แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 2559

ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2559
1. วิสัยทัศน์
“คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นองค์กรชั้นนาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับประเทศ
ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ”
2. ปรัชญาในการผลิตบัณฑิตศิลปศาสตร์
สร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางด้านศิลปศาสตร์ เข้าใจมนุษย์และสังคม เข้าใจในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม สามารถใช้เหตุผลวิเคราะห์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการดารงชีวิต และการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคม
3. ยุทธศาสตร์หลักของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ มุ่งมั่นจะเป็นสถาบันทางวิชาการที่ได้มาตรฐานสากลชั้นนาของประเทศ ด้วยการสร้างความเป็นเลิศและความแข็งแกร่งทางวิชาการ สร้าง
งานวิจัยที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของประเทศ สร้างบัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินการของคณะ
ศิลปศาสตร์ ในช่วง 5 ปี ของแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ตามประเด็นยุทธ์ศาสตร์ต่างๆ ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกสมัยใหม่
2. สร้างความร่วมมือทางวิชาการ และด้านอื่นๆ กับมหาวิทยาลัยชั้นนาใน ASEAN เอเชีย และในระดับนานาชาติ
3. ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ และนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาการเรียนการสอน และตอบสนองความต้องการของ
หน่วยงานภายนอกและสังคม
4. ให้บริการทางวิชาการที่มีมาตรฐานและตอบสนองความต้องการแก่สังคม
5. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม
6. สร้างระบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้
4. พันธกิจ
1. จัดการศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยให้ความสาคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม
2. เน้นการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และการพัฒนาประเทศ
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ รวมทั้งให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส
4. ศึกษา ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

แผนปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์
มธ.

ศศ.

กลยุทธ์
เป้าประสงค์

มธ.

ประเภทงบประมาณ
ศศ.

กลยุทธ์ภาค/
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบรายได้หน่วยงาน
งบคลัง

งบกองทุนฯ

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ

งบแพทย์ต่างๆ

งบอื่น ๆ

รวมงบประมาณ

วันที่จัด
โครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จของ
โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
1. จัดการศึกษาที่
ได้มาตรฐานสากล
โดยปรับทุก
หลักสูตรให้มี
เนื้อหาสอดคล้อง
กับความต้องการ
ของประเทศ และ
สอดรับกับ
ความสาคัญที่ทวี
มากขึ้น เอเชีย
และประชาคม
ASEAN

1.ผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ ความเข้าใจ
และรู้เท่าทันความ
เปลีย่ นแปลงของ
สังคมและโลก
สมัยใหม่

ผูส้ าเร็จการศึกษา
ทั้งบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษามี
คุณธรรมและมี
คุณภาพได้
มาตรฐานสากล

1.พัฒนาปัจจัยที่
สนับสนุนการเรียน
การสอนให้ได้
มาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับในระดับ
สากลรวมทั้งส่งเสริม
การจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่
เน้นการวิจัยเป็น
สาคัญ

1.พัฒนาปัจจัยที่
สนับสนุนการเรียน
การสอนให้ได้
มาตรฐาน

1. แผนงานจัดการศึกษา

1 โครงการค่ายเยาวชนนานาชาติ เพื่อสร้างทักษะการ
เป็นผูป้ ระกอบการสังคม (Social
Entrepreneurship เพื่อนานามาพัฒนาชุมชนใน
ภูมิภาคอาเซียน)

260,000.00

260,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

2 การประชุมนานาชาติเรื่อง "การสร้างกลุม่ วิชาการ
ด้านภูมิศาสตร์/ภูมิสารสนเทศศาสตร์ในอาเซียน
ครั้งที่ 2"

700,000.00

700,000.00

ภาควิชาภูมิศาสตร์

3 โครงการอบรมภาษาไทยแก่นักศึกษาและอาจารย์
ชาวต่างชาติ ในภาคเรียนที่ 1/2559

40,000.00

40,000.00

โครงการวิเทศคดี
ศึกษา

4 เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอน(โครงการวิจัยหลักสูตร)

90,000.00

5 โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อเข้าสู่
เอกประวัติศาสตร์

50,000.00

90,000.00 ปีงบประมาณ
2559

หลักสูตรมีความ โครงการอังกฤษ เหมาะสม มีความ อเมริกันศึกษา
ทันสมัย

50,000.00

ประวัติศาสตร์

6 โครงการศึกษานอกสถานที่ของนักศึกษาปริญญา
ตรี/กิจกรรมนอกสถานที่

50,000.00

50,000.00

ภาควิชาปรัชญา

7 โครงการนาเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์

50,000.00

50,000.00

ภาควิชาปรัชญา

120,000.00

120,000.00

ภาษารัสเซีย

5,792.00

5,792.00

ภาษารัสเซีย

10,000.00

ภาษารัสเซีย

18,370.00

ภาษารัสเซีย

8 โครงการกิจกรรมนักศึกษา
9 โครงการเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคา
สอน
10 โครงการพัฒนาด้านวิชาการสาหรับนักศึกษา

10,000.00

11 โครงการนานักศึกษาไปทัศนศึกษาภายในประเทศ

18,370.00

12 โครงการมอบทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาวิชาเอก
ที่ประสบปัญาทางการเงิน

30,000.00

30,000.00 พ.ย.58-เม.ย.59 ความพึงพอใจ

ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ

13 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของภาควิชาภาษาศาสตร์

50,000.00

50,000.00

ภาษาศาสตร์

1

ประเด็นยุทธศาสตร์
มธ.

ศศ.

กลยุทธ์
เป้าประสงค์

มธ.

ประเภทงบประมาณ
ศศ.

กลยุทธ์ภาค/
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบรายได้หน่วยงาน
งบคลัง

งบกองทุนฯ

14 โครงการสร้างหรือปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ

10,000.00

งบแพทย์ต่างๆ

งบอื่น ๆ

รวมงบประมาณ

วันที่จัด
โครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จของ
โครงการฯ

10,000.00

15 โครงการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงานใน
ต่างประเทศ (ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานใน
ต่างประเทศ)

100,000.00

100,000.00 งบประมาณปี
2559

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ภาษาศาสตร์

สามารถจัดได้ตาม ค. วิเทศคดีศึกษา
วัตถุประสงค์
(อาเซียน-จีน)

16 โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงาน

2,368.00

2,368.00 ส.ค. - ก.ย. 59

ความพึงพอใจ

ภาควิชาภูมิศาสตร์

17 โครงการมัชฌิมนิเทศ

2,000.00

2,000.00 ต.ค.-ธ.ค. 58

ความพึงพอใจ

ภาควิชาภูมิศาสตร์

18 โครงการสนับสนุนและนาเสนองานวิจัยส่วนบุคคล
นักศึกษาเอกภูมิศาสตร์

10,000.00

10,000.00 ม.ค. - พ.ค. 59 ความพึงพอใจ

ภาควิชาภูมิศาสตร์

19 โครงการปัจฉิมนิเทศ

2,850.00

2,850.00 ม.ค. - พ.ค. 59 ความพึงพอใจ

ภาควิชาภูมิศาสตร์

20 โครงการงานมัชฌิมนิเทศระดับปริญญาตรี

20,000.00

20,000.00 ก.พ. 59

ความพึงพอใจอยู่
ในระดับ 3.51

ภาควิชาจิตวิทยา

21 โครงการจัดทาป้ายห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยา

40,000.00

40,000.00 ต.ค. 58 - ก.ย.59 จัดทาป้ายได้ตาม
วัตถุประสงค์

ภาควิชาจิตวิทยา

22 โครงการวิเคราะห์ผลแบบทดสอบ Rorschach
ระบบ R-Pas

20,000.00

20,000.00 ม.ค. - พ.ค. 59 วิเคราะห์ผลบน
ระบบได้ตาม
วัตถุประสงค์

ภาควิชาจิตวิทยา

50,000.00 ต.ค. 58 - ก.ย.59 ความพึงพอใจ

ภาควิชาจิตวิทยา

23 โครงการปรับปรุงหลักสูตรภาควิชาจิตวิทยา

50,000.00

24 โครงการปรับปรุงตาราเอกสารการสอนและสือ่ การ
สอน

84,600.00

25 โครงการกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21

49,367.00

84,600.00 ต.ค. 58 - ก.ย.59 ปรับปรุงตาราให้มี ภาควิชาจิตวิทยา
คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนที่
ตอบสนอง
ต้องการของผูเ้ รียน
49,367.00 ก.พ. 59

26 โครงการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุม
วิชาการ

6,000.00

27 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

14,000.00

14,000.00 มี.ค. 59

28 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

15,110.00

15,110.00 ปลายเดือน ส.ค. ได้คะแนนเฉลีย่
ภาควิชาบรรณารักษ์
59
การประเมินความ
พึงพอใจตั้งแต่ 3.5

29 โครงการส่งเสริมการสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน

10,000.00

10,000.00 ปลายภาคเรียน บรรลุวตั ถุประสงค์ อ.ศิริมา อ.อัน
ที่ 1 และ 2
โครงการ 80%
เดรอัส ภาควิชา
ภาษาเยอรมัน

2

6,000.00 ตลอดช่วง
งบประมาณปี
2559

ได้คะแนนเฉลีย่
ภาควิชาบรรณารักษ์
การประเมินความ
พึงพอใจตั้งแต่ 3.5
ได้คะแนนเฉลีย่
ภาควิชาบรรณารักษ์
การประเมินความ
พึงพอใจตั้งแต่ 3.5
ได้คะแนนเฉลีย่
ภาควิชาบรรณารักษ์
การประเมินความ
พึงพอใจตั้งแต่ 3.5

ประเด็นยุทธศาสตร์
มธ.

ศศ.

กลยุทธ์
เป้าประสงค์

มธ.

ประเภทงบประมาณ
ศศ.

กลยุทธ์ภาค/
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบรายได้หน่วยงาน
งบคลัง

งบกองทุนฯ

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ

งบแพทย์ต่างๆ

งบอื่น ๆ

รวมงบประมาณ

วันที่จัด
โครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จของ
โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

30 โครงการการจัดทัศนศึกษาประกอบรายวิชา

30,000.00

30,000.00

กลุม่ วิชาภาษา
เกาหลี

31 โครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร

20,000.00

20,000.00

กลุม่ วิชาภาษา
เกาหลี

32 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม การจัดทัศนศึกษา หรือดูงานนอก
สถานที่

40,000.00

40,000.00

กลุม่ วิชาภาษา
อาเซียน

33 โครงการอบรม บรรยาย หรือเสวนาทางวิชาการ

15,000.00

15,000.00

กลุม่ วิชาภาษา
อาเซียน

34 โครงการพัฒนาศูนย์เยอรมันให้เป็นศูนย์การเรียนรู้

20,000.00

20,000.00 ตลอด
ปีงบประมาณ

บรรลุวตั ถุประสงค์ อาจารย์ในภาควิชา
โครงการ 80%
ภาษาเยอรมัน

35 โครงการผลิตและปรับปรุงเอกสารคาสอน เอกสาร
ประกอบการสอน และสือ่ การสอน

13,822.00

13,822.00 ตลอด
ปีงบประมาณ

บรรลุวตั ถุประสงค์ อาจารย์ในภาควิชา
โครงการ 80%
ภาษาเยอรมัน

36 โครงการค่ายทัศนศึกษา

200,000.00

37 โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตศึกษา

28,864.00

38 โครงการ English Department Talk Series

40,000.00

200,000.00 กุมภาพันธ์ 2560 แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ

28,864.00 พฤศจิกายน
2559

ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

40,000.00 กย 58, ตค 58, แบบประเมิน
ภาควิชา
พย 58, กพ 59, ความพึงพอใจของ ภาษาอังกฤษ
มีค 59, เมย 59 ผูเ้ ข้าร่วม
(โดยประมาณ)

39 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ ทัศนศึกษา
และการออกภาคสนาม

200,000.00

200,000.00 ตลอด
ปีงบประมาณ

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ

40 โครงการศึกษาวัฒนธรรม/ภาษา ณ ต่างประเทศ

250,000.00

250,000.00 ธค 58 และ/
หรือ มิย 58

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ

41 โครงการอบรมพัฒนาทักษะการเป็นอาจารย์สอน
ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปี
ที่ 4

109,095.00

109,095.00 สค 58 - มค 59 แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ

42 โครงการ English Camp

100,000.00

100,000.00 กค-สค 59

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ

43 โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนในสาขาวิชาภาษาไทย

150,000.00

150,000.00 พ.ค-ก.ค59

ค่าเฉลีย่ ผลสารวจ ภาควิชาภาษาไทย
ความพึงพอใจ

44 โครงการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนของภาควิชาภาษาไทย

15,000.00

15,000.00 ต.ค58-ก.ย59

ภาควิชาภาษาไทย

45 ค่าจัดโครงการอบรม สัมมนาและบรรยายพิเศษ
และจัดกิจกรรมนักศึกษา

48,910.00

48,910.00

งานบัณฑิตศึกษา

46 ค่าจัดโครงการอบรม/สัมมนา

30,000.00

30,000.00

โครงการปริญญาโท
สาขาวิชาพุทธ
ศาสนศึกษา

3

ประเด็นยุทธศาสตร์
มธ.

ศศ.

กลยุทธ์
เป้าประสงค์

มธ.

ประเภทงบประมาณ
ศศ.

