ติดตามโครงการไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556)
ลาดับที่
ว/ด/ป
1
31 ตุลาคม 2555
2

1 พฤศจิกายน 2555

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

13 พฤศจิกายน 2555
27 พฤศจิกายน 2555
พฤศจิกายน 2555
4 ธันวาคม 2555
27 พฤศจิกายน 2555
28 พฤศจิกายน 2555
14 ธันวาคม 2555
ตุลาคม 2555
ตุลาคม 2555
1 ตุลาคม 2555
28 ธันวาคม 2555
1 ตุลาคม 2555

โครงการ/กิจกรรม
โครงการการประชุมเสวนาทิศทางการพัฒนาคณะใน
ทศวรรษหน้า
โครงการเตรียมความพร้อมภาษาจีนก่อนสอบวัดความรู้
ภาษาจีน
โครงการเตรียมความพร้อมทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียน
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
โครงการผลิตสื่อ ตารา นวัตกรรมการศึกษา
โครงการคิดนอกรอบกับคนนอกกรอบ
โครงการสืบสานวัฒนธรรม เลิศล้าประเพณีลอยกระทง
โครงการ KM การวิจัยและงานสร้างสรรค์
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
โครงการจัดทาเอกสารประกอบการสอน
โครงการจัดรายการวิทยุสู่ชุมชน
โครงการสนับสนุนการศึกษาและวัฒนธรรมจีน
โครงการความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาใน
การให้บริการงานธุรการ

งบประมาณ
50,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ
สานักงานคณบดี

หมายเหตุ


3,000 บาท

อ.ณิชาภา ยศุตมธาดา



30,000 บาท
1,000 บาท
30,000 บาท
8,000 บาท
30,000 บาท
90,000 บาท
98,579 บาท
50,000 บาท
4,200 บาท
20,000 บาท
2,000 บาท

ภาษาไทย
ภาษาจีน
ภาษาไทย
อ.สิรินภา ขจรโมทย์
บรรณารักษศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาจีน
สานักงานคณบดี












ลาดับที่
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26

ว/ด/ป
20 ธันวาคม 2555
ตุลาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
25 ธันวาคม 2555
11-12 มกราคม 2556
25 ธันวาคม 2555
23-25มกราคม 2556
24-25 มกราคม 2556
7-8 กุมภาพันธ์ 2556
14 กุมภาพันธ์ 2556
12 มกราคม 2556
29 มกราคม 2556

27
28
29

15 มกราคม 2556
พฤศจิกายน 2555
7 มกราคม 2556

30

2-3 กุมภาพันธ์ 2556

23

โครงการ/กิจกรรม
โครงการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
โครงการซ่อมบารุงอุปกรณ์ดนตรี
โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของบุคลากร
โครงการอบรมเย็บเล่มหนังสือ
โครงการ Cleaning Day
โครงการโครงการศึกษาดูงานสารสนเทศ
โครงการ KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดประตูอาเซียน
โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่บรรณารักษ์
โครงการศิลปะวรุณ ครั้งที่ 27
โครงการประกวดสุนทรพจน์
โครงการเตรียมความพร้อมในการทางานและก้าวสู่
สังคม
โครงการกีฬาพอกะเทินเกมส์
โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
โครงการประกวดบทความเรื่องอาเซียนที่ข้าพเจ้ารู้จัก
กับความท้าทาย
โครงการอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์สานักงาน

งบประมาณ
10,000 บาท
244,430 บาท
20,500 บาท
45,000 บาท
20,000 บาท
30,000 บาท
25,000 บาท
30,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวางแผน
ดนตรี
ดนตรี
สานักงานคณบดี
บรรณารักษศาสตร์
ฝ่ายกิจการ
บรรณารักษศาสตร์

