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สารจากคณบดี

คณะศลิปศาสตร์ได้ด�าเนนิงานตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิที ่ สอดคล้อง 

กับนโยบายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาอย่างต่อเนื่อง โดยผลักดันให้มี 

การจดัการเรยีนการสอนและการผลติบณัฑติให้มทีกัษะความรูด้้านสงัคมศาสตร์ 

และมนษุยศาสตร์ทีท่นัต่อการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก ภายใต้ วสิยัทศัน์

ของคณะทีก่ล่าวว่า “เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูด้้านสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 

ที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ”

ส�าหรับในปีงบประมาณ 2555 นี้ คณะได้ด�าเนินงานตามพันธกิจ

ทั้ง 5 ด้านอย่างครบถ้วน อันได้แก่ พันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ 

โดยน�าระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และระบบการควบคุมภายใน

และการบรหิารความเสีย่ง มาใช้ในการพฒันาคณุภาพการศกึษา และพฒันา

กระบวนการด�าเนินงานของคณะ ด้วยความร่วมมือของบุคลากรในคณะ 

ทุกฝ่ายท�าให้คณะสามารถด�าเนินงานบรรลุตามพันธกิจของคณะและ

มหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้คณะฯ ได้ยึดมั่นในการด�าเนินงานเพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การบริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล

รายงานประจ�าปีฉบบันี ้ได้รวมรวบข้อมลูผลการด�าเนนิงานในรอบ

ปีงบประมาณ 2555 เพือ่เผยแพร่ให้แก่หน่วยงาน/บคุคลทีส่นใจได้รบัทราบ

ผลการด�าเนินงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของคณะ 

และมหาวิทยาลัยต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ไตรแสง

คณบดีคณะศิลปศาสตร์
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ข้อมูลทัว่ไปของคณะศิลปศาสตร์

ประวัติความเป็นมา

คณะศิลปศาสตร์ปรับโครงสร้างมาจากการเป็นภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะธุรกิจการเกษตร และได้รับการอนุมัติจัดตั้งโดยผ่าน 
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2548 ต่อมามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีค�าสั่งโอนย้ายบุคลากรในสังกัดภาควิชา
ศึกษาทั่วไปมาสังกัดคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2548 โดยคณะศิลปศาสตร์มีภารกิจหลักให้บริการด้านการเรียนการสอน 
ในรายวิชาศึกษาทั่วไปให้กับมหาวิทยาลัย จ�านวน 18 รายวิชา แบ่งเป็นกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 4 รายวิชา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 รายวิชา 
กลุ่มวิชาภาษา 7 รายวิชา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 รายวิชา มีนักศึกษาปีการศึกษาละประมาณ 18,000-20,000 คน 

ปัจจุบันนอกจากภารกิจด้านการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
2 หลักสูตรได้แก่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 และหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เปิดสอนในปีการศึกษา 2550 และในปีการศึกษา 2554 คณะฯ ได้เปิดสอนหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและมนุษย์ นอกจากนี้คณะฯ มีแผนที่จะเปิดรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรสาขาภาษาเพื่อการพัฒนาในปีการศึกษา 2556 อีกทั้งได้มีการเสนอขอบรรจุหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทยส�าหรับชาวต่างชาติและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสุขภาพชุมชน เข้าสู่แผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อไป

