แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 2560

ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560
ปรัชญา
สร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางด้านศิลปศาสตร์ เข้าใจมนุษย์และสังคม เข้าใจในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม สามารถใช้เหตุผลวิเคราะห์วิจารณ์ อย่างสร้างสรรค์
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการดารงชีวิต และการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคม
วิสัยทัศน์
“คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนา ทางด้านมนุษยศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับสังคมศาสตร์ ”
ค่านิยมองค์กร

KGLAS
Knowledge
Global Mindset
Leadership
Aesthetics
Spirit of Thammasat

สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้
เท่าทันโลก
เป็นผู้นา
ทางานอย่างมีความสุข
จิตวิญญาณธรรมศาสตร์

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยให้ความสาคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม
2. เน้นการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และการพัฒนาประเทศ
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ รวมทั้งให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส
4. ศึกษา ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

1

แผนปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
มธ.

แผนงาน/โครงการ
ศศ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจานวนเงิน)
งบกองทุน

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้หน่วยงาน งบพัฒนาโครงการ งบกองทุนวิจัย

รวมงบประมาณ วันที่จัดโครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ของโครงการฯ

1 แผนงานจัดการศึกษา (1)
2 แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2)
3 แผนงานกิจการนักศึกษา (3)

สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ
GREATS
GREATS มีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ
(Entrepreneur) และมีทักษะ
3 ภาษา ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ตามแนวทาง Active
Learning และปลูกฝังทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต(มธ.)

1.1 พัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะในการ
กระตุ้นนักศึกษาให้มีทัศนคติในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองทั้งในและนอก
ห้องเรียน

1 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (โครงการเงินรางวัลเพื่อพัฒนา
และส่งเสริมประสิทธิภาพของอาจารย์)
(2) 1.1

800,000.00

800,000.00

รองคณบดีฝ่าย
บริหารทั่วไป

2 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มี
มาตรฐานระดับสากล (โครงการสอน
ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับอาจารย์
ต่างชาติ) (1) 1.1

100,000.00

100,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์

100,000.00

โครงการรัสเซียศึกษา

3 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (โครงการสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพอาจารย์) (1) 1.1
4 โครงการอบรมพัฒนาทักษะการเป็น
อาจารย์สอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ (1) 1.1
5 โครงการสนับสนุนอาจารย์ประจา
โครงการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา
(2) 1.1

100,000.00

100,000.00

100,000.00 ตลอดปีงบประมาณ แบบประเมินความพึง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
พอใจของผู้เข้าร่วม
100,000.00

100,000.00

โครงการการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
มธ.

แผนงาน/โครงการ
ศศ.

ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจานวนเงิน)
งบกองทุน

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้หน่วยงาน งบพัฒนาโครงการ งบกองทุนวิจัย

6 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (โครงการส่งเสริมศักยภาพของ
อาจารย์ในโครงการฯ) (2) 1.1
7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการให้
คาปรึกษา (1) 1.1
1.2 สร้างหลักสูตรและพัฒนาการ
เรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต Life Long Learning และมุ่งสู่
ความเป็นนานาชาติตามมาตรฐานสากล

40,000.00

70,000.00

รวมงบประมาณ วันที่จัดโครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ของโครงการฯ

40,000.00 งบประมาณปี 2560 สามารถดาเนินงานได้
ตามวัตถุประสงค์

ค. วิเทศคดีศึกษา
(อาเซียน-จีน)

70,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

8 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (โครงการปรับปรุงหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี) (2) 1.2

200,000.00

200,000.00

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ + ประธาน
บริหารหลักสูตร
ปริญญาตรี

9 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ
คัดเลือกระดับปริญญาตรี)
(1) 1.2

100,000.00

100,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

10 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มี
มาตรฐานระดับสากล (โครงการส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา) (1) 1.2

300,000.00

300,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์

11 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มี
มาตรฐานระดับสากล (โครงการสร้าง
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
นักศึกษาใน ASEAN เอเชียและ
นานาชาติ) (2) 1.2

100,000.00

100,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์

12 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มี
มาตรฐานระดับสากล (โครงการจัด
กิจกรรมสาหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ต่างชาติ) (3) 1.2

200,000.00

200,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์

13 เงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงหลักสูตร
(โครงการประเมินหรือปรับปรุงหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา) (2) 1.2

50,000.00

50,000.00

ผอ.บัณฑิตศึกษา

14 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
(โครงการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา (1)
1.2

150,000.00

150,000.00

ผอ.บัณฑิตศึกษา

3

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
มธ.

แผนงาน/โครงการ
ศศ.

ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจานวนเงิน)
งบกองทุน

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้หน่วยงาน งบพัฒนาโครงการ งบกองทุนวิจัย

รวมงบประมาณ วันที่จัดโครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ของโครงการฯ

15 เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการสอน (โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของแบบประเมินผลการ
สอบ) (1) 1.2

50,000.00

50,000.00

ผอ.บัณฑิตศึกษา

16 เงินอุดหนุนกิจกรรมและส่งเสริมการ
สร้างผลงานทางวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา (โครงการสัมมนาหรือ
เผยแพร่งานนิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา/รวมนักศึกษาที่ได้รับทุน
สกว.) (2) 1.2

200,000.00

200,000.00

ผอ.บัณฑิตศึกษา

50,000.00

50,000.00

ผอ.บัณฑิตศึกษา

17 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (โครงการจัดพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วารสาร "สรรพศาสตร์สรรพศิลป์") (2)
1.2
18 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (โครงการพัฒนาหลักสูตร) (1)
1.2

25,000.00

25,000.00

โครงการรัสเซียศึกษา

19 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (โครงการวิจัยหลักสูตร) (1) 1.2

90,000.00

90,000.00 ปีงบประมาณ 2560 หลักสูตรมีความ
เหมาะสมและมีความ
ทันสมัย

โครงการอังกฤษ อเมริกันศึกษา

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

20 โครงการประมวลผลข้อมูลเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนและประกันคุณภาพ
การศึกษา (1) 1.2

10,000.00

10,000.00 Aug-60

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 3.51

21 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร (1) 1.2

50,000.00

50,000.00 ภาคเรียนที่ 1 และ 2

สาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน

22 โครงการปรับปรุงรายวิชาและพัฒนา
หลักสูตร (1) 1.2

15,000.00

15,000.00 ภาคเรียนที่ 2

สาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน

23 โครงการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการ
สอน และ คุณภาพนักศึกษา (1) 1.2

30,000.00

30,000.00 1 ต.ค.59 - 30 ก.ย. ค่าเฉลี่ยผลสารวจ
60
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 3

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
มธ.

แผนงาน/โครงการ
ศศ.

ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจานวนเงิน)
งบกองทุน

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้หน่วยงาน งบพัฒนาโครงการ งบกองทุนวิจัย

รวมงบประมาณ วันที่จัดโครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ของโครงการฯ

24 โครงการประเมินและพัฒนาหลักสูตร
ปริญญาตรีภาควิชาภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ (1) 1.2

20,000.00

20,000.00 ธ.ค. 59 - ก.ค. 60

ความพึงพอใจของผู้ที่ สาขาวิชาภาษาและ
เกี่ยวข้อง
วรรณคดีอังกฤษ

25 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ/เสริม
หลักสูตรของนักศึกษา (1) 1.2

19,360.00

19,360.00 ธ.ค. 59 - ก.ค. 60

ความพึงพอใจของผู้ที่ สาขาวิชาภาษาและ
เกี่ยวข้อง
วรรณคดีอังกฤษ

26 โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะทาง
วิชาการของนักศึกษา (1) 1.2

18,200.00

18,200.00

สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์

27 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตร (1)
1.2

60,000.00

60,000.00

สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์

28 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
(1) 1.2

25,000.00

25,000.00 ตลอดปีการศึกษา คะแนนประเมินความ สาขาวิชา
2559
พึงพอใจ >=3.5
บรรณารักษศาสตร์

29 โครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงตารา
เอกสารการสอนและสื่อการสอน (1) 1.2

103,150.00

103,150.00 มิ.ย.-ก.ค.60

การปรับปรุงตาราให้มี สาขาวิชาจิตวิทยา
คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนที่
ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน

30 โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาภาษาไทย (1) 1.2

150,000.00

150,000.00 ต.ค. 59- ก.ย. 60

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

สาขาวิชาภาษาไทย

31 โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทยพื้นฐาน (1) 1.2

80,000.00

80,000.00 ต.ค. 59- ก.ย. 60

ผลสรุปการสัมมนา/
ตาราหรือผลงานที่ได้
จากการสัมมนา

สาขาวิชาภาษาไทย

32 โครงการวิจัยหรือสัมมนาเพื่อพัฒนา
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย (1) 1.2

250,000.00

250,000.00

33 โครงการปรับปรุงหลักสูตรภาษาอาเซียน
เป็นหลักสูตรวิชาโท (1) 1.2

10,000.00

10,000.00

ค่าเฉลี่ยผลความพึง
พอใจ

ภาษาในกลุ่มประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

34 โครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร (1) 1.2

5,000.00

5,000.00

ค่าเฉลี่ยผลความพึง
พอใจ

ภาษาในกลุ่มประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

ผลสรุปแนวทางการ สาขาวิชาภาษาไทย
ปรับปรุงหลักสูตรจาก
การวิจัย/การสัมมนา
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
มธ.

แผนงาน/โครงการ
ศศ.

ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจานวนเงิน)
งบกองทุน

35 โครงการปรับปรุงหลักสูตรภาษาเกาหลี
จากผู้ทรงคุณวุฒิ (1) 1.2

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้หน่วยงาน งบพัฒนาโครงการ งบกองทุนวิจัย

16,000.00

รวมงบประมาณ วันที่จัดโครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)
16,000.00

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ของโครงการฯ
ค่าเฉลี่ยผลความพึง
พอใจ

กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี

36 โครงการวิพากษ์หลักสูตร (1) 1.2

30,000.00

30,000.00 Jun-60

สาขาวิชาภาษารัสเซีย

37 โครงการจัดทาจุลสารลายไทย ฉบับพิเศษ
(1) 1.2

90,000.00

90,000.00

38 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนภาควิชาภาษาญี่ปุ่น (1) 1.2

60,000.00

60,000.00 1 ต.ค.59 - 30 ก.ย. ค่าเฉลี่ยผลสารวจ
60
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 4

39 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
(1) 1.2

25,000.00

25,000.00 เดือนตุลาคมถึง
ประเมินความพึงพอใจ ผศ.นฤตย์ นิ่มสมบุญ
เดือนธันวาคม 2559 >=3.6
สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์

40 โครงการส่งเสริมการเขียนตาราเอกสาร
ประกอบการสอน เอกสารคาสอน และ
สื่อการสอน (1) 1.2

80,409.00

80,409.00 ต.ค 59-ก.ย 61

41 โครงการปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร (1)
1.2

30,000.00

30,000.00

42 โครงการวิเคราะห์ผลแบบทดสอบทาง
จิตวิทยา (1) 1.2

20,000.00

20,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60

ค่าเฉลี่ยผลความพึง
พอใจ

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

สาขาวิชาภาษาศาสตร์

โครงการการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
(หลักสูตรนานาชาติ)
วิเคราะห์ผลบนระบบ สาขาวิชาจิตวิทยา
ได้ตามวัตถุประสงค์

43 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (โครงการวิจัยหลักสูตร) (2) 1.2

90,000.00

90,000.00

โครงการเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา

44 เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการสร้าง
และผลิตตารา (โครงการจัดซื้อตาราวัสดุ
การเรียนการสอนเข้าห้องสมุด
บัณฑิตศึกษาห้อง 503 (ท่าพระจันทร์)
(2) 1.2

36,500.00

36,500.00

หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

45 เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการสร้าง
และผลิตตารา (โครงการส่งเสริมการสร้าง
ผลิต และจัดซื้อตารา หนังสือ คู่มือ สื่อ
การเรียนการสอนเอกสาร) (1) 1.2

20,000.00

20,000.00

โครงการรัสเซียศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
มธ.

แผนงาน/โครงการ
ศศ.

ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจานวนเงิน)
งบกองทุน

46 กิจกรรมจัดทาจุลสารข่าวนักศึกษาศิลป
ศาสตร์ (1) 1.2

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้หน่วยงาน งบพัฒนาโครงการ งบกองทุนวิจัย

50,000.00

รวมงบประมาณ วันที่จัดโครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ของโครงการฯ

50,000.00

46.1 โครงการจัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างให้
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มี
ทักษะภาษาที่ 3

500,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

500,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

(งบรายได้ มธ.)
1.3 พัฒนาระบบและกลไก
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active
Learning

หลักสูตรปรับปรุงแก้ไข
ตามกาหนดเวลาและ
เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรทุกหลักสูตร

47 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (โครงการ Active Learnning)
(2) 1.3

413,900.00

413,900.00

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

48 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (โครงการ Active Learnning)
(โครงการพัฒนาการเรียนการสอน) (2)
1.3
49 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (โครงการ Active Learnning)
(โครงการกิจกรรมทางวิชาการของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี) (3) 1.3

200,000.00

200,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

200,000.00

200,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

50 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (โครงการ Active Learnning)
(โครงการทัศนศึกษาหรือฝึกภาคสนาม
หรือประชุมทางวิชาการนอกสถานที่ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (3) 1.3

100,000.00

100,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

51 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (โครงการเสวนาทางวิชาการ)
(2) 1.3

200,000.00

200,000.00

ค่าเฉลี่ยความรู้ที่เพิ่มขึ้น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ของผู้เข้าร่วมเสวนาในแต่
ละครั้งมากกว่าร้อยละ 20

7,730.00 กันยายน - ธันวาคม ความพึงพอใจของ
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
2559

52 โครงการจิตอาสาพี่ช่วยน้องตามล่าคว้า A
(1) 1.3

7,730.00

53 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ (1) 1.3

16,000.00

16,000.00 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 บรรลุวัตถุประสงค์ของ สาขาวิชา
โครงการอย่างน้อย 80 ภาษาเยอรมัน
%

54 โครงการกิจกรรมทางวิชาการ (1) 1.3

20,000.00

20,000.00 ภาคเรียนที่ 1 และ 2

กว่า 3.51

สาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
มธ.

แผนงาน/โครงการ
ศศ.

ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจานวนเงิน)
งบกองทุน

55 โครงการกิจกรรมวิชาการภาษารัสเซีย
(1) 1.3

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้หน่วยงาน งบพัฒนาโครงการ งบกองทุนวิจัย

14,900.00

รวมงบประมาณ วันที่จัดโครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)
14,900.00

56 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเองภาษาเยอรมัน (1) 1.3

30,000.00

57 โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้าง
ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาวิชาเอก
สาขาภาษาไทย (1) 1.3

180,000.00

180,000.00 ต.ค.59 - ก.ย. 60

58 โครงการนักศึกษาวิชาเอกพบปะที่ปรึกษา
(1) 1.3

6,100.00

6,100.00 ม.ค 60 และส.ค/
ก.ย 60

59 โครงการอบรมการจัดการทาง
บรรณานุกรมโดยใช้โปรแกรม EandNote
(1) 1.3

10,000.00

60 โครงการอบรมการใช้โปรแกรม SPSS (1)
1.3

10,000.00

61 โครงการฝึกอบรมทางธุรกิจ (1) 1.3

200,000.00

62 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (โครงการศึกษาประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ) (2) 1.3

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ของโครงการฯ
ค่าเฉลี่ยผลความพึง
พอใจ

สาขาวิชาภาษารัสเซีย

30,000.00 ตลอดปีงบประมาณ บรรลุวัตถุประสงค์ของ สาขาวิชา
โครงการอย่างน้อย 80 ภาษาเยอรมัน
%

ความพึงพอใจ

สาขาวิชาภูมิศาสตร์

10,000.00 Mar-60

ค่าเฉลี่ยผลสารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการรัสเซียศึกษา

10,000.00 Feb-60

ค่าเฉลี่ยผลสารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการรัสเซียศึกษา

200,000.00

150,000.00

รายวิชาที่จัดโครงการ สาขาวิชาภาษาไทย

โครงการการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
(หลักสูตรนานาชาติ)

150,000.00 ปีงบประมาณ 2560 จานวนผู้สนใจเข้าร่วม โครงการอังกฤษ โครงการต้องไม่น้อย อเมริกันศึกษา
กว่าร้อยละ 80 ของ
จานวนเป้าหมาย

63 โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฝ่ายการ
นักศึกษาประจาปีงบประมาณ
2561-2563 (1) 1.3

100,000.00

100,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

64 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝ่ายการนักศึกษา
(1) 1.3

40,000.00

40,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

80,000.00

โครงการการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

65 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มี
มาตรฐานระดับสากล (โครงการเพื่อเข้า
ร่วมการประชาสัมพันธ์โครงการฯ Open
House ในประเทศและต่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบภูมิภาคเอเชีย)
(3) 1.3

80,000.00
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
มธ.

แผนงาน/โครงการ
ศศ.

1.4 สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงและ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคม

ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจานวนเงิน)
งบกองทุน

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้หน่วยงาน งบพัฒนาโครงการ งบกองทุนวิจัย

รวมงบประมาณ วันที่จัดโครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ของโครงการฯ

66 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (โครงการสื่อและประชาสัมพันธ์
ภาควิชาภาษาอังกฤษ) (3) 1.3

33,500.00

33,500.00 ตลอดปีงบประมาณ

หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

67 เงินอุดหนุนโครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา (โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา) (10) 1.3

10,000.00

10,000.00

โครงการรัสเซียศึกษา

68 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (โครงการ Open House
หลักสูตรปริญญาตรี) (3) 1.4

300,000.00

300,000.00

จานวนรับเข้าที่บรรลุ
ตามเป้าหมายอย่าง
น้อยร้อยละ 80

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ + ประธาน
บริหารหลักสูตร
ปริญญาตรี

69 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (โครงการ
Asean Seed Camp) (3) 1.4

500,000.00

500,000.00

รองคณบดีฝ่ายการ
นักศึกษา

70 เงินอุดหนุนกิจกรรมเสริมวิชาการ (เงิน
อุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา) (2) 1.4

500,000.00

500,000.00

ผอ.บัณฑิตศึกษา

71 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (โครงการส่งเสริมจริยธรรมหรือ
บาเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา) (3) 1.4

50,000.00

50,000.00

ผอ.บัณฑิตศึกษา

72 เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือด้าน
กิจกรรมทางวิชาการ (โครงการกิจกรรม
ทางวิชาการของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา) (3) 1.4

200,000.00

200,000.00

ผอ.บัณฑิตศึกษา

73 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (โครงการ
ทัศนศึกษาหรือฝึกภาคสนามหรือประชุม
ทางวิชาการนอกสถานที่ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา) (3) 1.4

100,000.00

100,000.00

ผอ.บัณฑิตศึกษา

74 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (โครงการประชุมวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา) (2) 1.4

50,000.00

50,000.00

ผอ.บัณฑิตศึกษา

9

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
มธ.

แผนงาน/โครงการ
ศศ.

ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจานวนเงิน)
งบกองทุน

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้หน่วยงาน งบพัฒนาโครงการ งบกองทุนวิจัย

รวมงบประมาณ วันที่จัดโครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ของโครงการฯ

75 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (โครงการสารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปีสุดท้ายหรือบัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตรระดับปริญญาตรี)
(2) 1.4

100,000.00

100,000.00

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ + ประธาน
บริหารหลักสูตร
ปริญญาตรี

76 โครงการปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ/มัชฉิม
นิเทศ (โครงการปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษา)
(3) 1.4

100,000.00

100,000.00

ผอ.บัณฑิตศึกษา

77 เงินอุดหนุนโครงการสารวจความพึงพอใจ
ของผู้สาเร็จการศึกษา (โครงการสารวจ
ความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายหรือ
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร)
(2) 1.4

100,000.00

100,000.00

ผอ.บัณฑิตศึกษา

78 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ทุนการศึกษา) (ทุนการศึกษาคณะศิลป
ศาสตร์) (3) 1.4

500,000.00

500,000.00

รองคณบดีฝ่ายการ
นักศึกษา

79 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ทุนฉุกเฉิน (ทุนการศึกษาฉุกเฉินคณะ
ศิลปศาสตร์)) (3) 1.4

100,000.00

100,000.00

รองคณบดีฝ่ายการ
นักศึกษา

80 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (โครงการอบรมพัฒนาทักษะ
ความรู้ในการจัดทาวิทยานิพนธ์/สาร
นิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นอกสถานที่) (1) 1.4

120,000.00

120,000.00

Apr-60

แบบประเมินความพึง หลักสูตรศิลปศาสตร
พอใจ
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

81 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ
ทัศนศึกษาและการออกภาคสนาม (1) 1.4

300,000.00

300,000.00 ตลอดปีงบประมาณ แบบประเมินความพึง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
พอใจของผู้เข้าร่วม

82 โครงการ English Camp (1) 1.4

114,120.00

114,120.00 ตลอดปีงบประมาณ แบบประเมินความพึง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
พอใจของผู้เข้าร่วม

83 โครงการจัดสัมมนา อภิปราย บรรยาย
พิเศษด้านวิชาการภาษาและวัฒนธรรม
จีนศึกษา (1) 1.4

15,000.00

15,000.00

ก.พ.-ก.ย.60

ค่าเฉลี่ยผลสารวจของ สาขาวิชาภาษาจีน
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 3.5 คะแนน

84 โครงการภาษาจีนเพื่อวิชาชีพ 1/59 (1)
1.4

10,000.00

10,000.00

ต.ค.59-ธ.ค.59

ค่าเฉลี่ยผลสารวจของ สาขาวิชาภาษาจีน
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 3.5 คะแนน
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
มธ.