กลยุทธ์ภาค/
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบรายได้หน่วยงาน
งบคลัง

งบกองทุนฯ

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ

งบแพทย์ต่างๆ

งบอื่น ๆ

รวมงบประมาณ

วันที่จัด
โครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จของ
โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

47 ค่าจัดอบรม/ประชุม/สัมนา

20,000.00

20,000.00

โครงการปริญญา
เอก สาขา
ประวัติศาสตร์

48 ค่าจัดกิจกรรมนักศึกษา

20,000.00

20,000.00

โครงการปริญญา
เอก สาขา
ประวัติศาสตร์

49 ค่าจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา

21,000.00

21,000.00

โครงการปริญญา
เอก สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์

50 ค่าจัดโครงการอบรม/สัมมนา

60,160.00

60,160.00

โครงการปริญญา
โทสาขาการ
แปลภาษาฝรั่งเศสไทย

51 ค่าจัดโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา/เสวนา

35,000.00

35,000.00

โครงการปริญญาโท
สาขาวิชาภาษาไทย

52 ค่าจัดโครงการกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน

10,000.00

10,000.00

โครงการปริญญาโท
สาขาวิชาภาษาไทย

53 ค่าจัดโครงการส่งเสริม/สนับสนุนการเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาวิชาการ

12,000.00

12,000.00

โครงการปริญญาโท
สาขาวิชาภาษาไทย

54 ค่าจัดกิจกรรมนักศึกษา

50,000.00

50,000.00

โครงการปริญญาโท
สาขาประวัติศาสตร์

55 ค่าจัดอบรมและประชุมสัมมนา

50,000.00

50,000.00

โครงการปริญญาโท
สาขาประวัติศาสตร์

56 ค่าจัดโครงการอบรมและสัมมนาทางวิชาการ

17,000.00

17,000.00

โครงการปริญญาโท
สาขาวิชาภาษา
และวรรณคดีอังกฤษ

57 ค่าจัดกิจกรรมนักศึกษาและการบรรยายทางวิชาการ

45,000.00

45,000.00

โครงการปริญญาโท
สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์เพื่อ
การสือ่ สาร

58 สมทบค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาทางวิชาการ
ประจาปีของภาควิชา

20,000.00

20,000.00

โครงการปริญญาโท
สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์เพื่อ
การสือ่ สาร

59 ค่าจัดโครงการ/อบรม/สัมมนา

19,277.00

19,277.00

โครงการปริญญาโท
สาขาวิชาฝรั่งเศส
ศึกษา

4

ประเด็นยุทธศาสตร์
มธ.

ศศ.

กลยุทธ์
เป้าประสงค์

มธ.

ประเภทงบประมาณ
ศศ.

กลยุทธ์ภาค/
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบรายได้หน่วยงาน
งบคลัง

งบกองทุนฯ

60 ค่ากิจกรรมนักศึกษา

2. ผลักดันการเรียน
การสอนที่มีการ
ค้นคว้าวิจัยด้วย
ตนเองทุกระดับ
การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง
รวมทั้งการศึกษาใน
ลักษณะ social
entrepreneur

2. ผลักดันการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง
ในทุกหลักสูตรและ
ส่งเสริมการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ
6,000.00

งบแพทย์ต่างๆ

งบอื่น ๆ

รวมงบประมาณ

6,000.00

2.แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่จัด
โครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จของ
โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
โครงการปริญญาโท
สาขาวิชาญี่ปุ่น
ศึกษา

-

61 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษา

150,000.00

150,000.00

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

62 เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการประเมินผล
การสอน (โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของแบบ
ประเมินผลการสอน)

50,000.00

50,000.00

ความคืบหน้าของ รองคณบดีฝ่าย
การปรับปรุงแบบ วิชาการ
ประเมิน

63 โครงการนาเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

300,000.00

300,000.00

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

64 โครงการพัฒนาและสนับสนุนผูช้ ่วยสอน (TA)

150,000.00

150,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และการพัฒนา

1,000,000.00

1,000,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และการพัฒนา

800,000.00

800,000.00

รองคณบดีฝ่าย
บริหารทั่วไป

65 เงินอุดหนุนการดาเนินงานด้านวิจัย
66 โครงการเงินรางวัลเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพของอาจารย์
67 เงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงหลักสูตร (โครงการ
สัมมนา เพื่อพัฒนาหลักสูตร)

20,000.00

20,000.00

โครงการรัสเซีย
ศึกษา

68 เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการสร้างและผลิตตารา
(โครงการจัดทาคู่มือสือ่ การเรียนการสอนตารา
หนังสือและเอกสาร)

20,000.00

20,000.00

โครงการรัสเซีย
ศึกษา

69 เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือด้านกิจกรรมทาง
วิชาการ (โครงการเสวนาวิชาการ)

50,000.00

50,000.00

โครงการรัสเซีย
ศึกษา

70 โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อ
การพัฒนาการเรียนการสอนทั้งในและต่างประเทศ

100,000.00

100,000.00

โครงการรัสเซีย
ศึกษา

40,000.00

40,000.00

โครงการรัสเซีย
ศึกษา

150,000.00

โครงการรัสเซีย
ศึกษา

71 โครงการสนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม
สัมมนา
72 โครงการพัฒนาวิชาการ ทักษะ ส่งเสริมและ
เสริมสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

150,000.00

5

ประเด็นยุทธศาสตร์
มธ.

ศศ.

กลยุทธ์
เป้าประสงค์

มธ.

ประเภทงบประมาณ
ศศ.

กลยุทธ์ภาค/
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบรายได้หน่วยงาน
งบคลัง

งบกองทุนฯ

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ

งบแพทย์ต่างๆ

งบอื่น ๆ

รวมงบประมาณ

วันที่จัด
โครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จของ
โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

73 โครงการบรรยายพิเศษโดยผูท้ รงคุณวุฒดิ ้านอังกฤษ
- อเมริกันศึกษาหรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง
กับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของโลก

10,000.00

10,000.00 ปีงบประมาณ
2559

จานวนผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรมต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80 ของจานวน
เป้าหมาย

โครงการอังกฤษ อเมริกันศึกษา

74 โครงการการศึกษาประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ
และกลุม่ ประเทศอาเซียน

200,000.00

200,000.00 ปีงบประมาณ
2559

จานวนผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรมต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80 ของจานวน
เป้าหมาย

โครงการอังกฤษ อเมริกันศึกษา

75 โครงการจัดประชุมอบรม/สัมมนา/ดูงานใน
ต่างประเทศ (โครงการกิจกรรมส่งเสริมวิชาการใน
ต่างประเทศ)

170,000.00

170,000.00 ปีงบประมาณ
2559

โครงการอังกฤษ อเมริกันศึกษา

256,478.00

โครงการเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา

111,135.00

ประวัติศาสตร์

20,000.00

ภาควิชาปรัชญา

100,000.00

ภาควิชาปรัชญา

25,000.00 ส.ค.-ก.ย.59

ภาษาจีน

76 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนนอกสถานที่และ
กิจกรรมนักศึกษา

256,478.00

77 โครงการส่งเสริมระบบนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

111,135.00

78 โครงการนาเสนอผลงานของนักศึกษา

20,000.00

79 โครงการทัศนศึกษาของนักศึกษาภาควิชาปรัชญา

100,000.00

80 โครงการส่งเสริมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน

25,000.00

81 โครงการจัดสัมมนา อภิปราย บรรยายพิเศษด้าน
วิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีนศึกษา

15,000.00

15,000.00 ก.พ.-มี.ค.59

ภาษาจีน

82 โครงการบรรยายด้านวิชาชีพ ภาค1/58

15,000.00

15,000.00 ส.ค.-ธ.ค.58

ภาษาจีน

83 โครงการบรรยายด้านวิชาชีพ ภาค2/58

15,000.00

15,000.00 ก.พ.-มี.ค.59

ภาษาจีน

60,000.00 ธ.ค58.-ก.พ.59

ภาษาจีน

60,000.00 มี.ค.-เม.ย.59

ภาษาจีน

84 โครงการค่ายภาษาจีน 4 สถาบัน(ปีเจ้าภาพ)

60,000.00

85 โครงการ Chinese Showcase'58

60,000.00

86 โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทางวิชาการแก่นักศึกษา

25,000.00

25,000.00 พ.ย.58-เม.ย.59 ความพึงพอใจ

ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ

87 โครงการสัมมนาวิชาการ

50,000.00

50,000.00 ต.ค.58-ก.ย.59 จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ

88 โครงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการ
เขียนบทและการจัดทาละครเวที

15,000.00

15,000.00 ธ.ค.58-ส.ค.59 ความพึงพอใจ

ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ

89 โครงการทางวิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร

10,000.00

10,000.00

ภาษาศาสตร์

90 โครงการจัดทัศนศึกษาหรือดูงานสาหรับนักศึกษาทั้ง
ในและต่างประเทศ

20,000.00

20,000.00

ภาษาศาสตร์

91 โครงการจิตอาสา "สนุกกับภาษาฝรั่งเศสกับพี่ มธ."

10,000.00

6

10,000.00 ม.ค. 59

ความพึงพอใจของ รศ.ดร.สิรจิตต์ เดช
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ อมรชัย
ไม่น้อยกว่า 3.51 ภาควิชาภาษา
ฝรั่งเศส

ประเด็นยุทธศาสตร์
มธ.

ศศ.

กลยุทธ์
เป้าประสงค์

มธ.

ประเภทงบประมาณ
ศศ.

กลยุทธ์ภาค/
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบรายได้หน่วยงาน
งบคลัง

งบกองทุนฯ

92 โครงการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาเอกวิชาภาษา
ฝรั่งเศส

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ

25,000.00

งบแพทย์ต่างๆ

งบอื่น ๆ

รวมงบประมาณ

วันที่จัด
โครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

25,000.00 ก.ย. 59

93 โครงการพานักศึกษาไปดูงานหรือฝึกสอนในโรงเรียน

6,000.00

94 โครงการพานักศึกษาไปทัศนศึกษาหรือดูงานนอก
สถานที่

46,000.00

6,000.00 เม.ย. 59

ดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จของ
โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ความพึงพอใจของ อ.บัณฑูร ราชมณี
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ และ อ.ดร.มาริสา
ไม่น้อยกว่า 3.51 การีเวทย์
ภาควิชาภาษา
ฝรั่งเศส
ความพึงพอใจของ อ.ชนยา ด่านสวัสดิ์
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ภาควิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า 3.51 ฝรั่งเศส

46,000.00 ตลอด
ปีงบประมาณ

ความพึงพอใจของ อาจารย์ผสู้ อนวิชา
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ฝ.209, ฝ.387, ฝ.
ไม่น้อยกว่า 3.51 483, ฝ.484, ฝ.486
นักศึกษาได้
ค. วิเทศคดีศึกษา
ประสบการณ์และ (อาเซียน-จีน)
เกิดการเรียนรู้จาก
การออก
ภาคสนามทั้งใน
และต่างประเทศ

95 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร

64,533.00

64,533.00 งบประมาณปี
2559

96 โครงการศึกษานอกสถานที่มนุษย์และการเมือง

10,000.00

10,000.00 ม.ค. - เม.ย. 59 ความพึงพอใจ

ภาควิชาภูมิศาสตร์

97 โครงการศึกษานอกสถานที่ประชากรและปริมาณ
วิเคราะห์

10,000.00

10,000.00 ต.ค. - ธ.ค. 58

ความพึงพอใจ

ภาควิชาภูมิศาสตร์

98 โครงการศึกษานอกสถานที่ภูมิศาสตร์ดินและจีพีเอส

10,000.00

10,000.00 ม.ค. - เม.ย. 59 ความพึงพอใจ

ภาควิชาภูมิศาสตร์

99 โครงการศึกษานอกสถานที่เกษตรและอุทกวิทยา

10,000.00

10,000.00 ต.ค. - ธ.ค. 58

ความพึงพอใจ

ภาควิชาภูมิศาสตร์

60,000.00

60,000.00 ม.ค. - เม.ย. 59 ความพึงพอใจ

ภาควิชาภูมิศาสตร์

100 โครงการตรวจสอบภาคสนามทางภูมิศาสตร์
101 โครงการศึกษานอกสถานที่ ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว

20,000.00

20,000.00 ม.ค. -พ.ค. 59

ความพึงพอใจ

ภาควิชาภูมิศาสตร์

102 โครงการศึกษานอกสถานที่สัมผัสระยะไกลด้วย
ไมโครเวฟ

10,000.00

10,000.00 ต.ค. - ธ.ค. 58

ความพึงพอใจ

ภาควิชาภูมิศาสตร์

103 โครงการศึกษานอกสถานที่ ภัยธรรมชาติศึกษา

10,000.00

10,000.00 ต.ค. - ธ.ค. 58

ความพึงพอใจ

ภาควิชาภูมิศาสตร์

104 โครงการศึกษานอกสถานที่ เมือง เศรษฐกิจ และ
พัฒนาภูมิภาค

10,000.00

10,000.00 ต.ค. - ธ.ค. 58

ความพึงพอใจ

ภาควิชาภูมิศาสตร์

30,000.00

ความพึงพอใจ

ภาควิชาภูมิศาสตร์

100,000.00

100,000.00 ต.ค. - ธ.ค. 58

นักศึกษาได้ฝึกงาน ภาควิชาจิตวิทยา
ในสถานที่ฝึกงาน

107 โครงการสัมมนาดูงานนอกสถานที่ทางจิตวิทยา

40,000.00

40,000.00 ต.ค. - ก.ย.59

จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

ภาควิชาจิตวิทยา

108 โครงการสัมมนาดูงานทางด้านจิตวิทยาคลินิก

60,000.00

60,000.00 ต.ค. -พ.ค.59

จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

ภาควิชาจิตวิทยา

105 โครงการประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์
ประจาปี 2559 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

30,000.00

106 โครงการฝึกภาคปฎิบัติของนักศึกษา

7

ประเด็นยุทธศาสตร์
มธ.

