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บทสรุปผูบริหาร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ไดกําหนดวิสัยทัศนเพื่อ
เปนกรอบทิศทางการพัฒนาองคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในการรวมคิด
ร ว มกํ า หนด และร ว มดํ า เนิ น กิ จ กรรมให เ กิ ด ผลในทางปฏิ บัติ ที่จ ะมุง ไปสู เป าหมายในการเป น ผู นํา ในการจั ด
การศึกษาและพัฒนากําลังคนดานสังคมศาสตรที่มีคุณภาพ เพื่อสรางคุณคาใหกับสังคมและเปนที่ยอมรับในระดับ
สากล ภายใตการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล ดวยการจัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายและแผนของ
มหาวิทยาลัย และสอดคลองกับภารกิจหลักที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือการจัดการ
เรี ย นการสอน การส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น งานวิ จั ย การให บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก สั ง คม การทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิล ปวั ฒนธรรมรวมทั้ งการบริ หารจั ดการภายในคณะ ฯ โดยมุงเนน การพัฒ นาคุณภาพและประสิทธิภาพของ
หลักสูตร อาจารย กระบวนการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การวัดและประเมินผล และปจจัยเกื้อหนุนเพื่อ
ผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงคตามความตองการของตลาดแรงงาน

โครงสรางการบริหาร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีสํานักงานคณะ เปนหนวยงานกลางในการดําเนินงานการสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน การบริหารงบประมาณและประสานการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกคณะ โดยมีคณบดี รองคณบดี ทําหนาที่กํากับดูแลการบริหารงานภายในคณะ ฯ ตามนโยบาย ภารกิจ
และแผนงาน ภายใตการกํากับของคณะกรรมการประจําคณะ
หลักสูตรที่เปดสอน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จํานวน 3 หลักสูตร 5
สาขาวิชา ดังนี้
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ประกอบดวย
1) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
2) สาขาวิชาการจัดการ
3) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ประกอบดวย
1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ประกอบดวย
1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะฯ มีการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการแลวเสร็จ รวมทั้งสิ้น 48 กิจกรรม/โครงการ ในการดําเนิน
กิจกรรม/โครงการตาง ๆ สามารถตอบสนองเปาหมายและการดําเนินงานในภารกิจตาง ๆ ไดดังนี้
โครงการที่ดําเนินการและดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 48 โครงการ คิดเปนรอยละ 100
ในการจัดกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ดังกลาว สามารถตอบสนองเปาหมายและการดําเนินงานในภารกิจ
ตาง ๆ ไดดังนี้
1. พัฒนา ผลักดันและตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 5 ป
(ปงบประมาณ 2555 – 2559) และนโยบายคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหเกิดผลสัมฤทธิ์เปนรูปธรรม
2. ผลักดันและสนับสนุนนโยบายคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่มุงหวัง ไดแก
นโยบายดานการผลิตบัณฑิต
1) สรางและพัฒนาหลักสูตรใหมีมาตรฐานเปนที่ตองการของสังคม ตลาดแรงงาน
2) พัฒนากระบวนการสรางบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ
3) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน

นักศึกษา

นโยบายดานการพัฒนานักศึกษา
1) พัฒนานักศึกษาดานทักษะทางเทคโนโลยี ฝกปฏิบัติจริงเนนการเรียนรูรวมกับชุมชน
2) พัฒนานักศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรมและบูรณาการองคความรูสูกิจกรรมการพัฒนา

3) สงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการคิด พัฒนาและวางแผนดําเนินกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
4) สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาไดเขารวมการนําเสนอผลงานทางวิชาการหรือการแขงขันใน
เวทีระดับชาติและนานาชาติ
5) ยกยอง เชิดชูเกียรติแกนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่ไดรับรางวัล
นโยบายดานการวิจัย
1) พัฒนาการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตอบสนองความตองการของสังคมและ
ประเทศชาติ
2) สรางสรรคเครือขายความรวมมือทางดานวิจัยกับนักวิจัย ผูเชี่ยวชาญ และหนวยงานภายนอก
องคกรระดับชาติและนานาชาติ
3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการวิจัยนําไปสูการผลิตงานวิจัยและเพิ่มศักยภาพในการตีพิมพ
เผยแพร
4) สรางบรรยากาศทางวิชาการและวิจัยเพื่อจูงใจใหบุคลากรผลิตงานวิจัย
นโยบายดานการบริการวิชาการ
1) พัฒนาการบริการวิชาการที่เปนประโยชนและตอบสนองความตองการของชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ
2) สนับสนุนสรางทีมที่ปรึกษาใหคําปรึกษาแกชุมชน
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นโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1) สนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมกับชุมชน
2) สงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมรวมกับชุมชน
นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร
1) พัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนใหมีคุณภาพ
และมีความกาวหนาในตําแหนงงาน
2) ผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาคณาจารยสูตําแหนงทางวิชาการ
นโยบายดานการบริหารจัดการ
1) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
2) สรางกระบวนการทํางานเปนทีมและเนนการมีสวนรวมของบุคลากรในการบริหารงาน
3) พัฒนาระบบงานสํานักงานที่มีประสิทธิภาพ เอื้ออํานวยและสนับสนุนงานดานวิชาการของสาขาวิชา
4) พัฒนาระบบการสื่อสารภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการดําเนินงานทุกภารกิจ
5) พัฒนาการประชาสัมพันธแบบเชิงรุกใหเขาถึงกลุมเปาหมายอยางกวางขวาง
3. สามารถตอบสนองและผลักดันตัวชี้วัดทุกประเภทของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและ
มหาวิทยาลัยไดดังนี้
3.1 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2555 (ตัวบงชี้ในระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา (สกอ. และ สมศ.)
3.2 ตัวชีว้ ัดตามยุทธศาสตรการพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3.3 สามารถเพิ่มคาเปาหมายตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนต่ําและไมผานเกณฑ
4. เพื่อใชวางแผนและเตรียมความพรอมในการดําเนินกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ที่กําหนดไวในแผน ซึ่ง
เปนทั้งงานผลักดัน เรงดําเนินการและงานพัฒนาใหสามารถปฏิบัติงานไดผลสัมฤทธิ์ในแตละภารกิจโดยไมกระทบ
ตองานประจําที่ตองปฏิบัติเปนปกติ
5. สามารถแกไขจุดออน ปญหาอุปสรรคของคณะ อันจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ไดแก
5.1 เรงพัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการ (ผศ. รศ.) อยางตอเนื่อง
5.2 ระบบการบริหารจัดการที่ดีเอื้อตอการดําเนินงานในทุกภารกิจ
5.3 เนนการมีสวนรวมในการดําเนินงานรวมกัน
5.4 พัฒนาระบบการสื่อสารขอมูลภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
5.5 พัฒนาเว็บไซดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหทันสมัยเปนปจจุบัน
5.6 เชิดชูเกียรติและใหกําลังใจแกนักศึกษาและบุคลากรที่ไดรับรางวัล เปนตน
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สรุปผลที่ไดจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
ดานการผลิตบัณฑิต

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี คนเกง และเปนทุนมนุษย
การดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม
 พัฒนาหลักสูตรที่ชุมชนและสถานประกอบการมีสวนรวม
และเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)
 กิจกรรม/โครงการทีด่ ําเนินการ
1.กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชา
การบริหารธุรกิจเกษตร (ผานความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยแลว)

2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ เรื่องการพัฒนาคุณภาพ
รายวิชาหลักสูตรรายวิชาสาขาการจัดการ
3. โครงการเผยแพรและประชาสัมพันธหลักสูตรคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4. โครงการแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
5. โครงการหองสมุดสาขาเศรษฐศาสตร
6. โครงการพัฒนาหองสมุดเพื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษดวย
ตัวเอง
7. โครงการเขียนประวัตสิ วนตัว (Resume)

 พัฒนาบัณฑิตตาม อัตลักษณของมหาวิทยาลัย
 กิจกรรม/โครงการทีด่ ําเนินการ
1. โครงการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. โครงการพัฒนาคุณภาพแกนักศึกษาสหกิจศึกษา
3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการในสถานประกอบการ
ทางดานโลจิสติกส
4. โครงการเสริมสรางประสบการณวิชาชีพดานการจัดการ
5. โครงการนักศึกษาสาขาการบริหารธุรกิจเกษตรพบ
ผูประกอบการ

ผลลัพธที่ได
 พัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (TQF) บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพตรงตามความตองการของผูใช
บัณฑิต และสอดคลองตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
 ความสําเร็จในการจัดทําหลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจเกษตร สามารถเปดรับนักศึกษาไดภายในปการศึกษา
2555
- ตอบสนองKPI ในองคประกอบที่ 2.1
 พัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (TQF)
- ตอบสนองKPI ในองคประกอบที่ 2.1
การจัดการศึกษาสูกลุมเปาหมาย และคณะฯ เปนที่รูจักอยาง
กวางขวาง
- คณะเปนที่รจู ักจากชองทางลื่อประชาสัมพันธ
- ไดนักศึกษาตรงตามความตองการ
- ตอบสนองKPI ในองคประกอบที่ 7.1
มีการพัฒนาหองสมุดที่เอื้อตอการเรียนรูของนักศึกษา
- ตอบสนองKPI ในองคประกอบที่ 2.5
บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต และ
สอดคลองตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
- นักศึกษามีทักษะทางดานภาษา
- ตอบสนองKPI ในองคประกอบที่ 2.6
 บัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีความรอบรู มี
ทักษะประสบการณเชิงปฏิบัติ ตรงตามความตองการของผูใช
บัณฑิต
-นักศึกษาไดเรียนรูการทํางานจากสถานที่จริงและประสบการณจริง
- ตอบสนองKPI ในองคประกอบที่ 2.7
 สนับสนุนการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
- ตอบสนองKPI ในองคประกอบที่ 10.1
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การดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม
6. โครงการอบรมและทัศนะศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร
7. โครงการนิเทศนักศึกษาฝกงานสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสากล
8. โครงการศึกษาดูงานการบันทึกรายการทางโทรทัศน ของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
9. โครงการสัมมนาทางวิชาการสหกิจศึกษาสูรั้วมหาวิทยาลัย
10. โครงการอบรม-สัมมนาการเตรียมตัวและการสัมภาษณ
เพื่อสมัครงานสําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
11. โครงการอบรมกระบวนการผลิตเชิงปฏิบตั ิการ
12. โครงการอบรม-สัมมนาเชิงปฏิบัติการการแขงขันทาง
วิชาการ-การตอบปญหาโลจิสติกส