คณะศิลปศาสตร์ได้ก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับ 
ในระดบัประเทศโดยการพฒันาและปรบัปรงุหลกัสตูรการเรยีนการสอนตามเกณฑ์ของ ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา และค�านงึถงึ 
มติกิารเปลีย่นแปลงของสงัคมโลกเพือ่ความสร้างสรรค์และทนัสมยั เช่น การปรบัปรงุรายวชิาศกึษาทัว่ไปให้มเีนือ้หาทีเ่กีย่วข้องกบัประชาคม
อาเซยีน การให้ความส�าคญัในการพฒันานกัศกึษาในด้านวชิาการทัง้ในและนอกห้องเรยีนและทกัษะในด้านการใช้ชวีติผ่านกจิกรรมนกัศกึษา
การพัฒนางานวิจัยและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ การให้บริการ วิชาการบนแนวคิดความรู้เพื่อการพัฒนาและพึ่งตนเองของชุมชนตลอด
จนการแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนั และการตระหนกัถงึคณุค่างานท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรมและสิง่แวดล้อม ทัง้นีค้ณะฯ ยดึหลกัการบรหิารจดัการ 
ที่เน้นธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินงาน ความโปร่งใส การยึดมั่นในคุณงามความดี การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยึดหลักความประหยัด ให้ความส�าคัญกับปัจจัยความพร้อมทางด้านทรัพยากร
อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม และส�าคัญที่สุดคือทรัพยากรบุคคล โดยคณะฯ มีแนวทางส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
และสร้างขวัญก�าลังใจในการท�างาน การด�าเนินงาน ตามพันธกิจของคณะฯ ด้วยความมุ่งมั่นนั้นก็เพื่อให้คณะศิลปศาสตร์เป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์สืบต่อไป
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ที่ตัง้คณะศิลปศาสตร์

ที่อยู่: อาคารประเสริฐ ณ นคร เลขที่ 63 หมู่ 4 ต�าบลหนองหาร

       อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์: 053-875730-4

โทรสาร: 053-875735

Website : http://www.libarts.mju.ac.th
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พระพิรุณทรงนาค หมายถึง สัญลักษณ์แห่งน�้าอันเป็นปัจจัยส�าคัญที่น�าความอุดมสมบูรณ์มาให้แก ่

  พืชพันธุ์ธัญญาหารที่เกี่ยวข้องกับการ เกษตร และเป็นตราสัญลักษณ์ 

  ประจ�าของมหาวทิยาลยัแม่โจ้ซึง่เป็นมหาวทิยาลยัทีเ่กีย่วข้องกบัการเกษตร

2548 หมายถึง ปีที่เริ่มก่อตั้งคณะศิลปศาสตร์

สีชมพู หมายถึง สีประจ�าคณะศิลปศาสตร์

สีประจ�าคณะศิลปศาสตร์

ตราสัญลักษณ์คณะศิลปศาสตร์

สีชมพู สีชมพูตามลักษณะสีของดอกอินทนิล

ดอกอินทนิล เป็นดอกไม้ประจ�ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีลักษณะเป็นช่อดอกเกาะกันเป็นกลุ่มแน่น สีสวยสด เหมือนความรัก

  ความสามัคคี เป็นน�้าหนึ่งในเดียวกัน มีความผูกพันอยู่กับมหาวิทยาลัย

สีชมพู  หมายถึง พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ ที่เกิดจากความหลากหลายทางวิชาการอันเข้มแข็ง จนก่อให้เกิดชีวิตที่มี

  สุนทรียภาพและดุลยภาพ

ศิลปศาสตร ์ คือ  ศาสตร์และศิลป์สร้างคุณค่า
	 	 วิถีแห่งปัญญาตระหนักในศักดิ์ศรี
	 	 เอกภาพ	ความหลากหลาย	วัฒนธรรมวิธี
	 	 คุณความดี	คือ	ดัชนี	ช้ีสังคมเจริญ

Liberal Thinking
     Liberate Yourself
            Liberal Arts
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

ปรัชญา
ความรูท้างสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ น�าไปสูค่วามเข้าใจสงัคม คณุค่าความเป็นมนษุย์ คณุค่าทางศลิปวฒันธรรม การใช้เหตผุล

ในการสื่อสาร การวิเคราะห์ชีวิตและการพัฒนาสังคมได้อย่างสร้างสรรค์

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

พันธกิจ
1. จดัการเรยีนการสอนและผลติบณัฑติทีม่ทีกัษะและความรูด้้านสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ทีท่นัต่อการเปลีย่นแปลงของสงัคม

