
แผนยุทธศาสตร
การพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2557 - 2560)



คํานํา

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2557 – 2560) จัดทําข้ึนเพ่ือให
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ใชเปนกรอบแนวทางการ
กําหนดทิศทางการดําเนินการพัฒนาคณะในชวง 4 ป โดยใหความสําคัญกับความเชื่อมโยง และสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะเวลา
15 ป  ฉบับท่ี 2 พ.ศ. (2551 – 2565) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ เปนแผนท่ีเกิดจากการบูรณาการและการมีสวน
รวมของบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยใหความสําคัญกับการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกคณะ เพ่ือทําการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ท่ีสอดคลองกับมหาวิทยาลัย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ หวังเปนอยางยิ่งวา แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะฉบับนี้ จะเปนกรอบ
และแนวทางในการดําเนินการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงข้ึนตอไป

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ตุลาคม 2556



สวนที่ 1
บทนํา



สวนที่ 1
บทนํา

ความเปนมา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ไดจัดทําแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2557-2560) ภายใตแผนพัฒนายุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2557 – 2560) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการกําหนด
ทิศทางการดําเนินการพัฒนาคณะในชวง 4 ป โดยใหความสําคัญกับความเชื่อมโยง และสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะเวลา
15 ป  ฉบับท่ี 2 พ.ศ. (2551 – 2565) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ และ
สามารถใชประกอบจัดทําคําของบประมาณประจําปได ตลอดจนใชเปนแนวทางในการแปลงกลยุทธไปสูการ
ปฏิบัติลงสูหนวยตาง ๆ ภายในคณะ ซึ่งในกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะ เกิดจากการมีสวนรวมรวม
ของบุคลากรคณะ โดยใหความสําคัญกับการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกคณะ เพ่ือทําการ
กําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ท่ีสอดคลองกับมหาวิทยาลัย

กระบวนการจัดทําแผน
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2557 – 2560) ฉบับนี้ จัดทํา

ข้ึนโดยคําถึงถึงหลักการมีสวนรวม จึงไดกําหนดกระบวนการในการจัดทําแผน ดังตอไปนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งประกอบไปดวย

คณบดี  รองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาสํานักงานคณบดี  หัวหนาสาขา หัวหนาฝาย
ผูจัดการงานฟารม

2. จัดทําประชาพิจารณเพ่ือรับฟงความคิดเห็นกับผูมีสวนไดสวนเสีย
3. คณะกรรมการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ระยะ 4 ป

(พ.ศ. 2557-2560)
4. นําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2557 - 2560) ท่ีปรับปรุง

แลว เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะทรัพยากรธรรมชาติ
5. เผยแพรแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ระยะ 4 ป (พ.ศ.2557 – 2560)

ท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะแลว ตอสาธารณชน และประกาศใหหนวยงาน
ตาง ๆ ภายในคณะใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการของสวนงาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ใชประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2557 – 2560) ไดดําเนินการ

ภายใตกรอบแนวทางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ฉบับท่ี 2 ระยะ 4 ป
(พ.ศ. 2557-2560) โดยกําหนดเปนประเด็นยุทธศาสตร 5 ประเด็น คือ



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองตลาดแรงงาน
เปาประสงค 1.1 บัณฑิตนักปฏิบัติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/วิทยาศาสตรสุขภาพ ท่ีสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน
เปาประสงค 2.1 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานโดยการพัฒนาทรัพยากร

และภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 เพ่ิมศักยภาพการบริการวิชาการอยางบูรณาการ
เปาประสงค 3.1 การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาสังคมไทยและตอบสนองประชาคมอาเซียน
เปาประสงค 3.2 มีระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน อนุรักษพลังงาน สิ่งแวดลอม และสนอง
โครงการพระราชดําริฯ

เปาประสงค 4.1 การสงเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน
เปาประสงค 4.2 การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
เปาประสงค 4.3 การสนองโครงการพระราชดําริฯ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบเครือขายความรวมมือท้ังในและตางประเทศ
ใหมีประสิทธิภาพ

เปาประสงค 5.1 ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค 5.2 ระบบวิเทศสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพ



สวนที่ 2
บริบทคณะทรัพยากรธรรมชาติ



สวนที่ 2
บริบทคณะทรัพยากรธรรมชาติ

ช่ือหนวยงาน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ที่ตั้ง

205 หมู 10 ตําบลแร อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 โทรศัพท 0 4277 1440
โทรสาร 0 4277 1460

ความเปนมาคณะทรัพยากรธรรมชาติ

พ.ศ. 2530 จังหวัดสกลนคร แจงไปยังกระทรวงศึกษาธิการ ขอจัดตั้งวิทยาลัยเกษตรกรรมข้ึน
ในพ้ืนท่ีตําบลแร อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ในการพิจารณาของทางราชการเปนวายังไมสมควรจัดตั้ง
วิทยาลัยเกษตรกรรมในจังหวัดสกลนครท่ีขอ จึงใหชะลอการจัดตั้งไวกอน

ตอมาเม่ือวันท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2532 กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพิจารณาความเปนไปได ในการจัดตั้งสถาบันวิจัย
และฝกอรมาการเกษตรสกลนคร ในท่ีดินทําเลเลี้ยงสัตวตําบลแร อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลจึงไดทําการศึกษาขอมูลและวิเคราะหความเปนไปไดในทางดานตาง ๆ แลวมีความ
เห็นชอบวา สถานท่ีดังกลาวมีความเหมาะสมแกการทดลองวิจัยทางการเกษตร หากจัดตั้งสถาบันวิจัยและ
ฝกอบรมการเกษตรสกลนครข้ึน สามารถอํานวยความสะดวกแกการประกอบอาชีพของราษฎรอยางยิ่ง และยัง
สงผลตอการศึกษาสาขาวิชาเกษตรกรรมของนักศึกษา โดยตรงอีก

จากนั้นกระทรวงมหาดไทยไดอนุมัติใหใชท่ีดินทําเลเลี้ยงสัตวขางตนเปนสถานท่ีตั้งและ
โครงการไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ สํานักงานก.พ. สํานักงบประมาณ และคณะรัฐมนตรี ในการประชุมศึกษาเม่ือวันท่ี
15 สิงหาคม พ.ศ. 2532 มติเห็นชอบดวยกับโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตรสกลนคร
และอนุมัติใหบรรจุโครงการ ฯ เขาไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 6 กระทรวงศึกษาธิการ
ไดประกาศจัดตั้งสถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตรสกลนคร ในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ตอมาเม่ือ
มีพระราชบัญญัติ กอตั้งมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงเปลี่ยนชื่อจากสถาบันวิจัยและ
ฝกอบรมการเกษตรสกลนคร เปนคณะทรัพยากรธรรมชาติ มีภารกิจหลักตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คือ
ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการวิชากรแกสังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยจัดการ
เรียนการสอนระดับปริญญาตรี จํานวน 7 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรพืชศาสตร หลักสูตรประมง หลักสูตร
สัตวศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรผลิตภัณฑธรรมชาติเพ่ือสุขภาพ
และความงาม หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน และหลักสูตรการแพทยแผนไทย ระดับปริญญาโท ดําเนินจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว



กรอบนโยบายและทิศทางการบริหารงานคณะทรัพยากรธรรมชาติ (พ.ศ. 2557 – 2560)

กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในชวงเวลา 4 ป (พ.ศ. 2557 – 2560)
คือ การดําเนินงานตามกรอบวิสัยทัศนและพันธกิจหลักของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 4 ดาน คือ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ

2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม บนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สูการผลิต
การบริการ และการสรางมูลคาเพ่ิมใหประเทศ

3. บริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีสูสังคม
4. ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดลอม
โดยมุงพัฒนาเพ่ือกอใหเกิดการกระทําเพ่ือเปนประโยชนตอประชาชนและสังคม โดยมีพันธกิจรอง

3 ดาน ไดแก
1. บริหารจัดการโดยยึดหลัก การบริหารจัดการท่ีดี
2. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
3. พัฒนาเครือขาย ความรวมมือท้ังในและตางประเทศ
ซึ่งจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดกับการพัฒนาประเทศตอไป การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ

ทรัพยากรธรรมชาติ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคพอสรุปไดเปน 3 ประเด็นหลัก ไดแก
1. เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยฯ

และยุทธศาสตรชาติ
2. เพ่ือใชเปนเครื่องมือจัดทําแผนแมบทในการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบาย

และยุทธศาสตรของประเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการและของมหาวิทยาลัยฯ
3. เพ่ือใหสามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยฯ ใหเปนไปตามยุทธศาสตร

และนโยบายของประเทศ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มุงเนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วิทยาศาสตรสุขภาพ ท่ีสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ โดยกําหนดบทบาทในการสงเสริมงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม งานสรางสรรค ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน การพัฒนาทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ิน
เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง มีการนําองคความรูจากคณาจารยท่ีมี
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพท่ีหลายหลายและเปนท่ียอมรับ ใหบริการวิชาการแกชุมชน เพ่ือพัฒนาสังคมไทย
และตอบสนองประชาคมอาเซียน การมุงถึงขีดความสามารถในการสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถ่ิน อนุรักษพลังงาน สิ่งแวดลอม และสนองโครงการพระราชดําริฯ รวมถึงไดกําหนดการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพยึดหลักธรรมาภิบาล โปรงใส สามารถตรวจสอบได เพ่ือเปนการรองรับ
ภารกิจท่ีสําคัญดังกลาวนี้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ จึงไดกําหนดบทบาท หรือ จุดเนนท่ีจะเปนแนวทางในการ
พัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีประเด็นหลักในการพัฒนาคณะ 7 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นท่ี 1 การพัฒนาดานวิชาการ/การจัดการศึกษา (Compentence)

1. พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติระดับอุดมศึกษา (TQF) และหลักสูตรท่ี
สงเสริมกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (SCL) โดยเนนใหผูเรียนเห็นแบบอยางท่ีดี ฝก
การคิด และเรียนจากประสบการณตรงท้ังในและนอกหองเรียน รวมท้ังหลักสูตรแบบบูรณาการท่ี
สอดคลองกับทองถ่ิน



2. มุงเนนการพัฒนาหลักสูตรสูความเปนเลิศ (COE) และใหมีจุดเนน (Flagship) รวมท้ัง บูรณาการ
ใหเปนจุดเนนของคณะ

