รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
ตามตัวชีว้ ัดของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ. 2560
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี 2560
รายงานรอบ 6 เดือน ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ. 2560 และแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2560
รอบ 6 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 6 เดือน บรรลุตามแผน คิดเป็นร้อยละ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

รอบ 6

รอบ 6

รอผลการ
ดาเนินงาน
รอบ 6

8

2

1

5

7
6

5
2

1
1

1
3

4

1

0

3

9

2

1

6

34

12

4

18

จานวนตัวชีว้ ดั
ปี 2560

75.00

ตารางการติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามตัวชีว้ ัดของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ. 2560 และแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2560
รายงานรอบ 6 เดือน ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560
ลาดับที่

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ ผู้กากับตัวชีว้ ัด

ผู้รบั ผิดชอบตัวชีว้ ัด

แผน

ผลลัพธ์

บรรลุ √ &
ไม่บรรลุ ×

หมายเหตุ/รายการหลักฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิม่ ศักยภาพการผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ิ (คิดได้ ทาเป็น ทุม่ เท อดทนสามัคคี มีวินัยและความซื่อสัตย์)
1

ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทาตามสาขาวิชาหรือได้รบั เงินเดือน
เป็นไปตามเกณฑ์

ร้อยละ

รองคณบดี
ฝุายวิชาการฯ

นายประสิทธิ์ ฐานาวิวัฒน์

75

N/A

-

อยู่ในระหว่างการเก็บข้อมูล เนื่องจากนักศึกษาที่จบปีการศึกษา 2559 รับปริญญาเดือน พฤศจิกายน 2560

2

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะ
"บัณฑิตนักปฎิบตั ิ"

ร้อยละ

รองคณบดี
ฝุายวิชาการฯ

น.ส.กันตินันท์ ปลาทอง

80

N/A

-

อยู่ในระหว่างการเก็บข้อมูล เนื่องจากนักศึกษาที่จบปีการศึกษา 2559 รับปริญญาเดือน พฤศจิกายน 2560

3

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตของคณะ
เทคโนโลยีสังคม

ระดับ

รองคณบดี
ฝุายวิชาการฯ

น.ส.กันตินันท์ ปลาทอง

80

N/A

-

อยู่ในระหว่างการเก็บข้อมูล เนื่องจากนักศึกษาที่จบปีการศึกษา 2559 รับปริญญาเดือน พฤศจิกายน 2560

4

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน
ระดับที่ 1 ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์อยู่ในระดับน้อย
มาก (ช่วงคะแนน 0.0-2.00)
ระดับที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์อยู่ในระดับน้อย
(ช่วงคะแนน 2.01-2.74)
ระดับที่ 3 ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์อยู่ในระดับปาน
กลาง (ช่วงคะแนน 2.75-3.24)
ระดับที่ 4 ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์อยู่ในระดับดี
(ช่วงคะแนน 3.25-4.00)
ระดับที่ 5 ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์อยู่ในระดับดีมาก
(ช่วงคะแนน 4.01 ขึ้นไป)

ระดับ

รองคณบดี
ฝุายวิชาการฯ

น.ส.ดุษฎี ชลปรีชา

4

N/A

-

เนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลของ 2 ภาคการศึกษา ซึ่งปัจจุบนั สามารถสรุปได้เพียง ผู้สาเร็จ
การศึกษาภาคเรียนที่ 1/2559 ดังนี้
1.สาขาบัญชี(ระดับปริญญาตรี 4 ปี) มีระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนอยู่
ในระดับดีมาก (4.19)
2.สาขาบัญชี(ภาคสมทบ ระดับปริญญาตรีเทียบโอน) มีระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอนอยู่ในระดับดีมาก (4.05)
3. สาขาการจัดการ(ภาคสมทบ ระดับปริญญาตรีเทียบโอน) มีระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีมาก (4.26)
4. สาขาการจัดการ(ภาคสมทบ ระดับปริญญาตรีเทียบโอน) มีระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีมาก (4.26)

ตารางการติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามตัวชีว้ ัดของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ. 2560 และแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2560
รายงานรอบ 6 เดือน ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560
ลาดับที่

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ ผู้กากับตัวชีว้ ัด

ผู้รบั ผิดชอบตัวชีว้ ัด

แผน

ผลลัพธ์

บรรลุ √ &
ไม่บรรลุ ×

หมายเหตุ/รายการหลักฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิม่ ศักยภาพการผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ิ (คิดได้ ทาเป็น ทุม่ เท อดทนสามัคคี มีวินัยและความซื่อสัตย์)
5

จานวนหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ิ/สหกิจที่เป็น
ที่ยอมรับระดับชาติ/ระดับอาเซียน

ระดับ

รองคณบดี
ฝุายวิชาการฯ

นางสาวดุษฎี ชลปรีชา

1

6

P

คณะเทคโนโลยีสังคมมีหลักสูตร ทั้งสิ้น 6 หลักสูตร ที่ผ่านการรับรองจาก 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

6

ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ

จานวน

รองคณบดี
ฝุายวิชาการฯ

น.ส.กันตินันท์ ปลาทอง

80

86.15



ผู้เข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษพิชิตอาเซียน สามารถทาแบบทดสอบหลังการอบรมได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
จานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 86.15

7

ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ร้อยละ

รองคณบดี
ฝุายวิชาการฯ

น.ส.กันตินันท์ ปลาทอง

30

N/A

-

โครงการพัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ธรุ กิจให้กับนักศึกษาด้านบริหารธุรกิจคณะเทคโนโลยีสังคม เป็น
โครงการอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พนื้ ฐานให้กับนักศึกษา ซึ่งเป็นความรู้พนื้ ฐานที่นักศึกษาสามารถ
นาไปใช้ในการทดสอบ ในโครงการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษา ที่จะจัดขึ้นใน
ไตรมาส 4

8

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รบั การพัฒนาทางด้านทักษะวิชาชีพ

รองคณบดี
ฝุายบริหารฯ

นางปราณีต สมพล

85

83.60

O

สรุปรายชื่อบุคลากรที่ได้รบั การพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) มีอาจารย์ทั้งสิ้น 58 คน ลาศึกษา
ต่อ 3 คน ได้รบั การพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ ทั้งหมด 46 คน คิดเป็นร้อยละ
83.60

ร้อยละ

ตารางการติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามตัวชีว้ ัดของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ. 2560 และแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2560
รายงานรอบ 6 เดือน ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560
ลาดับที่

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ ผู้กากับตัวชีว้ ัด

ผู้รบั ผิดชอบตัวชีว้ ัด

แผน

ผลลัพธ์

บรรลุ √ &
ไม่บรรลุ ×

หมายเหตุ/รายการหลักฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมสู่ระดับอาเซียนและสากล
ร้อยละ

รองคณบดี
ฝุายวิชาการฯ

น.ส.นภาพร สมบัติ

15

29.09

P

สรุปงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่มีการตีพมิ พ์เผยแพร่และ/หรือนาไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ และนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจา ในรอบ 6 เดือน มีอาจารย์ประจานาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่มีการตีพมิ พ์เผยแพร่
และ/หรือนาไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ และนานาชาติ ทั้งสิ้น 16 เรื่อง จากจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
55 คน
คิดเป็นร้อยละ 29.09

ร้อยละ

รองคณบดี
ฝุายวิชาการฯ

น.ส.นภาพร สมบัติ

15

50.01

P

สรุป 1. งบประมาณโครงการวิจัยประจาปี 2559 ทั้งงบประมาณและรายได้ เป็นเงิน 2,224,900 บาท
2. งบประมาณโครงการวิจัยประจาปี 2560 ทั้งงบประมาณและ เงินรายได้ 4,451,400 บาท
คิดเป็นร้อยละ 50.01

11 จานวนโครงการวิจัยที่ได้รบั จัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก จานวน

