
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2563-2565
ตามมติทีป่ระชุมทบทวนและปรังปรุงแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2563 - 2565

ตัวชีว้ัดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

1.1.1 ระดับคะแนนการประเมินความโปร่งใสและความรับผิด (ITA) ระดับ ≥85

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

ร้อยละ ≥85

S1.2.1 ร้อยละของประเด็นความขัดแยง้หรือข้อร้องเรียนภายในมหาวิทยาลัยลดลง ร้อยละ 70

S1.3.1 ร้อยละการเบกิจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทยีบกบังบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร ร้อยละ 95 95 สาขาวิชา
งานการเงิน

S1.3.2 ร้อยละของความส าเร็จในการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 80 80 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
งานประกนัคุณภาพ

S1.3.3 ร้อยละของผู้ตรวจสอบภายในผ่านเกณฑ์มาตรฐานมืออาชีพ ร้อยละ 80

S1.3.4 คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย คะแนน >3.69 >3.69 คณะกรรมการประกนัคุณภาพระดับหลักสูตร/
สนง./คณะ
งานประกนัคุณภาพ

S1.4.1 จ านวนของกระบวนการทีล่ดขั้นตอนการปฏบิติังานทีม่ีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น จ านวนงาน 1 1 หวัหนา้ส านกังาน

S1.4.2 ร้อยละความส าเร็จในการปรับโครงสร้างบริหารใหม่ทีส่อดคล้องรองรับกบัยทุธศาสตร์ ร้อยละ 85 *

S1.4.3 จ านวนการปรับปรุงของ ประกาศ ระเบยีบ ข้อบงัคับ ของมหาวิทยาลัย ฉบบั 1

S1.4.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อการใหบ้ริการ  ร้อยละ 73 75 หวัหนา้ส านกังาน

S1.5.1 ร้อยละความพึงพอใจต่อการใช้อินเตอร์เนต็ในการท างาน การจัดการศึกษา การวิจัย และ
ระบบอื่นๆ อยูใ่นระดับดี-ดีมาก

ร้อยละ 80 **

S1.5.2 ร้อยละการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการลดระยะเวลาในการปฏบิติังานเพือ่อ านวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของผู้ปฏบิติังานและผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการ
ปฏบิติังานและการใหบ้ริการตามภารกจิของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ 85 **

S1.6.1 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีใ่ช้และเชื่อมโยงในการบริหารจัดการ การเงินการคลัง 
บคุลากร กายภาพ การติดตามผลการด าเนนิงานการวางแผน และฐานข้อมูลทีใ่ช้ในการตัดสินใจ
ในการบริหาร

ระบบ 1

S1.6.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารทีใ่ช้ระบบอยูใ่นระดับดีและดีมาก ร้อยละ 85 **

S1.7.1 ร้อยละของหนว่ยงานภายในมีการจัดท าแผนพัฒนาหนว่ยงานทีส่อดรับกบัแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ 100 100 สาขา/สนง./ศูนย์

S1.7.2 ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทีบ่รรลุเปา้หมายด าเนนิงาน
ตามหลักธรรมาภบิาล

ร้อยละ 80

S1.8.1 ร้อยละงบประมาณรายรับของมหาวิทยาลัยจากการบริหารจัดการทรัพยสิ์นทีไ่ม่ใช่จาก
การจัดการศึกษาเพิม่ขึ้น

ร้อยละ 20

S1.8.2 ร้อยละของความส าเร็จในการปฏบิติัตามแผนกลยทุธ์ทางการเงิน ร้อยละ 80 80 งานการเงิน

S1.9.1 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยไูอ กรีนเมตริก อับดับ <600

S1.9.2 ร้อยละความส าเร็จในการสรุปแผนแม่บททางกายภาพ ร้อยละ 65

S1.9.3 ร้อยละความพึงพอใจของนกัศึกษาบคุลากรและประชาชนทัว่ไปทีม่ีต่อสภาพภมูิทศันแ์ละ
ส่ิงแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย

ร้อยละ 65

S1.10.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชนอ์าคาร ร้อยละของค่าเฉล่ียทีผ่่านเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ. (หอ้งบรรยาย/หอ้งปฏบิติัการ)

