ทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563-2565 ณ ปีงบประมาณ 2564
ทบทวนตัวชีว้ ัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2563-2565
ตามมติทปี่ ระชุมทบทวนและปรังปรุงแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2563 - 2565
ตัวชีว้ ัดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

เป้าหมาย
เป้าหมายคณะวิทย์
หน่วยวัด มหาวิทยาลัย
2564
2564

ข้อเสนอแนะ

ผูร้ ับผิดชอบตัวชีว้ ัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพือ่ มุง่ สู่การเป็นองค์กรทีม่ สี มรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์
เป้าประสงค์ : 1.1 มหาวิทยาลัยเป็นทีย่ อมรับถึงการเป็นองค์กรทีม่ ขี ดี ความสามารถในการบริหารจัดการสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1.1.1 ระดับคะแนนการประเมินความโปร่งใสและความรับผิด (ITA)
ระดับ
≥85
กลยุทธ์ : S1.1 นาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัยให้ครบทุกมิติ เช่น ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง ด้านบุคลากร และด้านกายภาพ
S1.1.1 ร้อยละของคะแนนทีม่ หาวิทยาลัยเข้าร่วมการประเมินความโปร่งใสและมีจริยธรรม
ร้อยละ
≥85
(ป.ป.ช.) (NACC Integrity Awards)
กลยุทธ์ : S1.2 สร้างความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงานตามหลักธรรมภิบาลรวมทัง้ การสื่อสารองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพ
70
S1.2.1 ร้อยละของประเด็นความขัดแย้งหรือข้อร้องเรียนภายในมหาวิทยาลัยลดลง
ร้อยละ
กลยุทธ์ : S1.3 ปรับปรุงการตรวจสอบและควบคุมทีม่ คี ุณภาพในมิตติ า่ งๆ
S1.3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร
ร้อยละ
95
95
S1.3.2 ร้อยละของความสาเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

80

80

S1.3.3 ร้อยละของผู้ตรวจสอบภายในผ่านเกณฑ์มาตรฐานมืออาชีพ
S1.3.4 คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ
คะแนน

80
>3.69

>3.69

สาขาวิชา
งานการเงิน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
งานประกันคุณภาพ
คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร/
สนง./คณะ
งานประกันคุณภาพ

กลยุทธ์ : S1.4 การปรับโครงสร้างองค์การ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เพิม่ สภาพคล่องในการบริหารจัดการทุกมิตทิ พี่ ร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
S1.4.1 จานวนของกระบวนการทีล่ ดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานทีม่ ีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น จานวนงาน
1
1
S1.4.2 ร้อยละความสาเร็จในการปรับโครงสร้างบริหารใหม่ทสี่ อดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์

