แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2558

บทนา
1.1 ชื่อหน่วยงานที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งอยู่ นครสวรรค์ ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
44000 สานักงานคณบดีตั้งอยู่ที่อาคาร 3 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4374-2623 หรือ 0-4372-2118-9 ต่อ
161 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.
กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2518 โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 8
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนั้นมีสถานะเป็นวิทยาลัยครู
มหาสารคาม ออกเป็น 1 สานัก 3 คณะวิชา คือ สานักงานอธิการบดี คณะวิชาครุศาสตร์คณะวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะวิชาวิทยาศาสตร์คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แบ่ง
โครงสร้างองค์กรออกเป็น 11 ภาควิชา คือ ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภูมิศาสตร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมืองภาควิชาปรัชญาและศาสนา
ภาควิชาดนตรีศึกษาภาควิชานาฏศิลป์และการละครภาควิชาศิลปศึกษาและภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
บริหารงานในรูปองค์คณะบุคคลประกอบด้วยหัวหน้าคณะวิชา รองหัวหน้าคณะวิชา หัวหน้าภาควิชาหัวหน้า
ฝ่ายประเมินผลและติดตามผลงาน เลขานุการและประสานงาน
หัวหน้าคณะวิชาทาหน้าที่ดูแลกากับการดาเนินงานภาควิชาภาษาไทย ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์และการเมือง และปรัชญาและศาสนา รองหัวหน้าคณะวิชาทาหน้าที่กากับดูแลการ
ดาเนินงานภาควิชาภาษาอังกฤษ ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์ และภาควิชาบรรณารักษ์ หัวหน้าภาควิชา
บริหารงานภายใต้การกากับของหัวหน้าคณะวิชาเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามระเบียบคณะ
กรรมการบริหารคณะวิชาและตามภารกิจของคณะวิชา ปี พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูได้รับพระราชทานนามเป็น
“สถาบันราชภัฏ” ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 คณะได้เปลี่ยนการบริหารวิชาการเป็นโปรแกรมวิชา 9 โปรแกรมวิชา
และแบ่งสาขาความเชี่ยวชาญด้านวิชาการของอาจารย์ออกเป็น 13 สาขา คือ สาขาภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ ปรัชญาและศาสนา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ นาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปะ
สังคมวิทยา ดนตรี รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ ปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏมหาสารคามได้เปลี่ยน
สถานะตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะได้ปรับ
โครงสร้างองค์กร ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีคณะกรรมการประจาคณะ 1 ชุด เพื่อทา
หน้าที่กาหนดนโยบายและแนวทางในการดาเนินงาน ในขณะเดียวกันมีคณะกรรมการบริหารคณะ ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บริหารคณะและหัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาทางานคู่ขนานกันต่อมา พ.ศ. 2549 คระ
มนุษยศาสตร์ได้เปิดสอนระดับปริญญาเอกจานวน 1 หลักสูตรคือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค พ.ศ. 2552 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ ได้แยกไปตั้งคณะใหม่
เป็นวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง หลังจากนั้น พ.ศ. 2556 คณะได้ย้ายที่ทาการสานักงานคณะไปที่
อาคาร 36 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และได้เปิดหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี เพิ่มขึ้นจากเดิม

11 หลักสูตรเป็น 15 หลักสูตรและปริญญาโทจานวน 2 หลักสูตรรวมหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ
มนุษยศาสตร์ลังคมศาสตร์ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งหมด 18 หลักสูตร
1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ปรัชญา : ภูมิปัญญาเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม นาชุมชนพัฒนาอย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ :เป็นผู้นาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาสู่สากล
ค่านิยมร่วม

: HUSOC
H = Happiness
U = Unity

ความสุข
เอกภาพ

S = Sustainability

ความยั่งยืน

O = Organization of Learning
C = Creativity

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ความคิดสร้างสรรค์

พันธกิจ
1. แสวงหาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บนพื้นฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม มีความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพด้านภาษา ศิลปะ
วัฒนธรรม และสารสนเทศ สามารถนาความรู้และทักษะไปใช้พัฒนางาน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
ยั่งยืน
3. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึกและความภาคภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น ปลุกจิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และ
บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
6. ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพื่อ
สร้างความ เข้มแข็งของท้องถิ่น
7. ศึกษา วิจัย และสร้างสรรค์ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเผยแพร่ความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่
ท้องถิ่น
8. การบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมภิบาลทั่วทั้งองค์กร