5,000 บาท
60,203 บาท
10,000 บาท

จิตรกรรม
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
วิถีโลก – วิถีไทย

5,000 บาท

อ.อัษฎางค์ สุวรรณภักดี







Joint degree



บรรณารักษ์
ศิลปกรรม/จิตรกรรม
วิถีไทย – วิถีโลก
ภาษาอังกฤษ







ลาดับที่
31
32
33
34
35
36
38
39

ว/ด/ป
30 มกราคม 2556
23 มกราคม 2556
18 มกราคม 2556
28 มกราคม 2556
18 มกราคม 2556
1 ตุลาคม 2555
31 มกราคม 2556
25 มกราคม 2556
31 มกราคม 2556

40
41
42
43
44
45

25 มกราคม 2556
28 มกราคม 2556
กุมภาพันธ์ 2556
10 กุมภาพันธ์ 2556
4 กุมภาพันธ์ 2556
4 มีนาคม 2556

37

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพี่สอนน้องให้รักการอ่าน
โครงการอบรมศิลปะการเต้นรา
โครงการจัดทาเอกสารประกอบการสอน
โครงการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรรม
โครงการจับมือน้องพร้อมรับอาเซียน
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
โครงการปลูกต้นกล้าแห่งความดี บนวิถีความพอเพียง
โครงการปัญญาชน มอบรัก ปันรู้คืนสู่ชุมชน
โครงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการกับ
การวิจัย
โครงการหล่วยหล่ายเกมส์
โครงการสนับสนุนอาจารย์จัดทาวิจัย
โครงการ Guitar on tour
โครงการจัดการเรียนการสอนวิชาวรรณคดีการละคร
โครงการเรารักษ์พระพุทธศาสนา
โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์

งบประมาณ
3,000 บาท
16,000 บาท
20,000 บาท
3,000 บาท
25,000 บาท
30,000 บาท
12,000 บาท
10,000 บาท
25,000 บาท
20,000 บาท
25,000 บาท
35,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ
บรรณารักษศาสตร์
ภาษาจีน
ภาษาจัน
ภูมิศาสตร์
ภาษาจีนธุรกิจ

หมายเหตุ




Joint degree Program

ปรัชญาและศาสนา
อ.วาริธ ราศรี
ภาษาไทย
ดนตรี
ภาษาจีน
ดนตรี
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ศิลปกรรม





ลาดับที่
ว/ด/ป
46
21 กุมภาพันธ์ 2556
47
48
49

8-10 กุมภาพันธ์ 2556
9 กุมภาพันธ์ 2556
14 กุมภาพันธ์ 2556

50
51
52

23-24 กุมภาพันธ์ 2556
24 กุมภาพันธ์ 2556
7 กุมภาพันธ์ 2556
11-15 มีนาคม 2556
28 กุมภาพันธ์ 2556
12-13 กุมภาพันธ์ 2556
มกราคม 2556
15 มีนาคม 2556
13 กุมภาพันธ์ 2556
11 กุมภาพันธ์ 2556
16 กุมภาพันธ์ 2556

53

54
55
56
57
58
59
60

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสาหรับเจ้าหน้าที่
ตารวจ
โครงการเตรียมความพร้อมทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียน
โครงการเรียนรู้นอกสถานที่
โครงการวิถีชน วิถีไทย ทาบุญสร้างทาน ฉลอง
พุทธชยันตี
วิจิตรศิลป์สู่ชุมชน ครั้งที่ 1
ดนตรีสู่ชุมชน 2013
โครงการค่ายอาสา ภาษาอังกฤษเคลื่อนที่สู่ชุมชน
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิชาภาษาจีน
โครงการ Exit Exam
โครงการ music Festival
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์
โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรรมจีน
โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โครงการฉลองตรุษจีนรับปีมะเส็ง
โครงการจริยธรรมดนตรี 3D

งบประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

44,711 บาท
15,000 บาท
-

ภาษาไทย
ภูมิศาสตร์
อ.วาริธ ราศรี

10,000 บาท
5,500 บาท
25,000 บาท
20,000 บาท
1,500 บาท
30,000 บาท
15,000 บาท
45,000 บาท
20,000 บาท
50,000 บาท
3,100 บาท