โลกและมีลักษณะที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข

2. จดัการเรยีนการสอนและผลติบณัฑติทีม่ทีกัษะและความรูด้้านสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ทีท่นัต่อการเปลีย่นแปลงของสงัคม

โลกและมีลักษณะที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข

3. ส่งเสริมการบริการวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

4. ส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิกรรมทางศลิปวฒันธรรมทีห่ลากหลาย โดยเฉพาะวฒันธรรมการเกษตร ตลอดจนการรกัษาสิง่แวดล้อม

และทรัพยากรธรรมชาติ

5. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล
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อาจารย์สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และติดตามประเมินผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทยา อนันต์สุชาติกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์พสุนิต สารมาศ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ไตรแสง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

รายช่ือผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
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ผศ.ดร.อภิชาติ ไตรแสง
Asst.	Prof.	Dr.Apichart	Traisaeng
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ประธานกรรมการ (1 ตุลาคม 2554 - ปัจจุบัน)

อ.พสุนิต สารมาศ
Ms.Phasunit Saramas
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการ (1 ตุลาคม 2554 - ปัจจุบัน)

อ.สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
Mrs.Suwan	Lianghiranthaworn
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล

กรรมการ (1 พฤศจิกายน 2555 - ปัจจุบัน)

ผศ.หทยา อนันต์สุชาติกุล
Asst.	Prof.Hataya	Anansuchatkul
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

กรรมการ (1 พฤษภาคม 2555 - ปัจจุบัน)

ผศ.ดร.ลัดดา จิตตคุตตานนท์
Asst.	Prof.	Dr.Ladda	Chittakuttanon
กรรมการ (16 กรกฎาคม 2555 - ปัจจุบัน)

ผศ.อดิศร คันธรส
Asst.	Prof.Adisorn	Kuntarose
กรรมการ (28 กุมภาพันธ์ 2554 - ปัจจุบัน)

คณะกรรมการประจ�าคณะศิลปศาสตร์
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ผศ.พรทิพย์ ค�าดี
Asst.	Prof.Porntip	Komdi
กรรมการ (1 ตุลาคม 2554 - ปัจจุบัน)

ผศ.ลลิดา ภู่ทอง
Asst.	Prof.Lalida	Puthong
กรรมการ (1 ตุลาคม 2554 - ปัจจุบัน)

ผศ.โสพิน โตธิรกุล
Asst.	Prof.	Sophin	Towthirakul
กรรมการ (16 กรกฎาคม 2555 - ปัจจุบัน)

ผศ.นภาพร เมฆขยาย
Assoc.	Prof.	Napaporn	Meckhayai
กรรมการ (28 กมุภาพนัธ์ 2554 - 12 กรกฎาคม 2555)

อ.จิราภา สุขเกษม
Ms.	Chirapa	Sukkasem
กรรมการ  (28 กมุภาพนัธ์ 2554 - 12 กรกฎาคม 2555)

อ.ดร.บังอร ศิริสัญญลักษณ์
Dr.	Bangon		Sirisunyaluck
กรรมการ (10 พฤษภาคม 2554 - 30 พฤศจกิายน 2555)
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ประธานคณะกรรมการประจ�าหลักสูตร / ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา

ผศ.ศิริกาญจน์ จันทร์เรือง
Asst.	Prof.	Sirigan	Chanruang
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาภาษาอังกฤษ

ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาภาษาตะวันตก

ผศ.ดร.ลัดดา จิตตคุตตานนท์
Asst.	Prof.	Dr.Ladda	Chittakuttanon
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ

ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป
Asst.	Prof.	Dr.	Saowalak	Chaytaweep
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาพัฒนาสังคมและมนุษย์

ผศ.โสพิน โตธิรกุล
Asst.	Prof.	Sophin	Towthirakul
ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์

อ.จิตตรัตน์ ตันเสนีย์
Ms.	Jittarat	Tansenee
ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาพัฒนาสุขภาพ

อ.สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
Mrs.Suwan	Lianghiranthaworn
ผูป้ระสานงานกลุม่วชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก
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คณะศิลปศาสตร์