9. ส่งเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และพัฒนาสู่องค์กรสีเขียว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรู้ความสามารถและทักษะในระดับ
มาตรฐานสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2. เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และนวั
ตกรรม พัฒนาภูมิปัญญาไทยและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาท้องถิ่น
3. เพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย
4. เพื่อพัฒนาการจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
5. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข้งและยกระดับคุณภาพทางวิชาการและงานวิจัยร่วมกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอกประเทศ
6. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยการมีส่วนร่วมให้มี
ประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวตามหลักธรรมาภิบาล

1.3 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะกรรมการประจาคณะ
คณะกรรมการบริหารคณะ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
หัวหน้า
สานักงานคณบดี

ผูช้ ่วยคณบดีฝ่าย
วิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวางแผน
พัฒนาและวิจัย

ผูช้ ่วยคณบดีฝ่าย
นโยบายและแผน

ประธานหลักสูตรระดับ
ปริ ญญาเอก 1 หลักสูตร

ผูช้ ่วยคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

ผูช้ ่วยคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ

ประธานหลักสูตรระดับ
โครงสร้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปริ ญญาโท 2 หลักสูตร

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ

ผูช้ ่วยคณบดี
ฝ่ ายวิเทศน์
สัมพันธ์

ผูช้ ่วยคณบดีฝ่าย
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศน์

ประธานหลักสูตรระดับ
ปริ ญญาตรี 15 หลักสูตร

ผูช้ ่วยคณบดี
บริ การวิชาการ

หัวหน้าสานักงานคณบดี
นางประภาวี อัคฮาดศรี (รักษาการ)
(เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป)
หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการ

น.ส.ละอองดาว ภูสารอง
กวิเจคราะห์
นโยบายและแผน)
-(นั
น.ส.อั
ฉริยา ชาติ
วงษ์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษานางน.ส.

กมลทิพย์ ยงใจยุทธ

หัวหน้ากลุ่มงานบริ การศึกษา

นางสาวอรนุช พิริยสิ งห์

(นักฆวิัมชพราการศึ
กวิชคงเจริ
าการศึญก(นัษา)
- นางมะลิ(นั
วรรณ์
กวิชาการศึกษา) -นางสาวทิ
สุขขี(กผูษา)
้ปฏิบัติงานบริหาร)
- นางสาวชลรดา วัฒนานุสสรณ์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- นายกิตติศักดิ์ จันบัวลา (

หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์เรี ยน
นายธรรมรัตน์ รัตนพันธุ์

(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ )

หัวหน้ากลุ่มงานคลังและพัสดุ
นางสาววิไลพร บุญปั ญญา
(จน.บริ หารงานทัว่ ไป)

1.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปัจจุบัน
รายชื่อผู้บริหารคณะ
พ.ศ. 2519 – 2522 ผศ.สมชายวงศ์เกษม หัวหน้าคณะวิชา
พ.ศ. 2523 – 2526 ผศ.พรชัยศรีสารคาม
หัวหน้าคณะวิชา
พ.ศ. 2526 – 2527 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ อุสาหะ หัวหน้าคณะวิชา
พ.ศ. 2528 – 2532 ดร.สฤษดิ์ศรีขาว หัวหน้าคณะวิชา
พ.ศ. 2532 – 2538 ผศ.บุญเลิศนนท์ลือชา หัวหน้าคณะวิชา
พ.ศ. 2538 – 2542 อาจารย์พลเลื่อน ดงเรืองศรี คณบดี
พ.ศ. 2542 – 2546 ดร.นิตยา กลางชนีย์ คณบดี
พ.ศ. 2546 – 2555 ผศ.ดร.สุณีสาธิตานันต์ คณบดี
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน ผศ.ดร.พรทิพย์ วรกุล คณบดี

1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี แบ่งออกเป็น 15 หลักสูตร
1 .1) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)จานวน 13 หลักสูตร
1) หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2) หลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
3) หลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษ
Joint Degree Program
4) หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

5)
6)
7)
8)
9)

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี
หลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน
10) หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี
1
1) หลักสูตรสาขาวิชาปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม
12) หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
13) หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1.2) ปริญญาศิลปบัณฑิต :(ศล.บ.)จานวน 2 หลักสูตร