ผลลัพธที่ได

ความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
 พัฒนาและสรางเครือขายความรวมมือในการจัด
พัฒนาและสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษา
การศึกษาและการใชทรัพยากรรวมกันกับภาครัฐ ภาคเอกชน รวมกันกับภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน สังคม
ชุมชน สังคมทั้งภายใน/ตางประเทศ
- มีเครือขายความรวมมือ(MOU)กับบริษัทเซนทรัลรีเทลจํากัด
-มีเครือขายที่รับนักศึกษาสหกิจตอเนื่องระยะยาว เชน
 กิจกรรม/โครงการทีด่ ําเนินการ
บริษัท ทีไอพีเอส จํากัด บริษัท มิซูมิ (ประเทศไทย) จํากัด
1. โครงการขยายเครือขายสถานประกอบการเขารวม
- ตอบสนองKPI ในองคประกอบที่ 2.6
โครงการสหกิจศึกษา
 สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาเปนพลเมืองดีและเปนทุน
นักศึกษาเปนพลเมืองที่ดีของสังคม
มนุษย
 กิจกรรม/โครงการทีด่ ําเนินการ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพทางดานกีฬา
-นักศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีน้ําใจนักกีฬา เปนพลเมืองดี
2. โครงการสรางภูมติ านทานแกนกั ศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิต -นักศึกษาไดรับความรูทางดานสิ่งเสพติด เปนพลเมืองดี
ไทย
3. โครงการบัณฑิตยุคใหม คณะมนุษยศาสตรและ
-นักศึกษาไดรับการพัฒนาความรูแ ละประสบการณในการดําเนิน
สังคมศาสตร
ชีวิต เพื่อเปนพลเมืองดีและเปนทุนมนุษย
4. โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
- ตอบสนองKPI ในองคประกอบที่ 3.2
5. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร
6. โครงการอบรม-สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพดานเอกสารและ
เทคโนโลยีแกนักศึกษาโลจิสติกส
7. โครงการ Logistics Relation Sport Day ครั้งที่ 5

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ดานวิจัย

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพทางดานสังคมศาสตร
การดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม
 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุนใหม
 กิจกรรม/โครงการทีด่ ําเนินการ
1. โครงการฝกอบรมพัฒนานักวิจยั ประจําป 2555

ผลลัพธที่ได
 บุคลากรไดรบั การพัฒนาดานวิจัย
- บุคลากรมีความสามารถในการเขียนงานวิจัย
- ตอบสนองKPI ในองคประกอบที่ 4.1

ดานบริการวิชาการ

ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนและสังคม

การดําเนิน
ผลลัพธที่ได
โครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสูสังคม
 สงเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ/วิชาชีพ โดย
 การบริการวิชาการทําใหชุมชนไดรับการพัฒนาและเสริมสราง
การมีสวนรวมของชุมชน/สังคมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง ความเขมแข็ง
- ตอบสนอง KPI ในองคประกอบที่ 5
ตลอดจนเพื่อการพัฒนาของประเทศ
- ตอบสนองเอกลักษณของมหาวิทยาลัย”มหาวิทยาลัยนําความรูส ู
 กิจกรรม/โครงการทีด่ ําเนินการ
สังคม”
1. โครงการสูเ สนทางสายโลจิสติกส
2. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพ
การบริหารจัดการในธุรกิจขนาดเล็ก
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู
การศึกษาตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 3 ดี
4. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพือ่ การประกอบอาชีพ
5. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพือ่ การทองเที่ยวสําหรับ
ผูประกอบการดานธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรม
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานความปลอดภัย
- กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
“เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร รุนที่ 1
7. โครงการพัฒนาแผนธุรกิจจาก OTOP สู SMEs
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานความปลอดภัย
- กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “เจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางาน ระดับหัวหนางาน รุนที่ 3 ( 27-28
มี.ค.55)
 สงเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการบริการวิชาการ/  การบริการวิชาการทําใหชุมชนไดรับการพัฒนาและเสริมสราง
วิชาชีพกับพันธกิจดานตาง ๆ
ความเขมแข็ง
- บูรณาการเขากับการเรียนการสอน
 กิจกรรม/โครงการทีด่ ําเนินการ
- ตอบสนอง KPI ในองคประกอบที่ 5
1. โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษแบบเขมสําหรับเยาวชน
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรที่ 4 การทํานุบํารุงและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม

การดําเนิน
ผลลัพธที่ได
โครงการ/กิจกรรม
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทีม่ ีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
 สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะ
 ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม
วัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม
- บําเพ็ญประโยชนเพื่ออนุรักษวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
-ตอบสนอง KPI ในองคประกอบที่ 6
 กิจกรรม/โครงการทีด่ ําเนินการ
1. โครงการจริยธรรมนําชีวิต
ตอบสนองจุดเนนของมหาวิทยาลัยเรื่อง”จิตสาธารณ”
2. โครงการการประกวดแตงโคลง กลอน สดุดีพอหลวงของ - ปลูกฝงใหนักศึกษามีจิตสํานึกรักสถาบันชาติ ศาสนา
ปวงชนชาวไทย
พระมหากษัตริย
3. โครงการบัณฑิตคูคณ
ุ ธรรม
- บูรณาการเขากับการเรียนการสอน (วิชาจริยธรรมทางธุรกิจ)
 สงเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะ  พัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
และวัฒนธรรม
-สงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
- ตอบสนอง KPI ในองคประกอบที่ 2.8
 กิจกรรม/โครงการทีด่ ําเนินการ
1. โครงการจริยธรรมสรางคนดีคนเกงประจําป 2555
- กิจกรรมที่ 1 นองใหมพบธรรม
- กิจกรรมที่ 2 จิตอาสา
- กิจกรรมที่ 3 คุณธรรมสัญจรตามรอยพอ
2. โครงการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ธรรมชาติและพันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดําริ
- กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมและประกวดโครงงานภายใต
แนวคิด “ปลูกจิตสํานึก”
- กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานในการ
สรางจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปะวรรณกรรม วัฒนธรรม
สิ่งแวดลอมและพันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดําริ
- กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอบรมประกวดโครงงานภายใต
แนวคิด “สํานึกรัก(ษ)”
- กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน “แกะรอย
ประวัติศาสตร”
3. โครงการอบรมคุณธรรมและความรักความสามัคคีในหมู
คณะของนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ดานการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรที่ 5 บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
การดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม

ผลลัพธที่ได

ประกันคุณภาพการศึกษา
 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
 กิจกรรม/โครงการทีด่ ําเนินการ
1. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การประกัน
 พัฒนานักศึกษาใหมีความรูดา นการประกันคุณภาพ
คุณภาพภายในระดับภาคีเครือขายนักศึกษาจังหวัดชลบุรี
- ตอบสนอง KPI ในองคประกอบที่ 3.2
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง ตรวจประเมิน
 การจัดการศึกษาดานสังคมศาสตรทมี ีคุณภาพและการประกัน
คุณภาพภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป การศึกษา
2555
- ตอบสนอง KPI ในองคประกอบที่ 9
3. โครงการประชุมปฏิบตั ิการการจัดทํายุทธศาสตรและแผน บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธคณะฯ
-ตอบสนอง KPI ในองคประกอบที่ 1
-ตอบสนองการมีสวนรวมของบุคลากรในการจัดทําแผนรวมถึงการ
ถายทอดแผนไปสูบุคลากรทุกระดับ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
 พัฒนาระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ
 บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
เสี่ยง
-ตอบสนอง KPI ในองคประกอบที่ 7
-ตอบสนองการบริหารและควบคุมปจจัยที่สงผลกระทบตอการ
 กิจกรรม/โครงการทีด่ ําเนินการ
1. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การบริหาร
บรรลุเปาหมายของคณะฯ
ความเสีย่ งและการควบคุมภายในคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
พัฒนาบุคลากร
 พัฒนาอาจารยและบุคลากรทางดานวิชาการ/วิชาชีพที่  บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
สอดคลองกับความตองการและทิศทางการพัฒนาของ
-ตอบสนอง KPI ในองคประกอบที่ 7
-พัฒนาบุคลากรใหมีคณ
ุ ภาพสอดคลองกับพันธกิจและเปาหมาย
มหาวิทยาลัย และรองรับการเขาสูป ระชาคมอาเซียน
ของคณะ ฯ
 กิจกรรม/โครงการทีด่ ําเนินการ
1. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการ
-สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางบรรยากาศและ
ทํางานการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
วัฒนธรรมการเรียนรูในคณะ ฯ
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เรื่อง “การแลกเปลีย่ นเรียนรูเพื่อการกําหนด
ทิศทางคณะฯ
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ผลดําเนินงานสวนใหญเปนไปตามเปาหมาย แตยังมีบางภารกิจทียังเปนจุดออน ไดแก อาจารยมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการ (ผศ. รศ.) นอย โดยเฉพาะการผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพเผยแพร นั้นนับวายังไมผานเกณฑ ดังนั้น คณะจึงควรเรงผลักดันและพัฒนาเพื่อใหผลการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายที่ตองการตอไป
ขอเสนอแนะ
ควรวิ เ คราะห โครงการ/กิจ กรรมในภาพรวมตามภารกิจ ปจ จุบัน วาโครงการ/กิจกรรมใดควร
ดําเนินการตอและโครงการ/กิจกรรมใดควรยุบหรือเลิก หากพิจารณาวิเคราะหแลวเห็นวาไมคุมคาหรือไมเกิด
ประโยชนและกิจกรรมใดควรเพิ่มเติมหรือใหมีการดําเนินการในภาวะปจจุบันอันจะตอบสนองภารกิจหลั กหรือ
สรางคุณภาพของหนวยงานได รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางเพิ่มผลงานที่ไมผานเกณฑและมีผลคะแนนต่ํา

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี คนเกง และเปนทุนมนุษย
เปาประสงค จัดการศึกษาสูกลุมเปาหมายที่หลากหลาย บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต และสอดคลองตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลยุทธที่ 1
พัฒนาหลักสูตรที่
ชุมชนและสถาน
ประกอบการมีสวน
รวม และเปนไปตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (TQF)

โครงการจัดทํา/
พัฒนาหลักสูตร
- โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการ
พัฒนาคุณภาพ
รายวิชาหลักสูตร
รายวิชาสาขาการ
จัดการ

คณาจารยสาขาการจัดการ
มีทักษะในการเทียบโอนผล
การเรียนระดับปริญญาเขา
สูการศึกษาในระบบ
เพิ่มขึ้น/รอยละ 100

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

วัน เดือน ป/
สถานที่

คณาจารยสาขาการ
พฤษภาคม 2555 /
จัดการและผูสนใจเขา มทร.ตะวันออก วิทยา
รวมโครงการจํานวน
เขตบางพระ
30 คน

งบประมาณ/
แหลงเงิน

30,000.00/
งบประมาณเงิน
แผนดิน

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจของ
คณะฯ

พัฒนาและขยายโอกาส
ทางการศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)
- คณาจารยสาขาการ
จัดการ คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มีความรู
ความเขาใจ หลักเกณฑ
การเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาเขาสู
การศึกษาในระบบ และ
สามารถดําเนินการเทียบ
โอนผลการเรียนได
สอดคลองตามหลักเกณฑ
การเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาเขาสู
การศึกษาในระบบ
- ตอบสนองKPI ใน
องคประกอบที่ 2.1

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ผลการดําเนินงาน

ดําเนินการแลว
-คณาจารยสาขาวิชา
การจัดการมีความรู
ความเขาใจ
หลักเกณฑการเทียบ
โอนผลการเรียน
ระดับปริญญาเขาสู
การศึกษาในระบบ
และสามารถ
ดําเนินการเทียบโอน
ผลการเรียนได
สอดคลองตาม
หลักเกณฑการเทียบ
โอนผลการเรียน
ระดับปริญญาเขาสู
การศึกษาในระบบ
(รอยละ 100)
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี คนเกง และเปนทุนมนุษย
เปาประสงค จัดการศึกษาสูกลุมเปาหมายที่หลากหลาย บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต และสอดคลองตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
กลยุทธ

กลยุทธที่ 2
พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนใหมี
คุณภาพและพัฒนา
บัณฑิตใหสอดคลอง
กับคุณลักษณะที่พึง
ประสงคตามความ
ตองการของ
ตลาดแรงงานและ
ประชาคมอาเซียน