แผนงาน/โครงการ
ศศ.

ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจานวนเงิน)
งบกองทุน

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้หน่วยงาน งบพัฒนาโครงการ งบกองทุนวิจัย

รวมงบประมาณ วันที่จัดโครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ของโครงการฯ

85 โครงการภาษาจีนเพื่อวิชาชีพ 2/59 (1)
1.4

10,000.00

10,000.00

ม.ค.-พ.ค.60

ค่าเฉลี่ยผลสารวจของ สาขาวิชาภาษาจีน
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 3.5 คะแนน

86 โครงการมัชฌิมนิเทศ (1) 1.4

10,000.00

10,000.00

Nov-59

ค่าเฉลี่ยผลสารวจของ สาขาวิชาภาษาจีน
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 3.5 คะแนน

87 โครงการปัจฉิมนิเทศ (1) 1.4

10,000.00

10,000.00

Apr-60

ค่าเฉลี่ยผลสารวจของ สาขาวิชาภาษาจีน
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 3.5 คะแนน

88 โครงการ Chinese Showcase'59 (1)
1.4

20,000.00

20,000.00

ต.ค.59-ก.ย.60

ค่าเฉลี่ยผลสารวจของ สาขาวิชาภาษาจีน
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 3.5 คะแนน

89 โครงการพานักศึกษาไปทัศนศึกษาหรือดู
งานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้
มาตรฐานสากล (1) 1.4

60,000.00

60,000.00 ตลอดปีงบประมาณ ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 3.51

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

90 โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่โลก
การทางานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะบัณฑิต
อันพึงประสงค์ (1) 1.4

61,000.00

61,000.00 ตลอดปีงบประมาณ ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 3.51

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

91 โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ประจาปีวันประชาคมโลกผู้ใช้ภาษา
ฝรั่งเศส La Francophonie (1) 1.4

10,000.00

10,000.00 Feb-60

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

92 โครงการส่งเสริมการสอบวัดระดับ
ภาษาเยอรมัน (1) 1.4

10,000.00

10,000.00 ภาคเรียนที่ 1 และ 2

สาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน

93 โครงการจัดกิจกรรมนักศึกษาเสริม
หลักสูตร (1) 1.4

20,000.00

20,000.00 1 ต.ค.59 - 30 ก.ย. ค่าเฉลี่ยผลสารวจ
60
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 3

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

94 โครงการการฝึกงาน (1) 1.4

10,000.00

10,000.00 1 ต.ค.59 - 30 ก.ย. ค่าเฉลี่ยผลสารวจ
60
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 3

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

95 โครงการทางวิชาการและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร (1) 1.4

5,000.00

5,000.00 ต.ค 58- ก.ย 59

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 3.51

ค่าเฉลี่ยผลความพึง
พอใจ

สาขาวิชาภาษาศาสตร์
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
มธ.

แผนงาน/โครงการ
ศศ.

ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจานวนเงิน)
งบกองทุน

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้หน่วยงาน งบพัฒนาโครงการ งบกองทุนวิจัย

รวมงบประมาณ วันที่จัดโครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ของโครงการฯ

96 โครงการจัดทัศนศึกษาหรือดูงานสาหรับ
นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ (1) 1.4

35,000.00

35,000.00 ต.ค 58- ก.ย 60

ค่าเฉลี่ยผลความพึง
พอใจ

สาขาวิชาภาษาศาสตร์

97 โครงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้เรื่องการเขียนบทและการจัดทา
ละครเวที (1) 1.4

15,000.00

15,000.00 ธ.ค. 59 - ก.ค. 60

ความพึงพอใจของผู้ที่ สาขาวิชาภาษาและ
เกี่ยวข้อง
วรรณคดีอังกฤษ

98 โครงการนานักศึกษาไปทัศนศึกษา
ภายในประเทศ (1) 1.4

20,000.00

20,000.00

ค่าเฉลี่ยผลความพึง
พอใจ

99 โครงการปัจฌิมนิเทศนักศึกษาภูมิศาสตร์
ปีการศึกษา 2558 (1) 1.4

2,450.00

2,450.00

ต.ค.59-ก.ย.60 ความพึงพอใจ

สาขาวิชาภูมิศาสตร์

100 โครงการศึกษานอกสถานที่ภูมิศาสตร์
การท่องเที่ยว (1) 1.4

20,000.00

20,000.00

ต.ค.59-ก.ย.61 ความพึงพอใจ

สาขาวิชาภูมิศาสตร์

101 โครงการศึกษานอกสถานที่เมือง
เศรษฐกิจและพัฒนาภูมิภาค (1) 1.4

10,000.00

10,000.00

ต.ค.59-ก.ย.62 ความพึงพอใจ

สาขาวิชาภูมิศาสตร์

102 โครงการศึกษานอกสถานที่ภูมิศาสตร์
ประชากรและปริมาณวิเคราะห์ประจาปี
2560 (1) 1.4

10,000.00

10,000.00

ต.ค.59-ก.ย.63 ความพึงพอใจ

สาขาวิชาภูมิศาสตร์

103 โครงการศึกษานอกสถานที่ภูมิศาสตร์
มนุษย์และการเมืองประจาปี 2560 (1)
1.4

10,000.00

10,000.00

ต.ค.59-ก.ย.64 ความพึงพอใจ

สาขาวิชาภูมิศาสตร์

104 โครงการภูมิศาสตร์อาสาและส่งเสริม
จริยธรรม ประจาปี 2560 (1) 1.4

5,000.00

5,000.00

ต.ค.59-ก.ย.65 ความพึงพอใจ

สาขาวิชาภูมิศาสตร์

105 โครงการส่งเสริมระบบนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติงาน (1) 1.4

65,000.00

65,000.00

106 โครงการฝึกงานในห้องสมุดและศูนย์
สารสนเทศ (1) 1.4

20,000.00

20,000.00 ภาคฤดูร้อนปี
การศึกษา 2559

คะแนนประเมินความ สาขาวิชา
พึงพอใจ >=3.5
บรรณารักษศาสตร์

107 โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของ
นักศึกษาภาควิชาปรัชญา (1) 1.4

60,000.00

60,000.00 มค. - กย. 60

ความพึงพอใจ

108 โครงการสัมมนาศึกษาดูงานทั้งภายใน
และภายนอกสถานที่ ทางจิตวิทยาคลินิก
และจิตวิทยาการปรึกษา (1) 1.4

120,000.00

120,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60

109 โครงการศึกษาดูงานด้านจิตวิทยาสภาวะ
แวดล้อม (1) 1.4

60,000.00

60,000.00 พ.ย.-ธ.ค.59

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

สาขาวิชาจิตวิทยา

110 โครงการศึกษาดูงานด้านจิตวิทยา
อุตสาหกรรม (1) 1.4

15,000.00

15,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

สาขาวิชาจิตวิทยา

สาขาวิชาภาษารัสเซีย

สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์

สาขาวิชาปรัชญา

จานวนครั้งของการจัด สาขาวิชาจิตวิทยา
สัมมนา-ดูงาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
มธ.

แผนงาน/โครงการ
ศศ.

ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจานวนเงิน)
งบกองทุน

งบอุดหนุนป.ตรี

111 โครงการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา (1)
1.4

100,000.00

112 โครงการกิจกรรมค่ายภาษาและ
วัฒนธรรมภาษาอาเซียน ปี 2559 (1) 1.4

35,000.00

113 โครงการการจัดทัศนศึกษาประกอบ
รายวิชา (1) 1.4

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้หน่วยงาน งบพัฒนาโครงการ งบกองทุนวิจัย

รวมงบประมาณ วันที่จัดโครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)
100,000.00 ต.ค.-ธ.ค.59
ส.ค.-ก.ย.60

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ของโครงการฯ
นักศึกษาได้ฝึกงานใน
สถานที่ฝึกงาน

สาขาวิชาจิตวิทยา

35,000.00

ค่าเฉลี่ยผลความพึง
พอใจ

ภาษาในกลุ่มประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

20,000.00

20,000.00

ค่าเฉลี่ยผลความพึง
พอใจ

กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี

114 โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
สุนทรพจน์ภาษาเกาหลี (1) 1.4

25,000.00

25,000.00

ค่าเฉลี่ยผลความพึง
พอใจ

กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี

115 โครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร (1) 1.4

10,000.00

10,000.00

ค่าเฉลี่ยผลความพึง
พอใจ

กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี

116 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (1) 1.4

42,150.00

42,150.00

งานบัณฑิตศึกษา

117 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (ค่า
กิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรม
นักศึกษา) (1) 1.4

10,000.00

10,000.00

โครงการปริญญาเอก
สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์

118 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (โครงการจัดอบรม/ประชุม/
สัมมนา ฯลฯ) (1) 1.4

20,000.00

20,000.00

โครงการปริญญาเอก
สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์

119 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (1) 1.4

20,360.00

20,360.00

โครงการปริญญาเอก
สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์

120 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (ค่า
กิจกรรมนักศึกษาและการบรรยายทาง
วิชาการ) (1) 1.4

6,006.00

6,006.00

โครงการปริญญาโท
สาขาวิชาภาษาศาสตร์

121 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (1) 1.4

40,000.00

40,000.00

โครงการปริญญาโท
สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์

122 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (ค่าจัดอบรมและประชุมสัมมนา)
(1) 1.4

40,000.00

40,000.00

โครงการปริญญาโท
สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์

123 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (ค่าจัด
โครงการ/อบรม/สัมมนา) (1) 1.4

20,690.00

20,690.00

โครงการปริญญาโท
สาขาวิชาฝรั่งเศส
ศึกษา

124 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (ค่าจัด
โครงการอบรมสัมมนา) (1) 1.4

45,000.00

45,000.00

โครงการปริญญาโท
สาขาวิชาการแปล
ฝรั่งเศส - ไทย
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
มธ.