จิตรกรรม
ดนตรี
ภาษาอังกฤษ Jonit
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ดนตรี
บรรณารักษศาสตร์
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ดนตรี

หมายเหตุ













ลาดับที่
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

ว/ด/ป
26 กุมภาพันธ์ 2556
28 กุมภาพันธ์ 2556
มกราคม 2556
27-28 กุมภาพันธ์ 2556
23 กุมภาพันธ์ 2556
8 มีนาคม 2556
12-15 มีนาคม 2556
19 มีนาคม 2556
กุมภาพันธ์ 2556
กุมภาพันธ์ 2556

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้งานศิลปกรรม
โครงการสอบชิงทุนการศึกษา(เปียโน)
โครงการชาวดนตรีลูกพระวรุณคืนสู่เหย้า
โครงการKM การจัดการเรียนการสอน
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นา
นักศึกษา
โครงการ KM การจัดการโครงการและกิจกรรม
โครงการปรับปรุงตาราเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
โครงการปรับปรุงตาราเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
สาหรับเลขานุการ

งบประมาณ
20,000 บาท
30,000 บาท
15,000 บาท
9,000 บาท
20,000 บาท
80,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายกิจการ
ภาษาอังกฤษ
ศิลปกรรม
ดนตรี
ดนตรี
บรรณารักษศาสตร์
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

หมายเหตุ

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ











ติดตามโครงการไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2556-30มิถุนายน 2556 )
ลาดับที่
ว/ด/ป
1
21 พฤษภาคม 2556
2

22 – 24 พฤษภาคม 2556

โครงการ/กิจกรรม
QA KM Day

งบประมาณ
22,000

KM การวัดผลประเมินผลและกระบวนการ

95,000

สร้างแบบทดสอบ
3

4 – 5 พฤษภาคม 2556

20,000

8 – 9 พฤษภาคม 2556

อบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย “จาก
ความพอเพียง สู่ความยั่งยืน” บ้านลาด ตาบล
ศรีสุข อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ต้อนรับนักศึกษาใหม่ รับน้องเข้าซุ้ม

4

5

9 พฤษภาคม 2556

KM เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

4,000

ในสานักงาน

8,100

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพ
อ.ธนัญญา ว่องปรัชญา,
อ.ชุติมา ธรรมดวงศรี,
อ.พิณรัตน์ เย็นเศรณี
อาจารย์อาพร แสงไชยา
และ อาจารย์ศรีพัฒน์
เทศารินทร์
สโมสรนักศึกษาและคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
สานักงานคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

หมายเหตุ










ลาดับที่
ว/ด/ป
6
22 พฤษภาคม 2556

7

1 เมษายน 2556 - 30
มิถุนายน 2556

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
วิจัยประกันคุณภาพ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ 40,000
พัฒนางานประกันคุณภาพของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการผลิตเอกสารประกอบการสอน/ตารา 18,000

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา

หมายเหตุ
กาลังดาเนินการ

อาจารย์หลักสูตร Joint



Degree English
Program

8

11 พฤษภาคม 2556

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ

50,000

9

27 – 31 พฤษภาคม 2556 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวไป
และ 3 - 7 มิถุนายน 2556 ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวินห์ ประเทศเวียดนาม

-

10

31 พฤษภาคม 2556

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556

8,000

11

7 มิถุนายน 2556

10,000

12

3 มิถุนายน 2556

ติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร
ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาดนตรี

ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชา Joint





Degree English
Program

-

ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา
ประเภทงานเดี่ยว นาย
ปริยัติ นามสง่า







ลาดับที่
ว/ด/ป
13
29 พฤษภาคม 2556 - 2
มิถุนายน 2556
14
7 พฤษภาคม 2556 - 30
มิถุนายน 2556
15
7 พฤษภาคม 2556 - 30
มิถุนายน 2556
16
24 มิถุนายน 2556
17
18