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดทํา/
พัฒนาหลักสูตร
- โครงการเผยแพร
และประชาสัมพันธ
หลักสูตรคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

จํานวนสื่อหรือชองทาง
ประชาสัมพันธ /
มีแผน
ประชาสัมพันธ
มีปายไวนิล แผน
พับประชาสัมพันธ
คณะฯ
จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

นักเรียนในโรงเรียน
และสถานศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
จํานวน 500 คน

วัน เดือน ป/
สถานที่

งบประมาณ/
แหลงเงิน

กุมภาพันธ 2555 /
โรงเรียนในภูมิภาค

65,000.00/
งบประมาณเงิน
รายได

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร
การจัดการศึกษาสู
กลุมเปาหมาย และ
คณะเปนที่รูจักอยาง
กวางขวาง
- ไดนักศึกษาตรงตาม
ความตองการ
- ตอบสนองKPI ใน
องคประกอบที่ 7.1

ผลการดําเนินงาน

ดําเนินการแลว
-คณะเปนทีร่ ูจักจาก
ชองทางสื่อที่เผยแพร
-การจัดการศึกษาสู
กลุมเปาหมาย
- ไดนักศึกษาตรงตาม
ความตองการ

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี คนเกง และเปนทุนมนุษย
เปาประสงค จัดการศึกษาสูกลุมเปาหมายที่หลากหลาย บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต และสอดคลองตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลยุทธที่ 2
พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนใหมี
คุณภาพและพัฒนา
บัณฑิตใหสอดคลอง
กับคุณลักษณะที่พึง
ประสงคตามความ
ตองการของ
ตลาดแรงงานและ
ประชาคมอาเซียน

โครงการจัดทํา/
พัฒนาหลักสูตร
- โครงการแนะแนว
การศึกษาและ
ประชาสัมพันธ
หลักสูตรคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

จํานวนสื่อหรือชองทาง
ประชาสัมพันธ /
มีแผน
ประชาสัมพันธ
มีปายไวนิล แผน
พับประชาสัมพันธ
คณะฯ
จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

นักเรียนในโรงเรียน
และสถานศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
จํานวน 500 คน

วัน เดือน ป/
สถานที่

งบประมาณ/
แหลงเงิน

กุมภาพันธ 2555 /
โรงเรียนในภูมิภาค

65,000.00/
งบประมาณเงิน
แผนดิน

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร
การจัดการศึกษาสู
กลุมเปาหมาย และ
คณะเปนที่รูจักอยาง
กวางขวาง
- ไดนักศึกษาตรงตาม
ความตองการ
- ตอบสนองKPI ใน
องคประกอบที่ 7.1

ผลการดําเนินงาน

ดําเนินการแลว
-คณะเปนทีร่ ูจักจาก
ชองทางสื่อที่เผยแพร
-การจัดการศึกษาสู
กลุมเปาหมาย
- ไดนักศึกษาตรงตาม
ความตองการ

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี คนเกง และเปนทุนมนุษย
เปาประสงค จัดการศึกษาสูกลุมเปาหมายที่หลากหลาย บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต และสอดคลองตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

วัน เดือน ป/
สถานที่

งบประมาณ/
แหลงเงิน

กลยุทธที่ 2
พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนใหมี
คุณภาพและพัฒนา
บัณฑิตใหสอดคลอง
กับคุณลักษณะที่พึง
ประสงคตามความ
ตองการของ
ตลาดแรงงานและ
ประชาคมอาเซียน

โครงการปรับปรุง
หองเรียน
หองปฏิบัติการ
- โครงการหองสมุด
สาขาเศรษฐศาสตร

คาคะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาตอหองสมุด
/ 3.51 คะแนน

นักศึกษา 150 คน

มิถุนายน 2555

60,000.00/
งบประมาณเงิน
แผนดิน

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

สนับสนุนการพัฒนา
สภาพแวดลอม และ
สรางบรรยากาศที่
เอื้อตอการเรียนรูของ
นักศึกษา
- ตอบสนองKPI ใน
องคประกอบที่ 2.5

ผลการดําเนินงาน

ดําเนินการแลว
- มีหองสมุดที่เอื้อตอ
การเรียนรูของ
นักศึกษา
-คะแนนความพึง
พอใจของนักศึกษา
ตอหองสมุด

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี คนเกง และเปนทุนมนุษย
เปาประสงค จัดการศึกษาสูกลุมเปาหมายที่หลากหลาย บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต และสอดคลองตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

วัน เดือน ป/
สถานที่

งบประมาณ/
แหลงเงิน

กลยุทธที่ 2
พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนใหมี
คุณภาพและพัฒนา
บัณฑิตใหสอดคลอง
กับคุณลักษณะที่พึง
ประสงคตามความ
ตองการของ
ตลาดแรงงานและ
ประชาคมอาเซียน

โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาทักษะทางดาน
ภาษาเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน
- โครงการเขียน
ประวัตสิ วนตัว
(Resume)

จํานวนนักศึกษาที่ไดรับ
การพัฒนาทักษะ
ทางดานภาษาเพื่อ
รองรับประชาคม
อาเซียน / 80 คน

นักศึกษาคณะฯ /
80 คน

พฤษภาคม 2555 /
มทร.ตะวันออก

40,000.00/
งบประมาณเงิน
รายได

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

สนับสนุนการพัฒนา
บัณฑิตใหสอดคลอง
กับคุณลักษณะที่พึง
ประสงคตามความ
ตองการของ
ตลาดแรงงานและ
ประชาคมอาเซียน
- ตอบสนองKPI ใน
องคประกอบที่ 2.6

ผลการดําเนินงาน

ดําเนินการแลว
-นักศึกษามีทักษะ
ทางดานภาษา

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี คนเกง และเปนทุนมนุษย
เปาประสงค จัดการศึกษาสูกลุมเปาหมายที่หลากหลาย บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต และสอดคลองตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
กลยุทธ

กลยุทธที่ 3
พัฒนาบัณฑิตตาม
อัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนา
ความรูและ
ประสบการณทาง
วิชาชีพแกนักศึกษา
- โครงการเตรียม
ความพรอมสหกิจ
ศึกษาสําหรับ
นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

วัน เดือน ป/
สถานที่

งบประมาณ/
แหลงเงิน

-นักศึกษาไดเพิ่มทักษะ
และมีความพรอมกอน
การปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาเพิ่มขึ้นรอยละ 75
- ผูเขารวมโครงการไม
ต่ํากวารอยละ 80
- จํานวนครั้งที่ดําเนิน
โครงการ 7 ครั้ง
- รอยละความพึงพอใจ
ของผูเขารวมโครงการ
ไมต่ํากวารอยละ 75
-โครงการแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
รอยละ 75
- เชิงคาใชจาย ไมต่ํา
กวารอยละ 80

นักศึกษาสาขาการ
จัดการและสาขา
เศรษฐศาสตร
จํานวน 180 คน

พ.ย. 54 - ก.พ. 55
/มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยา
เขตบางพระ

138,500.00/
งบประมาณเงิน
แผนดิน

มี.ค. 2555 /
คณะมนุษยศาสตรฯ

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร
การพัฒนานักศึกษา
ใหมีความรอบรู มี
ทักษะประสบการณ
เชิงปฏิบัติ ตรงตาม
ความตองการของ
ผูใชบัณฑิต
- ตอบสนองKPI ใน
องคประกอบที่ 2.7
- สนับสนุนการ
พัฒนาบัณฑิตตามอัต
ลักษณของ
มหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน

ดําเนินการแลว
-นักศึกษามีทักษะ
และมีความพรอม
กอนการปฏิบัติงาน
จริงเพิ่มขึ้นรอยละ
80

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี คนเกง และเปนทุนมนุษย
เปาประสงค จัดการศึกษาสูกลุมเปาหมายที่หลากหลาย บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต และสอดคลองตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
กลยุทธ

กลยุทธที่ 3
พัฒนาบัณฑิตตาม
อัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

วัน เดือน ป/
สถานที่

งบประมาณ/
แหลงเงิน

โครงการพัฒนา
ความรูและ
ประสบการณทาง
วิชาชีพแกนักศึกษา
- โครงการพัฒนา
คุณภาพแกนักศึกษา
สหกิจศึกษา

รอยละของนักศึกษา
ที่ไดรับพัฒนาความรู
และประสบการณ
ทางวิชาชีพ / รอยละ
75

นักศึกษาคณะฯ /
100 คน

พ.ค. – ส.ค. 55 / มท
ร.ตะวันออก

83,100.00/
งบประมาณเงิน
แผนดิน

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร
การพัฒนานักศึกษา
ใหมีความรอบรู มี
ทักษะประสบการณ
เชิงปฏิบัติ ตรงตาม
ความตองการของ
ผูใชบัณฑิต
- ตอบสนอง KPI ใน
องคประกอบที่ 2.7
- สนับสนุนการ
พัฒนาบัณฑิตตามอัต
ลักษณของ
มหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน

ดําเนินการแลว
-นักศึกษามีความรู
ทักษะและมีความ
พรอมกอนการ
ปฏิบัติงานจริงเพิม่ ขึ้น
รอยละ 80

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี คนเกง และเปนทุนมนุษย
เปาประสงค จัดการศึกษาสูกลุมเปาหมายที่หลากหลาย บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต และสอดคลองตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
กลยุทธ

กลยุทธที่ 3
พัฒนาบัณฑิตตาม
อัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนา
ความรูและ
ประสบการณทาง
วิชาชีพแกนักศึกษา
- โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการในสถาน
ประกอบการ
ทางดานโลจิสติกส

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

รอยละของนักศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาโล
ที่ไดรับพัฒนาความรู
จิสติกส / 45 คน
และประสบการณ
ทางวิชาชีพ / รอยละ
75

วัน เดือน ป/
สถานที่

งบประมาณ/
แหลงเงิน

พ.ค. – ก.ค. 55

90,000.00/
งบประมาณเงิน
แผนดิน

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร
การพัฒนานักศึกษา
ใหมีความรอบรู มี
ทักษะประสบการณ
เชิงปฏิบัติ ตรงตาม
ความตองการของ
ผูใชบัณฑิต
- ตอบสนอง KPI ใน
องคประกอบที่ 2.7
- สนับสนุนการ
พัฒนาบัณฑิตตามอัต
ลักษณของ
มหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน

ดําเนินการแลว
-นักศึกษามีความรู
ทักษะและมีความ
พรอมกอนการ
ปฏิบัติงานจริงเพิม่ ขึ้น
รอยละ 80

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี คนเกง และเปนทุนมนุษย
เปาประสงค จัดการศึกษาสูกลุมเปาหมายที่หลากหลาย บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต และสอดคลองตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
กลยุทธ

กลยุทธที่ 3
พัฒนาบัณฑิตตาม
อัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

วัน เดือน ป/
สถานที่

โครงการพัฒนา
ความรูและ
ประสบการณทาง
วิชาชีพแกนักศึกษา
- โครงการเสริมสราง
ประสบการณวิชาชีพ
ดานการจัดการ

