รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
ตามตัวชีว้ ัดของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ. 2560
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี 2560
รายงานรอบ 3 เดือน ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ. 2560 และแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2560
รอบ 3 เดือน
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 5

เพิม่ ศักยภาพการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (คิดได้ ทาเป็น ทุม่ เท อดทนสามัคคี มีวนิ ัยและ
ความซื่อสัตย์)
พัฒนางานวิจยั และนวัตกรรมสู่ระดับอาเซียนและสากล
ให้บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนเปูาหมาย
ส่งเสริมสนับสนุนทานุบารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรกั ษ์ /ฟืน้ ฟู
สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
บริหารการเปลี่ยนแปลงเพือ่ สร้างสถาบันชั้นนาด้านปฏิบัติการอย่างมีธรรมาภิบาล
รวมตัวชีว้ ดั

รอบ 3 เดือน บรรลุตามแผน คิดเป็นร้อยละ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

รอบ 3

รอบ 3

รอผลการ
ดาเนินงาน
รอบ 3

8

2

1

5

7
6

5
2

1
1

1
3

4

0

0

4

9

1

1

7

34

10

4

20

จานวนตัวชีว้ ดั
ปี 2560

71.43

ตารางการติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามตัวชีว้ ัดของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ. 2560 และแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2560
รายงานรอบ 3 เดือน ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559
ลาดับที่

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ ผูก้ ากับตัวชีว้ ัด

ผูร้ ับผิดชอบตัวชีว้ ัด

แผน

ผลลัพธ์

บรรลุ √ &
ไม่บรรลุ ×

หมายเหตุ/รายการหลักฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มศักยภาพการผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ิ (คิดได้ ทาเป็น ทุม่ เท อดทนสามัคคี มีวินัยและความซือ่ สัตย์ )
1

ร้อยละของบัณฑิตทีม่ ีงานทาตามสาขาวิชาหรือได้รับเงินเดือน
เป็นไปตามเกณฑ์

ร้อยละ

รองคณบดี
ฝุายวิชาการฯ

นายประสิทธิ์ ฐานาวิวฒ
ั น์

75

N/A

-

อยูใ่ นระหว่างการเก็บข้อมูล เนือ่ งจากนักศึกษาทีจ่ บปีการศึกษา 2559 รับปริญญา
เดือน พฤศจิกายน 2560

2

ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะ
"บัณฑิตนักปฎิบัติ"

ร้อยละ

รองคณบดี
ฝุายวิชาการฯ

น.ส.กันตินนั ท์ ปลาทอง

80

N/A

-

อยูใ่ นระหว่างการเก็บข้อมูล เนือ่ งจากนักศึกษาทีจ่ บปีการศึกษา 2559 รับปริญญา
เดือน พฤศจิกายน 2560

3

ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตทีม่ ีต่อบัณฑิตของคณะ
เทคโนโลยีสังคม

ระดับ

รองคณบดี
ฝุายวิชาการฯ

น.ส.กันตินนั ท์ ปลาทอง

80

N/A

-

อยูใ่ นระหว่างการเก็บข้อมูล เนือ่ งจากนักศึกษาทีจ่ บปีการศึกษา 2559 รับปริญญา
เดือน พฤศจิกายน 2560

4

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิง่ สนับสนุนการ
เรียนการสอน
ระดับที่ 1 ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์อยูใ่ นระดับน้อย
มาก (ช่วงคะแนน 0.0-2.00)
ระดับที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์อยูใ่ นระดับน้อย
(ช่วงคะแนน 2.01-2.74)
ระดับที่ 3 ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์อยูใ่ นระดับปาน
กลาง (ช่วงคะแนน 2.75-3.24)
ระดับที่ 4 ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์อยูใ่ นระดับดี
(ช่วงคะแนน 3.25-4.00)
ระดับที่ 5 ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์อยูใ่ นระดับดีมาก
(ช่วงคะแนน 4.01 ขึน้ ไป)
จานวนหลักสูตรทีเ่ ป็นหลักสูตรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ /สหกิจทีเ่ ป็น
ทีย่ อมรับระดับชาติ/ระดับอาเซียน