ส�านักงานคณบดี

งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ

งานนโยบายแผนและ
ประกันคุณภาพ

ที่มา : ตามประกาศการแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2550

งานบริการการศึกษาและ
กิจการนักศึกษา

งานบริการวิชาการและวิจัย

โครงสร้างองค์กร
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คณบดี

คณะกรรมการประจ�าคณะ

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และติดตามประเมินผล

หัวหน้าส�านักงานคณบดี

หัวหน้างานบริหาร
และธุรการ

หัวหน้างานคลัง
และพัสดุ

หัวหน้างานนโยบายแผน
และประกันคุณภาพ

หัวหน้างานบริการการ
ศึกษาและกิจการนักศึกษา

หัวหน้างานบริการ
วิชาการและวิจัย

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

โครงสร้างการบริหาร



คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 13

หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาสังคมและมนุษย์

กลุ่มวิชาภาษาตะวันตก

กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก

กลุ่มวิชาพัฒนาสุขภาพ

กลุ่มวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
ส�าหรับชาวต่างชาติ
(คาดว่าจะเปิดในปีการศึกษา	2557)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาเพื่อการพัฒนา
(คาดว่าจะเปิดในปีการศึกษา	2556)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาสุขภาพชุมชน
(คาดว่าจะเปิดในปีการศึกษา	2557)

ระดับปริญญาโท

กลุ่มวิชา

โครงสร้างการบริหารงานวิชาการ

คณบดี

คณะกรรมการประจ�าคณะ

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และติดตามประเมินผล

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
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คณะศิลปศาสตร์มีบุคลากรทั้งสิ้น 78 คน แบ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ จ�านวน 62 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

จ�านวน 16 คน

บุคลากรสายวิชาการ ต�าแหน่งอาจารย์ จ�านวน 49 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 30 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 19 คน ลูกจ้างชั่วคราว

เงินรายได้ จ�านวน 10 คน ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 3 คน และมีต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ 4 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16 คน

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ�านวน 16คน แบ่งออกเป็น ข้าราชการ จ�านวน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จ�านวน 10 คน 

และลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ จ�านวน 5 คน

ในปีงบประมาณ 2555 คณะศิลปศาสตร์มีงบประมาณในการด�าเนินงาน ดังนี้

1. งบประมาณเงินแผ่นดิน จ�านวน 17,491,900 บาท

2. งบประมาณเงินรายได้ จ�านวน 16,647,900 บาท

 รวมจ�านวน 34,139,800 บาท

งบประมาณ

จ�านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ�าปีงบประมาณ 2555

งบประมาณเงินแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้49 %51 %

จ�านวนบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ (ปีการศึกษา 2554)
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คณะศิลปศาสตร์มีภารกิจหลักในการให้บริการการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้จ�านวน 18 รายวิชา 

แบ่งเป็นกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 4 รายวิชา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6รายวิชา กลุ่มวิชาภาษา 7 รายวิชา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 1 รายวิชา โดยมีนักศึกษาแต่ละปีการศึกษาประมาณ 18,000-20,000 คน มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

จ�านวน 2 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตรมีรายละเอียดดังนี้

ระดับปริญญาตรี
1.	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ	(Bachelor	of	Arts		Program	in	Integrated	Communication)

ชื่อเต็มภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์บูรณาการ)

อักษรย่อภาษาไทย ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์บูรณาการ)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Arts (Integrated Communication)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.A. (Integrated Communication)

ปรชัญา ศกึษาและขยายขอบฟ้าแห่งความรูด้้านนเิทศศาสตร์เพือ่สร้างนกันเิทศศาสตร์ทีม่วีสิยัทศัน์กว้างไกลรูล้กึและรูร้อบ ในด้านการสือ่สาร  

 และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนมีความคิดสร้างสรรค์มีปรีชาญาณมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1) เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และสามารถน�าไปบูรณาการได้

2) เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการผลิตและใช้สื่อแบบบูรณาการ