22 มิถุนายน 2556
21 มิถุนายน 2556

โครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
อบรมคอมพิวเตอร์ดนตรีเพื่อชุมชน

5,000
15,000

19

27 พฤษภาคม 2556 - 18
มิถุนายน 2556
17 มิถุนายน 2556 – 12
กรกฎาคม 2556

ส่งเสริมการประกวดดนตรีและการแสดง
พื้นบ้าน
ลงแขกสร้างบ้าน สร้างสรรค์ พอเพียง (ระยะที่
1 การวางโครงสร้าง)

45,000

ผู้รับผิดชอบ
อ.ธนัญญา ว่องปรัชญา, อ.ณัฐญา
ใจบุญ และ อ.ยุพรัตน์ ภูมิการีย์
อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายอัษฎางค์ สุวรรณภักดี
นายประพจน์ เฉิดแผ้ว
นายวิกรณ์กิจ อินทร์จันทร์
นายปฏัก สินทร
นางสาวสกุณา พันธุระ

47,000

นางสาวสรัญญา ภักดีสุวรรณ

20

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสมุดพกคาศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
(Vocabulary Handbook)
โครงการผลิตเอกสารประกอบการสอน/ Elearning/สื่อการสอน
โครงการผลิตเอกสารประกอบการสอน/ Elearning/สื่อการสอน
ส่งเสริมคุณธรรมเพื่อสร้างทักษะทางวิชาชีพ

งบประมาณ
15,000
20,000
10,000
10,000

หมายเหตุ















ลาดับที่
ว/ด/ป
21
17- 21 มิถุนายน 2556

โครงการ/กิจกรรม
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
21 พฤษภาคม 2556 - 15 ประชุมเชียร์น้องใหม่
มิถุนายน 2556

งบประมาณ
20,000

23
24

22 มิถุนายน 2556
27 มิถุนายน 2556

โครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
โครงการ”น้องใหม่ วัยใส หัวใจสีขาว”

5,000
10,000

25
26

27 มิถุนายน 2556
27 มิถุนายน 2556

โครงการ”นักศึกษารุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด”
โครงการ”นักศึกษารุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด”

5,000
10,000

27

29 มิถุนายน 2556

ปิดประชุมเชียร์นักศึกษาใหม่ประจาปี
การศึกษา 2556

19,804

28

28 มิถุนายน 2556

การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาคณะ 5,000
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต่อการบริการ
ทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

22

15,823

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา
สโมสรนักศึกษาและคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
นางสาวภิญญดา วิริยะ
อ.ภัทรภร สุบัติคา และ
อ.เชาวน์ประภา จันทุมา
อ.ยศวดี จินดามัย
อ.ธนัชพร ศิลาเกษ และ
อ.พัชราพรรณ ภูบุญศรี
สโมสรนักศึกษาและคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

หมายเหตุ














ลาดับที่
ว/ด/ป
29
20 มิถุนายน 2556 – 29
กรกฎาคม 2556

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ ครุภัณฑ์
สื่อการเรียนการสอน หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

งบประมาณ
38,304

ผู้รับผิดชอบ
นางชมพูนุท เมฆเมือทอง
นายวิมล เขตตะ นาย
พยงค์ มูลวาปี และ
นางสาวรตนดา อาจวิชัย

หมายเหตุ


ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 กันยายน 2556)
ลาดับที่
ว/ด/ป
1
13-14 ก.ค. 2556

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ IS คิดดี

งบประมาณ
20,000

2

19 ก.ค. 2556

โครงการการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างห้องสมุดสู่
ประชาคมอาเซียน