3. ปฏิรูปทุกหลักสูตรใหบัณฑิตสามารถปฏิบัติไดจริง สรางอัตลักษณ (Identity) ของบัณฑิต
นักปฏิบัติ โดยจัดตั้งสถานฝกงานใหสถานศึกษา (Practice Units) เชน งานฟารมเชิงธุรกิจท่ี
สัมฤทธิ์ผล และรวมลงทุนกับภายนอก

4. บูรณาการหลักสูตรรวมกับการวิจัย การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและงานฟารมเชิงธุรกิจ
โดยปรับใน มคอ.3 เพ่ือใหบัณฑิตสามารถเรียนรูดวยตัวเองและเรียนรูจากการวิจัยสําหรับใชใน
การประกอบอาชีพอิสระจริง

5. หลักสูตรท่ีสรางความรวมมือกับภาคการผลิตในรูปแบบสหกิจศึกษา และใหสถานประกอบการ
หรือผูใชบัณฑิตรวมยกรางและวิพากษหลักสูตร รวมท้ัง ศิษยเกาผูท่ีประสบความสําเร็จ เพ่ือผลิต
บัณฑิตท่ีพึงประสงคของผูประกอบการ

6. สงเสริมมาตรการเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษาในทุกสาขาวิชา โดยแสวงหาตัวปอนและ
พันธมิตร จากโครงการรวมมือกับสถานศึกษาภายในประเทศ และโครงการหารายไดระหวางเรียน
เพ่ือสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีตนทุนต่ํา

7. สงเสริมการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาตางชาติ โดยเฉพาะในอนุภาคลุมน้ําโขง รวมท้ัง สงเสริมใหมี
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/คณาจารย กับมหาวิทยาลัยท้ังในและตางประเทศ

8. สนับสนุนงบประมาณและบุคลากรใหคณาจารยผลิตตํารา เอกสารประกอบการสอน ใหมีคุณภาพ
และเพียงพอ สําหรับใชใน E-Learning และการขอผลงานทางวิชาการ

9. เสริมสรางความเขมแข็งใหกับบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนให
เปนระบบและมีประสิทธิภาพ

10. สงเสริมงบประมาณใหบุคลากรทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือนําผลการวิจัยมาใชในการปรับปรุง
การเรียนการสอน และบูรณาการแทรกในทุกหลักสูตร

11. เพ่ิมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรระดับนานาชาติ สงเสริมใหมีระบบผูชวยสอน
(Teaching Assistant) และระบบผูชวยวิจัย (Research Assistant) เพ่ือดึงดูดใหนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเขามาเรียนมากข้ึน

12. สงเสริมและเชิดชูเกียรติกับบุคลากรสายผูสอนท่ีเปนปูชนียบุคคล และเปนกัลยาณมิตร อุทิศตน
เพ่ือผูเรียนและสังคม สนับสนุนกิจกรรมการสรางขวัญกําลังใจกับอาจารยท่ีมีผลการสอนและการ
ประเมินดีเดน รวมท้ัง การสรางบรรยากาศท่ีดีในการเรียนการสอน

ประเด็นท่ี 2 การพัฒนาดานการวิจัย (Creativity)
1. สนับสนุนการทําวิจัยของอาจารยทุกดาน การวิจัยพ้ืนฐาน วิจัยประยุกต วิจัยในชั้นเรียน วิจัย

องคกร โดยเฉพาะเนนงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี จัดใหมี Research Clinic ในคณะ เพ่ือ
สนับสนุนโครงการวิจัยทุกรูปแบบ

2. สนับสนุนนักวิจัยหนาใหม โดยจัดใหมีระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัย และจัดแบงงบประมาณเฉพาะนักวิจัย
หนาใหม

3. จัดทําฐานขอมูลงานวิจัย และผลักดันผลงานวิจัยท่ีสําเร็จทุกโครงการใหนําเสนอในการประชุม
วิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 100%



4. สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยทุกรูปแบบ โดยจัดตั้ง Publication และ Innovation Clinic
เพ่ือเพ่ิมจํานวนผลงานตีพิมพ และผลงานทรัพยสินทางปญญา/สิ่งประดิษฐตองไดรับการจด
สิทธิบัตร

5. สนับสนุนงบประมาณในการขอผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมท่ีสามารถพัฒนาไดในเชิงพาณิชย
และงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีมีผลงานวิจัยดีเดน หรือนักวิจัยดีเดนทุก
สาขา

6. สงเสริมงบประมาณการวิจัยท่ีแกไขปญญาทองถ่ิน ดานอาหารเพ่ือสุขภาพ และดานสุขภาพ เนน
การศึกษาภูมิปญญาดานสุขภาพภาคอีสาน และดานพลังงานทดแทนจากวัตถุดิบท่ีมีในทองถ่ิน
และความรวมมือทางการวิจัยประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11)

7. สงเสริมการทําวิจัยเชิงบูรณาการรวมกับงานฟารมเชิงธุรกิจ เพ่ือผลิตสินคาเกษตร ประมง และ
บริหารดานสุขภาพ โดยมีการสรางเครือขายและจับคูระหวางนักวิจัยกับผูประกอบการท้ังในและ
ตางประเทศ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community) ในอนาคต

8. จัดหาแหลงทุนเพ่ิมเติมภายนอกท้ังจากภาครัฐ องคการบริหารสวนทองถ่ิน งบยุทธศาสตรจังหวัด
และภาคเอกชนท่ีอยูในโครงการความรวมมือทางวิชาการ

9. สรางเครือขายการวิจัยรูปของสหวิทยาการระหวางสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยในภาค
อีสานทุกมหาวิทยาลัย

10. สนับสนุนการใชเครื่องมือวิจัยชั้นสูงรวมกัน และจัดตั้งศูนยกลางการวิเคราะหท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐานบริการ เพ่ือใหเกิดรายไดท้ังในและนอกองคกร

ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาดานการบริการวิชาการแกสังคม (Community)
1. จัดทําฐานขอมูลความเชี่ยวชาญดานการบริการวิชาการ เพ่ือนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด

และประชาสัมพันธโครงการบริการวิชาการของคณะ ในรูปแบบตาง ๆ อยางเหมาะสม (เนนการ
บริการเศรษฐกิจสรางสรรคท่ีกอใหเกิดรายได)

2. ปรับปรุงข้ันตอนและแนวปฏิบัติในการใหบริการวิชาการใหคลองตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด มี
จุดบริการท่ีดําเนินการเบ็ดเสร็จเพียงแหงเดียว (One stop service)

3. สรางความรวมมือในการถายทอดความรูและเทคโนโลยีกับทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐและเอกชน
โดยเฉพาะหนวยงานท่ีมีงบประมาณอยูแลว เชน ธนาคารเพ่ือการเกษตร หนวยงานในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ หอการคา และอุตสาหกรรมจังหวัด เพ่ือใหบริการวิชาการ หองประชุม ท่ีพัก
วัสดุสําหรับฝกปฏิบัติ และอ่ืน ๆ

4. สงเสริมการลงนามความรวมมือการถายทอดเทคโนโลยีท่ีกอใหเกิดการรวมลงทุนและใช
ทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ กับภาคเอกชน ผูประกอบการทุกระดับ เพ่ือใหเกิดรายได
กับคณะ และมหาวิทยาลัย

5. เนนสงเสริมกิจกรรมบมเพาะวิสาหกิจ (University Business Incubator) ของมหาวิทยาลัย
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) โดยจัดอบรมธุรกิจเชิงสรางสรรคท่ีกอใหเกิดรายไดจริง
สําหรับนักศึกษา อาจารย ศิษยเกา และผูสนใจท่ัวไป เพ่ือใหเกิดผูประกอบการใหม และจัดตั้ง
ชมรมผูประกอบการในพ้ืนท่ี



6. มีการจัดหลักสูตรระยะสั้นตามศักยภาพและทรัพยากรท่ีมีอยูในแตละทองถ่ิน สําหรับนักเรียน
ผูดอยโอกาสทางการศึกษา ผูพิการบางสวน และผูสูงอายุในวัยเกษียณ และศิษยเกา ท่ีตองการทํา
อาชีพเสริมและกอใหเกิดรายได

7. การใหบริการวิชาชีพท่ีกอใหเกิดรายไดกับมหาวิทยาลัย ตามความตองการของตลาด ซึ่งจัดเก็บ
คาใชจายในอัตราท่ีเหมาะสม

8. จัดตั้งศูนยเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีการเกษตร (พืช สัตว ประมง วิทยาศาสตรการอาหารและ
สุขภาพ) และศูนยการแพทยทางเลือกของคณะ รวมกับคลินิกเทคโนโลยี เพ่ือเปนการใหบริการ
ใหความรู และชวยแกปญหากับเกษตรกร

9. ผลักดันใหไดงบประมาณดานการบริการวิชาการเพ่ิมเติมจากภายนอก เชน ยุทธศาสตรของ
จังหวัดดานเกษตรและอุตสาหกรรม ดานการทองเท่ียว เพ่ือใหเปนแหลงบริการวิชาการ ทัศนะ
ศึกษาดูงาน และแหลงทองเท่ียวภายในคณะในโครงการ “การทองเท่ียววนเกษตร นิเวศวิทยา
สปาบานดิน กินนอนสุขภาพ”

ประเด็นท่ี 4 การพัฒนาดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (Culture)
1. สงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนใหเกิดผลในทางปฏิบัติ ท้ังในคณะและภายนอก

อยางบูรณาการ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11
2. สรางภาคีหุนสวนอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ระดับทองถ่ิน ประเทศ ตลอดจนประเทศในอนุภูมิภาค

ลุมแมน้ําโขง โดยทําขอตกลงการหมุนเวียนเปนเจาภาพแสดงศิลปวัฒนธรรม และแลกเปลี่ยน
บุคลากร

3. สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรม ท่ีสรางมูลคาเพ่ิมทางภูมิปญญาทองถ่ินภาคอีสาน และกลุม
ประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง

4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การสรางภูมิคุมกันความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญา
ทองถ่ิน ดวยการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผสมผสานกับภูมิปญญาทองถ่ิน ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11

5. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทองถ่ิน องคความรูของปราชญชาวบาน หมอพ้ืนบาน และถายทอด
ภูมิปญญาทองถ่ินหมอพ้ืนบานโดยศูนยบริการทางการแพทยแผนไทยของคณะ ดานการนวดดวย
สมุนไพร การรักษาและการปรุงยาดวยสมุนไพร เพ่ือเกิดประโยชนตอระบบบริการสาธารณสุข
และสืบสานวัฒนธรรมพ้ืนบาน