3) เพื่อให้บัณฑิต สามารถพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้

4) เพื่อให้บัณฑิต ป็นผู้มีจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีจิตส�านึกต่อสังคม

2.	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ	(Bachelor	of	Arts	Program	in	English)

ชื่อเต็มภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

อักษรย่อภาษาไทย ศศ. บ. (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (English)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.A. (English)

ภารกิจปัจจุบันของหน่วยงาน
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ปรชัญา มุง่มัน่พฒันาบณัฑติให้มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญในวชิาการและทกัษะทางด้านภาษาองักฤษ มโีลกทศัน์กว้างไกลน�าความรูค้วามสามารถ  

 ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพพัฒนาตนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม อุดมด้วยปัญญาและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพือ่ผลติบณัฑติทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเพือ่ใช้ในการประกอบอาชพีหรอืการศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อพัฒนาบัณฑิตมีจิตส�านึกที่ดี มีมโนภาพ สุนทรียภาพและความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ภาษา

ระดับปริญญาโท
1.	หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาพัฒนาสังคมและมนุษย์	(Master	of	Arts	Program	in	Human	and	Social	Development)			

ชื่อเต็มภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคมและมนุษย์)

อักษรย่อภาษาไทย ศศ.ม. (พัฒนาสังคมและมนุษย์)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Arts (Human and Social Development)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.A. (Human and Social Development)

ปรัชญา เพือ่ผลติบณัฑติให้มคีวามรูค้วามสามารถในการบรูณาการองค์ความรูท้างสงัคมศาสตร์เพือ่การพฒันาสงัคมและมนษุย์ มมีมุมอง 

 ที่เข้าใจในสภาพปัญหาของมนุษย์ และเพื่อให้มีทักษะในการปฏิบัติจริงในด้านพัฒนาสังคมและมนุษย์ สามารถเชื่อมโยงความรู ้

 และการปฏิบัติเพื่อน�าไปสู่การแก้ไขปัยหาของมนุษย์ที่ยั่งยืนได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรู้และเทคโนโลยีการจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและมนุษย์ และน�าความรู้ 

ไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพและการท�างาน

2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ด้านการวิจัยและสามารถใช้ความรู้ด้านการวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและมนุษย์

3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเข้าใจสังคมและการพัฒนามนุษย์ รวมทั้งพลังขับเคลื่อนทางสังคมด้านต่าง ๆ และมีความคิด 

เชิงวิพากษ์ในการพัฒนาสังคม

4. ประโยชน์เชิงวิชาชีพ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและมนุษย์ที่สามารถน�าไปประยุกต์เพื่อตอบสนองการพัฒนา 

ตามเป้าประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
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หลักสูตรที่จะเปิดสอนในภาคการศึกษา 2556
1.	หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ	สาขาวชิาภาษาเพื่อการพฒันา	เป็นหลกัสตูรใหมม่กีารด�าเนนิการตามกระบวนการตามที่มหาวทิยาลยัก�าหนด	
และคาดวา่จะเปิดสอนในปีการศกึษา	2556

ชื่อเต็มภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาเพื่อการพัฒนา)

อักษรย่อภาษาไทย ศศ.ม.(ภาษาเพื่อการพัฒนา)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Arts (Language for Development)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.A. (Language for Development)

หลักสูตร

ช้ันปี

รวม1
(รหัส55)

2
(รหัส54)

3
(รหัส53)

4
(รหัส52)

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 37 32 42 52 163

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ 92 83 68 27 270

3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและมนุษย์ 5 3 8

จ�านวนนักศึกษาปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์

กราฟแสดงจ�านวนนักศึกษาปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชั้นปีที่ 1
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ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาสังคมและมนุษย์
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จ�านวนนักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษา

กราฟแสดงจ�านวนนักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2554
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาสังคมและมนุษย์

หลักสูตร
ปีการศึกษา

รวม
2554 2553 2552 2551

1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 36 - - - 36

2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ 69 97 94 - 263

3.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและมนุษย์
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การด�าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามพันธกิจด้านต่างๆ ของคณะฯ ดังนี้