ร้อยละ 63/63

S1.11.1 ระดับช่องทางทีป่ระชาสัมพันธ์ Brand ราชมงคลตะวันออก/ข่าวสารใหก้ลุ่มเปา้หมาย
รับทราบ

ระดับ 4 1 งานประชาสัมพันธ์

S1.12.1 ร้อยละความพึงพอใจของบคุลากรทกุระดับต่อสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 65

S1.12.2 ระดับความผูกพันและความจงรักภกัดีของบคุลากรทีม่ีต่อสถาบนั ระดับ 5

S1.13.1 ร้อยละของบคุลากรทกุกลุ่มได้รับการพัฒนาใหม้ีสมรรถนะพร้อมรับการปฏบิติังานเพือ่
รองรับหนา้ทีแ่ละภารกจิในปจัจุบนั การเปล่ียนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์
ปจัจุบนั

ร้อยละ 10 10 งานบคุลากร

S1.13.2 ร้อยละของบคุลากรทีส่ามารถปฏบิติังานได้อยา่งมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิม่ขึ้น

ร้อยละ 10 10 งานบคุลากร

S1.13.3 ร้อยละของบคุลากรสายสนบัสนนุทีเ่ข้าสู่ต าแหนง่ทีสู่งขึ้น ร้อยละ 10

S1.13.4 ร้อยละของต าแหนง่ทางวิชาการ (ศ./รศ./ผศ.) ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า ร้อยละ 25 21 งานบคุลากร

S1.13.5 ร้อยละของอาจารยท์ีม่ีวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา่ต่ออาจารยป์ระจ า ร้อยละ 35 35 งานบคุลากร

ทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563-2565 ณ ปีงบประมาณ 2564
ทบทวนตัวชีว้ัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

กลยทุธ์ : S1.8 เพ่ิมขดีความสามารถในการหารายไดแ้ละการบริหารทรัพยส์ินให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และมหาวิทยาลัยสามารถเลี้ยงตวัเองไดโ้ดยไมพ่ึ่งพางบประมาณแผ่นดนิ

กลยทุธ์ : S1.12 พัฒนาระบบสวัสดกิารตา่งๆ ให้กับบคุลากรทุกระดบัของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมและเท่าเทียม

กลยทุธ์ : S1.13 ยกระดบัขดีสมรรถนะของบคุลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก

กลยทุธ์ : S1.9 พัฒนาสภาพภมูทิัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้อยูด่มีคีวามสุขและเกิดรายได้

กลยทุธ์ : S1.10 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชท้รัพยากร อาคารสถานที ่และสาธารณูปโภค ให้คุ้มค่า รวมถึงการประหยดัพลังงานและมคีวามปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์ิน

กลยทุธ์ : S1.11 การประชาสัมพันธ์เชงิรุกใน Band ราชมงคลตะวันออก

กลยทุธ์ : S1.6 น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชแ้ละเชือ่มโยงในการบริหารจัดการ การเงินการคลัง บคุลากร กายภาพ  การตดิตามผลการด าเนินงาน การวางแผน และฐานขอ้มลูทีใ่ชใ้นการตดัสินใจในการบริหาร

กลยทุธ์ : S1.7 ถ่ายทอดแผน/แปลงแผนสู่การปฏบิตั ิไปยงัทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

กลยทุธ์ : S1.3 ปรับปรุงการตรวจสอบและควบคุมทีม่คุีณภาพในมติติา่งๆ

กลยทุธ์ : S1.4 การปรับโครงสร้างองค์การ กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคับ ให้เพ่ิมสภาพคล่องในการบริหารจัดการทุกมติทิีพ่ร้อมปรับตวัให้ทันตอ่การเปลี่ยนแปลง

กลยทุธ์ : S1.5 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกพ้ืนทีอ่ยา่งมเีสถียรภาพ

เปา้ประสงค์ : 1.1 มหาวิทยาลัยเปน็ทีย่อมรับถึงการเปน็องค์กรทีม่ขีดีความสามารถในการบริหารจัดการสูงภายใตห้ลักธรรมาภบิาล

กลยทุธ์ : S1.1 น าหลักธรรมาภบิาลมาใชใ้นการบริหารมหาวิทยาลัยให้ครบทุกมติ ิเชน่ ดา้นการบริหารจัดการ  ดา้นการเงินการคลัง ดา้นบคุลากร และดา้นกายภาพ