1) หลักสูตรสาขาวิชาวิจิตรศิลป์
2) หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
2. ระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร

2.1 ระดับปริญญาโท

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ศศ.ม.) จานวน 2 หลักสูตร
1) สาขาภาษาและวรรณกรรมไทย
2) สาขาภาษาอังกฤษศึกษา
2.2 ระดับปริญญาเอก

ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต(ป.รด.) จานวน 1 หลักสูตร
1) สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1:พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์: ให้โอกาสทางการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายในการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีมาตรฐานสากล และได้รับการยอมรับจากสังคม
กลยุทธ์ มี 6กลยุทธ์ ดังนี้
1.สร้างมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต
2.พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา
3.พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและได้มาตรฐาน
4.บริหารวิชาการเชิงรุก
5.ส่งเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษา
6.ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต
2. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลาหนึ่ง
ปี
3. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
4. ร้อยละของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด
5. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาตรงสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา
6. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
7. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

8. จานวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ
คุณธรรมจริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิตใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
9. ผลการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของสกอ. และ
สมศ.
10. จานวนหลักสูตรใหม่ที่เกิดขึ้น
11. จานวนหลักสูตรที่เปิดสอนสาหรับบุคลากรประจาการและประชาชนทั่วไป
12. จานวนกิจกรรม/โครงการนักศึกษาด้านการกีฬาและนันทนาการทั้งหมด

วิสัยทัศน์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็น ผู้นาด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีการจัดกิจกรรม โครงการการ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

พันธกิจ
1. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมและโครงการการเรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น ปลุกจิตสานึกประชาธิปไตยคุณธรรมจริยธรรม และ
บริหารจัดการ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
2. ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพและมีทักษะในการดารงชีวิต มีจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคม และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
3. ประสานความร่วมมือทางการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น

ลักษณะงานกิจการนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภารกิจในการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเพื่อเสริมสร้าง การพัฒนาการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ที่กาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมี 5 ด้าน ส่งเสริม ความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น สังคม และระดับชาติ โดยได้มีการจัดรูปแบบใน
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไว้ดังนี้
1. การจัด กิจกรรมเสริมสร้ างและพัฒนา ทักษะผู้นานักศึกษา เพื่อ พัฒนานักศึกษาให้ มีความเป็ นผู้นาและเป็ นบัณฑิตที่พงึ ประสงค์โดยมุง่ เน้ นการพัฒนา
นักศึกษาให้ เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทังร่้ ายกายและจิตใจสติปัญญาความรู้และจริยธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข
2. การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพและมีทักษะในการดารงชีวิต มีจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบด้านทักษะทางปัญญาคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

3. การจัดกิจกรรมให้ ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นกั ศึกษา มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตลอดจนการมีสว่ น
ร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะให้ แก่นกั ศึกษาและองค์กรนักศึกษาเพื่อให้ นกั ศึกษาเข้ าใจบทบาทและหน้ าที่ขององค์กรนักศึกษาซึง่ เป็ น
การเปิ ดโอกาสให้ องค์กรนักศึกษาได้ แลกเปลี่ยนข้ อคิดเห็นปั ญหาอุปสรรคแนวทางแก้ ไขปรับปรุงวิธีการในการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพยิ่งขึ ้น
4. การจัดกิจกรรมด้านทักษะทางปัญญา การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีด้านความรู้ โดยได้มีการจัดโครงการ อบรมการพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการงานธุรการให้กับนักศึกษา

กระบวนการกิจการนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบและกลไกการ พัฒนากิจกรรมนักศึกษา และได้ดาเนินการตามระบบที่ได้วางไว้ โดยเริ่มจาก การจัดทาแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดาเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ประการ คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะ
ทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมี
การจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา จากทุกโครงการที่ดาเนินการได้มีการประเมินผลความสาเร็จของโครงการ และนาผลการประเมิน ไปใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดทาแผนและกระบวนการดาเนินงาน นาไปสู่การพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่มีประสิทธิภาพต่อไป

หน่วยงาน ฝ่ายกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ : ให้โอกาสทางการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีมาตรฐานสากล และได้รับ
การยอมรับจากสังคม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารทีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และศิษย์เก่า
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาในด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา บุคลิกภาพ ตลอดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ทักษะ

ทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และใช้ทักษะด้านการประกันคุณภาพ และวงจรคุณภาพ PDCA ในการดาเนินกิจกรรม
4. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายจิตอาสาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดแผนการพัฒนานักศึกษา
1. แผนการดาเนินงานพัฒนานักศึกษาบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. การใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินงานตามแผน บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. โครงการพัฒนานักศึกษาทุกโครงการบรรลุความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ในการจัดการโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ความสอดคล้องของกลยุทธ์ในแผนพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กับกรอบมาตรมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ด้านคุณธรรมจริ ยาธรรม
ด้านความรู ้
ด้านทักษะทางปั ญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่ อสาร การใช้เทคโนโลยี

กลยุทธ์ ในแผนพัฒนาคุณภาพกิจการนักศึกษา
1.1 สร้างความเข็มแกร่ งทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1 พัฒนาคุณธรรมนาความรู ้

2.2 สร้างความตระหนักและจิตสานึกความเป็ นไทย
3.1 พัฒนาคุณภาพการบริ การ สวัสดิการ และสวัสดิการของนักศึกษา

4.1 พัฒนาบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของนักศึกษาที่มีต่อตนเอง
มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม
4.2 สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับศิษย์เก่า ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ตามยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์: ให้โอกาสทางการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีมาตรฐานสากล และได้รับการ
ยอมรับจากสังคม
2.พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา
หน่วยงาน:ฝ่ายกิจการนักศึกษา

๑

โครงการ
เพื่อให้ความรู้
จัดทาสื่อ
แก่ศิษย์เก่า
สารสนเทศ
ให้ความรู้กับ
ศิษย์เก่า

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

กลวิธีดาเนินงาน

กลุ่ม
เป้าหมาย

งบประมา
ณ

๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑. ประชุม
๑. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า ๒. จัดโครงการ
ร่วมโครงการ ร้อยละ 80
กิจกรรม
๒. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับมากกว่า 3.51 ขึ้นไป
๒. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
๑. นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการเกิดความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.5

นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์

10,000

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

วัตถุประสงค์

ธ.ค.

โครงการ

ต.ค.
พ.ย.

ที่

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙
ผู้รับผิดชอ
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ บ
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

กลวิธีดาเนินงาน

กลุ่ม
เป้าหมาย

งบประมา
ณ

๒

โครงการจิต
อาสาคืน
ชีวิตให้แก่ง
เลิงจาน

๒. นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการมีการนาความรู้ที่ได้
ไปพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ในระดับดี
เพื่อส่งเสริม
๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑.ประชุม
คุณธรรม
๑. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า ๒.ดาเนินการสู่
จริยธรรม และ ร่วมโครงการร้อยละ 80
โครงการจิตอาสา
จิตอาสาแก่
๒. ความพึงพอใจของ
นักศึกษา
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ในระดับมากกว่า 3.51 ขึ้นไป
๒. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
๑. นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการเกิดความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.5
๒. นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการมีการนาความรู้ที่ได้
ไปพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ในระดับดี

นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์
ฯ

20,000

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

วัตถุประสงค์

ธ.ค.

โครงการ

ต.ค.
พ.ย.

ที่

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙
ผู้รับผิดชอ
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ บ

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

๓

โครงการจิต เพื่อส่งเสริม
อาสาพัฒนา คุณลักษณะ
ชุมชน
บัณฑิต 5 ด้าน
เครือข่าย
ร้อยแก่น
สารสินธุ์
ครั้งที่ ๒

๔

โครงการ
พัฒนาผู้นา
นักศึกษาใน
การประกัน
คุณภาพและ

กลุ่ม
เป้าหมาย

งบประมา
ณ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

กลวิธีดาเนินงาน

๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการร้อยละ 80
๒. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ในระดับมากกว่า 3.51 ขึ้นไป
๒. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
๑. นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการเกิดความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.5
๒. นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการมีการนาความรู้ที่ได้
ไปพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ในระดับดี
๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการร้อยละ 80
๒. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมใน

๑.ประชุม
นักศึกษาคณะ
๒.จัดโครงการจิตอาสา มนุษยศาสตร์
ฯ

65,000

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

เพื่อพัฒนา
ผู้นานักศึกษา
ให้มี
ประสิทธิภาพ
และมีความรู้

๑.ประชุม
๒.จัดโครงการพัฒนา
ผู้นานักศึกษา

75,000

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์
ฯ

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

วัตถุประสงค์

ธ.ค.

