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ค ำน ำ 

 
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2564 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบ

แนวทางการด าเนินงาน และติดตามผลการปฏิบัติราชการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียด
ต่าง ๆ ที่ประกอบด้วย ข้อมูลหน่วยงาน ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี2564 ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณประจ าปี 2564 โดยได้ก าหนดการท างานของโครงการที่ได้รับอนุมัติและ
ระบุผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยง การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจ าปีกับแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ซึ่งแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้จะท าให้มองเห็นงานที่จะด าเนินไปตลอดปีงบประมาณนี้  
เพ่ือใช้ในการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือ 
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นองค์กรที่มี
ศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัยตอบโจทย์ชุมชน สถานประกอบการ นโยบายประเทศและการวิจัยเชิงพาณิชย์  
บริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชน และบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความเป็นไทย บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และการ
เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์สู่ความเป็นสากล 
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ส่วนที่ 1  
บทน า 

1. ประวัติความเป็นมา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขต

พ้ืนที่การศึกษาบางพระ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ให้บริการการศึกษาและผลิต
ทรัพยากรมนุษย์ ที่มีคุณค่าให้กับสังคมไทยเป็นระยะเวลายาวนาน นับย้อนจากการสถาปนาในนาม “วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 เป็นวันที่พระราชบัญญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา” ได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เพ่ือผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีให้
การศึกษาทางด้านอาชีพ ทั้งระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรชั้นสูง ท าการวิจัย
ส่งเสริมการศึกษา ทางด้านวิชาชีพและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาได้
พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพ และศักยภาพ มีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน 
จนกระท่ังในปี 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ชื่อ
ใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ในวันที่  15 กันยายน 2531 สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตาม 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่มุ่งเน้น การกระจายอ่านาจ การบริหารจัดการสู่สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษาของรัฐด่าเนินการโดยอิสระ และมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายใต้
การก่ากับดูแลของสภาสถานศึกษา ดังนั้น สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล จึงได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับ
เดิมและยกร่างเป็นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล โดยมีการรวมกลุ่มวิทยาเขตจัดตั้งเป็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ่านวน 9 แห่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาใน
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งตามมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล "ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยี”  มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ที่เน้นการปฏิบัติ ท าการสอน วิจัย 
ผลิตครู วิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ท่านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้ส่าเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญา
เป็นหลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ 
การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยกลุ่มวิทยาเขตใน 
สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 4 วิทยาเขต และ 1 คณะ ตามมาตรา 65(3) ได้แก่ วิทยาเขตจักรพงษภู
วนารถ วิทยาเขตอุเทนถวาย วิทยาเขตบางพระ วิทยาเขตจันทบุรี และคณะเกษตรศาสตร์บางพระ  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ตั้งอยู่เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ต าบลบางพระ 
อ่าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด 680 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร 
ประมาณ 110 กิโลเมตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีพันธกิจหลัก 4 ด้านตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
ได้แก่ การ ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
รวมถึงพันธกิจด้านการบริหารจัดการอีกด้วย  
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา สืบเนื่องมาจากการแยกตัวของส านักวิศวกรรมศาสตร์และ
นวัตกรรม คณะฯ จึงมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในคณะเพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเกิดความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ โดยเพิ่ม 2 สาขาวิชาใหม่ ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งแยกออกมา
จากสาชาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และจัดตั้งสาขาวิชาใหม่คือ สาขาวิชานวัตกรรมเพ่ือสุขภาพและความงาม ท า
ให้หน่วยงานภายในคณะประกอบด้วย 6 สาขาวิชา 1 ศูนย์บริการวิชาการ และส านักงานคณบดี มีการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 6 หลักสูตร ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาคณะฯ มีหลักสูตรใหม่ 
จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม โดยเริ่มเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 
เป็นต้นไป นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังมีสาขาวิชาที่ให้บริการทางการศึกษาแก่นักศึกษาทั้งหมด
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาบางพระในการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ในส่วนของ
ศูนย์บริการวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีงานที่ด าเนินการภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์ 
จ านวน 7 งาน ได้แก่ หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม หน่วยเครื่องมือปฏิบัติการกลางและ
งานบริการวิเคราะห์ หน่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยทดสอบสมรรถนะวิชาชีพด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยทดสอบสมรรถนะวิชาชีพด้านอาหาร หน่วยวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม และหน่วยนวัตกรรมวัสดุและไบโอพลาสติก  

 
2. ข้อมูลทั่วไปของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 ในปีการศึกษา 2563 มีหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ทั้งหมด 6 หลักสูตร ดังนี้ 
 

ระดับการศึกษา ปริญญา หลักสูตร 
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม** 

** เริ่มรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
 
 -  จ านวนนักศึกษาจริงทั้งหมด  300 คน  
 -  อาจารย์ผู้สอนจ านวนทั้งสิ้น  49  คน   
 -  อัตราส่วน อาจารย์ (คน) : นักศึกษา (คน) โดยรวม = 49 : 300 = 1 : 6.12 
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จ านวนนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา จ านวนนักศึกษา (คน) หมายเหตุ 

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 9  

2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 45  

3. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 154  

4. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 30  

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 62  

6. สาขาวิชานวัตกรรมเพ่ือสุขภาพและความงาม  เร่ิมรับนักศึกษาปีการศึกษา 2564 

รวมทั้งสิ้น 300  
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 

- บุคลากร   

  บุคลากรสายวิชาการ  

เป็นอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์การค านวณ สกอ. จ านวนทั้งสิ้น 48 คน แบ่งเป็นประเภทโดยสรุป ดังนี้ 

ล าดับ ประเภท จ านวน ลาศึกษาต่อ ปฏิบัติงานจริง 
1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 21 - 21 
2 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 27 1 26 
3 พนักงานราชการ    - - - 
4 พนักงานตามภารกิจ 1 - 1 

 รวม 49 1 48 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ ์2564 

อัตราส่วนตามคุณวุฒิ และ อัตราส่วนต าแหน่งทางวิชาการ สรุปได้ดังนี้ 

จ านวน
อาจารย์
ประจ า 

อัตราส่วนวุฒิ   อัตราส่วน ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี อาจารย์ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
รอง

ศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์ 

49 20 29 - 37 11 1 - 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 
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ข้อมูลอาจารย์จ าแนกตามวุฒิการศึกษา : ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

คณะ 

วุฒิการศึกษา 
(คน) 

สัดส่วนวฒุิ
การศกึษา 

ปริญญาเอก: 
ปริญญาโท: 
ปริญญาตร ี

ต าแหน่งทางวิชาการ   
(คน) 

สัดส่วนต าแหน่ง 
วิชาการ 

อาจารย์ : ผศ. : 
รศ. : ศ. 

ลาศึกษาต่อ 
(คน) 

รวม 
ปริญญา 

เอก 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา 
ตร ี รวม อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

ใน 
ประเทศ 

ต่าง 
ประเทศ 

ข้าราชการ 21 10 11 - 1 : 1.1 : 0 21 12 8 1 - 1 : 0.66 : 0.08 : 0 - - 
พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 

27 9 18 - 1 : 2.0 : 0 27 24 3 - - 1 : 0.12 : 0 : 0 - 1 

พนักงานราชการ - - - - - - - - - - - - - 
พนักงานตามภารกจิ 1 1 - - 1 : 0 : 0 1 1 - - - - - - 

รวม 49 20 29 -  49 37 11 1 -  - 1 
หมายเหตุ     อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารยส์ัญญาจ้างประจ าหลักสตูร ข้อมลู ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 

 

บุคลากรสายสนับสนุน      

ประเภทบุคลากร 
วุฒิการศึกษา (คน) 

รวม 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ข้าราชการ - 1 - - 1 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา - 8 1 - 9 
พนักงานราชการ 2 - - - 2 
ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ 11 5 - - 16 

รวม 13 14 1 - 28 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563-2565  
 

วิสัยทัศน์ 3 ปี   RMUTTO CHANGE 
“เปลี่ยนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ" 

 
ปรัชญา (Philosophy) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พัฒนาคน พัฒนาชาติ 
 

ปณิธาน (pledge) 
สู้งาน วิชาการดี มีคุณธรรม เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยี 

 
ค่านิยม  ADVANCE THE FRONTIERS OF INNOVATION AND TECHNOLOGY 

“ก้าวล้ าน าหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี” 
 

อัตลักษณ์(Identity)  
“บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-On)” 

 
เอกลักษณ์ (Uniqueness)  

“น าความรู้สู่สังคม” 
 

CORE VALUE       
CHANGE 

C = Collaboration (ร่วมมือร่วมใจกัน) 
H = Humility (อ่อนน้อมถ่อมตน) 
A = Agility (กระฉับกระเฉง) 
N = Neatness (ละเอียดประณีต) 
G = Giving (เสียสละ) 
E = Excellence (สู่ความเป็นเลิศ) 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพ่ือก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพรวมถึงการพัฒนาศักยภาพและ

ความมั่นคงของบุคลากร 
2. ผลิตบัณฑิตด้านวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ 
3. พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติ และระดับอาเซียน 
4. บริการวิชาการแก่สังคมโดยน าความรู้ผสานภูมิปัญญาและสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนสั งคม    

ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน 
5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยและการจัดการเรียนการสอน 
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 วัตถุประสงค์ (Objective) 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของประเทศ/ภูมิภาค 
2. เพ่ือสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ได้จริงหรือแก้ไขปัญหาของสังคม/ประเทศ 
3. เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม/ชุมชน/ประเทศและ

ภูมิภาคอาเซียน 
4. เพ่ืออนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลรวมทั้งบูรณาการกับงานวิจัย/การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
5. เพ่ือสร้างมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล 
6. เพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านวิชาชีพขั้นสูง 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบ

รวมศูนย ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands on , Mind on และ Heart on 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนา

ประเทศ สอดคล้องกับ Thailand 4.0 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

ด้านการวิจัย 
o จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ หรือถูกน าไปใช้

เชิงพาณิชย์ 
o จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก 
o ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับน าไปเชิงพาณิชย์หรือการจด

ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
o ผลงานวิจัยหรืองานออกแบบหรือสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ 

 

ด้านผลิตบัณฑิต 
o บัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ มีคุณภาพ มีความสามารถเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและสากล เป็นที่ยอมรับ

ของสังคมและผู้ใช้บัณฑิต 
o สามารถพัฒนาหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ ให้ได้มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานทั้งใน

ประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน 
o บัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ มีอัตราการได้งานท าตรงตามสายงานและมีผลตอบแทนสูงกว่าค่าตอบแทนเฉลี่ย

เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานไม่น้อยกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ 
 

ด้านบริการวิชาการ 
o มีการน าองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีอยู่ถ่ายทอดสู่ชุมชนกลุ่มเป้าหมายและช่วยแก้ไข

ปัญหาของประเทศ 
o มีผู้ประกอบการรายใหม่เกิดข้ึนจากการให้บริการวิชาการ 
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ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
o มหาวิทยาลัยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดศาสนา สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความ

เป็นไทย ที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า ต่อชุมชน สังคม และประเทศ 
o เผยแพร่หรือจัดแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อสาธารณชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบ     

รวมศูนย์ 
 

เป้าประสงค์ : 1.1  มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับถึงการเป็นองค์กรที่มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสูง
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  : 1.1.1 ระดับคะแนนการประเมินความโปร่งใสและความรับผิด (ITA) 
กลยุทธ์ 

S1.1  น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัยให้ครบทุกมิติ เช่น ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
การเงินการคลัง ด้านบุคลากร และด้านกายภาพ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

S1.1.1  มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประเมินความโปร่งใสและมีจริยธรรม (ป.ป.ช.) (NACC 
Integrity Awards) 

S1.2  สร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานตามหลักธรรมภิบาลรวมทั้งการสื่อสารองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

S1.2.1 จ านวนของประเด็นความขัดแย้งหรือข้อร้องเรียนภายในมหาวิทยาลัยลดลง 
S1.3  ปรับปรุงการตรวจสอบและควบคุมท่ีมีคุณภาพในมิติต่างๆ 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
S1.3.1  ร้อยละการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
S1.3.2  ร้อยละของความส าเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 
S1.3.3  ร้อยละของผู้ตรวจสอบภายในผ่านเกณฑ์มาตรฐานมืออาชีพ 
S1.3.4  คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

S1.4  การปรับโครงสร้างองค์กร กฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้เพ่ิมสภาพคล่องในการบริหารจัดการทุกมิติที่
พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

S1.4.1  จ านวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมาก
ขึ้น 

S1.4.2  ร้อยละความส าเร็จในการปรับโครงสร้างบริหารใหม่ที่สอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์ 
S1.4.3  จ านวนการปรับปรุงของ ประกาศระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย (ใน

ปีงบประมาณ) 
S1.4.4  รอยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ 
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S1.5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างมีเสถียรภาพ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

S1.5.1  ร้อยละความพึงพอใจต่อการใช้อินเตอร์เน็ตในการท างาน การจัดการศึกษา การวิจัย และ
ระบบอ่ืนๆ อยู่ในระดับดี-ดีมาก 

S1.5.2  ร้อยละการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ืออ านวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานและการให้บริการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

S1.6  น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้และเชื่อมโยงในการบริหารจัดการการเงินการคลัง บุคลากร 
กายภาพ การติดตามผลการด าเนินงาน การวางแผนและฐานข้อมูลที่ใช่ในการตัดสินใจในการบริหาร 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

S1.6.1  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้และเชื่อมโยงในการบริหารจัดการ การเงินการคลัง 
บุคลากร กายภาพ การติดตามผลการด าเนินงานการวางแผน และฐานข้อมูลที่ใช้ในการ
ตัดสินใจในการบริหาร 

S1.6.2  ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารที่ใช้ระบบอยู่ในระดับดีและดีมาก 
S1.7  ถ่ายทอดแผน/แปลงแผนสู่การปฏิบัติไปยังทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
S1.7.1  ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดท าแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดรับกับแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัย 
S1.7.2  ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่บรรลุเป้าหมายด าเนินงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล 
S1.8  เพ่ิมขีดความสามารถในการหารายได้และการบริหารทรัพย์สินให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ให้

มหาวิทยาลัยสามารถเลี้ยงตัวเองได้ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

S1.8.1  ร้อยละงบประมาณรายรับของมหาวิทยาลัยจากการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ไม่ใช่จากการ
จัดการศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน 

S1.8.2 ร้อยละของความส าเร็จในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
S1.9  พัฒนาสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้อยู่ดีมีความสุขและเกิดรายได้ 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
S1.9.1  ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก 
S1.9.2  ร้อยละความส าเร็จในการสรุปแผนแม่บททางกายภาพ 
S1.9.3  ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไปที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และ

สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (นักศึกษา/บุคลากร/ประชาชนทั่วไป) 
S1.10 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร อาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค ให้คุ้มค่า รวมถึงการ 

ประหยัดพลังงานและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

S1.10.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร ร้อยละของค่าเฉลี่ยที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ.(ห้องบรรยาย/ห้องปฏิบัติการ) 
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S1.11 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกใน Brand ราชมงคลตะวันออก 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

S1.11.1  ระดับช่องทางที่ประชาสัมพันธ์ Brand ราชมงคลตะวันออกข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมาย
รับทราบ 

S1.12 พัฒนาระบบสวัสดิการต่างๆให้กับบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมและเท่าเทียม 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

S1.12.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับต่อสวัสดิการของมหาวิทยาลัย 
S1.12.2 ระดับความผูกพันและความจงรักภักดีของบุคลากรที่มีต่อสถาบัน 

S1.13 ยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

S1.13.1  ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพ่ือ
รองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมใน
สถานการณ์ปัจจุบัน 

S1.13.2  ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความ 
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอกเพ่ิมข้ึน 

S1.13.3  ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
S1.13.4  ร้อยละของต าแหน่งทางวิชาการ(ศ./รศ./ผศ.) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
S1.13.5  ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands on, Mind on และ Heart on 

 

เป้าประสงค์ : 2.1  พัฒนาคุณภาพการศึกษาและหลักสูตรที่มีความหลากหลายตรงตามความต้องการในการ
พัฒนาของประเทศและกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเน้นผลิตบัณฑิตที่มีทักษะวิชาชีพ 
ที่สามารถแข่งขันได้ และรู้จักสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  : 2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา/สภา
วิชาชีพในแต่ละหลักสูตร/ระดับสากลและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการที่มีความ
ยืดหยุ่น หลากหลายระหว่างสาขาวิชาต่างๆ ที่มีความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน
และสถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศมีหลักสูตรเป็นที่ยอมรับและตรง
ตามความต้องการของการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรม     
เป้าหมาย 

2.1.2 ร้อยละของความพึงพอใจต่อผู้ใช้บัณฑิต 
2.1.3 ร้อยละการส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 
2.1.4 จ านวนหลักสูตรที่เพ่ิมข้ึนจากหลักสูตรการจัดการศึกษาปกติ 
2.1.5 ระดับการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ (CEFR ระดับปริญญาตรี) 
2.1.6 ร้อยละผลการประเมินทักษะและสมรรถนะของบัณฑิต ด้าน Soft Skillและ 

Critical Thinking : 21 Century ที่ผ่านการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต 
2.1.7 การเป็น Innovative Universities ภายในปี 82 
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กลยุทธ์ 
S2.1  พัฒนาหลักสูตรทั้งหลักสูตรปกติ/หลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติและตลาดแรงงาน

รองรับอตุสาหกรรมเป้าหมายของ Thailand4.0 และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

S2.1.1  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
S2.1.2  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามมาตรฐาน 
S2.1.3  อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของบัณฑิตเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานกระทรวงแรงงาน 
S2.1.4  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านตามมาตรฐานที่ก าหนด (CEFR ระดับ

ปริญญาตรี) 
S2.1.5  ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ได้ตามเกณฑ์ (นโยบาย) 

S2.2  ผลักดันให้หลักสูตรได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา/สภาวิชาชีพในแต่ละหลักสูตร/
ระดับสากลและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการที่มีความยืดหยุ่น หลากหลายระหว่างสาขาวิชาต่างๆ ที่มี
ความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

S2.2.1  ร้อยละของหลักสูตรที่มีลักษณะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ภาครัฐเอกชน รวมถึง
สถานประกอบการเพ่ิมข้ึน 

S2.2.2  จ านวนของหลักสูตรนานาชาติที่เป็น Program of Choice 
S2.2.3  จ านวนรายวิชาด้าน GenEd ที่ปรับปรุงสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
S2.2.4  จ านวนหลักสูตรที่เพ่ิมขึ้น ของความร่วมมือ/แลกเปลี่ยนจากหน่วยงานระดับชาติและ/

หรือระดับนานาชาติ 
S2.2.5  จ านวนหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ 
S2.2.6  จ านวนของหลักสูตรที่เต็มรูปแบบของ Work Integrated Learning/Active Learning 
S2.2.7  จ านวนงานวิจัยหรืองานออกแบบหรืองานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาที่

ได้รับการเผยแพร่หรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
S2.3  พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและกระบวนการจัดกิจกรรมให้ตอบสนองต่อการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
S2.3.1  ร้อยละของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ตอบสนองต่อการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

S2.4  สนับสนุนผู้เรียนให้สามารถพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

S2.4.1  จ านวนของหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตาม
ความต้องการ 

S2.4.2  ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อผู้สอน 
S2.4.3  ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
S2.4.4  จ านวนของบุคลากรสายวิชาการได้ผ่านเกณฑ์การเป็นผู้สอนระดับชาติและนานาชาติ 
S2.4.5  ร้อยละความสามารถในการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา 
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S2.5  ท าความร่วมมือกับสถาบันที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับใน อุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับการพัฒนา
ของประเทศ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

S2.5.1  จ านวน MOU ที่มหาวิทยาลัยท าข้อตกลงกับสถาบันต่าง ๆ 
S2.5.2  จ านวนหลักสูตรที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบ EECModel – 

Type A (รูปแบบที่ 1) ที่เพ่ิมข้ึน 
S2.6  ท าความร่วมมือกับสถาบันภาษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับให้เปิดสาขาที่มหาวิทยาลัยเพ่ือบริการ

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

S2.6.1  ระดับผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านตามมาตรฐานที่ก าหนด (CEFR 
ระดับปริญญาตรี) 

S2.7  พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

S2.7.1  ร้อยละของความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และ 
สร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนาประเทศ 

สอดคล้องกับ Thailand 4.0 
 

เป้าประสงค์ : 3.1  ผลิตผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย
มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรม ได้รับประโยชน์ รวมทั้ง
พัฒนาและสนับสนุนบุคลากรทางการวิจัย จัดท าผลงานที่เป็นเลิศ 

ตัวช้ีวัดเปา้ประสงค์  : 3.1.1  จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ถูกอ้างอิงและเป็นที่ยอมรับระดับ
นานาชาติ/ชาติ 

3.1.2  จ านวนนักวิจัยต่อประชากร 3 ปีต่อ 10 คน (คณะละ 1 คน ในเวลา 3 ปี) 
3.1.3  รายได้ที่ได้จากการให้สิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย :      

1 แสนบาทต่อปี (10,000 ต่อ 1 คณะ) 
กลยุทธ์ 

S3.1  สนับสนุนให้ท าผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และน าไปแก้ไขหรือ
พัฒนาชุมชน สังคม ได้ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

S3.1.1  จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับของสังคมและน าไปแก้ไข
หรือพัฒนาชุมชน สังคมได้ 

S3.2  สนับสนุนให้นักวิจัยจัดท าผลงานวิจัยที่มีคุณภาพให้ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

S3.2.1 จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
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S3.3  สนับสนุนให้น าสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมข้ึนทะเบียนระดับชาติและ(หรือ) นานาชาติ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

S3.3.1  ผลรวมของผลงานที่ยื่นและอยู่ระหว่างการพิจารณาหรือขึ้นทะเบียนระดับชาติและ 
(หรือ) นานาชาติ 

S3.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานสนองพระราชด าริฯ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

S3.4.1  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานสนองพระราชด าริของมหาวิทยาลัย 
S3.4.2  จ านวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

S3.5  น าองค์ความรู้และนวัตกรรมถ่ายทอดสู่สังคมอย่างยั่งยืน และต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

S3.5.1  จ านวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ถ่ายทอดสู่สังคมอย่างยั่งยืน และ ต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือได้รับความคุ้มครองสิทธิ
ทางปัญญา 

S3.6  การระดมทุนวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ และศิษย์เก่า 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

S3.6.1  งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ ที่สนับสนุน
งานวิจัยเพิ่มข้ึน (สายวิทย์/สายสังคม : บาทต่อคนต่อปี) 

S3.7  พัฒนากลุ่มวิจัยระหว่างคณะ สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ให้มีรากฐานที่เข็มแข็ง 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

S3.7.1 จ านวนงานวิจัยที่เกิดข้ึนจากกลุ่มวิจัยระหว่างคณะ 
S3.8  สร้างเครือข่ายความร่วมมือการท าวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม กับหน่วยงานภายนอก ภาครัฐ 

เอกชน และสถานประกอบการ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

S3.8.1  จ านวนเครือข่ายที่ท าความร่วมมือในการท างานวิจัย สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับ   
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งสถานประกอบการ 

S3.8.2  การวัดระดับความพึงพอใจต่อบรรยากาศการวิจัยของนักวิจัยที่ท างานวิจัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างย่ังยืน 
 

เป้าประสงค์ : 4.1  ชุมชน สังคม ได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการ สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง 
และยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  :  4.1.1 จ านวนชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม ให้ได้รับการ 
ขึ้นทะเบียน เป็น OTOP นวัตวิถี หรือได้รับการแก้ปัญหา/และพัฒนาชุมชน ได้
อย่างยั่งยืน 
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เป้าประสงค์ : 4.2  มหาวิทยาลัยมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการบริการวิชาการ 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  : 4.2.1  ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณเงินรายได้จากการบริการวิชาการ 

(บาทต่อปี) 
4.2.2 จ านวน Technology-based startups : ไม่น้อยกว่า 300 แห่ง 
4.2.3 น าองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและสร้างความเข็มแข็งให้กับ SMEs : ไม่น้อยกว่า   

800  แห่ง 
กลยุทธ์ 

S4.1  การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่จากการบริการวิชาการ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

S4.1.1 จ านวนผู้ประกอบการใหม่เพ่ิมข้ึน (Startup) 
S4.2  การพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย โดยการสร้างและพัฒนาโครงการฝึกอบรมเพ่ือ    

ส่งเสริมการน าองค์ความรู้สู่การปฏิบัติด้วยหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

S4.2.1  จ านวนองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้รับบริการโดยการบริการ
วิชาการในรูปแบบต่างๆ 

S4.3  ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้เกิดความคล่องตัว ในการบริหารจัดการและเอ้ือต้อการหารายได้
จากการบริการวิชาการ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

S4.3.1  จ านวนของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกิดขึ้นใหม่หรือได้รับการปรับปรุงเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงานบริการวิชาการให้มีความคล่องตัว 

S4.4  สร้างรายได้จากการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก/ภาคอุตสาหกรรม 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

S4.4.1  จ านวนงบประมาณที่ได้รับจากการบริการวิชาการ (ล้านบาท) 
S4.5  ส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก้สังคมตามคลัสเตอร์ของ EEC และน าปัญหามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือ

พัฒนารายวิชา 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

S4.5.1  จ านวนการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต้ออุตสาหกรรมเป้าหมายและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

S4.6  สนับสนุนให้เกิดการสร้างกิจการเพื่อสังคม Social enterprise 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

S4.6.1 จ านวนโครงการสร้างกิจการเพื่อสังคม Social enterprise 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย 
 

เป้าประสงค์ : 5.1  สืบทอดศาสนา สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย ที่เกิด     
ประโยชน์และสร้างคุณค่า ต่อชุมชน สังคม และประเทศอย่างยั่งยืน 

 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  :  5.1.1  จ านวนองค์ความรู้/ผลงานการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา     
ท้องถิ่น และความเป็นไทย 

กลยุทธ์ 
S5.1  สนับสนุนการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
S5.1.1  จ านวนกิจกรรม/โครงการที่เก่ียวข้องกับการท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น และความเป็นไทยที่สร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิม 
S5.1.2  จ านวนการเผยแพร่หรือจัดแสดงผลงานด้านการท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม      

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทยต่อสาธารณชน อย่างน้อยบนเว็บไซต์ และ        
สื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย 

S5.2  การสร้างเครือข่ายการศึกษาเรียนรู้ทางวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

S5.2.1  จ านวนเครือข่ายการศึกษาเรียนรู้ทางวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ 
 

  



 

ส านักงานคณบดี

ส านักงานคณบดี

ส านักงานคณบดี

ส านักงานคณบดี

ส านักงานคณบดี

ส านักงานผู้อ านวยการ

สภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย
(อธิการบดี)

        หมายเหตุ        หมายถึง  หน่วยงานที่จัดตั้งเป็นส่วนงานภายใน

ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขต
จันทบุรี

วิทยาเขต
จักรพงษภูวนารถ 

วิทยาเขต
อุเทนถวาย 

สถาบันนวัตกรรมการกอ่สร้าง
และเทคโนโลยีวัสดุ

อุเทนถวาย  

คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ส านักงานผู้อ านวยการ

ส านักงานวิทยาเขต 

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะศิลปศาสตร์ 

ส านักงานวิทยาเขต ส านักงานวิทยาเขตจันทบุรี

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการเกษตร

คณะเทคโนโลยีสังคม

สภาวิชาการ

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวทิยาลัย

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจ ามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย

ส านักงานตรวจสอบภายใน 

โครงสร้างส่วนราชการและส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก
(แนบท้ายประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ลงวันท่ี    มิถุนายน     )

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ

คณะกรรมการจรรยาบรรณ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

คณะกรรมการ
ประจ า วข.

คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการ วข.

คณะกรรมการ
ประจ า วข.

คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการ วข.

คณะกรรมการ
ประจ า วข.

คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการ วข.

ส านักงานประกันคุณภาพ 

ส านักงานวิทยาเขตบางพระ 
- คณะกรรมการประจ า วข.
- คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ วข.
(ก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบงาน
ตามนโยบายด้านการเงิน การคลัง 
ทรัพย์สินและการจัดระบบสวัสดิการ)

ส านักงานคณบดี

ส านักงานคณบดี

ส านักงานคณบดี

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ส านักงานคณบดี

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีการบิน  

ส านักงานผู้อ านวยการ

กองกลาง

กองคลัง

กองนโยบายและแผน

กองบริหารงานบุคคล

กองพัฒนานักศึกษา

ส านักงานอธิการบดี

ส านักงานผู้อ านวยการ ส านักงานผู้อ านวยการ ส านักงานผู้อ านวยการ

คณะกรรมการประกันคุณภาพประจ ามหาวทิยาลัย

กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี

สถานีวิจัยและ  กอบรม
เกษตรอินทรย์ี (บ่อทอง) 

สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก 

สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก  

วิทยาลัยสหวิทยาการ
จักรพงษภูวนารถ 
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แผนผังความเชื่อมโยงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563-2565 (ทบทวน พ.ศ.2564) 

กลยุทธ ์

เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยเป็นทีย่อมรับถึงการเป็นองค์กร
ที่มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสูง
ภายใต้หลกัธรรมาภิบาล 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร
ที่มีความหลากหลายตรงตามความ
ต้องการในการพัฒนาของประเทศ และ
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเนน้
ผลิตบัณฑิตที่มีทกัษะวิชาชีพ ที่
สามารถแข่งขันได้ และรู้จักสร้างสมดุล
ระหว่างชีวิตกับงาน และรับผิดชอบต่อ
หน้าที ่

ผลิตผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย
มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ผู้ประกอบการ 
และอุตสาหกรรม ได้รับประโยชน ์รวมทั้ง
พัฒนาและสนับสนุนบุคลากรทางการวจิัย 
จัดท าผลงานที่เป็นเลิศ 

1. ชุมชน สังคม ได้รับประโยชน์จาก
การบริการวิชาการ สามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน 
2. มหาวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
การบริการวิชาการ 

สืบทอดศาสนา สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย ที่
เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า ต่อชุมชน 
สังคม และประเทศอย่างยั่งยืน 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสูก่าร
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบ
รวมศูนย์ 

การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ 
Hands on, Mind on และ 
Heart on 

พัฒนาวิจยัสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรม
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนา
ประเทศ สอดคล้องกับ Thailand 4.0 
 

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่าง
ยั่งยืน 

สืบสานท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ความเปน็ไทย 

พันธกิจ 1. ด้านการผลิตบัณฑิตด้านวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ  
2. ด้านการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติ และระดับอาเซียน  
3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมโดยน าความรู้ผสานภูมิปัญญาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน  
4. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยและการจัดการเรียนการสอน  
5. ด้านการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพ  
6. ด้านการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของบุคลากร  

วิสัยทัศน ์ “เปลี่ยนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ" 

S1.1.1 ร้อยละของคะแนนที่มหาวทิยาลัยเข้าร่วม
การประเมนิความโปร่งใสและมีจริยธรรม 
(ป.ป.ช.) (NACC Integrity Awards)  
S1.2.1 จ านวนของประเดน็ความขัดแย้งหรอืข้อ
ร้องเรียนภายในมหาวิทยาลัยลดลง 
S1.3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายเมือ่เทียบกับ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
S1.3.2 ร้อยละของความส าเรจ็ในการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 

S3.1.1 จ ำนวนผลงำนวจิัย สิ่งประดิษฐ ์และ
นวัตกรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และน ำไป
แก้ไขหรอืพัฒนำชุมชน สังคมได้ 
S.3.1.2 กำรวัดระดับควำมพึงพอใจต่อ
บรรยำกำศกำรวจิัยของนักวิจัยทีท่ ำงำนวิจยั 
S3.2.1 จ ำนวนผลงำนวจิัยที่ได้รับกำรตีพมิพ์
ระดับชำติและนำนำชำต ิต่อจ ำนวนอำจำรย์
ประจ ำ 
S3.3.1 จ ำนวนผลงำนที่ย่ืนและอยู่ระหว่ำงกำร
พิจำรณำหรอืขึน้ทะเบียน ระดับชำตแิละ(หรือ)
นำนำชำต ิ
 

S4.1.1 จ ำนวนผู้ประกอบกำรใหม่
เพิ่มขึ้น (Startup) 
S4.2.1 จ ำนวนองค์ควำมรู้ของ
มหำวิทยำลัยที่สำมำรถถ่ำยทอดให้กับ
ผู้รับบริกำรโดยกำรบริกำรวิชำกำรใน
รูปแบบต่ำงๆ 
S4.3.1 จ ำนวนของกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ท่ีเกิดข้ึนใหม่หรือได้รับกำร
ปรับปรุ ง เพื่ อใ ช้ในกำรด ำ เ นินงำน
บริกำรวชิำกำรให้มีควำมคล่องตัว 
 

S5.1.1 จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำร ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก ำ ร ท ำ นุ บ ำ รุ ง ศ ำ ส น ำ 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น และ
ควำมเป็นไทยที่สร้ ำงโอกำสหรือสร้ ำง
มูลค่ำเพิ่ม  
S5.1.2 จ ำนวนกำรเผยแพร่หรือจัดแสดง
ผ ล ง ำ น ด้ ำ น ก ำ ร ท ำ นุ บ ำ รุ ง ศ ำ ส น ำ 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถ่ิน และ
ควำมเป็นไทยต่อสำธำรณชน อย่ำงน้อยบน
เว็บไซต์ และสื่อสิ่งพิมพ์ของมหำวิทยำลัย 

S2.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบ
อำชีพอิสระภำยใน 1ปี 
S2.1.2 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้
ผลตอบแทนเทียบเท่ำค่ำมำตรฐำน
กระทรวงแรงงำน 
S2.1.3 ผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ
ของนกัศกึษำผ่ำนตำมมำตรฐำนที่
ก ำหนด 

A 
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กลยุทธ ์ S1.3.3 ร้อยละของผู้ตรวจสอบภำยในผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำนมืออำชีพ 
S1.3.4 คะแนนผลกำรประเมินคุณภำพของ
S1.4.1 จ ำนวนของกระบวนกำรที่ลดขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพและคล่องตัว
มำกขึ้น 
S1.4.2 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรปรับ
โครงสร้ำงบริหำรใหม่ที่สอดคล้องรองรับกบั
ยุทธศำสตร ์
S1.4.3 จ ำนวนกำรปรับปรุงของ ประกำศ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหำวิทยำลัย 
S1.4.4 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ที่มีต่อกำรให้บริกำร 
S1.5.1 ร้อยละควำมพึงพอใจต่อกำรใช้
อินเตอร์เน็ตในกำรท ำงำน กำรจัดกำรศึกษำ 
กำรวิจัย และระบบอ่ืนๆ อยู่ในระดับดี-ดมีำก 
S1.5.2 ร้อยละกำรน ำระบบสำรสนเทศมำใช้
ในกำรลดระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนเพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้ปฏิบัติงำนและผู้รับบริกำรมี
ควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนและกำร
ให้บริกำรตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัย 
S1.6.1 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีใช้และ
เช่ือมโยงในกำรบริหำรจัดกำร กำรเงินกำร
คลังบุคลำกร กำยภำพ กำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนกำรวำงแผน และฐำนข้อมูลที่ใช้
ในกำรตัดสินใจในกำรบริหำร  
S1.6.2 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้บริหำรที่
ใช้ระบบ 
 

S3.4.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด า เ นิ น ง า น ส น อ ง พ ร ะ ร า ช ด า ริ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 
S3.4.2 จ านวนงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
S3.5.1 จ านวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้
ถ่ายทอดสู่สังคมอย่างยั่งยืน และต่อยอดเชิง
พาณิชย์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือได้รับความคุ้มครอง
สิทธิทางปัญญา 
S3.6.1 งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการ ที่
สนับสนุนงานวิจัยเพิ่มขึ้น (สายวิทย์/สาย
สังคม) 
S3.7.1 จ านวนงานวิจัยท่ีเกิดข้ึนจากกลุ่มวิจัย
ระหว่างคณะ 
S3.8.1 จ านวนเครือข่ายที่ท าความร่วมมือใน
การท างานวิจัย สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ 
ร่วมกบั 
 

S4.4.1 จ ำนวนงบประมำณที่ได้รับ
จำกกำรบริกำรวิชำกำร 
S4.5.1 จ ำนวนกำรให้บริกำรวิชำกำร
ที่ตอบสนองต่ออุตสำหกรรมเป้ำหมำย
และควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
S4.6.1 จ ำนวนโครงกำรสร้ำงกิจกำร
เพื่อสังคม Social enterprise 

S5.2.1 จ านวนเครือข่ายการศึกษาเรียนรู้
ทางวัฒนธรรมทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

S2.1.4 ร้อยละของนักศึกษำที่มีผล
กำรเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ได้ตำมเกณฑ์ 
S2.2.1  จ ำนวนหลักสูตรใหม่หรือ
ปรั บปรุ ง หลั ก สู ต รที่ เ พิ่ ม ขึ้ นที่ มี
ลักษณะบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำน
อื่น ภำครัฐ เอกชน รวมถึงสถำน
ประกอบกำร หรือควำมร่วมมือจำก
หน่วนงำนระดับนำนำชำติ 
S2.2.2 จ ำนวนของหลักสูตร
นำนำชำติที่เป็น (Program of 
Choice) 
S2.2.3 จ ำนวนรำยวิชำด้ำน GenEd 
ที่ปรับปรุงสอดคล้องกับศตวรรษที่ 
21 
S2.2.4 จ ำนวนหลักสูตรภำษำอังกฤษ
และหลักสูตรนำนำชำติ 
S2.2.6 จ ำนวนของหลักสูตรที่เต็ม
รูปแบบของ Work Integrated 
Learning/Active Learning 
S2.2.7 จ ำนวนงำนวิจัยหรืองำน
ออกแบบหรืองำนสร้ำงสรรค์หรือ
สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษำท่ีได้รับกำร
เผยแพร่หรือได้รับรำงวัลระดับชำติ
หรือระดับนำนำชำติ 

A 

B 
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B 

กลยุทธ ์ S1.7.1 ร้อยละของหน่วยงำนภำยในมีกำร
จัดท ำแผนพัฒนำหน่วยงำนที่สอดรับกับ
แผนพัฒนำมหำวิทยำลัย 
S1.7.2 ร้อยละควำมส ำเร็จของตัวช้ีวัดของ
แผนพัฒนำมหำวิทยำลัยที่บรรลุเป้ำหมำย
ด ำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำล4 
S1.8.1 ร้อยละงบประมำณรำยรับของ
มหำวิทยำลัยจำกกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน
ที่ไม่ใช่จำกกำรจัดกำรศึกษำเพิ่มขึ้น 
S1.8.2 ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติ
ตำมแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 
S1.9.1 ผลกำรจดัอันดับมหำวิทยำลัยสีเขียว
โลก ยูไอ กรีนเมตริก 
S1.9.2 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรสรุปแผน
แม่บททำงกำยภำพ 
S1.9.3 ร้อยละควำมพึงพอใจของนักศึกษำ
บุคลำกรและประชำชนทั่วไปที่มีต่อสภำพภูมิ
ทัศน์และสิ่งแวดล้อมภำยในมหำวิทยำลัย 
S1.10.1 ผลกำรประเมินประสิทธิภำพกำรใช้
ประโยชน์อำคำร ร้อยละของค่ำเฉลี่ยที่ผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำน สกอ. (ห้องบรรยำย/
ห้องปฏิบัติกำร) 
S1.11.1 ระดับช่องทำงท่ีประชำสัมพันธ์ 
Band รำชมงคลตะวันออกข่ำวสำรให้
กลุ่มเป้ำหมำยรับทรำบ 
S1.12.1 ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกร
ทุกระดับต่อสวสัดิกำรของมหำวิทยำลัย 
S1.12.2 ระดับควำมผูกพันและควำม
จงรักภักดีของบุคลำกรที่มีต่อสถำบัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  S2.3.1 ร้อยละของกิจกรรมพัฒนำ
นักศึกษำที่ตอบสนองต่อกำรเป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 
S2.4.1 จ ำนวนของหลักสูตรที่มีควำม
ยืดหยุ่น เปิดโอกำสให้ผู้เรียนสำมำรถ
เลือกเรียนได้ตำมควำมต้องกำร 
S2.4.2 ร้อยละของกำรประเมินควำม
พึงพอใจของผู้เรียนต่อผู้สอน 
ตัวช้ีวัดที ่ 
S2.4.3 จ ำนวนของบุคลำกรสำย
วิชำกำรได้ผ่ำนเกณฑ์กำรเป็นผู้สอน
ระดับชำติและนำนำชำติ 
S2.4.4 ร้อยละควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำนภำยหลังจบกำรศึกษำ 
S2.5.1 จ ำนวน MOU ที่มหำวิทยำลัย
ท ำข้อตกลงกับสถำบัน ต่ำง ๆ 
S2.5.2 จ ำนวนหลักสตูรที่จัด
กำรศึกษำร่วมกับสถำนประกอบกำร
ในรูปแบบ EEC Model –Type A 
(รูปแบบที่ 1) ที่เพิ่มขึ้น 
S2.6.1 ร้อยละของควำมพึงพอใจต่อ
สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ เพื่อเสริม
กิจกรรมกำรเรียนรู้ และสร้ำงสรรค์
บรรยำกำศกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียน 
S2.7.1 ระดับของนักศึกษำท่ีเป็น
ผู้ประกอบกำรรำยใหม่ 
S2.7.2 ระดับรำงวัลด้ำน
ผู้ประกอบกำร (Startup Awards) 
S2.7.3 ระดับของงบประมำณจำก
แหล่งทุนภำยนอกสนับสนุนกำรสร้ำง
ผู้ประกอบกำร/ธุรกิจใหม่ (Startup 
Co-Investment Funding) 

C 
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กลยุทธ ์ S1.13.1 ร้อยละของบุคลำกรทุกกลุ่มได้รบักำร
พัฒนำให้มีสมรรถนะพร้อมรับกำรปฏิบัติงำน
เพื่อรองรับหน้ำที่และภำรกิจในปัจจุบัน กำร
เปลี่ยนแปลงในอนำคต มีควำมพร้อมใน
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
S1.13.2 บุคลำกรที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำง
มืออำชีพ สำมำรถตอบสนองต่อควำม
เปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ไปสู่กำร
แข่งขันภำยนอก 
S1.13.3 ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนที่
เข้ำสู่ต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน 
S1.13.4 ร้อยละของต ำแหน่งทำงวิชำกำร (ศ./
รศ./ผศ.) ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 
S1.13.5 ร้อยละของอำจำรย์ท่ีมีวุฒิปริญญำเอก
หรือเทียบเท่ำต่ออำจำรย์ประจ ำ 
 

   S2.7.4 บุคลำกรสถำบันอุดมศึกษำ
แลกเปลี่ ยนควำมรู้ สู่ ภ ำคธุ รกิ จ /
อุตสำหกรรม (Talent/Academic 
Mobility Consultation) 
S2.7.5 ระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนา
ผู้ประกอบการใน สถาบันอุดมศึกษา  
(Technological/ Innovation-
Driven Entrepreneurial 
Ecosystem) 
S2.7.6 หลักสตูร/โปรแกรมเฉพาะท่ีใช้
เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความ
เป็น ผู้ประกอบการ 
(Technological/ Innovation-
Driven Entrepreneurial 
Education) 
S2.7.7 งบประมาณการพัฒนา
เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความ
เป็นผู้ประกอบการ ของ
สถาบันอุดมศึกษา (Technological/ 
Innovative Development 
Funding) 
S2.7.8 ความร่วมมือเพื่อพัฒนา
ผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมกับภาค ธุรกิจ/อุตสาหกรรม
ของสถาบันอุดมศึกษา (University - 
Industry Linkage) 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 

ปรัชญา  :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาคน พัฒนาชาติ 

ปณิธาน  :   รู้คิด รู้ท า รู้น า สร้างสรรค์ 

อัตลักษณ์ :  บัณฑิตนักปฏิบตั ิ

เอกลักษณ์ :  น าความรู้สู่ชุมชน 

วิสัยทัศน์  : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นองค์กรชั้นน าในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ 
 
พันธกิจ 

1. บริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล  
2. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศ 
3. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
4. บริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและบริการวิชาการเพ่ือสร้างรายได้ 
5. สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย 

                           
เป้าประสงค์ 

1. เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและหลักสูตรที่มีความหลากหลายตรงตามความต้องการในการพัฒนา

ประเทศและกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
3. ผลิตผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4. ชุมชน สังคม ได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการ สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน

และมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการบริการวิชาการ 
5. สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย ที่เกิดประโยชน์และ

สร้างคุณค่าต่อชุมชน สังคม และประเทศ อย่างยั่งยืน
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โครงสร้างการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
 
 

 

คณบดี 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและแผน 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

และกิจการ

กรรมการบริหารคณะ 
กรรมการประจ าคณะ 

-    หัวหน้าสาขาวิชาวทิยาศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตร ์

-    หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีการอาหาร 

-    หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
-    หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนา

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
-    หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
-    หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
-    หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

และความงาม 

- หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑอ์าหารและเครื่องดื่ม  
- หน่วยเครื่องมือปฏิบัติการกลางและงานบริการ

วิเคราะห์  
- หน่วยส่งเสรมิการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  
- หน่วยทดสอบสมรรถนะวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
- หน่วยทดสอบสมรรถนะวิชาชีพด้านอาหาร  
- หน่วยวิจัยและพัฒนาผลติภณัฑส์ุขภาพและความงาม  
- หน่วยนวัตกรรมวสัดุและไบโอพลาสติก  

ผู้ช่วยคณบดี 

งานบริหารงาน
ทั่วไป 

หัวหน้า 

ส านักงานคณบดี 

- แผนกสารบรรณ 

- แผนกการเงิน 

- แผนกบุคลากร 
- แผนกพัสด ุ

- แผนกวิชาการ 

- แผนกกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

- แผนกประกันคณุภาพ 

- แผนกนโยบายและแผน 

หัวหน้า 

ศูนย์บริการวิชาการ วิจยั นวตักรรม 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ   

หมายเหตุ : หน่วยหมายถึงหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้ศูนย์บริการวิชาการฯ มีฐานะเทียบเท่างาน 
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นโยบายการบริหารและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 
นโยบายการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

1. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2. มุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นส าคัญ 
3. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า 
5. ร่วมแรงร่วมใจ รู้รักสามัคคี  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะ  (Strategic Issues) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการองค์กรสู่องค์คุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  บูรณาการองค์ความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม

และสร้างรายได้แก่คณะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมสนับสนุนการสืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

ความเป็นไทย 
 
แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 
 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2565 โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 5 
ประเด็น ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการองค์กรสู่องค์คุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  บูรณาการองค์ความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม

และสร้างรายได้แก่คณะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมสนับสนุนการสืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

ความเป็นไทย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT 
แบบรวมศูนย์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะ  
1.  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการองค์กรสู่องค์คุณภาพ 

เป้าประสงค์คณะ 
1.1 เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์คณะ 
1.1.1 ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลของผู้บริหารทุก

ระดับ  
กลยุทธ์คณะ 

S1.1  น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารองค์กรในทุกระดับ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

S1.1.1 ร้อยละความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลของผู้บริหารทุกระดับ 
S1.2 ปรับปรุงระบบการท างานให้มีคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องในการบริหารจัดการ 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
S1.2.1 จ านวนระบบการบริหารที่ใช้ PDCA ในการก ากับติดตามกระบวนการบริหาร 
S1.2.2 จ านวน SOP ที่ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
S1.2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ 

S1.3  ปรับปรุงการตรวจสอบและควบคุมท่ีมีคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

S1.3.1 การเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  
S1.3.2 ร้อยละของความส าเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ  
S1.3.3 คะแนนผลการประเมินคุณภาพของคณะ 
S1.3.4 ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดของแผนพัฒนาคณะที่บรรลุเป้าหมาย  
S1.3.5 ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน   

S1.4  น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลการตัดสินใจในการ
บริหาร 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

S1.4.1 จ านวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร   
S1.5  ยกระดับสมรรถนะของบุคลากรของคณะ 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
S1.5.1 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ/ศักยภาพสูงขึ้น  
S1.5.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  
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S1.5.3 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ/ศักยภาพสูงขึ้น  
S1.5.4 ร้อยละของต าแหน่งทางวิชาการ (ศ./รศ./ผศ.) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  
S1.5.5 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands on, Mind on และ Heart on 
ประเด็นยุทธศาสตร์คณะ  

2. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศ 
เป้าประสงค์คณะ  

2.1  พัฒนาคุณภาพการศึกษาและหลักสูตรที่มีความหลากหลายตรงตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ
และกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์คณะ 
2.1.1  ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอุดมศึกษาที่เป็นที่ยอมรับและตรงตาม

ความต้องการของการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
2.1.2  ร้อยละของความพึงพอใจต่อผู้ใช้บัณฑิต  
2.1.3  ร้อยละการส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร  

กลยุทธ์คณะ 
S2.1  พัฒนาหลักสูตร (หลักสูตรปกติ/หลักสูตรระยะสั้น) ที่มีคุณภาพที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติและ

ตลาดแรงงาน รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ Thailand 4.0 และ EEC และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

S2.1.1 ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่มีมาตรฐานตามกรอบ TQF  
S2.1.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
S2.1.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามมาตรฐาน  
S2.1.4 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้ผลตอบแทนเทียบเท่าค่ามาตรฐานกระทรวงแรงงาน  
S2.1.5 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านตามมาตรฐานที่ก าหนด (CEFR)  
S2.1.6 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ได้ตามเกณฑ์ (นโยบาย)   
S2.1.7 ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่ผ่านการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
S2.1.8 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบต่างๆ 

เช่น สหกิจศึกษา, WIL, EEC Model และอ่ืนๆ  
S2.2  พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่มีการบูรณาการกับสาขาอ่ืนๆ ให้มีความยืดหยุ่นหลากหลายตรงตามความ

ต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

S2.2.1 จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการให้มีความยืดหยุ่นหลากหลายตรงตามความต้องการของกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC 
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S2.3  พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและกระบวนการจัดกิจกรรมให้ตอบสนองต่อการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

S2.3.1 ร้อยละของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ตอบสนองต่อการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
S2.4  สนับสนุนผู้เรียนให้สามารถพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
S2.4.1 ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อผู้สอน   
S2.4.2 จ านวนโครงการที่สนับสนุนการเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

S2.5  ท าความร่วมมือกับสถาบันที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับการพัฒนาของ
ประเทศ และพ้ืนที่ในเขต EEC  
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

S2.5.1 จ านวน MOU ที่คณะท าข้อตกลงกับสถาบัน/หน่วยงาน ต่างๆ  
S2.5.2 จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ/มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ

จากสถานประกอบการมาร่วมสอน  
S2.6  พัฒนา/สนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือเสริมกิจกรรมการเรียนรู้  และสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้ส าหรับ

ผู้เรียน 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

S2.6.1 ร้อยละของความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และ
สร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  

S2.6.2 จ านวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น Problem-based 
Learning 

S2.6.3 จ านวนหัวข้อในรายวิชาที่มีสื่อการสอนในรูปแบบออนไลน์ต่างๆ เช่น E-Learning  MOOCs 
S2.7  พัฒนาการเรียนรู้ที่มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสู่การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่  (กลยุทธ์ใหม่***) 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
S2.7.1 ระดับของนักศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 

  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและ

พัฒนาประเทศ สอดคล้องกับ Thailand 4.0 
ประเด็นยุทธศาสตร์คณะ  

3. พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป้าประสงค์คณะ 

3.1  ผลิตผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์คณะ 

3.1.1 จ านวนผลงานวิจัย นวตักรรม และสิ่งประดิษฐ์ถูกอ้างอิงและเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ/ชาติ 
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3.1.2 จ านวนนักวิจัยต่อประชากร 3 ปี ต่อ 10 คน (คณะละ 1 คน ในเวลา 3 ปี) 
3.1.3 รายได้จากการให้สิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา  

กลยุทธ์คณะ  
S3.1  สนับสนุนให้ท าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และน าไปแก้ไขหรือ

พัฒนาชุมชน สังคมได้ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์  

S3.1.1 จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และน าไปแก้ไขหรือ
พัฒนาชุมชน สังคมได้  

S3.2  สนับสนุนให้นักวิจัยจัดท าผลงานวิจัยที่มีคุณภาพให้ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ  
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์  

S3.2.1 จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
S3.3  ส่งเสริมสนับสนุนการท างานวิจัยทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์  
S.3.3.1 มีระบบกลไกสนับสนุนการด าเนินงานด้านการวิจัยของคณะที่มีประสิทธิภาพ  
S.3.3.2 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย  
S.3.3.3 จ านวนงานวิจัยที่น าไปสู่การสร้างรายได้ให้คณะ  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์คณะ 

4. บูรณาการองค์ความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมและสร้างรายได้แก่
คณะ 
เป้าประสงค์คณะ 

4.1  ชุมชน สังคม ได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการ สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์คณะ 

4.1.1 จ านวนชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมให้บริการวิชาการท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น OTOP นวัตวิถี 
หรือได้รับการแก้ไขปัญหา/และพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน  

4.2  คณะมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการบริการวิชาการ  
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์คณะ 

4.2.1 คณะมีรายได้จากการบริการวิชาการ  (บาท/ปี)  
กลยุทธ์คณะ  

S4.1  พัฒนาองค์ความรู้ของคณะเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์  
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S4.1.1 จ านวนองค์ความรู้ของคณะที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้รับบริการโดยการบริการวิชาการใน
รูปแบบต่างๆ 

S4.2  ส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามคลัสเตอร์ของ EEC และน าปัญหามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนา
รายวิชา 

 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

S4.2.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย/ตลาดแรงงาน 
S4.3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่โรงเรียนในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
S4.3.1 จ านวนโรงเรียนในภาคตะวันออกที่ได้รับการยกระดับ/พัฒนาคุณภาพการศึกษาจากการ

ให้บริการวิชาการของคณะ   
S4.4  สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร/ชุมชนและสร้างรายได้ 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์  
S4.4.1 ร้อยละความพึงพอใจขององค์กร/ชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการ 
S4.4.2 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
S4.4.3 รายได้ที่เกิดจากการให้บริการวิชาการ   

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย 
ประเด็นยุทธศาสตร์คณะ 

5. ส่งเสริมสนับสนุนการสืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย 
เป้าประสงค์คณะ 

5.1 สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย ที่เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อชุมชน สังคม และประเทศ อย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดเปา้ประสงค์คณะ 
5.1.1 จ านวนองค์ความรู้/ผลงานการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็น

ไทย 
กลยุทธ์คณะ  

S5.1  สนับสนุนการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

S5.1.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และความเป็นไทยที่สร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิม 
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S5.1.2 จ านวนองค์ความรู้ที่รวบรวม และเผยแพร่หรือจัดแสดงผลงานด้านการท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทยต่อสาธารณชน อย่างน้อยบนเว็ปไซด์  
และสื่อสิ่งพิมพ์ของคณะ/มหาวิทยาลัย 
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แผนผังความเชื่อมโยงแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2563-2565 

เป้าประสงค์
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเป็นทีย่อมรับถึงการเป็นองค์กร
ที่มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสูง
ภายใต้หลกัธรรมาภิบาล 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
หลักสูตรที่มีความหลากหลาย
ตรงตามความต้องการในการ
พัฒนาของประเทศ และกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเน้น
ผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะวิชาชีพ ท่ี
สามารถแข่งขันได้ และรู้จัก
สร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับงาน 
และรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

ผลิตผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย
มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ผู้ประกอบการ 
และอุตสาหกรรม ได้รับประโยชน ์รวมทั้ง
พัฒนาและสนับสนุนบุคลากรทางการวจิัย 
จัดท าผลงานที่เป็นเลิศ 

1. ชุมชน สังคม ได้รับประโยชน์
จากการบริการวิชาการ สามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง และ
ยั่งยืน 
2. มหาวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
การบริการวิชาการ 

สืบทอดศาสนา สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย ที่
เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า ต่อชุมชน 
สังคม และประเทศอย่างยั่งยืน 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสูก่าร
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบ
รวมศูนย์ 

การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ 
Hand on, Mind on และ 
Heart on 

พัฒนาวิจยัสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรม
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนา
ประเทศ สอดคล้องกับ Thailand 4.0 
 

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่าง
ยั่งยืน 

สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และความเป็นไทย 

พันธกิจ
มหาวิทยาลัย 

1. ด้านการผลิตบัณฑิตด้านวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีท่ีมีมาตรฐานระดับนานาชาติ  
2.ด้านการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมท่ีสร้างคุณค่าระดับชาติ และระดับอาเซียน  
3.ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมโดยน าความรู้ผสานภูมิปัญญาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม ท้ังในประเทศและภูมิภาคอาเซียน  
4. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีเชื่อมโยงกับงานวิจัยและการจัดการเรียนการสอน  
5. ด้านการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพ  
6. ด้านการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของบุคลากร  

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย “เปลี่ยนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ" 
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เป้าประสงค์คณะ
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

1.1  เป็นองค์กรท่ีมีระบบการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพภายใต้หลักธรรมา 
ภิบาล 

2.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และหลักสูตรที่มีความ
หลากหลายตรงตามความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ
และกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

3.1 ผลิตผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม ท่ีเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

4.1 ชุมชน สังคม ได้รับ
ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการ สามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน 
4.2 คณะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ
บริการวิชาการ 

สืบสานท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และความเป็นไทย ท่ีเกิดประโยชน์
และสร้างคุณค่าต่อชุมชน สังคม และ
ประเทศ อย่างยั่งยืน 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์คณะ
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหาร
จัดการองค์กรสู่องค์คุณภาพ 

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศ 

พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมท่ีมีคุณภาพบนพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

บูรณาการองค์ความรู้กับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมและ
สร้างรายได้แก่คณะ 

ส่งเสริมสนับสนุนการสืบสานท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย 

A 

กลยุทธ์คณะ
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

S1.1.1 ร้อยละความพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารทุกระดับ 
S1.2.1 จ านวนระบบการบริหารท่ีใช้ 
PDCA ในการก ากับติดตาม
กระบวนการบริหาร 
S1.2.2 จ านวน SOP ท่ีใช้ใน
กร ะ บวนก า รปฏิ บั ติ ง า นอย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
S1.2.3 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการ 
S1.3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายเมื่อเทียบ
กับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
S1.3.2 ร้อยละของความส าเร็จในการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของคณะ 

S2.1.1 ร้อยละของจ านวน
หลักสูตรที่มีมาตรฐานตามกรอบ 
TQF 
S2.1.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
S2.1.3 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตตามมาตรฐาน 
S2.1.4 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้
ผลตอบแทนเทียบเท่าค่า
มาตรฐานกระทรวงแรงงาน 
S2.1.5 ผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่าน
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด (CEFR) 

S3.1.1 จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
และนวัตกรรม เป็นท่ียอมรับของสังคม 
และน าไปแก้ไขหรือพัฒนาชุมชน สังคม
ได้ 
S3.2.1 จ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 
S.3.3.1 มีระบบกลไกสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านการวิจัยของคณะท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
S.3.3.2 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 
S.3.3.3 จ านวนงานวิจัยท่ีน าไปสู่การ
สร้างรายได้ให้คณะ 

S4.1.1 จ านวนองค์ความรู้ของ
คณะท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับ
ผู้รับบริการโดยการบริการ
วิชาการในรูปแบบต่างๆ 
S4.2.1 จ านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีตอบสนองต่อ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย/
ตลาดแรงงาน 

S5.1.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการท่ี
เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และความเป็นไทยท่ีสร้างโอกาสและ
มูลค่าเพิ่ม 
S5.1.2 จ านวนองค์ความรู้ท่ีรวบรวม 
และเผยแพร่หรือจัดแสดงผลงานด้าน
การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย
ต่อสาธารณชน อย่างน้อยบนเว็ปไซด์ 
และสื่อสิ่งพิมพ์ของคณะ/
มหาวิทยาลัย 
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กลยุทธ์คณะ
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

 

S1.3.3 คะแนนผลการประเมินคุณภาพ
ของคณะ 
S1.3.4 ร้อยละของความส าเร็จของ
ตัวชี้วัดของแผนพัฒนาคณะท่ีบรรลุ
เป้าหมาย 
S1.3.5 ร้อยละความส าเร็จในการ
ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
S1.4.1 จ านวนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กร 
S1.5.1 ร้อยละของบุคลากรสาย
ส นับส นุน ท่ี ไ ด้ รั บก า รพัฒนา ให้ มี
สมรรถนะ/ศักยภาพสูงขึ้น 
S1.5.2 ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีเข้าสู่การเตรียมความพร้อม
ในการขอก าหนดต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
S1.5.3 ร้อยละของบุคลากรสาย
วิ ช า ก า ร ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า ใ ห้ มี
สมรรถนะ/ศักยภาพสูงขึ้น 
S1.5.4 ร้อยละของต าแหน่งทาง
วิชาการ (ศ./รศ./ผศ.)  ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 
S1.5.5 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์
ประจ า 
 
 

S2.1.6 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนเฉลีย่สะสมไม่ได้ตามเกณฑ ์
(นโยบาย) 
S2.1.7 ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่
ผ่านการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
S2.1.8 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาน
ประกอบการในรูปแบบต่างๆ เช่น สห
กิจศึกษา, WIL, EEC Model และอื่นๆ 
S2.2.1 จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณา
การให้มีความยืดหยุน่หลากหลายตรง
ตามความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายใน EEC 
S2.3.1 ร้อยละของกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่ตอบสนองต่อการเป็นบณัฑิต
ที่พงึประสงค ์
S2.4.1 ร้อยละของการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อผู้สอน 
S2.4.2 จ านวนโครงการทีส่นบัสนนุการ
เรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
S2.5.1 จ านวน MOU ที่คณะท า
ข้อตกลงกบัสถาบัน/หน่วยงาน ต่างๆ 
S2.5.2 จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกับสถาน
ประกอบการ/มีการเชิญผูเ้ช่ียวชาญจาก
สถานประกอบการมาร่วมสอน 
S2.6.1 ร้อยละของความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู้ เพื่อเสริมกิจกรรม
การเรียนรู้ และสร้างสรรคบ์รรยากาศ
การเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 
S2.6.2 จ านวนรายวิชาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
เช่น Problem-based Learning 
S2.6.3 จ านวนหัวข้อในรายวิชาที่มสีื่อ
การสอนในรูปแบบออนไลน์ต่างๆ เช่น 
E-Learning  MOOCs 
S2.7.1 ระดับของนักศึกษาที่เป็น
ผู้ประกอบการรายใหม่ 

S.3.3.3 จ านวนงานวิจัยท่ีน าไปสู่การ
สร้างรายได้ให้คณะ 
 

S4.3.1 จ านวนโรงเรียนในภาค
ตะวันออกที่ได้รับการยกระดับ/
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก
การให้บริการวิชาการของคณะ 
S4.4.1 ร้อยละความพึงพอใจ
ขององค์กร/ชุมชนท่ีได้รับการ
บริการวิชาการ 
S4.4.2 ร้อยละความส าเร็จใน
การด าเนินการตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 
S4.4.3 รายได้ท่ีเกิดจากการ
ให้บริการวิชาการ 

 

B 
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ส่วนที่ 3 
ผลผลิตตามภารกิจ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์และโครงการตามยุทธศาสตร์ 

 
3.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 3.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความ
พร้อมเข้าสู่อาชีพ 
 เป้าหมายผลผลิต 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2563 
ปีงบประมาณ 

2564 
แผน ผล แผน 

เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 62 46 59 
เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ คน 152 67 250 
เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ คน 898 292 821 
เชิงคุณภาพ : ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร 

ร้อยละ 85 100 
 

85 

เชิงเวลา : ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 70 31.51 70 

เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร 

บาท 10,725,100 10,603,512 11,627,500 

เงินงบประมาณ (งบแผ่นดิน) บาท  9,969,800 9,876,900 10,324,300 
เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) บาท 755,300 729,612 1,303,200 

 
แนวทางและนโยบายการพัฒนาด้านการจัดการศึกษา / วิชาการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
ในระยะ 3 ปี (2563-2565)  

1.  การพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(1) พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่เดิม และผลักดันการเปิดหลักสูตรใหม่ ในรูปแบบหลักสูตรบูรณาการ 

และหลักสูตรระยะสั้น ให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ และเป็น
หลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติงานได้จริงบนฐานสมรรถนะ (Competency Base Learning) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ ความสามารถสู่สังคม โดยประกันการมีงานท าในทุกหลักสูตร หรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ เพ่ือ
สร้างแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(2) เร่งรัดการแนะแนว และประชาสัมพันธ์ อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแนะแนวให้มากขึ้น โดยกลับไปยังสถานศึกษาเดิมที่จบมา และชักชวนรุ่นน้องให้เข้ามาศึกษาต่อ  ใช้การแนะ
แนวแบบลงเจาะพ้ืนที่ แนะน าหลักสูตร การท างานในอนาคต โดยต้องท าในช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่ล่าช้าเกินไป 
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(3) ระดมทุนจากผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า ชุมชนท้องถิ่น และบุคคลทั่วไป ส าหรับรองรับให้นักศึกษาที่
เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ทุนส าหรับนักกีฬา หรือผู้มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ ให้มากขึ้น 

(4) สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการ กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับโรงเรียนขนาดเล็กให้มากขึ้น เพ่ือ
เป็นแหล่งป้อนวัตถุดิบให้กับคณะฯ 

(5) ท าความร่วมมือกับภาคเอกชน ทั้งด้านการวิจัย วิชาการ เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ฝึกงาน สหกิจ
ศึกษา และการท างานเมื่อจบการศึกษา 

(6) บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการให้นักศึกษาระหว่างเรียน โดยจัดกิจกรรมความร่วมมือในการฝึก
ประสบการณ์กับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) 

(7) ทุกหลักสูตรต้องเน้นการปฏิบัติงานจริงระหว่างเรียน ในสถานประกอบการ เพ่ือให้เกิดแนวคิด และ
ทักษะการปฏิบัติงาน ทั้งในรูปแบบสหกิจศึกษา และ Worked Integrated Learning (WIL) โดยจัดตั้งหน่วยงาน
กลาง ทีมงานท่ีท าหน้าที่บริหารจัดการ 

(8) จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนให้กับนักศึกษา ในด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมสอนเสริม ปรับพ้ืนฐานให้กับ
นักศึกษาใหม่ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน กิจกรรมวิชาการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร  
กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์เพื่อปลูกจิตส านึกในการมีจิตอาสา  กิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพเสริมส าหรับผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ 

(9) พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็น smart teacher และส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้
ทันสมัยรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  

(10) พัฒนาห้องปฏิบัติการ และจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่จ าเป็นให้เพียงพอต่อความต้องการ เพ่ือใช้ใน
การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้การบริหารจัดการในรูปแบบศูนย์เครื่องมือกลางเพ่ือการแชร์
เครื่องมือร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) จัดกิจกรรมโครงการเปิดบ้านในภาพรวมของทั้งคณะฯ และมหาวิทยาลัย เพ่ือประช าสัมพันธ์
หลักสูตรและเป็นเวทีในการฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาใช้แสดงผลงาน และความรู้ทั้งด้านวิชาการ การสื่อสาร 
ที่จะแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร และการวางแผนการท างานร่วมกันระหว่างนักศึกษาแต่
ละสาขาวิชา และนักศึกษาร่วมกับคณาจารย์ 
 

2.  การพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท 
(1) สร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับการผลิตก าลังคนระดับสูงในสายงานทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยความได้เปรียบจากฐานเดิมในเรื่อง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรธรรมชาติ อาคารสถานที่ วัสดุสิ่งของต่างๆ ที่มีอยู่แล้วของหน่วยงาน ท าเลที่ตั้งที่อยู่ใน
เขตนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนา น ามาบูรณาการ และใช้หลักการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
น ามาสู่การเปิดหลักสูตรใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของภูมิภาค
ตะวันออก และประเทศ โดยเน้นให้มีความแตกต่างจากหลักสูตรของสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  เช่น หลักสูตรบูรณา
การ หลักสูตรแบบสหวิทยาการ  หลักสูตร 2 ปริญญา  หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ 
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(2) จัดตั้งหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่บริหารจัดการบัณฑิตศึกษาของคณะฯ เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติในทิศทาง
เดียวกัน และมีระบบกลไกในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างท่ัวถึง ในทุกรูปแบบ และเน้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างจ าเพาะ 
(4) สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ให้มากขึ้น เพ่ือสร้างเครือข่ายในการใช้

ทรัพยากรร่วมกัน และเพ่ิมศักยภาพในการหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก 
(5) พัฒนาห้องปฏิบัติการ และจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่จ าเป็นให้เพียงพอต่อความต้องการ เพ่ือใช้ใน

การเรียนการสอนและการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้การบริหารจัดการเครื่องมือร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(6) จัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดสัมมนาวิชาการ เพ่ือเป็นเวทีในการเรียนรู้ และฝึกประสบการณ์ 
การพัฒนาทักษะทางวิชาการให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(7) จัดหางบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถแสวงหาทุนในการท าวิทยานิพนธ์จากหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น 

 

3. การพัฒนานักศึกษา 
มีแผนพัฒนานักศึกษาด้านต่างๆ ดังนี้  

ก. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
(1) ให้นโยบายกับทุกหลักสูตร ด าเนินการอบรมสั่งสอนปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตส านึกที่ดี ให้เป็นผู้ที่มี

ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีจิตอาสา โดยผลักดันให้การด าเนินงานด้านคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่ต้องมีการประเมินผลการเรียนรู้สู่รายวิชาทุกวิชา 

(2) สนับสนุนส่งเสริม การจัดโครงการ/ กิจกรรม ที่พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(3) ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่บ าเพ็ญประโยชน์กับส่วนรวม หรือเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติ 

ปฏิบัติตนเป็นคนดี 
 

ข. ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
(1) จัดท าแผนและโครงการที่สนับสนุนการพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ ให้มีความพร้อม

ในการออกสู่การท างานทั้งในประเทศ และในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน  เช่น 
-  โครงการการฝึกทักษะด้านภาษา 
-  โครงการฝึกการเป็นผู้ประกอบการ โดยแต่ละหลักสูตรต้องมีผลิตภัณฑ์ หรือผลผลิตที่เกิด

จากการน าความรู้ ประสบการณ์จากการเรียน มาพัฒนาต่อยอดผลงานออกมาเป็นชิ้นงาน หรือผลิตภัณฑ์หลัก /
ไฮไลท์ของแต่ละหลักสูตร เพ่ือน ามาแสดง หรือจ าหน่ายในงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย 

- บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการให้นักศึกษาระหว่างเรียน โดยจัดกิจกรรมความร่วมมือในการ
ฝึกประสบการณ์กับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) ของมหาวิทยาลัย 
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- ทุกหลักสูตรต้องเน้นการปฏิบัติงานจริงระหว่างเรียน ในสถานประกอบการ เพ่ือให้เกิด
แนวคิด และทักษะการปฏิบัติงาน ทั้งในรูปแบบสหกิจศึกษา และ Worked Integrated Learning (WIL) โดย
จัดตั้งหน่วยงานกลาง ทีมงานที่ท าหน้าที่บริหารจัดการ 

- จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนให้กับนักศึกษา ในด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมสอนเสริม ปรับพ้ืนฐาน
ให้กับนักศึกษาใหม่ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน กิจกรรมวิชาการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษาแต่ละหลั กสูตร  
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ด้านวิชาการเพ่ือปลูกจิตส านึกในการมีจิตอาสาพ่ีสอนน้อง  กิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพ
เสริมส าหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

(2) จัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดโครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพต่างๆ ให้กับ
นักศึกษาในแต่ละหลักสูตร เช่น 

- โครงการอบรมการใช้ การดูแลรักษา การทวนสอบ เครื่องมือวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานที่จ าเป็นใน
ห้องปฏิบัติการ 

- โครงการอบรมระบบคุณภาพและการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่จ าเป็นของแต่ละหลักสูตร 
เช่น  GMP HACCP ISO เป็นต้น 

- โครงการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ให้กับนักศึกษา  และการแข่งขันทักษะวิชาการ 
วิชาชีพ ของแต่ละหลักสูตร 

- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
(3) จัดหางบประมาณสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ ทั้งที่จัดโดย

มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายนอก เพ่ือเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  
 

ค.  ด้านกิจกรรมนักศึกษา 
(1) ก าหนดแผนการท ากิจกรรมนักศึกษาให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา 
(2) จัดตั้งคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา ก ากับติดตามการด าเนินกิจกรรมของสโมสร

นักศึกษาของคณะฯ และระหว่างคณะในมหาวิทยาลัย โดยทุกสาขาวิชามีส่วนร่วมด าเนินการ 
(3) ส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ หรือวิชาชีพ และกิจกรรมกีฬา 
(4) จัดโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการประกันคุณภาพ และการท างานอย่างเป็นระบบตาม

วงจรคุณภาพให้กับนักศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา 
(5) จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา ให้มีภาวะผู้น า กล้าคิด กล้าแสดงออก 

ปรับตัวและท างานกับผู้อื่นได้ มีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีมารยาทสากล 
(6) จัดกิจกรรมปลูกฝังการมีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองที่ดี การปฏิบัติตามกฏระเบียบสังคม ความ

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดิน เป็นต้น 
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3.1.2  ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ชุมชน สังคม ได้รับประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำร สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้อย่ำง

เข้มแข็ง และยั่งยืน 
เป้าหมายผลผลิต 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผน 64 
เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ โครงการ 2 (1)* 
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 90 
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  บาท 1,600,000 

(1,600,000)* 
หมายเหตุ : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) งบประมาณ จากกระทรวง 
อว. จ านวน 3 โครงการ 

1.  โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ
ชุมชน ชุมชนทุ่งควายกิน งบประมาณ 800,000 บาท 

2.  โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ
ชุมชน ชุมชนทางเกวียน งบประมาณ 800,000 บาท 

3.  โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ
ชุมชน ชุมชนหนองขาม งบประมาณ 1,600,000 บาท (รอผลการพิจารณา)* 

 

แนวทางและนโยบายการพัฒนาด้านบริการวิชาการแก่สังคมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระยะ   
3 ปี (2563-2565) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมีเอกลักษณ์ คือ “มหาวิทยาลัยน าความรู้สู่สังคม” ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงการมีจุดเน้นในเรื่องของการบริการวิชาการให้กับสังคม และชุมชน โดยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสังคม ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ที่จะต้องด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย มีดังนี้ 

(1) พัฒนาระบบกลไกด้านการบริการวิชาการของคณะ มีการก าหนดเป้าหมายและทิศทางการ
พัฒนาด้านการบริการวิชาการให้ชัดเจน  

(2) ตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านบริการวิชาการของคณะฯ  โดยมีตัวแทนจากทุกสาขาวิชาเข้า
ร่วมด าเนินการ 

(3) ด าเนินการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการวิชาการ เน้นการลงพ้ืนที่สู่กลุ่มหรือชุมชน  และ
ด าเนินโครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนองตามความต้องการของชุมชน หรือผู้รับบริการอย่างแท้จริง 

(4) วางแผนและก ากับติดตามผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการให้เป็นไปตามแผน  สรุปผลการ
ด าเนินงาน ประเมินความส าเร็จของโครงการ และประชุมหาข้อสรุปเพื่อวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน 
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(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับพันธกิจด้านอ่ืนๆ เช่น การบูรณา
การการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และ /หรือการวิจัย 

(6) จัดท าแผนการบริการวิชาการท่ีสามารถด าเนินการร่วมกันระหว่างศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ในการด าเนินงานให้กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

(7) จัดตั้งหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ของคณะฯ  อย่างเป็น
รูปธรรม 

 

3.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลผลิตท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือบูรณาการและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความเป็นไทย 
เป้าหมายผลผลิต 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผน 
เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม โครงการ 1* 
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา : โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 90 
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบที่ได้รับจัดสรร บาท - 

*หมายเหตุ : เป็นการเข้าร่วมโครงการอบรมการเรียนรู้เอกลักษณ์ของอาหารไทย อาหารท้องถิ่น และวัฒนธรรมการรับประทาน
อาหาร เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและบริการ จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ  19 มีนาคม 2564 

 
แนวทางและนโยบายการพัฒนาด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
ความเป็นไทย ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระยะ 3 ปี (2563-2565) 

 งานด้านการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นอีกหนึ่งในพันธ
กิจที่อุดมศึกษาจะต้องถือปฏิบัติ เพ่ือสืบสานและธ ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม แนวทางการพัฒนาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีดังต่อไปนี้ 
 

(1) จัดท าแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ที่สนับสนุนงานด้านการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น 

- โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน 
- โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
- โครงการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย และการใช้สินค้าไทย 
- โครงการประเพณีอาหารและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- โครงการตามรอยปราชญ์ชาวบ้าน 
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- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา และประเพณีนิยม ร่วมกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน
ภายนอก 

- สนับสนุนการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม  ของนักศึกษาระหว่าง
สถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศ และประเทศในกลุ่มอาเซียน 

(2) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน และ/ 
หรือการบริการวิชาการ /การวิจัย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงานและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ภูมิ
ปัญญา  
3.2  แผนงานบุคลากร และการบริหารจัดการ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างหน่วยงานที่มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
 การพัฒนาด้านบุคลากร 

       จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมีแผนพัฒนาด้านบุคลากร ดังนี้ 
1. แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

(1) สนับสนุนให้คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน 
(2) จัดโครงการอบรมให้ความรู้กับคณาจารย์เพ่ือท าผลงานวิชาการ 
(3) จัดหางบประมาณสนับสนุนการผลิตต ารา หนังสือ ผลงานวิชาการ ของคณาจารย์ 
(4) สร้างแรงจูงใจการให้รางวัลแก่ผู้ที่ได้ผลงานวิชาการ 
(5) สนับสนุนการพัฒนาตนเองของคณาจารย์ ในทุกๆ ด้าน เช่น การอบรม สัมมนา ศึกษาดู

งาน  การน าเสนอผลงาน การพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
(6) ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพ่ือพัฒนาอาจารย์ในการ

ฝังตัวในสถานประกอบการ  
(7) พัฒนาอาจารย์ให้มีความสามารถ/ศักยภาพ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ

ปฏิบัติงานได้เพ่ิมข้ึน รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
 

2. แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  
(1) วางแผนการพัฒนาตนเองของสายสนับสนุน ให้เข้ารับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

สายงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(2) พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งตามสายอาชีพที่สูงขึ้น 
(3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการ

ระบบการปฏิบัติงาน 
(4) พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และการสื่อสารให้กับบุคลากรสายสนับสนุน 

3. ธ ารงรักษาบุคลากรให้คงอยู่ 
(1) สร้างขวัญก าลังใจ 
(2) ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีความสามารถสูง (talent) ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/พัฒนา

งานของคณะในรูปแบบต่างๆ 
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(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม  
(4) สร้างงานและให้ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
บริหารจัดการคณะฯ ด้วยหลักธรรมาภิบาล ความเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีแผนในการ

บริหารจัดการ ดังนี้ 
(1) วางระบบกลไกการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานของคณะฯ ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(2) การพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ด ารงต าแหน่งงานในคณะฯ ยึดหลักการมีคุณสมบัติเหมาะสม มี

ความรู้ความสามารถ ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
(3) การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนจากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
(4) บริหารจัดการด้านการเงิน โดยวางแผนการใช้งบประมาณอย่างรัดกุม ก ากับติดตามความ

คืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานให้ทุกภาคส่วนรับทราบ 
(5) บริหารงานของคณะฯ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งจากบนลงล่าง และรับฟังความ

คิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาจากล่างข้ึนบน 
(6) จัดให้มีการท าประชาพิจารณ์ในเรื่องที่มีความส าคัญ หรือมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

ภายในองค์กร 
(7) ส่งเสริมการท ากิจกรรมสร้างสรรค์ของบุคลากรในองค์กรร่วมกัน เช่น การแข่งขันกีฬาประจ าปี 

การจัดงานเลี้ยง การท าบุญตามโอกาส 
(8) ปลูกฝังค่านิยมขององค์กรในเรื่องความสามัคคีของหมู่คณะ และความกระตือรือร้นในการ

ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ 
(9) บริหารงานของคณะฯ ในรูปคณะกรรมการด้านต่างๆ โดยมีตัวแทนจากทุกสาขาวิชาเข้ามามีส่วน

ร่วมในการด าเนินงานของคณะฯ 
(10) ปรับโครงสร้างการบริหารภายในให้สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัตงาน และเกิดความรวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพ 
(11) น าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและการตัดสินใจ 

 
3.3   แผนงานด้านการวิจัย 
  งานวิจัยเป็นหัวใจส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ปัญหาที่พบในปัจจุบัน คือจ านวน
งานวิจัยของคณาจารย์ยังมีอยู่น้อย ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ยังมีจ านวนน้อย การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ก็
ยังมีน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนคณาจารย์ที่มีอยู่ และงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยยังมีไม่ทั่วถึง แนวทางในการ
พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการวิจัย มีดังนี้ 

(1)  พัฒนาระบบกลไกด้านการวิจัยของคณะ มีการก าหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาด้านการวิจัยให้
ชัดเจน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยประเทศ ได้แก่ EECi และ Thailand 4.0 
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(2)  ก าหนดให้การด าเนินงานวิจัยเป็นพันธกิจส าคัญที่จะต้องปฏิบัติ ทุกหลักสูตรจะต้องรับผิดชอบตัวชี้วัด
การมีผลงานวิจัยอย่างน้อยหลักสูตรละ 1 เรื่อง/โครงการ 

(3)  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนวิจัยทั้งภายใน และภายนอกให้
ได้มากขึน้ โดยใช้ช่องทางการจัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ และกระบวนการการจัดการความรู้ (KM) ด้านการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง 

(4)  สนับสนุนระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยง ให้มีส่วนช่วยเหลือนักวิจัยหน้าใหม่ภายในคณะฯ ให้มากขึ้น ทั้งใน
รูปแบบการท าวิจัยร่วมกัน การให้ค าแนะน าปรึกษา การตรวจอ่านแก้ไขข้อเสนอโครงการ 

(5)  จัดหางบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกให้มากขึ้น โดยให้คณาจารย์รวมกลุ่มการท า
วิจัยร่วมกันในลักษณะชุดโครงการวิจัย และมีผู้ร่วมวิจัยจากภายนอก เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมโอกาสในการ
ขอทุนวิจัยให้มากขึ้น 

(6)  ผลักดันให้ภาระงานด้านการวิจัยทุกรูปแบบ มีผลต่อการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  และจัดหาทุน
สนับสนุนรางวัลให้กับผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือมีผลงานการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งทุน
สนับสนุนการเขียนหนังสือ ต ารา และสิ่งประดิษฐ์ การขอทรัพย์สินทางปัญญา 

(7)  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบูรณาการการวิจัยเข้ากับพันธกิจด้านอ่ืนๆ เช่นการบูรณาการการวิจัยกับการ
เรียนการสอน และ /หรือการบริการวิชาการ 

(8)  ตั้งคณะท างานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือการพัฒนาต่อ
ยอดเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ประกอบการ การผลิตสินค้าและบริการจากองค์ความรู้ที่พัฒนาจากผลงานวิจัยของ
คณาจารย์ เพ่ือหารายได้ให้กับคณะฯ 
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ความเชื่อมโยงพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
2564 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ&
วันที่

ด าเนินการ 
1. บริหารจัดการสู่
องค์กรคุณภาพ 

1. ส่งเสริม
สนับสนุนให้มี
การบริหาร
จัดการองค์กร
สู่องค์คุณภาพ 
 

1.1  เป็นองค์กรที่
มีระบบการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ
ภายใต้หลกั      
ธรรมาภิบาล 

1.1.1 ร้อยละของ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการ
บริหารจัดการเชิงธรร
มาภิบาลของผู้บริหาร
ทุกระดับ 

80 
 
 
 

S1.1 น าหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารองค์กร
ในทุกระดับ 
 
 

S1.1.1 ร้อยละ
ความพึงพอใจต่อ
การบริหารจัดการ
เชิงธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารทุก
ระดับ 

80 
 

 

1. การประชุมบุคลากร
สายวิชาการก่อนปิด
ภาคการศึกษา 2/63 
2. การประชุมบุคลากร
ก่อนการเปิดภาค
การศึกษา 1/64  
3. การประเมินความพึง
พอใจต่อการบริหาร
จัดการเชิงธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารทุกระดับ 

 ผู้บริหารคณะ 
10 พ.ย.63 

 
ผู้บริหารคณะ 

ก.ค.64 
 

หัวหน้านสนง. 
พ.ค.64 

S1.2 ปรับปรุงระบบการ
ท างานให้มีคุณภาพ เพือ่
เพิ่มสภาพคล่องในการ
บริหารจัดการ 
 

S1.2.1 จ านวน
ระบบการบริหาร
ที่ใช้ PDCA ใน
การก ากับติดตาม
กระบวนการ
บริหาร 

1 
 
 
 
 

 

1. การจัดท าแผน     
กลยุทธ์ดา้นต่างๆ 

 คณบดี/ 
รองคณบดีทุก
ฝ่าย/หวัหน้า
ส านักงาน 
มี.ค.64 

S1.2.2 จ านวน 
SOP ที่ใช้ใน
กระบวนการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 
 
 
 

 

1. การจัดท า SOP ของ
หน่วยงานสนับสนุน
คณะ 
2. การพิจารณาการ
จัดท า SOP ของหน่วย 
งานสนับสนุนคณะ 

 บุคลากร
สายสนันสนุน 

พ.ค.64 
คณะกรรมการ
บริหารคณะ 

มิ.ย.64 
S1.2.3 ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่
มีต่อการให้บริการ 

75 1. การประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่
มีต่อการให้บริการ 

 หัวหน้าส านักงาน
คณบดี 
มิ.ย.64 
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ความเชื่อมโยงพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
2564 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ&
วันที่

ด าเนินการ 
1. บริหารจัดการสู่
องค์กรคุณภาพ 

1. ส่งเสริม
สนับสนุนให้มี
การบริหาร
จัดการองค์กร
สู่องค์คุณภาพ 
 

1.1  เป็นองค์กรที่
มีระบบการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ
ภายใต้หลกัธรร
มาภิบาล 

1.1.1 ร้อยละของ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการ
บริหารจัดการเชิงธรร
มาภิบาลของผู้บริหาร
ทุกระดับ 

80 
 
 
 

S1.3 ปรับปรุงการ
ตรวจสอบและควบคุมที่มี
คุณภาพ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
บริหารจัดการ 

S1.3.1 ร้อยละ
การเบิกจา่ยเมื่อ
เทียบกับงบ 
ประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 

95 
 
 
 
 

1. การจัดท ารายงานผล
การเบิกจา่ยงบประมาณ 
ทุกไตรมาส 
2. การรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณราย
ไตรมาส 
3. การขออนุมัติปรับ
แผนการเบิกจา่ย
งบประมาณกรณีจ าเป็น 

- 
 
 
- 
 
 
- 

เจ้าหน้าที่การเงิน 
ทุกไตรมาศ 

 
รองคณบดีฝ่าย
บริหารและแผน 

ทุกไตรมาส 
รองคณบดีฝ่าย
บริหารและแผน 
ไตรมาส 2, 3 

S1.3 ปรับปรุงการ
ตรวจสอบและควบคุมที่มี
คุณภาพ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
บริหารจัดการ 

S1.3.2 ร้อยละ
ของความส าเร็จ
ในการบริหาร
ความเส่ียงและ
การควบคุม
ภายในของคณะ 

80 
 

1. การจัดท าแผนบริหาร
ความเส่ียงและการควบคุม
ภายในของคณะ 
2. การก ากับติดตามผลการ
บริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายในของคณะ 
3. การรายงานผลการ
บริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายในของคณะ 

- 
 
 
- 
 
 
- 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง
และการควบคุม
ภายในของคณะ/
รองคณบดีฝ่าย
บริหารและแผน 

ก.ย.64 
 
 

S1.3.3 คะแนนผล
การประเมิน
คุณภาพของคณะ 

มากกว่า 
3.69 

 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการตรวจ
ประเมินคุณภาพคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

88,000 งานประกัน
คุณภาพ 
ก.ย.64 
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ความเชื่อมโยงพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
2564 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ&
วันที่

ด าเนินการ 
1. บริหารจัดการสู่
องค์กรคุณภาพ 

1. ส่งเสริม
สนับสนุนให้มี
การบริหาร
จัดการองค์กร
สู่องค์คุณภาพ 
 

1.1  เป็นองค์กรที่
มีระบบการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ
ภายใต้หลกัธรร
มาภิบาล 

1.1.1 ร้อยละของ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการ
บริหารจัดการเชิงธรร
มาภิบาลของผู้บริหาร
ทุกระดับ 

80 
 
 
 

S1.3 ปรับปรุงการ
ตรวจสอบและควบคุมที่มี
คุณภาพ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
บริหารจัดการ 

S1.3.3 คะแนน
ผลการประเมิน
คุณภาพของคณะ 

มากกว่า 
3.69 

 

1. กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการการตรวจ
ประเมินคุณภาพระดับ
หลักสูตรของคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
2. กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดม 
ศึกษาของคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
3. กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาส านักงาน
คณบดี คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ประธานหลกัสูตร 
ส.ค.64 

 
 
 
 

ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 
ก.ย.64 

 
 
 
 
 

หัวหน้าส านักงาน
คณบดี 
ส.ค.64 

S1.3.4 ร้อยละ
ของความส าเร็จ
ของตัวชี้วัดของ
แผนพัฒนาคณะที่
บรรลุเป้าหมาย 

100 
 

1. ทบทวนแผนกลยุทธ์
การพัฒนาคณะ 
 
 
 

- 
 
 

คณะกรรมการ
ทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคณะ 
14 ธ.ค.63 
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พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย 
2564 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ&
วันที่

ด าเนินการ 
1. บริหารจัดการสู่
องค์กรคุณภาพ 

1. ส่งเสริม
สนับสนุนให้มี
การบริหาร
จัดการองค์กร
สู่องค์คุณภาพ 
 

1.1  เป็นองค์กรที่
มีระบบการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ
ภายใต้หลกัธรร
มาภิบาล 

1.1.1 ร้อยละของ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการ
บริหารจัดการเชิงธรร
มาภิบาลของผู้บริหาร
ทุกระดับ 

80 
 

S1.3 ปรับปรุงการ
ตรวจสอบและควบคุมที่มี
คุณภาพ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
บริหารจัดการ 

S1.3.4 ร้อยละ
ของความส าเร็จ
ของตัวชี้วัดของ
แผนพัฒนาคณะที่
บรรลุเปา้หมาย 

100 
 

2. การก ากับติดตาม
ความส าเร็จของตัวชีว้ัด
ของแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาคณะ 
3. การรายงานผล
ความส าเร็จของตัวชีว้ัด
ของแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาคณะ 

- 
 
 
 
- 

ฝ่ายบริหารและ
แผน 

ก.ย.64 
 

ฝ่ายบริหารและ
แผน 

ก.ย.64 
 

     
 
 

 S1.3.5 ร้อยละ
ความส าเร็จใน
การปฏิบัติตาม
แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 

80 1. ทบทวนแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน 
2. การก ากับติดตาม
ความส าเร็จของตัวชีว้ัด
ของแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 
3. การรายงานผล
ความส าเร็จของตัวชีว้ัด
ของแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 

- 
 
- 
 
 
 
- 

คณะกรรมการ
บริหารคณะ 

ฝ่ายบริหารและ
แผน 

ก.ย.64 
 

ฝ่ายบริหารและ
แผน 

ก.ย.64 
 

S1.4 น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการ เพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลการตัดสินใจใน
การบริหาร 

S1.4.1 จ านวน
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใช้ใน
การบริหารจัดการ
องค์กร 

1 
 
 
 

 

1. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านวิชาการและวิจยั 

- คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี

สารสนเทศคณะ
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
มี.ค.64 
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พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
2564 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
&วันที่

ด าเนินการ 
1. บริหารจัดการสู่
องค์กรคุณภาพ 

1. ส่งเสริม
สนับสนุนให้มี
การบริหาร
จัดการองค์กร
สู่องค์คุณภาพ 
 

1.1  เป็นองค์กรที่
มีระบบการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ
ภายใต้หลกัธรร
มาภิบาล 

1.1.1 ร้อยละของ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการ
บริหารจัดการเชิงธรร
มาภิบาลของผู้บริหาร
ทุกระดับ 

80 
 
 
 

S1.5 ยกระดับ
สมรรถนะของบุคลากร
ของคณะ 

S1.5.1 ร้อยละของ
บุคลากรสายสนับสนุนที่
ได้รับการพัฒนาให้มี
สมรรถนะ/ศักยภาพ
สูงขึ้น 

35 
 

   

S1.5.2 ร้อยละของ
บุคลากรสายสนับสนุนที่
เข้าสู่การเตรียมความ
พร้อมในการขอก าหนด
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

10 
 

- แผนการเตรียมความ
พร้อมในการขอก าหนด
ต าแหน่งที่สูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
- การก ากับติดตามการ
ด าเนินการเตรียมความ
พร้อมในการขอก าหนด
ต าแหน่งตามแผน 

- หัวหน้า
ส านักงาน 
มี.ค.64 

 
หัวหน้า

ส านักงาน 
ก.ย.64 

S1.5.3 ร้อยละของ
บุคลากรสายวิชาการที่
ได้รับการพัฒนาให้มี
สมรรถนะ/ศักยภาพ
สูงขึ้น 

35 
 
 
 

 

   

S1.5.4 ร้อยละของ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
(ศ./รศ./ผศ.) ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

21 
 

   

S1.5.5 ร้อยละของ
อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าต่อ
อาจารย์ประจ า 

35 
 

1. ก ากับติดตามผล
ความส าเร็จในการ ศกึษา
ต่อของอาจารย์ให้เป็นไป
ตามแผน 
2. ส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาต่อของอาจารย ์

- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ

แผน 
ก.ย.64 
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ความเชื่อมโยงพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
2564 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ&
วันที่

ด าเนินการ 
2. ผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อ
ตอบสนองการ
พัฒนาประเทศ 

2. ผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติด้าน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เพื่อตอบสนอง
การพัฒนา
ประเทศ 

2.1 พัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และหลักสูตรที่มี
ความหลากหลาย
ตรงตามความ
ต้องการในการ
พัฒนาประเทศ
และกลุ่ม
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

2.1.1  ร้อยละของ
หลักสูตรที่ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐาน
อุดมศึกษาที่เป็นที่
ยอมรับและตรงตาม
ความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 
สอดคล้องกับกลุ่ม
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 
 
2.1.2 ร้อยละของ
ความพึงพอใจต่อผู้ใช้
บัณฑิต 
 
2.1.3 ร้อยละการ
ส าเร็จการศึกษาตาม
เวลาที่ก าหนดใน
หลักสูตร 
 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 

80 

S2.1 พัฒนาหลักสูตร 
(หลักสูตรปกติ/หลักสูตร
ระยะสั้น) ที่มีคุณภาพที่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
ชาติและตลาดแรงงาน 
รองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของ Thailand 
4.0 และ EEC และ
สามารถเรียนรู้ได้ตลอด
ชีวิต 

S2.1.1 ร้อยละ
ของจ านวน
หลักสูตรที่มี
มาตรฐานตาม
กรอบ TQF 

100 
 
 
 

 

1. โครงพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชา
วิทยาการคอมพวิเตอร์ 
 
2. โครงพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชา
นวัตกรรมเครื่องดื่ม 
(หลักสูตรใหม่) 
3. โครงพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

30,000 
 
 
 

30,000 
 
 
 

30,000 
 
 

 

สาขาวิชา
วิทยาการ

คอมพิวเตอร์  
มี.ค.64 

ดร.วรีภรณ์  
รัตนนิสสัย 
มี.ค.64 

 
สาขาวิชเทคโน  
โลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร  

ก.ค.64 
S2.1.2 ร้อยละ
ของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ได้
งานท าหรือ
ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

80 1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี 
 

80,000 ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 

ก.ค.64 

S2.1.3 ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต
ตามมาตรฐาน 

80 
 
 

 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี 

80,000 ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 

ก.ค.64 

S2.1.4 ร้อยละ
ของบัณฑิตที่ได้
ผลตอบแทน
เทียบเท่าค่า
มาตรฐาน
กระทรวงแรงงาน 

80 
 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักย 
ภาพนกัศึกษาดา้นภาษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 

13,000 
 

 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 
15 ธ.ค.64 
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ความเชื่อมโยงพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
2564 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ&
วันที่

ด าเนินการ 
2. ผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อ
ตอบสนองการ
พัฒนาประเทศ 

2. ผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติด้าน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เพื่อตอบสนอง
การพัฒนา
ประเทศ 

2.1 พัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และหลักสูตรที่มี
ความหลากหลาย
ตรงตามความ
ต้องการในการ
พัฒนาประเทศ
และกลุ่ม
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

2.1.1  ร้อยละของ
หลักสูตรที่ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐาน
อุดมศึกษาที่เป็นที่
ยอมรับและตรงตาม
ความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 
สอดคล้องกับกลุ่ม
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 
 
2.1.2 ร้อยละของ
ความพึงพอใจต่อผู้ใช้
บัณฑิต 
 
2.1.3 ร้อยละการ
ส าเร็จการศึกษาตาม
เวลาที่ก าหนดใน
หลักสูตร 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 

80 
 

S2.1 พัฒนา
หลักสูตร (หลักสูตร
ปกติ/หลักสูตรระยะ
สั้น) ที่มีคุณภาพที่
ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติและ
ตลาดแรงงาน 
รองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของ 
Thailand 4.0 และ 
EEC และสามารถ
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

S2.1.4 ร้อยละของ
บัณฑิตที่ได้
ผลตอบแทนเทียบเท่า
ค่ามาตรฐานกระทรวง
แรงงาน 

80 
 

กิจกรรมที่ 3 เตรียม
ความพร้อมสู่การ
ท างาน 

30,000 ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 
1 ก.พ.64 

S2.1.5 ผลการทดสอบ
ภาษา อังกฤษของ
นักศึกษาผ่านตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
(CEFR) 

A2 
 
 
 
 

 

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาด้าน
ภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. กิจกรรมการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
3. กิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะภาษา 
อังกฤษ 

 
 
 
 

13,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 
15 ธ.ค.63 

ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย/ ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 

ก.พ.64 
ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย/ ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 

มี.ค.64 
S2.1.6 ร้อยละของ
นักศึกษาที่มีผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสมไม่ได้
ตามเกณฑ์ (นโยบาย) 

10 
 

การทวนสอบผล
การศึกษาประจ าภาค
การศึกษา 

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 
ม.ค..64, มี.ค.64 
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ความเชื่อมโยงพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
2564 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ&
วันที่

ด าเนินการ 
2. ผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อ
ตอบสนองการ
พัฒนาประเทศ 

2. ผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติด้าน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เพื่อตอบสนอง
การพัฒนา
ประเทศ 

2.1 พัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และหลักสูตรที่มี
ความหลากหลาย
ตรงตามความ
ต้องการในการ
พัฒนาประเทศ
และกลุ่ม
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

2.1.1  ร้อยละของ
หลักสูตรที่ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐาน
อุดมศึกษาที่เป็นที่
ยอมรับและตรงตาม
ความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 
สอดคล้องกับกลุ่ม
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 
 
2.1.2 ร้อยละของ
ความพึงพอใจต่อผู้ใช้
บัณฑิต 
 
2.1.3 ร้อยละการ
ส าเร็จการศึกษาตาม
เวลาที่ก าหนดใน
หลักสูตร 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 

80 

S2.1 พัฒนาหลักสูตร 
(หลักสูตรปกติ/หลักสูตร
ระยะสั้น) ที่มีคุณภาพที่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
ชาติและตลาดแรงงาน 
รองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของ Thailand 
4.0 และ EEC และ
สามารถเรียนรู้ได้ตลอด
ชีวิต 

S2.1.7 ร้อยละ
ของจ านวน
หลักสูตรที่ผ่าน
การน าเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย 

100 
 
 
 

 

1. การพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรเทคโนโลยี 
ชีวภาพ 
2. การพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรอุตสาหกรรม
อาหารและการบรกิาร 
 
3. โครงพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชา
วิทยาการคอมพวิเตอร์
กิจกรรมที่ 1 ประชุม
อภิปรายยกร่างเพื่อพัฒนา
หลักสูตรสาขาวิชา
วิทยาการคอมพวิเตอร์ 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมและ
อภิปรายวิพากษ์เพือ่พัฒนา
หลักสูตรสาขาวิชา
วิทยาการคอมพวิเตอร์ 
4. โครงพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชา
นวัตกรรมเครื่องดื่ม 
(หลักสูตรใหม่) 
กิจกรรมที่ 1 ประชุม
อภิปรายเพื่อวิเคราะห์
ความพร้อมของการเปิด
หลักสูตรสาขาวิชา 
นวัตกรรมเครื่องดื่ม 
(หลักสูตรใหม่) 

- 
 
 
- 
 
 
 

(30,000) 
 
 

15,000 
 
 
 

15,000 
 
 
 

(30,000) 
 
 
 

10,850 
 
 
 
 
 

สาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ 

ม.ค.64 
สาขาวิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาห

กรรมเกษตร 
ก.พ.64 

สาขาวิชา
วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
24 ธ.ค.63 

 
 
 

มี.ค.64 
 
 
 

ดร.วรีภรณ์  
รัตนนิสสัย 

 
 

23 ธ.ค.63 
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ความเชื่อมโยงพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
2564 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ&
วันที่

ด าเนินการ 
2. ผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อ
ตอบสนองการ
พัฒนาประเทศ 

2. ผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติด้าน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เพื่อตอบสนอง
การพัฒนา
ประเทศ 

2.1 พัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และหลักสูตรที่มี
ความหลากหลาย
ตรงตามความ
ต้องการในการ
พัฒนาประเทศ
และกลุ่ม
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

2.1.1  ร้อยละของ
หลักสูตรที่ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐาน
อุดมศึกษาที่เป็นที่
ยอมรับและตรงตาม
ความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 
สอดคล้องกับกลุ่ม
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 
 
2.1.2 ร้อยละของ
ความพึงพอใจต่อผู้ใช้
บัณฑิต 
 
2.1.3 ร้อยละการ
ส าเร็จการศึกษาตาม
เวลาที่ก าหนดใน
หลักสูตร 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 

80 

S2.1 พัฒนาหลักสูตร 
(หลักสูตรปกติ/หลักสูตร
ระยะสั้น) ที่มีคุณภาพที่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
ชาติและตลาดแรงงาน 
รองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของ Thailand 
4.0 และ EEC และ
สามารถเรียนรู้ได้ตลอด
ชีวิต 

S2.1.7 ร้อยละ
ของจ านวน
หลักสูตรที่ผ่าน
การน าเสนอต่อ
สภา
มหาวิทยาลัย 

100 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมอภปิราย 
ยกร่างเพื่อพัฒนาหลักสูตร
สาขาวิชา นวัตกรรมเครื่องดื่ม 
(หลักสูตรใหม่) 
5. โครงพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมอภปิราย
ยกร่างเพื่อพัฒนาหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมและ
อภิปรายวิพากษ์เพือ่พัฒนา
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

19,150 
 
 
 

(30,000) 
 
 
 

15,000 
 
 
 

15,000 
 

มี.ค.64 
 
 
 

สาขาวิชา
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ
การส่ือสาร 
เม.ย.64 

 
 
 

ก.ค.64 

S2.1.8 ร้อยละ
ของหลักสูตรที่มี
การจัดการเรียน
การสอนร่วมกบั
สถานประกอบ 
การในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น สหกิจ
ศึกษา, WIL, 
EEC Model 
และอื่นๆ 

100 
 

1. โครงพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
 
2. โครงพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรม
เครื่องดื่ม (หลักสูตรใหม่) 
3. โครงพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

30,000 
 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

 

สาขาวิชา
วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
มี.ค.64 

ดร.วรีภรณ์  
รัตนนิสสัย 
มี.ค.64 

สาขาวิชา
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ
การส่ือสาร 

ก.ค.64 
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ความเชื่อมโยงพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
2564 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ&
วันที่

ด าเนินการ 
2. ผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อ
ตอบสนองการ
พัฒนาประเทศ 

2. ผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติด้าน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เพื่อตอบสนอง
การพัฒนา
ประเทศ 

2.1 พัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และหลักสูตรที่มี
ความหลากหลาย
ตรงตามความ
ต้องการในการ
พัฒนาประเทศ
และกลุ่ม
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

2.1.1  ร้อยละของ
หลักสูตรที่ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐาน
อุดมศึกษาที่เป็นที่
ยอมรับและตรงตาม
ความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 
สอดคล้องกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 
2.1.2 ร้อยละของ
ความพึงพอใจต่อผู้ใช้
บัณฑิต 
 
2.1.3 ร้อยละการ
ส าเร็จการศึกษาตาม
เวลาที่ก าหนดใน
หลักสูตร 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 

80 

S2.2 พัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรที่มีการบูรณา
การกับสาขาอื่นๆ ให้มี
ความยืดหยุ่นหลากหลาย
ตรงตามความต้องการ
ของกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายใน EEC 
 
 
 
 
 
 

S2.2.1 จ านวน
รายวิชาที่มีการ 
บูรณาการให้มี
ความยืดหยุ่น
หลากหลายตรง
ตามความต้องการ
ของกลุ่ม
อุตสาหกรรม
เป้าหมายใน EEC 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. โครงพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชา
วิทยาการคอมพวิเตอร์
กิจกรรมที่ 1 ประชุม
อภิปรายยกร่างเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชา
วิทยาการคอมพวิเตอร์ 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมและ
อภิปรายวิพากษ์เพือ่
พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชา
วิทยาการคอมพวิเตอร์ 
2. โครงพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชา
นวัตกรรมเครื่องดื่ม 
(หลักสูตรใหม่) 
กิจกรรมที่ 1 ประชุม
อภิปรายเพื่อวิเคราะห์
ความพร้อมของการเปิด
หลักสูตรสาขาวิชา 
นวัตกรรมเครื่องดื่ม 
(หลักสูตรใหม่) 
กิจกรรมที่ 2 ประชุม
อภิปราย ยกร่างเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชา 
นวัตกรรมเครื่องดื่ม 
(หลักสูตรใหม่) 

(30,000) 
 
 

15,000 
 
 
 

15,000 
 
 
 

(30,000) 
 
 
 

10,850 
 
 
 
 
 

19,150 
 
 
 

 

สาขาวิชา
วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
24 ธ.ค.63 

 
 
 

มี.ค.64 
 
 
 

ดร.วรีภรณ์  
รัตนนิสสัย 

 
 

23 ธ.ค.63 
 
 
 
 
 

มี.ค.64 
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ความเชื่อมโยงพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
2564 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ&
วันที่

ด าเนินการ 
2. ผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อ
ตอบสนองการ
พัฒนาประเทศ 

2. ผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติด้าน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เพื่อตอบสนอง
การพัฒนา
ประเทศ 

2.1 พัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และหลักสูตรที่มี
ความหลากหลาย
ตรงตามความ
ต้องการในการ
พัฒนาประเทศ
และกลุ่ม
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 
 

2.1.1  ร้อยละของ
หลักสูตรที่ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐาน
อุดมศึกษาที่เป็นที่
ยอมรับและตรงตาม
ความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 
สอดคล้องกับกลุ่ม
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 
 
2.1.2 ร้อยละของ
ความพึงพอใจต่อผู้ใช้
บัณฑิต 
 
2.1.3 ร้อยละการ
ส าเร็จการศึกษาตาม
เวลาที่ก าหนดใน
หลักสูตร 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 

80 

S2.2 พัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรที่มีการบูรณา
การกับสาขาอื่นๆ ให้มี
ความยืดหยุ่นหลากหลาย
ตรงตามความต้องการ
ของกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายใน EEC 
 
 
 
 
 
 

S2.2.1 จ านวน
รายวิชาที่มีการ 
บูรณาการให้มี
ความยืดหยุ่น
หลากหลายตรง
ตามความต้องการ
ของกลุ่ม
อุตสาหกรรม
เป้าหมายใน EEC 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. โครงพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 
กิจกรรมที่ 1 ประชุม
อภิปรายยกร่างเพื่อ
พัฒนาหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
กิจกรรมที่ 2 ประชุม
และอภิปรายวิพากษ์
เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

(30,000) 
 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 

15,000 
 

สาขาวิชา
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ
การส่ือสาร 
เม.ย.64 

 
 
 
 
 

ก.ค.64 

S2.3 พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและ
กระบวนการจัดกจิกรรม
ให้ตอบสนองต่อการเป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 

S2.3.1 ร้อยละ
ของกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่
ตอบสนองต่อการ
เป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

90 
 

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
(1) กิจกรรมที่ 1 เสริม 
สร้างทักษะการท างาน
เป็นทีม 
(2) กิจกรรมที่ 2 พัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาด้าน
ภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(80,000) 
 
 
 

25,000 
 
 

13,000 
 
 

 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 

 
1 ธ.ค.63 

 
 

15 ธ.ค.63 
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ความเชื่อมโยงพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
2564 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ&
วันที่ด าเนินการ 

2. ผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อ
ตอบสนองการ
พัฒนาประเทศ 

2. ผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติด้าน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เพื่อตอบสนอง
การพัฒนา
ประเทศ 

2.1 พัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และหลักสูตรที่มี
ความหลากหลาย
ตรงตามความ
ต้องการในการ
พัฒนาประเทศ
และกลุ่ม
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

2.1.1  ร้อยละของ
หลักสูตรที่ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐาน
อุดมศึกษาที่เป็นที่
ยอมรับและตรงตาม
ความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 
สอดคล้องกับกลุ่ม
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 
 
2.1.2 ร้อยละของ
ความพึงพอใจต่อผู้ใช้
บัณฑิต 
 
2.1.3 ร้อยละการ
ส าเร็จการศึกษาตาม
เวลาที่ก าหนดใน
หลักสูตร 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 

80 

S2.3 พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและ
กระบวนการจัดกจิกรรม
ให้ตอบสนองต่อการเป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 

S2.3.1 ร้อยละ
ของกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่
ตอบสนองต่อการ
เป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

90 
 

(3) กิจกรรมที่ 3 เตรียม
ความพร้อมสู่การ
ท างาน 
 
(4) กิจกรรมที่ 4 เตรียม
ความพร้อมนักศึกษา
ใหม่ 

30,000 
 
 
 

12,000 
 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 

มี.ค.64 
ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 

มิ.ย.64 
S2.4 สนับสนุนผู้เรียนให้
สามารถพัฒนาทกัษะ
วิชาชีพ 
 
 
 

S2.4.1 ร้อยละ
ของการประเมิน
ความพึงพอใจ
ของผู้เรียนต่อ
ผู้สอน 

80 
 

   

S2.4.2 จ านวน
โครงการที่
สนับสนุนการ
เรียนรู้ให้เกิดการ
พัฒนาทักษะ
วิชาชีพ 

1 
 

โครงการพัฒนาทักษะ
ก าลังคนของประเทศ 
(Reskill/Upskill/New
skill) เพื่อการมีงานท า
และเตรียมความพร้อม
รองรับการท างานใน
อนาคตหลังวิกฤตการ
ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
หลักสูตร 
ประกาศนียบัตร (Non-
Degree) ชื่อหลักสูตร 
“การผลิตและการแปร
รูปสมุนไพรไทย" 

200,000 สาขาวิชานวัตกรรม
เพื่อสุขภาพและ

ความงาม 
วันที่ 13-15 

พฤศจิกายน 2563 
และวันที่ 21-22 

พฤศจิกายน 2563 
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ความเชื่อมโยงพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
2564 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ &
วันที่ด าเนินการ 

2. ผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อ
ตอบสนองการ
พัฒนาประเทศ 

2. ผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติด้าน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เพื่อตอบสนอง
การพัฒนา
ประเทศ 

2.1 พัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และหลักสูตรที่มี
ความหลากหลาย
ตรงตามความ
ต้องการในการ
พัฒนาประเทศ
และกลุ่ม
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 
 

2.1.1  ร้อยละของ
หลักสูตรที่ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐาน
อุดมศึกษาที่เป็นที่
ยอมรับและตรงตาม
ความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 
สอดคล้องกับกลุ่ม
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 
 
2.1.2 ร้อยละของ
ความพึงพอใจต่อผู้ใช้
บัณฑิต 
 
2.1.3 ร้อยละการ
ส าเร็จการศึกษาตาม
เวลาที่ก าหนดใน
หลักสูตร 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 

80 

S2.5 ท าความร่วมมือ
กับสถาบันที่มีชือ่เสียง
และเป็นที่ยอมรับใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
รองรับการพัฒนาของ
ประเทศ และพื้นที่ใน
เขต EEC 
 
 
 

S2.5.1 จ านวน 
MOU ที่คณะท า
ข้อตกลงกับ
สถาบัน/
หน่วยงาน ต่างๆ 

1 1. บันทึกความเข้าใจความ
ร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนา
ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อรองรับเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) 
ระหว่าง มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
กับ วิทยาลยัอาชวีศึกษาชลบุรี 
2. บันทึกความเข้าใจความ
ร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่าง มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
กับ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. บันทึกความเข้าใจความ
ร่วมมือทางวิชาการ เพือ่
ขับเคลื่อนการพัฒนา 
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสี
เขียว (BCG โมเดล) 
ระหว่าง มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
กับ กลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย 

 ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย/ฝา่ยกจิการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 
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ความเชื่อมโยงพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
2564 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ &
วันที่ด าเนินการ 

2. ผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อ
ตอบสนองการ
พัฒนาประเทศ 

2. ผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติด้าน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เพื่อตอบสนอง
การพัฒนา
ประเทศ 

2.1 พัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และหลักสูตรที่มี
ความหลากหลาย
ตรงตามความ
ต้องการในการ
พัฒนาประเทศ
และกลุ่ม
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 
 

2.1.1  ร้อยละของ
หลักสูตรที่ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐาน
อุดมศึกษาที่เป็นที่
ยอมรับและตรงตาม
ความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 
สอดคล้องกับกลุ่ม
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 
 
2.1.2 ร้อยละของ
ความพึงพอใจต่อผู้ใช้
บัณฑิต 
 
2.1.3 ร้อยละการ
ส าเร็จการศึกษาตาม
เวลาที่ก าหนดใน
หลักสูตร 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 

80 

S2.5 ท าความร่วมมือ
กับสถาบันที่มีชือ่เสียง
และเป็นที่ยอมรับใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
รองรับการพัฒนาของ
ประเทศ และพื้นที่ใน
เขต EEC 
 
 
 

S2.5.2 จ านวน
หลักสูตรที่มีการ
จัดการเรียนการสอน
ร่วมกับสถาน
ประกอบการ/มีการ
เชิญผู้เชี่ยว ชาญจาก
สถานประกอบการ/
หน่วยงานตา่งๆ
มาร่วมสอน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย 

 

  



57 
 

ความเชื่อมโยงพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
2564 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ &
วันที่ด าเนินการ 

2. ผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อ
ตอบสนองการ
พัฒนาประเทศ 

2. ผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติด้าน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เพื่อตอบสนอง
การพัฒนา
ประเทศ 

2.1 พัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และหลักสูตรที่มี
ความหลากหลาย
ตรงตามความ
ต้องการในการ
พัฒนาประเทศ
และกลุ่ม
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 
 

2.1.1  ร้อยละของ
หลักสูตรที่ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐาน
อุดมศึกษาที่เป็นที่
ยอมรับและตรงตาม
ความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 
สอดคล้องกับกลุ่ม
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 
 
2.1.2 ร้อยละของ
ความพึงพอใจต่อผู้ใช้
บัณฑิต 
 
2.1.3 ร้อยละการ
ส าเร็จการศึกษาตาม
เวลาที่ก าหนดใน
หลักสูตร 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 

80 

S2.6 พัฒนา/สนับสนุน
การเรียนรู้ เพื่อเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้ และ
สร้างสรรค์บรรยากาศ
การเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

S2.6.1 ร้อยละ
ของความพึง
พอใจต่อสิ่งสนับ 
สนุนการเรียนรู้ 
เพื่อเสริมกิจกรรม
การเรียนรู้และ
สร้างสรรค์
บรรยากาศการ
เรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน 

85 
 

1. กิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะภาษา 
อังกฤษ 

- คณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ 
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

S2.6.2 จ านวน
รายวิชาที่มีการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เช่น Problem-
based Learning 

10 
 
 
 
 
 

 

1. KM การจัดการเรียน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 
 

- 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย 

 
 

S2.6.3 จ านวน
หัวข้อในรายวิชาที่
มีสื่อการสอนใน
รูปแบบออนไลน์
ต่างๆ เช่น E-
Learning  
MOOCs 

1   ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย 

S2.7 พัฒนาการเรียนรู้ที่
มีองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสู่การสร้าง
ผู้ประกอบการรายใหม ่ 
(กลยุทธ์ใหม*่**) 

S2.7.1 ระดับของ
นักศึกษาที่เป็น
ผู้ประกอบการ
รายใหม ่

1   ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย 
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ความเชื่อมโยงพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
2564 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ &
วันที่ด าเนินการ 

3. พัฒนางานวิจยั 
งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมที่มี
คุณภาพบนพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

3. พัฒนา
งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม
ที่มีคุณภาพบน
พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

3.1 ผลิตผล
งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม ที่เพิ่ม
ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน  

3.1.1 จ านวน
ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ์ถูก
อ้างอิงและเป็นที่
ยอมรับระดับ
นานาชาติ/ชาต ิ
 
3.1.2 จ านวนนักวจิัย
ต่อประชากร 3 ปี ต่อ 
10 คน (คณะละ 1 
คน ในเวลา 3 ปี) 
 
3.1.3 รายได้จากการ
ให้สิทธิในการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญา 

1 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

10,000 

S3.1 สนับสนุนให้ท า
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
และนวัตกรรม เป็นที่
ยอมรับของสังคม และ
น าไปแก้ไขหรือพัฒนา
ชุมชน สังคมได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

S3.1.1 จ านวน
ผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรม เป็นที่
ยอมรับของสังคม 
และน าไปแก้ไข
หรือพัฒนาชุมชน 
สังคมได้ 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณเงินรายได ้
1. ผลของกัวร์กัมต่อ
คุณภาพของวาฟเฟิล
ปราศจากกลูเตนจาก
แป้งฟักทอง 
2. การผลิตเซลลูโลสนา
โนไฟบริลจากปอคิวบา
ด้วยกระบวนการโฮโมจี
ไนเซชันแรงดันสูง 
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
กุนเชียงจากเศษเนื้อ
จระเข้โดยใช้เนื้อไก่เป็น
ส่วนผสม 
แหล่งทุนภายนอก 
1. คุณสมบัติของสายดี
เอ็นเอไวรัสแบบวงกลม
ในเซลลย์ุงที่ติดเช้ือ
ไวรัสเด็งกี่เพื่อศึกษา
กลไกต้านไวรัสในแมลง 

(85,000) 
20,000 

 
 
 

45,000 
 
 
 

20,000 
 
 
 

(920,000) 
450,000 

 

 
อ.อมรรัตน์  
โมราราช 
 
 
ดร.กรณัฏฐ์   
นาคภิบาล 
 
 
ผศ.สายใจ   
จริยาเอกภาส 
 
 
 
ผศ.ดร.นิภาพร  
ก้านทอง 
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ความเชื่อมโยงพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
2564 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ &
วันที่ด าเนินการ 

3. พัฒนางานวิจยั 
งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมที่มี
คุณภาพบนพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

3. พัฒนา
งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม
ที่มีคุณภาพบน
พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

3.1 ผลิตผล
งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม ที่เพิ่ม
ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน  

3.1.1 จ านวน
ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ์ถูก
อ้างอิงและเป็นที่
ยอมรับระดับ
นานาชาติ/ชาต ิ
 
3.1.2 จ านวนนักวจิัย
ต่อประชากร 3 ปี ต่อ 
10 คน (คณะละ 1 
คน ในเวลา 3 ปี) 
 
3.1.3 รายได้จากการ
ให้สิทธิในการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญา 

1 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

10,000 

S3.1 สนับสนุนให้ท า
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
และนวัตกรรม เป็นที่
ยอมรับของสังคม และ
น าไปแก้ไขหรือพัฒนา
ชุมชน สังคมได้ 
 

S3.1.1 จ านวน
ผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรม เป็นที่
ยอมรับของสังคม 
และน าไปแก้ไข
หรือพัฒนาชุมชน 
สังคมได้ 

1 2. การสังเคราะห์ตัวดูด
จับเอมีดอกซิมที่เตรียม
โดยกราฟต์ด้วยการฉาย
รังสีเพื่อแยกโลหะหนัก
ออกจากน้ าเสีย 
3. อิทธิพลของกระบวน 
การแช่ฟอกต่อสมบัติของ
เส้นใยปอคิวบา 
4. นวัตกรรมเวชส าอาง
จากร าขา้วไรซ์เบอรี่ 

250,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 

200,000 

ดร.วรีภรณ์  
รัตนิสสัย 
 
 
 
ดร.กรณัฏฐ์   
นาคภิบาล 
 
รศ.ดร.สุธัญญา 
พรหมสมบูรณ์ 

S3.2 สนับสนุนให้นักวิจัย
จัดท าผลงานวิจยัที่มี
คุณภาพให้ได้รับการ
ตีพิมพ์ระดับชาติและ
นานาชาต ิ
 
 

S3.2.1 จ านวน
ผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์
ระดับชาติและ
นานาชาติต่อ
จ านวนอาจารย์
ประจ า 

0.2 : 1 
 
 
 
 
 

 

  ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย 

S3.3 ส่งเสริมสนับสนุน
การท างานวจิัยทั้งต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ า 

S.3.3.1 มีระบบ
กลไกสนับสนุน
การด าเนินงาน
ด้านการวจิัยของ
คณะที่มี
ประสิทธิภาพ 

1 1. การพิจารณาข้อ เสนอ
โครงการวิจัยเงินรายได้
คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 
2. การพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัยทุนสว่นตัว 
- การยืดอายุการเก็บน้ า
สับปะรดโดยการฉายรัง 
สี 

- 
 
 
 
- 

คณะกรรมการด้าน
วิจัย 

 
 

กรรมการพิจารณา
ข้อเสนอ

โครงการวิจัย 
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ความเชื่อมโยงพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
2564 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ&
วันที่ด าเนินการ 

3. พัฒนางานวิจยั 
งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมที่มี
คุณภาพบนพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

3. พัฒนา
งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม
ที่มีคุณภาพบน
พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

3.1 ผลิตผล
งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม ที่เพิ่ม
ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน  

3.1.1 จ านวน
ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ์ถูก
อ้างอิงและเป็นที่
ยอมรับระดับ
นานาชาติ/ชาต ิ
 
3.1.2 จ านวนนักวจิัย
ต่อประชากร 3 ปี ต่อ 
10 คน (คณะละ 1 
คน ในเวลา 3 ปี) 
 
3.1.3 รายได้จากการ
ให้สิทธิในการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญา 

1 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

10,000 

S3.3 ส่งเสริมสนับสนุน
การท างานวจิัยทั้งต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ า 

S.3.3.1 มีระบบ
กลไกสนับสนุน
การด าเนินงาน
ด้านการวจิัยของ
คณะที่มี
ประสิทธิภาพ 

1 - ผลของการปรับปรุง
พื้นผิวของแผ่นฟิล์มพอ
ลิเอธิลีนด้วยกรดโครมิค
ที่มีต่อการดูดจับ
ยูเรเนียมจากน้ าทะเล 

- กรรมการพิจารณา
ข้อเสนอ

โครงการวิจัย 

S.3.3.2 
งบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัย 

1,500,000 
 

งบประมาณเงินรายได ้
1. ผลของกัวร์กัมต่อ
คุณภาพของวาฟเฟิล
ปราศจากกลูเตนจาก
แป้งฟักทอง 
2. การผลิตเซลลูโลสนา
โนไฟบริลจากปอคิวบา
ด้วยกระบวนการโฮโมจี
ไนเซชันแรงดันสูง 
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
กุนเชียงจากเศษเนื้อ
จระเข้โดยใช้เนื้อไก่เป็น
ส่วนผสม 
แหล่งทุนภายนอก 
1. คุณสมบัติของสายดี
เอ็นเอไวรัสแบบวงกลม
ในเซลล์ยุงที่ติดเช้ือ
ไวรัสเด็งกี่เพื่อศึกษา
กลไกต้านไวรัสในแมลง 

(85,000) 
20,000 

 
 
 

45,000 
 
 
 

20,000 
  
 
 

(920,000) 
450,000 

 
 
 

 

 
อ.อมรรัตน์  
โมราราช 
 
 
ดร.กรณัฏฐ์   
นาคภิบาล 
 
 
ผศ.สายใจ   
จริยาเอกภาส 
 
 
 
ผศ.ดร.นิภาพร  
ก้านทอง 
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ความเชื่อมโยงพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
2564 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ&
วันที่ด าเนินการ 

3. พัฒนางานวิจยั 
งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมที่มี
คุณภาพบนพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

3. พัฒนา
งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม
ที่มีคุณภาพบน
พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

3.1 ผลิตผล
งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม ที่เพิ่ม
ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน  

3.1.1 จ านวน
ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ์ถูก
อ้างอิงและเป็นที่
ยอมรับระดับ
นานาชาติ/ชาต ิ
 
3.1.2 จ านวนนักวจิัย
ต่อประชากร 3 ปี ต่อ 
10 คน (คณะละ 1 
คน ในเวลา 3 ปี) 
 
3.1.3 รายได้จากการ
ให้สิทธิในการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญา 

1 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

10,000 

S3.3 ส่งเสริมสนับสนุน
การท างานวจิัยทั้งต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ า 

S.3.3.2 
งบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัย 

1,500,000 
 

2. การสังเคราะห์ตัวดูด
จับเอมีดอกซิมที่เตรียม
โดยกราฟต์ด้วยการฉาย
รังสีเพื่อแยกโลหะหนัก
ออกจากน้ าเสีย 
3. อิทธิพลของกระบวน 
การแช่ฟอกต่อสมบัติ
ของเส้นใยปอคิวบา 
4. นวัตกรรมเวชส าอาง
จากร าขา้วไรซ์เบอรี่ 

250,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 

200,000 

ดร.วรีภรณ์  
รัตนิสสัย 
 
 
 
ดร.กรณัฏฐ์   
นาคภิบาล 
 
รศ.ดร.สุธัญญา 
พรหมสมบูรณ์ 

S.3.3.3 จ านวน
งานวิจัยที่น าไปสู่
การสร้างรายได้ให้
คณะ 

1   ศูนย์ฯ/ 
ฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 
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ความเชื่อมโยงพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
2564 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ&
วันที่ด าเนินการ 

4. บริการวิชาการ
เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชน
และบริการวิชาการ
เพื่อสร้างรายได้ 

4. บูรณาการ
องค์ความรู้กับ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อ
สร้างความ
เข้มแข็งให้
ชุมชนและ
สังคมและ
สร้างรายได้แก่
คณะ 

4.1 ชุมชน สังคม 
ได้รับประโยชน์
จากการบริการ
วิชาการ สามารถ
พึ่งพาตนเองได้
อย่างเข้มแข็ง และ
ยั่งยืน 
 
 
4.2 คณะมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการ
บริการวิชาการ 

4.1.1 จ านวนชุมชนที่
ได้รับการส่งเสริม
ให้บริการวิชาการที่
ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็น OTOP นวัตวิถี 
หรือได้รับการแก้ไข
ปัญหา/และพัฒนา
ชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
 
4.2.1 คณะมีรายได้
จากการบริการ
วิชาการ (บาท/ปี) 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 

S4.1 พัฒนาองค์ความรู้
ของคณะเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S4.1.1 จ านวน
องค์ความรู้ของ
คณะที่สามารถ
ถ่ายทอดใหก้ับ
ผู้รับบริการโดย
การบริการ
วิชาการใน
รูปแบบต่างๆ 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบลแบบบูรณาการ (1 
ต าบล 1 มหาวิทยาลัย)  
1) โครงการยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยววิถีชุมชนและ
สร้างความเข้มแข็งให้
เศรษฐกิจชุมชน ชุมชน
ทุ่งควายกิน 
2) โครงการยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยววิถีชุมชนและ
สร้างความเข้มแข็งให้
เศรษฐกิจชุมชน ชุมชน
ทางเกวียน 
3) โครงการยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยววิถีชุมชนและ
สร้างความเข้มแข็งให้
เศรษฐกิจชุมชน ชุมชน
หนองขาม โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุชนเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชน ชุมชนทุ่งควายกิน 

งบประมาณ จาก
กระทรวง อว. 

 
 

800,000 
 
 
 
 
 
 

800,000 
 
 
 
 
 
 

1,600,000 
(**รอผลการ
พิจารณา) 

 

ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย  

งานบริการ
วิชาการ/สาขาวิชา 
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ความเชื่อมโยงพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
2564 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ&
วันที่ด าเนินการ 

4. บริการวิชาการ
เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชน
และบริการวิชาการ
เพื่อสร้างรายได้ 

4. บูรณาการ
องค์ความรู้กับ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อ
สร้างความ
เข้มแข็งให้
ชุมชนและ
สังคมและ
สร้างรายได้แก่
คณะ 

4.1 ชุมชน สังคม 
ได้รับประโยชน์
จากการบริการ
วิชาการ สามารถ
พึ่งพาตนเองได้
อย่างเข้มแข็ง และ
ยั่งยืน 
 
 
4.2 คณะมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการ
บริการวิชาการ 

4.1.1 จ านวนชุมชนที่
ได้รับการส่งเสริม
ให้บริการวิชาการที่
ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็น OTOP นวัตวิถี 
หรือได้รับการแก้ไข
ปัญหา/และพัฒนา
ชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
 
4.2.1 คณะมีรายได้
จากการบริการ
วิชาการ (บาท/ปี) 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 

S4.2 ส่งเสริมการ
ให้บรกิารวิชาการแก่
สังคมตามคลัสเตอร์ของ 
EEC และน าปัญหามา
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนา
รายวิชา 
 

S4.2.1 จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ตอบสนองต่อ
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย/
ตลาดแรงงาน 

1 
 

โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบลแบบบูรณาการ (1 
ต าบล 1 มหาวิทยาลัย)  
 

1,600,000 
งบประมาณ จาก
กระทรวง อว. 
(**รอผลการ

พิจารณา 
1,600,00 บาท) 

 

ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย  

งานบริการ
วิชาการ/สาขาวิชา 

S4.3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาใหแ้ก่โรงเรียน
ในพื้นที่ภาคตะวันออก 
 

S4.3.1 จ านวน
โรงเรียนในภาค
ตะวันออกที่ได้รับ
การยกระดับ/
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจากการ
ให้บริการวิชาการ
ของคณะ 

1 
 

โครงการกิจกรรม
ส่งเสริมความสามารถ
ทางวิชาการให้กับ
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 

(งบประมาณจาก
ภายนอก) 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
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ความเชื่อมโยงพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
2564 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ&
วันที่ด าเนินการ 

4. บริการวิชาการ
เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชน
และบริการวิชาการ
เพื่อสร้างรายได้ 

4. บูรณาการ
องค์ความรู้กับ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อ
สร้างความ
เข้มแข็งให้
ชุมชนและ
สังคมและ
สร้างรายได้แก่
คณะ 

4.1 ชุมชน สังคม 
ได้รับประโยชน์
จากการบริการ
วิชาการ สามารถ
พึ่งพาตนเองได้
อย่างเข้มแข็ง และ
ยั่งยืน 
 
 
4.2 คณะมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการ
บริการวิชาการ 

4.1.1 จ านวนชุมชนที่
ได้รับการส่งเสริม
ให้บริการวิชาการที่
ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็น OTOP นวัตวิถี 
หรือได้รับการแก้ไข
ปัญหา/และพัฒนา
ชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
 
4.2.1 คณะมีรายได้
จากการบริการ
วิชาการ (บาท/ปี) 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 

S4.4 สร้างความเข้มแข็ง
ให้องค์กร/ชุมชนและ
สร้างรายได้ 

S4.4.1 ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ขององค์กร/
ชุมชนที่ได้รับการ
บริการวิชาการ 

80 
 
 
 

 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายต าบลแบบ
บูรณาการ (1 ต าบล 1 
มหาวิทยาลัย)  
 

1,600,000 
งบประมาณ 

จากกระทรวง 
อว. 

(**รอผลการ
พิจารณา 
1,600,00 

บาท) 

ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย  

งานบริการวิชาการ 

S4.4.2 ร้อยละ
ความส าเร็จใน
การด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

80 
 

1. สรุปผลความส าเร็จใน
การด าเนินการตามวัตถุ 
ประสงค์ของโครงการ 

- ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย  

งานบริการวิชาการ 

S4.4.3 รายได้ที่
เกิดจากการ
ให้บริการวิชาการ 

30,000 
 

  ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย  

งานบริการวิชาการ 
/ศูนย์ฯ 
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ความเชื่อมโยงพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
2564 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ&
วันที่

ด าเนินการ 
5. สืบสานท านุ
บ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ
ความเป็นไทย 

5. ส่งเสริม
สนับสนุนการ
สืบสานท านุ
บ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และ
ความเป็นไทย 

5.1 สืบสานท านุ
บ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
และความเป็นไทย 
ที่เกิดประโยชน์
และสร้างคุณค่า
ต่อชุมชน สังคม 
และประเทศ 
อย่างยั่งยืน 

5.1.1 จ านวนองค์
ความรู้/ผลงานการ
ท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ
ความเป็นไทย 

1 S5.1 สนับสนุนการจัด
กิจกรรมท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และ
ความเป็นไทย 

S5.1.1 จ านวน
กิจกรรม/โครงการที่
เกี่ยวขอ้งกับการท านุ
บ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ
ความเป็นไทยที่สร้าง
โอกาสและมูลค่าเพิ่ม 

1 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการอบรมการ
เรียนรู้เอกลักษณ์ของ
อาหารไทย อาหาร
ท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมการ
รับประทานอาหาร 
เพื่อประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมการบิน
และบริการ (จัดโดย
สถาบันเทคโนโลยีการ
บินและอวกาศ) 

- สาขาวิชา/ 
ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 
19 มี.ค.64 

S5.1.2 จ านวนองค์
ความรู้ที่รวบรวม 
และเผยแพร่หรือจัด
แสดงผลงานด้านการ
ท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ
ความเป็นไทยต่อ
สาธารณชน อย่าง
น้อยบนเว็ปไซด์ และ
สื่อสิ่งพิมพ์ของคณะ/
มหาวิทยาลัย 

1 องค์ความรู้เรื่องอาหาร
ท้องถิ่น จังหวัดชลบุร ี

- สาขาวิชา/     
ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 
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ส่วนที่ 4 
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
1. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับจัดสรรแยกตามแหล่งเงิน 

 

แหล่งเงิน 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

แผน ผล แผน 

รวมทั้งสิ้น 39,246,200 51,135,734 11,712,500 

งบประมาณแผ่นดิน 34,449,100 47,879,435 10,324,300 

งบบุคลากร * 24,479,300 38,005,535 
 

งบด าเนินงาน    

งบลงทุน 9,326,100 9,230,201 7,946,700 

งบเงินอุดหนุน 643,700 643,699 2,377,600 

งบรายจ่ายอื่น    

งบประมาณเงินรายได้ 4,797,100 3,256,299 1,388,200 

งบบุคลากร * 3,862,300 2,348,489 
 

งบด าเนินงาน    
งบลงทุน    
งบเงินอุดหนุน 934,800 907,810 1,388,200 
งบรายจ่ายอื่น    

*  งบบุคลากร ด าเนินการเบิกจ่ายโดยกองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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2. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับจัดสรรแยกตามงบรายจ่าย 
 

1)  แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
 

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ * 

แหล่งเงิน 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

แผน ผล แผน 

รวมทั้งสิ้น 28,341,600 40,354,024 - 

งบประมาณแผ่นดิน 24,479,300 38,005,535 - 

งบบุคลากร 12,145,800 18,130,920  
งบด าเนินงาน 662,100 21,750  
งบลงทุน    
งบเงินอุดหนุน 11,671,400 19,852,865  
งบรายจ่ายอื่น    

งบประมาณเงินรายได้ 3,862,300 2,348,489 - 

งบบุคลากร 3,624,400 2,172,613  
งบด าเนินงาน 237,900 175,876  
งบลงทุน    
งบเงินอุดหนุน    
งบรายจ่ายอื่น    

*  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ เงินเดือนข้าราชการ เงินอุดหนุนเงินเดือนพนักงาน  ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่ง ค่าประกันสังคม ด าเนินการ
เบิกจ่ายโดยกองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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2)  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

ผลผลิต : ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แหล่งเงิน 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

แผน ผล แผน 

รวมทั้งสิ้น 10,725,100 10,603,512 11,627,500 

งบประมาณแผ่นดิน 9,969,800 9,873,900 10,324,300 

งบบุคลากร    
งบด าเนินงาน    
งบลงทุน 9,326,100 9,230,201 7,946,700 
งบเงินอุดหนุน 643,700 643,699 2,377,600 
งบรายจ่ายอื่น    

งบประมาณเงินรายได้ 755,300 729,612 1,303,200 

งบบุคลากร    
งบด าเนินงาน    
งบลงทุน    
งบเงินอุดหนุน 755,300 729,612 1,303,200 
งบรายจ่ายอื่น    
งบกลาง    
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ผลผลิต : ผลผลิตการให้บริการวิชาการ 

แหล่งเงิน 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

แผน ผล แผน 

รวมทั้งสิ้น 109,500 108,198 - 

งบประมาณแผ่นดิน - - - 

งบบุคลากร    
งบด าเนินงาน    
งบลงทุน    
งบเงินอุดหนุน    
งบรายจ่ายอื่น    

งบประมาณเงินรายได้ 109,500 108,198 - 

งบบุคลากร    
งบด าเนินงาน    
งบลงทุน    
งบเงินอุดหนุน 109,500 108,198 - 
งบรายจ่ายอื่น    
งบกลาง    
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3)  แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 

     โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ 

แหล่งเงิน 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

แผน ผล แผน 

รวมทั้งสิ้น 45,000 45,000 65,000 

งบประมาณแผ่นดิน - - - 

งบบุคลากร       
งบด าเนินงาน       
งบลงทุน       
งบเงินอุดหนุน       
งบรายจ่ายอื่น       

งบประมาณเงินรายได้ 45,000 45,000 65,000 

งบบุคลากร       
งบด าเนินงาน       
งบลงทุน       
งบเงินอุดหนุน 45,000 45,000 65,000 
งบรายจ่ายอื่น       
งบกลาง       

หมายเหตุ  1. โครงการวิจัยการผลิตเซลลูโลสนาโนไฟบริลจากปอคิวบาด้วยกระบวนการโฮโมจิไนเซชั่นแรงดันสูง งบประมาณ 45,000 บาท 
 2. โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์กุนเชียงจากเศษเนื้อจระเข้โดยใช้เนื้อไก่เป็นส่วนผสม งบประมาณ 20,000 บาท 
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     โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ 

แหล่งเงิน 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

แผน ผล แผน 

รวมทั้งสิ้น 25,000 25,000 20,000 

งบประมาณแผ่นดิน - - - 

งบบุคลากร       
งบด าเนินงาน       
งบลงทุน       
งบเงินอุดหนุน       
งบรายจ่ายอื่น       

งบประมาณเงินรายได้ 25,000 25,000 20,000 

งบบุคลากร       
งบด าเนินงาน       
งบลงทุน       
งบเงินอุดหนุน 25,000 25,000 20,000 
งบรายจ่ายอื่น       
งบกลาง       

 หมายเหตุ 1. โครงการการวิจัยผลของกัวร์กัมต่อคุณภาพของวาฟเฟิลปราศจากกลูเตนจากแป้งฟักทอง งบประมาณ 20,000 บาท 
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ส่วนที่ 5 
ภาคผนวก 

 
1. SWOT Analysis 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1 คณาจารย์ของคณะมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่สามารถให้บริการทางวิชาการท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนอง 
    ความต้องการของชุมชนและสังคม  (3.44) 
S2 มีหลักสูตรสอดคล้องกับความตลาดแรงงาน (4.50) 
S3 เป็นมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (4.06) 
 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1 นักศึกษาและบุคลากรขาดทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ (4.72) 
W2 สัดส่วนคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการมีสัดส่วนต่ ากว่าเกณฑ์ของ สกอ. (4.67) 
W3 ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและการน ามาใช้ประโยชน์มีจ านวนน้อย (4.44) 
W4 วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ประกอบการเรียนการสอนไม่เพียงพอ (3.72) 
W5 ขาดกลยุทธ์ในการจัดหารายได้จากทรัพยากรและมีรายได้จากการบริการวิชาการน้อย (4.56) 
 
โอกาส (Opportunities) 
O1 มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  (4.72) 
O2 นโยบายรัฐบาลสนับสนุนการผลิตบุคลากรที่ในกลุ่มอุตสาหกรรม S Curve 10 กลุ่ม (4.61) 
 
อุปสรรค (Threats) 
T1 การศึกษาระดับอุดมศึกษามีการแข่งขันสูง  โดยมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งขยายวิทยาเขตและ
จ านวนการรับนักศึกษามากขึ้น  (4.78) 
T2 จ านวนนักศึกษาท่ีศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาลดลง (4.44) 
T3 การได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลไม่เพียงพอ (3.83) 
T4 การคมนาคมเข้ามายังมหาวิทยาลัยไม่สะดวก (3.78) 
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TOW matrix 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
- เปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้น หลักสูตรรูปแบบ Modular เพ่ือเพ่ิมทักษะแรงงานของบุคลากร   
  ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจที่ตอบสนองต่อนโยบาย 4.0  (S1,02) 
- อบรมให้บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ (S1,01) 
 
กลยุทธ์เชิงพัฒนา (ST) 
- ท าหลักสูตรที่รองรับตัวป้อนท่ีเป็นกลุ่มอาชีวศึกษา 
- ท าหลักสูตร nondegree 
- ผลิตบัณฑิตป้อนกลุ่มอุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
 
กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
- ท าโครงการ Talent Mobility  พัฒนาศักยภาพอาจารย์ร่วมกับสถานประกอบการ 
- สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานภายนอก 
- จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ วิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
- ท าวิจัยร่วมกับสถานประกอบการ หรือหน่วยงานภายนอก (W4,T3) 
- สร้างหลักสูตร nondegree ร่วมกับสถาบันอ่ืน (W5,T1) 
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2. นโยบายการบริหารจัดการด้านการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เป็นแหล่งเรียนรู้ใน
การเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด มีความรู้และทักษะที่เหมาะสม 
สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงก าหนดนโยบายด้านการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-
2565 ไว้ ดังนี้                                             

1.  พัฒนา ปรับปรุง สร้างหลักสูตรให้มคีวามทันสมัย ทันต่อสถานการณ์  เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ที่มีความรู้ ทักษะปฏิบัติในวิชาชีพ วิชางาน และวิชาชีวิต 

2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และคุณธรรม รวมทั้งการเรียนรู้ทักษะแห่งโลกยุคใหม่ โดยเฉพาะทักษะ
การเรียนรู้ในศควรรษท่ี 21 เพ่ือให้มีความพร้อมในการท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้  

3.  จัดการศึกษาด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สร้างสภาพแวดล้อมให้
ส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันและมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

4.  พัฒนาความรู้ความสามารถครู ให้มีทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 

5.  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้คณะฯ เป็นองค์กรคุณภาพที่เข้มแข็ง และมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือการให้บริการที่ดี มีคุณภาพ 

6.  พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และระบบสารสนเทศ เพ่ือใช้ในกระบวนการเรียนการสอน และ
การติดตาม ประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม  

7.  ส่งเสริมวัฒนธรรมการท างาน ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือการให้บริการที่ดี โดยการมีส่วนร่วม แบบ
ร่วมคิดร่วมท า ประสานงานและสร้างเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ องค์กรธุรกิจเอกชน และชุมชน   

8.  ปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม เสริมสร้างคุณภาพ
และประสิทธิภาพ ขวัญและก าลังใจ และความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าที่  
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3. การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จนั้น อาศัยการรับรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนในการพัฒนามหาวิทยาลัย และเพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น จึงได้ก าหนดแนวทางไว้ดังนี้ 

1. สร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกันให้กับทุกหน่วยงานภายในของคณะ ได้รับทราบ และตระหนักถึง
ความส าคัญในการร่วมกันผลักดันให้แผนยุทธศาสตร์บรรลุผลส าเร็จ 

2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะฯ โดยหน่วยงาน
จดัท าแผนกลยุทธ์ที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ฯ 

3. แปลงแผนยุทธศาสตร์มาสู่แผนปฏิบัติราชการประจาปี ที่ประกอบไปด้วยแผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจน 

4. ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้
จ่ายเงิน 

5. ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