ร้อยละ

85

หัวหน้าสานักงาน
*

S1.4.3 จานวนการปรับปรุงของ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย
ฉบับ
1
S1.4.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ ีต่อการให้บริการ
73
75
ร้อยละ
หัวหน้าสานักงาน
กลยุทธ์ : S1.5 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกพืน้ ทีอ่ ย่างมีเสถียรภาพ
S1.5.1 ร้อยละความพึงพอใจต่อการใช้อินเตอร์เน็ตในการทางาน การจัดการศึกษา การวิจัย และ
ร้อยละ
80
**
ระบบอื่นๆ อยูใ่ นระดับดี-ดีมาก
S1.5.2 ร้อยละการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการลดระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานเพือ่ อานวย
ร้อยละ
85
**
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบตั ิงานและผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงานและการให้บริการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ : S1.6 นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้และเชือ่ มโยงในการบริหารจัดการ การเงินการคลัง บุคลากร กายภาพ การติดตามผลการดาเนินงาน การวางแผน และฐานข้อมูลทีใ่ ช้ในการตัดสินใจในการบริหาร
S1.6.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีใ่ ช้และเชื่อมโยงในการบริหารจัดการ การเงินการคลัง
ระบบ
1
บุคลากร กายภาพ การติดตามผลการดาเนินงานการวางแผน และฐานข้อมูลทีใ่ ช้ในการตัดสินใจ
ในการบริหาร
S1.6.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารทีใ่ ช้ระบบอยูใ่ นระดับดีและดีมาก
ร้อยละ
85
**
กลยุทธ์ : S1.7 ถ่ายทอดแผน/แปลงแผนสู่การปฏิบตั ิ ไปยังทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
S1.7.1 ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทาแผนพัฒนาหน่วยงานทีส่ อดรับกับแผนพัฒนา
ร้อยละ
100
100
มหาวิทยาลัย
S1.7.2 ร้อยละความสาเร็จของตัวชี้วัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทีบ่ รรลุเป้าหมายดาเนินงาน
ร้อยละ
80
ตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ : S1.8 เพิม่ ขีดความสามารถในการหารายได้และการบริหารทรัพย์สินให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และมหาวิทยาลัยสามารถเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่พงึ่ พางบประมาณแผ่นดิน
S1.8.1 ร้อยละงบประมาณรายรับของมหาวิทยาลัยจากการบริหารจัดการทรัพย์สินทีไ่ ม่ใช่จาก
ร้อยละ
20
การจัดการศึกษาเพิม่ ขึ้น
80
80
S1.8.2 ร้อยละของความสาเร็จในการปฏิบตั ิตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ร้อยละ
กลยุทธ์ : S1.9 พัฒนาสภาพภูมทิ ัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้อยูด่ มี คี วามสุขและเกิดรายได้
<600
S1.9.1 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก
อับดับ
S1.9.2 ร้อยละความสาเร็จในการสรุปแผนแม่บททางกายภาพ
65
ร้อยละ
S1.9.3 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาบุคลากรและประชาชนทัว่ ไปทีม่ ีต่อสภาพภูมิทศั น์และ
65
ร้อยละ
สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ : S1.10 การเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร อาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค ให้คุ้มค่า รวมถึงการประหยัดพลังงานและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
S1.10.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร ร้อยละของค่าเฉลี่ยทีผ่ ่านเกณฑ์
63/63
ร้อยละ
มาตรฐาน สกอ. (ห้องบรรยาย/ห้องปฏิบตั ิการ)
กลยุทธ์ : S1.11 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกใน Band ราชมงคลตะวันออก
S1.11.1 ระดับช่องทางทีป่ ระชาสัมพันธ์ Brand ราชมงคลตะวันออก/ข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมาย
ระดับ
4
1
รับทราบ
กลยุทธ์ : S1.12 พัฒนาระบบสวัสดิการต่างๆ ให้กับบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมและเท่าเทียม
ร้อยละ

65

S1.12.2 ระดับความผูกพันและความจงรักภักดีของบุคลากรทีม่ ีต่อสถาบัน
ระดับ
กลยุทธ์ : S1.13 ยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
S1.13.1 ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบตั ิงานเพือ่
ร้อยละ
รองรับหน้าทีแ่ ละภารกิจในปัจจุบนั การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์
ปัจจุบนั
S1.13.2 ร้อยละของบุคลากรทีส่ ามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความ
ร้อยละ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก เพิม่ ขึ้น
S1.13.3 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนทีเ่ ข้าสู่ตาแหน่งทีส่ ูงขึ้น
ร้อยละ

5

S1.12.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับต่อสวัสดิการของมหาวิทยาลัย

สาขา/สนง./ศูนย์

งานการเงิน

งานประชาสัมพันธ์

10

10

งานบุคลากร

10

10

งานบุคลากร

10

S1.13.4 ร้อยละของตาแหน่งทางวิชาการ (ศ./รศ./ผศ.) ต่อจานวนอาจารย์ประจา

ร้อยละ

25

21

งานบุคลากร

S1.13.5 ร้อยละของอาจารย์ทมี่ ีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจา

ร้อยละ

35

35

งานบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างบัณฑิตนักปฏิบตั ิ Hands on, Mind on และ Heart on
เป้าประสงค์ : 2.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและหลักสูตรทีม่ คี วามหลากหลายตรงตามความต้องการในการพัฒนาของประเทศ และกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเน้นผลิตบัณฑิตทีม่ ที ักษะวิชาชีพ ทีส่ ามารถแข่งขันได้ และรู้จักสร้างสมดุล
ระหว่างชีวิตกับงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่
ร้อยละ
80
80
ประธานหลักสูตร
2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรทีไ่ ด้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา/สภาวิชาชีพในแต่
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ละหลักสูตร/ระดับสากลและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการทีม่ ีความยืดหยุน่ หลากหลายระหว่าง
สาขาวิชาต่างๆ ทีม่ ีความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ ทัง้ ในและ
ต่างประเทศมีหลักสูตรเป็นทีย่ อมรับและตรงตามความต้องการของการพัฒนาประเทศ
สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
2.1.2 ร้อยละของความพึงพอใจต่อผู้ใช้บณ
ั ฑิต
ร้อยละ
80
80
สาขาวิชา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
2.1.3 ร้อยละการสาเร็จการศึกษาตามเวลาทีก่ าหนดในหลักสูตร
ร้อยละ
80
80
สาขาวิชา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
2.1.4 จานวนหลักสูตรทีเ่ พิม่ ขึ้นจากหลักสูตรการจัดการศึกษาปกติ
หลักสูตร
2
2
สาขาวิชา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
2.1.5 ระดับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ระดับ
A2
A2
สาขาวิชา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
2.1.6 การประเมินทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด้าน Soft Skill และ Critical Thinking : 21
ร้อยละ
80
80
สาขาวิชา
Century ทีผ่ ่านการประเมินโดยผู้ใช้บณ
ั ฑิต
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
2.1.7 การเป็น Innovative Universities ภายในปี 82
อันดับ
กลยุทธ์ : S2.1 พัฒนาหลักสูตรทัง้ หลักสูตรปกติ /หลักสูตรระยะสั้นทีต่ อบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติและตลาดแรงงานรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ Thailand 4.0 และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
S2.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ร้อยละ
80
80
สาขาวิชา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
S2.1.2 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้ผลตอบแทนเทียบเท่าค่ามาตรฐานกระทรวงแรงงาน
ร้อยละ
80
80
สาขาวิชา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
S2.1.3 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านตามมาตรฐานทีก่ าหนด
ระดับ
A2
A2
สาขาวิชา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
S2.1.4 ร้อยละของนักศึกษาทีม่ ีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ได้ตามเกณฑ์
ร้อยละ
10
10
สาขาวิชา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
กลยุทธ์ : S2.2 ผลักดันให้หลักสูตรได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา/สภาวิชาชีพในแต่ละหลักสูตร/ระดับสากลและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการทีม่ คี วามยืดหยุน่ หลากหลายระหว่างสาขาวิชาต่างๆ ทีม่ คี วามร่วมมือกับภาครัฐ
เอกชน และสถานประกอบการ ทัง้ ในและต่างประเทศ
S2.2.1 จานวนหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตรทีเ่ พิม่ ขึ้นทีม่ ีลักษณะบูรณาการร่วมกับ
หลักสูตร
5
เป้า 64 ไม่มี เริ่ม 65 เป้า 1
ประธานหลักสูตร
หน่วยงานอื่น ภาครัฐ เอกชน รวมถึงสถานประกอบการ หรือความร่วมมือจากหน่วนงานระดับ
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
นานาชาติ
S2.2.2 จานวนของหลักสูตรนานาชาติทเี่ ป็น (Program of Choice)
1
หลักสูตร
5
S2.2.3 จานวนรายวิชาด้าน GenEd ทีป่ รับปรุงสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
รายวิชา
S2.2.4 จานวนหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ
1
หลักสูตร
1
S2.2.5 จานวนของหลักสูตรทีเ่ ต็มรูปแบบของ Work Integrated Learning/Active Learning
หลักสูตร
S2.2.6 จานวนงานวิจัยหรืองานออกแบบหรืองานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาทีไ่ ด้รับ เรื่อง/ชิ้นงาน
20
1
สาขาวิชา
การเผยแพร่หรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
กลยุทธ์ : S2.3 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและกระบวนการจัดกิจกรรมให้ตอบสนองต่อการเป็นบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค์
S2.3.1 ร้อยละของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทีต่ อบสนองต่อการเป็นบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค์
ร้อยละ
90
90
สาขาวิชา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
กลยุทธ์ : S2.4 สนับสนุนผู้เรียนให้สามารถพัฒนาทักษะวิชาชีพ
5
S2.4.1 จานวนของหลักสูตรทีม่ ีความยืดหยุน่ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความ หลักสูตร
ต้องการ
S2.4.2 ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อผู้สอน
ร้อยละ
80
80
สาขาวิชา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
1
S2.4.3 จานวนของบุคลากรสายวิชาการได้ผ่านเกณฑ์การเป็นผู้สอนระดับชาติและนานาชาติ
คน
S2.4.4 ร้อยละความสามารถในการปฏิบตั ิงานภายหลังจบการศึกษา
ร้อยละ
80
80
สาขาวิชา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
กลยุทธ์ : S2.5 ทาความร่วมมือกับสถาบันทีม่ ชี อื่ เสียงและเป็นทีย่ อมรับใน อุตสาหกรรมเป้าหมายหรือสถาบันภาษา เพือ่ รองรับการพัฒนาของประเทศ
S2.5.1 จานวน MOU ทีม่ หาวิทยาลัยทาข้อตกลงกับสถาบัน ต่าง ๆ
เครือข่าย
2
1
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
นายอดิศักดิ์ จาปาสี
S2.5.2 จานวนหลักสูตรทีจ่ ัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบ EEC Model – Type หลักสูตร
1
A (รูปแบบที่ 1) ทีเ่ พิม่ ขึ้น
กลยุทธ์ : S2.6 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพือ่ เสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
S2.6.1 ร้อยละของความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพือ่ เสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และ
ร้อยละ
85
85
สาขาวิชา
สร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
กลยุทธ์ : S2.7 พัฒนาการเรียนรู้ทมี่ อี งค์ความรู้ดา้ นเทคโนโลยีสู่การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ (กลยุทธ์ใหม่***)
S2.7.1 ระดับของนักศึกษาทีเ่ ป็นผู้ประกอบการรายใหม่
ระดับ
2
1
สาขาวิชา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