ศศ.

กลยุทธ์
เป้าประสงค์

มธ.

ประเภทงบประมาณ
ศศ.

กลยุทธ์ภาค/
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบรายได้หน่วยงาน
งบคลัง

งบกองทุนฯ

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ

งบแพทย์ต่างๆ

งบอื่น ๆ

รวมงบประมาณ

วันที่จัด
โครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จของ
โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

109 โครงการศึกษาดูงานด้านการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
มนุษย์

60,000.00

60,000.00 ต.ค. - ธ.ค. 58

จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

ภาควิชาจิตวิทยา

110 โครงการศึกษาดูงานด้านจิตวิทยาสภาวะแวดล้อม

60,000.00

60,000.00 ต.ค. - ธ.ค. 58

จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

ภาควิชาจิตวิทยา

111 โครงการฝึกปฏิบัติด้านจิตบาบัดชนิดอิงทฤษฎีจิต
วิเคราะห์ภาคปฏิบัติ

27,000.00

27,000.00 ต.ค. - ธ.ค. 58

จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

ภาควิชาจิตวิทยา

112 โครงการศึกษาดูงานด้านจิตวิทยาการปรึกษา
ภาคปฏิบัติ

40,000.00

40,000.00 ม.ค. - พ.ค. 59 จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

ภาควิชาจิตวิทยา

113 โครงการศึกษาดูงานด้านจิตวิทยาชุมชน

20,000.00

20,000.00 ม.ค. - พ.ค. 59 จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

ภาควิชาจิตวิทยา

114 โครงการศึกษาดูงานด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม

30,000.00

30,000.00 ต.ค. - พ.ค. 59 จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

ภาควิชาจิตวิทยา

115 โครงการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายที่มีต่อหลักสูตร

20,000.00

20,000.00 ต.ค. - ก.ย. 59

ความพึงพอใจ

ภาควิชาจิตวิทยา

นิเทศการฝึกงาน ภาควิชาจิตวิทยา
ครบทุกหน่วยงาน

116 โครงการนิเทศการฝึกงาน

20,000.00

20,000.00 ต.ค. - ก.ย. 59

117 โครงการฝึกงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ

20,000.00

20,000.00 ช่วงภาคฤดูร้อน ได้คะแนนเฉลีย่
ภาควิชาบรรณารักษ์
ปีการศึกษา
การประเมินความ
2558
พึงพอใจตั้งแต่ 3.5

118 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร

50,000.00

50,000.00

อาจารย์ประจาวิชา
ภาษาเยอรมัน

119 โครงการพัฒนาการเรียนรู้

16,000.00

16,000.00

อาจารย์ประจาวิชา
ภาษาเยอรมัน

120 โครงการกิจกรรมทางวิชาการ

20,000.00

20,000.00

อาจารย์ประจาวิชา
ภาษาเยอรมัน

121 โครงการวิจัยและกิจกรรมเพื่อการปรับปรุงรายวิชา
การประเมินและพัฒนาหลักสูตร

15,000.00

15,000.00

อาจารย์ประจาวิชา
ภาษาเยอรมัน

122 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น

60,000.00

8

60,000.00 ต.ค.58 - ก.ย.59 ค่าเฉลีย่ ผลสารวจ อาจารย์ภาควิชา
ความพึงพอใจของ ภาษาญี่ปุ่น
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3

ประเด็นยุทธศาสตร์
มธ.

ศศ.

กลยุทธ์
เป้าประสงค์

ประเภทงบประมาณ

มธ.

ศศ.

3.สร้างหลักสูตรใหม่
และพัฒนาหลักสูตร
เดิมให้ตอบสนอง
ความต้องการของ
สังคม การ
เปลีย่ นแปลงของ
สังคมไทย สังคม
โลก มี
อัต
ลักษณ์ โดดเด่น
และแตกต่างจาก
มหาวิทยาลัยอื่น
โดยการระดมความรู้
ความเชี่ยวชาญใน
มธ.

3.สร้างหลักสูตรใหม่
และพัฒนาหลักสูตร
ที่มีอยู่ให้ตอบสนอง
ความต้องการของ
สังคมและสอดรับ
กับความสาคัญที่ทวี
มากขึ้นของ
ประชาคมASEAN

กลยุทธ์ภาค/
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบรายได้หน่วยงาน
งบคลัง

งบกองทุนฯ

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ

งบแพทย์ต่างๆ

งบอื่น ๆ

รวมงบประมาณ

วันที่จัด
โครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จของ
โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

123 เงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงหลักสูตร (โครงการ
ประเมินหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)

50,000.00

50,000.00

หลักสูตรปรับปรุง รองคณบดีฝ่าย
แก้ไขตาม
วิชาการ
กาหนดเวลาหรือ
เป็นไปตาม
มาตรฐานหลักสูตร

124 โครงการชุดวิจัยโครงร่างปรัชญากับอาเซียนบรรจุ
ในหลักสูตร

50,000.00

50,000.00

ภาควิชาปรัชญา

20,000.00 ต.ค.58-ก.ค.59 ความพึงพอใจ

ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ
ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ

125 โครงการประเมินและพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี
ภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

20,000.00

126 โครงการสัมมนาเพื่อติดตามและประเมินหลักสูตร
ปริญญาโทของภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

30,000.00

30,000.00 ธ.ค.58-ก.ค.59 ความพึงพอใจ

127 โครงการสารวจความคิดเห็นของผูใ้ ช้บัณฑิตที่มีต่อ
หลักสูตรและสารวจความคิดเห็นของตลาดแรงงาน
(3 หลักสูตร)

10,000.00

10,000.00 มิ.ย. 59

128 โครงการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และ
คุณภาพนักศึกษา

30,000.00

9

ความพึงพอใจของ ผศ.ดร.ชนาเนา
ผูใ้ ช้บัณฑิตไม่น้อย (ฝศ.) / อ.ดร.สุทษิ า
กว่า 3.51
(ฝป.) / อ.
ธรณินทร์ (ป.ตรี)

30,000.00 ต.ค.58 - ก.ย.59 ค่าเฉลีย่ ผลสารวจ อาจารย์ภาควิชา
ความพึงพอใจของ ภาษาญี่ปุ่น
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3

ประเด็นยุทธศาสตร์
มธ.

ศศ.

กลยุทธ์
เป้าประสงค์

มธ.
4.จัดการเรียนการ
สอนหลักสูตร
นานาชาติที่
สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์และบริบท
ขององค์ความรู้/
สาขาวิชา
(discipline)ทั้ง
ภายในและ
ภายนอก
มหาวิทยาลัย/
ประเทศเพื่อเปิด
มหาวิทยาลัยไปสู่
ความเป็นนานาชาติ
เพิ่มขึ้น

ประเภทงบประมาณ
ศศ.

กลยุทธ์ภาค/
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบรายได้หน่วยงาน
งบคลัง

งบกองทุนฯ

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ

4.ส่งเสริมสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการของ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

งบแพทย์ต่างๆ

งบอื่น ๆ

รวมงบประมาณ

วันที่จัด
โครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จของ
โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

-

129 เงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงหลักสูตร (โครงการ
ประเมินหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี)

100,000.00

100,000.00

หลักสูตรปรับปรุง ประธานหลักสูตร
แก้ไขตาม
กาหนดเวลาหรือ
เป็นไปตาม
มาตรฐานหลักสูตร

130 โครงการสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต

100,000.00

100,000.00

ค่าเฉลีย่ ความพึง
พอใจของผูใ้ ช้
บัณฑิต

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการหรือ
ประธานหลักสูตร

131 เงินอุดหนุนโครงการสารวจความพึงพอใจของ
ผูส้ าเร็จการศึกษา (โครงการสารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปีสุดท้ายหรือบัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร)

100,000.00

100,000.00

ค่าเฉลีย่ ความพึง
พอใจของ
นักศึกษาหรือ
บัณฑิตใหม่

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการหรือ
ประธานหลักสูตร

132 เงินอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ (โครงการ
Open House หลักสูตรปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา)

500,000.00

500,000.00

จานวนรับเข้าที่
รองคณบดีฝ่าย
บรรลุตามเป้าหมาย วิชาการหรือ
ประธานหลักสูตร

133 เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือด้านกิจกรรมทาง
วิชาการ (โครงการศิลป์เสวนาหรือเสวนาทาง
วิชาการของอาจารย์)

200,000.00

200,000.00

ค่าเฉลีย่ ความรู้ที่
เพิ่มขึ้น

134 เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอน (โครงการพัฒนาการเรียนการสอน)

200,000.00

200,000.00

จานวนโครงการที่ ฝ่ายพัฒนาการ
บรรลุเป้าหมาย
เรียนการสอน
ตามตัวบ่งชี้

135 โครงการการนาเสนองานวิชาการของนักศึกษาและ
จัดทา Proceedings

60,000.00

10

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

60,000.00 พย 58, มิย 59 ปริมาณผลงาน
ภาควิชา
วิชาการที่ได้รับ
ภาษาอังกฤษ
การตีพิมพ์เผยแพร่
ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์
มธ.

ศศ.

กลยุทธ์
เป้าประสงค์

มธ.
5.พัฒนาและ
ส่งเสริมทักษะและ
ความรู้
ภาษาต่างประเทศ
ของนักศึกษาทั้งใน
และนอกห้องเรียน

ประเภทงบประมาณ
ศศ.

กลยุทธ์ภาค/
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบรายได้หน่วยงาน
งบคลัง

งบกองทุนฯ

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอื่น ๆ

วันที่จัด
โครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จของ
โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

5. พัฒนาปัจจัย
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพอาจารย์

136 โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมอบรม สัมมนาทาง
วิชาการของอาจารย์

6.กระจายโอกาส
และให้ความสาคัญ
กับนักศึกษา
ผูด้ ้อยโอกาสทาง
สังคม

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ

งบแพทย์ต่างๆ

รวมงบประมาณ

6.ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมเพื่อเตรียม
ความพร้อมบัณฑิต
ทั้งด้านวิชาการและ
คุณธรรมจริยธรรม

80,000.00

80,000.00 ตลอด
ปีงบประมาณ

บรรลุวตั ถุประสงค์ อาจารย์ในภาควิชา
โครงการ 80%
ภาษาเยอรมัน

137 โครงการสนับสนุนอาจารย์ประจาโครงการเข้าร่วม
ประชุม/อบรม/สัมมนา

20,000.00

20,000.00

ค.ภาษาอังกฤษ
สือ่ สารเชิงธุรกิจ

138 โครงการส่งเสริมศักยภาพของอาจารย์ในโครงการฯ

100,000.00

100,000.00

โครงการวิเทศคดี
ศึกษา (อาเซียน จีน)

139 โครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

30,000.00

30,000.00

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ

140 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษผ่านภาพยนต์

15,000.00

15,000.00

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ

141 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ

25,000.00

25,000.00

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ

142 โครงการวิจัยหรือสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาไทย

250,000.00

250,000.00 ธ.ค58/ พ.คส.ค59

ค่เฉลีย่ ผลสารวจ
ความพึงอใจ

ภาควิชาภาษาไทย

143 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงตาราและ
จัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน/ศึกษาทั่วไป

150,000.00

150,000.00 ธ.ค58/ พ.คส.ค59

ความพึงพอใจ
จานวนตารา

ภาควิชาภาษาไทย

ผูช้ ่วยคณบดีฝ่าย
วิชาการ

3.แผนงานกิจการนักศึกษา

-

144 โครงการปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ/มัชฉิมนิเทศ
(โครงการปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษา)

100,000.00

100,000.00

ค่าเฉลีย่ ความรู้ที่
ได้รับเพิ่มขึ้น

145 โครงการเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการหรือการวิจัยแก่
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

300,000.00

300,000.00

จานวนบทความที่ ผูช้ ่วยคณบดีฝ่าย
ตีพิมพ์เผยแพร่
วิชาการ

50,000.00

50,000.00

ค่าเฉลีย่ ความพึง
พอใจของ
ผูเ้ กี่ยวข้องกับ
โครงการ

ผูช้ ่วยคณบดีฝ่าย
วิชาการ

100,000.00

100,000.00

จานวนงานภาค
นิพนธ์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่

รองคณดบีฝ่าย
วิชาการและ
ผูร้ ับผิดชอบ
หลักสูตร

146 โครงการส่งเสริมจริยธรรมหรือบาเพ็ญประโยชน์
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

147 เงินอุดหนุนกิจกรรมวิชาการ (โครงการสัมมนาหรือ
เผยแพร่งานภาคนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี)

11

ประเด็นยุทธศาสตร์
มธ.

ศศ.

กลยุทธ์
เป้าประสงค์

มธ.