โครงการ

ต.ค.
พ.ย.

ที่

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙
ผู้รับผิดชอ
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ บ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

กลวิธีดาเนินงาน

กลุ่ม
เป้าหมาย

งบประมา
ณ

คุณธรรม
จริยธรรม

๕

ในการประกัน ระดับมากกว่า 3.51 ขึ้นไป
คุณภาพ
๒. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
๑. นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการเกิดความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.5
๒. นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการมีการนาความรู้ที่ได้
ไปพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ในระดับดี
โครงการ
เพื่อให้ความรู้ ๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑.ประชุม
อบรมการ แก่นักศึกษา ๑. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า ๒.จัดทาการอบรมให้
พัฒนาการ เรื่องการใช้
ร่วมโครงการร้อยละ 80
ความรู้
ใช้
เทคโนโลยี
๒. ความพึงพอใจของ
เทคโนโลยี สารสนเทศ
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
สารสนเทศ และงาน
ในระดับมากกว่า 3.51 ขึ้นไป
และการ
ธุรการ
๒. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
จัดการงาน
๑. นักศึกษาที่เข้าร่วม
ธุรการให้กับ
โครงการเกิดความรู้ความ
นักศึกษา
เข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.5

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

วัตถุประสงค์

ธ.ค.

โครงการ

ต.ค.
พ.ย.

ที่

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙
ผู้รับผิดชอ
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ บ

นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์
ฯ

10,000

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

กลวิธีดาเนินงาน

กลุ่ม
เป้าหมาย

งบประมา
ณ

๖

โครงการ
ทาบุญตัก
บาตรน้อง
ใหม่ ทาดี
เพื่อแม่

๒. นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการมีการนาความรู้ที่ได้
ไปพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ในระดับดี
เพื่อส่งเสริม
๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑.ประชุม
ศาสนา ศิลปะ ๑. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า ๒.จัดโครงการ
และวัฒนธรรม ร่วมโครงการร้อยละ 80
ไทย
๒. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ในระดับมากกว่า 3.51 ขึ้นไป
๒. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
๑. นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการเกิดความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.5
๒. นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการมีการนาความรู้ที่ได้
ไปพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ในระดับดี

นักศึกษาคณะ
มนุษย์ฯ

20,000

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

วัตถุประสงค์

ธ.ค.

โครงการ

ต.ค.
พ.ย.

ที่

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙
ผู้รับผิดชอ
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ บ

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

กลุ่ม
เป้าหมาย

งบประมา
ณ

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙
ผู้รับผิดชอ
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ บ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

กลวิธีดาเนินงาน

๗

โครงการ
ปฐมนิเทศ
นักศึกษา

เพื่ออบรม
นักศึกษา
เกี่ยวกับ
ระเบียบใน
การเข้าศึกษา

๑. ประชุม
๒. จัดอบรม

นักศึกษาที่เข้า
ศึกษาสังกัด
คณะมนุษย์ฯ

10,000

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

๘

โครงการ
ศูนย์ให้
คาปรึกษา
นักศึกษา

เพื่อให้บริการ
คาปรึกษาแก่
นักศึกษา

๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการร้อยละ 80
๒. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ในระดับมากกว่า 3.51 ขึ้นไป
๒. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
๑. นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการเกิดความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.5
๒. นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการมีการนาความรู้ที่ได้
ไปพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ในระดับดี
๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการร้อยละ 80
๒. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมใน

๑.ประชุม
๒.จัดบริการให้
คาปรึกษา

นักศึกษาคณะ
มนุษย์ฯ

10,000

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

วัตถุประสงค์

ธ.ค.

โครงการ

ต.ค.
พ.ย.

ที่

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

กลวิธีดาเนินงาน

กลุ่ม
เป้าหมาย

งบประมา
ณ

๙

โครงการ
ปัจฉิมนิเทศ
และสัมมนา
หลังฝึก
ประสบการ
ณ์วิชาชีพ

เพื่ออบรม
ความรู้และ
สรุปผลหลัง
ออกฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ

ระดับมากกว่า 3.51 ขึ้นไป
๒. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
๑. นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการเกิดความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.5
๒. นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการมีการนาความรู้ที่ได้
ไปพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ในระดับดี
๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑.ประชุม
๑. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า ๒.อบรมให้ความรู้
ร่วมโครงการร้อยละ 80
๒. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ในระดับมากกว่า 3.51 ขึ้นไป
๒. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
๑. นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการเกิดความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.5

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 4 คณะ
มนุษย์

10,000

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

วัตถุประสงค์

ธ.ค.

โครงการ

ต.ค.
พ.ย.

ที่

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙
ผู้รับผิดชอ
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ บ

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

กลวิธีดาเนินงาน

กลุ่ม
เป้าหมาย

งบประมา
ณ

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

วัตถุประสงค์

ธ.ค.

โครงการ

ต.ค.
พ.ย.

ที่

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙
ผู้รับผิดชอ
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ บ

๒. นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการมีการนาความรู้ที่ได้
ไปพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ในระดับดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาอย่ างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
1 ให้โอกาสทางการศึกษาและจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้รับการยอมรับจาก
เป้ าประสงค์ ที่
สังคมและมีมาตรฐานระดับสากล
1. สร้างมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์
2. พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา
3.พัฒนาหลักสูตรให้ทนั สมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยี
4. บริ หารงานวิชาการในเชิงรุ กอย่างมีคุณภาพ และประสิ ทธิภาพ
5. ส่งเสริ มและขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผพู ้ ิการ ผูม้ ีความสามารถพิเศษ บุคลากรประจาการและประชาชนทัว่ ไป
6. ส่งเสริ มการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา และนันทนาการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมา
ย
ตัวชี้วัด

จานวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับ 9
ประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้าน
วิชาการวิชาชีพคุณธรรม จริยธรรม
หรือรางวัลทางวิชาการ หรือด้าน
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิตใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ (มรม.)

จานวนกิจกรรม/โครงการนักศึกษา 15
ด้านการกีฬาและนันทนาการทั้งหมด
(มรม.)

โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการจัดทาสื่อสารสนเทศให้ความรู้ ๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
กับศิษย์เก่า
๑. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ
๒. ความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
๒. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
๑. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เกิดความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
๒. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
มีการนาความรู้ที่ได้ไปพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
1. โครงการจิตอาสาคืนชีวิตให้แก่งเลิง
จาน
2.โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน
เครือข่ายร้อยแก่นสารสินธุ์ ครั้งที่ ๒

๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ
๒. ความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
3. โครงการพัฒนาผู้นานักศึกษาในการ ๒. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ประกันคุณภาพและคุณธรรมจริยธรรม ๑. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ

แหล่งงบประมาณ
(ระบุจานวนเงิน)
แผ่นดิน รายได้
10,000

เป้าหมายร้อย
ละ ๘๐
ระดับมากขึ้น
ไป 3.51

ระยะเวลา
ดาเนินงา
ผู้รับผิดชอบ
น
(ระบุเจ้าของ
โครงการ)
ระบุ ว/ด/
ป
พ.ค. 59 1.อ.ธีระ ตันบุญ
ต่อ
2.อ.สุวิชชาน
อุ่นอุดม
3.อ.อัครวัตร
เชื่อมกลาง

ร้อยละ ๓.๕

เป้าหมาย
ระดับ ดี
20,000
เป้าหมายร้อย
ละ ๘๐
ระดับมากขึ้น
ไป 3.51
ร้อยละ ๓.๕

65,000

พ.ย. 58มิ.ย.59
มี.ค. 59

75,000

พ.ค. 59

อ.นุจรี ใจประ
นบ
อ.ธรรมนูญ พัด
มะนา
อ.ดิษยพงศ์ หก
สุวรรณ
อ.ปิยะนันท์ แนว

เกิดความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
4. โครงการ อบรมการพัฒนาการใช้
๒. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการ มีการนาความรู้ที่ได้ไปพัฒนา เป้าหมาย
งานธุรการให้กับนักศึกษา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
ระดับ ดี

10,000

ก.พ. 59

5.โครงการทาบุญตักบาตรน้องใหม่ ทา
ดีเพื่อแม่

20,000

ส.ค. 59

6. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

20,000

ส.ค. 59

7. โครงการศูนย์ให้คาปรึกษานักศึกษา

20,000

ก.พ. 59

8. โครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนา
หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

20,000

พ.ค. 59

คาดี
อ.ธีระ ตันบุญต่อ
อ.สุวิชชาน อุ่น
อุดม
อ.อัครวัตร เชื่อม
กลาง