2,500

3

26 ก.ค. 2556

ประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับ คณะ

30,000

4

9 ก.ค. 2556

โครงการต้นกล้าคุณธรรมและ
โครงการรุ่นพี่พบรุ่นน้องเชื่อม
ความสัมพันธ์อันดี

30,000

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
บรรณารักษ์

หมายเหตุ
ต/ป
พัฒนาระบบและกลไก
จานวนผู้เข้าร่วม
การทานุบารุงศิลปะและ
โครงการ ร้อยละ 80
วัฒนธรรม
ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ
4
หลักสูตร
สร้างและพัฒนาเครือข่าย
จานวนผู้เข้าร่วม
บรรณารักษ์
ความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ ร้อยละ 80
ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ
4
ฝ่ายวางแผนและ พัฒนาและปรับโครงสร้าง ค่าเฉลี่ยการประเมิน ไม่
ประกันคุณภาพ พื้นฐานการบริหารจัดการ ต่ากว่า 4ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80
หลักสูตร Joint พัฒนาระบบแลกลไกการ ร้อยละความพึงพอใจ
degree
ทานุบารุงศิลปะและ
ของผู้เข้าร่วม 80 ระดับ
Program
วัฒนธรรม
ความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เข้าร่วม ระดับ ดี

ลาดับที่
5

ว/ด/ป
21 ก.ค. 2556

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อ
พัฒนาชุมชน

งบประมาณ
30,000

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
สิ่งแวดล้อม

6

12 ก.ค. 2556

โครงการต้อนรับน้องใหม่

18,000

หลักสูตร
สาขาวิชา
ภาษาจีน

7

26 ส.ค. 2556

ส่งนักศึกษาหลักสูตร Joint
degree program ไปศึกษาต่อ

200,000

หลักสูตร Joint
degree

หมายเหตุ
ต/ป
พัฒนาทุนทางสังคม ระดับความรู้ความเข้าใจ
ทรัพยากร และภูมิปัญญา ของผูเ้ ข้าร่วมโครงการดี
ท้องถิ่นและภูมิปัญญา ระดับความพึงพอใจของ
ไทยตามแนวเศรษฐกิจ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ดี
พอเพียง
ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ 80
พัฒนาระบบกลไกการ ระดับความพึงพอใจของ
ทานุบารุงศิลปะและ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ดี
วัฒนธรรม
ระดับความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เข้าร่วม ดี
ร้อยละของผู้เข้าร่วม
สามารถนาความรู้ที่ได้
ไปใช้ประโยชน์ 80
พัฒนาระบบการจัดการ
ร้อยละของจานวน
เรียนการสอนให้เป็น
นักศึกษาที่ไปศึกษาที่
หลักสูตรร่วม
เวียดนาม ร้อยละ 80
ร้อยละร้อยละของ
อาจารย์และนักศึกษาที่
เข้าร่วมร้อยละ 80

ลาดับที่
ว/ด/ป
8
30 ก.ย. 2556

โครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมการสร้าง
ผลงานวิจัย

งบประมาณ
15,000

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ

1,366,346

หลักสูตร
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภูมิภาค

9

30 ก.ย. 2556

โครงการพัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนระดับปริญญาตรี

10

21 ก.ย. 2556

โครงการ Music Workshop

50,000

หลักสูตรดนตรี

11

26 ก.ค. 2556

โครงการ MOU บริการวิชาการ
นาความรู้สู่ชุมชน

-

หลักสูตร joint
degree
Program

หมายเหตุ
ต/ป
ผลิตงานวิจัยที่พัฒนาองค์ จานวนสื่อ เอกสาร
ความรู้เพื่อพัฒนาความ ประกอบการสอนหรือ
เข้มแข็งทางวิชาการ
ตาราที่ได้มาตรฐาน ร้อย
ละ 80 จานวนโครงการ
ด้านการจัดการเรียนการ
สอน ร้อยละ 80
ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ จานวนบุคลากร
เป้าประสงค์
ผู้เข้าร่วมโครงการ 200
ระดับความรู้ความเข้าใจ
ในการเข้าร่วมโครงการ
ระดับ ดี
ส่งเสริมการบริการทาง
ร้อยละของกิจกรรมที่
วิชาการแก่สังคม
นาไปใช้ประโยชน์ 80
จานวนโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ร้อยละ 80
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ จานวนหน่วยงานที่ตก
วิชาชีพเพื่อสร้างความ
ลงทาความร่วมมือ 2
เข้มแข็งของชุมชน
แห่ง

ลาดับที่
12

ว/ด/ป
30 ส.ค. 2556

โครงการ/กิจกรรม
วิถีชน วิถีใจ ทาบุญสร้างทาน
ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี ครั้งที่
2
ปัญญาชน มอบรัก ปันรู้ คืนสู่
ชุมชน ครั้งที่ 2

งบประมาณ
-

13

23 ส.ค. 2556

15

22 ส.ค. 2556

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี

-

14

30 ก.ย. 2556

-

16

15 ก.ย. 2556

5 ด้านกับการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร ประจาปีการศึกษา
2556
โครงการกิจกรรมพัฒนา
กระบวนการ KM กับการประกัน
คุณภาพของนักศึกษา

-

50,000

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรสาขา
สังคมศาสตร์เพื่อ
การพัฒนา
หลักสูตรสาขาวิชา
สังคมศาสตร์เพื่อ
การพัฒนา

หมายเหตุ
ต/ป
พัฒนาระบบและ
ร้อยละความรู้ความ
กลไกการทานุบารุง
เข้าใจที่นาไปใช้
ศิลปะและวัฒนธรรม
ประโยชน์ 80
ผลิตบัณฑิตให้มี
ระดับความรู้ความเข้าใจ
ความรู้คู่คุณธรรม มี
ของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
มาตรฐานทางวิชาการ 80 ระดับความพึงพอใจ
และวิชาชีพ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
80
ฝ่ายวางแผนและ
พัฒนาระบบการ
ระดับความสาเร็จของ
ประกันคุณภาพ
บริหารจัดการที่ดีตาม การพัฒนาแผน ระดับ
หลักธรรมาภิบาล
ดี
หลักสูตรภาษาไทย ผลิตบัณฑิตให้มี
ระดับความรู้ความเข้าใจ
ความรู้คู่คุณธรรม มี
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
มาตรฐานทางวิชาการ
ระดับดี
และวิชาชีพ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ผลิตบัณฑิตให้มี
ระดับความรู้ความเข้าใจ
ความรู้คู่คุณธรรม มี
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
มาตรฐานทางวิชาการ
ระดับดี
และวิชาชีพ

ลาดับที่
ว/ด/ป
17 30 ก.ย. 2556

โครงการ/กิจกรรม
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อม

งบประมาณ
114,700

ผู้รับผิดชอบ
สานักงานคณบดี

50,000

หลักสูตรภาษาไทย

-

หลักสูตรภาษาจีน

30,000

ฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ

18

30 ก.ย. 2556

โครงการไขปริศนาภาษาภาษิต
ไทย

19

3 ก.ย. 2556

โครงการอบรมกังฟูจีน

20

26 ก.ย. 2556

การพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวสู่
อาเซียน

หมายเหตุ
ต/ป
พัฒนาระบบการ
ระดับความพึงพอใจของ
บริหารจัดการตาม
ผู้รับบริการ
หลักธรรมาภิบาล
ผลิตบัณฑิตให้มี
ระดับความรู้ความเข้าใจ
ความรู้คู่คุณธรรม มี
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
มาตรฐานทางวิชาการ
ระดับดี
และวิชาชีพ
ผลิตบัณฑิตให้มี
ระดับความรู้ความเข้าใจ
ความรู้คู่คุณธรรม มี
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
มาตรฐานทางวิชาการ
ระดับดี
และวิชาชีพ
ผลิตบัณฑิตให้มี
หน่อยงานที่ได้รับการ
ความรู้คู่คุณธรรม มี
พัฒนา จานวน 15
มาตรฐานทางวิชาการ
หลักสูตร
และวิชาชีพ

สรุปผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีจานวนทั้งหมด 173 โครงการ
ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว จานวน 117 โครงการ
รายงานโครงการแล้วทั้งหมด 117 โครงการ
บรรลุเป้าหมายร้อยละ 80

