขาวิชาฯ มีภาระงานมากจึงไม่สามารถพัฒนางาน ด้านวิจัย บริการวิชาการ ผลงานทางวิชาการและ 
    คุณวุฒิการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. 
4. บุคลากรและนักศึกษาขาดทักษะด้านภาษาสากล 
5. การเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานวิชาการ ในระดับนานาชาติมีจ านวนน้อย 

จุดแข็ง 

จุดอ่อน 



51 
 

 

6. การติดต่อประสานงาน การสื่อสาร การถ่ายทอดนโยบายและความเข้าใจของบุคลากรระหว่างหน่วยงานในองค์กร 
    ไม่ชัดเจน 
7. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลงานเกี่ยวกับคณะฯ สู่ภายนอกไม่ทั่วถึง 
8. อุปกรณ์เครื่องมือ สถานที่ ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
10. ขาดแคลนนักวิจัยที่มีประสบการณ์ระดับชาติและนานาชาติ 
11. ขาดการบูรณาการการเรียนการสอนกับชุมชน 
12. งบประมาณและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาชีพ วิจัย คุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการไม่เพียงพอ 
13. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เสถียร 
14. กฎระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ยังไม่เอ้ืออ านวย สร้างสรรค์ ความก้าวหน้าต่อการพัฒนาบัณฑิตและการบริหารจัดการ 
     องค์กร ท าให้บุคลากรขาดโอกาส และขวัญก าลังใจจากการประเมินผลงานเท่าที่ควร 
 

 

1. ชื่อเสียงของสถาบันเดิม และ ศิษย์เก่า ยังเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือในปัจจุบัน 
2. ที่ตั้งของวิทยาเขตฯ ตั้งอยู่ในศูนย์กลางการศึกษา นิคมอุตสาหกรรม และ ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน  จูงใจให้เข้า 
    ศึกษา 
3. ตลาดแรงงานส่วนใหญ่มีความต้องการบัณฑิตนักคิด และ ปฏิบัติ 
4. นโยบายของรัฐบาลต้องการเพิ่มบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังมีค่านิยมเรียนในระดับปริญญา 
6. มีโอกาสร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านบริการวิชาการ 
7. สังคมมีความคาดหวังให้สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทในการแก้ปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
8. น าสังคมสู่การปฏิบัติตามแนวพระราชด าริ 
9. สร้างความต่อเนื่องในการศึกษาจากระบบ ปวส. สู่ระดับปริญญา 
10. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับสถานประกอบการ 
 

 
 

1. ค่านิยมของนักศึกษาและผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษาชั้นน าเป็นอันดับแรก 
2. พ้ืนฐานการเรียนของนักศึกษา ก่อนระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างกันมาก ท าให้มีปัญหาในการเรียนระดับสูงขึ้น 
3. ในอนาคตประชากรในวัยอุดมศึกษาลดลง 
4. มีสถานศึกษาหลายแห่ง รับนักศึกษาและบุคลากรสายวิชาการ กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน 
5. สถานประกอบการส่วนใหญ่ให้ความเชื่อถือ บัณฑิตที่จบมหาวิทยาลัยชั้นน า 
6. สถานประกอบกรที่สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาในเขตภูมิภาค มี  
   จ ากัด 

โอกำส 

ภัยคุกคำม 
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7. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มีจ ากัดในการบริหารจัดการและการพัฒนา 
8. ไม่มีความคล่องตัว มีข้อจ ากัดในระเบียบและวิธีการบริหารจัดการ 
9. สภาพสังคมในปัจจุบัน มีสิ่งยั่วยุ รวมทั้งนักศึกษาส่วนใหญไม่อาศัยอยู่กับครอบครัวท าให้มีโอกาสถูกชักน าไปสู่ 
   อบายมุขและสิ่งล่อใจอ่ืน ๆ 
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ภำพกิจกรรมโครงกำรกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 

พ.ศ.2561-2564”  
ระหว่ำงวันที่ 2 – 4 มิถุนำยน 2560  

ณ ภูแก้วรีสอร์ท แอนด์แอดเวนเจอร์ปำรค์ เขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ ์

ภำพกำร Retreat RMUTI 4.0 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลอีสำน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
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ภำพกิจกรรมโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะ
วิศวกรรมศำสตร์ ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

(บรรยำย/แบ่งกลุ่ม กำรเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคณะวิศวกรรมศำสตร์กับแผนยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน พ.ศ.2560-2564 และเหลียวหน้ำแลหลัง (Retreat) คณะ

วิศวกรรมศำสตร์ตำมพันธกิจ แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
อีสำน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2564)) 

ระหว่ำงวันที่ 15 – 17 มิถุนำยน 2562 
ณ โรงแรม บี เค เพลส จังหวัดบึงกำฬ 
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ภำพกิจกรรมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรปรับแผนยุทศำสตร์สู่กำรบริหำรงำนเพื่อกำรด ำเนินงำนที่
เป็นเลิศ (EdPEx)คณะวิศวกรรมศำสตร์  

กิจกรรมที่ 2 ปรับแผนยุทธศำสตร์สู่กำรบริหำรงำนเพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศตำมเกณฑ์ EdPEx 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

ระหว่ำงวันที่ 1 – 2 กุมภำพันธ์ 2563  
ณ  โพเมโล่ ปำร์ค รีสอร์ท เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
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