แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 2563

ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563

ปรัชญา
สร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางด้านศิลปศาสตร์ เข้าใจมนุษย์และสังคม เข้าใจในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม สามารถใช้เหตุผลวิเคราะห์วิจารณ์ อย่างสร้างสรรค์
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการดารงชีวิต และการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคม
วิสัยทัศน์
“คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศด้านมนุษยศาสตร์ ”
ค่านิยมองค์กร
“เคารพร่วมใจบนความหลากหลายทางวิชาการ” “In diversity we respect and collaborate”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยให้ความสาคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม
2. เน้นการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และการพัฒนาประเทศ
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ รวมทั้งให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส
4. ศึกษา ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

แผนปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
มธ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะ GREATS

แผนงาน/โครงการ

งบรายได้หน่วยงาน

ศศ.

วันที่จัดโครงการ
(โปรดระบุวัน เดือน

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนงานการจัดการศึกษา
สร้างบัณฑิตให้มี
1.ปฏิรูปหลักสูตรเพื่อ
คุณลักษณะ GREATS มี การศึกษาในศตวรรษที่ 21
ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ
(Entrepreneur) และมี
ทักษะ 3 ภาษา ด้วย
กระบวนการเรียนรูต้ าม
แนวทาง Active Learning
และปลูกฝังทักษะการ
เรียนรูต้ ลอดชีวิต (มธ.)

1.ปฏิรูปหลักสูตรเพื่อการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21

หมวดเงินอุดหนุน
1 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรวิชาเอกหรือวิชาโท
หลักสูตรใหม่)

50,000.00

ความก้าวหน้าในการพัฒนา
หลักสูตใหม่

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

2 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการการ
จัดทาหลักสูตรวิชาเอกสาขาวิชาเกาหลีศึกษา)

40,000.00

ร้อยละของความก้าวหน้าใน
การจัดทาหลักสูตร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

3 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการการ
จัดทาหลักสูตรแบบสองปริญญาระหว่างหลักสูตรนานาชาติของ
คณะฯและหลักสูตรนานาชาติของสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ)

50,000.00

ร้อยละของความก้าวหน้าใน
การจัดทาหลักสูตร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

4 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ
ศึกษาภาคฤดูร้อนต่างประเทศ)

100,000.00

จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

5 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ
Open House หรือ Road Show ของหลักสูตรปริญญาตรี)

700,000.00

ร้อยละความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

6 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเสิศทางวิชาการ (โครงการ
พัฒนาหลักสูตรปริญญาโท สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา)
1

50,000.00

ต.ค. - ธ.ค.62

รายงานผลการศึกษาความ ผศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช
เป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
มธ.

แผนงาน/โครงการ
ศศ.
7 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ
บรรยายพิเศษด้านวัฒนธรรมจีนศึกษา)
8 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ
รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์)

2.พัฒนาผู้สอนสู่การเป็นผู้นา 2.พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อ
การเรียนรู้
การเรียนรูต้ ลอดชีวิต (Life
Long Learning)

งบรายได้หน่วยงาน

วันที่จัดโครงการ
(โปรดระบุวัน เดือน
15,000.00 ปีงบประมาณ 2563

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
สาขาวิชาภาษาจีน

15,000.00 ปีงบประมาณ 2563

สาขาวิชาภาษาจีน

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หมวดเงินอุดหนุน
9 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา (เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกระดับ
ปริญญาตรี)
10 เงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงหลักสูตร (โครงการประเมินหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) และ (โครงการบูรณาการ
หลักสูตรปริญญาโท-ปริญญาเอก)

150,000.00

200,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

จานวนหลักสูตรที่ปรับปรุง

รองคณบดีฝ่ายบริหารท่า
พระจันทร์และ
บัณฑิตศึกษา

จานวนผู้สมัคร

รองคณบดีฝ่ายบริหารท่า
พระจันทร์และ
บัณฑิตศึกษา

11 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา (โครงการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา)

30,000.00

12 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ
สัมมนาหรือเผยแพร่งานนิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา/รวมนักศึกษาที่ได้รับทุน สกว.) / (โครงการ
จัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

100,000.00

ผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ของ
นักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายบริหารท่า
พระจันทร์และ
บัณฑิตศึกษา

13 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ
ส่งเสริมวิชาการ "สรรพศาสตร์สรรพศิลป์")

200,000.00

จานวนนักศึกษา/อาจารย์ที่
เข้าร่วม

รองคณบดีฝ่ายบริหารท่า
พระจันทร์และ
บัณฑิตศึกษา

พัฒนาด้านวิชาการสาหรับ
อาจารย์ ให้มีความทันสมัย
เพื่อนาไปใช้สาหรับการสอน

โครงการอังกฤษ อเมริกันศึกษา

14 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ
สนับสนุนการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการสาหรับ
อาจารย์)

2

200,000.00 ปีงบประมาณ 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
มธ.