รอยละของนักศึกษา
ที่ไดรับพัฒนาความรู
และประสบการณ
ทางวิชาชีพ / รอยละ
75

นักศึกษาสาขาการ
จัดการ/ 40 คน

กรกฎาคม 2555

งบประมาณ/
แหลงเงิน

30,000.00/
งบประมาณเงิน
แผนดิน

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร
การพัฒนานักศึกษา
ใหมีความรอบรู มี
ทักษะประสบการณ
เชิงปฏิบัติตรงตาม
ความตองการของ
ผูใชบัณฑิต
- ตอบสนอง KPI ใน
องคประกอบที่ 2.7
- สนับสนุนการ
พัฒนาบัณฑิตตามอัต
ลักษณของ
มหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน

ดําเนินการแลว
-นักศึกษาไดเรียนรู
การทํางานจาก
สถานที่จริงและ
ประสบการณจริง

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

19

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี คนเกง และเปนทุนมนุษย
เปาประสงค จัดการศึกษาสูกลุมเปาหมายที่หลากหลาย บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต และสอดคลองตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
กลยุทธ

กลยุทธที่ 3
พัฒนาบัณฑิตตาม
อัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

วัน เดือน ป/
สถานที่

งบประมาณ/
แหลงเงิน

โครงการพัฒนา
ความรูและ
ประสบการณทาง
วิชาชีพแกนักศึกษา
- โครงการนักศึกษา
สาขาการ
บริหารธุรกิจเกษตร
พบผูประกอบการ

รอยละของนักศึกษาที่
ไดรับพัฒนาความรู
และประสบการณทาง
วิชาชีพแกนักศึกษา /
รอยละ 75

นักศึกษาสาขาวิชา
การบริหารธุรกิจ
เกษตร / 60 คน

สิงหาคม 2555

30,000.00/
งบประมาณเงิน
รายได

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร
การพัฒนานักศึกษา
ใหมีความรอบรู มี
ทักษะประสบการณ
เชิงปฏิบัติ ตรงตาม
ความตองการของ
ผูใชบัณฑิต
- ตอบสนอง KPI ใน
องคประกอบที่ 2.7
- สนับสนุนการ
พัฒนาบัณฑิตตามอัต
ลักษณของ
มหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน

ดําเนินการแลว
-นักศึกษาไดเรียนรู
การทํางานจาก
สถานที่จริงและ
ประสบการณจริง

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี คนเกง และเปนทุนมนุษย
เปาประสงค จัดการศึกษาสูกลุมเปาหมายที่หลากหลาย บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต และสอดคลองตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
กลยุทธ

กลยุทธที่ 3
พัฒนาบัณฑิตตาม
อัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

วัน เดือน ป/
สถานที่

งบประมาณ/
แหลงเงิน

โครงการพัฒนา
ความรูและ
ประสบการณทาง
วิชาชีพแกนักศึกษา
- โครงการอบรมและ
ทัศนะศึกษาสาขา
เศรษฐศาสตร

รอยละของนักศึกษาที่
ไดรับพัฒนาความรู
และประสบการณทาง
วิชาชีพแกนักศึกษา /
รอยละ 75

นักศึกษาสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร /
90 คน

กรกฎาคม 2555

46,500.00/
งบประมาณเงิน
รายได

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร
การพัฒนานักศึกษา
ใหมีความรอบรู มี
ทักษะประสบการณ
เชิงปฏิบัติตรงตาม
ความตองการของ
ผูใชบัณฑิต
- ตอบสนอง KPI ใน
องคประกอบที่ 2.7
- สนับสนุนการ
พัฒนาบัณฑิตตามอัต
ลักษณของ
มหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน

ดําเนินการแลว
-นักศึกษาไดเรียนรู
การทํางานจาก
สถานที่จริงและ
ประสบการณจริง

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี คนเกง และเปนทุนมนุษย
เปาประสงค จัดการศึกษาสูกลุมเปาหมายที่หลากหลาย บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต และสอดคลองตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
กลยุทธ

กลยุทธที่ 3
พัฒนาบัณฑิตตาม
อัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนา
ความรูและ
ประสบการณทาง
วิชาชีพแกนักศึกษา
- โครงการนิเทศ
นักศึกษาฝกงาน
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

รอยละของนักศึกษา
นักศึกษา อาจารย
ที่ไดรับพัฒนาความรู สาขาภาษาอังกฤษ
และประสบการณ
เพื่อการสื่อสารสากล
ทางวิชาชีพ / รอยละ
จํานวน 50 คน
75
- พัฒนาความรู
ทักษะ ทางดานภาษา
ในการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
- นักศึกษาไดเรียนรู
การทํางานจาก
สถานที่จริงและ
ประสบการณจริง

วัน เดือน ป/
สถานที่

งบประมาณ/
แหลงเงิน

พฤษภาคม 2555 /
สาขาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสากล
มทร.ตะวันออก

13,000.00/
งบประมาณเงิน
รายได

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร
การพัฒนานักศึกษา
ใหมีความรอบรู มี
ทักษะประสบการณ
เชิงปฏิบัติตรงตาม
ความตองการของ
ผูใชบัณฑิต
- ตอบสนอง KPI ใน
องคประกอบที่ 2.7
- สนับสนุนการ
พัฒนาบัณฑิตตามอัต
ลักษณของ
มหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน

ดําเนินการแลว
-นักศึกษาไดเรียนรู
การทํางานจาก
สถานที่จริงและ
ปฏิบัติงานจริง

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี คนเกง และเปนทุนมนุษย
เปาประสงค จัดการศึกษาสูกลุมเปาหมายที่หลากหลาย บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต และสอดคลองตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
กลยุทธ

กลยุทธที่ 3
พัฒนาบัณฑิตตาม
อัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนา
ความรูและ
ประสบการณทาง
วิชาชีพแกนักศึกษา
- โครงการศึกษาดู
งานการบันทึก
รายการทางโทรทัศน
ของนักศึกษา
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

วัน เดือน ป/
สถานที่

รอยละของนักศึกษา
นักศึกษา
พฤษภาคม 2555 /
ที่ไดรับพัฒนาความรู
อาจารยสาขา
รายการ Chris
และประสบการณ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
Delivery ที่
ทางวิชาชีพ / รอยละ
สื่อสารสากล
ออกอากาศทางสถานี
75
จํานวน 50 คน
วิทยุโทรทัศน
กองทัพบก ชอง 5
- นักศึกษามีความรู
และประสบการณ
เพื่อพัฒนาตนเอง
- นักศึกษาไดเรียนรู
การทํางานจาก
สถานที่จริงและ
ประสบการณจริง

งบประมาณ/
แหลงเงิน

16,900.00/
งบประมาณเงิน
รายได

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร
การพัฒนานักศึกษา
ใหมีความรอบรู
มีทักษะ
ประสบการณ
ตอบสนองความ
ตองการของบัณฑิต
พึงประสงค
- ตอบสนอง KPI ใน
องคประกอบที่ 2.7
- สนับสนุนการ
พัฒนาบัณฑิตตามอัต
ลักษณของ
มหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน

ดําเนินการแลว
-นักศึกษาไดเรียนรู
การทํางานจาก
สถานที่จริงและ
ประสบการณจริง

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี คนเกง และเปนทุนมนุษย
เปาประสงค จัดการศึกษาสูกลุมเปาหมายที่หลากหลาย บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต และสอดคลองตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
กลยุทธ

กลยุทธที่ 3
พัฒนาบัณฑิตตาม
อัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนา
ความรูและ
ประสบการณทาง
วิชาชีพแกนักศึกษา
- โครงการสัมมนา
ทางวิชาการสหกิจ
ศึกษาสูรั้ว
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

วัน เดือน ป/
สถานที่

งบประมาณ/
แหลงเงิน

รอยละของนักศึกษา
ที่ไดรับพัฒนาความรู
และประสบการณ
ทางวิชาชีพแก
นักศึกษา/ รอยละ
75

นักศึกษา 100 คน

ส.ค. – ก.ย. 55

80,000.00/
งบประมาณเงิน
รายได

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร
การพัฒนานักศึกษา
ใหมีความรอบรู มี
ทักษะประสบการณ
ตรงตามความ
ตองการของผูใช
บัณฑิต
- ตอบสนอง KPI ใน
องคประกอบที่ 2.7
- สนับสนุนการ
พัฒนาบัณฑิตตามอัต
ลักษณของ
มหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน

ดําเนินการแลว
-นักศึกษามีความรู
ทักษะและมีความ
พรอมกอนการ
ปฏิบัติงานจริงเพิม่ ขึ้น
รอยละ 80

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี คนเกง และเปนทุนมนุษย
เปาประสงค จัดการศึกษาสูกลุมเปาหมายที่หลากหลาย บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต และสอดคลองตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
กลยุทธ

กลยุทธที่ 3
พัฒนาบัณฑิตตาม
อัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

วัน เดือน ป/
สถานที่

งบประมาณ/
แหลงเงิน

โครงการพัฒนา
ความรูและ
ประสบการณทาง
วิชาชีพแกนักศึกษา
- โครงการอบรมสัมมนาการเตรียมตัว
และการสัมภาษณ
เพื่อสมัครงานสําหรับ
นักศึกษาสหกิจศึกษา

รอยละของนักศึกษา
ที่ไดรับพัฒนาความรู
และประสบการณ
ทางวิชาชีพแก
นักศึกษา / รอยละ
75

นักศึกษา 120 คน

พฤษภาคม 2555

33,000.00/
งบประมาณเงิน
รายได

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร
การพัฒนานักศึกษา
ใหมีความรอบรู มี
ทักษะประสบการณ
ตรงตามความ
ตองการของผูใช
บัณฑิต
- ตอบสนอง KPI ใน
องคประกอบที่ 2.7
- สนับสนุนการ
พัฒนาบัณฑิตตามอัต
ลักษณของ
มหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน

ดําเนินการแลว
-นักศึกษามีความรู
ทักษะและมีความ
พรอมกอนการ
ปฏิบัติงานจริงเพิม่ ขึ้น
รอยละ 80

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

25

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

26

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี คนเกง และเปนทุนมนุษย
เปาประสงค จัดการศึกษาสูกลุมเปาหมายที่หลากหลาย บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต และสอดคลองตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
กลยุทธ

กลยุทธที่ 3
พัฒนาบัณฑิตตาม
อัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

วัน เดือน ป/
สถานที่

โครงการพัฒนา
ความรูและ
ประสบการณทาง
วิชาชีพแกนักศึกษา
- โครงการอบรม
กระบวนการผลิตเชิง
ปฏิบัติการ

รอยละของนักศึกษา
ที่ไดรับพัฒนาความรู
และประสบการณ
ทางวิชาชีพแก
นักศึกษา / รอยละ
75

นักศึกษา 110 คน

กรกฎาคม 2555

งบประมาณ/
แหลงเงิน

26,800.00/
งบประมาณเงิน
รายได

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร
การพัฒนานักศึกษา
ใหมีความรอบรู มี
ทักษะประสบการณ
ตรงตามความ
ตองการของผูใช
บัณฑิต
- ตอบสนองKPI ใน
องคประกอบที่ 2.7
- สนับสนุนการ
พัฒนาบัณฑิตตามอัต
ลักษณของ
มหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน

ดําเนินการแลว
-นักศึกษามีความรู
ทักษะและมีความ
พรอมกอนการ
ปฏิบัติงานจริงเพิม่ ขึ้น
รอยละ 80

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี คนเกง และเปนทุนมนุษย
เปาประสงค จัดการศึกษาสูกลุมเปาหมายที่หลากหลาย บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต และสอดคลองตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
กลยุทธ

กลยุทธที่ 3
พัฒนาบัณฑิตตาม
อัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