6. สงเสริมการจัดกิจกรรมดานขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยรวมกัน ระหวางบุคลากร
และนักศึกษา เชน การบายศรีสูขวัญ การไหวครู การไหวครูแพทยแผนไทย การรดน้ําดําหัว
ผูใหญ เปนตน

7. อนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินแองอารยะธรรมสกลนคร ของจังหวัด
สกลนคร ท่ีมีความหลากหลายและโดดเดน รวมท้ัง กิจกรรมทางศาสนา และศิลปวัฒนธรรมใน
ทองถ่ินทุกดาน

8. จัดใหมีโครงการสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกยองเชิดชู
เกียรติบุคคลท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม



ประเด็นท่ี 5 การพัฒนาดานนักศึกษา (Capability Buliding)
1. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย ในรูปของชมรมตาง ๆ โดยเนนคาย

อาสาบริการชุมชนดานวิชาการและวิชาชีพของแตละสาขา
2. จัดทําระบบฐานขอมูลการผานกิจกรรมนักศึกษา สงเสริมการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ
3. เพ่ิมชองทางและโอกาสการเรียนรูดวยตนเอง ท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยใหกับนักศึกษา
4. สนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความสามารถโดดเดนและมีความเปนเลิศดานทักษะปฏิบัติวิชาชีพทุกสาขา

และจัดทํามาตรฐานดานวิชาชีพ เพ่ือใหนักศึกษาสอบและไดใบประกาศนียบัตรใชสําหรับการ
สมัครงาน

5. สรางเสริมความสามารถพิเศษใหกับนักศึกษา เชน ดานภาษา (อังกฤษ เวียดนาม จีน) ไอที กีฬา
เปนนักสื่อสาน มีจิตสาธารณะและการเปนผูนําโดยใชกิจกรรมท้ังในและนอกหลักสูตร

6. สงเสริมสมาคมศิษยเกาใหเขมแข็งและปลูกฝงใหมีคานิยมท่ีดีตอองคกร เพ่ือเปนพ้ืนฐานสําคัญใน
การพัฒนาศิษยปจจุบัน

7. พัฒนาประสบการณและคุณภาพชีวิตของนักศึกษาจากโครงการงานฟารมเชิงธุรกิจเพ่ือการหา
รายไดระหวางเรียน เพ่ือใหนักศึกษาผูขาดแคลนทรัพย สามารถเรียนไดโดยมีตนทุนการผลิต
บัณฑิตต่ํา และเปนบัณฑิตนักปฏิบัติโดยสมบูรณแบบ และอบรมกิจกรรมท่ีเนนใหนักศึกษาเปน
ผูประกอบการ

8. สนับสนุนใหความรูแกนักศึกษา ดานการประกันคุณภาพ การทําวิจัย การบริการวิชาการ และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมดานคุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษา

ประเด็นท่ี 6 การพัฒนาดานบุคลากร (Care)
1. ทําแผนการพัฒนาการทําผลงานทางวิชาการ สนับสนุนงบประมาณ และการอํานวยความสะดวก

ในทุกข้ันตอน
2. พัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษา โดยจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดานการศึกษา จัดหาแหลงทุน

สนับสนุนการศึกษาตอ เพ่ือใหคุณวุฒิบุคลากรของคณะเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

3. ทําแผนการกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากรท่ีชัดเจนในทุกสาขาใหเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือ
เสนอตอมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะสาขาวิชาการแพทยแผนไทยและบุคลากรโรงพยาบาล
การแพทยแผนไทยสกลนครในอนาคต

4. มีแผนพัฒนาฝกอบรมเฉพาะดาน โดยสํารวจขอมูลและความประสงค กําหนดเปาหมายความ
คาดหวัง ท้ังในและตางประเทศ จัดหาแหลงทุนเพ่ิมในการดําเนินการฝกอบรม

5. มีแผนพัฒนาคุณวุฒิของสายสนับสนุน โดยสํารวจขอมูลจาก Career Path ของบุคลากร กําหนด
เปาหมายความตองการ และดําเนินการจัดหาสถานท่ีและจัดหาแหลงทุน

6. พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและสงเสริมใหสายสนับสนุนมีสวนรวมกับสายวิชาการ
มากข้ึน

7. สนับสนุนการบริหารงานของผูบริหารภายในคณะใหมีแผนการพัฒนาตามท่ีสํานักงานการ
อุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยกําหนด สงเสริมใหมีการบริหารงานแบบยุคใหม



8. สงเสริมความรักองคกร ความสามัคคี ปลูกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความ
เสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม โดยจัดใหมีกิจกรรมการทํางานรวมกัน

9. สงเสริมใหบุคลากรมีทักษะในภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ เวียดนาม จีน ลาว เขมร
เปนตน เพ่ือการสื่อสารและการคาตามนโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประเด็นท่ี 7 การพัฒนาดานการบริหารและการจัดการ (Commitment)
1. ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการคณะ 10 ประการ คือ หลักประสิทธิผล หลัก

ประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักการรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม
หลักการกระจายอํานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักมุงเนนฉันทามติ

2. กระจายอํานาจการบริหารกับหัวหนาสาขาวิชา ในการบริหารดานงบประมาณ การประกัน
คุณภาพการศึกษา มาตรการประหยัดพลังงาน และการบริหารความเสี่ยง เปนตน

3. สนับสนุนโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน ตามรายละเอียดเอกสารการจัดตั้งและ (ราง) แผนการเสนอของบประมาณประจําป
2555-2560 เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ

4. สรางชองทางการหารายได จากผลการวิจัย นวัตกรรมและการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงาน
ภายนอก และผูประกอบการ เชน การรวมลงทุนในโครงการงานฟารมเชิงธุรกิจ การจับคูธุรกิจ
และการเปดตลาดเกษตรจําหนายผลผลิตจากฟารมท้ังในและตางประเทศ

5. เนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ/การประชาสัมพันธคณะท่ีหลากหลาย สามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายอยางแทจริง เพ่ือเปนการนําเสนอภาพลักษณท่ีดีเปนท่ีรูจักท้ังในและตางประเทศ

6. กําหนดการบริหารจัดการบุคลากรแนวใหมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมุงเนนกา
รักษาคนดี คนเกง ใหความสําคัญและเชิดชูเกียรติคนทํางานท่ีเสียสละ

7. จัดระบบสวัสดิการ สิทธิประโยชนท่ีจูงใจการทํางาน เชน กองทุนเพ่ือการกูยืมดอกเบี้ยต่ํา
สวัสดิการดานท่ีพักอาศัยท่ีดีและเพียงพอ และสงเสริมใหบุคลากรรวมลงทุนกับภาคเอกชนในการ
บริหารงานฟารมเชิงธุรกิจ

8. ปลูกฝงคานิยมวัฒนธรรมองคกรท่ีดี ไดแก ธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ ความรัก
องคกร ความเอ้ืออาทร ความสามัคคี ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน ทํางานเปน
ทีม และมีจิตสํานึกของการใหบริการ (service mind)

9. พัฒนาระบบการจัดทํางบประมาณแนวใหม โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตร มีการ
วางแผนการบริหารจัดการ การวิเคราะห การตรวจสอบ และการรายงานผล

10. จัดตั้งผูรับผิดชอบในการจัดการความรู (KM) ดานตาง ๆ และนํามาใชในการบริหารจัดการ
หนวยงานในระดับสาขาและคณะ

11. สงเสริมใหบุคลากรท้ังสายผูสอนและสายสนับสนุนมีโอกาสท่ีจะกาวหนาในหนาท่ีการงานท่ีสูงข้ึน
โดยกระตุนใหมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

12. มีการใหรางวัลหรือการเชิดชูเกียรติแกคณาจารย/บุคลากรท่ีมีผลงานดีเดนดานตาง ๆ เชน ดาน
การสอน ดานวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานกิจการนักศึกษา เปนตน

13. จัดงบประมาณสนับสนุนโครงการสอนภาษาอังกฤษ เวียดนาม จีน ลาว เขมร สําหรับคณาจารย
และเจาหนาท่ี และเนนการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับประเทศตาง ๆ

14. กําหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ ตามตัวบงชี้และเกณฑการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2553 และสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาใชใน



การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจัดใหมีการใหความรูและทําความเขาใจกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกบุคลากรและนักศึกษา และจัดใหมีคณะทํางานดานประกันคุณภาพของคณะ และ
สาขาวิชา

15. สงเสริมนโยบายดานการเงินและงบประมาณ โดยจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัย สงเสริมนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง โดยใหความรู
ดานบริหารความเสี่ยงแกบุคลากรทุกระดับ

16. มีเกณฑการประเมินเลื่อนข้ันและตําแหนงของบุคลากรท่ียุติธรรมและโปรงใสตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553



สวนที่ 3
การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)

ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ



สวนที่ 3
การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ระยะ 4 ป พ.ศ.2557 – 2560 คณะได
ใหบุคลากรเขารวมสัมมนาแตละกลุมทําการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคกร ไดแก จุดแข็ง
จุดออน และปจจัยแวดลอมภายนอกองคกร ไดแก โอกาส และภัยคุกคาม และไดขอมูลเบื้องตนประกอบการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร ดังนี้

1. จุดแข็ง (Strength)
1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
2. บุคลากรมีความรูความสามารถและมีทักษะในการปฏิบัติงาน
3. มีสถานท่ีฝกปฏิบัติงานทางวิชาชีพครบทุกสาขาวิชา
4. มีชื่อเสียงงานวิจัยดานการพัฒนาทรัพยากรทองถ่ิน และภูมิปญญาไทย
5. มีงานบริการวิชาการท่ีสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

2. จุดออน (Weakness)
1. งบประมาณเงินรายไดของคณะมีจํานวนจํากัด เนื่องจากมีนักศึกษาท่ีเลือกเรียนในสายเกษตรมี

แนวโนมลดลง
2. บุคลากรยังขาดทักษะในการใชภาษาอังกฤษ ทําใหศักยภาพการสรางเครือขาย และเผยแพร

ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติยังไมเพียงพอตามเกณฑท่ี สมศ. กําหนดไว
3. บัณฑิตสวนใหญยังขาดทักษะในการใชภาษาอังกฤษ
4. ตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิบุคลากรไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา
5. ระบบการบริหารจัดการไมสามารถกระจายภาระงาน และความรับผิดชอบไดอยางสมดุล ทําให

ขาดประสิทธิภาพในการทํางาน
6. สถานท่ีตัง้ของคณะ ไมสะดวกกับการคมนาคมและการสื่อสาร

3. โอกาส (Opportunities)
1. นโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลสนับสนุนการจัดการศึกษา ดานการเกษตร เทคโนโลยี