ระดับ

รองคณบดี
ฝุายวิชาการฯ

น.ส.ดุษฎี ชลปรีชา

4

N/A

-

รอผลการดาเนินงาน เนือ่ งจากการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2559 จะสารวจและสรุปผล ณ
สิน้ ภาคเรียนที่ 2/2559

ระดับ

รองคณบดี
ฝุายวิชาการฯ

นางสาวดุษฎี ชลปรีชา

1

6

P

คณะเทคโนโลยีสังคมมีหลักสูตร ทัง้ สิน้ 6 หลักสูตร ทีผ่ ่านการรับรองจาก สกอ. คือ
1. หลักสูตร บธ.บ. สาขาการจัดการ
2. หลักสูตร บธ.บ. สาขาระบบสารสนเทศ
3. หลักสูตร บธ.บ. สาขาการจัดการโลจิสติกส์
4. หลักสูตร บช.บ. สาขาการบัญชี
5. หลักสูตร วท.บ. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
6. หลักสูตร ศ.บ. สาขาเศรษฐศาสตร์

5

ตารางการติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามตัวชีว้ ัดของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ. 2560 และแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2560
รายงานรอบ 3 เดือน ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559
ลาดับที่

ตัวชีว้ ัด

ผูร้ ับผิดชอบตัวชีว้ ัด

แผน

ผลลัพธ์

รองคณบดี
ฝุายวิชาการฯ
รองคณบดี
ฝุายวิชาการฯ

น.ส.กันตินนั ท์ ปลาทอง

80

86.15

บรรลุ √ &
ไม่บรรลุ ×


น.ส.กันตินนั ท์ ปลาทอง

30

N/A

-

รองคณบดี
ฝุายบริหารฯ

นางปราณีต สมพล

85

33.33

O

หน่วยนับ ผูก้ ากับตัวชีว้ ัด

6

ร้อยละของนักศึกษาทีผ่ ่านการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ

จานวน

7

ร้อยละของนักศึกษาทีผ่ ่านการทดสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ร้อยละ

8

ร้อยละของอาจารย์ทไี่ ด้รับการพัฒนาทางด้านทักษะวิชาชีพ

ร้อยละ

หมายเหตุ/รายการหลักฐาน
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษพิชิตอาเซียน สามารถทาแบบทดสอบหลังการอบรม
ได้ตามเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้ จานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 86.15
โครงการพัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้กับนักศึกษาด้านบริหารธุรกิจคณะ
เทคโนโลยีสังคม เป็นโครงการอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พนื้ ฐานให้กับนักศึกษา
ซึ่งเป็นความรู้พนื้ ฐานทีน่ ักศึกษาสามารถนาไปใช้ในการทดสอบ ในโครงการ
ทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษา ทีจ่ ะจัดขึน้ ในไตรมาส 3
สรุปข้อมูลบุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2560 รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม
2559) มีอาจารย์ทงั้ สิน้ 60 คน ลาศึกษาต่อ 3 คน ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะในวิชาชีพทัง้ ในและต่างประเทศ ทัง้ หมด 19 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33

ตารางการติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามตัวชีว้ ัดของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ. 2560 และแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2560
รายงานรอบ 3 เดือน ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559
ลาดับที่

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ ผูก้ ากับตัวชีว้ ัด

ผูร้ ับผิดชอบตัวชีว้ ัด

แผน

ผลลัพธ์

บรรลุ √ &
ไม่บรรลุ ×

หมายเหตุ/รายการหลักฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมสูร่ ะดับอาเซียนและสากล
ร้อยละ

รองคณบดี
ฝุายวิชาการฯ

น.ส.นภาพร สมบัติ

15

29.09

P

สรุปงานวิจัย งานสร้างสรรค์ทมี่ ีการตีพมิ พ์เผยแพร่และ/หรือนาไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชาติ และนานาชาติต่ออาจารย์ประจา ในรอบ 3 เดือน มีอาจารย์ประจานา
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ทมี่ ีการตีพมิ พ์เผยแพร่และ/หรือนาไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชาติ และนานาชาติ ทัง้ สิน้ 16 เรื่อง จากจานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด 55
คน
คิดเป็นร้อยละ 29.09