ประเภทงบประมาณ
ศศ.

กลยุทธ์ภาค/
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบรายได้หน่วยงาน
งบคลัง

งบกองทุนฯ

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ

งบแพทย์ต่างๆ

งบอื่น ๆ

รวมงบประมาณ

วันที่จัด
โครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จของ
โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

148 เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือด้านกิจกรรมทางวิ
ขาการ (โครงการกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี)

200,000.00

200,000.00

ค่าเฉลีย่ ความรู้ที่
ได้รับเพิ่มขึ้น

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการหรือภาควิชา

149 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (โครงการทัศน
ศึกษาหรือฝึกภาคสนามหรือประชุมทางวิชาการ
นอกสถานที่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สาหรับ
ภาควิชา))

100,000.00

100,000.00

ค่าเฉลีย่ ความรู้ที่
ได้รับเพิ่มขึ้น

ภาควิชาที่ขอ

150 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ทุนการศึกษา) (ทุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร์)

500,000.00

500,000.00

รองคณบดีฝ่ายการ
นักศึกษา

151 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุน
ฉุกเฉิน (ทุนการศึกษาฉุกเฉินคณะศิลปศาสตร์))

100,000.00

100,000.00

รองคณบดีฝ่ายการ
นักศึกษา

152 โครงการวันแรกพบ

150,000.00

150,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

153 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

80,000.00

80,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

154 โครงการปฐมนิเทศผูป้ กครอง

30,000.00

30,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

155 โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

20,000.00

20,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

156 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

100,000.00

100,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

157 โครงการสืบสานตานานศิลป์

400,000.00

400,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

158 โครงการเทศกาลศิลปศาสตร์ (ศิลปศาสตร์วชิ าการ)

132,000.00

132,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

159 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการให้คาปรึกษา

30,000.00

30,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

160 โครงการแสดงความยินดีบัณฑิตศิลปศาสตร์

40,000.00

40,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

161 โครงการค่ายอาสาศิลปศาสตร์

200,000.00

200,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

162 โครงการค่ายศึกษาและอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม

120,000.00

120,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

163 โครงการสารวจค่ายและสถานที่จัดโครงการสัมมนา

20,000.00

20,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

164 โครงการปันน้าใจ

25,000.00

25,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

165 โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต

20,000.00

20,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

166 โครงการอบรมเสริมทักษะเชิงวิชาการ

20,000.00

20,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

167 โครงการร่วมแข่งขันประกวดเพลงเชียร์ธรรมศาสตร์

30,000.00

30,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

168 โครงการประกวดร้องเพลงเชียร์คณะศิลปศาสตร์

30,000.00

30,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

169 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษาศิลปศาสตร์

90,000.00

90,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

170 โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างภาควิชา/โครงการพิเศษ

50,000.00

50,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

171 โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน

80,000.00

80,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

172 โครงการพัฒนากองสันทนาการแห่งคณะศิลป
ศาสตร์

20,000.00

20,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

173 โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่นักศึกษา

10,000.00

10,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

174 โครงการจุลสารข่าวนักศึกษาศิลปศาสตร์

50,000.00

50,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

175 โครงการวันขึ้นปีใหม่

50,000.00

50,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

176 โครงการวันเข้าพรรษา และ วันอาสาหฬบูชา

15,000.00

15,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

177 โครงการวันลอยกระทง

10,000.00

10,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

12

ประเด็นยุทธศาสตร์
มธ.

ศศ.

กลยุทธ์
เป้าประสงค์

มธ.

ประเภทงบประมาณ
ศศ.

กลยุทธ์ภาค/
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบรายได้หน่วยงาน
งบคลัง

งบกองทุนฯ

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ

งบแพทย์ต่างๆ

งบอื่น ๆ

รวมงบประมาณ

วันที่จัด
โครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จของ
โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

178 โครงการวันไหว้ครู

25,000.00

25,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

179 โครงการด้านการประกันคุณภาพ

10,000.00

10,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

180 โครงการมอบทุนการศึกษาและขอบคุณผูม้ ีอุปการ
คุณ

80,000.00

80,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

181 สัมมนาผูส้ ัมภาษณ์ทุนและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับ
ทุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร์

25,000.00

25,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

182 โครงการจ้างนักศึกษาช่วยงานของฝ่ายการนักศึกษา

20,000.00

20,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

183 โครงการรางวัลสาหรับนักศึกษาเรียนดี นักศึกษา
ทากิจกรรมดีเด่น นักศึกษาผูส้ ร้างชื่อเสียงให้แก่
คณะศิลปศาสตร์

60,000.00

60,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

184 ค่าสวัสดิการสาหรับนักศึกษาและผูม้ ีอุปการคุณแก่
ฝ่ายการนักศึกษา

8,000.00

8,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

185 โครงการสัมภาษณ์ทุนคณะศิลปศาสตร์

45,000.00

45,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

186 โครงการสัมมนาเรื่องแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายการ
นักศึกษา

100,000.00

100,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

187 โครงการสัมมนาผูน้ านักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

250,000.00

250,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

188 โครงการ TU Campus Tour

10,000.00

10,000.00

ค.การสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษเชิง
ธุรกิจ

189 โครงการศึกษานอกสถานที่ทางประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรม

20,000.00

20,000.00

ค.การสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษเชิง
ธุรกิจ

190 โครงการซือ้ หนังสือ ตารา และวารสาร

30,000.00

30,000.00

ค.การสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษเชิง
ธุรกิจ

200,000.00

200,000.00

ค.การสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษเชิง
ธุรกิจ

192 โครงการทัศนศีกษานอกสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับวิชา
ในหลักสูตร

50,000.00

50,000.00

ค.การสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษเชิง
ธุรกิจ

193 โครงการสนับสนุนการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา

18,000.00

18,000.00

ค.การสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษเชิง
ธุรกิจ

194 โครงการสนับสนุนวิชา อธ 361 การฝึกงาน

20,000.00

20,000.00

ค.การสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษเชิง
ธุรกิจ

195 โครงการจัดทาเว็บไซต์โครงการฯ

20,000.00

20,000.00

ค.การสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษเชิง
ธุรกิจ

191 โครงการฝึกอบรมทางธุรกิจ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
มธ.

ศศ.

กลยุทธ์
เป้าประสงค์

มธ.

ประเภทงบประมาณ
ศศ.

กลยุทธ์ภาค/
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบรายได้หน่วยงาน
งบคลัง

งบกองทุนฯ

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ

งบแพทย์ต่างๆ

งบอื่น ๆ

รวมงบประมาณ

วันที่จัด
โครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จของ
โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

196 โครงการวิจัยหลักสูตร

25,000.00

25,000.00

ค.การสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษเชิง
ธุรกิจ

197 โครงการวิจัยรายวิชา

30,000.00

30,000.00

ค.การสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษเชิง
ธุรกิจ

130,000.00

130,000.00

ค.การสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษเชิง
ธุรกิจ

30,000.00

30,000.00

ค.การสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษเชิง
ธุรกิจ

200 โครงการส่งเสริมการแลกเปลีย่ นนักศึกษาระหว่าง
ประเทศในกลุม่ อาเซียน

101,958.00

101,958.00

ค.การสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษเชิง
ธุรกิจ

201 โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเรียนดี

30,000.00

30,000.00

ค. วิเทศคดีศึกษา
(อาเซียน-จีน)

100,000.00 เมษายน 2559 แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ

198 โครงการสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมประชุม อบรม
สัมมนา และเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการใน
ประเทศและต่างประเทศ
199 โครงการฐานข้อมูลการศึกษา

202 โครงการอบรมพัฒนาทักษะความรู้ในการจัดทา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษานอกสถานที่

100,000.00

203 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (โครงการเตรียม
ความพร้อมบัณฑิตและจัดแสดงความยินดีกับบัณฑิต)

60,000.00

60,000.00

โครงการรัสเซีย
ศึกษา

204 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

50,000.00

50,000.00

โครงการรัสเซีย
ศึกษา

205 เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือด้านกิจกรรมทาง
วิชาการ (โครงการสร้างความร่วมมือทางการศึกษา
ของนักศึกษาระหว่างสถาบันภายในประเทศและ
ต่างประเทศ)

40,000.00

40,000.00

โครงการรัสเซีย
ศึกษา

206 โครงการวันแรกพบรัสเซียศึกษา (Russian First
Date) และปฐมนิเทศรัสเซียศึกษา

170,000.00

170,000.00

โครงการรัสเซีย
ศึกษา

207 โครงการมัชฌิมนิเทศและปัจฉิมนิเทศรัสเซียศึกษา

70,000.00

70,000.00

โครงการรัสเซีย
ศึกษา

208 โครงการ Dean's List ประเภทเรียนดีและประเภท
กิจกรรมเด่น

70,000.00

70,000.00

โครงการรัสเซีย
ศึกษา

209 รางวัลเรียนดี

100,000.00

100,000.00 ปีงบประมาณ
2559

จานวนนักศึกษาที่ โครงการอังกฤษ ได้รับรางวัลทุน
อเมริกันศึกษา
เรียนดี

210 โครงการกิจกรรมนักศึกษา

453,335.00

453,335.00 ปีงบประมาณ
2559

จานวนผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรมต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80 ของจานวน
เป้าหมาย

14

โครงการอังกฤษ อเมริกันศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์
มธ.

ศศ.

กลยุทธ์
เป้าประสงค์

มธ.

ประเภทงบประมาณ
ศศ.

กลยุทธ์ภาค/
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

211 โครงการกิจกรรมอาสา

งบรายได้หน่วยงาน
งบคลัง

งบกองทุนฯ

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ

120,000.00

212 โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะทางวิชาการ
ของนักศึกษา

20,000.00

งบแพทย์ต่างๆ

งบอื่น ๆ

รวมงบประมาณ

วันที่จัด
โครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จของ
โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

120,000.00

โครงการเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา

20,000.00

ประวัติศาสตร์

213 โครงการกิจกรรมนักศึกษาภาควิชาประวัติศาสตร์

20,000.00

20,000.00

ประวัติศาสตร์

214 โครงการจัดอบรม/เสวนาทางวิชาการสูส่ ังคม
สาหรับนักศึกษา

34,263.00

34,263.00

ประวัติศาสตร์

20,000.00

ภาควิชาปรัชญา

215 โครงการส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โครงการสนทนาธรรมผ่านสือ่ ออนไลน์

20,000.00

216 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเอกปรัชญา

15,000.00

15,000.00

ภาควิชาปรัชญา

217 โครงการส่งเสริมความสามัคคี/จัดกิจกรรมของ
นักศึกษาทุกชั้นปี

20,000.00

20,000.00

ภาควิชาปรัชญา

218 โครงการมอบทุนการศึกษา

30,000.00

ภาควิชาปรัชญา

219 โครงการมัชฌิมนิเทศ

10,000.00

30,000.00

10,000.00

ภาษาจีน

220 โครงการปัจฉิมนิเทศ

15,000.00

15,000.00

ภาษาจีน

221 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการและเสริมหลักสูตร
ของนักศึกษา

9,720.00

222 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเอกภาษาและวรรณคดี
อังกฤษรุ่นใหม่
223 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเอกภาษาและ
วรรณคดีอังกฤษ
224 โครงการส่งศิลปวัฒนธรรมและคุณธรรมจริยธรรม

9,720.00 ธ.ค.58-ก.ย.59 จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ

8,000.00

8,000.00 ส.ค. 59

จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ

10,000.00

10,000.00 พ.ค. 59

จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ

8,308.00 ต.ค.58-ก.ย.59 จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ

8,308.00

225 โครงการกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาภาควิชา
ภาษาศาสตร์

120,000.00

226 โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน

106,833.00

120,000.00

ภาษาศาสตร์

106,833.00

ภาษาศาสตร์

227 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

6,000.00

6,000.00

ภาษาศาสตร์

228 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

5,000.00

5,000.00

ภาษาศาสตร์

15

ประเด็นยุทธศาสตร์
มธ.

ศศ.

กลยุทธ์
เป้าประสงค์

มธ.

ประเภทงบประมาณ
ศศ.

กลยุทธ์ภาค/
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

229 โครงการแนะแนวการสอบวัดระดับความรู้ภาษา
ฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐานยุโรป

งบรายได้หน่วยงาน
งบคลัง

งบกองทุนฯ

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ

100,000.00

งบแพทย์ต่างๆ

งบอื่น ๆ

รวมงบประมาณ

วันที่จัด
โครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จของ
โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

100,000.00 พ.ย. 58

1. ความพึงพอใจ หัวหน้าภาควิชา
ของผูเ้ ข้าร่วม
ภาษาฝรั่งเศส
โครงการไม่น้อย
กว่า 3.51 และ 2.
จานวนนักศึกษา
สอบผ่านการวัด
ความรู้ตามกรอบ
มาตรฐานยุโรป
ระดับ B1 และ B2
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80

230 โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสูโ่ ลกการทางาน

20,000.00

20,000.00 ตลอด
ปีงบประมาณ

ความพึงพอใจของ อาจารย์ผสู้ อนวิชา
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ฝ.208, ฝ.387, ฝ.
ไม่น้อยกว่า 3.51 484, ฝ.486

231 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และคุณลักษณะ
บัณฑิตอันพึงประสงค์

20,000.00

20,000.00 เม.ย. 59

ความพึงพอใจของ หัวหน้าภาควิชา
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ภาษาฝรั่งเศสและ
ไม่น้อยกว่า 3.51 รศ.ดร.สิรจิตต์ เดช
อมรชัย

25,000.00 มี.ค. 59

ความพึงพอใจของ อ.บัณฑูร ราชมณี
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ และ อ.ดร.มาริสา
ไม่น้อยกว่า 3.51 การีเวทย์
ภาควิชาภาษา
ฝรั่งเศส

232 โครงการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเอกวิชาภาษา
ฝรั่งเศส

25,000.00

233 โครงการอบรมปฏิบัติธรรม ส่งเสริมจริยธรรม
นักศึกษา

6,000.00

6,000.00 ม.ค. - พ.ค. 59 ความพึงพอใจ

ภาควิชาภูมิศาสตร์

234 โครงการกิจกรรมสัมพันธ์นักศึกษาภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์

40,000.00

40,000.00 ต้นเดือน
ได้คะแนนเฉลีย่
คณาจารย์ภาควิชา
เมษายนและ
การประเมินความ บรรณารักษ์
ปลายเดือน
พึงพอใจตั้งแต่ 3.5
สิงหาคม 2559

235 โครงการสนับสนุนการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา

29,000.00

29,000.00

236 โครงการแนะแนวการเรียนและการเตรียมความ
พร้อม

23,000.00

23,000.00 ภาคเรียนที่ 2

237 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

อาจารย์ในภาควิชา
ภาษาเยอรมัน
บรรลุวตั ถุประสงค์ อาจารย์ในภาควิชา
โครงการ 80 % ภาษาเยอรมัน

120,000.00

120,000.00

ค.ภาษาอังกฤษ
สือ่ สารเชิงธุรกิจ

238 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (โครงการจัดงาน
แสดงความยินดีกับบัณฑิต)

60,000.00

60,000.00

ค.ภาษาอังกฤษ
สือ่ สารเชิงธุรกิจ

239 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (โครงการจัดซุม้ รับ
ปริญญา)

15,000.00

15,000.00

ค.ภาษาอังกฤษ
สือ่ สารเชิงธุรกิจ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
มธ.

2.ขยายบทบาท
ความเป็นผูน้ า
ความร่วมมือทาง
วิชาการในรูปแบบ
ต่าง ๆ อย่าง
ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น
กับมหาวิทยาลัย
ชั้นนาใน ASEAN
และเอเชีย

ศศ.

2.สร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการ
และด้านอื่น ๆ กับ
มหาวิทยาลัยชั้นนา
ใน ASEAN เอเชีย
และในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์
เป้าประสงค์

มหาวิทยาลัยมี
เครือข่ายความ
ร่วมมือในด้าน
วิชาการ วิจัยและ
อื่นๆ กับ
มหาวิทยาลัยชั้นนา
ใน ASEAN และ
เอเชียเพิ่มมากขึ้น

มธ.

1.สนับสนุนการ
สร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนา
ใน ASEAN และ
เอเชีย

ประเภทงบประมาณ
ศศ.

1.พัฒนาความ
ร่วมมือและการ
สร้างหุ้นส่วนทาง
การศึกษากับ
มหาวิทยาลัยชั้นนา
ในต่างประเทศ
(Academic
Mutual
Partnership)

กลยุทธ์ภาค/
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบรายได้หน่วยงาน
งบคลัง

งบกองทุนฯ

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ

งบแพทย์ต่างๆ

งบอื่น ๆ

รวมงบประมาณ

วันที่จัด
โครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จของ
โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

240 โครงการปฐมนิเทศ

20,000.00

20,000.00

ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ

241 โครงการปัจฉิมนิเทศ

42,000.00

42,000.00

ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ

242 โครงการรางวัลทุนการศึกษาหรือสวัสดิการนักศึกษา

10,000.00

10,000.00 พฤษภาคม 2560 แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ

243 โครงการทัศนศึกษา/ฝึกปฏิบัติ

60,000.00

60,000.00 ต.ค.58 - ก.ย.59 ค่าเฉลีย่ ผลสารวจ อาจารย์ภาควิชา
ความพึงพอใจของ ภาษาญี่ปุ่น
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3

244 โครงการปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ

10,000.00

10,000.00 ต.ค.58 - ก.ย.59 ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ อาจารย์ภาควิชา
ไม่น้อยกว่า 30 คน ภาษาญี่ปุ่น

245 โครงการจัดกิจกรรมนักศึกษาเสริมหลักสูตร

20,000.00

20,000.00 ต.ค.58 - ก.ย.59 ค่าเฉลีย่ ผลสารวจ อาจารย์ภาควิชา
ความพึงพอใจของ ภาษาญี่ปุ่น
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3

246 โครงการการฝึกงาน

10,000.00

10,000.00 ต.ค.58 - ก.ย.59 ค่าเฉลีย่ ผลสารวจ อาจารย์ภาควิชา
ความพึงพอใจของ ภาษาญี่ปุ่น
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3

247 โครงการจัดทาจุลสารลายไทย

90,000.00

90,000.00 พ.ค-ส.ค59

จานวนบทความ

248 โครงการสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมด้านวิชาการ ศิลปะและวัฒนธรรม

10,644.00

10,644.00 ต.ค58-ก.ย59

จานวนนักศึกาเข้า ภาควิชาภาษาไทย
ร่วมโครงการ

249 โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์
ให้แก่นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย

180,000.00

180,000.00 ต.ค58-ก.ย59

ค่าเฉลีย่ ความพึง
พอใจ

ภาควิชาภาษาไทย

250 โครงการงานปัจฉิมนิเทศระดับปริญญาตรี

110,000.00

110,000.00 มิ.ย.59

ความพึงพอใจอยู่
ในระดับ 3.51

ภาควิชาจิดวิทยา

251 โครงการสานสัมพันธ์จิตวิทยา

100,000.00

100,000.00 ก.พ.59

ความพึงพอใจอยู่
ในระดับ 3.52

ภาควิชาจิดวิทยา

252 โครงการจัดกิจกรรมค่ายจับจิต

60,000.00

60,000.00 ต.ค.58

ความพึงพอใจอยู่
ในระดับ 3.53

ภาควิชาจิดวิทยา

4. แผนงานวิจัย

-
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ภาควิชาภาษาไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์
มธ.

ศศ.

กลยุทธ์
เป้าประสงค์

มธ.

ประเภทงบประมาณ
ศศ.

กลยุทธ์ภาค/
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบรายได้หน่วยงาน
งบคลัง

งบกองทุนฯ

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ

งบแพทย์ต่างๆ

งบอื่น ๆ

รวมงบประมาณ

วันที่จัด
โครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จของ
โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

253 เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือด้านกิจกรรมทาง
วิชาการ (โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ)

1,000,000.00

1,000,000.00

คณบดี

254 เงินอุดหนุนงบเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ

800,000.00

800,000.00

มีสัญญาความ
คณบดี
ร่วมมือทาง
วิชาการกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนา
ใน ASEAN ,
เอเชียและ
นานาชาติเพิ่มมาก
ขึ้น

255 โครงการความร่วมมือด้านกิจกรรมทางวิชาการกับ
ม.คู่สัญญา (โครงการลงนาม ติดตาม และพัฒนา
MOU กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา)

500,000.00

500,000.00

รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์

256 โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
นักศึกษาใน ASEAN และเอเชีย

100,000.00

100,000.00

รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์
โครงการรัสเซีย
ศึกษา

257 โครงการความร่วมมือด้านกิจกรรมทางวิชาการกับ
ม.คู่สัญญา(โครงการสร้างความร่วมมือทาง
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ)

100,000.00

100,000.00

258 เงินอุดหนุนงบเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ(
โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ)

120,000.00

120,000.00 ปีงบประมาณ
2559

259 โครงการแลกเปลีย่ น Visiting Scholars

200,000.00

200,000.00

โครงการเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา

260 โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน/เจรจาเพื่อ
ประสานทางวิชาการ

200,000.00

200,000.00

โครงการเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา

261 ค่าใช้จ่ายสมทบสาหรับนักศึกษาในโครงการที่ไป
แลกเปลีย่ นในต่างประเทศ

100,000.00

100,000.00 งบประมาณปี
2559

262 เงินอุดหนุนงบเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ
(โครงการเจรจาธุรกิจ/ประชุมสัมมนา)

400,000.00

400,000.00
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จานวนผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรมต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80 ของจานวน
เป้าหมาย

ส่งเสริมและ
สนับสนุน
ภาคปฏิบัติของ
นักศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ
ตามวัตถุประสงค์

โครงการอังกฤษ อเมริกันศึกษา

ค. วิเทศคดีศึกษา
(อาเซียน-จีน)

ค. ภาษาอังกฤษ
สือ่ สารเชิงธุรกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์
มธ.

ศศ.

กลยุทธ์
เป้าประสงค์

มธ.
2. สนับสนุนให้
มธ. มีส่วนร่วมใน
การแข่งขันด้าน
วิชาการ และ
วิชาชีพ กับ
มหาวิทยาลัยชั้นนา
ใน ASEAN และ
เอเชีย

ประเภทงบประมาณ
ศศ.

กลยุทธ์ภาค/
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบรายได้หน่วยงาน
งบคลัง

งบกองทุนฯ

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ

งบแพทย์ต่างๆ

งบอื่น ๆ

รวมงบประมาณ

วันที่จัด
โครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จของ
โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

2. ส่งเสริมให้
อาจารย์และ
นักศึกษาเข้าร่วมใน
โครงการหรือ
กิจกรรมที่จัดร่วมกับ
มหาวิทยาลัยใน
ระดับนานาชาติ

263 โครงการจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (โครงการลาว
ศึกษา)

300,000.00

300,000.00

จานวนผูเ้ ข้าร่วม รศ.ดร.วริษา กมล
การสัมมนาและ นาวิน
จานวนบทความที่
นาเสนอ

264 โครงการ ELT conference ของภาควิชา
ภาษาอังกฤษ

300,000.00

300,000.00

จานวนผูเ้ ข้าร่วม รองคณบดีฝ่าย
การสัมมนาและ วิชาการ
จานวนบทความที่
นาเสนอ

265 เงินอุดหนุนกิจกรรมเสริมวิชาการ (โครงการสัมมนา
ทางวิชาการจีนศึกษา)

100,000.00

100,000.00

จานวนผูเ้ ข้าร่วม ภาควิชาภาษาจีน
การสัมมนาและ
จานวนบทความที่
นาเสนอ

266 โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ

300,000.00

300,000.00

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

267 โครงการส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติ

200,000.00

200,000.00

ผูอ้ านวยการ
หลักสูตรนานาชาติ

268 โครงการสัมมนาหรือประชุมร่วมในระดับหลายภาค
ส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

200,000.00

200,000.00

รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์

2,000,000.00

2,000,000.00

รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์

300,000.00

300,000.00

รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์

40,000.00

โครงการรัสเซีย
ศึกษา

269 โครงการแลกเปลีย่ นอาคันตุกะต่างประเทศ
(visiting professor+fellowship)
270 โครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษาต่างชาติ (โครงการ
ส่งเสริมการแลกเปลีย่ นนักศึกษา)
271 โครงการเข้าร่วม โครงการ กิจกรรม และสัมมนา
หรือประชุมทั้งในประเทศ และต่างประเทศของ
อาจารย์ และนักศึกษา

40,000.00

272 เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือด้านกิจกรรมทาง
วิชาการ (โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมประชุม/
อบรม/ สัมมนาและนาเสนอผลงานทางวิชาการ
สาหรับอาจารย์)

145,000.00

145,000.00 ปีงบประมาณ
2559

273 โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
นักศึกษาในอาเซียน

150,000.00

150,000.00
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จานวนผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรมต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80 ของจานวน
เป้าหมาย

โครงการอังกฤษ อเมริกันศึกษา

โครงการเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์
มธ.

ศศ.

กลยุทธ์
เป้าประสงค์

มธ.

ประเภทงบประมาณ
ศศ.

กลยุทธ์ภาค/
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบรายได้หน่วยงาน
งบคลัง

งบกองทุนฯ

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ

274 โครงการประชุมทางวิชาการจีนศึกษาระดับ
นานาชาติ(ร่วมกับคณะมนุษย์ศาสตร์และประยุกต์
ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

30,000.00

275 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตงาน
วิชาการและวิจัย

10,000.00

งบแพทย์ต่างๆ

งบอื่น ๆ

รวมงบประมาณ

วันที่จัด
โครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จของ
โครงการฯ

30,000.00

10,000.00 ตลอด
ปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ภาควิชาภาษาจีน

บรรลุวตั ถุประสงค์ อาจารย์ในภาควิชา
โครงการ 80%
ภาษาเยอรมัน

3.พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่องาน
ด้านวิเทศสัมพันธ์
276 โครงการจัดตั้งระบบฐานข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์

100,000.00

277 โครงการพัฒนาและบริหารเว็บไซต์ภาควิชา

5,000.00

278 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ภาควิชาภาษาและ
วรรณคดีอังกฤษ

รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์

5,000.00

5,000.00

279 โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อการเรียนการสอน

100,000.00

5,000.00 พ.ค. 59

30,000.00

30,000.00 ตลอด
ปีงบประมาณ

4. สนับสนุนปัจจัยที่
ส่งเสริมบรรยากาศ
ความเป็นนานาชาติ
และพัฒนาระบบการ
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่
อาจารย์และ
นักศึกษาต่างชาติ

ประวัติศาสตร์
ความพึงพอใจ
ของผูเข้าร่วม
โครงการ

ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ

บรรลุวตั ถุประสงค์ อาจารย์ในภาควิชา
โครงการ 80%
ภาษาเยอรมัน

-

280 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร สาหรับนักศึกษา
นานาชาติ

50,000.00

50,000.00

รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์

281 โครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับ
อาจารย์ต่างชาติ

50,000.00

50,000.00

รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์

5. พัฒนาระบบการ
บริหารและการ
เรียนการสอนเพื่อ
เอื้อต่อการศึกษา
แลกเปลีย่ นระหว่าง
ประเทศ

-

282 โครงการทุนการศึกษา

100,000.00

283 โครงการประชุมวิชาการ รวม 5 สถาบัน

30,000.00
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100,000.00

โครงการเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา

30,000.00

ภาควิชาภาษาไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์
มธ.

ศศ.

กลยุทธ์
เป้าประสงค์

มธ.

ประเภทงบประมาณ
ศศ.

กลยุทธ์ภาค/
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบรายได้หน่วยงาน
งบคลัง

งบกองทุนฯ

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ที่ 3
3.สร้างงานวิจัยได้
มาตรฐานสากล
และแก้ไขปัญหา
ของสังคมด้วยการ
เพิ่มงบประมาณ
วิจัย งบสนับสนุน
การตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ชั้นนาระดับ
นานาชาติ การ
สร้างเครือข่ายพี่
เลีย้ ง และกลุม่
นักวิจัยคุณภาพสูง

งบแพทย์ต่างๆ

งบอื่น ๆ

รวมงบประมาณ

วันที่จัด
โครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จของ
โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

3.ส่งเสริม
บรรยากาศทาง
วิชาการ สร้าง
งานวิจัยที่มีคุณภาพ
และนาไปใช้
ประโยชน์ได้จริงใน
การพัฒนาการเรียน
การสอน และ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
หน่วยงานภายนอก
และสังคม

สังคมได้รับองค์
ความรู้จากงานวิจัย
ที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานสากลใน
การแก้ไขปัญหา
ของประเทศ

1.พัฒนาคุณภาพ
ของปัจจัยที่
สนับสนุนการเพิ่ม
ปริมาณและคุณภาพ
งานวิจัย

1.พัฒนาระบบและ
กลไกเพื่อส่งเสริม
การสร้างงานวิจัย
และงานวิชาการโดย
เน้นที่การวิจัยเชิง
บูรณาการ

4. แผนงานวิจัย

-

284 เงินอุดหนุนกองทุนวิจัยคณะ

4,259,200.00

4,259,200.00

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และการพัฒนา

285 (โครงการสนับสนุนและจัดทาวารสารและสือ่
สิง่ พิมพ์วชิ าการ)

850,000.00

850,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และการพัฒนา

286 (โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ผลงานวิจัยและงานแปล)

500,000.00

500,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และการพัฒนา

287 (โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านการ
วิจัยระหว่างสถาบัน)

100,000.00

100,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และการพัฒนา

288 (โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนและการ
พัฒนาการเรียนรู้เชิงศิลปศาสตร์ (Liberal Arts
Learning Sciences) )

200,000.00

200,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และการพัฒนา

289 (โครงการสัมมนาการจัดทาแผนด้านการวิจัยระดับ
คณะและภาควิชา)

100,000.00

100,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และการพัฒนา

290 (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ด้าน
การวิจัย)

50,000.00

50,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และการพัฒนา

291 (โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสาหรับการวิจัยร่วม
ของอาจารย์ในคณะ/ภาควิชา)

50,000.00

50,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และการพัฒนา

292 เงินอุดหนุนการดาเนินงานด้านวิจัย (เงินอุดหนุน
ประชาสัมพันธ์งานวิจัยเชิงรุก)

70,000.00

70,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และการพัฒนา

200,000.00

200,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และการพัฒนา

20,000.00 ต.ค.58 - ก.ย.59 (ตัวชี้วดั อื่นๆ)

อาจารย์ภาควิชา
ภาษาญี่ปุ่น

293 เงินอุดหนุนการดาเนินงานด้านวิจัย (โครงการ
พัฒนาระบบผูช้ ่วยวิจัย (RA))
294 โครงการผลิตตารา/ปรับปรุงเอกสารประกอบการ
สอนและสือ่ การสอน

20,000.00
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ประเด็นยุทธศาสตร์
มธ.

ศศ.

2.ขยายบทบาท
ความเป็นผูน้ า
ความร่วมมือทาง
วิชาการในรูปแบบ
ต่าง ๆ อย่าง
ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น
กับมหาวิทยาลัย
ชั้นนาใน ASEAN
และเอเชีย

2.สร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการ
และด้านอื่น ๆ กับ
มหาวิทยาลัยชั้นนา
ใน ASEAN เอเชีย
และในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์
เป้าประสงค์

มธ.

ประเภทงบประมาณ
ศศ.

กลยุทธ์ภาค/
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบรายได้หน่วยงาน
งบคลัง

งบกองทุนฯ

งบอุดหนุนป.ตรี

295 เงินอุดหนุนการดาเนินงานด้านวิจัย(โครงการวิจัย
เพื่อจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์)
ตลอดจนการ
ผลักดันให้เกิด
วารสารวิชาการ
ใหม่ ๆ ในระดับ
ASEAN หรือ
เอเชีย

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ

500,000.00

296 เงินอุดหนุนการดาเนินงานด้านวิจัย (โครงการ
ส่งเสริมการทาวิจัย)

40,000.00

งบแพทย์ต่างๆ

งบอื่น ๆ

รวมงบประมาณ

วันที่จัด
โครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จของ
โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

500,000.00

รองคณบดีฝ่าย
วางแผน

40,000.00

โครงการรัสเซีย
ศึกษา

297 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรหรือการเรียนการ
สอน

20,000.00

20,000.00

ประวัติศาสตร์

298 โครงการกิจกรรมฝึกทักษะงานวิจัยทาง
ภาษาศาสตร์ภาคสนาม

70,000.00

70,000.00

ภาษาศาสตร์

299 โครงการงานวิจัยทางภาษาศาสตร์ภาคสนาม

30,000.00

300 โครงการอบรมความรู้ด้านภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศ ประจาปี 2559

30,000.00
65,000.00

2.จัดศูนย์ความเป็น 2.สนับสนุนปัจจัยที่
เลิศทางวิชาการ
ส่งเสริมการทาวิจัย
(Center of
Excellence) การ
วิจัยเฉพาะด้านที่
มธ. มีศักยภาพ
โดยมีการพัฒนา
จากหน่วยวิจัย
เฉพาะทางและกลุม่
cluster

65,000.00

ภาษาศาสตร์
ความพึงพอใจ

ภาควิชาภูมิศาสตร์

-

301 โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อการเรียนการสอน

30,000.00

30,000.00 ต.ค.58 - ก.ย.59 (ตัวชี้วดั อื่นๆ)

อาจารย์ภาควิชา
ภาษาญี่ปุ่น

302 โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อการเรียนการสอน(วิจัย
ชั้นเรียน)

20,000.00

20,000.00

ภาษาจีน

50,000.00

ภาษาจีน

89,985.00

ภาษาศาสตร์

303 โครงการสัมมนาจีนศึกษา เนืองในโอกาสวิชาเอก
ภาษาจีนครบรอบ 25 ปี

50,000.00

304 โครงการส่งเสริมการทาวิจัยการเขียนตาราเพื่อ
เอกสารประกอบการสอนและสือ่ การสอน

89,985.00
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ประเด็นยุทธศาสตร์
มธ.

ศศ.

กลยุทธ์
เป้าประสงค์

มธ.

ประเภทงบประมาณ
ศศ.

กลยุทธ์ภาค/
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบรายได้หน่วยงาน
งบคลัง

งบกองทุนฯ

305 การผลิตหรือปรับปรุงเอกสารคาสอน เอกสาร
ประกอบการสอนหรือสือ่ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

5,000.00

306 โครงการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการศึกษาและการวิจัย

15,000.00

307 โครงการพัฒนาวิชาการ ศักยภาพด้านการวิจัย และ
คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ (นักศึกษา
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาฝรั่งเศสศึกษา)

3.ส่งเสริมการวิจัยที่
ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม
การเปลีย่ นแปลง
ของสังคมไทย
สังคมโลก และการ
แก้ปัญหาสังคม

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ

งบแพทย์ต่างๆ

งบอื่น ๆ

รวมงบประมาณ

วันที่จัด
โครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

5,000.00

20,000.00

3.สร้างเวทีการ
นาเสนอผลงาน
วิชาการและ
สนับสนุนการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ โดยเน้นที่
การตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับนานาชาติ

ดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จของ
โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ภาษาศาสตร์

15,000.00 ม.ค. 59

ความพึงพอใจของ หัวหน้าภาควิชา
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ภาษาฝรั่งเศส
ไม่น้อยกว่า 3.51

20,000.00 เม.ย. 59

1. ความพึงพอใจ ประธานโครงการ
ของผูเ้ ข้าร่วม
ปริญญาโทสาขา
โครงการไม่น้อย ฝรั่งเศสศึกษา
กว่า 3.51 และ 2.
จานวนนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนทา
วิทยานิพนธ์
รายงานความ
คืบหน้าของงาน
วิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

-

308 เงินอุดหนุนการดาเนินงานด้านวิจัย (โครงการสร้าง
เครือข่ายการวิจัยระหว่างสถาบัน)

10,000.00

10,000.00

ค.ภาษาอังกฤษ
สือ่ สารเชิงธุรกิจ

309 วารสาร Journal of English Studies (JES)

250,000.00

250,000.00

ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ

310 วารสารการศึกษาภาษาศาสตร์เชิงประยุกต์และการ
สือ่ สาร Journal of Applied Language Studies
and Communacation
(JALSC)

250,000.00

250,000.00

ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ

311 โครงการจัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
ELT Conference

500,000.00

500,000.00

ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
มธ.

ศศ.

กลยุทธ์
เป้าประสงค์

มธ.

ประเภทงบประมาณ
ศศ.

กลยุทธ์ภาค/
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบรายได้หน่วยงาน
งบคลัง

งบกองทุนฯ

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ

4.สร้างระบบและ
กลไกการใช้
ทรัพยากรร่วมกันใน
การทาวิจัย
โดยเฉพาะการทา
วิจัยในกลุม่ คณะ
ทางด้าน
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สุขภาพที่ต้องใช้
อุปกรณ์เฉพาะทาง
ที่มีราคาสูง

งบอื่น ๆ

วันที่จัด
โครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จของ
โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

-

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ที่ 4
4.พลิกฟื้นบทบาท
ในการชี้นา และ
นาเสนอทางออก
อย่างสร้างสรรค์ให้
สังคมผ่านสือ่ ต่างๆ
โดยเฉพาะใน
ปัญหาที่อยู่ใน
บริบทที่เป็นความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาการของ
มหาวิทยาลัย

งบแพทย์ต่างๆ

รวมงบประมาณ

-

4.ให้บริการทาง
วิชาการที่มี
มาตรฐานและ
ตอบสนองความ
ต้องการแก่สังคม

1. ประชาชนและ
บุคลากรทางวิชาชีพ
ได้รับบริการที่มี
คุณภาพสอดคล้อง
กับความต้องการ
และเหมาะสม
2. สังคมได้รับแนว
ทางการแก้ไขปัญหา

1.ส่งเสริมการเรียนรู้
ของประชาชนและ
นาเสนอความรู้ที่
มธ. เชี่ยวชาญสู่
สังคมโดยเน้น
บทบาทเป็นผูเ้ สนอ
ทางออกให้แก่สังคม

1.ให้แนวทาง
ข้อเสนอแนะแก่
สังคมในบริบทของ
ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาการของคณะฯ

5.แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

-

312 เงินอุดหนุนการดาเนินงานด้านวิจัย (โครงการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณา
การกับการเรียนการสอน/การวิจัย)

100,000.00

100,000.00

รองคณบดีฝ่ายการ
คลังและบริการ
สังคม

313 เงินอุดหนุนโครงการสัมมนา/ประชุม

100,000.00

100,000.00

รองคณบดีฝ่ายการ
คลังและบริการ
สังคม

314 เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (เงิน
อุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณา
การกับการเรียนการสอน/การวิจัย)

200,000.00

200,000.00

รองคณบดีฝ่ายการ
คลังและบริการ
สังคม

50,000.00

โครงการรัสเซีย
ศึกษา

20,000.00

โครงการรัสเซีย
ศึกษา

315 โครงการส่งเสริมให้นักศึกษานาความรู้ในห้องเรียน
มาบริการวิชาการแก่สังคม

50,000.00

316 เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
(โครงการจัดกิจกรรมหรือผลิตสือ่ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม)

20,000.00
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ประเด็นยุทธศาสตร์
มธ.

ศศ.

กลยุทธ์
เป้าประสงค์

มธ.

ประเภทงบประมาณ
ศศ.

กลยุทธ์ภาค/
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบรายได้หน่วยงาน
งบคลัง

งบกองทุนฯ

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ

งบแพทย์ต่างๆ

งบอื่น ๆ

รวมงบประมาณ

2.สร้างความร่วมมือ 2.พัฒนารูปแบบการ
ระหว่างหน่วยงาน ให้บริการทาง
ภายใน มธ. เพื่อ
วิชาการแก่สังคม
ร่วมกันให้บริการ
วิชาการแบบองค์
รวม โดยมีการ
กาหนด Theme
การให้บริการวิชาการ

-

3.สร้างนวัตกรรม
การบริการที่
ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม
การเปลีย่ นแปลง
ของสังคมไทย/สังคม
โลก

3.สนับสนุนให้มี
การบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก่
สังคม กับการวิจัย
และการเรียนการ
สอน

-

4.ปรับปรุงปัจจัย
สนับสนุนการ
ให้บริการวิชาการให้
มีความพร้อม

-

5.พัฒนาระบบการ
ติดตามการ
ให้บริการวิชาการ
และการนาผลการ
ประเมินมาเพื่อการ
ปรับปรุงการ
ให้บริการทางวิชาการ

-
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วันที่จัด
โครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จของ
โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์
มธ.

ศศ.

กลยุทธ์
เป้าประสงค์

มธ.

ประเภทงบประมาณ
ศศ.

กลยุทธ์ภาค/
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบรายได้หน่วยงาน
งบคลัง

งบกองทุนฯ

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ที่ 5
5.ปลูกฝังจิต
วิญญาณ
ธรรมศาสตร์ และ
ทานุบารุงสังคม
ประชาธิปไตย
คุณธรรม ศิลปะ
วัฒนธรรม ให้แก่
ประชาชน และ
สังคมผ่านกิจกรรม
ในหลักสูตร
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร และ
กิจกรรมบริการ
ทางวิชาการแก่
สังคม รวมถึงการ
ให้บริการสุขภาพ
แบบองค์รวมแก่
สังคมอย่าง
สม่าเสมอ

งบแพทย์ต่างๆ

งบอื่น ๆ

รวมงบประมาณ

วันที่จัด
โครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จของ
โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

5.ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ส่งเสริมการมีจิต
สาธารณะและความ
รับผิดชอบต่อสังคม

1. บุคลากรและ
นักศึกษามีความ
ตระหนักในเรื่อง
ความเป็น
ธรรมศาสตร์ และมี
บทบาทในการ
ส่งเสริม ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และพัฒนาสังคม
ร่วมกับภาค
ประชาชน
2. นักศึกษา
บุคลากร และ
ประชาชนได้รับริ
การสุขภาพที่มี
คุณภาพได้มาตรฐาน

1.ปลูกฝังจิต
วิญญาณ
ธรรมศาสตร์ในหมู่
นักศึกษา อาจารย์
และบุคลากร ใน
การดารงรักษา
ความถูกต้อง ความ
เป็นธรรมรวมทั้งวิถี
ประชาธิปไตย

1.พัฒนาระบบและ
กลไกการทานุบารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมและ
การบูรณาการงาน
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอน

6. แผนงานส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และกีฬา

-

317 เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์ บูรณาการ สร้างสรรค์
สืบทอดเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

200,000.00

200,000.00

รองคณบดีฝ่าย
บริหารทั่วไป

318 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ วัฒนธรรมและ
กีฬา

500,000.00

500,000.00

รองคณบดีฝ่าย
บริหารทั่วไป

74,900.00

74,900.00

โครงการรัสเซีย
ศึกษา

170,000.00

170,000.00

โครงการรัสเซีย
ศึกษา

17,000.00

โครงการรัสเซีย
ศึกษา

200,000.00

โครงการเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา

15,000.00

15,000.00

ภาษาจีน

150,000.00

150,000.00

ภาษาจีน

319 โครงการกีฬา นันทนาการ และส่งเสริมความสามัคคี
ภายใน-ภายนอกคณะและระหว่างสถาบัน
320 โครงการศิลปวัฒนธรรมรัสเซียและไทย
321 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย (โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทยของ
อาจารย์บุคลากร และนักศึกษา)
322 โครงการส่งเสริมเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้เพื่อ
นักศึกษา

17,000.00

200,000.00

323 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วฒ
ั นธรรมจีน
324 โครงการเรียนรู้ชุมชนจีนในไทยและอาเซียน
325 โครงการบรรยายพิเศษด้านวัฒนธรรมจีนศึกษา

30,000.00

326 โครงการพานักศึกษาไปทัศนศึกษาและเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมไทยนอกสถานที่

50,000.00

327 โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประจาปีวนั
ประชาคมโลกผูใ้ ช้ภาษาฝรั่งเศส La Francophonie

10,000.00
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30,000.00

ภาษาจีน

50,000.00 ก.ย. 59

ความพึงพอใจของ อ.บัณฑูร ราชมณี
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ภาควิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า 3.51 ฝรั่งเศส

10,000.00 ก.พ. 59

ความพึงพอใจของ อ.ดร.มาริสา การี
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ เวทย์ ภาควิชา
ไม่น้อยกว่า 3.51 ภาษาฝรั่งเศส

ประเด็นยุทธศาสตร์
มธ.

ศศ.

กลยุทธ์
เป้าประสงค์

มธ.

ประเภทงบประมาณ
ศศ.

กลยุทธ์ภาค/
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบรายได้หน่วยงาน
งบคลัง

งบกองทุนฯ

328 โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประจาปีของ
สมาคมครูสอนภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

12,000.00

329 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม(การแสดงดนตรีใน
สวน)

200,000.00

330 โครงการแลกเปลีย่ นความสัมพันธ์กับชาวญี่ปุ่น

2.สร้างระบบและ
กลไกในการผลักดัน
ให้นักศึกษาทา
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ตนเอง และพัฒนา
สังคมร่วมกับชุมชน
ในด้านศิลปะ
วัฒนธรรมและกีฬา

2.ส่งเสริมให้อาจารย์
บุคลากร และ
นักศึกษามีจิต
สาธารณะและความ
รับผิดชอบต่อสังคม

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ

งบอื่น ๆ

วันที่จัด
โครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

12,000.00 ธ.ค. 58

ดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จของ
โครงการฯ
จานวนนักศึกษา
ได้รับรางวัลไม่ต่า
กว่า 4 ประเภท

200,000.00 เมษายน 2560 แบบประเมิณ
ความพึงพอใจ

50,000.00

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
อ.ดร.มาริสา การี
เวทย์ ภาควิชา
ภาษาฝรั่งเศส
ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ

50,000.00 ต.ค.58 - ก.ย.59 ค่าเฉลีย่ ผลสารวจ อาจารย์ภาควิชา
ความพึงพอใจของ ภาษาญี่ปุ่น
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3

331 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสร้างจิตสานึก
และบาเพ็ญประโยชน์แก่สังคม

150,000.00

150,000.00

โครงการรัสเซีย
ศึกษา

332 โครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

150,000.00

150,000.00

โครงการเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา

333 โครงการภูมิศาสตร์อาสาและส่งเสริมจริยธรรม
ประจาปี 2559

40,000.00

334 โครงการจิตอาสาและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

5,000.00

335 โครงการบาเพ็ญประโยชน์เพื่อเสริมจิตอาสา
3.ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มี
"พื้นที่หรือเวที" ให้
นักศึกษา อาจารย์
บุคลากรได้
แสดงออกและ
แลกเปลีย่ น
แนวความคิด
ทางด้านสังคม
ประชาธิปไตยและ
ศิลปะ วัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น

งบอุดหนุนป.ตรี

งบแพทย์ต่างๆ

รวมงบประมาณ

10,000.00
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ความพึงพอใจ

ภาควิชาภูมิศาสตร์

5,000.00 ภาคเรียนที่ 1 - 2 บรรลุวตั ถุประสงค์ อาจารย์ในภาควิชา
โครงการ 80%
ภาษาเยอรมัน

42,000.00

336 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมเนื่องใน
ครบรอบ 45 ปี เชคสเปียร์

40,000.00

42,000.00 สิงหาคม 2560 แบบประเมิณ
ความพึงพอใจ

ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ

10,000.00 พ.ย.58-พ.ค.59 จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ

ประเด็นยุทธศาสตร์
มธ.

ศศ.

กลยุทธ์
เป้าประสงค์

มธ.
4.ส่งเสริมการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ระหว่างผูต้ ่าง
วัฒนธรรมทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทั้ง
การสร้างความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมสากลที่
เป็นพื้นฐานการอยู่
ร่วมกันของ
ประชาคมโลก

ประเภทงบประมาณ
ศศ.

กลยุทธ์ภาค/
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบรายได้หน่วยงาน
งบคลัง

งบกองทุนฯ

337 โครงการสร้างความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมไทยสเปน-ลาตินอเมริกา

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ

10,000.00

338 โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้นอกชั้น
เรียน

45,000.00

งบแพทย์ต่างๆ

งบอื่น ๆ

รวมงบประมาณ

ดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จของ
โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

10,000.00

ประวัติศาสตร์

45,000.00 ตลอด
ปีงบประมาณ

ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ

5.พัฒนา
โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติให้เป็น
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยที่
สมบูรณ์แบบ มี
คุณภาพและมีความ
สมดุล ระหว่าง
ปริมาณงานการ
บริการ
รักษาพยาบาลกับ
คุณภาพการ
ให้บริการ

-

6.ผลักดันการเป็น
Center of
Excellence ของ
การให้บริการ
สุขภาพโดยสร้าง
ความร่วมมือระหว่าง
โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติกับคณะ
ต่างๆในมหาวิทยาลัย

-
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วันที่จัด
โครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ประเด็นยุทธศาสตร์
มธ.

ศศ.

กลยุทธ์
เป้าประสงค์

มธ.

ประเภทงบประมาณ
ศศ.

กลยุทธ์ภาค/
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบรายได้หน่วยงาน
งบคลัง

งบกองทุนฯ

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ

7.สร้างระบบและ
กลไกการจัดการ
ของหน่วยงาน
ทางด้าน
วิทยาศาสตร์
สุขภาพที่มี
ลักษณะเฉพาะ
สอดคล้องกับ
ลักษณะงานที่
จาเป็นต้องมีความ
คล่องตัวสูง (โดย
มหาวิทยาลัย
กาหนดทิศทาง
ควบคุมและติดตาม
เฉพาะผลงาน)

งบอื่น ๆ

วันที่จัด
โครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จของ
โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

-

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ที่ 6
6. สร้างความเป็น
เลิศในการบริหาร
ภายใต้หลักธรรม
มาภิบาลที่ให้
ความสาคัญกับ
ความโปร่งใส และ
Accountability
รวมถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาคม
ศิษย์เก่าและ
ประชาชน

งบแพทย์ต่างๆ

รวมงบประมาณ

6.สร้างระบบการ
บริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
สามารถตรวจสอบได้

มหาวิทยาลัยธรรมศา
สตร์มีระบบบริหาร
จัดการภายในที่มี
ประสิทธิภาพ
คล่องตัว และสร้าง
ความผาสุกในการ
ปฎิบัติงาน ของ
บุคลากร

1.ผลักดันการเป็น
องค์กรที่มีความ
ผาสุกในการ
ปฏิบัติงานอย่างมือ
อาชีพ พร้อมกับการ
มีผลงานที่คุณภาพสูง

1.กาหนดทิศ
ทางการปรับตัวของ
คณะศิลปศาสตร์ให้
สอดรับกับแผนกล
ยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยและ
การเปลีย่ นแปลง
ของสังคมภายนอก

8. แผนงานบริหาร

-

339 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการผลักดันให้แผนฯ
บรรลุตามวิสัยทัศน์

30,000.00

340 โครงการจัดทาแผนเพื่อรองรับการออกนอกระบบ
ของ มธ. (โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการ
บริหารจัดการคณะศิลปศาสตร์ เมื่อออกนอกระบบ)

500,000.00

341 โครงการจัดทาแผนระบบสารสนเทศ คณะศิลป
ศาสตร์ (โครงการให้ความรู้เรื่องการจัดทาแผน
ระบบสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์)

50,000.00
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30,000.00 Apr-59

ความพึงพอใจของ รองคณบดีฝ่าย
ผูเ้ ข้าอบรม
วางแผน

500,000.00 เม.ย. 2559

ความพึงพอใจของ รองคณบดีฝ่าย
ผูเ้ ข้าอบรม
วางแผน

50,000.00

ความพึงพอใจของ รองคณบดีฝ่าย
ผูเ้ ข้าอบรม
วางแผน

ประเด็นยุทธศาสตร์
มธ.

ศศ.

กลยุทธ์
เป้าประสงค์

มธ.

2.พัฒนาระบบ/
กลไกการบริหาร
จัดการที่ดี โดยเน้น
การจัดสรร
งบประมาณตาม
ผลงาน นาศักยภาพ
และทรัพยากรที่มี
อยู่ตามหน่วยงาน
ต่างๆมาใช้
ประโยชน์อย่างเต็มที่
พัฒนา
กระบวนการทางาน
ให้มีประสิทธิภาพ
และสร้างนวัตกรรม
การให้บริการ

ประเภทงบประมาณ
ศศ.

2.สร้างความเป็นเลิศ
ในการบริหาร
ภายใต้หลักธรรมาภิ
บาลที่ให้ความสาคัญ
กับความโปร่งใสและ
Accountabillity
รวมถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาคม
ศิษย์เก่า และ
ประชาชน

กลยุทธ์ภาค/
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบรายได้หน่วยงาน
งบคลัง

งบกองทุนฯ

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ

งบแพทย์ต่างๆ

งบอื่น ๆ

รวมงบประมาณ

วันที่จัด
โครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จของ
โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

342 โครงการให้ความรู้เรื่องการจัดทาแผนบริหารความ
เสีย่ งและโครงการจัดทาแผนบริหารความเสีย่ ง
ระดับคณะ

100,000.00

100,000.00

ร้อยละ
รองคณบดีฝ่าย
ความสาเร็จของ วางแผน
แผนฯ -ร้อยละ
ของภาควิชาที่มี
แผนบริหารความ
เสีย่ ง

343 โครงการจัดการความรู้ระดับคณะ ภาควิชาและ
โครงการพิเศษและสายสนับสนุน

350,000.00

350,000.00

รองคณบดีฝ่าย
วางแผน

344 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการทาแผนกลยุทธ์

100,000.00

100,000.00

ความพึงพอใจของ รองคณบดีฝ่าย
ผูเ้ ข้าร่วมอบรม
วางแผน

345 ค่าโฆษณา/ประชาสัมพันธ์

300,000.00

300,000.00

ผูช้ ่วยคณบดีฝ่าย
ประชาสัมพันธ์

346 โครงการปรับปรุงระบบเซิฟเวอร์ คณะศิลปศาสตร์

300,000.00

300,000.00

ผูช้ ่วยคณบดีฝ่าย
ประชาสัมพันธ์

347 เครื่อง visualizer 5 เครื่อง

100,000.00

100,000.00

ผูช้ ่วยคณบดีฝ่าย
ประชาสัมพันธ์

348 โครงการปรับปรุงห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ

100,000.00

100,000.00

ผูช้ ่วยคณบดีฝ่าย
ประชาสัมพันธ์

349 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์
ซอฟท์แวร์ โปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อภาพและเสียง
2 ชุด

140,000.00

140,000.00

ผูช้ ่วยคณบดีฝ่าย
ประชาสัมพันธ์

350 โครงการสัมมนาภาควิชานอกสถานที่

75,000.00

75,000.00 มิ.ย. 59

ความพึงพอใจของ หัวหน้าภาควิชา
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ภาษาฝรั่งเศส
ไม่น้อยกว่า 3.51

351 โครงการสัมมนาแผนรายครึ่งปีของภาควิชา

10,000.00

10,000.00 กลาง
ปีงบประมาณ

บรรลุวตั ถุประสงค์ ผศ.ภรรดา
โครงการ 80%

352 โครงการสัมมนาแผนประจาปีของภาควิชา

30,000.00

30,000.00 ปลายปี
งบประมาณ

บรรลุวตั ถุประสงค์ ผศ.ภรรดา
โครงการ 80%

353 โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์

30,000.00

30

30,000.00

โครงการรัสเซีย
ศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์
มธ.

ศศ.

กลยุทธ์
เป้าประสงค์

มธ.

3.พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและ
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ
อย่างเต็มรูปแบบ
และครบวงจร

ประเภทงบประมาณ
ศศ.

3.พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหาร
การเงินและ
งบประมาณ

กลยุทธ์ภาค/
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบรายได้หน่วยงาน
งบคลัง

งบกองทุนฯ

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ

งบแพทย์ต่างๆ

งบอื่น ๆ

รวมงบประมาณ

วันที่จัด
โครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จของ
โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

354 โครงการสัมมนาและทบทวนแผนยุทธศาสตร์

25,000.00

25,000.00

โครงการรัสเซีย
ศึกษา

355 โครงการจัดทาสือ่ ต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์นอก
สถานที่เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิชาการของ
โครงการ

20,000.00

20,000.00

โครงการรัสเซีย
ศึกษา

356 จุลสารวัฒนธรรมจีนศึกษาสโมสร

10,000.00

10,000.00

ภาควิชาภาษาจีน

357 โครงการสือ่ และประชาสัมพันธ์ภาควิชาภาษาอังกฤษ

70,000.00

70,000.00

ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ

9. แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

-

358 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและสาย
วิชาการ

500,000.00

500,000.00

รองคณบดีฝ่าย
บริหารทั่วไป

90,000.00

90,000.00

รองคณบดีฝ่าย
บริหารทั่วไป

360 เงินสมทบอุดหนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ณ ต่างประเทศ จานวน 2 ทุน

600,000.00

600,000.00

รองคณบดีฝ่าย
บริหารทั่วไป

361 เงินอุดหนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก (เงิน
อุดหนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ
ต่างประเทศ)

1,500,000.00

1,500,000.00

รองคณบดีฝ่าย
บริหารทั่วไป

362 เงินอุดหนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก
(โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกใน
ประเทศด้วยทุนส่วนตัว)

100,000.00

100,000.00

รองคณบดีฝ่าย
บริหารทั่วไป

363 เงินอุดหนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก
(โครงการอุดหนุนหน่วยกิตของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)

200,000.00

200,000.00

รองคณบดีฝ่าย
บริหารทั่วไป

364 โครงการฝึกอบรม/สัมมนา(โครงการสัมมนาเพื่อ
การบริหารสายสนับสนุนวิชาการ)

100,000.00

100,000.00

รองคณบดีฝ่าย
บริหารทั่วไป

365 โครงการฝึกอบรม/สัมมนา (โครงการสัมมนา
อาจารย์ )

150,000.00

150,000.00

รองคณบดีฝ่าย
บริหารทั่วไป

100,000.00

100,000.00

โครงการเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา

367 โครงการฝึกอบรม/สัมมนา (โครงการอบรมสัมมนา
เพื่อพัฒนาทักษะการทางานของบุคลากร)

25,000.00

25,000.00

โครงการรัสเซีย
ศึกษา

368 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
(โครงการสนันสนุนบุคลากร ดูงานและทัศนศึกษา)

20,000.00

20,000.00

โครงการรัสเซีย
ศึกษา

359 โครงการสนับสนุนการขอตาแหน่งชานาญการพิเศษ
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เงินอุดหนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก

366 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
มธ.

ศศ.

กลยุทธ์
เป้าประสงค์

มธ.

ประเภทงบประมาณ
ศศ.

กลยุทธ์ภาค/
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบรายได้หน่วยงาน
งบคลัง

งบกองทุนฯ

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ

369 โครงการฝึกอบรม/สัมมนา (โครงการอบรมสัมมนา
เพื่อพัฒนาทักษะการทางาน)

งบอื่น ๆ

วันที่จัด
โครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จของ
โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

10,000.00

10,000.00

โครงการการ
สือ่ สาร
ภาษาอังกฤษเชิง
ธุรกิจ

100,000.00

100,000.00

โครงการการ
สือ่ สาร
ภาษาอังกฤษเชิง
ธุรกิจ

850,000.00 ต.ค. 58 - ก.ย.
59

รองคณบดีฝ่าย
มาตรฐานการศึกษา

50,000.00

50,000.00

ส.ค. - ก.ย. 59

รองคณบดีฝ่าย
มาตรฐานการศึกษา

300,000.00

300,000.00

Sep-59

รองคณบดีฝ่าย
มาตรฐานการศึกษา

370 โครงการศึกษา อบรมจัด Open House ใน
ประเทศและแถบภูมิภาคเอเชีย

4.พัฒนาระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา

งบแพทย์ต่างๆ

รวมงบประมาณ

10. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา

371 เงินอุดหนุนโครงการประกันคุณภาพการศึกษา
(โครงการกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา)

850,000.00

372 โครงการหน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ
373 โครงการจ่ายเงินสนับสนุนการทาผลงานประกัน
คุณภาพ
374 เงินอุดหนุนโครงการประกันคุณภาพการศึกษา
(โครงการประกันคุณภาพการศึกษา)

25,000.00

375 โครงการประมวลผลข้อมูลเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนและประกันคุณภาพการศึกษา

10,000.00

376 โครงการจัดทาเอกสารประเมินตนเอง ปี 2559

10,000.00 ส.ค.59

4,000.00

377 ค่าบารุงรักษา website ภาควิชาจิตวิทยา

1,800.00

378 โครงการสัมมนาการบริหารหลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ประจาปี
2559 ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษา
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คะแนนประเมิน หัวหน้าภาควิชา
คุณภาพการศึกษา ภาษาฝรั่งเศส
ไม่ต่ากว่า 3.51
ความพึงพอใจ

ภาควิชาภูมิศาสตร์

3,500.00 ช่วงฤดูร้อนปี ได้คะแนนเฉลีย่
ภาควิชาบรรณารักษ์
การศึกษา 2558 การประเมินความ
พึงพอใจตั้งแต่ 3.5
10,000.00

5.พัฒนาระบบการ
บริหารความเสีย่ ง
เพื่อนาไปใช้ในการ
บริหารงานในด้าน
ต่างๆ

4,000.00

โครงการรัสเซีย
ศึกษา

1,800.00 ต.ค. 58 - ก.ย.59 นักศึกษาใช้บริการ ภาควิชาจิตวิทยา
จาก website

3,500.00

379 โครงการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

25,000.00

10,000.00 ตลอด
ปีงบประมาณ

บรรลุวตั ถุประสงค์ อาจารย์ในภาควิชา
โครงการ 80%
ภาษาเยอรมัน

ประเด็นยุทธศาสตร์
มธ.

ศศ.

กลยุทธ์
เป้าประสงค์

มธ.

ประเภทงบประมาณ
ศศ.

กลยุทธ์ภาค/
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบรายได้หน่วยงาน
งบคลัง

งบกองทุนฯ

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ

งบแพทย์ต่างๆ

งบอื่น ๆ

รวมงบประมาณ

วันที่จัด
โครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จของ
โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

6.เพิ่มรูปแบบและ
วิธกี าร
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เพื่อให้คณะฯ เป็นที่
รู้จักและยอมรับใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

380 โครงการประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯ (Road Show)

50,000.00

50,000.00 ตลอด
ปีงบประมาณ

บรรลุวตั ถุประสงค์ อาจารย์ในภาควิชา
โครงการ 80%
ภาษาเยอรมัน

381 โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์เยอรมัน (ศูนย์การ
เรียนรู้)

10,000.00

10,000.00 ตลอด
ปีงบประมาณ

บรรลุวตั ถุประสงค์ อาจารย์ในภาควิชา
โครงการ 80%
ภาษาเยอรมัน

7.พัฒนาระบบ
สารสนเทศในการ
บริหารจัดการและ
การติดต่อสือ่ สาร
ประชาสัมพันธ์อย่าง
มีประสิทธิภาพทั้ง
ภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน

-

382 โครงการจัดทาเว็บไซต์ของภาควิชา

5,000.00

5,000.00

อาจารย์ในภาควิชา
ภาษาเยอรมัน

383 โครงการจัดทาระบบฐานข้อมูล และปรับปรุง
website ทางภาควิชาฯ

10,000.00

10,000.00 ต.ค.58 - ก.ย.59 (ตัวชี้วดั อื่นๆ)

อาจารย์ภาควิชา
ภาษาญี่ปุ่น

384 โครงการพัฒนาและบริหารเว็บไซต์ของภาควิชา
ภาษารัสเซีย

13,000.00

13,000.00

ภาษารัสเซีย

8.พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ความรู้และนา
ความรู้ที่ได้มาใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง

9.พัฒนาระบบและ
กลไกในการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ
ประจาปีในระดับ
คณะ ภาควิชาและ
หน่วยงาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์
มธ.

ศศ.

กลยุทธ์
เป้าประสงค์

มธ.

ประเภทงบประมาณ
ศศ.

กลยุทธ์ภาค/
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบรายได้หน่วยงาน
งบคลัง

งบกองทุนฯ

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ

งบแพทย์ต่างๆ

งบอื่น ๆ

รวมงบประมาณ

วันที่จัด
โครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จของ
โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

10.พัฒนาระบบ
และหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
อาจารย์และบุคลากร
11.เพิ่มพูนทักษะ
ความรู้แก่บุคลากร
สายสนับสนุน
385 โครงการฝึกอบรม/สัมมนา (โครงการอบรมพัฒนา
ทักษะด้านการจัดการสานักงาน (โครงการอบรม
หรือสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะหรือพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร))

15,000.00

15,000.00 ปีงบประมาณ
2559

บุคลากรสาย
สนับสนุนของ
โครงการฯ ได้รับ
การพัฒนาความรู้
ความสามารถ

โครงการอังกฤษ อเมริกันศึกษา

12.ปรับปรุง
สวัสดิการและสร้าง
ขวัญและกาลังใจใน
การทางานแก่
อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
13. ส่งเสริม
มาตรการการรักษา
สิง่ แวดล้อมและการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์

-

11. เงินสารองจ่าย

-

386 รายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

500,000.00
1,000,000.00

8,745,950.00

2,837,680.00

464,347.00

28,258,200.00

500,000.00
3,522,000.00

-

-

คณะศิลปศาสตร์
(ส่วนกลาง)

44,828,177.00

หมายเหตุ โปรดระบุชื่อโครงการตามโครงการที่จัดจริง
จัดทาข้อมูลโดย
นางสาวณภิชญา วงศ์เทพบุตร
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