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ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ก าหนดปรัชญา  ปณิธาน   
วิสัยทัศน์   พันธกิจ  โดยให้แต่ละวิทยาเขตมี จุดเน้นเป็นเรือธง (Cluster) ในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และ
มีเปูาหมาย Ranking  ใน 20 ปีข้างหน้าว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จะเป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล เป็นอันดับที่ 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัยในภาคอีสาน เป็นอันดับที่ 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศ และ เป็นอันดับที่ 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยในเอเชีย   

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

 

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

 
 

แนวทางการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Re-Profiling,RMUTI) 
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เพ่ือให้การปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Re-positioning , RMUTI) 
เกิดเป็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน ระยะที่ 3  (พ.ศ.2560-2564)  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนชาวอีสาน ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  โดยการน าของ 
ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร. สุรเกียรติ์  เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และคณะผู้บริหาร 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์  ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงได้ด าเนินการจัด
ประชุมระดมสมองอย่างอิสระ (Retreat) ประชาคม ประชาพิจารณ์ จากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย  ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือให้ได้รูปแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลอีสาน มีรายละเอียดดังนี้  
1. มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอน  การวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ 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 และโครงการจัดตั้งวิทยา
เขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ 

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

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

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

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

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

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

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

เฉพาะกิจเพ่ือระดมทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอก การระดมทุนจากศิษย์เก่า การวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือก่อให้เกิด
รายได้ การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพย์สินที่มีอยู่ บริหารทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

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

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

 
2.3 Internationlization 
2.3.1 การเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก การสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลาย เช่น เครือข่าย

อุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพ่ือแลกเปลี่ยนวิทยาการ
และใช้ทรัพยากรร่วมกัน แลกเปลี่ยนระดับชาติและนานาชาติ 
 

2.4 Expand 
2.4.1 การขยายผลในเชิงพาณิชย์  เพ่ือน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สิทธิบัตร 

ลิขสิทธิ์ ฯลฯ น ามาพัฒนาต่อยอดเป็นห่วงโซ่แห่งคุณค่า จากต้นน้ าถึงปลายน้ า สร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย และต่อ
ยอดทางธุรกิจสร้างรายได้ให้แก่สังคม 

2.4.2 การด าเนินกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที่ดี การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมท้ังในองค์กรและในระดับใกล้และไกล ในอันที่จะท าให้อยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างมีความสุข และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ และ เป้าประสงค์   

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
เปูาประสงค์ 1.1 คุณลักษณะบณัฑิตของมหาวิทยาลยัที่สามารถตอบสนอง 10 อุตสาหกรรมเปูาหมายของประเทศ 

เปูาประสงค์ 1.2 นวัตกรรมการศกึษาที่สร้างบัณฑิตตามคณุลักษณะบัณฑติของมหาวิทยาลยั 

เปูาประสงค์ 1.3 ระบบ กลไก และ กระบวนการทีส่่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษา 

เปูาประสงค์ 1.4 ทรัพยากรทีส่นับสนุนการสร้างบณัฑิตนักปฏิบัติ และสนบัสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษา   

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 : สร้างความเข้มแข็งของงานวิจัย พัฒนา และการต่อยอดสู่นวัตกรรม 
                                      อย่างมีประสิทธิภาพ 
เปูาประสงค์ 2.1 งานวิจัย งานสรา้งสรรค์ นวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มกีารขยายตัวอยา่งต่อเนื่อง และไดร้ับการยอมรับในระดับ  

                     นานาชาติ 

เปูาประสงค์ 2.2 งานวิจัย งานสรา้งสรรค์ นวัตกรรม มีศักยภาพสามารถตอบโจทย์การพัฒนา10 อุตสาหกรรมเปาูหมายของไทย 

 เปูาประสงค์ 2.3 ระบบ กลไก และ กระบวนการ ทีส่่งเสริมและสนบัสนุน งานวิจัย งานสร้างสรรค์  นวัตกรรม 

เปูาประสงค์ 2.4 ทรัพยากรที่สนับสนุนการสร้างสรรค์งานวิจยั งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและ 

                     ขนาดย่อม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 : เสริมสร้างชุมชนนวัตกรรม (Communities of Innovation) เพื่อยกระดับ 
                                คุณภาพชีวิตและรายได้ของชุมชนในพื้นที่ 
เปูาประสงค์ 3.1 ชุมชนต้นแบบในด้านการสร้างหรือการใช้นวัตกรรม/บริการวิชาการด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ  
                     นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
เปูาประสงค์ 3.2 ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจต่อการบริการวิชาการและการถ่ายทอดนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 

เปูาประสงค์ 3.3 ระบบ กลไก และ กระบวนการ ทีส่่งเสริมและสนบัสนุน การน านวัตกรรมสู่ชุมชน สงัคม นานาชาติ 

เปูาประสงค์ 3.4 บุคลากรสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม สู่ชุมชน สังคม นานาชาต ิ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 : ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล 
เปูาประสงค์ 4.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ/การบริหารจัดการงบประมาณและ ทรัพยส์ินให้  
                     เกิดประโยชน์สูงสุด 
เปูาประสงค์ 4.2 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย มีความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อระบบ คุณภาพการบริหารจัดการ 

                     ของมหาวิทยาลยั 

เปูาประสงค์ 4.3 ระบบ กลไก และ กระบวนการ ทีส่่งเสริม และสนบัสนุนการปฏิรูปการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อน 

                    ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

เปูาประสงค์ 4.4 ทรัพยากรมนุษยแ์ละระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนาเพื่อปฏิรูปองค์กรสูยุ่คดิจิทัล และ 

                     ขับเคลื่อนคลัสเตอร์ของมหาวิทยาลยั 

 