แผนงาน/โครงการ
ศศ.

ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจานวนเงิน)
งบกองทุน

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้หน่วยงาน งบพัฒนาโครงการ งบกองทุนวิจัย

รวมงบประมาณ วันที่จัดโครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ของโครงการฯ

125 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (ค่าจัด
โครงการอบรมสัมมนา) (1) 1.4

5,000.00

5,000.00

โครงการปริญญาโท
สาขาวิชาปรัชญา

126 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (1) 1.4

12,500.00

12,500.00

โครงการปริญญาโท
สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา

127 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (ค่าจัด
โครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา/เสวนา
(1) 1.4

40,000.00

40,000.00

โครงการปริญญาโท
สาขาวิชาภาษาไทย

128 เงินอุดหนุนกิจกรรมเสริมวิชาการ (ค่าจัด
โครงการกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน)
(1) 1.4

20,000.00

20,000.00

โครงการปริญญาโท
สาขาวิชาภาษาไทย

129 เงินอุดหนุนการส่งเสริมบรรยากาศทาง
วิชาการ (ค่าจัดโครงการส่งเสริม/
สนับสนุนการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ) (1) 1.2

20,000.00

20,000.00

โครงการปริญญาโท
สาขาวิชาภาษาไทย

130 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (ค่าจัด
โครงการอบรมและสัมมนาทางวิชาการ)
(1) 1.2

15,000.00

15,000.00

โครงการปริญญาโท
สาขาวิชาภาษาและ
วรรณคดีอังกฤษ

131 โครงการสนับสนุนนักศึกษาฝึกงานใน

358,700.00

358,700.00

300,000.00

300,000.00

ต่างประเทศ (Asia) (งบอุดหนุนป.ตรี*)
132 โครงการเสนอผลงานทางวิชาการของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (งบอุดหนุน
ป.ตรี*)
133 โครงการจิตอาสา "สนุกกับภาษาฝรั่งเศส
กับพี่ มธ." (1) 1.4

12,000.00

12,000.00 มกราคม 2560

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 3.51

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

134 โครงการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเอก
วิชาภาษาฝรั่งเศส (1) 1.4

25,000.00

25,000.00 Mar-60

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 3.51

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

135 โครงการแนะแนวการสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐาน
ยุโรป (1) 1.4

130,000.00

130,000.00 พฤศจิกายน 2559
และมีนาคม 2560

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

136 โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ประจาปีของสมาคมครูสอนภาษาฝรั่งเศส
แห่งประเทศไทย (1) 1.4

12,000.00

12,000.00 ธันวาคม 2559

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

14

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
มธ.

แผนงาน/โครงการ
ศศ.

ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจานวนเงิน)
งบกองทุน

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้หน่วยงาน งบพัฒนาโครงการ งบกองทุนวิจัย

รวมงบประมาณ วันที่จัดโครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ของโครงการฯ

137 โครงการสนับสนุนการฝึกภาคปฏิบัติของ
นักศึกษา (1) 1.4

29,000.00

29,000.00 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 บรรลุวัตถุประสงค์ของ สาขาวิชา
โครงการอย่างน้อย 80 ภาษาเยอรมัน
%

138 โครงการจิตอาสาและพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษา (1) 1.4

25,000.00

25,000.00 ภาคเรียนที่ 2

139 โครงการแนะแนวการเรียนและการ
เตรียมความพร้อม (1) 1.4

23,000.00

23,000.00 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 บรรลุวัตถุประสงค์ของ สาขาวิชา
โครงการอย่างน้อย 80 ภาษาเยอรมัน
%

140 โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้าง
ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา (1) 1.4

120,000.00

120,000.00 Aug-60

141 ทุนการศึกษา (1) 1.4

12,000.00

12,000.00 Jan-60

142 โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมประชุม
วิชาการ/อบรมสัมมนาสาหรับนักศึกษา
(1) 1.4

10,156.00

10,156.00 Apr-60

ค่าเฉลี่ยผลความพึง
พอใจ

สาขาวิชาภาษารัสเซีย

143 โครงการสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการหรือกิจกรรมด้านวิชาการ ศิลปะ
และวัฒนธรรม (1) 1.4

40,000.00

40,000.00 ต.ค.59 - ก.ย. 60

จานวนนักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม

สาขาวิชาภาษาไทย

144 โครงการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนของภาควิชาภาษาไทย (1)
1.4

13,175.00

13,175.00 ต.ค.59 - ก.ย. 60

รายวิชาที่จัดโครงการ สาขาวิชาภาษาไทย

145 โครงการค่ายภาษาจีน 4 สถาบัน (1) 1.4

30,000.00

30,000.00 Feb-60

ค่าเฉลี่ยผลความ
สารวจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
3.5 คะแนน

สาขาวิชาภาษาจีน

146 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน
(1) 1.4

15,000.00

15,000.00 ต.ค.-ธ.ค.2560

ค่าเฉลี่ยผลความ
สารวจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
3.5 คะแนน

สาขาวิชาภาษาจีน

ค่าเฉลี่ยผลความ
สารวจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
3.5 คะแนน

สาขาวิชาภาษาจีน

147 โครงการเรียนรู้ชุมชนจีนในไทยและ
อาเซียน (1) 1.4

150,000.00

150,000.00 Aug-60

บรรลุวัตถุประสงค์ของ สาขาวิชา
โครงการอย่างน้อย 80 ภาษาเยอรมัน
%

ค่าเฉลี่ยผลความพึง
พอใจ

สาขาวิชาภาษารัสเซีย
สาขาวิชาภาษารัสเซีย
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
มธ.

แผนงาน/โครงการ
ศศ.

ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจานวนเงิน)
งบกองทุน

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้หน่วยงาน งบพัฒนาโครงการ งบกองทุนวิจัย

รวมงบประมาณ วันที่จัดโครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ของโครงการฯ

148 โครงการส่งเสริมการสอบวัดระดับความรู้
ภาษาจีน (1) 1.4

45,000.00

45,000.00 Sep-60

ค่าเฉลี่ยผลความ
สารวจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
3.5 คะแนน

สาขาวิชาภาษาจีน

149 โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กับ
ชาวญี่ปุ่น (1) 1.4

60,000.00

60,000.00 1 ต.ค.59 - 30 ก.ย. ค่าเฉลี่ยผลสารวจ
60
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 3

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

150 โครงการทัศนศึกษา/ฝึกปฏิบัติ (1) 1.4

60,000.00

60,000.00 1 ต.ค.59 - 30 ก.ย. ค่าเฉลี่ยผลสารวจ
60
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 3

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

151 โครงการปฐมนิเทศ / ปัจฉิมนิเทศ (1) 1.4

10,000.00

10,000.00 1 ต.ค.59 - 30 ก.ย. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
60
น้อยกว่า 30 คน

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

152 โครงการศึกษาประวัติศาสตร์นอกสถานที่
(1) 1.4

27,081.00

27,081.00

สัดส่วนผลงานที่เสร็จ

สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์

153 โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
เพื่อเข้าสู่เอกประวัติศาสตร์ (1) 1.4

60,000.00

60,000.00

ผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์

154 โครงการกิจกรรมนักศึกษาภาควิชา
ประวัติศาสตร์ (1) 1.4

20,000.00

20,000.00

ผลความพึงพอใจ+
ผู้เข้าร่วม

สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์

155 โครงการจัดอบรม/เสวนาทางวิชาการสู่
สังคมสาหรับนักศึกษา (1) 1.4

20,000.00

20,000.00

ผลความพึงพอใจ+
ผู้เข้าร่วม

สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์

156 โครงการส่งเสริมความสามัคคี,กิจกรรม
รักการอ่าน (1) 1.4

20,000.00

20,000.00

มค. - กย. 60

จานวนผู้เข้าร่วม
สาขาวิชาปรัชญา
โครงการและความพึง
พอใจขอผู้เข้าร่วม
โครงการ

157 ทุนการศึกษา (1) 1.4

15,000.00

15,000.00

มค. - กย. 60

จานวนผู้เข้าร่วม
สาขาวิชาปรัชญา
โครงการและความพึง
พอใจขอผู้เข้าร่วม
โครงการ

158 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเอกปรัชญา
(1) 1.4

15,000.00

15,000.00

มค. - กย. 60

จานวนผู้เข้าร่วม
สาขาวิชาปรัชญา
โครงการและความพึง
พอใจขอผู้เข้าร่วม
โครงการ
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159 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเอกภาษา
และวรรณคดีอังกฤษรุ่นใหม่ (1) 1.4

10,000.00

10,000.00 ตค.59 - กย.60

จานวนผู้เข้าร่วม
สาขาวิชาภาษาและ
โครงการและความพึง วรรณคดีอังกฤษ
พอใจขอผู้เข้าร่วม
โครงการ

160 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเอกภาษา
และวรรณคดีอังกฤษ (1) 1.4

10,000.00

10,000.00 ตค.59 - กย.60

จานวนผู้เข้าร่วม
สาขาวิชาภาษาและ
โครงการและความพึง วรรณคดีอังกฤษ
พอใจขอผู้เข้าร่วม
โครงการ

161 โครงการสัมมนาวิชาการ (1) 1.4

49,762.00

49,762.00 ตค.59 - กย.61

จานวนผู้เข้าร่วม
สาขาวิชาภาษาและ
โครงการและความพึง วรรณคดีอังกฤษ
พอใจขอผู้เข้าร่วม
โครงการ