S2.7.2 ระดับรางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards)
S2.7.3 ระดับของงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่
(Startup Co-Investment Funding)
S2.7.4 บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ /อุตสาหกรรม
(Talent/Academic Mobility Consultation)
S2.7.5 ระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ เร่งพัฒนาผู้ประกอบการใน
สถาบันอุดมศึกษา (Technological/ Innovation-Driven Entrepreneurial Ecosystem)
S2.7.6 หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะทีใ่ ช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพือ่ พัฒนาความเป็น ผู้ประกอบการ
(Technological/ Innovation-Driven Entrepreneurial Education)
S2.7.7 งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพือ่ พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ของ
สถาบันอุดมศึกษา (Technological/Innovative Development Funding)
S2.7.8 ความร่วมมือเพือ่ พัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาค ธุรกิจ /
อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา (University - Industry Linkage)

ระดับ

2

ระดับ

2

ระดับ

2

ระดับ

2

ระดับ

2

ระดับ

2

ระดับ

2

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพือ่ สนับสนุน การเรียนการสอนและพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับ Thailand 4.0
เป้าประสงค์ : 3.1 ผลิตผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรรม ทีเ่ พิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรม ได้รับประโยชน์ รวมทัง้ พัฒนาและสนับสนุนบุคลากรทางการวิจัย จัดทา
ผลงานทีเ่ ป็นเลิศ
ผลงาน
8
1
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
3.1.1 จานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ถูกอ้างอิงและเป็นทีย่ อมรับระดับนานาชาติ/
ชาติ
3.1.2 จานวนนักวิจัยต่อประชากร 3 ปี ต่อ 10 คน (คณะละ 1 คน ในเวลา 3 ปี)