วัน เดือน ป/
สถานที่

โครงการพัฒนา
ความรูและ
ประสบการณทาง
วิชาชีพแกนักศึกษา
- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การแขงขันทาง
วิชาการ-การตอบ
ปญหาโลจิสติกส

รอยละของนักศึกษา
ที่ไดรับพัฒนาความรู
และประสบการณ
ทางวิชาชีพ / รอยละ
75

นักศึกษา 120 คน

กรกฎาคม 2555

งบประมาณ/
แหลงเงิน

25,000.00/
งบประมาณเงิน
รายได

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร
การพัฒนานักศึกษา
ใหมีความรอบรู มี
ทักษะประสบการณ
ตรงตามความ
ตองการของผูใช
บัณฑิต
- ตอบสนองKPI ใน
องคประกอบที่ 2.7
- สนับสนุนการ
พัฒนาบัณฑิตตามอัต
ลักษณของ
มหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน

ดําเนินการแลว
-นักศึกษามีความรู
ทักษะและมีความ
พรอมกอนการ
ปฏิบัติงานจริงเพิม่ ขึ้น
รอยละ 80

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

28

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี คนเกง และเปนทุนมนุษย
เปาประสงค จัดการศึกษาสูกลุมเปาหมายที่หลากหลาย บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต และสอดคลองตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

วัน เดือน ป/
สถานที่

งบประมาณ/
แหลงเงิน

กลยุทธที่ 4
พัฒนาและสราง
เครือขายความ
รวมมือในการจัด
การศึกษาและการใช
ทรัพยากรรวมกันกับ
ภาครัฐ ภาคเอกชน
ชุมชน สังคมทั้ง
ภายใน/ตางประเทศ

โครงการความ
รวมมือในการจัด
การศึกษากับ
หนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย
- โครงการขยาย
เครือขายสถาน
ประกอบการเขารวม
โครงการสหกิจศึกษา

จํานวนสถาน
ประกอบการที่เขา
รวมเปนเครือขาย /1
องคกร

สถานประกอบการ/1
องคกร

กรกฎาคม 2555

100,000.00/
งบประมาณเงิน
แผนดิน

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

พัฒนาและสราง
เครือขายความ
รวมมือในการจัด
การศึกษารวมกันกับ
ภาครัฐ ภาคเอกชน
ชุมชน สังคม
- ตอบสนองKPI ใน
องคประกอบที่ 2.6

ผลการดําเนินงาน

ดําเนินการแลว
- มีเครือขายความ
รวมมือ(MOU)กับ
บริษัทเซนทรัลรีเทล
จํากัด
-มีเครือขายที่รับ
นักศึกษาสหกิจ
ตอเนื่องระยะยาวเชน
บริษัท ทีไอพีเอส
จํากัด บริษัท มิซูมิ
(ประเทศไทย)จํากัด
เปนตน

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี คนเกง และเปนทุนมนุษย
เปาประสงค จัดการศึกษาสูกลุมเปาหมายที่หลากหลาย บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต และสอดคลองตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

วัน เดือน ป/
สถานที่

กลยุทธที่ 5
สงเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษาเปน
พลเมืองที่ดีของสังคม
และมีจติ สาธารณะ

โครงการพัฒนา
นักศึกษาในดานตาง
ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย
- โครงการพัฒนา
ศักยภาพทางดาน
กีฬา

รอยละของนักศึกษา
ที่ไดรับพัฒนาความรู
และประสบการณ
ทางดานกีฬา / รอย
ละ 75

นักศึกษา 200 คน

กรกฎาคม 2555

งบประมาณ/
แหลงเงิน

100,000.00/
งบประมาณเงิน
แผนดิน

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาเปนพลเมือง
ดีและเปนทุนมนุษย
- ตอบสนองKPI ใน
องคประกอบที่ 3.2

ผลการดําเนินงาน

ดําเนินการแลว
-นักศึกษาไดรับการ
พัฒนาใหมีน้ําใจ
นักกีฬา เปนพลเมือง
ดีเพิ่มขึ้นรอยละ 80

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

29

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

30

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี คนเกง และเปนทุนมนุษย
เปาประสงค จัดการศึกษาสูกลุมเปาหมายที่หลากหลาย บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต และสอดคลองตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธที่ 5
สงเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษาเปน
พลเมืองที่ดีของสังคม
และมีจติ สาธารณะ

โครงการพัฒนา
นักศึกษาในดานตาง
ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย
- โครงการสรางภูมิ
ตานทานแกนักศึกษา
เพื่อพัฒนาบัณฑิต
ไทย

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

รอยละของนักศึกษา นักศึกษา 80 คน
ที่ไดรับพัฒนาความรู
และประสบการณ
ทางดานสิ่งเสพติดแก
นักศึกษา / รอยละ
75

วัน เดือน ป/
สถานที่

พฤษภาคม 2555

งบประมาณ/
แหลงเงิน

50,000.00/
งบประมาณเงิน
แผนดิน

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาเปนพลเมือง
ดีและเปนทุนมนุษย
- ตอบสนองKPI ใน
องคประกอบที่ 3.2

ผลการดําเนินงาน

ดําเนินการแลว
-นักศึกษาไดรับ
ความรูทางดานสิง
เสพติด เปนพลเมือง
ดีเพิ่มขึ้นรอยละ 80

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี คนเกง และเปนทุนมนุษย
เปาประสงค จัดการศึกษาสูกลุมเปาหมายที่หลากหลาย บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต และสอดคลองตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลยุทธที่ 5
สงเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษาเปน
พลเมืองที่ดีของสังคม
และมีจติ สาธารณะ

โครงการพัฒนา
นักศึกษาในดานตาง
ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย
- โครงการบัณฑิตยุค
ใหม คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

รอยละของนักศึกษา
ที่ไดรับพัฒนาความรู
และประสบการณใน
การดําเนินชีวิตแก
นักศึกษา / รอยละ
75

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

นักศึกษา 230 คน

วัน เดือน ป/
สถานที่

เมษายน 2555

งบประมาณ/
แหลงเงิน

50,000.00/
งบประมาณเงิน
แผนดิน

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาเปนพลเมือง
ดีและเปนทุนมนุษย
- ตอบสนองKPI ใน
องคประกอบที่ 3.2

ผลการดําเนินงาน

ดําเนินการแลว
-นักศึกษาไดรับการ
พัฒนาความรูและ
ประสบการณในการ
ดําเนินชีวิต เพื่อเปน
พลเมืองดีและเปนทุน
มนุษยเพิ่มขึ้นรอยละ
80

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี คนเกง และเปนทุนมนุษย
เปาประสงค จัดการศึกษาสูกลุมเปาหมายที่หลากหลาย บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต และสอดคลองตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

กลยุทธที่ 5
สงเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษาเปน
พลเมืองที่ดีของสังคม
และมีจติ สาธารณะ

โครงการพัฒนา
นักศึกษาในดานตาง
ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย
- โครงการพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา

รอยละของนักศึกษา
ที่ไดรับการพัฒนา
ความรูและ
ประสบการณในการ
ดําเนินชีวิต / รอยละ
75

นักศึกษา 150 คน

วัน เดือน ป/
สถานที่

มิ.ย. – ส.ค. 55

งบประมาณ/
แหลงเงิน

100,000.00/
งบประมาณเงิน
แผนดิน

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาเปนพลเมือง
ดีและเปนทุนมนุษย
- ตอบสนองKPI ใน
องคประกอบที่ 3.2

ผลการดําเนินงาน

ดําเนินการแลว
-นักศึกษาไดรับการ
พัฒนาความรูและ
ประสบการณในการ
ดําเนินชีวิต เพื่อเปน
พลเมืองดีและเปนทุน
มนุษยเพิ่มขึ้นรอยละ
80

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี คนเกง และเปนทุนมนุษย
เปาประสงค จัดการศึกษาสูกลุมเปาหมายที่หลากหลาย บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต และสอดคลองตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

วัน เดือน ป/
สถานที่

กลยุทธที่ 5
สงเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษาเปน
พลเมืองที่ดีของสังคม
และมีจติ สาธารณะ

โครงการพัฒนา
นักศึกษาในดานตาง
ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย
- โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา
สาขาเศรษฐศาสตร

- นักศึกษาไดรับ
พัฒนาความรู ทักษะ
ทางดาน
เศรษฐศาสตรในการ
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
- นักศึกษาไดเรียนรู
การทํางานจาก
สถานที่จริงและ
ประสบการณจริง

นักศึกษา สาขา
เศรษฐศาสตร
จํานวน 100 คน

ธันวาคม 2554
สาขาเศรษฐศาสตร
มทร.ตะวันออก

งบประมาณ/
แหลงเงิน

60,000.00/
งบประมาณเงิน
รายได

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร
การพัฒนานักศึกษา
ใหมีความรอบรู มี
ทักษะประสบการณ
ตอบสนองความ
ตองการของบัณฑิต
พึงประสงค
- ตอบสนอง KPI ใน
องคประกอบที่ 2.6

ผลการดําเนินงาน

ดําเนินการแลว
-นักศึกษามีความรู
ทักษะและมีความ
พรอมกอนการ
ปฏิบัติงานจริงเพิม่ ขึ้น
รอยละ 80

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี คนเกง และเปนทุนมนุษย
เปาประสงค จัดการศึกษาสูกลุมเปาหมายที่หลากหลาย บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต และสอดคลองตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

วัน เดือน ป/
สถานที่

กลยุทธที่ 5
สงเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษาเปน
พลเมืองที่ดีของสังคม
และมีจติ สาธารณะ

โครงการพัฒนา
นักศึกษาในดานตาง
ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย
- โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพดานเอกสาร
และเทคโนโลยีแก
นักศึกษาโลจิสติกส

- นักศึกษาไดรับ
พัฒนาความรู ทักษะ
ทางวิชาการดาน
โลจิสติกส

นักศึกษาสาขาโลจิ
สติกส/ 100 คน

มิ.ย., ส.ค. 55

งบประมาณ/
แหลงเงิน

50,000.00/
งบประมาณเงิน
รายได

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร
การพัฒนานักศึกษา
ใหมีความรอบรู มี
ทักษะประสบการณ
ตอบสนองความ
ตองการของบัณฑิต
พีงประสงค
- ตอบสนองKPI ใน
องคประกอบที่ 2.6

ผลการดําเนินงาน

ดําเนินการแลว
-นักศึกษามีความรู
ทักษะและมีความ
พรอมกอนการ
ปฏิบัติงานจริงเพิม่ ขึ้น
รอยละ 80

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี คนเกง และเปนทุนมนุษย
เปาประสงค จัดการศึกษาสูกลุมเปาหมายที่หลากหลาย บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต และสอดคลองตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

วัน เดือน ป/
สถานที่

กลยุทธที่ 5
สงเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษาเปน
พลเมืองที่ดีของสังคม
และมีจติ สาธารณะ

โครงการพัฒนา
คุณภาพกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
เครือขายความ
รวมมือกับหนวยงาน
ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน
- โครงการ Logistics
Relation Sport
Day ครั้งที่ 5

รอยละของนักศึกษา
ที่ไดรับพัฒนาความรู
และประสบการณใน
การดําเนินชีวิตแก
นักศึกษา / รอยละ
75

นักศึกษาสาขาโลจิ
สติกส 600 คน

มกราคม 2555

งบประมาณ/
แหลงเงิน

220,000.00/
งบประมาณเงิน
รายได

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาเปนพลเมือง
ดีและเปนทุนมนุษย
- ตอบสนองKPI ใน
องคประกอบที่ 3.2

ผลการดําเนินงาน

ดําเนินการแลว
-นักศึกษาไดรับการ
พัฒนาความรูและ
ประสบการณในการ
ดําเนินชีวิต เพื่อเปน
พลเมืองดีและเปนทุน
มนุษยเพิ่มขึ้นรอยละ
80

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพทางดานสังคมศาสตร
เปาประสงค เปนผูนําดานวิจัย และถายทอดองคความรูเพื่อตอบสนองความตองการพัฒนาสังคม
กลยุทธ

กลยุทธที่ 1
พัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยรุนใหม

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

วัน เดือน ป/
สถานที่

งบประมาณ/
แหลงเงิน

โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยรุน
ใหม
- โครงการฝกอบรม
พัฒนานักวิจัย
ประจําป 2555

คณาจารยและ
บุคลากรไดรับการ
พัฒนาความรูในการ
เขียนงานวิจัย
เพิ่มขึ้น/รอยละ 75

บุคลากรคณะฯ /
20 คน

เม.ย. – มิ.ย. 55 /
มทร.ตะวันออก

128,000.00/
งบประมาณเงิน
แผนดิน

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร
ดานงานวิจัย
- บุคลากรมี
ความสามารถในการ
เขียนงานวิจัย
- ตอบสนองKPI ใน
องคประกอบที่ 4.1

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการแลว
-คณาจารยและ
บุคลากรมี
ความสามารถในการ
เขียนงานวิจัย

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนและสังคม
เปาประสงค ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม เพื่อการพัฒนาตนเองและเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

วัน เดือน ป/
สถานที่

งบประมาณ/
แหลงเงิน

กลยุทธที่ 2
สงเสริมและสนับสนุน
การบริการวิชาการ/
วิชาชีพ โดยการมี
สวนรวมของชุมชน/
สังคมเพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็ง
ตลอดจนเพื่อการ
พัฒนาของประเทศ

โครงการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพแก
สังคม
- โครงการสูเ สนทาง
สายโลจิสติกส

- รอยละของ
ผูเขารวมโครงการ/
รอยละ 80
- รอยละความพึง
พอใจของผูเขารวม
โครงการ/รอยละ 75

นักเรียนจากโรงเรียน
ตาง ๆ/ 100 คน

ม.ค., ส.ค. 55

70,000.00/
งบประมาณเงิน
แผนดิน

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร
การบริการวิชาการ
เพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งและเพิม่
ศักยภาพในการ
แขงขันของประเทศ
- ตอบสนองKPI ใน
องคประกอบที่ 5.1

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการแลว
-มีการใหความรูแก
นักเรียนใน
สถานศึกษาตาง ๆ

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนและสังคม
เปาประสงค ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม เพื่อการพัฒนาตนเองและเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

วัน เดือน ป/
สถานที่

งบประมาณ/
แหลงเงิน

กลยุทธที่ 2
สงเสริมและสนับสนุน
การบริการวิชาการ/
วิชาชีพ โดยการมี
สวนรวมของชุมชน/
สังคมเพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็ง
ตลอดจนเพื่อการ
พัฒนาของประเทศ

โครงการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพแก
สังคม
- โครงการ
ประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ “การเพิ่ม
ศักยภาพการบริหาร
จัดการในธุรกิจขนาด
เล็ก

- รอยละของ
ผูเขารวมโครงการ/
รอยละ 80
- รอยละความพึง
พอใจของผูเขารวม
โครงการ/รอยละ 75

บุคคลภายนอกหรือ
ชุมชน/ 40 คน

พ.ค.-มิ.ย. 2554
อําเภอพนัสนิคม

70,000.00/
งบประมาณเงิน
แผนดิน

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร
การบริการวิชาและ
ตอบสนองเอกลักษณ
ของมหาวิทยาลัย”
มหาวิทยาลัยนํา
ความรูส ูชุมชน
ตอบสนอง KPI
ในองคประกอบที่ 5
บริการวิชาการ
- บริการวิชาการเพื่อ
สรางความรูสูการเปน
ผูประกอบการราย
ยอย
- บูรณาการเขากับ
การเรียนการสอน
- ตอบสนองKPI ใน
องคประกอบที่ 5.2

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการแลว
- ชุมชนไดรับความรู
เพื่อสรางความรูสูการ
เปนผูประกอบการ
รายยอย
-มีการบูรณาการเขา
กับการเรียนการสอน

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนและสังคม
เปาประสงค ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม เพื่อการพัฒนาตนเองและเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

วัน เดือน ป/
สถานที่

งบประมาณ/
แหลงเงิน

กลยุทธที่ 2
สงเสริมและสนับสนุน
การบริการวิชาการ/
วิชาชีพ โดยการมี
สวนรวมของชุมชน/
สังคมเพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็ง
ตลอดจนเพื่อการ
พัฒนาของประเทศ

โครงการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพแก
สังคม
- โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรู
การศึกษาตามเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา 3 ดี

- รอยละของ
ผูเขารวมโครงการ/
รอยละ 80
- รอยละความพึง
พอใจของผูเขารวม
โครงการ/รอยละ 75

บุคคลภายนอกหรือ
ชุมชน/50 คน

มี.ค. - พ.ค. 55
ชุมชนบางพระ

50,000.00/
งบประมาณเงิน
แผนดิน

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร
การบริการวิชาและ
ตอบสนองเอกลักษณ
ของมหาวิทยาลัย”
มหาวิทยาลัยนํา
ความรูส ูชุมชน”
- ตอบสนอง KPI
ในองคประกอบที่ 5
บริการวิชาการ
-เพื่อสารางความ
เขมแข็งสูชุมชนใน
เรื่องคุณภาพ
การศึกษา 3 ดี
- บูรณาการเขากับ
การเรียนการสอน

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการแลว
- ชุมชนไดรับความรู
เพื่อความเขมแข็งสู
ชุมชนในเรื่อง
คุณภาพการศึกษา 3
ดี
-มีการบูรณาการเขา
กับการเรียนการสอน

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนและสังคม
เปาประสงค ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม เพื่อการพัฒนาตนเองและเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

วัน เดือน ป/
สถานที่

งบประมาณ/
แหลงเงิน

กลยุทธที่ 2
สงเสริมและสนับสนุน
การบริการวิชาการ/
วิชาชีพ โดยการมี
สวนรวมของชุมชน/
สังคมเพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็ง
ตลอดจนเพื่อการ
พัฒนาของประเทศ

โครงการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพแก
สังคม
- โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ประกอบอาชีพ

- รอยละของ
ผูเขารวมโครงการ/
รอยละ 80
- รอยละความพึง
พอใจของผูเขารวม
โครงการ/รอยละ 75

บุคคลภายนอก
จํานวน 50 คน

มี.ค. - เม.ย. 2555
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
มทร.ตะวันออก

50,000.00/
งบประมาณเงิน
แผนดิน

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร
การบริการวิชาและ
ตอบสนองเอกลักษณ
ของมหาวิทยาลัย”
มหาวิทยาลัยนํา
ความรูส ูชุมชน”
- ตอบสนอง KPI
ในองคประกอบที่ 5
- บริการวิชาการเพื่อ
สารางความเขมแข็งสู
ชุมชน
- บูรณาการเขากับ
การเรียนการสอน

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการแลว
- ชุมชนไดรับความรู
เพื่อความเขมแข็งสู
ชุมชนในการใชภาษา
-มีการบูรณาการเขา
กับการเรียนการสอน

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนและสังคม
เปาประสงค ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม เพื่อการพัฒนาตนเองและเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

วัน เดือน ป/
สถานที่

งบประมาณ/
แหลงเงิน

กลยุทธที่ 2
สงเสริมและสนับสนุน
การบริการวิชาการ/
วิชาชีพ โดยการมี
สวนรวมของชุมชน/
สังคมเพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็ง
ตลอดจนเพื่อการ
พัฒนาของประเทศ

โครงการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพแก
สังคม
- โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทองเที่ยวสําหรับ
ผูประกอบการดาน
ธุรกิจการทองเที่ยว
และการโรงแรม

- รอยละของ
ผูเขารวมโครงการ/
รอยละ 80
- รอยละความพึง
พอใจของผูเขารวม
โครงการ/รอยละ 75

บุคคลภายนอก
จํานวน 50 คน

พ.ค. 2555
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
มทร.ตะวันออก

50,000.00/
งบประมาณเงิน
แผนดิน

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร
การบริการวิชาและ
ตอบสนองเอกลักษณ
ของมหาวิทยาลัย”
มหาวิทยาลัยนํา
ความรูส ูชุมชน”
- ตอบสนอง KPI
ในองคประกอบที่ 5
- บริการวิชาการเพื่อ
สารางความเขมแข็งสู
ชุมชน
- บูรณาการเขากับ
การเรียนการสอน

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการแลว
- ชุมชนไดรับความรู
เพื่อความเขมแข็งสู
ชุมชนในการใชภาษา
-มีการบูรณาการเขา
กับการเรียนการสอน

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

41

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนและสังคม
เปาประสงค ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม เพื่อการพัฒนาตนเองและเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

วัน เดือน ป/
สถานที่

งบประมาณ/
แหลงเงิน

กลยุทธที่ 2
สงเสริมและสนับสนุน
การบริการวิชาการ/
วิชาชีพ โดยการมี
สวนรวมของชุมชน/
สังคมเพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็ง
ตลอดจนเพื่อการ
พัฒนาของประเทศ

โครงการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพแก
สังคม
- โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการดานความ
ปลอดภัย
- กิจกรรมที่ 2 อบรม
เชิงปฏิบัติการและ
ศึกษาดูงาน
“เจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการ
ทํางานระดับบริหาร
รุนที่ 1

- รอยละของ
ผูเขารวมโครงการ/
รอยละ 80
- รอยละความพึง
พอใจของผูเขารวม
โครงการ/รอยละ 75

บุคคลภายนอก/
จํานวน 50 คน

มี.ค. – เม.ย. 55 /
มทร.ตะวันออก
วิทยาเขตบางพระ

118,600.00/
งบประมาณเงิน
แผนดิน

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร
การบริการวิชาและ
ตอบสนองเอกลักษณ
ของมหาวิทยาลัย”
มหาวิทยาลัยนํา
ความรูส ูชุมชน”
- ตอบสนอง KPI
ในองคประกอบที่ 5
- บริการวิชาการเพื่อ
สารางความเขมแข็งสู
ชุมชน
- บูรณาการเขากับ
การเรียนการสอน

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการแลว
- ผูปฏิบัติงานไดรับ
ความรูเพื่อสราง
ความเขมแข็งในเรือง
ความปลอดภัยในการ
ทํางาน
-มีการบูรณาการเขา
กับการเรียนการสอน

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนและสังคม
เปาประสงค ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม เพื่อการพัฒนาตนเองและเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
กลยุทธ

กลยุทธที่ 2
สงเสริมและสนับสนุน
การบริการวิชาการ/
วิชาชีพ โดยการมี
สวนรวมของชุมชน/
สังคมเพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็ง
ตลอดจนเพื่อการ
พัฒนาของประเทศ

โครงการ/กิจกรรม

โครงการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพแก
สังคม
- โครงการพัฒนา
แผนธุรกิจจาก
OTOP สู SMEs