กลยทุธ์ : S1.2 สร้างความรู้ความเขา้ใจในการด าเนินงานตามหลักธรรมภบิาลรวมทัง้การสื่อสารองค์กรให้มปีระสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด

ยทุธศาสตร์ที ่1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือมุง่สู่การเปน็องค์กรทีม่สีมรรถนะสูงโดยใช ้ IT แบบรวมศูนย์

หน่วยวัด
เป้าหมาย

มหาวิทยาลัย
 2564

เปา้หมายคณะวิทย์
 2564



2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรทีไ่ด้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา/สภาวิชาชีพในแต่
ละหลักสูตร/ระดับสากลและพัฒนาหลักสูตรบรูณาการทีม่ีความยดืหยุน่ หลากหลายระหว่าง
สาขาวิชาต่างๆ ทีม่ีความร่วมมือกบัภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ ทัง้ในและ
ต่างประเทศมีหลักสูตรเปน็ทีย่อมรับและตรงตามความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
สอดคล้องกบักลุ่มอุตสาหกรรมเปา้หมาย

ร้อยละ 80 80 ประธานหลักสูตร
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2.1.2 ร้อยละของความพึงพอใจต่อผู้ใช้บณัฑิต ร้อยละ 80 80 สาขาวิชา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2.1.3 ร้อยละการส าเร็จการศึกษาตามเวลาทีก่ าหนดในหลักสูตร ร้อยละ 80 80 สาขาวิชา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2.1.4 จ านวนหลักสูตรทีเ่พิม่ขึ้นจากหลักสูตรการจัดการศึกษาปกติ หลักสูตร 2 2 สาขาวิชา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2.1.5 ระดับการพัฒนาทกัษะด้านภาษาอังกฤษ ระดับ A2 A2 สาขาวิชา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายกจิการนกัศึกษา

2.1.6 การประเมินทกัษะและสมรรถนะของบณัฑิตด้าน Soft Skill และ Critical Thinking : 21 
Century ทีผ่่านการประเมินโดยผู้ใช้บณัฑิต

ร้อยละ 80 80 สาขาวิชา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายกจิการนกัศึกษา

2.1.7 การเปน็ Innovative Universities ภายในป ี82 อันดับ -

S2.1.1 ร้อยละของบณัฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 80 80 สาขาวิชา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

S2.1.2 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้ผลตอบแทนเทยีบเทา่ค่ามาตรฐานกระทรวงแรงงาน ร้อยละ 80 80 สาขาวิชา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

S2.1.3 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนกัศึกษาผ่านตามมาตรฐานทีก่ าหนด ระดับ A2 A2 สาขาวิชา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายกจิการนกัศึกษา

S2.1.4 ร้อยละของนกัศึกษาทีม่ีผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่ได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 10 10 สาขาวิชา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

S2.2.1  จ านวนหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตรทีเ่พิม่ขึ้นทีม่ีลักษณะบรูณาการร่วมกบั
หนว่ยงานอื่น ภาครัฐ เอกชน รวมถึงสถานประกอบการ หรือความร่วมมือจากหนว่นงานระดับ
นานาชาติ

หลักสูตร 5 เปา้ 64 ไม่มี เร่ิม 65 เปา้ 1 ประธานหลักสูตร
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

S2.2.2 จ านวนของหลักสูตรนานาชาติทีเ่ปน็ (Program of Choice) หลักสูตร 1

S2.2.3 จ านวนรายวิชาด้าน GenEd ทีป่รับปรุงสอดคล้องกบัศตวรรษที ่21 รายวิชา 5

S2.2.4 จ านวนหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร 1

S2.2.5 จ านวนของหลักสูตรทีเ่ต็มรูปแบบของ Work Integrated Learning/Active Learning หลักสูตร 1
S2.2.6 จ านวนงานวิจัยหรืองานออกแบบหรืองานสร้างสรรค์หรือส่ิงประดิษฐ์ของนกัศึกษาทีไ่ด้รับ
การเผยแพร่หรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

เร่ือง/ชิ้นงาน 20 1 สาขาวิชา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