พันธกิจด้านงานวิจัยคณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ตามพันธกิจส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่งานวิจัย 

ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ตลอดจนสร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัยในระดับชาติ และระดับนานาชาติคือ

1. โครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้ 678,000 บาท

2. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ 678,000 บาท

3. โครงการวิจัยพัฒนาเครือข่ายงานวิจัย งบประมาณเงินรายได้ 150,000 บาท

4. โครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน งบประมาณเงินรายได้ 150,000 บาท

ส�าหรับในปีงบประมาณ 2555 คณะศิลปศาสตร์มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ ระดับชาติและนานาชาติ 

จ�านวน 9 ผลงาน และผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์จ�านวน 9 ผลงาน

พันธกิจด้านงานบริการวิชาการคณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์มีการจัดท�าแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี 2555เพื่อส่งเสริมและ 

สนบัสนนุการน�าองค์ความรูท้างด้านสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์เพือ่ให้บรกิารวชิาการแก่ชมุชนมกีารจดัสรรงบประมาณ ประจ�าปี 2555 

จ�านวน 458,600 บาทเพื่อเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการจัดกิจกรรมโครงการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนดังนี้

1. โครงการคลีนิคฟุตบอลแม่โจ้สัญจร 55 งบประมาณเงินรายได้ 10,600 บาท

2. โครงการชุมชนศึกษาเรื่องปริทัศน์ชาวบ้าน ปริทัศน์ชุมชน  งบประมาณเงินรายได้ 5,000 บาท

3. โครงการปฏิบัติการทางจิตวิทยา

  เรื่อง หน่วยเคลื่อนที่ให้บริการค�าปรึกษา

  แบบกลุ่มแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานในกลุ่มผู้สูงอายุ  งบประมาณเงินรายได้ 5,000 บาท

4. โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกก�าลังกาย

   ด้วยกิจกรรมฤาษีดัดตน งบประมาณเงินรายได้ 15,000 บาท

5. โครงการเสริมสร้างผู้น�าทางสุขภาพของชุมชน  งบประมาณเงินรายได้ 50,000 บาท

พันธกิจด้านงานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะศิลปศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณประจ�าปี 2555 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม จ�านวน 130,000 บาท 

โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการให้ฝ่ายท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม วางแผนก�าหนดโครงการ/กิจกรรมทางด้านท�านุศิลปวัฒนธรรมให้
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สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของคณะฯ และได้มีการด�าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

1. โครงการสระเกล้าด�าหัว คณะศิลปศาสตร์ 2555 งบประมาณเงินรายได้ 20,000 บาท

2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือ

   ด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

   กับส�านักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย งบประมาณเงินรายได้ 110,000 บาท

3. โครงการถวายเทียนพรรษา งบประมาณเงินรายได้ 2,500 บาท

พันธกิจด้านการบริหารจัดการคณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณโครงการเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารและพัฒนาองค์กร 

ดังนี้

1. โครงการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี 2555  งบประมาณเงินรายได้ 20,000 บาท

2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาองค์กร  งบประมาณเงินรายได้ 6,000 บาท

3. โครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ  งบประมาณเงินรายได้ 20,000 บาท

4. โครงการปฐมนิเทศและประชุมบุคลากร

   ภาคการศึกษาที่ 1/2555 งบประมาณเงินรายได้ 20,000 บาท

5. โครงการดูแลสุขภาพเบื้องต้นจากการท�างาน

   ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 งบประมาณเงินรายได้ 20,000 บาท

6. โครงการปรับปรุงแผนคณะศิลปศาสตร์  งบประมาณเงินรายได้ 10,450 บาท

การประกันคุณภาพการศึกษา
คณะศลิปศาสตร์มรีะบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกบัพนัธกจิของคณะฯ โดยได้แต่ง