162 โครงการงานมัชฌิมนิเทศระดับปริญญา
ตรี (1) 1.4

20,000.00

20,000.00 ก.พ.-เม.ย.60

ความพึงพอใจในระดับ สาขาวิชาจิตวิทยา
3.51

163 โครงการงานปัจฉิมนิเทศระดับปริญญาตรี
(1) 1.4

100,000.00

100,000.00 พ.ค.-มิ.ย. 60

ความพึงพอใจในระดับ สาขาวิชาจิตวิทยา
3.51

164 โครงการนิเทศการฝึกงาน (1) 1.4

25,000.00

25,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60

นิเทศการฝึกงานครบ
ทุกหน่วยงาน

165 โครงการจัดกิจกรรมค่ายจับจิต (1) 1.4

80,000.00

80,000.00 ต.ค.59-พ.ย.59

ความพึงพอใจในระดับ สาขาวิชาจิตวิทยา
3.51

166 โครงการกิจกรรมนักศึกษาหลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
(1) 1.4

50,000.00

50,000.00 ต้นเดือนเมษายน
และปลายเดือน
สิงหาคม ปี2560

ประเมินความพึงพอใจ รศ.ปราณี อัศวภูษิต
>=3.5
กุล สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์

167 โครงการกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (1) 1.4

35,000.00

35,000.00 เดือนกุมภาพันธ์ถึง ประเมินความพึงพอใจ รศ.สุภาพร ภัทราคร
เดือนเมษายน 2560 >=3.5
ผศ.ไพโรจน์ เอี่ยม
ชัยมงคล สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์

168 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ (1) 1.4

5,000.00

5,000.00 เดือนกุมภาพันธ์ถึง ประเมินความพึงพอใจ อ.อนุรักษ์ อยู่วัง
เดือนเมษายน 2560 >=3.5
สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์

169 โครงการสัมมนาการบริหารหลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ประจาปี 2560 ตามกรอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา (1) 1.4

3,500.00

3,500.00 ช่วงภาคฤดูร้อนปี
การศึกษา 2559

สาขาวิชาจิตวิทยา

ประเมินความพึงพอใจ รศ.สีปาน ทรัพย์ทอง
>=3.5
สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์
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170 โครงการศึกษาแหล่งสารสนเทศและ
ศิลปวัฒนธรรม (1) 1.4

39,504.00

39,504.00 เดือนกุมภาพันธ์ถึง ประเมินความพึงพอใจ อ.อนุรักษ์ อยู่วัง
เดือนเมษายน 2560 >=3.5
สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์

171 โครงการสารวจภาคสนามเพื่อบูรณาการ
ความรู้ทางภูมิศาสตร์ (1) 1.4

60,000.00

60,000.00 ม.ค-พ.ค 60

ความพึงพอใจ

สาขาวิชาภูมิศาสตร์

172 โครงการศึกษานอกสถานที่ทางกายภาพ
(1) 1.4

30,000.00

30,000.00 ต.ค-ธ.ค 60

ความพึงพอใจ

สาขาวิชาภูมิศาสตร์

173 โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงานและ
พัฒนาทักษะทางอาชีพ (1) 1.4

2,000.00

2,000.00 ต.ค-ธ.ค 60

ความพึงพอใจ

สาขาวิชาภูมิศาสตร์

174 โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาภูมิศาสตร์
ปีการศึกษา 2560 (1) 1.4

2,722.00

2,722.00 ต.ค-ธ.ค 60

ความพึงพอใจ

สาขาวิชาภูมิศาสตร์

175 โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ
ให้แก่นักศึกษาใหม่สาขาภูมิศาสตร์ ปี
การศึกษา 2560 (1) 1.4

10,000.00

10,000.00 ก.ค-ส.ค 60

ความพึงพอใจ

สาขาวิชาภูมิศาสตร์

176 โครงการบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมจิต
อาสา (1) 1.4

29,697.00

29,697.00 Aug-60

แบบประเมินความพึง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
พอใจ

177 โครงการปฐมนิเทศ (1) 1.4

20,000.00

20,000.00 1 ต.ค.60

แบบประเมินความพึง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
พอใจ

178 โครงการปัจฉิมนิเทศ (1) 1.4

42,000.00

42,000.00 May-60

แบบประเมินความพึง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
พอใจ

179 โครงการค่ายทัศนศึกษา (1) 1.4

200,000.00

200,000.00 Feb-60

แบบประเมินความพึง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
พอใจ

180 โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต (1)
1.4

28,000.00

181 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (การ
แสดงดนตรีในสวน) (1) 1.4

200,000.00

200,000.00 Apr-60

แบบประเมินความพึง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
พอใจ

182 โครงการส่งเสริมวิชาการสาหรับ
นักศึกษา เพื่อประกอบอาชีพ (1) 1.4

70,000.00

70,000.00 Dec-59

แบบประเมินความพึง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
พอใจ

183 ทุนการศึกษา (1) 1.4

10,000.00

10,000.00 May-60

แบบประเมินความพึง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
พอใจ

184 โครงการกิจกรรมเพื่อนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ (1) 1.4

200,000.00

200,000.00 ต.ค 59-ก.ย 60

ค่าเฉลี่ยผลความพึง
พอใจ

สาขาวิชาภาษาศาสตร์

185 โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน (1)
1.4

46,833.00

46,833.00 ต.ค 59-ก.ย 60

ค่าเฉลี่ยผลความพึง
พอใจ

สาขาวิชาภาษาศาสตร์

186 โครงการกิจกรรมฝึกทักษะงานวิจัยทาง
ภาษาศาสตร์ภาคสนาม (1) 1.4

50,000.00

50,000.00 ต.ค 59-ก.ย 60

ค่าเฉลี่ยผลความพึง
พอใจ

สาขาวิชาภาษาศาสตร์

28,000.00 1 พ.ย.60

แบบประเมินความพึง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
พอใจ
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187 ทุนการศึกษา (1) 1.4

100,000.00

100,000.00 ปีงบประมาณ 2560 จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของ
จานวนเป้าหมาย

โครงการอังกฤษอเมริกันศึกษา

188 โครงการกิจกรรมนักศึกษา (1) 1.4

402,010.00

402,010.00 ปีงบประมาณ 2560 จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของ
จานวนเป้าหมาย

โครงการอังกฤษอเมริกันศึกษา

189 โครงการกิจกรรมอาสา (1) 1.4

100,000.00

100,000.00

แบบประเมินความพึง โครงการเอเชีย
พอใจ
ตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา

190 โครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
(1) 1.4

120,000.00

120,000.00

แบบประเมินความพึง โครงการเอเชีย
พอใจ
ตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา

191 โครงการส่งเสริมเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้
เพื่อนักศึกษา (1) 1.4

120,000.00

120,000.00

แบบประเมินความพึง โครงการเอเชีย
พอใจ
ตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา

192 ทุนการศึกษา (1) 1.4

100,000.00

100,000.00

แบบประเมินความพึง โครงการเอเชีย
พอใจ
ตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา

193 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนนอก
สถานที่และกิจกรรมนักศึกษา (1) 1.4

208,840.00

208,840.00

แบบประเมินความพึง โครงการเอเชีย
พอใจ
ตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา

194 โครงการเปิดบ้านศิลป์ (1) 1.4

20,000.00

20,000.00

แบบประเมินความพึง โครงการเอเชีย
พอใจ
ตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา

195 โครงการทัศนศึกษาการทางานภาคธุรกิจ
การบริการ (1) 1.4

106,000.00

196 โครงการสัมมนาแนะแนวการประกอบ
อาชีพสาหรับนักศึกษาโครงการรัสเซีย
ศึกษา (1) 1.4

9,000.00

106,000.00 ก.พ. 2560 , มี.ค.
2560

9,000.00 Nov-59

ค่าเฉลี่ยผลสารวจ
โครงการรัสเซียศึกษา
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ,
จานวนผลผลิตหรือ
ผลงานที่ได้จากการจัด
โครงการ
ค่าเฉลี่ยผลสารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการรัสเซียศึกษา
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197 โครงการทาอาหารรัสเซียและจัดโต๊ะแบบ
รัสเซีย (1) 1.4

22,000.00

22,000.00 Mar-60

จานวนผลผลิตหรือ
โครงการรัสเซียศึกษา
ผลงานที่ได้จากการจัด
โครงการ

198 โครงการ Charity "ชอป แชร์ ชิลล์" ขาย
ของมือสองเพื่อผู้ยากไร้ ครั้งที่ 4" (1) 1.4

14,500.00

14,500.00 Mar-60

ค่าเฉลี่ยผลสารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการรัสเซียศึกษา

199 โครงการ Dean's List ประเภทเรียนดี
และประเภทกิจกรรมเด่น (1) 1.4

75,000.00

75,000.00 Feb-60

ค่าเฉลี่ยผลสารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการรัสเซียศึกษา

200 ค่ายภาษารัสเซีย Inspired & Fun
Russian Camp (1) 1.4

70,000.00

70,000.00 Mar-60

ค่าเฉลี่ยผลสารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ,
ความก้าวหน้าของผล
การดาเนินงาน

โครงการรัสเซียศึกษา

201 โครงการสัมมนาผลงานภาคนิพนธ์ของ
นักศึกษา (1) 1.4

10,000.00

10,000.00 Feb-60

ค่าเฉลี่ยผลสารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการรัสเซียศึกษา

202 โครงการถ่ายทอดประสบการณ์และ
เตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษาระยะ
สั้นที่ประเทศรัสเซีย (1) 1.4

10,000.00

10,000.00 Nov-59

ค่าเฉลี่ยผลสารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการรัสเซียศึกษา

203 โครงการปัจฉิมนิเทศรัสเซียศึกษา (1) 1.4

130,000.00

130,000.00 Apr-60

ค่าเฉลี่ยผลสารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการรัสเซียศึกษา

204 โครงการวันแรกพบรัสเซียศึกษา
(Russian First Date) ปฐมนิเทศรัสเซีย
ศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าการศึกษา (1) 1.4

100,000.00

100,000.00 Aug-60

ค่าเฉลี่ยผลสารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการรัสเซียศึกษา

205 โครงการทัศนศึกษาสถานที่
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยรัสเซีย
(1) 1.4

60,000.00

60,000.00 Jan-60

ค่าเฉลี่ยผลสารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการรัสเซียศึกษา

206 โครงการการแสดงศิลปวัฒนธรรมรัสเซีย
(1) 1.4

107,980.00

107,980.00 พ.ย. 2559, ม.ค. จานวนผลผลิตหรือ
โครงการรัสเซียศึกษา
2560, ก.พ. 2560, ผลงานที่ได้จากการจัด
มี.ค. 2560, เม.ย. โครงการ
2560
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
มธ.