S2.3.1 ร้อยละของกจิกรรมพัฒนานกัศึกษาทีต่อบสนองต่อการเปน็บณัฑิตทีพ่ึงประสงค์ ร้อยละ 90 90 สาขาวิชา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายกจิการนกัศึกษา

S2.4.1 จ านวนของหลักสูตรทีม่ีความยดืหยุน่ เปดิโอกาสใหผู้้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความ
ต้องการ

หลักสูตร 5

S2.4.2 ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อผู้สอน ร้อยละ 80 80 สาขาวิชา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

S2.4.3 จ านวนของบคุลากรสายวิชาการได้ผ่านเกณฑ์การเปน็ผู้สอนระดับชาติและนานาชาติ คน 1

S2.4.4 ร้อยละความสามารถในการปฏบิติังานภายหลังจบการศึกษา ร้อยละ 80 80 สาขาวิชา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

S2.5.1 จ านวน MOU ทีม่หาวิทยาลัยท าข้อตกลงกบัสถาบนั ต่าง ๆ เครือข่าย 2 1 ฝ่ายวิชาการและวิจัย
นายอดิศักด์ิ  จ าปาสี

S2.5.2 จ านวนหลักสูตรทีจ่ัดการศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการในรูปแบบ EEC Model – Type
 A (รูปแบบที ่1) ทีเ่พิม่ขึ้น

หลักสูตร 1

S2.6.1 ร้อยละของความพึงพอใจต่อส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้ เพือ่เสริมกจิกรรมการเรียนรู้ และ
สร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน

ร้อยละ 85 85 สาขาวิชา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

S2.7.1 ระดับของนกัศึกษาทีเ่ปน็ผู้ประกอบการรายใหม่ ระดับ 2 1 สาขาวิชา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายกจิการนกัศึกษา

S2.7.2 ระดับรางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) ระดับ 2

S2.7.3 ระดับของงบประมาณจากแหล่งทนุภายนอกสนบัสนนุการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม่ 
(Startup Co-Investment Funding)

ระดับ 2

S2.7.4 บคุลากรสถาบนัอุดมศึกษาแลกเปล่ียนความรู้สู่ภาคธุรกจิ/อุตสาหกรรม 
(Talent/Academic Mobility Consultation)

ระดับ 2

S2.7.5 ระบบนเิวศนด้์านเทคโนโลยแีละนวัตกรรมเพือ่เร่งพัฒนาผู้ประกอบการใน 
สถาบนัอุดมศึกษา  (Technological/ Innovation-Driven Entrepreneurial Ecosystem)

ระดับ 2

S2.7.6 หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะทีใ่ช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพือ่พัฒนาความเปน็ ผู้ประกอบการ 
(Technological/ Innovation-Driven Entrepreneurial Education)

ระดับ 2

S2.7.7 งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลย/ีนวัตกรรมเพือ่พัฒนาความเปน็ผู้ประกอบการ ของ
สถาบนัอุดมศึกษา (Technological/Innovative Development Funding)

ระดับ 2

S2.7.8 ความร่วมมือเพือ่พัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกบัภาค ธุรกจิ/
อุตสาหกรรมของสถาบนัอุดมศึกษา (University - Industry Linkage)

ระดับ 2

กลยทุธ์ : S2.7 พัฒนาการเรียนรู้ทีม่อีงค์ความรู้ดา้นเทคโนโลยสีู่การสร้างผู้ประกอบการรายใหม ่ (กลยทุธ์ใหม่***)

กลยทุธ์ : S2.6 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  เพ่ือเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน

กลยทุธ์ : S2.4 สนับสนุนผู้เรียนให้สามารถพัฒนาทักษะวิชาชพี

กลยทุธ์ : S2.5 ท าความร่วมมอืกับสถาบนัทีม่ชีือ่เสียงและเปน็ทีย่อมรับใน อุตสาหกรรมเปา้หมายหรือสถาบนัภาษา เพ่ือรองรับการพัฒนาของประเทศ

กลยทุธ์ : S2.1 พัฒนาหลักสูตรทัง้หลักสูตรปกติ/หลักสูตรระยะสั้นทีต่อบสนองตอ่ยทุธศาสตร์ชาตแิละตลาดแรงงานรองรับอุตสาหกรรมเปา้หมายของ Thailand 4.0 และสามารถเรียนรู้ไดต้ลอดชวีิต