รองคณบดี
ฝุายวิชาการฯ

น.ส.นภาพร สมบัติ

2

0

×

9

ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่มีการตีพมิ พ์เผยแพร่และ/หรือ
นาไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ/นานาชาติต่ออาจารย์ประจา

10 ร้อยละของงบประมาณโครงการวิจัยที่ได้รบั จัดสรรเพิม่ ขึ้น

ตารางการติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามตัวชีว้ ัดของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ. 2560 และแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2560
รายงานรอบ 6 เดือน ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560
ลาดับที่

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ ผู้กากับตัวชีว้ ัด

ผู้รบั ผิดชอบตัวชีว้ ัด

แผน

ผลลัพธ์

บรรลุ √ &
ไม่บรรลุ ×

น.ส.นภาพร สมบัติ

15

16

P

หมายเหตุ/รายการหลักฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมสู่ระดับอาเซียนและสากล
12 จานวนงานวิจัยที่ตีพมิ พ์เผยแพร่ระดับชาติและระดับอาเซียน

จานวน

รองคณบดี
ฝุายวิชาการฯ

สรุปจานวนงานวิจยั ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและระดับอาเซียน ในการรายงานรอบ 6 เดือน มีทั้งสิ้น 16 เรื่อง ดังนี้
1. ตีพิมพ์ในวารสาร 8 เรือ่ งดังนี้
1.1 วารสาร มทร.อีสาน เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกงานภายนอก นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์
1.2 วารสารสังคมศาสตร์ เรื่อง ปัจจัยที่กอ่ ให้เกิดแรงจูงใจให้บคุ ลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
จันทบุรี ของ นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์
1.3 วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา เรื่อง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสหกิจศึกษาของสถานประกอบการที่เข้าร่วมสห
กิจศึกษา ของ ดร.บุปผา ภิภพ ,นายสาคร บัวบาน, บุญเลิศ เต็กสงวน
1.4 วารสารสังคมศาสตร์ มทร.ตะวันออก เรื่อง ปัจจัยการดารงชีวิตของครูที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานใน
จังหวัดจันทบุรี ของ นางชญาดา ร่วมโพธิร์ ี
1.5 วารสาร Jorunal of Thai interdisciplinary Research เรื่อง การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 3 จังหวัดชายแดนภาค
ตะวันออก ของ นางสาวศรีวารี สุจริตชัย
1.6 วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกงานภายนอก ของ นางมนัส
นันทน์ บุญปาลวงศ์
1.7 วารสารทางการศึกษา พัฒนาเทคนิคศึกษา Journal of Technical Education Development เรื่อง การพัฒนาบุคลากร
ด้านโลจิสติกส์ให้ครงกับความต้องการของประชาคมอาเซียน ของ ดร.บุปผา ภิภพ
1.8 วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เรื่อง การศึกษาเทคนิคการพิสูจน์ตัวตนและพฤติกรรมการจัดการรหัสผ่าน
ของ นายณรงค์ฤทธิ์ วังคีรี
2. การประชุมระดับชาติ 8 เรือ่ ง ดังนี้
2.1 การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจยั ในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 เรื่องการศึกษาภูมิปญ
ั ญาของชาวชองเรื่องข้าวดาทายา กับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ของ ผศ.เจตน์จรรย์ อาจไธสง
2.2 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีเพือ่ แผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 เรื่อง ระบบติดตามโครงการวิจยั ของนักศึกษา
แบบปฏิสัมพันธ์สาหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ของ น.ส. มีนนภา รักษ์หริ ัญ
2.3 การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ประจาปี 2559 “ราชธานีครั้งที่ 1” เรื่อง การพัฒนาพจนานุกรม
มัลติมีเดียอังกฤษ ไทย สาหรับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ของ นายพิศาล ทองนพคุณ
2.4 การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ประจาปี 2559 “ราชธานีครั้งที่ 1 เรื่อง ระบบบริหารจัดการข้อมูลสห
กิจศึกษาออนไลน์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ของ นายวุฒิภทั ร หนูยอด
2.5 การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9 เรื่อง การวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของ
การจัดการรหัสผ่านในบัญชีออนไลน์ 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 "การวิจยั เพือ่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 5 เรื่องความรู้ความสามารถของ
นักบัญชีที่มีต่อประสิทธิผลการทางานของนักบัญชีวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม SMEs ในจังหวัดจันทบุรี ของ นางสาวกาญจนา ผลาผล
2.8 การประชุมวิชาการระดับชาติ วิจยั ราไพพรรณี ครั้งที่ 10 เรื่อง ระบบบริหารจัดการสารสนเทศกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ. 3 มคอ 5) ของ นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์

ตารางการติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามตัวชีว้ ัดของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ. 2560 และแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2560
รายงานรอบ 6 เดือน ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560
ลาดับที่

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ ผู้กากับตัวชีว้ ัด

ผู้รบั ผิดชอบตัวชีว้ ัด

แผน

ผลลัพธ์

บรรลุ √ &
ไม่บรรลุ ×

หมายเหตุ/รายการหลักฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมสู่ระดับอาเซียนและสากล
ร้อยละงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจ/โลจิสติกส์และเทคโนโลยีที่ตีพมิ พ์
เผยแพร่หรือนาไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ

รองคณบดี
ฝุายวิชาการฯ

น.ส.นภาพร สมบัติ

15

53.33

P

14 ร้อยละงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจ/โลจิสติกส์และเทคโนโลยีนาไปใช้
ประโยชน์หรือพัฒนาต่อยอดได้

ร้อยละ

รองคณบดี
ฝุายวิชาการฯ

น.ส.นภาพร สมบัติ

10

N/A

-

13

สรุปงานวิจยั ด้านบริหารธุรกิจ/โลจิสติกส์และเทคโนโลยีที่ตีพิมพ์เผยแพร่หรือนาไปใช้ประโยชน์ โดยในปีงบประมาณ 2559 มีทั้งสิ้น 30 เรื่อง มี
การตีพิมพ์เผยแพร่หรือนาไปใช้ประโยชน์ ทั้งสิ้น 16 เรื่อง ดังนี้
1. ตีพิมพ์ในวารสาร 8 เรื่องดังนี้
1.1 วารสาร มทร.อีสาน เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกงานภายนอก นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์
1.2 วารสารสังคมศาสตร์ เรื่อง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจให้บคุ ลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ของ นาง
มนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์
1.3 วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา เรื่อง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสหกิจศึกษาของสถานประกอบการที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา ของ
ดร.บุปผา ภิภพ ,นายสาคร บัวบาน, บุญเลิศ เต็กสงวน
1.4 วารสารสังคมศาสตร์ มทร.ตะวันออก เรื่อง ปัจจัยการดารงชีวติ ของครูที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี ของ
นางชญาดา ร่วมโพธิร์ ี
1.5 วารสาร Jorunal of Thai interdisciplinary Research เรื่อง การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออก ของ
นางสาวศรีวารี สุจริตชัย
1.6 วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกงานภายนอก ของ นางมนัสนันทน์ บุญปาล
วงศ์
1.7 วารสารทางการศึกษา พัฒนาเทคนิคศึกษา Journal of Technical Education Development เรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์
ให้ครงกับความต้องการของประชาคมอาเซียน ของ ดร.บุปผา ภิภพ
1.8 วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เรื่อง การศึกษาเทคนิคการพิสูจน์ตัวตนและพฤติกรรมการจัดการรหัสผ่าน ของ นาย
ณรงค์ฤทธิ์ วังคีรี
2. การประชุมระดับชาติ 8 เรื่อง ดังนี้
2.1 การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจยั ในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 เรื่องการศึกษาภูมิปญ
ั ญาของชาวชองเรื่องข้าวดาทายา กับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ของ ผศ.เจตน์จรรย์ อาจไธสง
2.2 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 เรื่อง ระบบติดตามโครงการวิจยั ของนักศึกษาแบบ
ปฏิสัมพันธ์สาหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ของ น.ส. มีนนภา รักษ์หริ ัญ
2.3 การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ประจาปี 2559 “ราชธานีครั้งที่ 1” เรื่อง การพัฒนาพจนานุกรมมัลติมีเดียอังกฤษ
ไทย สาหรับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ของ นายพิศาล ทองนพคุณ
2.4 การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ประจาปี 2559 “ราชธานีครั้งที่ 1 เรื่อง ระบบบริหารจัดการข้อมูลสหกิจศึกษา
ออนไลน์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ของ นายวุฒิภทั ร หนูยอด
2.5 การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9 เรื่อง การวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของการจัดการ
รหัสผ่านในบัญชีออนไลน์ 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 "การวิจยั เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 5 เรื่องความรู้ความสามารถของนักบัญชีที่มีต่อ
ประสิทธิผลการทางานของนักบัญชีวสิ าหกิจชุมชนขนาดย่อม SMEs ในจังหวัดจันทบุรี ของ นางสาวกาญจนา ผลาผล
2.8 การประชุมวิชาการระดับชาติ วิจยั ราไพพรรณี ครั้งที่ 10 เรื่อง ระบบบริหารจัดการสารสนเทศกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (มคอ. 3 มคอ 5) ของ นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์
คิดเป็นร้อยละ 53.33