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

วัน เดือน ป/
สถานที่

งบประมาณ/
แหลงเงิน

- รอยละของ
ผูเขารวมโครงการ/
รอยละ 80
- รอยละความพึง
พอใจของผูเขารวม
โครงการ/รอยละ 75

บุคคลภายนอก
/ 160 คน

ก.พ. 55 /
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
มทร.ตะวันออก

171,600.00/
งบประมาณเงิน
แผนดิน

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร
การบริการวิชาและ
ตอบสนองเอกลักษณ
ของมหาวิทยาลัย”
มหาวิทยาลัยนํา
ความรูส ูชุมชน”
- ตอบสนอง KPI
ในองคประกอบที่ 5
- บริการวิชาการเพื่อ
สารางความเขมแข็งสู
ชุมชน
- บูรณาการเขากับ
การเรียนการสอน
- นักศึกษาไดนํา
ความรูในการจัดทํา
แผนธุรกิจแก
ผูประกอบการ
OTOP

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการแลว
- ชุมชนไดรับความรู
เพื่อสรางความ
เขมแข็งสูชุมชนใน
การทําแผนธุรกิจ
-มีการบูรณาการเขา
กับการเรียนการสอน

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนและสังคม
เปาประสงค ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม เพื่อการพัฒนาตนเองและเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

วัน เดือน ป/
สถานที่

งบประมาณ/
แหลงเงิน

กลยุทธที่ 2
สงเสริมและสนับสนุน
การบริการวิชาการ/
วิชาชีพ โดยการมี
สวนรวมของชุมชน/
สังคมเพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็ง
ตลอดจนเพื่อการ
พัฒนาของประเทศ

โครงการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพแก
สังคม
- โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการดานความ
ปลอดภัย
- กิจกรรมที่ 1 อบรม
เชิงปฏิบัติการ
“เจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการ
ทํางาน ระดับหัวหนา
งาน รุนที่ 3 ( 27-28
มี.ค.55)

- รอยละของ
ผูเขารวมโครงการ/
รอยละ 80
- รอยละความพึง
พอใจของผูเขารวม
โครงการ/รอยละ 75

บุคคลภายนอก/50
คน

มี.ค. – เม.ย. 55 /
มทร.ตะวันออก

81,400.00/
งบประมาณเงิน
แผนดิน

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร
การบริการวิชาและ
ตอบสนองเอกลักษณ
ของมหาวิทยาลัย”
มหาวิทยาลัยนํา
ความรูส ูชุมชน”
- ตอบสนอง KPI
ในองคประกอบที่ 5
- บริการวิชาการเพื่อ
สารางความเขมแข็งสู
ชุมชน
- บูรณาการเขากับ
การเรียนการสอน

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการแลว
- ผูปฏิบัติงานไดรับ
ความรูเพื่อสราง
ความเขมแข็งในเรือง
ความปลอดภัยในการ
ทํางาน
-มีการบูรณาการเขา
กับการเรียนการสอน

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนและสังคม
เปาประสงค ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม เพื่อการพัฒนาตนเองและเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลยุทธที่ 3
สงเสริมและสนับสนุน
การบูรณาการการ
บริการวิชาการ/
วิชาชีพกับพันธกิจ
ดานตาง ๆ

โครงการบูรณาการ
การบริการวิชาการ/
วิชาชีพกับการจัดการ
เรียนการสอน
- โครงการฝกอบรม
ภาษาอังกฤษแบบ
เขมสําหรับเยาวชน

- รอยละของ
ผูเขารวมโครงการ/
รอยละ 80
- รอยละความพึง
พอใจของผูเขารวม
โครงการ/รอยละ 75

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
จํานวน 60 คน

วัน เดือน ป/
สถานที่

งบประมาณ/
แหลงเงิน

พ.ค. 2555
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
มทร.ตะวันออก

94,200.00/
งบประมาณเงิน
แผนดิน

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร
การบริการวิชาและ
ตอบสนองเอกลักษณ
ของมหาวิทยาลัย”
มหาวิทยาลัยนํา
ความรูส ูชุมชน”
- ตอบสนอง KPI
ในองคประกอบที่ 5
- บริการวิชาการเพื่อ
สรางความเขมแข็งสู
ชุมชน
- บูรณาการเขากับ
การเรียนการสอน

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการแลว
- เยาวชนไดรับ
ความรูเพื่อสราง
ความเขมแข็งในการ
ใชภาษา
-มีการบูรณาการเขา
กับการเรียนการสอน

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 4 การทํานุบํารุง อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
เปาประสงค บุคลากร นักศึกษา ชุมชนและสังคมมีคานิยมในการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

วัน เดือน ป/
สถานที่

งบประมาณ/
แหลงเงิน

กลยุทธที่ 1
พัฒนาระบบและ
กลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม
และการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
- โครงการจริยธรรม
นําชีวิต

- รอยละของ
ผูเขารวมโครงการ/
รอยละ 80
- รอยละความพึง
พอใจของผูเขารวม
โครงการ/รอยละ 75

คณาจารย
นักศึกษา สาขาวิชา
การจัดการ
จํานวน 80 คน

เมษายน 2555
โบราณสถาน
สถานประกอบการ

55,190.00/
งบประมาณเงิน
แผนดิน

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร
ทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรม
- ตอบสนอง KPI
ในองคประกอบที่ 6
-ตอบสนองจุดเนน
ของมหาวิทยาลัย
เรื่อง”จิตสาธารณ”
- บําเพ็ญประโยชน
เพื่ออนุรักษ
วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม
- บูรณาการเขากับ
การเรียนการสอน
(วิชาจริยธรรมทาง
ธุรกิจ)

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการแลว
- มีการบําเพ็ญ
ประโยชนเพื่ออนุรักษ
วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม
- บูรณาการเขากับ
การเรียนการสอน
(วิชาจริยธรรมทาง
ธุรกิจ)

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 4 การทํานุบํารุง อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
เปาประสงค บุคลากร นักศึกษา ชุมชนและสังคมมีคานิยมในการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

วัน เดือน ป/
สถานที่

งบประมาณ/
แหลงเงิน

กลยุทธที่ 1
พัฒนาระบบและ
กลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม
และการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
- โครงการการ
ประกวดแตงโคลง
กลอน สดุดีพอหลวง
ของปวงชนชาวไทย

- รอยละของ
ผูเขารวมโครงการ/
รอยละ 80
- รอยละความพึง
พอใจของผูเขารวม
โครงการ/รอยละ 75

นักศึกษาคณะฯ /
20 คน

พฤษภาคม 2555 /
มทร.ตะวันออก

20,000.00/
งบประมาณเงิน
รายได

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร
ทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรม
-ตอบสนอง KPI
ในองคประกอบที่ 6
- ปลูกฝงใหนักศึกษา
มีจิตสํานึกรักสถาบัน
ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
- บูรณาการเขากับ
การเรียนการสอน

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการแลว
- มีการปลูกฝงให
นักศึกษามีจิตสํานึก
รักสถาบันชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 4 การทํานุบํารุง อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
เปาประสงค บุคลากร นักศึกษา ชุมชนและสังคมมีคานิยมในการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
กลยุทธ

กลยุทธที่ 1
พัฒนาระบบและ
กลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม
และการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

โครงการ/กิจกรรม

โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
- โครงการบัณฑิตคู
คุณธรรม

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

วัน เดือน ป/
สถานที่

งบประมาณ/
แหลงเงิน

- รอยละของ
ผูเขารวมโครงการ/
รอยละ 80
- รอยละความพึง
พอใจของผูเขารวม
โครงการ/รอยละ 75

นักศึกษาคณะฯ /
100 คน

มิถุนายน 2555 /
มทร.ตะวันออก

30,000.00/
งบประมาณเงิน
รายได

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร
ทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรม
- ตอบสนอง KPI
ในองคประกอบที่ 6
- ปลูกฝงใหนักศึกษา
มีจิตสํานึกรักสถาบัน
ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
- บูรณาการเขากับ
การเรียนการสอน

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการแลว
- มีการปลูกฝงให
นักศึกษามีจิตสํานึก
รักสถาบันชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 4 การทํานุบํารุง อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
เปาประสงค บุคลากร นักศึกษา ชุมชนและสังคมมีคานิยมในการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

วัน เดือน ป/
สถานที่

งบประมาณ/
แหลงเงิน

กลยุทธที่ 2
สงเสริมและสนับสนุน
การ บูรณาการ
ความรูดานวิชาการ/
วิชาชีพ ตลอดจน
ความเชี่ยวชาญกับ
การทํานุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
และการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

โครงการ/กิจกรรม
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่มี
การบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอน
- โครงการจริยธรรม
สรางคนดีคนเกง
ประจําป 2555
- กิจกรรมที่ 1
นองใหมพบธรรม
- กิจกรรมที่ 2
จิตอาสา
- กิจกรรมที่ 3
คุณธรรมสัญจรตาม
รอยพอ

- รอยละของ
ผูเขารวมโครงการ/
รอยละ 80
- รอยละความพึง
พอใจของผูเขารวม
โครงการ/รอยละ 75

นักศึกษาคณะฯ /
750

มิ.ย. – ก.ค. 55 /
มทร.ตะวันออก

200,000.00/
งบประมาณเงิน
แผนดิน

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร
ทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรม
-ตอบสนอง KPI
ในองคประกอบที่ 6
-ตอบสนองจุดเนน
ของมหาวิทยาลัย
เรื่อง”จิตสาธารณ”
- บําเพ็ญประโยชน
เพื่ออนุรักษ
วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม
- ปลูกฝงใหนักศึกษา
มีจิตสํานึกรักสถาบัน
ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
- บูรณาการเขากับ
การเรียนการสอน

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการแลว
- มีการบําเพ็ญ
ประโยชนเพื่ออนุรักษ
วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม
- มีการปลูกฝงให
นักศึกษามีจิตสํานึก
รักสถาบันชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 4 การทํานุบํารุง อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
เปาประสงค บุคลากร นักศึกษา ชุมชนและสังคมมีคานิยมในการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

วัน เดือน ป/
สถานที่

กลยุทธที่ 2
สงเสริมและสนับสนุน
การ บูรณาการ
ความรูดานวิชาการ/
วิชาชีพ ตลอดจน
ความเชี่ยวชาญกับ
การทํานุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
และการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

โครงการ/กิจกรรมทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มี
การบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอน
- โครงการสรางจิตสํานึกใน
การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ธรรมชาติและพันธุกรรมพืช
ตามแนวพระราชดําริ
- กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม
อบรมและประกวด
โครงงานภายใตแนวคิด
“ปลูกจิตสํานึก”
- กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิง
ปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
ในการสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษศิลปะวรรณกรรม
วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและ
พันธุกรรมพืชตามแนว
พระราชดําริ

- รอยละของ
ผูเขารวมโครงการ/
รอยละ 80
- รอยละความพึง
พอใจของผูเขารวม
โครงการ/รอยละ 75

คณาจารย
นักศึกษา
สาขาวิชาการ
จัดการ 55

ก.พ., ก.ค.