กลยทุธ์ : S2.2 ผลักดนัให้หลักสูตรไดร้ับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา/สภาวิชาชพีในแตล่ะหลักสูตร/ระดบัสากลและพัฒนาหลักสูตรบรูณาการทีม่คีวามยดืหยุน่ หลากหลายระหว่างสาขาวิชาตา่งๆ ทีม่คีวามร่วมมอืกับภาครัฐ 
เอกชน และสถานประกอบการ ทัง้ในและตา่งประเทศ

กลยทุธ์ : S2.3 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและกระบวนการจัดกิจกรรมให้ตอบสนองตอ่การเปน็บณัฑิตทีพึ่งประสงค์

ยทุธศาสตร์ที ่2 การสร้างบณัฑิตนักปฏบิตั ิHands on, Mind on และ Heart on
เปา้ประสงค์ : 2.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและหลักสูตรทีม่คีวามหลากหลายตรงตามความตอ้งการในการพัฒนาของประเทศ และกลุ่มอุตสาหกรรมเปา้หมาย โดยเน้นผลิตบณัฑิตทีม่ทีักษะวิชาชพี ทีส่ามารถแขง่ขนัได ้และรู้จักสร้างสมดลุ
ระหว่างชวีิตกับงาน และรับผิดชอบตอ่หน้าที่



3.1.1 จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ถูกอ้างอิงและเปน็ทีย่อมรับระดับนานาชาติ/
ชาติ

ผลงาน 8 1 ฝ่ายวิชาการและวิจัย

3.1.2 จ านวนนกัวิจัยต่อประชากร 3 ป ีต่อ 10 คน (คณะละ 1 คน ในเวลา 3 ป)ี คน -                 

3.1.3 รายได้ทีไ่ด้จากการใหสิ้ทธิในการใช้ทรัพยสิ์นทางปญัญาของมหาวิทยาลัย : 1 แสนบาทต่อปี
 (10,000 ต่อ 1 คณะ)

บาท 100,000 10,000 ศูนยฯ์

S3.1.1 จ านวนผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรม เปน็ทีย่อมรับของสังคม และน าไปแกไ้ข
หรือพัฒนาชุมชน สังคม ได้

เร่ือง 12
*

S.3.1.2 การวัดระดับความพึงพอใจต่อบรรยากาศการวิจัยของนกัวิจัยทีท่ างานวิจัย ระดับ 2

S3.2.1 จ านวนผลงานวิจัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า สัดส่วน 0.2 : 1 0.2 : 1 ฝ่ายวิชาการและวิจัย

S3.3.1 จ านวนผลงานทีย่ืน่และอยูร่ะหว่างการพิจารณาหรือขึ้นทะเบยีน ระดับชาติและ(หรือ)
นานาชาติ

เร่ือง 1

S3.4.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิงานสนองพระราชด าริของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 75

S3.4.2 จ านวนงานวิจัยทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ เร่ือง 2

S3.5.1 จ านวนงานวิจัยและนวัตกรรมทีไ่ด้ถ่ายทอดสู่สังคมอยา่งยัง่ยนื และต่อยอดเชิงพาณิชย ์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีน่ าไปใช้ประโยชนเ์ชิงพาณิชยห์รือได้รับความคุ้มครองสิทธิทางปญัญา

เร่ือง 1

S3.6.1 งบประมาณจากหนว่ยงานภายนอก ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการ ทีส่นบัสนนุ
งานวิจัยเพิม่ขึ้น (สายวิทย/์สายสังคม)

บาท สายวทิย์ 35,000 / 
สายสังคม 25,000

35,000 ฝ่ายวิชาการและวิจัย

S3.7.1 จ านวนงานวิจัยทีเ่กดิขึ้นจากกลุ่มวิจัยระหว่างคณะ เร่ือง 2 *

S3.8.1 จ านวนเครือข่ายทีท่ าความร่วมมือในการท างานวิจัย สร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ ร่วมกบั
หนว่ยงานภายนอกทัง้ภาครัฐ เอกชน รวมทัง้สถานประกอบการ