และวิทยาศาสตรสุขภาพ
2. นโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลสนับสนุนโครงการเงินกูเพ่ือการศึกษา ใหสาขาเกษตรในลําดับตน
3. รัฐบาลมีนโยบายตั้งกองทุนตั้งตัวได เพ่ือใหสถานศึกษากูยืม เพ่ือการสรางอาชีพ ผนวกกับกลไก

ของ “หนวยบมเพาะวิสาหกิจ” ในสถานศึกษา
4. รัฐบาลพัฒนาโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑใหมีศักยภาพ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินคา

และบริการ สงเสริมใหมีศูนยกระจายและแสดงสินคาถาวรในภูมิภาค



5. จังหวัดสกลนครอยูในเสนทางเชื่อมตอการคมนาคมระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียน
6. รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเขาไปพัฒนาทองถ่ินโดยใชวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเปนฐานในการพัฒนา
7. คนไทยใหความใสใจในการดูแลสุขภาพเพ่ิมข้ึน ทําใหเปนโอกาสในการผลิตอาหารปลอดภัย

และการดูแลสุขภาพตนเอง ในการใชแพทยแผนไทย
8. คาใชจายในการดูแลสุขภาพในประเทศไทยต่ํา มีคุณภาพดี และเขาถึงการใหบริการไดสะดวก
9. โครงสรางอายุของประชากรมีแนวโนมสูงข้ึน ทําใหมีโอกาสในการสรางธุรกิจใหมดานการดูแล

สุขภาพ

3. ภัยคุกคาม (Threats)
1. การเปลี่ยนแปลงสัดสวนประชากรของประเทศ สัดสวนประชากรในวัยเรียนลดลง ในขณะท่ี

มหาวิทยาลัยมีจํานวนเพ่ิมข้ึน
2. สถาบันการศึกษาคูแขง ท่ี มีชื่อเสียง ตั้ งอยู ในภู มิศาสตร ท่ี เหมาะสมดานการคมนาคม

และมีหลักสูตรการสอนดานเดียวกันกับคณะ
3. การเปดเสรีอาเซียนสงผลใหมีการแขงขันในวงการศึกษาเพ่ิมข้ึน
4. คานิยมในการเขาเรียนสายเกษตร มีแนวโนมลดลง
5. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนใหมีการเพ่ิมข้ึนของอัตราสวนอาชีวศึกษาตอสายสามัญ 50:50 ทําใหเกิด

การแขงขัน



สวนที่ 4
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ

ระยะ 4 ป (พ.ศ.2557 – 2560)



สวนที่ 4
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ

ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2557 – 2560)

ปรัชญา (Philosophy)
มุงผลิตบัณฑิตให "คิดได ทําเปน เนนคุณธรรม และจริยธรรม

ปณิธาน (Determination)
รูหนาท่ี สามัคคี มีคุณธรรม มุงม่ันพัฒนางาน บูรณาการเพ่ือสวนรวม

วิสัยทัศน (Vision)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มุงเนนการบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ

และภูมิปญญาไทย เพ่ือพัฒนาสังคมไทย และตอบสนองประชาคมอาเซียน

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ
2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม บนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูการผลิต

การบริการ และการสรางมูลคาเพ่ิมใหประเทศ
3. บริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีสูสังคม
4. ทํานุบํารุงศาสนาอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดลอม
5. บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการท่ีดี
6. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
7. พัฒนาเครือขายความรวมมือท้ังในและตางประเทศ

อัตลักษณบัณฑิต
บัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีความรับผิดชอบ

เอกลักษณ
คณะแหงการสรางอาชีพ ดวยการพัฒนาองคความรูจากภูมิปญญาไทย



คานิยมองคกร (Value)
RMUTI = Rajamangala University of Technology Isan

R = Reputation = มหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงในทุก ๆ ดาน
M = Morality = มหาวิทยาลัยท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม
U = Uniqueness = มหาวิทยาลัยท่ีมีเอกลักษณเฉพาะทาง
T = Technology = มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนํา
I = Integrity = มหาวิทยาลัยท่ีมีความสงางาม เชื่อถือได

คุณลักษณะของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(Student Characteristics)

Technology Literacy = มีความรูทางเทคโนโลยี
Effective Communication = มีทักษะการติดตอสื่อสาร
Collaboration = มีความรวมมือกับสวนรวม
Ethics and Morality = มีคุณธรรม และ จริยธรรม
Corporate Social Responsibility = มีความรับผิดชอบตอสังคม
Professional skill = มีทักษะวิชาชีพ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (Graduates desired)
 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

1. มีวินัย ซื่อสัตย และรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว วิชาชีพ  สังคม และประเทศชาติ
2. มีความรูและประสบการณการเรียนรูในสาขาวิชาท่ีศึกษา สามารถปฏิบัติงานในสาขา

วิชาชีพในสถานการณตาง ๆ ได
3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห และริเริ่มสรางสรรค โดยใชความรูและประสบการณ ของตนใน

การแกไขปญหาการทํางานได
4. มีความสามารถในการปรับตัว การทํางานเปนทีม มีภาวะผูนํา มีการวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง
5. มีความสามารถในการใชภาษา และทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข ตลอดจนสามารถใชเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร และสารสนเทศในการสื่อสาร เพ่ือการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพได
 ตามอัตลักษณบัณฑิต

1. มีความรู ทักษะ และประสบการณ พรอมปฏิบัติงานวิชาชีพ
2. สามารถพัฒนางานและแกปญหางานเพ่ือบรรลุเปาหมายได



ตารางแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และยุทธศาสตรคณะทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
การวิจัย และนวัตกรรม

ยุทธศาสตรกระทรวง การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือสรางนวัตกรรมและการพัฒนา

ประเทศ

ยุทธศาสตร สกอ.* การพัฒนาขีดความสามารถของ การปลูกจิตสํานึกและกระตุนให การพัฒนาขีดความสามารถของ
ประเทศโดยใชความรูเปนฐาน เกิดการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเทศโดยใชความรูเปนฐาน

การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีพวิต และความเทาเทียมกันในสังคม

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝกอาชีพ การสรางโอกาสทางการศึกษา แกประชากรทุกกลุมอยางเทาเทียม
ใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

ยุทธศาสตร มทร.อีสาน ผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองแรงงาน พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพ่ิมศักยภาพการบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สงเสริมงานวิจัยสิ่งประดิษฐ
และระบบเครือขายความรวมมือ อยางบูรณาการ ภูมิปญญาทองถิ่น อนุรักษพลังงาน และนวัตกรรม
ทั้งในและตางประเทศ สิ่งแวดลอม และสนองโครงการ

พระราชดําริฯ
ยุทธศาสตรคณะทรัพยากร ผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองแรงงาน พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมี เพ่ิมศักยภาพการบริการ สงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม สงเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ
ธรรมชาติ ประสิทธิภาพ ทางวิชาการอยางบูรณาการ และภูมิปญญาทองถ่ิน อนุรักษพลังงาน และนวัตกรรมที่ตอบสนองความ

และสิ่งแวดลอม และสนองโครงการ ตองการของชุมชน
พระราชดําริฯ

* กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ป (พ.ศ.2556-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559)



ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค
1. ผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองตลาด 1.1 บัณฑิตนักปฏิบัติดานวิทยาศาสตร 1. ผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองตลาด 1.1 บัณฑิตนักปฏิบัติดาน
แรงงาน และเทคโนโลยี ที่สามารถปฏิบัติงาน แรงงาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/

ไดอยางมืออาชีพ และสามารถแขงขัน วิทยาศาสตรสุขภาพ ที่สามารถ
ไดในประชาคมอาเซียน ปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ
1.2 บัณฑิตนักปฏิบัติดานสังคมศาสตร
ท่ีสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ
และสามารถแขงขันไดในประชาคม
อาเซียน

2. สงเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ 2.1 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 2. สงเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ 2.1 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่ และนวัตกรรมที่ตอบสนองความ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

ยอมรับ ตองการของชุมชน โดยการพัฒนาทรัพยากรและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
เพ่ือตอบสนองความตองการ

การเช่ือมโยงเปาหมายในแตละประเด็นยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ และ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 4 ป (พ.ศ.2557-2560)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ

เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของชุมชน

3. เพ่ิมศักยภาพการบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการเพ่ือสงเสริม 3. เพ่ิมศักยภาพการบริการ 3.1 การบริการวิชาการ
อยางบูรณาการ ความเขมแข็งใหกับชุมชนอยางย่ังยืน ทางวิชาการอยางบูรณาการ เพ่ือพัฒนาสังคมไทย

3.2 มีระบบบริหารจัดการงานบริการ และตอบสนองประชาคมอาเซียน
วิชาการที่มีประสิทธิภาพ 3.2 มีระบบบริหารจัดการงาน

บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 4.1 การสงเสริมสนับสนุน 4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 4.1 การสงเสริมสนับสนุน
ภูมิปญญาทองถิ่น อนุรักษพลังงาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา ภูมิปญญาทองถิ่น อนุรักษพลังงาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
สิ่งแวดลอม และสนองโครงการ ทองถิ่น สิ่งแวดลอม และสนองโครงการ ทองถิ่น
พระราชดําริฯ 4.2 การอนุรักษพลังงานและ พระราชดําริฯ 4.2 การอนุรักษพลังงานและ

สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม
4.3 การสนองโครงการ 4.3 การสนองโครงการ
พระราชดําริฯ พระราชดําริฯ

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 5.1 ระบบการคลังที่โปรงใสและ 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 5.1 ระบบบริหารจัดการ
และระบบเครือขายความรวมมือ ตรวจสอบได และระบบเครือขายความรวมมือ ทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งในและตางประเทศ 5.2 ระบบการบริหารจัดการ ทั้งในและตางประเทศ 5.2 ระบบวิเทศสัมพันธที่มี

ทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

5.3ระบบการบริหารกิจการสภา



ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ของมหาวิทยาลัยและการติดตาม
ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
5.4 ระบบบริหารจัดการงานสวนกลาง
ที่มีประสิทธิภาพ
5.5 ระบบวิเทศสัมพันธที่มี
ประสิทธิภาพ



สรุปภาพรวมแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ (พ.ศ.2557 – 2560)

วิสัยทัศน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มุงเนนการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการและภูมิปญญาไทย
เพ่ือพัฒนาสังคมไทยและตอบสนองประชาคมอาเซียน