คน
บาท

100,000

10,000
3.1.3 รายได้ทไี่ ด้จากการให้สิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย : 1 แสนบาทต่อปี
(10,000 ต่อ 1 คณะ)
กลยุทธ์ : S3.1 สนับสนุนให้ทาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เป็นทีย่ อมรับของสังคม และนาไปแก้ไขหรือพัฒนาชุมชน สังคม ได้
เรื่อง
12
S3.1.1 จานวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เป็นทีย่ อมรับของสังคม และนาไปแก้ไข
หรือพัฒนาชุมชน สังคม ได้
2
S.3.1.2 การวัดระดับความพึงพอใจต่อบรรยากาศการวิจัยของนักวิจัยทีท่ างานวิจัย
ระดับ
กลยุทธ์ : S3.2 สนับสนุนให้นกั วิจัยจัดทาผลงานวิจัยทีม่ คี ุณภาพให้ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ
S3.2.1 จานวนผลงานวิจัยทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ ต่อจานวนอาจารย์ประจา
สัดส่วน
กลยุทธ์ : S3.3 สนับสนุนให้นาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมขึน้ ทะเบียนระดับชาติและ(หรือ)นานาชาติ
เรื่อง
S3.3.1 จานวนผลงานทีย่ นื่ และอยูร่ ะหว่างการพิจารณาหรือขึ้นทะเบียน ระดับชาติและ(หรือ)
นานาชาติ
กลยุทธ์ : S3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานสนองพระราชดาริฯ
S3.4.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานสนองพระราชดาริของมหาวิทยาลัย
ร้อยละ

0.2 : 1

S3.4.2 จานวนงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
เรื่อง
กลยุทธ์ : S3.5 นาองค์ความรู้และนวัตกรรมถ่ายทอดสู่สังคมอย่างยัง่ ยืน และต่อยอดเชิงพาณิชย์
เรื่อง
S3.5.1 จานวนงานวิจัยและนวัตกรรมทีไ่ ด้ถ่ายทอดสู่สังคมอย่างยัง่ ยืน และต่อยอดเชิงพาณิชย์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีน่ าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือได้รับความคุ้มครองสิทธิทางปัญญา
กลยุทธ์ : S3.6 การระดมทุนวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ และศิษย์เก่า
บาท
S3.6.1 งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการ ทีส่ นับสนุน
งานวิจัยเพิม่ ขึ้น (สายวิทย์/สายสังคม)
กลยุทธ์ : S3.7 พัฒนากลุ่มวิจัยระหว่างคณะ สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ให้มรี ากฐานทีเ่ ข็มแข็ง

2

ศูนย์ฯ

*

0.2 : 1

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

35,000

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

1

75

1

สายวิทย์ 35,000 /
สายสังคม 25,000

S3.7.1 จานวนงานวิจัยทีเ่ กิดขึ้นจากกลุ่มวิจัยระหว่างคณะ
2
เรื่อง
กลยุทธ์ : S3.8 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการทาวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม กับหน่วยงานภายนอก ภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ
S3.8.1 จานวนเครือข่ายทีท่ าความร่วมมือในการทางานวิจัย สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับ
2
เครือข่าย
หน่วยงานภายนอกทัง้ ภาครัฐ เอกชน รวมทัง้ สถานประกอบการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชมุ ชน และสังคมอย่างยัง่ ยืน
เป้าประสงค์ : 4.1 ชุมชน สังคม ได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการ สามารถพึง่ พาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง และยัง่ ยืน
4.1.1 จานวนชุมชนทีไ่ ด้รับการส่งเสริมให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม ให้ได้รับการขึ้นทะเบียน
จานวน
เป็น OTOP นวัตวิถี หรือได้รับการแก้ปญ
ั หา/และพัฒนาชุมชน ได้อย่างยัง่ ยืน
เป้าประสงค์ : 4.2 มหาวิทยาลัยมีรายได้เพิม่ ขึน้ จากการบริการวิชาการ

*

4.2.1 ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณเงินรายได้จากการบริการวิชาการ (บาทต่อปี)

บาท

5,000,000

*

4.2.2 จานวน Technology-based startups

แห่ง

1

4.2.3 นาองค์ความรู้เพือ่ พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กบั SMEs
กลยุทธ์ : S4.1 การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่จากการบริการวิชาการ