แผนงาน/โครงการ
ศศ.

ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจานวนเงิน)
งบกองทุน

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้หน่วยงาน งบพัฒนาโครงการ งบกองทุนวิจัย

รวมงบประมาณ วันที่จัดโครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ของโครงการฯ

207 โครงการศึกษานอกสถานที่ทาง
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม (1)
1.4

30,000.00

30,000.00

โครงการการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
(หลักสูตรนานาชาติ)

208 โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาในหลักสูตร (1) 1.4

40,000.00

40,000.00

โครงการการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
(หลักสูตรนานาชาติ)

209 โครงการศิลปศาสตร์วิชาการ (1) 1.4

20,000.00

20,000.00

โครงการการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
(หลักสูตรนานาชาติ)

210 โครงการสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนาเข้าร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศ
(1) 1.4

100,000.00

100,000.00

โครงการการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
(หลักสูตรนานาชาติ)

211 โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน (1) 1.4

59,460.00

59,460.00

โครงการการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
(หลักสูตรนานาชาติ)

212 ทุนการศึกษา (1) 1.4

40,000.00

40,000.00 ปีงบประมาณ 2560 นักศึกษาได้รับ
ทุนการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์

โครงการวิเทศคดี
ศึกษา (อาเซียน-จีน)

213 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร (1) 1.4

102,050.00

102,050.00 ปีงบประมาณ 2560 นักศึกษาได้รับการ
โครงการวิเทศคดี
ส่งเสริมและสนับสนุน ศึกษา (อาเซียน-จีน)
ภาคปฏิบัติ

214 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (โครงการการบรรยายพิเศษโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอังกฤษ - อเมริกันศึกษา
หรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจ สังคมการเมืองของโลก) (2) 1.4

10,000.00

10,000.00 ปีงบประมาณ 2560 จานวนผู้สนใจเข้าร่วม โครงการอังกฤษ โครงการต้องไม่น้อย อเมริกันศึกษา
กว่าร้อยละ 80 ของ
จานวนเป้าหมาย

215 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญา
ตรี (โครงการมอบทุนการศึกษาแก่
นักศึกษา) (2) 1.4

20,000.00

20,000.00

โครงการรัสเซียศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
มธ.

แผนงาน/โครงการ
ศศ.

ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจานวนเงิน)
งบกองทุน

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้หน่วยงาน งบพัฒนาโครงการ งบกองทุนวิจัย

รวมงบประมาณ วันที่จัดโครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ของโครงการฯ

216 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา(โครงการ
จัดซุ้มแสดงความยินดีบัณฑิต) (3) 1.4

15,000.00

15,000.00

โครงการรัสเซียศึกษา

217 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญา
ตรี (ทุนเรียนดี) (3) 1.4

120,000.00

120,000.00

โครงการการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

218 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (โครงการ
จัดงานแสดงความยินดีกับบัณฑิต) (3) 1.4

60,000.00

60,000.00

โครงการการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

219 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (โครงการ
จัดซุ้มรับปริญญา) (3) 1.4

20,000.00

20,000.00

โครงการการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

220 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (โครงการเปิดบ้านศิลป์) (3) 1.4

20,000.00

20,000.00 งบประมาณปี 2560 สามารถดาเนินงานได้
ตามวัตถุประสงค์

ค. วิเทศคดีศึกษา
(อาเซียน-จีน)

221 โครงการศิลปศาสตร์วิชาการ (1) 1.4

250,000.00

250,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

222 โครงการค่ายวิชาการศิลปศาสตร์เพื่อ
พัฒนาสังคม (1) 1.4

100,000.00

100,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

223 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และ
ผู้ปกครอง (1) 1.4

110,000.00

110,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

224 โครงการวันแรกพบ (1) 1.4

150,000.00

150,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

20,000.00

20,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

380,000.00

380,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

227 โครงการกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษา (1)
1.4

50,000.00

50,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

228 โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
นักศึกษาก่อนออกไปทางานและหรือ
ศึกษาต่อ (1) 1.4

100,000.00

100,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

229 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (1) 1.4

140,000.00

140,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

230 โครงการสารวจสถานที่เพื่อจัดโครงการ
จิตอาสา (1) 1.4

20,000.00

20,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

231 โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน คณะ
ศิลปศาสตร์ (1) 1.4

200,000.00

200,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

232 โครงการจิตอาสาเพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ คณะศิลปศาสตร์ (1)
1.4

120,000.00

120,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

225 โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาคณะศิลป
ศาสตร์ (1) 1.4
226 โครงการสืบสานตานานศิลป์ (1) 1.4
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์
มธ.

แผนงาน/โครงการ
ศศ.

ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจานวนเงิน)
งบกองทุน

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้หน่วยงาน งบพัฒนาโครงการ งบกองทุนวิจัย

รวมงบประมาณ วันที่จัดโครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ของโครงการฯ

233 โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (1)
1.4

100,000.00

100,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

234 กิจกรรมพัฒนากองสันทนาการและ
ประกวดร้องเพลงเชียร์คณะศิลปศาสตร์
(1) 1.4

50,000.00

50,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

140,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

140,000.00
100,000.00

100,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

237 โครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการให้
ทุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ (1) 1.4

173,000.00

173,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

238 โครงการฝึกทักษะการทางานและการ
จ้างนักศึกษาช่วยงานของฝ่ายการ
นักศึกษา (1) 1.4

30,000.00

30,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

239 โครงการให้รางวัลสาหรับนักศึกษาเรียนดี
นักศึกษาทากิจกรรมดีเด่นนักศึกษา
ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะศิลปศาสตร์ (1)
1.4

70,000.00

70,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

240 โครงการสัมมนาผู้นานักศึกษาคณะศิลป
ศาสตร์ (1) 1.4

270,000.00

270,000.00

ฝ่ายการนักศึกษา

241 โครงการพิเศษสัญจรโรงเรียนมัธยมศึกษา
(1) 1.4

100,000.00

100,000.00

โครงการพิเศษ

242 โครงการสานสัมพันธ์โครงการพิเศษ (1)
1.4

100,000.00

100,000.00

โครงการพิเศษ

243 โครงการพิเศษอาสา (1) 1.4

150,000.00

150,000.00

โครงการพิเศษ

235 กิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาคณะศิลป
ศาสตร์ (1) 1.4
236 โครงการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์กับ
สถาบันการศึกษาภายนอกคณะศิลป
ศาสตร์ (1) 1.4

244 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (โครงการ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์) (3) 1.4

15,000.00

15,000.00

โครงการรัสเซียศึกษา

245 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (โครงการรัสเซียศึกษาวิชาการ)
(3) 1.4

20,000.00

20,000.00

โครงการรัสเซียศึกษา

246 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (โครงการศิลปศาสตร์วิชาการ)
(3) 1.4

20,000.00

20,000.00

โครงการการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
มธ.

แผนงาน/โครงการ
ศศ.

1.5 ติดตามผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา
ตามGREATS

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างสรรค์งานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนา
ต่อสังคมไทยและสังคมโลก

ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจานวนเงิน)
งบกองทุน

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้หน่วยงาน งบพัฒนาโครงการ งบกองทุนวิจัย

รวมงบประมาณ วันที่จัดโครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ของโครงการฯ

247 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (โครงการสารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี) (2) 1.5

100,000.00

100,000.00

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ รองคณบดีฝ่าย
ไม่น้อยกว่า 3.50
วิชาการ + ประธาน
บริหารหลักสูตร
ปริญญาตรี

248 เงินอุดหนุนโครงการสารวจความพึงพอใจ
ของผู้สาเร็จการศึกษา (โครงการสารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต) (2) 1.5

100,000.00

100,000.00

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ผอ.บัณฑิตศึกษา
ของนักศึกษาหรือ
บัณฑิตใหม่ไม่น้อยกว่า
3.50

249 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (โครงการเพิ่มพูนทักษะทาง
วิชาการหรือการวิจัยแก่นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา) (2) 1.2

300,000.00

300,000.00

ผอ.บัณฑิตศึกษา

150,000.00

150,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และการพัฒนา

300,000.00

300,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และการพัฒนา

แผนงานวิจัย (4)
ผลิตผลงานวิจัย และ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล และนาไปใช้
ประโยชน์อย่าง บูรณาการ
และยั่งยืน (มธ.)

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผล 250 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มี
งานวิจัย และนวัตกรรม ที่ท้าทาย
มาตรฐานระดับสากล (โครงการพัฒนา
ทันสมัย และสอดคล้องกับนโยบาย
งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางศิลป
รัฐบาล (ตามโมเดลประเทศไทย 4.0)
ศาสตร์จากนักวิชาการอาคันตุกะ (จัด
และปัญหาของประเทศ โดยเน้น
เสวนาและอบรมฯลฯ)) (4) 2.1
แนวทาง ดังนี้
2.1.1.Digital, Internet of Things &
Convergence
2.1.2 Creative, Culture, High
Value Services

251 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มี
มาตรฐานระดับสากล (โครงการพัฒนา
ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับ
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ)
(4) 2.1
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์
มธ.

แผนงาน/โครงการ
ศศ.

ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจานวนเงิน)
งบกองทุน

252 เงินอุดหนุนการดาเนินงานด้านวิจัย
(โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ราช
นครินทร์)(เช่น จัดหาอุปกรณ์สานักงาน,
ค่าจดโดเมนเนมเว็บไซต์ศูนย์ฯ,พัฒนา
ระบบ digital humanities และการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง) (4) 2.1

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้หน่วยงาน งบพัฒนาโครงการ งบกองทุนวิจัย
200,000.00

253 เงินอุดหนุนการดาเนินงานด้านวิจัย
(โครงการสนับสนุนการวิจัยและการเขียน
ตารา สาหรับอาจารย์ประจาโครงการฯ)
(4) 2.1

200,000.00

120,000.00

254 เงินอุดหนุนการดาเนินงานด้านวิจัย
(โครงการส่งเสริมการทาวิจัย) (4) 2.1

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ของโครงการฯ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และการพัฒนา

120,000.00 ปีงบประมาณ 2560 อาจารย์ประจา
โครงการอังกฤษ โครงการฯ ผลิต
อเมริกันศึกษา
งานวิจัยและตาราที่มี
คุณภาพและได้รับการ
ตีพิมพ์

20,000.00

255 โครงการจัดประชุม/สัมมนา/อบรม/

รวมงบประมาณ วันที่จัดโครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

20,000.00
1,120,000.00

1,120,000.00

โครงการรัสเซียศึกษา

งานศูนย์วิจัย

กิจกรรมด้านการวิจัย (4) 2.1 (งบ
กองทุนวิจัยคณะฯ)
2.2 บูรณาการ (Integration)
งานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นสหสาขา
(Multidisciplinary)/สหวิทยาการ
(Interdisciplinary) โดยมุ่งเน้นการ
วิจัย/นวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม เพื่อ
นาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
และมุ่งตอบปัญหาสังคม/แก้ไขปัญหา
ของประเทศ

256 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (โครงการสนับสนุนการเข้าร่วม
กิจกรรมวิชาการ) (4) 2.2

257 ทุนสนับสนุนการทาวิจัยของคณะศิลป

100,000.00

100,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และการพัฒนา

5,000,000.00

5,000,000.00

งานศูนย์วิจัย

2,500,000.00

2,500,000.00

งานศูนย์วิจัย

ศาสตร์ (4) 2.2 (งบกองทุนวิจัย
คณะฯ)
258 ทุนสนับสนุนการนาเสนอผลงาน

วิชาการในประเทศและต่างประเทศ
ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
(4) 2.2
(งบกองทุนวิจัย
คณะฯ)
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์
มธ.

แผนงาน/โครงการ
ศศ.

2.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานวิจัย/นวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน

ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจานวนเงิน)
งบกองทุน

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้หน่วยงาน งบพัฒนาโครงการ งบกองทุนวิจัย

รวมงบประมาณ วันที่จัดโครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ของโครงการฯ

259 เงินอุดหนุนการตีพิมพ์/เผยแพร่
ผลงานวิจัย (โครงการสนับสนุนและจัดทา
วารสารและสื่อสิ่งพิมพ์วิชาการ (วารสาร
ต่างๆ ของคณะ)) (4) 2.3

1,000,000.00

1,000,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และการพัฒนา

260 เงินอุดหนุนการตีพิมพ์/เผยแพร่
ผลงานวิจัย (โครงการส่งเสริมและ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยและ
งานแปล) (4) 2.3

500,000.00

500,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และการพัฒนา

261 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (โครงการนาเสนอและตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา) (4) 2.3

300,000.00

300,000.00

ผอ.บัณฑิตศึกษา

185,000.00

185,000.00

งานศูนย์วิจัย

200,000.00

200,000.00

งานศูนย์วิจัย

500,000.00

500,000.00

งานศูนย์วิจัย

150,000.00

150,000.00

งานศูนย์วิจัย

100,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์

262 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกการทา

วิจัยคณะศิลปศาสตร์ (4) 2.3 (งบ
กองทุนวิจัยคณะฯ)
263 โครงการจัดทาคูม่ ือวิจัย (4) 2.3 (งบ

กองทุนวิจัยคณะฯ)
264 ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย

และบทความวิชาการของคณาจารย์
(4) 2.3 (งบกองทุนวิจัยคณะฯ)
265 ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย

และบทความวิชาการของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (4) 2.3 (งบ
กองทุนวิจัยคณะฯ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ

4 แผนงานวิจัย (4)
ผลักดันให้เกิดการสร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการ การสร้าง
งานวิจัย และนวัตกรรม ทั้ง
ภายในและ ภายนอกประเทศ
ทั้งระดับหน่วยงานและระดับ
บุคคล (มธ.)

3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การวิจัย กับมหาวิทยาลัยชั้นนาใน
ต่างประเทศที่เชี่ยวชาญใน 8 เรื่อง

266 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มี
มาตรฐานระดับสากล (โครงการต้อนรับ/
รับรองอาคันตุกะชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ) (4) 3.1

100,000.00
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์
มธ.

แผนงาน/โครงการ
ศศ.

ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจานวนเงิน)
งบกองทุน

267 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มี
มาตรฐานระดับสากล (โครงการ
แลกเปลี่ยนอาคันตุกะต่างประเทศ
(visiting professor+fellowship)) (4)
3.1

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้หน่วยงาน งบพัฒนาโครงการ งบกองทุนวิจัย
1,200,000.00

268 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มี
มาตรฐานระดับสากล (โครงการพัฒนา
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศ) (4) 3.1

รวมงบประมาณ วันที่จัดโครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ของโครงการฯ

1,200,000.00

120,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์

120,000.00 ปีงบประมาณ 2560 มีความร่วมมือทาง
วิชาการกับ
มหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ

โครงการอังกฤษ อเมริกันศึกษา

คณบดี

3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
269 เงินอุดหนุนงบเจรจาธุรกิจและการ
วิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนาใน
ประชุมนานาชาติ (โครงการเจรจาธุรกิจ)
ต่างประเทศ ในเรื่องการจัดการศึกษา
(4) 3.2
หลักสูตรนานาชาติทั้งระดับปริญญาตรี

800,000.00

800,000.00

270 โครงการความร่วมมือด้านกิจกรรมทาง
วิชาการกับ ม.คู่สัญญา (โครงการลงนาม
ติดตามและพัฒนา MOU กับ
มหาวิทยาลัยคู่สัญญา) (4) 3.2

1,000,000.00

1,000,000.00

271 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มี
มาตรฐานระดับสากล (โครงการพัฒนา
ความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (4) 3.2

300,000.00

300,000.00

ผอ.บัณฑิตศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์

272 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มี
มาตรฐานระดับสากล (โครงการสร้าง
และพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษากับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ) (4) 3.2

146,000.00

146,000.00

โครงการรัสเซียศึกษา

273 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มี
มาตรฐานระดับสากล (โครงการ
สนับสนุนการเข้าร่วมประชุม/อบรม/
สัมมนาและนาเสนอผลงานทางวิชาการ
สาหรับอาจารย์และนักศึกษา) (4) 3.2

125,000.00

125,000.00 ปีงบประมาณ 2560 พัฒนาด้านวิชาการ
ของอาจารย์และ
นักศึกษา

โครงการอังกฤษ อเมริกันศึกษา
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์
มธ.

แผนงาน/โครงการ
ศศ.

3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการและวิจัย จากประชาคม
มหาวิทยาลัย และ/หรือภาคีภายนอก
เพื่อเป็นหุ้นส่วนในการสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ และวิจัย และ/
หรือ ถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่ชุมชน
และสังคม

ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจานวนเงิน)
งบกองทุน

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้หน่วยงาน งบพัฒนาโครงการ งบกองทุนวิจัย

รวมงบประมาณ วันที่จัดโครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ของโครงการฯ

274 เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือด้าน
กิจกรรมทางวิชาการ (โครงการสร้าง
ความร่วมมือทางวิชาการหรือกิจกรรม
พิเศษ) (4) 3.3

800,000.00

800,000.00

คณบดี

275 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มี
มาตรฐานระดับสากล (โครงการพัฒนา
ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับ
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ)
(4) 3.3

300,000.00

300,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และการพัฒนา

276 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มี
มาตรฐานระดับสากล (โครงการประชุม
ทางวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาการ
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ) (4) 3.3

600,000.00

600,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

277 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มี
มาตรฐานระดับสากล (โครงการจัด
ประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงานใน
ต่างประเทศ (ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน
ในต่างประเทศ)) (4) 3.3

40,000.00

40,000.00 งบประมาณปี 2560 สามารถดาเนินงานได้
ตามวัตถุประสงค์

ค. วิเทศคดีศึกษา
(อาเซียน-จีน)

278 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มี
มาตรฐานระดับสากล (โครงการเจรจา
ธุรกิจ/ประชุม สัมมนา) (4) 3.3

300,000.00

300,000.00

279 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มี
มาตรฐานระดับสากล (โครงการ
แลกเปลี่ยน Visiting Scholars) (4) 3.3

50,000.00

50,000.00

โครงการเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา

280 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มี
มาตรฐานระดับสากล (โครงการสร้าง
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
นักศึกษาในอาเซียน) (4) 3.3

55,000.00

55,000.00

โครงการเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา

โครงการการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
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มธ.

แผนงาน/โครงการ
ศศ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4

ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจานวนเงิน)
งบกองทุน

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้หน่วยงาน งบพัฒนาโครงการ งบกองทุนวิจัย

รวมงบประมาณ วันที่จัดโครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ของโครงการฯ

281 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มี
มาตรฐานระดับสากล (โครงการประชุม
ทางวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาการ
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ) (4) 3.3

100,000.00

100,000.00

โครงการรัสเซียศึกษา

282 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มี
มาตรฐานระดับสากล (โครงการสมทบ
ค่าใช้จ่ายสาหรับนักศึกษาในโครงการที่
ไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ) (4) 3.3

100,000.00

100,000.00 งบประมาณปี 2560 สามารถดาเนินงานได้
ตามวัตถุประสงค์

ค. วิเทศคดีศึกษา
(อาเซียน-จีน)

283 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มี
มาตรฐานระดับสากล (โครงการประชุม/
อบรม/สัมมนา/ดูงาน/เจรจาเพื่อประสาน
ทางวิชาการ) (4) 3.3

130,000.00

130,000.00

โครงการเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา

284 เงินอุดหนุนการตีพิมพ์/เผยแพร่
ผลงานวิจัย (โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการใน
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ) (4)
3.3

50,000.00

50,000.00 ปีงบประมาณ 2560 ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจา
โครงการฯได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่

โครงการอังกฤษ อเมริกันศึกษา

285 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (โครงการการนาเสนองาน
วิชาการของนักศึกษาและจัดทา
Proceedings) (2) 3.3

40,000.00

40,000.00 พย 58, มิย 59

หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

ปริมาณผลงาน
วิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ของ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

5 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม (5)
6 แผนงานบริการสุขภาพ (6)

มุ่งเน้นคุณภาพการ
ให้บริการวิชาการและ
บริการสุขภาพที่ได้
มาตรฐานสากล

1. คณะฯ สามารถนาความรู้ที่
ได้จากการบริการทางวิชาการ
มาบูรณาการในการเรียนการ
สอนหรือการวิจัย และสังคม
ได้รับประโยชน์จากความ
เชี่ยวชาญของคณะฯ (มธ.)
2 .เพื่อ
ให้บริการวิชาการที่หลากหลาย
ด้วยคุณภาพแก่ชุมชนและ
สังคม (มธ.)