พันธกิจ 1 . จั ดก า ร ศึ กษ า
ระดับอุดมศึกษาบน
พื้ น ฐ า น ด า น
วิทยาศาสตรและ
เ ท ค โ น โ ล ยี  ที่ มี
คุ ณ ภ า พ ต า ม
ม า ต ร ฐ า น
สอดคลองกับความ
ต อ ง ก า ร ข อ ง
ผูรับบริการ

2. สรางงานวิจัย
สิ่ งประดิษฐ  และ
น วั ต ก ร ร ม  บ น
พื้ น ฐ า น ข อ ง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสูการผลิต
การบริการ และการ
สรางมูลคาเพิ่มให
ประเทศ

3. บริการวิชาการ
แ ล ะ ถ า ย ท อ ด
เทคโนโลยีสูสังคม

4. ทํานุบํารุง
ศาสนาอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม
และรักษา
สิ่งแวดลอม

6. สนองโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ

5. บริหารจัดการ
โดยยึดหลักการ
บริหารจัดการที่ดี

7. พัฒนา
เครือขายความ
รวมมือทั้งในและ
ตางประเทศ

เปาประสงค 2.1 ผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคที่มี
คุณภาพและ
มาตรฐาน โดยการ
พัฒนาทรัพยากร
และภูมิปญญา
ทองถิ่นเพื่อ
ตอบสนองความ
ตองการของชุมชน

1.1 บัณฑิตนัก
ปฏิบัติดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย/ี
วิทยาศาสตรสุขภาพ
ที่สามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมืออาชีพ

3.1 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมไทย
และตอบสนองประชาคมอาเซียน
3.2 มีระบบบริหารจัดการงานบริการ
วิชาการที่มีประสิทธิภาพ

4.1 การสงเสริมสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น
4.2 การอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม
4.3 การสนองโครงการ
พระราชดําริฯ

5.1 ระบบบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษยที่มีประสิทธิภาพ
5.2 ระบบวิเทศสัมพันธที่มี
ประสิทธิภาพ

ประเด็น
ยุทธศาสตร

1. ผลิตบัณฑิตเพื่อ
ตอบสนอง
ตลาดแรงงาน

2. สงเสริมงานวิจัย
สิ่งประดิษฐและ
นวัตกรรมที่
ตอบสนองความ
ตองการของชุมชน

3. เพิ่มศักยภาพการ
บริการทางวิชาการ
อยางบูรณาการ

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น อนุรักษพลังงาน สิ่งแวดลอม และ
สนองโครงการพระราชดําริฯ

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบ
เครือขายความรวมมือ ทั้งในและตางประเทศ
ใหมีประสิทธิภาพ



ปร
ะเด

็นยุ
ทธ

ศา
สต

ร 1. ผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนอง
ตลาดแรงงาน

2. สงเสริมงานวิจัย
สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ี
ตอบสนองความตองการของ
ชุมชน

3. เพ่ิมศักยภาพการบริการทาง
วิชาการอยางบูรณาการ

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถ่ิน อนุรักษ
พลังงาน สิ่งแวดลอม และ
สนองโครงการพระราชดําริฯ

5. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการใหมีประสิทธิภาพ

ปร
ะส

ิทธ
ิผล สรางความนาเช่ือถือตอคุณภาพบัณฑิตในสถาน

ประกอบการ
สามารถตอบสนองความตองการของผูใชบัณฑิต
ไดอยางแทจริง

ยกระดับความเปนอยูของชุมชน สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

เพื่อยกระดับผลงานดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ินใหไดรับการยอมรับในระดับชาติ
เพื่อสรางผลงานดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ินที่ไดรับการยกยองในระดับชาติ
เพื่อถายทอดผลงานดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ินนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม

การบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

คุณ
ภา

พก
าร

บร
ิกา

ร สรางผูเรียนท่ีมีคุณภาพตรงตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิต
สรางเครือขายกับประชาคมอาเซียน
สรางบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณตรงตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิต

สรางงานวิจัยที่ตอบสนองความตองการ
ของชุมชน
เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับชุมชน

สรางความพึงพอใจในการใหบริการกับชุมชน
ตอบสนองความพึงพอใจของชุมชน
สนองความตองการของชุมชนในการบริการทางวิชาการ
สนองความพึงพอใจของเครือขายบริการวิชาการสูอาเซียน

สรางความพึงพอใจของผู รับบริการในดาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน
เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑจากพืช
สมุนไพรทองถ่ิน
ผลิตงานวิจัยท่ีสนองตอชุมชน

พัฒนาและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรใหมี
ลักษณะธรรมาภิบาล

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พก
าร

ปฏ
ิบัต

ิรา
ชก

าร

เพิ่มโอกาสในการไดรับเขาทํางานของบัณฑิต
เพื่อใหการเรียนการสอนเนนทักษะปฏิบัติอยางมือาชีพ
เพิ่มโอกาสเขาถึงสถานประกอบการที่บัณฑิตเขา
ทํางาน
เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหตรงกับความตองการของสถาน
ประกอบการและผูใชบัณฑิต
เพื่อจัดต้ังศูนยการเรียนรูสูอาเซียน
เพื่อพัฒนาสหกิจศึกษาอาเซียน
เพื่อพัฒนาหลักสูตรอาเซียนและนานาชาติ

สรางงานวิจัยที่มีคุณภาพ
เ พ่ิมสัดสวนโครงการวิจัยถายทอด
เทคโนโลยีตอสัดสวนของโครงการวิจัย
เพ่ือสรางองคความรู

สนับสนุนโครงการบริการวิชาการ
แบบสหวิชาการ
สรางเครือขายบริการวิชาการสูอาเซียน

พัฒนางานดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ินใหบูรณาการรวมกันกับการเรียนการสอน
งานวิจัย และบริการวิชาการ
เ พื่ อ ล ด ก า ร ใ ช พ ลั ง ง า น ใ น ค ณ ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
การแปรรูปสมุนไพรสําหรับการรักษา
การรวบรวมพันธุวานชนิดตาง ๆ ในทองถ่ิน
สงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร

เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานการคลัง
ทรัพยากรมนุษย การประกันคุณภาพ งาน
นโยบายและแผน
ลดเวลาการใหบริการในงานบริหารท่ัวไป
สรางความพึงพอใจตอผูรับบริการในคณะ

กา
รพ

ัฒน
าอ

งค
กร ยกระดับสมรรถนะบุคลากรดานสหกิจศึกษาและการ

จัดต้ังหลักสูตรนานาชาติ
ยกระดับสมรรถนะบุคลากรดานประชาคมอาเซียน
บุคลากรมีความรูในเทคโนโลยีใหม ๆ ที่ใชในสถาน
ประกอบการ
บุคลากรรูความตองการที่แทจริงในการใชบัณฑิตของ
สถานประกอบการในปจจุบัน
สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาความรูในสายอาชีพ

พัฒนานักวิจัยที่มีความรูความเขาใจวิธีการ
เขียนโครงการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน

พัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญดานบริการ
วิชาการแกชุมชน
พัฒนาหลักสูตรการบริการวิชาการที่ตรงตาม
ความตองการของภาครัฐ

ส ร า ง ค ว า ม เ ข า ใ จ เ ร่ื อ ง ยุ ท ธศา ส ตร ด า น
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทอง ถ่ินของ
บุคลากรในคณะ
สรางจิตสํานึกของบุคลากรในการประหยัด
พลังงาน
พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเข า ใจ ใน
โครงการสนองพระราชดําริ

ยกระดับสมรรถนะบุคลากรดานการคลัง
พัฒนาบุคลากรใหมีจิตบริการ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ
เพิ่มสมรรถนะบุคลากรดานภาษาอังกฤษ

แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) คณะทรัพยากรธรรมชาติ
วิสัยทัศน : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มุงเนนการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการและภูมิปญญาไทย เพ่ือพัฒนาสังคมไทยและตอบสนองประชาคมอาเซียน



2557 2558 2559 2560

1 ระดับความพึงพอใจไมนอยกวา 3.51 ของผูใชบัณฑิตที่มีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต 80 85 85 90
2 รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป 80 80 85 85
3 รอยละของบัณฑิตที่สอบผานและไดรับใบประกอบวิชาชีพ/ใบรับรองจากสถาบันที่เกี่ยวของในสาขาวิชาชีพ 80 85 85 90
4 รอยละของบัณฑิตที่สอบผานภาษาอังกฤษ/ภาษาอาเซียน ตามมาตรฐานที่สถาบันกําหนด 80 85 90 95

  ความตองการของชุมชน
5 ระดับความสําเร็จของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพและเผยแพรตามเกณฑ สมศ. 5 3 4 5 5
6 ระดับความสําเร็จของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนตามเกณฑ สมศ. 6 3 4 5 5
7 จํานวนโครงการที่มีการบูรณาการ การวิจัยกับการเรียนการสอน/การบริการวิชาการ 1 2 3 4

8 ระดับความสําเร็จของผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (สมศ.9) 5 5 5 5

9 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ. 5.1) และการนําความรูและ 5 5 5 5
ประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย (สมศ.8)

เปาประสงค 1.1 บัณฑิตนักปฏิบัติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย/ีวิทยาศาสตรสุขภาพ ที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : สงเสริมงานวิจัย  ส่ิงประดิษฐ และนวัตกรรมที่ตอบสนองความตองการของชุมชน
เปาประสงค 2.1 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยการพัฒนาทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อตอบสนอง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : เพิ่มศักยภาพการบริการ วิชาการอยางบูรณาการ
เปาประสงค 3.1 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมไทยและตอบสนองประชาคมอาเซียน

สรุปรายละเอียดตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. 2557 - 2560
ลําดับ

ที่ ตัวชี้วัดเปาประสงค
เปาหมาย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองตลาดแรงงาน

เปาประสงค 3.2 มีระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ

ประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย (สมศ.8)
10 ระดับความสําเร็จของกระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ. 5.2) 5 5 5 5

11 รอยละที่เพิ่มข้ึนของโครงการที่สงเสริมการอนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรม 5 6 7 8
ภูมิปญญาทองถ่ิน /อาเซียน

12 รอยละที่เพิ่มข้ึนของบุคลากรดานศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับการพัฒนาความรูความเขาใจ 5 6 7 8
การอนุรักษและสืบสานดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน /อาเซียน

13 จํานวนคร้ังในการเผยแพรองคความรูจากผูที่ผานการอบรมหรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 1 1 1 1
ดานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน /อาเซียน

14 จํานวนเครือขายความรวมมือทางดานศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน/อาเซียน 1 1 1 1
15 จํานวนโครงการที่มีการบูรณาการดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน/อาเซียน 1 1 1 1