เนื่องจาก อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลงานวิจัยจากนักวิจัย

ตารางการติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามตัวชีว้ ัดของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ. 2560 และแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2560
รายงานรอบ 6 เดือน ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560
ลาดับที่

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ ผู้กากับตัวชีว้ ัด

ผู้รบั ผิดชอบตัวชีว้ ัด

แผน

ผลลัพธ์

บรรลุ √ &
ไม่บรรลุ ×

น.ส.นภาพร สมบัติ

10

53.33

P

หมายเหตุ/รายการหลักฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมสู่ระดับอาเซียนและสากล
15 ร้อยละงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจ /โลจิสติกส์และเทคโนโลยีที่ตีพมิ พ์
เผยแพร่

ร้อยละ

รองคณบดี
ฝุายวิชาการฯ

สรุปงานวิจยั ด้านบริหารธุรกิจ/โลจิสติกส์และเทคโนโลยีที่ตีพิมพ์เผยแพร่หรือนาไปใช้ประโยชน์ โดยในปีงบประมาณ 2559 มีทั้งสิ้น 30 เรื่อง มี
การตีพิมพ์เผยแพร่หรือนาไปใช้ประโยชน์ ทั้งสิ้น 16 เรื่อง ดังนี้
1. ตีพิมพ์ในวารสาร 8 เรื่องดังนี้
1.1 วารสาร มทร.อีสาน เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกงานภายนอก นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์
1.2 วารสารสังคมศาสตร์ เรื่อง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจให้บคุ ลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ของ นาง
มนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์
1.3 วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา เรื่อง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสหกิจศึกษาของสถานประกอบการที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา ของ
ดร.บุปผา ภิภพ ,นายสาคร บัวบาน, บุญเลิศ เต็กสงวน
1.4 วารสารสังคมศาสตร์ มทร.ตะวันออก เรื่อง ปัจจัยการดารงชีวติ ของครูที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี ของ
นางชญาดา ร่วมโพธิร์ ี
1.5 วารสาร Jorunal of Thai interdisciplinary Research เรื่อง การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออก ของ
นางสาวศรีวารี สุจริตชัย
1.6 วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกงานภายนอก ของ นางมนัสนันทน์ บุญปาล
วงศ์
1.7 วารสารทางการศึกษา พัฒนาเทคนิคศึกษา Journal of Technical Education Development เรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์
ให้ครงกับความต้องการของประชาคมอาเซียน ของ ดร.บุปผา ภิภพ
1.8 วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เรื่อง การศึกษาเทคนิคการพิสูจน์ตัวตนและพฤติกรรมการจัดการรหัสผ่าน ของ นาย
ณรงค์ฤทธิ์ วังคีรี
2. การประชุมระดับชาติ 8 เรื่อง ดังนี้
2.1 การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจยั ในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 เรื่องการศึกษาภูมิปญ
ั ญาของชาวชองเรื่องข้าวดาทายา กับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ของ ผศ.เจตน์จรรย์ อาจไธสง
2.2 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 เรื่อง ระบบติดตามโครงการวิจยั ของนักศึกษาแบบ
ปฏิสัมพันธ์สาหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ของ น.ส. มีนนภา รักษ์หริ ัญ
2.3 การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ประจาปี 2559 “ราชธานีครั้งที่ 1” เรื่อง การพัฒนาพจนานุกรมมัลติมีเดียอังกฤษ
ไทย สาหรับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ของ นายพิศาล ทองนพคุณ
2.4 การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ประจาปี 2559 “ราชธานีครั้งที่ 1 เรื่อง ระบบบริหารจัดการข้อมูลสหกิจศึกษา
ออนไลน์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ของ นายวุฒิภทั ร หนูยอด
2.5 การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9 เรื่อง การวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของการจัดการ
รหัสผ่านในบัญชีออนไลน์ 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 "การวิจยั เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 5 เรื่องความรู้ความสามารถของนักบัญชีที่มีต่อ
ประสิทธิผลการทางานของนักบัญชีวสิ าหกิจชุมชนขนาดย่อม SMEs ในจังหวัดจันทบุรี ของ นางสาวกาญจนา ผลาผล
2.8 การประชุมวิชาการระดับชาติ วิจยั ราไพพรรณี ครั้งที่ 10 เรื่อง ระบบบริหารจัดการสารสนเทศกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (มคอ. 3 มคอ 5) ของ นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์
คิดเป็นร้อยละ 53.33

ตารางการติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามตัวชีว้ ัดของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ. 2560 และแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2560
รายงานรอบ 6 เดือน ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560
ลาดับที่

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ ผู้กากับตัวชีว้ ัด

ผู้รบั ผิดชอบตัวชีว้ ัด

แผน

ผลลัพธ์

บรรลุ √ &
ไม่บรรลุ ×

หมายเหตุ/รายการหลักฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเป้าหมาย
16 จานวนชุมชนที่มีความเข้มแข็งและดาเนินการตามอัตลักษณ์ของ
ตนเองอย่างยั่งยืน

จานวน

รองคณบดี
ฝุายวิชาการฯ

น.ส.นภาพร สมบัติ

2

1

O

1.โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (กลุ่มสตรีแม่บา้ นจันทเขลม)

17 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบั บริการวิชาการ

ร้อยละ

รองคณบดี
ฝุายวิชาการฯ

น.ส.นภาพร สมบัติ

85

96.59

P

สรุปผลความพึงพอใจของผู้รบั บริการวิชาการ ในไตรมาสที่ 2 จานวน 11 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 96.59

18 ร้อยละความรู้ความเข้าใจที่เพิม่ ขึ้นของผู้รบั บริการวิชาการ
(วัดโดย Pre test – Post test

ร้อยละ

รองคณบดี
ฝุายวิชาการฯ

น.ส.นภาพร สมบัติ

80

90.55

P

สรุปผลความรู้ความเข้าใจของผู้รบั บริการวิชาการที่เพิม่ ขึ้นคิดเป็นร้อยละ 90.55
จากโครงการทั้งสิ้น 11 โครงการที่จัดในไตรมาส 2

19 จานวนชุมชนที่ได้รบั การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนเปูาหมาย

จานวน

รองคณบดี
ฝุายวิชาการฯ

น.ส.นภาพร สมบัติ

2

N/A

-

รอผลการดาเนินโครงการ เนื่องจากโครงการจะจัดในเดือน มิถุนายน 2560

20 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบั บริการวิชาการและส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน

ร้อยละ

รองคณบดี
ฝุายวิชาการฯ

น.ส.นภาพร สมบัติ

80

N/A

-

รอผลการดาเนินโครงการ เนื่องจากโครงการจะจัดในเดือน มิถุนายน 2560

21 ร้อยละของผู้รบั บริการวิชาการที่นาความรู้ไปใช้ประโยชน์หรือขยาย
ผลต่อได้

ร้อยละ

รองคณบดี
ฝุายวิชาการฯ

น.ส.นภาพร สมบัติ

>60

N/A

-

เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูล

ตารางการติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามตัวชีว้ ัดของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ. 2560 และแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2560
รายงานรอบ 6 เดือน ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560
ลาดับที่

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ ผู้กากับตัวชีว้ ัด

ผู้รบั ผิดชอบตัวชีว้ ัด

แผน

ผลลัพธ์

บรรลุ √ &
ไม่บรรลุ ×

หมายเหตุ/รายการหลักฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมสนับสนุนทานุบารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น อนุรกั ษ์ /ฟืน้ ฟูสิ่งแวดล้อม
22 ร้อยละความสาเร็จของการทานุบารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอนุรกั ษ์/ฟืน้ ฟูสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ

รองคณบดี
ฝุายกิจการฯ

น.ส.กันตินันท์ ปลาทอง

85

N/A

-

เนื่องจาก รอผลการดาเนินงานจากโครงการในไตรมาสที่ 4

23 จานวนผลงาน/กิจกรรมที่มีส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

จานวน

รองคณบดี
ฝุายกิจการฯ

น.ส.กันตินันท์ ปลาทอง

3

3

P

จานวนผลงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ทั้งสิ้น 3 โครงการ
1. โครงการส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมชอง : บุคคลทางวัฒนธรรม
2. โครงการแข่งขันสักวากลอนสดระดับ มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา (ระดับชาติ) คณะเทคโนโลยีสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
3. โครงการสัมมนาการใช้ภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป์ และโครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย จะ
จัดขึ้นในไตรมาส 2

24 จานวนกิจกรรมส่งเสริมมหาวิทยาลัยสีเขียว

จานวน

รองคณบดี
ฝุายกิจการฯ

น.ส.กันตินันท์ ปลาทอง

2

N/A

-

รอผลการดาเนินงาน เนื่องจากโครงการสังคมสีเขียว (Green Society) จะจัดขึ้นในไตรมาส 3 และโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา และอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม จะจัดขึ้นในไตรมาส 4

25

ร้อยละ

รองคณบดี
ฝุายกิจการฯ

น.ส.กันตินันท์ ปลาทอง

80

N/A

-

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสิรมมหา
วิทยาลัยสีเขียว

ตารางการติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามตัวชีว้ ัดของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ. 2560 และแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2560
รายงานรอบ 6 เดือน ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560
ลาดับที่

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ ผู้กากับตัวชีว้ ัด

ผู้รบั ผิดชอบตัวชีว้ ัด

แผน

ผลลัพธ์

บรรลุ √ &
ไม่บรรลุ ×

หมายเหตุ/รายการหลักฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : บริหารการเปลี่ยนแปลงเพือ่ สร้างสถาบันชัน้ นาด้านปฏิบตั กิ ารอย่างมีธรรมาภิบาล
26 ร้อยละความสาเร็จของการบริหารจัดการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างมี ธรรมาภิบาลเพือ่ ก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพ

ร้อยละ

รองคณบดี
ฝุายบริหารฯ

นางปราณีต สมพล

85

N/A

-

รอผลการดาเนินงาน เนื่องจากสรุปผลความสาเร็จของการบริหารจัดการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
ธรรมาภิบาลเพือ่ ก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพ ในไตรมาสที่ 4

27 วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในปี
"การอนุรกั ษ์ความเป็นไทยและมหาวิทยาลัยสีเขียว"

จานวน

รองคณบดี
ฝุายบริหารฯ ,
รองคณบดี
ฝุายกิจการนศ.

นางปราณีต สมพล,
น.ส.กันตินันท์ ปลาทอง

2

N/A

-

รอผลการดาเนินงาน เนื่องจากสรุปผลในไตรมาสที่ 4

28 ร้อยละของบุคลากรทุกภาคส่วนที่รบั รู้วฒ
ั นธรรมองค์กร

ร้อยละ

รองคณบดี
ฝุายบริหารฯ ,
รองคณบดี
ฝุายกิจการนศ.