ตั้งคณะกรรมการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ประจ�าปี 2554  โดยแบ่งการท�างานเป็นคณะกรรมการตามพันธกิจทั้ง 6 ด้านของคณะฯ 

เพื่อติดตามการด�าเนินงานด้านต่างๆ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อติดตามและผลักดันให้เป็น

ไปตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ ประจ�าปี 2554  ทั้งนี้ในการด�าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คณะฯได้ด�าเนิน

การตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา 2554 และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ของมหาวทิยาลยัแม่โจ้ ประจ�าปีการศกึษา 2554-2555 และมกีารเผยแพร่ให้บคุลากรทราบทางเวบ็ไซต์ประกนัคณุภาพการศกึษา 

คณะศิลปศาสตร์ 
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ผลการประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการตรวจประเมิน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ถึง ปีการศึกษา 

2554 จ�านวน 7 ครั้ง ดังนี้

1. ปีการศึกษา 2548 รับการประเมินคุณภาพภายนอก กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00

2. ปีการศึกษา 2549 รับการประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.33

3. ปีการศึกษา 2550 รับการประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.17

4. ปีการศึกษา 2551 รับการประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.18

5. ปีการศึกษา 2552 รับการประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.13

6. ปีการศึกษา 2553 รับการประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.49

7. ปีการศึกษา 2554 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

7.1. ตามมาตรฐานส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.)จ�านวน 23 ตวับ่งชี ้ผลการประเมนิอยูใ่นระดบัด ีค่าคะแนนเฉลีย่

เท่ากับ 4.24

7.2. เพิม่ตวับ่งชีส้�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) จ�านวน 20 ตวับ่งชี ้รวมทัง้หมด 

43 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.66
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ�าปีการศึกษา 2554 ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ

องค์ประกอบคุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมินปัจจัยน�าเข้า
(Input)

กระบวนการ
(Process)

ผลผลิต
หรือ

ผลลัพธ์
(Output/
Outcome)

รวม

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาณ วัตถุประสงค์ 

และแผนด�าเนินการ

- 5.00 - 5.00 การด�าเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 4.51 3.75 2.80 3.61 การด�าเนินงานระดับดี

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - 4.00 - 4.00 การด�าเนินงานระดับดี

องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

5.00 4.50 0.42 2.55 การด�าเนินงานระดับพอใช้

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม - 3.50 3.50 3.50 การด�าเนินงานระดับพอใช้

องค์ประกอบที่ 6 การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 3.00 4.50 4.00 การด�าเนินงานระดับดี

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ - 4.50 3.56 4.31 การด�าเนินงานระดับดี

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 การด�าเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 4.00 - 4.00 การด�าเนินงานระดับดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.63 4.11 2.67 3.66 การด�าเนินงานระดับดี

ผลการประเมิน การด�าเนิน

งานระดับ

ดีมาก

การด�าเนิน

งานระดับดี

การด�าเนิน

งานระดับ

พอใช้
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ�าปีการศึกษา 2554 ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานการอุดมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมินปัจจัยน�าเข้า
(Input)

กระบวนการ
(Process)

ผลผลิต
หรือ

ผลลัพธ์
(Output/
Outcome)

รวม

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต - - 2.87 5.00 การด�าเนินงานระดับพอใช้

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ

อุดมศึกษา

  ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหาร

    การอุดมศึกษา

- 4.57 3.56 4.45 การด�าเนินงานระดับดี

  ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหาร

    การอุดมศึกษา

4.63 3.67 3.72 3.90 การด�าเนินงานระดับดี

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนา

สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้

- 4.50 0.42 2.05 การด�าเนินงาน

ระดับปรับปรุง

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน 4.63 4.11 2.67 3.66 การด�าเนินงานระดับดี

ผลการประเมิน การด�าเนิน

งานระดับดี

มาก

การด�าเนิน

งานระดับดี

การด�าเนิน

งานระดับ

พอใช้
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ�าปีการศึกษา 2554 ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ

มุมมองด้านการบริหารจัดการ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมินปัจจัยน�าเข้า
(Input)