กับการเรียนการสอน/งานวิจัย/การทํากิจกรรมนักศึกษา

16 จํานวนคร้ังในการรณรงคดานพลังงานและสิ่งแวดลอม 3 3 3 3
17 รอยละของคาใชจายในดานพลังงานที่ลดลง 10 10 10 10

18 รอยละของบุคลากรและนักศึกษาที่เขารวมโครงการสนองพระราชดําริ 80 85 90 95

19 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ 80 85 90 95

20 รอยละที่เพิ่มข้ึนของจํานวนเครือขายความรวมมือทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอน/การวิจัย 5 10 15 20
เปาประสงค 5.2 ระบบวิเทศสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ

เปาประสงค 4.3 การสนองโครงการพระราชดําริฯ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบเครือขายความรวมมือ ทั้งในและตางประเทศใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค 5.1 ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น  อนุรักษพลังงาน   ส่ิงแวดลอม และสนองโครงการพระราชดําริฯ
เปาประสงค 4.1 การสงเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาประสงค 4.2 การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม



รายละเอียดตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ

พ.ศ. 2557 - 2560



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองตลาดแรงงาน

2557 2558 2559 2560
1.1 บัณฑิตนักปฏิบัติดาน 1. พัฒนาหลักสูตรและสงเสริม 1. ระดับความพึงพอใจ 80 85 85 90 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่เนนทักษะการปฏิบัติ ฝายวิชาการและวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/ การผลิตบัณฑิตใหตอบสนอง ไมนอยกวา 3.51 ของผูใช 2. โครงการบัณฑิตนักปฏิบัติ
วิทยาศาสตรสุขภาพ ที่สามารถ กับความตองการของตลาดแรงงาน บัณฑิตที่มีตอการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ  /สถานประกอบการ/ผูใชบัณฑิต ของบัณฑิต

2. สรางความรวมมือกับ 2. รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํา 80 80 85 85 1. โครงการสหกิจศึกษาและฝกงาน ฝายวิชาการและวิจัย
สถานประกอบการในการรับ หรือประกอบอาชีพอิสระ ในสถานประกอบการ
บัณฑิตเขาทํางาน ภายในระยะเวลา 1 ป 2. โครงการสรางเครือขายความรวมมือ

เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

บัณฑิตเขาทํางาน ภายในระยะเวลา 1 ป 2. โครงการสรางเครือขายความรวมมือ
กับสถานประกอบการ/เจาของธุรกิจ

3. สงเสริมการสอบเพ่ือรับใบ 3. รอยละของบัณฑิตที่สอบผาน 80 85 85 90 1. โครงการอบรมใหความรูในการสอบ ฝายวิชาการและวิจัย /
ประกอบวิชาชีพ/ใบรับรองจาก และไดรับใบประกอบวิชาชีพ/ เพ่ือรับใบประกอบวิชาชีพ สาขาวิชาการแพทยแผนไทย
สถาบันที่เก่ียวของในสาขา ใบรับรองจากสถาบันที่เกี่ยวของ
วิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพ

4. สงเสริมทักษะทาง 4. รอยละของบัณฑิตที่สอบผาน 80 85 90 95 1. โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ/ ฝายวิชาการและวิจัย
ภาษาอังกฤษ/ภาษาอาเซียน ภาษาอังกฤษ/ภาษาอาเซียน ภาษาอาเซียน ใหแกนักศึกษา ฝายพัฒนานักศึกษา
ใหแกนักศึกษา ตามมาตรฐานที่สถาบันกําหนด
5. สงเสริมความรูประชาคมอาเซียน 1. โครงการจัดต้ังศูนยเรียนรูอาเซียนศึกษาในแตละวิทยาเขต วิทยาเขตสกลนคร
แกนักศึกษา
6. พัฒนาหลักสูตรเพ่ือรองรับ 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ ฝายวิชาการและวิจัย
การเขาสูประชาคมอาเซียน/
นานาชาติ



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : สงเสริมงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน

2557 2558 2559 2560
2.1 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 1. การพัฒนาโจทยวิจัย 1. ระดับความสําเร็จของ 3 4 5 5 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการกําหนดโจทยวิจัย มหาวิทยาลัยฯ
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ที่บูรณาการการเรียนการสอน งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการกําหนดโจทยวิจัย ฝายวิชาการและวิจัย
โดยการพัฒนาทรัพยากรและ การวิจัย บริการวิชาการ ที่ไดรับการตีพิมพและเผยแพร ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย
ภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาไทย ตามเกณฑ สมศ. 5 บริการวิชาการ และภูมิปญญาไทย
เพ่ือตอบสนองความตองการ 3. โครงการพ่ีเลี้ยงนักวิจัย มหาวิทยาลัย/ฝายวิชาการและวิจัย

ของชุมชน

2. พัฒนาระบบกลไกเพื่อสนับสนุน 2. ระดับความสําเร็จของงาน 3 4 5 5  - การปรับปรุงระเบียบ/ประกาศ มหาวิทยาลัย

เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

2. พัฒนาระบบกลไกเพื่อสนับสนุน 2. ระดับความสําเร็จของงาน 3 4 5 5  - การปรับปรุงระเบียบ/ประกาศ มหาวิทยาลัย
การสรางและการผลิต วิจัยหรืองานสรางสรรค  - การประกาศรับทุนสนับสนุนงบประมาณ
ผลงานวิจัยหรืองาน ที่นําไปใชประโยชนตามเกณฑ การวิจัยตามระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดทุกป
สรางสรรค สมศ. 6
3. สนับสนุนการเผยแพรผลงาน 1. โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ฝายวิชาการและวิจัย
วิจัยหรืองานสรางสรรค
4. งานวิจัยหรืองาน 1. กิจกรรมสงเสริมการนํางานวิจัยไปใชประโยชน ฝายวิชาการและวิจัย
สรางสรรคที่นําไปใชให 2. กิจกรรมสงเสริมการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ฝายวิชาการและวิจัย
เกิดประโยชน

5. สนับสนุนการบูรณาการ 3. จํานวนโครงการที่มี 1 2 3 4 1. กิจกรรมสงเสริม สนับสนุนการบูรณาการ การวิจัยกับ ฝายวิชาการและวิจัย /
งานวิจัย บริการวิชาการ การบูรณาการ การวิจัยกับ การเรียนการสอน/การบริการวิชาการ สาขาละ 1 โครงการ
และการเรียนการสอน การเรียนการสอน/การบริการ

วิชาการ



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : เพิ่มศักยภาพการบริการวิชาการอยางบูรณาการ

2557 2558 2559 2560
3.1 การบริการวิชาการ 1. สรางชุมชนตนแบบหมูบาน 1. ระดับความสําเร็จของ 5 5 5 5 1. โครงการหมูบานราชมงคลอีสาน ฝายวิชาการและวิจัย
เพ่ือพัฒนาสังคมไทย ราชมงคลอีสานตามแนว ผลการเรียนรูและเสริมสราง
และตอบสนองประชาคมอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ความเขมแข็งของชุมชน

2. สรางเครือขายความรวมมือ หรือองคกรภายนอก (สมศ.9) 1. โครงการสรางเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัย ฝายวิชาการและวิจัย
การบริการวิชาการกับประเทศ ของประเทศในกลุมอาเซียน

ในภูมิภาคอาเซียน

3.2 มีระบบบริหารจัดการงาน 1. สงเสริมใหมีการบูรณาการงาน 2. ระดับความสําเร็จของระบบ 5 5 5 5 1. กิจกรรมสงเสริมการบูรณาการ การบริการวิชาการ ฝายวิชาการและวิจัย

เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

3.2 มีระบบบริหารจัดการงาน 1. สงเสริมใหมีการบูรณาการงาน 2. ระดับความสําเร็จของระบบ 5 5 5 5 1. กิจกรรมสงเสริมการบูรณาการ การบริการวิชาการ ฝายวิชาการและวิจัย
บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ บริการวิชาการกับการเรียน และกลไกการบริการทาง กับการเรียนการสอน/การวิจัย

การสอน และการวิจัย วิชาการแกสังคม (สกอ. 5.1)
2. สงเสริมใหบุคลากรมีความ และการนําความรูและ 1. กิจกรรมสงเสริมใหบุคลากรเขารวมโครงการพัฒนา ฝายวิชาการและวิจัย
เชี่ยวชาญการพัฒนาชุมชน ประสบการณจากการใหบริการ นักวิจัยชุมชน

วิชาการมาใชในการพัฒนา
การเรียนการสอนหรือการวิจัย
(สมศ.8)

3. สงเสริมการใหบริการวิชาการ 3. ระดับความสําเร็จของ 5 5 5 5 1. โครงการความรวมมือการบริการวิชาการ ฝายวิชาการและวิจัย
ที่เกิดประโยชนตอสังคม กระบวนการบริการทางวิชาการ แกชุมชน หนวยงานภาครัฐ และเอกชน

4. สรางระบบการจัดการความรู ใหเกิดประโยชนตอสังคม 1. โครงการจัดการความรูการบริการวิชาการ ฝายวิชาการและวิจัย
ดานการบริการวิชาการ (KM) (สกอ. 5.2)
5. สรางเครือขายความรวมมือ 1. โครงการจัดทําความรวมมือกับชุมชนหนวยงานภาครัฐ ฝายวิชาการและวิจัย
กับชุมชน ภาครัฐ และเอกชน และเอกชน



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น อนุรักษพลังงาน สิ่งแวดลอม และสนองโครงการพระราชดําริฯ

2557 2558 2559 2560
4.1 การสงเสริมสนับสนุน 1. สงเสริมการอนุรักษและสืบสาน 1. รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของโครงการ 5 6 7 8 1. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ฝายพัฒนานักศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา ที่สงเสริมการอนุรักษและ ภูมิปญญาทองถิ่น / อาเซียน

ทองถิ่น ทองถิ่น /อาเซียน สืบสานศิลปวัฒนธรรม

2. เพ่ิมประสิทธิภาพของ 2. รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของบุคลากร 5 6 7 8 1. โครงการลานวัฒนธรรมทองถ่ิน และอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ฝายพัฒนานักศึกษา
บุคลากรในดานการอนุรักษและ ดานศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับการ
สืบสานดานศิลปวัฒนธรรม พัฒนาความรูความเขาใจ
ภูมิปญญาทองถิ่น /อาเซียน การอนุรักษและสืบสานดาน

เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

ภูมิปญญาทองถิ่น /อาเซียน การอนุรักษและสืบสานดาน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น/อาเซียน