งบประมาณ/
แหลงเงิน

240,900.00/
งบประมาณเงิน
แผนดิน

150

195,000.00

40

113,500.00

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร
ทํานุบํารุงศิลปะ
วัฒนธรรม
- ตอบสนอง KPI
ในองคประกอบที่ 6
-ตอบสนองจุดเนน
ของมหาวิทยาลัย
เรื่อง”จิตสาธารณ”
- บําเพ็ญประโยชน
เพื่ออนุรักษ
วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม
- ปลูกฝงใหนักศึกษา
มีจิตสํานึกรักสถาบัน
ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
- บูรณาการเขากับ
การเรียนการสอน

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการแลว
- มีการบําเพ็ญ
ประโยชนเพื่ออนุรักษ
วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม
- มีการปลูกฝงให
นักศึกษามีจิตสํานึก
รักสถาบันชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย

ยุทธศาสตรที่ 4 การทํานุบํารุง อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
เปาประสงค บุคลากร นักศึกษา ชุมชนและสังคมมีคานิยมในการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

วัน เดือน ป/
สถานที่

งบประมาณ/
แหลงเงิน

- กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม
อบรมประกวดโครงงาน
ภายใตแนวคิด “สํานึกรัก
(ษ)”

9,750.00

- กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม
อบรมและศึกษาดูงาน
“แกะรอยประวัติศาสตร”

98,150.00

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 4 การทํานุบํารุง อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
เปาประสงค บุคลากร นักศึกษา ชุมชนและสังคมมีคานิยมในการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

วัน เดือน ป/
สถานที่

งบประมาณ/
แหลงเงิน

กลยุทธที่ 2
สงเสริมและสนับสนุน
การ บูรณาการ
ความรูดานวิชาการ/
วิชาชีพ ตลอดจน
ความเชี่ยวชาญกับ
การทํานุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
และการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

โครงการ/กิจกรรมทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มี
การบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอน
- โครงการอบรมคุณธรรม
และความรักความสามัคคี
ในหมูคณะของนักศึกษา
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล

- รอยละของ
ผูเขารวมโครงการ/
รอยละ 80
- รอยละความพึง
พอใจของผูเขารวม
โครงการ/รอยละ 75

นักศึกษาสาขา
วิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
สากล/ 170 คน

พฤษภาคม
2555/
มทร.ตะวันออก

54,000.00/
งบประมาณเงิน
รายได

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร
การพัฒนานักศึกษา
ใหมีคุณลักษณะ
บัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
-สงเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรม
- ตอบสนอง KPI
ในองคประกอบที่
2.8

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการแลว
- มีการปลูกฝงให
นักศึกษามีจิตสํานึก
รักสถาบันชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานเครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
กลยุทธ

กลยุทธที่ 1
พัฒนาระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

วัน เดือน ป/
สถานที่

งบประมาณ/
แหลงเงิน

โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา
เพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอก
- โครงการ
ประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ “การ
ประกันคุณภาพ
ภายในระดับภาคี
เครือขายนักศึกษา
จังหวัดชลบุรี

- รอยละของ
ผูเขารวมโครงการ/
รอยละ 80
- รอยละความพึง
พอใจของผูเขารวม
โครงการ/รอยละ 75

นักศึกษาในภาคี
เครือขาย/50 คน

เมษายน 2555

50,000.00/
งบประมาณเงิน
แผนดิน

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร
การพัฒนานักศึกษา
ใหมีความรูด านการ
ประกันคุณภาพ
- ตอบสนอง KPI
ในองคประกอบที่
3.2

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการแลว
-นักศึกษาไดรับ
ความรูดานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

54

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานเครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
กลยุทธ

กลยุทธที่ 1
พัฒนาระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

โครงการประกัน
รอยละของผูเ ขารวม
คุณภาพการศึกษา
โครงการ/รอยละ 80
เพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอก
- โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง
ตรวจประเมิน
คุณภาพภายในคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
ประจําป 2555

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

วัน เดือน ป/
สถานที่

งบประมาณ/
แหลงเงิน

บุคลากรคณะ ฯ / 40
คน

มิถุนายน 2555

50,000.00/
งบประมาณเงิน
แผนดิน

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

ตอบสนองและ
สนับสนุนพันธกิจดาน
การจัดการศึกษาดาน
สังคมศาสตรทมี ี
คุณภาพและการ
ประกันการศึกษา
- ตอบสนอง KPI
ในองคประกอบที่ 9

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการแลว
-คณะฯมีความรูและ
ความพรอมในการ
ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานเครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
กลยุทธ

กลยุทธที่ 1
พัฒนาระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

วัน เดือน ป/
สถานที่

งบประมาณ/
แหลงเงิน

โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา
เพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอก
- โครงการประชุม
ปฏิบัติการการจัดทํา
ยุทธศาสตรและแผน
กลยุทธคณะฯ

- รอยละของ
ผูเขารวมโครงการ/
รอยละ 80
- รอยละความพึง
พอใจของผูเขารวม
โครงการ/รอยละ 75

บุคลากรคณะฯ /
50 คน

มีนาคม 2555 /
มทร.ตะวันออก

50,000.00/
งบประมาณเงิน
รายได

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

-สนับสนุน
ยุทธศาสตรและพันธ
กิจดานบริหารจัดการ
ดวยหลักธรรมาภิบาล
-ตอบสนอง KPI
ในองคประกอบที่ 1
-ตอบสนองการมี
สวนรวมของบุคลากร
ในการจัดทําแผน
รวมถึงการถายทอด
แผนไปสูบุคลากรทุก
ระดับ

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการแลว
- บุคลากรมีสวนรวม
ในการระดมความคิด
จัดทําแผนและ
กําหนดทิศทางของ
คณะฯ

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานเครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

วัน เดือน ป/
สถานที่

กลยุทธที่ 3
พัฒนาระบบการ
ควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง

โครงการการควบคุม
ภายในและการ
บริหารความเสี่ยง
- โครงการอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การบริหาร
ความเสีย่ งและการ
ควบคุมภายในคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

- รอยละของ
ผูเขารวมโครงการ/
รอยละ 80
- รอยละความพึง
พอใจของผูเขารวม
โครงการ/รอยละ 75

บุคลากรคณะฯ /
50 คน

มีนาคม 2555 /
มทร.ตะวันออก

งบประมาณ/
แหลงเงิน

50,000.00/
งบประมาณเงิน
รายได

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

-สนับสนุน
ยุทธศาสตรและพันธ
กิจดานบริหารจัดการ
ดวยหลักธรรมาภิบาล
-ตอบสนอง KPI
ในองคประกอบที่ 7
-ตอบสนองการ
บริหารและควบคุม
ปจจัยที่สงผลกระทบ
ตอการบรรลุ
เปาหมายของคณะฯ

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการแลว
- บุคลากรมีสวนรวม
ในการระดมความคิด
จัดทําแผนบริหาร
ความเสีย่ งและการ
ควบคุมภายใน

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานเครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
กลยุทธ

กลยุทธที่ 7
พัฒนาอาจารยและ
บุคลากรทางดาน
วิชาการ/วิชาชีพที่
สอดคลองกับความ
ตองการและทิศ
ทางการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย และ
รองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

วัน เดือน ป/
สถานที่

งบประมาณ/
แหลงเงิน

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
- โครงการ
ประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อ
พัฒนาการทํางานการ
สรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน

- รอยละของ
ผูเขารวมโครงการ/
รอยละ 80
- รอยละความพึง
พอใจของผูเขารวม
โครงการ/รอยละ 75

บุคลากรของคณะ ฯ/
30 คน

กรกฎาคม 2555

141,100.00/
งบประมาณเงิน
แผนดิน

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร
และพันธกิจดาน
บริหารจัดการดวย
หลักธรรมาภิบาล
-ตอบสนอง KPI
ในองคประกอบที่ 7
-พัฒนาบุคลากรใหมี
คุณภาพสอดคลองกับ
พันธกิจและเปาหมาย
ของคณะ ฯ

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการแลว
-บุคลากรไดรับการ
พัฒนามีคุณภาพ
สอดคลองกับพันธกิจ
และเปาหมายของ
คณะ ฯ

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานเครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
กลยุทธ

กลยุทธที่ 7
พัฒนาอาจารยและ
บุคลากรทางดาน
วิชาการ/วิชาชีพที่
สอดคลองกับความ
ตองการและทิศ
ทางการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย และ
รองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

วัน เดือน ป/
สถานที่

งบประมาณ/
แหลงเงิน

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
- โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เรื่อง
“การแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ พื่อการ
กําหนดทิศทางคณะฯ

- รอยละของ
ผูเขารวมโครงการ/
รอยละ 80
- รอยละความพึง
พอใจของผูเขารวม
โครงการ/รอยละ 75

บุคลากรคณะ ฯ/30
คน

มิถุนายน 2555

70,000.00/
งบประมาณเงิน
แผนดิน

ตอบสนองและ
สนับสนุนภารกิจ
ของคณะฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร
และพันธกิจดาน
บริหารจัดการดวย
หลักธรรมาภิบาล
-ตอบสนอง KPI
ในองคประกอบที่ 7
-สนับสนุนการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู
และสรางบรรยากาศ
และวัฒนธรรมการ
เรียนรูในคณะ ฯ

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการแลว
-บุคลากรมีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูใน
เรื่องของการทํางาน
วิจัย

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารประจําปงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

สรุปผลการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ 2555
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การวิเคราะหของฝายบริหารและแผนทําขึ้นเพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบผลการใชจายเงินงบประมาณ
แผนดิน ประจําปงบประมาณ 2555 ของคณะมนุษยศาสตรและสังคม
คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร ได รั บ งบประมาณทั้ ง สิ้ น 41,906,800 บาท เป น งบลงทุ น
26,400,000 บาท ส ว นที่ เ หลื อ 15,506,800 บาท จัดสรรเปน งบบุคลากร 7,783,800 บาท งบดําเนิน งาน
2,977,000 บาท งบรายจายอื่น 1,831,800 บาท และงบเงินอุดหนุน 2,779,800 บาท หากพิจารณางบประมาณที่
ไดรับนอกเหนือจากงบลงทุนในป 2554 จํานวน 1,727,200 บาท ในจํานวนนี้เปนงบบุคลากร 9,236,700 บาท จะ
เห็นไดวางบบุคลากรที่ไดรับในป 2554 จํานวน 8,345,850 บาท ลดลงจากป 2554 เปนจํานวนเงิน 429,700 บาท
สื บ เนื่ องจากมี ขา ราชการเกษี ย ณอายุ ทํ า ใหง บบุคลากรที่ไดรั บ มีจํา นวนลดลง แตกลั บ มีการใชจ ายในสว นที่
เกี่ยวของกับบุคลากรในงบดําเนินงาน หมวดคาตอบแทนที่ตองนําไปจายเปนคาจางอาจารยพิเศษ และคาสอนเกิน
ภาระงานเปนจํานวนเงิน 1,052696 บาท และงบเงินอุดหนุนหมวดคาใชจายบุคลากรอีกจํานวน 1,079,280 บาท
แสดงวาบุคลากรสายวิชาการที่มีอยูมีไมเพียงพอตอภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น ควรจะมีการบรรจุบุคลากรสายวิชาการ
เพิ่ ม เติ ม ส ว นงบประมาณด า นอื่ น ๆ ได นํ า ไปใช ใ นการดํ า เนิ น การงานโครงการทุ ก โครงการตามเป า หมาย
งบประมาณสวนที่เหลือจายและสงคืนนั้น สวนหนึ่งเปนงบผูกพันตามงบลงทุนและการใชจายตามนโยบายประหยัด
ของมหาวิทยาลัยฯ