ร้อยละ

รองคณบดี
ฝุายวิชาการฯ

น.ส.นภาพร สมบัติ

15

50.01

P

สรุป 1. งบประมาณโครงการวิจัยประจาปี 2559 ทัง้ งบประมาณและรายได้ เป็น
เงิน 2,224,900 บาท
2. งบประมาณโครงการวิจัยประจาปี 2560 ทัง้ งบประมาณและ เงินรายได้
4,451,400 บาท
คิดเป็นร้อยละ 50.01

11 จานวนโครงการวิจัยทีไ่ ด้รับจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก จานวน

รองคณบดี
ฝุายวิชาการฯ

น.ส.นภาพร สมบัติ

2

1

×

งานวิจัยทีไ่ ด้รับจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกมีจานวน 1 เรื่อง คือ
งานวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการสถานทีน่ มัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌ
กูฏอย่างยัง่ ยืน ได้รับจัดสรรจากงบประมาณของจังหวัดจันทบุรี 300,000 บาท

9

ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ทมี่ ีการตีพมิ พ์เผยแพร่และ/หรือ
นาไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ/นานาชาติต่ออาจารย์ประจา

10 ร้อยละของงบประมาณโครงการวิจัยทีไ่ ด้รับจัดสรรเพิม่ ขึน้

ตารางการติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามตัวชีว้ ัดของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ. 2560 และแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2560
รายงานรอบ 3 เดือน ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559
ลาดับที่

ตัวชีว้ ัด

12

จานวนงานวิจัยทีต่ ีพมิ พ์เผยแพร่ระดับชาติและระดับอาเซียน

หน่วยนับ ผูก้ ากับตัวชีว้ ัด
จานวน

รองคณบดี
ฝุายวิชาการฯ

ผูร้ ับผิดชอบตัวชีว้ ัด

แผน

ผลลัพธ์

น.ส.นภาพร สมบัติ

15

16

บรรลุ √ &
ไม่บรรลุ ×
P

หมายเหตุ/รายการหลักฐาน
สรุปจานวนงานวิจยั ทีต่ พี ิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและระดับอาเซียน ในการรายงาน
รอบ 3 เดือน มีทงั้ สิ้น 18 เรื่อง ดังนี้
1. ตีพิมพ์ในวารสาร 8 เรื่องดังนี้
1.1 วารสาร มทร.อีสาน เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกงานภายนอก นาง
มนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์
1.2 วารสารสังคมศาสตร์ เรื่อง ปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิดแรงจูงใจให้บุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ของ นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์
1.3 วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา เรื่อง คุณสมบัตทิ พี่ ึงประสงค์ของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาของสถานประกอบการทีเ่ ข้าร่วมสหกิจศึกษา ของ ดร.บุปผา ภิภพ ,นายสาคร บัว
บาน, บุญเลิศ เต็กสงวน
1.4 วารสารสังคมศาสตร์ มทร.ตะวันออก เรื่อง ปัจจัยการดารงชีวิตของครูทสี่ ่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในจังหวัดจันทบุรี ของ นางชญาดา ร่วมโพธิ์รี
1.5 วารสาร Jorunal of Thai interdisciplinary Research เรื่อง การประเมิน
ศักยภาพแหล่งท่องเทีย่ ว 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออก ของ นางสาวศรีวารี สุจริตชัย
1.6 วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เรื่องการพัฒนาระบบ
สารสนเทศการฝึกงานภายนอก ของ นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์
1.7 วารสารทางการศึกษา พัฒนาเทคนิคศึกษา Journal of Technical Education
Development เรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้ครงกับความต้องการของ
ประชาคมอาเซียน ของ ดร.บุปผา ภิภพ
1.8 วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เรื่อง การศึกษาเทคนิคการพิสูจน์
ตัวตนและพฤติกรรมการจัดการรหัสผ่าน ของ นายณรงค์ฤทธิ์ วังคีรี

ตารางการติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามตัวชีว้ ัดของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ. 2560 และแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2560
รายงานรอบ 3 เดือน ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559
ลาดับที่