3. ถายทอดองคความรูทางดาน 3. จํานวนคร้ังในการเผยแพร 1 1 1 1 1. โครงการลานวัฒนธรรมทองถ่ิน และอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ฝายพัฒนานักศึกษา
การอนุรักษและสืบสานดานศิลป องคความรูจากผูที่ผานการ
วัฒนธรรม ภูมิปญญา อบรมหรือจากหนวยงาน
ทองถิ่น /อาเซียน ที่เก่ียวของดานศิลปวัฒนธรรม

ภูมิปญญาทองถิ่น /อาเซียน

4. สรางเครือขายความรวมมือ 4. จํานวนเครือขายความรวมมือ 1 1 1 1 1. โครงการลานวัฒนธรรมทองถ่ิน และอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ฝายพัฒนานักศึกษา
ทางดานศิลปวัฒนธรรมกับ ทางดานศิลปวัฒนธรรมกับ
ชุมชน/อาเซียน ชุมชน/อาเซียน



2557 2558 2559 2560
เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด

เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

5. บูรณาการดานศิลปวัฒนธรรม 5. จํานวนโครงการที่มีการ 1 1 1 1 1. โครงการบูรณาการดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา ฝายพัฒนานักศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น/อาเซียน บูรณาการดานศิลปวัฒนธรรม ทองถิ่น/อาเซียน กับการเรียนการสอน/งานวิจัย/
กับการเรียนการสอน/งานวิจัย ภูมิปญญาทองถิ่น/อาเซียน การทํากิจกรรมนักศึกษา
/การทํากิจกรรมนักศึกษา กับการเรียนการสอน/งานวิจัย

/การทํากิจกรรมนักศึกษา

4.2 การอนุรักษพลังงานและ 1. รณรงคดานอนุรักษพลังงาน 6. จํานวนคร้ังในการรณรงค 3 3 3 3 1. โครงการรณรงคประหยัดพลังงานและพัฒนา ฝายบริหารงานทั่วไป
สิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอม ดานพลังงานและสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม

2. เพ่ิมประสิทธิภาพดาน 7. รอยละของคาใชจาย 10 10 10 10 1. โครงการรณรงคการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัย ฝายบริหารงานทั่วไป2. เพ่ิมประสิทธิภาพดาน 7. รอยละของคาใชจาย 10 10 10 10 1. โครงการรณรงคการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัย ฝายบริหารงานทั่วไป
การอนุรักษพลังงาน ในดานพลังงานที่ลดลง 2. โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือลดคาใชจาย
และสิ่งแวดลอม

4.3 การสนองโครงการ 1. สงเสริมบุคลากรและ 8. รอยละของบุคลากร 80 85 90 95 1. โครงการ อพ.สธ. มทร.อีสาน คณะอนุกรรมการดําเนินงาน
พระราชดําริฯ นักศึกษาเขารวมกิจกรรม และนักศึกษาที่เขารวม วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัย

โครงการสนองพระราชดําริ โครงการสนองพระราชดําริ เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบเครือขายความรวมมือ ท้ังในและตางประเทศใหมีประสิทธิภาพ

2557 2558 2559 2560
5.1 ระบบบริหารจัดการ 1. ยกระดับสมรรถนะบุคลากร 1. รอยละของบุคลากรที่ไดรับ 80 85 90 95 1. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ฝายบริหารงานทั่วไป
ทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพ ดานมุงผลสัมฤทธ์ิใน การพัฒนาทักษะและสมรรถนะ

การปฏิบัติงาน วิชาชีพ
2. สงเสริมบุคลากรไปฝงตัวใน 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน ฝายวิชาการและวิจัย
สถานประกอบการ สถานประกอบการ

3. พัฒนา Road Map การพัฒนา 1. โครงการพัฒนาบุคลากรในการเขาสูตําแหนง ฝายบริหารงานทั่วไป
บุคลากร ทางวิชาการ

เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

บุคลากร ทางวิชาการ

5.2 ระบบวิเทศสัมพันธที่มี 1. พัฒนาระบบงานวิเทศสัมพันธ 2. รอยละที่เพ่ิมขึ้นของจํานวน 5 10 15 20 1. โครงการสรางเครือขายความรวมมือทั้งในและ สํานักงานคณบดี
ประสิทธิภาพ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เครือขายความรวมมือทาง ตางประเทศ

วิชาการในการจัดการเรียน
การสอน/การวิจัย/บริการ
วิชาการ/ทํานุบํารุงศิลป-
วัฒนธรรม



ประเด็นยุทธศาสตร
                   เปาประสงค

งปม. นอก งปม. รวม งปม. นอก งปม. รวม งปม. นอก งปม. รวม งปม. นอก งปม. รวม
9.6530 1.5300 11.1830 18.0115 1.5500 19.5615 15.9850 1.4300 17.4150 25.7720 1.4700 27.2420

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : 0.6700 0.5500 1.2200 1.8300 0.5200 2.3500 1.3550 0.3800 1.7350 1.7950 0.4000 2.1950
ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนอง
ตลาดแรงงาน

เปาประสงค 1.1 0.6700 0.5500 1.2200 1.8300 0.5200 2.3500 1.3550 0.3800 1.7350 1.7950 0.4000 2.1950
   บัณฑิตนักปฏิบัติดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย/ีวิทยาศาสตรสุขภาพ
ท่ีสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ

1. พัฒนาหลักสูตรและ  - โครงการพัฒนาหลักสูตรที่ 0.1000 0.0500 0.1500 0.2000 - 0.2000 0.2500 - 0.2500 0.3000 - 0.3000

รวมทั้งสิ้น

การนําประเด็นยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ
รายละเอียด  โครงการ/กิจกรรม  และประมาณการวงเงินงบประมาณของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. 2557 - 2560

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม
ปงบประมาณ / แหลงเงินงบประมาณ

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

1. พัฒนาหลักสูตรและ  - โครงการพัฒนาหลักสูตรที่ 0.1000 0.0500 0.1500 0.2000 - 0.2000 0.2500 - 0.2500 0.3000 - 0.3000
สงเสริมการผลิตบัณฑิต เนนทักษะการปฏิบัติ
ใหตอบสนองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน  - โครงการบัณฑิตนักปฏิบัติ 0.1200 0.0600 0.1800 0.1500 0.1200 0.2700 0.2000 0.0800 0.2800 0.2500 0.1000 0.3500
 /สถานประกอบการ/
ผูใชบัณฑิต

2. สรางความรวมมือกับ  - โครงการสหกิจศึกษาและฝกงาน - 0.3000 0.3000 0.3600 0.3000 0.6600 0.3200 0.2000 0.5200 0.3500 0.2000 0.5500
สถานประกอบการในการ ในสถานประกอบการ
รับบัณฑิตเขาทํางาน

 - โครงการสรางเครือขาย - 0.0200 0.0200 0.1500 - 0.1500 0.2000 - 0.2000 0.2000 - 0.2000
ความรวมมือกับสถานประกอบการ/
เจาของธุรกิจ

3. สงเสริมการสอบ  - โครงการอบรมใหความรู - 0.0200 0.0200 0.0200 - 0.0200 0.0350 - 0.0350 0.0450 - 0.0450
เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ/ ในการสอบเพื่อรับใบประกอบ
ใบรับรองจากสถาบัน วิชาชีพ
ที่เกี่ยวของในสาขา
วิชาชีพ
4. สงเสริมทักษะทาง  - โครงการพัฒนาทักษะทาง 0.3500 - 0.3500 0.7500 - 0.7500 0.1000 - 0.1000 0.1500 - 0.1500



ประเด็นยุทธศาสตร
                   เปาประสงค

งปม. นอก งปม. รวม งปม. นอก งปม. รวม งปม. นอก งปม. รวม งปม. นอก งปม. รวม
กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม

ปงบประมาณ / แหลงเงินงบประมาณ
ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

ภาษาอังกฤษ/ภาษาอาเซียน ภาษาอังกฤษ/ ภาษาอาเซียน
ใหแกนักศึกษา ใหแกนักศึกษา

5. สงเสริมความรู  - โครงการจัดต้ังศูนยเรียนรู - - - - - - - - - - - -
ประชาคมอาเซียน อาเซียนศึกษาในแตละวิทยาเขต
แกนักศึกษา

6. พัฒนาหลักสูตร  - โครงการพัฒนาหลักสูตร 0.1000 0.1000 0.2000 0.2000 0.1000 0.3000 0.2500 0.1000 0.3500 0.5000 0.1000 0.6000
เพื่อรองรับการเขาสู นานาชาติ
ประชาคมอาเซียน/
นานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : - 0.0800 0.0800 0.3000 - 0.3000 0.4000 - 0.4000 0.5000 - 0.5000
สงเสริมงานวิจัย  ส่ิงประดิษฐสงเสริมงานวิจัย  ส่ิงประดิษฐ
และนวัตกรรมที่ตอบสนอง
ความตองการของชุมชน

เปาประสงค 2.1 - 0.0800 0.0800 0.3000 - 0.3000 0.4000 - 0.4000 0.5000 - 0.5000
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
โดยการพัฒนาทรัพยากรและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
เพื่อตอบสนองความตองการ
ของชุมชน

1. การพัฒนาโจทยวิจัย  - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ - - - - - - - - - - - -
ที่บูรณาการการเรียน การกําหนดโจทยวิจัย
การสอน การวิจัย
บริการวิชาการ  - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ - - - - - - - - - - - -
และภูมิปญญาไทย การกําหนดโจทยวิจัยที่บูรณาการ

กับการเรียนการสอน การวิจัย
บริการวิชาการ และภูมิปญญาไทย

 - โครงการพี่เล้ียงนักวิจัย - - - - - - - - - - - -



ประเด็นยุทธศาสตร
                   เปาประสงค

งปม. นอก งปม. รวม งปม. นอก งปม. รวม งปม. นอก งปม. รวม งปม. นอก งปม. รวม
กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม

ปงบประมาณ / แหลงเงินงบประมาณ
ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

2. พัฒนาระบบกลไก  - การปรับปรุงระเบียบ/ประกาศ - - - - - - - - - - - -
เพื่อสนับสนุนการสราง  - การประกาศรับทุนสนับสนุน
และการผลิตผลงานวิจัย งบประมาณการวิจัยตามระบบ
หรืองานสรางสรรค ที่มหาวิทยาลัยกําหนดทุกป

3. สนับสนุนการเผยแพร  - โครงการพัฒนาผลงาน - 0.0800 0.0800 0.3000 - 0.3000 0.4000 - 0.4000 0.5000 - 0.5000
ผลงานวิจัยหรืองาน ทางวิชาการ
สรางสรรค

4. งานวิจัยหรืองาน  - กิจกรรมสงเสริมการนํางานวิจัย - - - - - - - - - - - -
สรางสรรคที่นําไปใชให ไปใชประโยชน
เกิดประโยชน

 - กิจกรรมสงเสริมการจดสิทธิบัตร - - - - - - - - - - - -
อนุสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร

5. สนับสนุนการ  - กิจกรรมสงเสริม สนับสนุน - - - - - - - - - - - -
บูรณาการงานวิจัย การบูรณาการ การวิจัยกับ
บริการวิชาการ การเรียนการสอน/การบริการ
และการเรียนการสอน วิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : 4.4230 - 4.4230 6.9349 0.1500 7.0849 7.9224 0.2000 8.1224 9.7470 0.2000 9.9470
เพิ่มศักยภาพการบริการวิชาการ
อยางบูรณาการ

เปาประสงค 3.1 0.7000 - 0.7000 1.3690 0.1500 1.5190 1.8000 0.2000 2.0000 2.4000 0.2000 2.6000
การบริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาสังคมไทย
และตอบสนองประชาคมอาเซียน

1. สรางชุมชนตนแบบ  - โครงการหมูบานราชมงคล 0.7000 - 0.7000 0.9000 - 0.9000 1.2000 - 1.2000 1.5000 - 1.5000
หมูบานราชมงคลอีสาน อีสาน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2. สรางเครือขายความ 1. โครงการสรางเครือขาย - - - 0.4690 0.1500 0.6190 0.6000 0.2000 0.8000 0.9000 0.2000 1.1000
รวมมือการบริการวิชาการ ความรวมมือกับมหาวิทยาลัย
กับประเทศในภูมิภาค ของประเทศในกลุมอาเซียน



ประเด็นยุทธศาสตร
                   เปาประสงค

งปม. นอก งปม. รวม งปม. นอก งปม. รวม งปม. นอก งปม. รวม งปม. นอก งปม. รวม
กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม

ปงบประมาณ / แหลงเงินงบประมาณ
ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

อาเซียน

3.2 มีระบบบริหารจัดการงาน 3.7230 - 3.7230 5.5659 - 5.5659 6.1224 - 6.1224 7.3470 - 7.3470
บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ

1. สงเสริมใหมีการ  - กิจกรรมสงเสริมการบูรณาการ - - - - - - - - - - - -
บูรณาการงานบริการ การบริการวิชาการกับการเรียน
วิชาการกับการเรียน การสอน/การวิจัย
การสอน และการวิจัย

2. สงเสริมใหบุคลากร  - กิจกรรมสงเสริมใหบุคลากร - - - - - - - - - - - -
มีความเช่ียวชาญ เขารวมโครงการพัฒนา
การพัฒนาชุมชน นักวิจัยชุมชน

3. สงเสริมการใหบริการ  - โครงการความรวมมือ 1.2410 - 1.2410 1.8553 - 1.8553 2.0408 - 2.0408 2.4490 - 2.44903. สงเสริมการใหบริการ  - โครงการความรวมมือ 1.2410 - 1.2410 1.8553 - 1.8553 2.0408 - 2.0408 2.4490 - 2.4490
วิชาการที่เกิดประโยชน การบริการวิชาการแกชุมชน
ตอสังคม หนวยงานภาครัฐ และเอกชน

4. สรางระบบการจัดการ  - โครงการจัดการความรู 1.2410 - 1.2410 1.8553 - 1.8553 2.0408 - 2.0408 2.4490 - 2.4490
ความรูดานการบริการ การบริการวิชาการ
วิชาการ (KM)

5. สรางเครือขายความ  - โครงการจัดทําความรวมมือกับ 1.2410 - 1.2410 1.8553 - 1.8553 2.0408 - 2.0408 2.4490 - 2.4490
รวมมือกับชุมชน ภาครัฐ ชุมชนหนวยงานภาครัฐและเอกชน
และเอกชน

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : 4.4400 0.2000 4.6400 7.3176 0.0800 7.3976 4.6076 0.1000 4.7076 11.3300 0.1200 11.4500
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น อนุรักษพลังงาน
ส่ิงแวดลอม และสนองโครงการ



ประเด็นยุทธศาสตร
                   เปาประสงค

งปม. นอก งปม. รวม งปม. นอก งปม. รวม งปม. นอก งปม. รวม งปม. นอก งปม. รวม
กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม

ปงบประมาณ / แหลงเงินงบประมาณ
ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

พระราชดําริฯ

เปาประสงค 4.1 2.4400 0.2000 2.6400 0.6480 0.0800 0.7280 0.7800 0.1000 0.8800 7.2700 0.1200 7.3900
การสงเสริมสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น

1. สงเสริมการอนุรักษ  - โครงการสงเสริมและสนับสนุน 1.2200 0.0400 1.2600 0.2640 0.0400 0.3040 0.3000 0.0500 0.3500 3.5000 0.0600 3.5600
และสืบสานศิลปวัฒนธรรม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น/ ภูมิปญญาทองถิ่น / อาเซียน
อาเซียน

2. เพิ่มประสิทธิภาพของ  - โครงการลานวัฒนธรรมทองถิ่น - 0.0400 0.0400 0.0400 - 0.0400 0.0600 - 0.0600 0.0900 - 0.0900
บุคลากรในดานการอนุรักษ และอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
และสืบสานดานและสืบสานดาน
ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น/
อาเซียน

3. ถายทอดองคความรู  - โครงการลานวัฒนธรรมทองถิ่น - 0.0400 0.0400 0.0400 - 0.0400 0.0600 - 0.0600 0.0900 - 0.0900
ทางดานการอนุรักษ และอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
และสืบสานดาน
ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น/
อาเซียน

4. สรางเครือขายความ  - โครงการลานวัฒนธรรมทองถิ่น - 0.0400 0.0400 0.0400 - 0.0400 0.0600 - 0.0600 0.0900 - 0.0900
รวมมือทางดาน และอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
ศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน/
อาเซียน
5. บูรณาการดาน  - โครงการบูรณาการดาน 1.2200 0.0400 1.2600 0.2640 0.0400 0.3040 0.3000 0.0500 0.3500 3.5000 0.0600 3.5600
ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ภูมิปญญาทองถิ่น/อาเซียน ทองถิ่น/อาเซียน กับการเรียน
กับการเรียนการสอน/ การสอน/งานวิจัย/ การทํากิจกรรม
งานวิจัย/การทํากิจกรรม นักศึกษา



ประเด็นยุทธศาสตร
                   เปาประสงค

งปม. นอก งปม. รวม งปม. นอก งปม. รวม งปม. นอก งปม. รวม งปม. นอก งปม. รวม
กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม

ปงบประมาณ / แหลงเงินงบประมาณ
ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

นักศึกษา

เปาประสงค 4.2 - - - 0.0340 - 0.0340 0.0400 - 0.0400 0.0600 - 0.0600
การอนุรักษพลังงานและ
ส่ิงแวดลอม

1. รณรงคดานอนุรักษ  - โครงการรณรงคประหยัด - - - 0.0170 - 0.0170 0.0200 - 0.0200 0.0300 - 0.0300
พลังงานและส่ิงแวดลอม พลังงานและพัฒนาส่ิงแวดลอม

2. เพิ่มประสิทธิภาพดาน  - โครงการรณรงคการประหยัด - - - 0.0170 - 0.0170 0.0200 - 0.0200 0.0300 - 0.0300
การอนุรักษพลังงาน พลังงานในมหาวิทยาลัย
และส่ิงแวดลอม

 - โครงการติดต้ังระบบพลังงาน - - - - - - - - - - - -
แสงอาทิตยเพื่อลดคาใชจาย

เปาประสงค 4.3 2.0000 - 2.0000 6.6356 - 6.6356 3.7876 - 3.7876 4.0000 - 4.0000
4.3 การสนองโครงการ
พระราชดําริฯ

1. สงเสริมบุคลากรและ 1. โครงการ อพ.สธ. มทร.อีสาน 2.0000 - 2.0000 6.6356 - 6.6356 3.7876 - 3.7876 4.0000 - 4.0000
นักศึกษาเขารวมกิจกรรม
โครงการสนองพระราชดําริฯ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 : 0.1200 0.7000 0.8200 1.6290 0.8000 2.4290 1.7000 0.7500 2.4500 2.4000 0.7500 3.1500
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และระบบเครือขายความรวมมือ
ทั้งในและตางประเทศใหมี
ประสิทธิภาพ



ประเด็นยุทธศาสตร
                   เปาประสงค

งปม. นอก งปม. รวม งปม. นอก งปม. รวม งปม. นอก งปม. รวม งปม. นอก งปม. รวม
กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม

ปงบประมาณ / แหลงเงินงบประมาณ
ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

เปาประสงค 5.1 0.1200 0.7000 0.8200 1.1600 0.6500 1.8100 1.1000 0.5500 1.6500 1.5000 0.5500 2.0500
ระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพ

1. ยกระดับสมรรถนะ  - โครงการพัฒนาบุคลากร 0.1200 0.3500 0.4700 0.5000 0.3500 0.8500 0.7000 0.3500 1.0500 1.0000 0.3500 1.3500
บุคลากรดานมุงผลสัมฤทธิ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในการปฏิบัติงาน

2. สงเสริมบุคลากร  - โครงการพัฒนาศักยภาพ - 0.2700 0.2700 0.3600 0.3000 0.6600 0.2000 0.2000 0.2000
ไปฝงตัวในสถานประกอบการ บุคลากรในสถานประกอบการ

3. พัฒนา Road Map  - โครงการพัฒนาบุคลากร - 0.0800 0.0800 0.3000 - 0.3000 0.4000 - 0.4000 0.5000 - 0.5000
การพัฒนาบุคลากร ในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

เปาประสงค 5.2 - - - 0.4690 0.1500 0.6190 0.6000 0.2000 0.8000 0.9000 0.2000 1.1000เปาประสงค 5.2 - - - 0.4690 0.1500 0.6190 0.6000 0.2000 0.8000 0.9000 0.2000 1.1000
ระบบวิเทศสัมพันธที่มี
ประสิทธิภาพ

1. พัฒนาระบบงาน  - โครงการสรางเครือขาย - - - 0.4690 0.1500 0.6190 0.6000 0.2000 0.8000 0.9000 0.2000 1.1000
วิเทศสัมพันธใหมี ความรวมมือทั้งในและตางประเทศ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล



ภาคผนวก
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