นางปราณีต สมพล,
น.ส.กันตินันท์ ปลาทอง

80

N/A

-

รอผลการดาเนินงาน เนื่องจากสรุปผลในไตรมาสที่ 4

29 จานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่เพิม่ ขึ้น

จานวน

รองคณบดี
ฝุายกิจการฯ

น.ส.กันตินันท์ ปลาทอง

3

4

P

คณะเทคโนโลยีสังคมมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ เพือ่ ให้หน่วยงานภายนอกรับรู้เพิม่ ขึ้น 4 ช่องทาง ทั้งทาง
สื่อ Social media และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ดังนี้
1. ทาง Facebook ใช้ชื่อเพจว่า คณะเทคโนโลยีสังคม โดยแผนกสารสนเทศมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลภายนอก นักเรียน และนักศึกษา
2. ทาง Youtube โดยได้นาสื่อวิดิทัศน์ของคณะเทคโนโลยีสังคมเผยแพร่ผ่าน Youtube
3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน แบบเชิงรุก ในโรงเรียนและอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก
4. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผ่านงานตลาดนัดหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค
อาทิ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางการติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามตัวชีว้ ัดของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ. 2560 และแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2560
รายงานรอบ 6 เดือน ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560
ลาดับที่

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ ผู้กากับตัวชีว้ ัด

ผู้รบั ผิดชอบตัวชีว้ ัด

แผน

ผลลัพธ์

บรรลุ √ &
ไม่บรรลุ ×

หมายเหตุ/รายการหลักฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : บริหารการเปลี่ยนแปลงเพือ่ สร้างสถาบันชัน้ นาด้านปฏิบตั กิ ารอย่างมีธรรมาภิบาล
30 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน

ร้อยละ

รองคณบดี
ฝุายบริหารฯ

น.ส.ณัฐจารี อรุณโชติ

85

56.52

O

จากรายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน รอบ 6 เดือน ณ 1 ตุลาคม -31 มีนาคม 2560 มี
การใช้จ่ายเงินงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 56.52 ไม่บรรลุตามแผน เนื่องจากมีผลงานวิจัยอยู่ระหว่างการ
ดาเนินงานของผู้วจิ ัย ซึ่งบางผลงานวิจัยยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินในงวดที่ 1 และงวดที่ 2

31 จานวนผลงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือ

จานวน

รองคณบดี
ฝุายบริหารฯ

น.ส.ณัฐจารี อรุณโชติ

2

2

P

สรุปจานวนผลงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือ ในรอบ 6 เดือน มีทั้งสิ้น 2 โครงการ
1. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ โครงการสานพลังประชารัฐด้านการพัฒนาการศึกษาด้าน
พืน้ ฐานและการพัฒนาผู้นา ระหว่าง บ.ไทยเบฟเวอเรจ จากัด(มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภมู ิภาค
อาเซียน

32 จานวนหน่วยงานที่สามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้

จานวน

รองคณบดี
ฝุายบริหารฯ

น.ส.มณี โพธิเ์ ผือก

4

N/A

-

รอผลการดาเนินงาน เนื่องจากสรุปผลในไตรมาสที่ 4

33 ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจงานประกันคุณภาพ
(วัดโดย Pre test – Post test)

ร้อยละ

รองคณบดี
ฝุายบริหารฯ

น.ส.มณี โพธิเ์ ผือก

85

N/A

-

รอผลการดาเนินงาน เนื่องจากสรุปผลในไตรมาสที่ 4

34 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบั การพัฒนาตามแผนที่กาหนด

ร้อยละ

รองคณบดี
ฝุายบริหารฯ

นางปราณีต สมพล

85

N/A

-

รอผลการดาเนินงาน เนื่องจากงานบุคลากรจะดาเนินการสรุปผลการพัฒนาบุคลากรในไตรมาสที่ 4