แห่ง

1

*

1

S4.1.1 จานวนผู้ประกอบการใหม่เพิม่ ขึ้น (Startup)
ราย
2
กลยุทธ์ : S4.2 การพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดขึน้ ในมหาวิทยาลัย โดยการสร้างและพัฒนาโครงการฝึกอบรมเพือ่ ส่งเสริมการนาองค์ความรู้สู่การปฏิบตั ดิ ว้ ยหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว
องค์ความรู้
10
2
S4.2.1 จานวนองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยทีส่ ามารถถ่ายทอดให้กบั ผู้รับบริการโดยการบริการ
วิชาการในรูปแบบต่างๆ
กลยุทธ์ : S4.3 ปรับปรุง กฏ ระเบียบ ข้อบังคับให้เกิดความคล่องตัว ในการบริหารจัดการ และเอื้อต่อการหารายได้จากการบริการวิชาการ
รายการ
1
S4.3.1 จานวนของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ทีเ่ กิดขึ้นใหม่หรือได้รับการปรับปรุงเพือ่ ใช้ในการ
ดาเนินงานบริการวิชาการให้มีความคล่องตัว
กลยุทธ์ : S4.4 สร้างรายได้จากการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก/ภาคอุตสาหกรรม
S4.4.1 จานวนงบประมาณทีไ่ ด้รับจากการบริการวิชาการ
5,000,000
บาท
กลยุทธ์ : S4.5 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามคลัสเตอร์ของ EEC และนาปัญหามาปรับปรุงแก้ไขเพือ่ พัฒนารายวิชา
ครั้ง
2
1
S4.5.1 จานวนการให้บริการวิชาการทีต่ อบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ : S4.6 สนับสนุนให้เกิดการสร้างกิจการเพือ่ สังคม Social enterprise
S4.6.1 จานวนโครงการสร้างกิจการเพือ่ สังคม Social enterprise
โครงการ
1
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสานทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น และความเป็นไทย
เป้าประสงค์ : 5.1 สืบทอดศาสนา สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น และความเป็นไทย ทีเ่ กิดประโยชน์และสร้างคุณค่า ต่อชุมชน สังคม และประเทศอย่างยัง่ ยืน
5
1
5.1.1 จานวนองค์ความรู้/ผลงานการทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น และ
องค์ความรู้/
ความเป็นไทย
ผลงาน
กลยุทธ์ : S5.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมทานุบารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น และความเป็นไทย
10
1
S5.1.1 จานวนกิจกรรม/โครงการ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญา กิจกรรม/
ท้องถิ่น และความเป็นไทยทีส่ ร้างโอกาสหรือสร้างมูลค่าเพิม่
โครงการ
ช่องทาง
3
1
S5.1.2 จานวนการเผยแพร่หรือจัดแสดงผลงานด้านการทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทยต่อสาธารณชน อย่างน้อยบนเว็บไซต์ และสื่อสิ่งพิมพ์ของ
มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ : S5.2 การสร้างเครือข่ายการศึกษาเรียนรู้ทางวัฒนธรรมทัง้ ในหรือต่างประเทศ
S5.2.1 จานวนเครือข่ายการศึกษาเรียนรู้ทางวัฒนธรรมทัง้ ในประเทศหรือต่างประเทศ

เครือข่าย

2

* คณะมีผลการดาเนินงานทีส่ ามารถรายงานผลได้
** คณะให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลตามทีห่ น่วยงานกลางร้องขอ
ข้อมูลจากการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีงบประมาณ 2564 วันที่ 14 ธ.ค.63
สรุปตัวชีว้ ัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (ทบทวน 2564)
ตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัย
32
1 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพือ่ มุ่งสู่การเป็นองค์กรทีม่ ีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์
33 (1)
2 : การสร้างบัณฑิตนักปฏิบตั ิ Hands on, Mind on และ Heart on
12 (1)
3 : พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพือ่ สนับสนุน การเรียนการสอนและพัฒนาประเทศ
บ Thailand
4.0บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคมอย่างยัง่ ยืน
9 (1)
4สอดคล้
: การพัอฒงกันาคุ
ณภาพการให้
4
5 : สืบสานทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น และความเป็นไทย
รวม
90 (3)
ประเด็นที่

ตัวชี้วัดคณะ
12
17
4
3
3
39

งานบริการวิชาการ

สาขาวิชา
งานบริการวิชาการ

สาขาวิชา
งานบริการวิชาการ

สาขาวิชา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
สาขาวิชา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