กระบวนการ
(Process)

ผลผลิต
หรือ

ผลลัพธ์
(Output/
Outcome)

รวม

1. ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - 3.83 3.12 3.51 การด�าเนินงานระดับดี

2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.11 4.19 4.20 การด�าเนินงานระดับดี

3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 การด�าเนินงานระดับดีมาก

4. ด้านบุคลากร การเรียนรู้ และนวัตกรรม 4.27 4.50 0.97 2.68 การด�าเนินงานระดับพอใช้

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมุมมอง 4.63 4.11 2.67 3.66 การด�าเนินงานระดับดี

ผลการประเมิน การด�าเนิน

งานระดับดี

มาก

การด�าเนิน

งานระดับดี

การด�าเนิน

งานระดับ

พอใช้
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ�าปีการศึกษา 2554 ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทสถาบัน:กลุ่ม ค2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมินปัจจัยน�าเข้า
(Input)

กระบวนการ
(Process)

ผลผลิต
หรือ

ผลลัพธ์
(Output/
Outcome)

รวม

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา

(1) ด้านกายภาพ 5.00 - - 5.00 การด�าเนินงานระดับดีมาก

(2) ด้านวิชาการ 4.27 3.33 2.60 3.52 การด�าเนินงานระดับดี

(3)ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การด�าเนินงานระดับดีมาก

(4) ด้านการบริหารจัดการ - 4.50 3.56 4.37 การด�าเนินงานระดับดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 1 4.51 4.20 3.50 4.03 การด�าเนินงานระดับดี

2. มาตรฐานด้านการด�าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

(1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 4.33 2.87 3.60 การด�าเนินงานระดับดี

(2) ด้านการวิจัย 5.00 4.50 0.42 2.55 การด�าเนินงานระดับพอใช้

(3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม - 3.50 3.50 3.50 การด�าเนินงานระดับพอใช้

(4) ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 3.00 4.50 4.00 การด�าเนินงานระดับดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 2 5.00 4.00 2.57 3.23 การด�าเนินงานระดับพอใช้

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน 4.63 4.11 2.67 3.66 การด�าเนินงานระดับดี

ผลการประเมิน การด�าเนิน

งานระดับดี

มาก

การด�าเนิน

งานระดับดี

การด�าเนิน

งานระดับ

พอใช้
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ประมวลภาพกิจกรรมเด่นในรอบปี

ด้านการจัดการเรียนการสอน

โครงการสหกิจศึกษา	สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ
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โครงการสหกิจศึกษา	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การประเมินและติดตามผลการด�าเนินงานหลักสูตรพัฒนาสังคมและมนุษย์	ประจ�าปีการศึกษา	2554
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โครงการพัฒนาสุขภาวะกลุ่มวัยภายใต้สภาวะ	เครือข่าย	4	มิติ

โครงการไหว้ครูภาษาโบราณ
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โครงการวัฒนธรรมจีน

โครงการวัฒนธรรมญี่ปุ่น
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ด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

จัดแสดงดนตรี	Camerata	Maejo	&	Maejo	Choir
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โครงการ	Liberal	Arts	camp

โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์



รายงานประจ�าปี 2555
32

ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน

โครงการเสริมสร้างสุขภาพองค์รวมส�าหรับผู้สูงอายุกับการบ�าบัดรักษาด้วยลูกประคบ

โครงการคลินิกฟุตบอล	คณะศิลปศาสตร์
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ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการสระเกล้าด�าหัว	คณะศิลปศาสตร์

โครงการถวายเทียนพรรษา
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ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจ�าปีการศึกษา	2554

สถาบันการพลศึกษา	วิทยาเขตศรีสะเกษ	ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา	คณะศิลปศาสตร์
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ด้านบริหารจัดการ

โครงการปรับปรุงแผนคณะศิลปศาสตร์

มองรางวัลเพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจแก่บุคลากร
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โครงการดูแลสุขภาพเบื้องต้นจากการท�างาน	

งานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย