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ ผูก้ ากับตัวชีว้ ัด

ผูร้ ับผิดชอบตัวชีว้ ัด

แผน

ผลลัพธ์

บรรลุ √ &
ไม่บรรลุ ×

หมายเหตุ/รายการหลักฐาน
2. การประชุมระดับชาติ 8 เรื่อง ดังนี้
2.1 การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 เรื่อง
การศึกษาภูมิปัญญาของชาวชองเรื่องข้าวดาทายา กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ของ ผศ.เจตน์จรรย์ อาจไธสง
2.2 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีเพือ่ แผ่นดินไทยทีย่ งั่ ยืน ครั้งที่ 6
เรื่อง ระบบติดตามโครงการวิจัยของนักศึกษาแบบปฏิสัมพันธ์สาหรับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ของ น.ส. มีนนภา รักษ์หริ ัญ
2.3 การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจาปี 2559 “ราช
ธานีครั้งที่ 1” เรื่อง การพัฒนาพจนานุกรมมัลติมีเดียอังกฤษ ไทย สาหรับนักเรียน
ประถมศึกษาชัน้ ปีที่ 1 ของ นายพิศาล ทองนพคุณ
2.4 การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจาปี 2559 “ราช
ธานีครั้งที่ 1 เรื่อง ระบบบริหารจัดการข้อมูลสหกิจศึกษาออนไลน์ กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ของ นายวุฒิภทั ร หนูยอด
2.5 การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ครั้งที่ 9 เรื่อง การวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของการจัดการรหัสผ่านในบัญชีออนไลน์
ของ นายณรงค์ฤทธิ์ วังคิรี
2.6 ISPC 2016 The International Postgraduate Student
Colloquium,2016 “A stud of Sustainability Economy concept used in
a Sustainable Small and Micro Community Enterprise Management in
Eastern Provinces by Chantana Ridsomboon
2.7 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน "การวิจัยเพือ่ การพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน" ครั้งที่ 5 เรื่องความรู้ความสามารถของนักบัญชีทมี่ ีต่อประสิทธิผลการ
ทางานของนักบัญชีวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม SMEs ในจังหวัดจันทบุรี ของ
นางสาวกาญจนา ผลาผล
2.8 การประชุมวิชาการระดับชาติ วิจัยราไพพรรณี ครั้งที่ 10 เรื่อง ระบบบริหาร
จัดการสารสนเทศกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ. 3 มคอ
5) ของ นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์

ตารางการติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามตัวชีว้ ัดของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ. 2560 และแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2560
รายงานรอบ 3 เดือน ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559
ลาดับที่

ตัวชีว้ ัด

13

ร้อยละงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจ/โลจิสติกส์และเทคโนโลยีทตี่ ีพมิ พ์
เผยแพร่หรือนาไปใช้ประโยชน์