4.1 ส่งเสริมให้มี
การบูรณาการ
การให้บริการ
วิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรมแก่
ชุมชนและสังคม
อย่างยั่งยืน

4.1 สร้าง
นวัตกรรมการ
ให้บริการวิชาการ
(ศศ)

286 เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม (เงินอุดหนุนโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการเรียน
การสอน/การวิจัย) (5) 4.1

300,000.00

300,000.00

รองคณบดีฝ่ายการ
คลังและบริการสังคม
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กลยุทธ์
มธ.

แผนงาน/โครงการ
ศศ.

ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจานวนเงิน)
งบกองทุน

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้หน่วยงาน งบพัฒนาโครงการ งบกองทุนวิจัย

รวมงบประมาณ วันที่จัดโครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

287 เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม (โครงการพัฒนารูปแบบทาง
วิชาการแก่สังคม) (5) 4.1

100,000.00

100,000.00

288 เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือด้าน
กิจกรรมทางวิชาการ (โครงการศิลป์
เสวนา) (5) 4.1

200,000.00

200,000.00

289 เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม (โครงการบริการวิชาการแก่สังคม)
(5) 4.1

15,000.00

15,000.00

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ของโครงการฯ
รองคณบดีฝ่ายการ
คลังและบริการสังคม
ค่าเฉลี่ยความรู้ที่
เพิ่มขึ้นของผู้เข้าร่วม
เสวนาในแต่ละครั้ง
มากกว่าร้อยละ 20

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

โครงการรัสเซียศึกษา

4.2 สร้างมูลค่าเพิ่ม/ สื่อสาร
การตลาดด้านการให้บริการวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5

7 แผนงานส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และ
กีฬา (7)
8 แผนงานบริหาร (8)
9 แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (9)
10 แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา (10)
11 รายจ่ายอื่น (11)

มุ่งสู่ความมั่นคง และยั่งยืน 1. พัฒนาระบบงานและ
5.1 นาเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือใน
ด้วยการบริหารจัดการที่ ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ การปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงาน
ทันสมัย
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ให้มีประสิทธิภาพสูง
(มธ.)
2. บุคลากรและนักศึกษา
ตระหนักในคุณค่าของไทย
ตลอดจนมีจิตสาธารณะและ
ความรับผิดชอบ
(ศศ.)

290 เงินอุดหนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) (โครงการจัดทาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานคณะศิลป
ศาสตร์ (8) 5.1

3,050,000.00

3,050,000.00

291 เงินอุดหนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) (โครงการติดตั้งระบบ
Wifi ห้องพักอาจารย์ ท่าพระจันทร์) (8)
5.1

500,000.00

500,000.00

ผช.คณบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา

ผช.คณบดีฝ่าย
ประชาสัมพันธ์
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มธ.

แผนงาน/โครงการ
ศศ.

5.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง

ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจานวนเงิน)
งบกองทุน

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้หน่วยงาน งบพัฒนาโครงการ งบกองทุนวิจัย

รวมงบประมาณ วันที่จัดโครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ของโครงการฯ

292 เงินอุดหนุนโครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา(โครงการจ่ายเงินสนับสนุนการ
ทาผลงานประกันคุณภาพการศึกษา)
(10) 5.1

300,000.00

300,000.00

รองคณบดีฝ่าย
มาตรฐานการศึกษา

293 เงินอุดหนุนโครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา(โครงการเตรียมความพร้อม
สาหรับการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
ความเป็นเลิศ) (10) 5.1

200,000.00

200,000.00

รองคณบดีฝ่าย
มาตรฐานการศึกษา

294 เงินอุดหนุนสาหรับการบริหาร (โครงการ
อบรมสัมมนาให้ความรู้เรื่องการผลักดัน
ให้แผนฯบรรลุตามวิสัยทัศน์ (เผื่อ
ภาควิชาฯ)) (8) 5.1

500,000.00

500,000.00

ผช.คณบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา

295 เงินอุดหนุนสาหรับการบริหาร (โครงการ
ให้ความรู้เรื่องการจัดทาแผนบริหารความ
เสี่ยงและโครงการจัดทาแผนบริหารความ
เสี่ยงระดับคณะ) (8) 5.1

100,000.00

100,000.00

ผช.คณบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา

296 เงินอุดหนุนสาหรับการบริหาร (โครงการ
จัดการความรู้ระดับคณะ ภาควิชาและ
โครงการพิเศษและสายสนับสนุน) (8)
5.1

350,000.00

350,000.00

ผช.คณบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา

297 เงินอุดหนุนโครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา(โครงการพัฒนาและสร้าง
นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา) (10) 5.1

100,000.00

100,000.00

รองคณบดีฝ่าย
มาตรฐานการศึกษา

298 เงินอุดหนุนโครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา (โครงการกิจกรรมด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา) (10) 5.1

950,000.00

950,000.00

รองคณบดีฝ่าย
มาตรฐานการศึกษา

90,000.00

90,000.00

รองคณบดีฝ่าย
บริหารทั่วไป

1,200,000.00

1,200,000.00

รองคณบดีฝ่าย
บริหารทั่วไป

299 โครงการสนับสนุนการขอตาแหน่ง
ชานาญการพิเศษของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ (8) 5.2
300 เงินอุดหนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทเอก (เงินสมทบอุดหนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ
จานวน 4 ทุน (ทุนละ 300,000 บาท)
(8) 5.2

31

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
มธ.

แผนงาน/โครงการ
ศศ.

5.3 พัฒนาการบริหารจัดการให้
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจานวนเงิน)
งบกองทุน

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้หน่วยงาน งบพัฒนาโครงการ งบกองทุนวิจัย

รวมงบประมาณ วันที่จัดโครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ของโครงการฯ

301 เงินอุดหนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทเอก (เงินอุดหนุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท ณ ต่างประเทศ) (8) 5.2

1,500,000.00

1,500,000.00

รองคณบดีฝ่าย
บริหารทั่วไป

302 เงินอุดหนุนการศึกษาต่อระดับปริญญา
โท-เอก (โครงการศึกษาต่อระดับปริญญา
โท ในประเทศด้วยทุนส่วนตัว) (8) 5.2

100,000.00

100,000.00

รองคณบดีฝ่าย
บริหารทั่วไป

303 เงินอุดหนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทเอก (โครงการอุดหนุนหน่วยกิตของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท) (8) 5.2

200,000.00

200,000.00

รองคณบดีฝ่าย
บริหารทั่วไป

304 โครงการฝึกอบรม/สัมมนา (โครงการ
สัมมนาอาจารย์ใหม่) (8) 5.2

150,000.00

150,000.00

รองคณบดีฝ่าย
บริหารทั่วไป

305 โครงการฝึกอบรม/สัมมนา (โครงการ
สัมมนาเพื่อการบริหารสายสนับสนุน
วิชาการ) (8) 5.3

200,000.00

200,000.00

รองคณบดีฝ่าย
บริหารทั่วไป

1,400,000.00

1,400,000.00

รองคณบดีฝ่าย
บริหารทั่วไป

306 โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์สาหรับ
ห้องประชุม ที่คณะศิลปศาสตร์ ท่า
พระจันทร์และศูนย์รังสิต (8) 5.3
307 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (โครงการEnglish
Department Talk Series) (7) 5.3

20,000.00

20,000.00 ตลอดปีงบประมาณ

หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

308 เงินอุดหนุนสาหรับการบริหาร
(โครงการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์) (8) 5.3

25,000.00

25,000.00

โครงการรัสเซียศึกษา

309 โครงการพัฒนาบุคลากร (โครงการ
อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษหรือ
พัฒนาด้านการจัดการสานักงาน
(โครงการอบรมหรือสัมมนาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร)) (9) 5.3

15,000.00

15,000.00 ปีงบประมาณ 2560 บุคลากรสายสนับสนุน โครงการอังกฤษ ของโครงการฯ ได้รับ อเมริกันศึกษา
การพัฒนาความรู้
ความสามารถ

310 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ (โครงการศึกษา/ดูงาน/ทัศน
ศึกษาสาหรับบุคลากร) (9) 5.3

75,000.00

75,000.00

โครงการเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา

311 โครงการพัฒนาบุคลากร (9) 5.3

25,000.00

25,000.00

โครงการรัสเซียศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
มธ.

แผนงาน/โครงการ
ศศ.

ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจานวนเงิน)
งบกองทุน

งบอุดหนุนป.ตรี

งบอุดหนุนป.โท งบรายได้หน่วยงาน งบพัฒนาโครงการ งบกองทุนวิจัย

312 โครงการพัฒนาบุคลากร (โครงการศึกษา
อบรมสัมมนาของเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนา
ทักษะการทางาน) (9) 5.3

50,000.00

รวมงบประมาณ วันที่จัดโครงการ
(โปรดระบุวัน
เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ของโครงการฯ

50,000.00

โครงการการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

5.4 สร้างระบบและกลไกในการดูแล
และรักษาสิ่งแวดล้อม
5.5 มุ่งสร้าง Branding และคงไว้
ซึ่งอัตลักษณ์ธรรมศาสตร์เผยแพร่
ผลงานที่สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย

313 ค่าโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ (8) 5.5

300,000.00

300,000.00

ผช.คณบดีฝ่าย
ประชาสัมพันธ์

40,000.00

40,000.00

ผช.คณบดีฝ่าย
ประชาสัมพันธ์

315 บอร์ดประชาสัมพันธ์อัจฉริยะ +
คอมพิวเตอร์ All in one (ท่าพระจันทร์+
รังสิต) (8) 5.5

200,000.00

200,000.00

ผช.คณบดีฝ่าย
ประชาสัมพันธ์

316 เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์ บูรณาการ
สร้างสรรค์ สืบทอดเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม (8) 5.6

500,000.00

500,000.00

รองคณบดีฝ่าย
บริหารทั่วไป

314 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สาหรับงาน
ออกแบบ (8) 5.5

5.6 ส่งเสริม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย

317 เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์ บูรณาการ
สร้างสรรค์ สืบทอดเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม (โครงการศิลปวัฒนธรรม)
(7) 5.6
รวมทั้งสิ้น

10,000.00

8,658,779.00

3,001,610.00

356,706.00

27,193,900.00

2,846,000.00

10,000.00

9,655,000.00

โครงการรัสเซียศึกษา

51,711,995.00

จัดทาข้อมูลโดย
นางสาวณภิชญา วงศ์เทพบุตร