เครือข่าย 2 *

4.1.1 จ านวนชุมชนทีไ่ด้รับการส่งเสริมใหบ้ริการวิชาการแกชุ่มชน สังคม ใหไ้ด้รับการขึ้นทะเบยีน 
เปน็ OTOP นวัตวิถี หรือได้รับการแกป้ญัหา/และพัฒนาชุมชน ได้อยา่งยัง่ยนื

จ านวน                   -   

4.2.1 ส่งเสริมใหม้หาวิทยาลัยได้รับงบประมาณเงินรายได้จากการบริการวิชาการ (บาทต่อปี) บาท 5,000,000 *

4.2.2 จ านวน Technology-based startups แหง่ 1

4.2.3 น าองค์ความรู้เพือ่พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งใหก้บั SMEs แหง่ 1 1 งานบริการวิชาการ

S4.1.1 จ านวนผู้ประกอบการใหม่เพิม่ขึ้น (Startup) ราย 2

S4.2.1 จ านวนองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยทีส่ามารถถ่ายทอดใหก้บัผู้รับบริการโดยการบริการ
วิชาการในรูปแบบต่างๆ

องค์ความรู้ 10 2 สาขาวิชา
งานบริการวิชาการ

S4.3.1 จ านวนของกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคับ ทีเ่กดิขึ้นใหม่หรือได้รับการปรับปรุงเพือ่ใช้ในการ
ด าเนนิงานบริการวิชาการใหม้ีความคล่องตัว

รายการ 1

S4.4.1 จ านวนงบประมาณทีไ่ด้รับจากการบริการวิชาการ บาท 5,000,000

S4.5.1 จ านวนการใหบ้ริการวิชาการทีต่อบสนองต่ออุตสาหกรรมเปา้หมายและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน

คร้ัง 2 1 สาขาวิชา
งานบริการวิชาการ

S4.6.1 จ านวนโครงการสร้างกจิการเพือ่สังคม Social enterprise โครงการ 1

5.1.1 จ านวนองค์ความรู้/ผลงานการท านบุ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และ
ความเปน็ไทย

องค์ความรู้/
ผลงาน

5 1 สาขาวิชา
ฝ่ายกจิการนกัศึกษา

S5.1.1 จ านวนกจิกรรม/โครงการ ทีเ่กีย่วข้องกบัการท านบุ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น และความเปน็ไทยทีส่ร้างโอกาสหรือสร้างมูลค่าเพิม่

กจิกรรม/
โครงการ

10 1 สาขาวิชา
ฝ่ายกจิการนกัศึกษา

S5.1.2 จ านวนการเผยแพร่หรือจัดแสดงผลงานด้านการท านบุ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภมูิ
ปญัญาทอ้งถิ่น และความเปน็ไทยต่อสาธารณชน อยา่งนอ้ยบนเว็บไซต์ และส่ือส่ิงพิมพ์ของ
มหาวิทยาลัย

ช่องทาง 3 1 ฝ่ายกจิการนกัศึกษา

S5.2.1 จ านวนเครือข่ายการศึกษาเรียนรู้ทางวัฒนธรรมทัง้ในประเทศหรือต่างประเทศ เครือข่าย 2

*   คณะมีผลการด าเนนิงานทีส่ามารถรายงานผลได้
**  คณะใหค้วามร่วมมือในการเกบ็ข้อมูลตามทีห่นว่ยงานกลางร้องขอ
ข้อมูลจากการประชุมทบทวนแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก ประจ าปงีบประมาณ 2564 วันที ่14 ธ.ค.63

ประเด็นที่
ตัวชี้วัด

มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดคณะ

1 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพือ่มุ่งสู่การเปน็องค์กรทีม่ีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์ 32 12
2 : การสร้างบณัฑิตนกัปฏบิติั Hands on, Mind on และ Heart on 33 (1) 17
3 : พัฒนาวิจัยส่ิงประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพือ่สนบัสนนุ การเรียนการสอนและพัฒนาประเทศ
 สอดคล้องกบั Thailand 4.0

12 (1) 4
4 : การพัฒนาคุณภาพการใหบ้ริการวิชาการแกชุ่มชน และสังคมอยา่งยัง่ยนื 9 (1) 3
5 : สืบสานท านบุ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และความเปน็ไทย 4 3

รวม 90 (3) 39

สรุปตวัชีว้ัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (ทบทวน 2564)

กลยทุธ์ : S5.2 การสร้างเครือขา่ยการศึกษาเรียนรู้ทางวัฒนธรรมทัง้ในหรือตา่งประเทศ

ยทุธศาสตร์ที ่5 สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภมูปิญัญาท้องถ่ิน และความเปน็ไทย
เปา้ประสงค์ : 5.1 สืบทอดศาสนา สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภมูปิญัญาท้องถ่ิน และความเปน็ไทย ทีเ่กิดประโยชน์และสร้างคุณค่า ตอ่ชมุชน สังคม และประเทศอยา่งยัง่ยนื

กลยทุธ์ : S5.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภมูปิญัญาท้องถ่ิน และความเปน็ไทย

กลยทุธ์ : S4.4 สร้างรายไดจ้ากการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก /ภาคอุตสาหกรรม

กลยทุธ์ : S4.5 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามคลัสเตอร์ของ EEC และน าปญัหามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนารายวิชา

กลยทุธ์ : S4.6 สนับสนุนให้เกิดการสร้างกิจการเพ่ือสังคม Social enterprise

กลยทุธ์ : S4.1 การสร้างผู้ประกอบการรายใหมจ่ากการบริการวิชาการ

กลยทุธ์ : S4.2  การพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดขึน้ในมหาวิทยาลัย โดยการสร้างและพัฒนาโครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมการน าองค์ความรู้สู่การปฏบิตัดิว้ยหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว

กลยทุธ์ : S4.3 ปรับปรุง กฏ ระเบยีบ ขอ้บงัคับให้เกิดความคล่องตวั ในการบริหารจัดการ และเอ้ือตอ่การหารายไดจ้ากการบริการวิชาการ

ยทุธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชมุชน และสังคมอยา่งยัง่ยนื
เปา้ประสงค์ : 4.1 ชมุชน สังคม ไดร้ับประโยชน์จากการบริการวิชาการ สามารถพ่ึงพาตนเองไดอ้ยา่งเขม้แขง็ และยัง่ยนื

เปา้ประสงค์ : 4.2 มหาวิทยาลัยมรีายไดเ้พ่ิมขึน้จากการบริการวิชาการ

กลยทุธ์ : S3.6 การระดมทุนวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ และศิษยเ์ก่า

กลยทุธ์ : S3.7 พัฒนากลุ่มวิจัยระหว่างคณะ สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม ่ให้มรีากฐานทีเ่ขม็แขง็

กลยทุธ์ : S3.8 สร้างเครือขา่ยความร่วมมอืการท าวิจัย สิ่งประดษิฐ์และนวัตกรรม กับหน่วยงานภายนอก ภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ

กลยทุธ์ : S3.3 สนับสนุนให้น าสิ่งประดษิฐ์และนวัตกรรมขึน้ทะเบยีนระดบัชาตแิละ (หรือ)นานาชาติ

กลยทุธ์ : S3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานสนองพระราชด าริฯ

กลยทุธ์ : S3.5 น าองค์ความรู้และนวัตกรรมถ่ายทอดสู่สังคมอยา่งยัง่ยนื และตอ่ยอดเชงิพาณิชย์

เปา้ประสงค์ : 3.1 ผลิตผลงานวิจัย สิ่งประดษิฐ์ นวัตกรรรม ทีเ่พ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนั โดยมหาวิทยาลัย ชมุชน สังคม ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรม ไดร้ับประโยชน์ รวมทัง้พัฒนาและสนับสนุนบคุลากรทางการวิจัย จัดท า
ผลงานทีเ่ปน็เลิศ

กลยทุธ์ : S3.1 สนับสนุนให้ท าผลงานวิจัย สิ่งประดษิฐ์ และนวัตกรรม เปน็ทีย่อมรับของสังคม และน าไปแก้ไขหรือพัฒนาชมุชน สังคม ได้

กลยทุธ์ : S3.2 สนับสนุนให้นักวิจัยจัดท าผลงานวิจัยทีม่คุีณภาพให้ไดร้ับการตพิีมพ์ระดบัชาตแิละนานาชาติ

ยทุธศาสตร์ที ่3 พัฒนาวิจัยสิ่งประดษิฐ์และสร้างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุน การเรียนการสอนและพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับ Thailand 4.0