หน่วยนับ ผูก้ ากับตัวชีว้ ัด
ร้อยละ

รองคณบดี
ฝุายวิชาการฯ

ผูร้ ับผิดชอบตัวชีว้ ัด

แผน

ผลลัพธ์

น.ส.นภาพร สมบัติ

15

30

บรรลุ √ &
ไม่บรรลุ ×
P

หมายเหตุ/รายการหลักฐาน
สรุปงานวิจยั ด้านบริหารธุรกิจ/โลจิสติกส์และเทคโนโลยีทตี่ พี ิมพ์เผยแพร่หรือนาไปใช้
ประโยชน์ โดยในปีงบประมาณ 2559 มีทงั้ สิ้น 30 เรื่อง มีการตีพิมพ์เผยแพร่หรือนาไปใช้
ประโยชน์ ทัง้ สิ้น 9 เรื่อง ดังนี้
* ตีพิมพ์ในวารสาร 3 เรื่อง
1. วารสาร มทร.อีสาน เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกงานภายนอก นางมนัส
นันทน์ บุญปาลวงศ์
2. วารสารสังคมศาสตร์ เรื่อง ปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิดแรงจูงใจให้บุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ของ นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์
3. วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา เรื่อง คุณสมบัตทิ พี่ ึงประสงค์ของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาของสถานประกอบการทีเ่ ข้าร่วมสหกิจศึกษา ของ ดร.บุปผา ภิภพ ,นายสาคร บัว
บาน, บุญเลิศ เต็กสงวน
* การประชุมระดับชาติ 6 เรื่อง ดังนี้
4. การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจยั ในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 เรื่องการศึกษาภูมิ
ปัญญาของชาวชองเรื่องข้าวดาทายา กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ของ ผศ.เจตน์จรรย์
อาจไธสง
5. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีเพือ่ แผ่นดินไทยทีย่ งั่ ยืน ครั้งที่ 6 เรื่อง
ระบบติดตามโครงการวิจยั ของนักศึกษาแบบปฏิสัมพันธ์สาหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ของ น.ส. มีนนภา รักษ์หริ ัญ
6. การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ประจาปี 2559 “ราชธานีครั้งที่
1” เรื่อง การพัฒนาพจนานุกรมมัลติมเี ดียอังกฤษ ไทย สาหรับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปี
ที่ 1 ของ นายพิศาล ทองนพคุณ
7. การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ประจาปี 2559 “ราชธานีครั้งที่
1 เรื่อง ระบบบริหารจัดการข้อมูลสหกิจศึกษาออนไลน์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ของ นายวุฒิภทั ร หนูยอด
8. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9
เรื่อง การวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของการจัดการรหัสผ่านในบัญชีออนไลน์ ของ นาย
ณรงค์ฤทธิ์ วังคิรี
9. ISPC 2016 The International Postgraduate Student Colloquium,2016 “A
stud of Sustainability Economy concept used in a Sustainable Small and
Micro Community Enterprise Management in Eastern Provinces by
Chantana Ridsomboon
คิดเป็นร้อยละ 30

ตารางการติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามตัวชีว้ ัดของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ. 2560 และแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2560
รายงานรอบ 3 เดือน ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559
ลาดับที่

ตัวชีว้ ัด

14 ร้อยละงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจ/โลจิสติกส์และเทคโนโลยีนาไปใช้
ประโยชน์หรือพัฒนาต่อยอดได้
15 ร้อยละงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจ /โลจิสติกส์และเทคโนโลยีทตี่ ีพมิ พ์
เผยแพร่

หน่วยนับ ผูก้ ากับตัวชีว้ ัด
ร้อยละ
ร้อยละ

รองคณบดี
ฝุายวิชาการฯ
รองคณบดี
ฝุายวิชาการฯ

ผูร้ ับผิดชอบตัวชีว้ ัด

แผน

ผลลัพธ์

น.ส.นภาพร สมบัติ

10

N/A

บรรลุ √ &
ไม่บรรลุ ×
-

น.ส.นภาพร สมบัติ

10

30

P

หมายเหตุ/รายการหลักฐาน
เนือ่ งจาก อยูร่ ะหว่างจัดเก็บข้อมูลงานวิจัยจากนักวิจัย
สรุปงานวิจยั ด้านบริหารธุรกิจ/โลจิสติกส์และเทคโนโลยีทตี่ พี ิมพ์เผยแพร่หรือนาไปใช้
ประโยชน์ โดยในปีงบประมาณ 2559 มีทงั้ สิ้น 30 เรื่อง มีการตีพิมพ์เผยแพร่หรือนาไปใช้
ประโยชน์ ทัง้ สิ้น 9 เรื่อง ดังนี้
* ตีพิมพ์ในวารสาร 3 เรื่อง
1. วารสาร มทร.อีสาน เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกงานภายนอก นางมนัส
นันทน์ บุญปาลวงศ์
2. วารสารสังคมศาสตร์ เรื่อง ปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิดแรงจูงใจให้บุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ของ นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์
3. วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา เรื่อง คุณสมบัตทิ พี่ ึงประสงค์ของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาของสถานประกอบการทีเ่ ข้าร่วมสหกิจศึกษา ของ ดร.บุปผา ภิภพ ,นายสาคร บัว
บาน, บุญเลิศ เต็กสงวน
* การประชุมระดับชาติ 6 เรื่อง ดังนี้
4. การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจยั ในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 เรื่องการศึกษาภูมิ
ปัญญาของชาวชองเรื่องข้าวดาทายา กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ของ ผศ.เจตน์จรรย์
อาจไธสง
5. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีเพือ่ แผ่นดินไทยทีย่ งั่ ยืน ครั้งที่ 6 เรื่อง
ระบบติดตามโครงการวิจยั ของนักศึกษาแบบปฏิสัมพันธ์สาหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ของ น.ส. มีนนภา รักษ์หริ ัญ
6. การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ประจาปี 2559 “ราชธานีครั้งที่
1” เรื่อง การพัฒนาพจนานุกรมมัลติมเี ดียอังกฤษ ไทย สาหรับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปี
ที่ 1 ของ นายพิศาล ทองนพคุณ
7. การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ประจาปี 2559 “ราชธานีครั้งที่
1 เรื่อง ระบบบริหารจัดการข้อมูลสหกิจศึกษาออนไลน์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ของ นายวุฒิภทั ร หนูยอด
8. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9
เรื่อง การวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของการจัดการรหัสผ่านในบัญชีออนไลน์ ของ นาย
ณรงค์ฤทธิ์ วังคิรี
9. ISPC 2016 The International Postgraduate Student Colloquium,2016 “A
stud of Sustainability Economy concept used in a Sustainable Small and
Micro Community Enterprise Management in Eastern Provinces by
Chantana Ridsomboon
คิดเป็นร้อยละ 30

ตารางการติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามตัวชีว้ ัดของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ. 2560 และแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2560
รายงานรอบ 3 เดือน ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559
ลาดับที่

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ ผูก้ ากับตัวชีว้ ัด

ผูร้ ับผิดชอบตัวชีว้ ัด

แผน

ผลลัพธ์

บรรลุ √ &
ไม่บรรลุ ×

หมายเหตุ/รายการหลักฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเป้าหมาย
16 จานวนชุมชนทีม่ ีความเข้มแข็งและดาเนินการตามอัตลักษณ์ของ
ตนเองอย่างยัง่ ยืน

จานวน

รองคณบดี
ฝุายวิชาการฯ

น.ส.นภาพร สมบัติ

2

2

P

1.สรุปผลการดาเนินโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (กลุม่ สตรี
แม่บ้านจันทเขลม)
2.สรุปผลการดาเนินโครงการการสร้างช่องทางในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใน
เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิน่ ชันโรงผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Commerce) และโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและช่องทางการค้า ของ
ผลิตภัณฑ์จากผึง้ ชันโรง ภายในเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิน่ ชันโรง ผ่านสือ่ สังคม
ออนไลน์

17 ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ ับบริการวิชาการ

ร้อยละ

รองคณบดี
ฝุายวิชาการฯ

น.ส.นภาพร สมบัติ

85

84.25

O

สรุปผลความพึงพอใจของผูร้ ับบริการวิชาการ ในไตรมาสที่ 1 จานวน 9 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 84.25

18 ร้อยละความรู้ความเข้าใจทีเ่ พิม่ ขึน้ ของผูร้ ับบริการวิชาการ
(วัดโดย Pre test – Post test

ร้อยละ

รองคณบดี
ฝุายวิชาการฯ

น.ส.นภาพร สมบัติ

80

89.25

P

สรุปผลความรู้ความเข้าใจของผูร้ ับบริการวิชาการทีเ่ พิม่ ขึน้ คิดเป็นร้อยละ 89.25
จากโครงการทัง้ สิน้ 9 โครงการทีจ่ ัดในไตรมาส 1

19 จานวนชุมชนทีไ่ ด้รับการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของชุมชนเปูาหมาย

จานวน

น.ส.นภาพร สมบัติ

2

N/A

-

เนือ่ งจากอยูร่ ะหว่างการจัดเก็บข้อมูล

20 ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ ับบริการวิชาการและส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน
21 ร้อยละของผูร้ ับบริการวิชาการทีน่ าความรู้ไปใช้ประโยชน์หรือขยาย
ผลต่อได้

ร้อยละ

รองคณบดี
ฝุายวิชาการฯ
รองคณบดี
ฝุายวิชาการฯ
รองคณบดี
ฝุายวิชาการฯ

น.ส.นภาพร สมบัติ

80

N/A

-

เนือ่ งจากอยูร่ ะหว่างการจัดเก็บข้อมูล

น.ส.นภาพร สมบัติ

>60

N/A

-

เนือ่ งจากอยูร่ ะหว่างการจัดเก็บข้อมูล

ร้อยละ

ตารางการติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามตัวชีว้ ัดของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ. 2560 และแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2560
รายงานรอบ 3 เดือน ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559
ลาดับที่

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ ผูก้ ากับตัวชีว้ ัด

ผูร้ ับผิดชอบตัวชีว้ ัด

แผน

ผลลัพธ์

บรรลุ √ &
ไม่บรรลุ ×

หมายเหตุ/รายการหลักฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมสนับสนุนทานุบารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ อนุรักษ์ /ฟื้นฟูสงิ่ แวดล้อม
22 ร้อยละความสาเร็จของการทานุบารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ อนุรักษ์/ฟืน้ ฟูสงิ่ แวดล้อม

ร้อยละ

รองคณบดี
ฝุายกิจการฯ

น.ส.กันตินนั ท์ ปลาทอง

85

N/A

-

เนือ่ งจาก รอผลการดาเนินงานจากโครงการในไตรมาสที่ 2

23 จานวนผลงาน/กิจกรรมทีม่ ีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิน่

จานวน

รองคณบดี
ฝุายกิจการฯ

น.ส.กันตินนั ท์ ปลาทอง

3

N/A

-

รอผลการดาเนินงาน เนือ่ งจากโครงการแข่งขันสักวากลอนสดระดับ มัธยมศึกษา
และระดับอุดมศึกษา (ระดับชาติ) คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก ร่วมกับสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยโครงการสัมมนาการ
ใช้ภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป์ และโครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย
จะจัดขึน้ ในไตรมาส 2

24 จานวนกิจกรรมส่งเสริมมหาวิทยาลัยสีเขียว

จานวน

รองคณบดี
ฝุายกิจการฯ

น.ส.กันตินนั ท์ ปลาทอง

2

N/A

-

รอผลการดาเนินงาน เนือ่ งจากโครงการสังคมสีเขียว (Green Society) จะจัดขึน้ ใน
ไตรมาส 3 และโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา และอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม
จะจัดขึน้ ในไตรมาส 4

25

ร้อยละ

รองคณบดี
ฝุายกิจการฯ

น.ส.กันตินนั ท์ ปลาทอง

80

N/A

-

ร้อยละของความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมส่งเสิรมมหา
วิทยาลัยสีเขียว

ตารางการติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามตัวชีว้ ัดของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ. 2560 และแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2560
รายงานรอบ 3 เดือน ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559
ลาดับที่

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ ผูก้ ากับตัวชีว้ ัด

ผูร้ ับผิดชอบตัวชีว้ ัด

แผน

ผลลัพธ์

บรรลุ √ &
ไม่บรรลุ ×

หมายเหตุ/รายการหลักฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : บริหารการเปลีย่ นแปลงเพื่อสร้างสถาบันชัน้ นาด้านปฏิบตั กิ ารอย่างมีธรรมาภิบาล
26 ร้อยละความสาเร็จของการบริหารจัดการทีท่ ันต่อการเปลีย่ นแปลง
อย่างมี ธรรมาภิบาลเพือ่ ก้าวสูค่ วามเป็นองค์กรคุณภาพ

ร้อยละ

รองคณบดี
ฝุายบริหารฯ

นางปราณีต สมพล

85

N/A

-

รอผลการดาเนินงาน เนือ่ งจากสรุปผลความสาเร็จของการบริหารจัดการทีท่ ันต่อ
การเปลีย่ นแปลงอย่างมี ธรรมาภิบาลเพือ่ ก้าวสูค่ วามเป็นองค์กรคุณภาพ ในไตร
มาสที่ 4

27 วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ทเี่ กิดขึน้ ในปี
"การอนุรักษ์ความเป็นไทยและมหาวิทยาลัยสีเขียว"

จานวน

รองคณบดี
ฝุายบริหารฯ ,
รองคณบดี
ฝุายกิจการนศ.

นางปราณีต สมพล,
น.ส.กันตินนั ท์ ปลาทอง

2

N/A

-

รอผลการดาเนินงาน เนือ่ งจากสรุปผลในไตรมาสที่ 4

28 ร้อยละของบุคลากรทุกภาคส่วนทีร่ ับรู้วัฒนธรรมองค์กร

ร้อยละ

รองคณบดี
ฝุายบริหารฯ ,
รองคณบดี
ฝุายกิจการนศ.

นางปราณีต สมพล,
น.ส.กันตินนั ท์ ปลาทอง

80

N/A

-

รอผลการดาเนินงาน เนือ่ งจากสรุปผลในไตรมาสที่ 4

29 จานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ทเี่ พิม่ ขึน้

จานวน

รองคณบดี
ฝุายกิจการฯ

น.ส.กันตินนั ท์ ปลาทอง

3

4

P

คณะเทคโนโลยีสังคมมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ เพือ่ ให้หน่วยงานภายนอกรับรู้
เพิม่ ขึน้ 4 ช่องทาง ทัง้ ทางสือ่ Social media และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ดังนี้
1. ทาง Facebook ใช้ชอื่ เพจว่า คณะเทคโนโลยีสังคม โดยแผนกสารสนเทศมีการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อบุคคลภายนอก นักเรียน และ
นักศึกษา
2. ทาง Youtube โดยได้นาสือ่ วิดิทัศน์ของคณะเทคโนโลยีสังคมเผยแพร่ผ่าน
Youtube
3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทีเ่ ปิดการเรียนการสอน แบบเชิงรุก ในโรงเรียนและ
อาชีวศึกษา ภาคตะวันออก
4. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผ่านงานตลาดนัดหลักสูตรทีจ่ ัดขึน้ โดยมหาวิทยาลัยที่
เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค อาทิ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางการติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามตัวชีว้ ัดของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ. 2560 และแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2560
รายงานรอบ 3 เดือน ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

30 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณทีเ่ ป็นไปตามแผน

ร้อยละ

รองคณบดี
ฝุายบริหารฯ

น.ส.ณัฐจารี อรุณโชติ

85

75.19

บรรลุ √ &
ไม่บรรลุ ×
O

31 จานวนผลงาน/โครงการ/กิจกรรมทีเ่ กิดจากเครือข่ายความร่วมมือ

จานวน

น.ส.ณัฐจารี อรุณโชติ

2

N/A

-

รอผลการดาเนินโครงการเนือ่ งจากโครงการจะจัดในวันที่ 20-22 เมษายน 2560

32 จานวนหน่วยงานทีส่ ามารถบริหารความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับที่
ยอมรับได้
33 ร้อยละของบุคลากรทีม่ ีความรู้ความเข้าใจงานประกันคุณภาพ
(วัดโดย Pre test – Post test)
34 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนาตามแผนทีก่ าหนด

จานวน

รองคณบดี
ฝุายบริหารฯ
รองคณบดี
ฝุายบริหารฯ
รองคณบดี
ฝุายบริหารฯ
รองคณบดี
ฝุายบริหารฯ

น.ส.มณี โพธิ์เผือก

4

N/A

-

รอผลการดาเนินงาน เนือ่ งจากสรุปผลในไตรมาสที่ 4

น.ส.มณี โพธิ์เผือก

85

N/A

-

รอผลการดาเนินงาน เนือ่ งจากสรุปผลในไตรมาสที่ 4

นางปราณีต สมพล

85

N/A

-

รอผลการดาเนินงาน เนือ่ งจากงานบุคลากรจะดาเนินการสรุปผลการพัฒนา
บุคลากรในไตรมาสที่ 4

ลาดับที่

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ ผูก้ ากับตัวชีว้ ัด

ร้อยละ
ร้อยละ

ผูร้ ับผิดชอบตัวชีว้ ัด

แผน

ผลลัพธ์

หมายเหตุ/รายการหลักฐาน
จากรายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน รอบ 3 เดือน ณ 1
ตุลาคม -31 ธันวาคม 2559 มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 75.19 ไม่
บรรลุตามแผน เนือ่ งจากผูด้ าเนินโครงการขอปรับเปลีย่ นโครงการ