แผนงาน/โครงการ
ศศ.
15 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ
บรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านอังกฤษ - อเมริกันศึกษา
หรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสังคมและ
การเมืองของโลก)

3.พัฒนากระบวนการเรียนรู้
สู่การปฏิบัติได้จริง สร้างสรรค์
เป็น มีเป้าหมาย และมุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวม

3.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ สู่
การปฏิบัติได้จริง สร้างสรรค์
เป็น มีเป้าหมาย และมุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวม

งบรายได้หน่วยงาน

วันที่จัดโครงการ
ดัชนีชี้วัดความสาเร็จของ ผู้รับผิดชอบโครงการ
(โปรดระบุวัน เดือน
โครงการฯ
47,000.00 ปีงบประมาณ 2563 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการมีไม่ โครงการอังกฤษ น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
อเมริกันศึกษา
จานวนเป้าหมาย

16 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ
การศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ)

200,000.00 ปีงบประมาณ 2563

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการมีไม่ โครงการอังกฤษ น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
อเมริกันศึกษา
จานวนเป้าหมาย

17 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ
สนับสนุนอาจารย์ประจาโครงการเข้าร่วมประชุม/อบรม/
สัมมนา/เสนอผลงานทางวิชาการ)

178,800.00

โครงการการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

200,000.00

จานวนรายวิชาที่ทาการเรียน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
การสอนตามแนวทางแบบ
active learning

19 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ
อบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning สาหรับ
อาจารย์)

20,000.00

จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

20 เงินอุดหนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) (โครงการ
อบรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ
active learning)

50,000.00

จานวนผู้เข้าร่วมอบรม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

21 เงินอุดหนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) (โครงการ
พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและการเรียนแบบออนไลน์ เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนแบบ active learning)

210,000.00

จานวนผู้เข้าร่วมอบรม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

22 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ
สนับสนุนการนาเสนองานในที่ประชุมทางวิชาการระดับ
นานาชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี)

456,000.00

จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
นาเสนอผลงาน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หมวดเงินอุดหนุน
18 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนตามแนวทางแบบ active learning)

3

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
มธ.

แผนงาน/โครงการ

งบรายได้หน่วยงาน

ศศ.

วันที่จัดโครงการ
(โปรดระบุวัน เดือน

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จของ ผู้รับผิดชอบโครงการ
โครงการฯ
จานวนครัง้ ในการสัมมนา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ร่วมกัน

23 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ
สัมมนาทางวิชาการร่วมกันระหว่างองค์กรระหว่างประเทศและ
นักศึกษา)

150,000.00

24 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ
Active Learnning) (โครงการทัศนศึกษาหรือศึกษาในพื้นที่
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี)

221,000.00

จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

25 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ
พัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA)

30,000.00

หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา
ตามแนวทาง AUN-QA

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

26 เงินอุดหนุนต่างๆ ในการดาเนินงานผลิตบัณฑิต (โครงการ
ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)

190,600.00

27 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ
จัดการเรียนการสอน Online)

200,000.00

1.จานวนวิชาที่เปิดสอน
Online2.จานวนผู้เรียน

รองคณบดีฝ่ายการคลัง
และบริการสังคม

28 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ
ประชุมทางวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาการระดับชาติ)

358,000.00

จานวนครัง้ ในการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริม
กิจกรรมทางวิชาการ

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา

สาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ

29 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ
เสวนาอุษาคเนย์)

120,000.00

ต.ค.62 - ก.ย.63

30 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (โครงการปันรักสู่ชุมชน)
31 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ
พัฒนานักศึกษาเพื่อสร้างผลงานวิชาการ และ/หรือเข้าร่วม
เสนอผลงานวิชาการ)

60,000.00
120,000.00

มิ.ย. - ก.ค.63
ม.ค. - ก.ย.63

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ผศ.เกตุชพรรณ์ คาพุฒ
ผลงานวิชาการของนักศึกษา อ.ศาสนีย์ สอนศิลป์

32 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ
ประชุม/เข้าร่วม ประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศของอาจารย์/นักศึกษา)

240,000.00 ตลอดปีงบประมาณ

อาจารย์/นักศึกษา ได้
โครงการรัสเซียศึกษา
ประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน
ในประเทศและต่างประเทศ

33 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการจัด
และหรือเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน/เสนอผลงานใน
ประเทศและต่างประเทศ)

200,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63

อาจารย์และหรือนักศึกษา
ได้รับความารู้

34 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ
อบรมพัฒนาทักษะความรูใ้ นการจัดทาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
และการเสนอผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4

86,000.00

ผู้อานวยการโครงการ

ผอ.โครงการบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
มธ.
4.พัฒนากิจกรรมสร้างคน
พันธุ์
GREATS/Entrepreneur &
Startup

ศศ.
4.พัฒนากิจกรรมสร้างคนพันธุ์
GREATs/Entrepreneur &
Startup

แผนงาน/โครงการ

งบรายได้หน่วยงาน

วันที่จัดโครงการ
(โปรดระบุวัน เดือน

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนงานกิจการการศึกษา

หมวดเงินอุดหนุน
35 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (โครงการ Asean Seed Camp)

800,000.00 ธันวาคม 2563

จานวนนักศึกษาที่ได้พัฒนา รองคณบดีฝ่ายการ
ทักษะด้านการเป็นผู้นา การ นักศึกษา
ใช้ภาษาอังกฤษ การทางาน
ร่วมกับบุคคลที่หลากหลาย
เชื้อชาติ หลากหลายวัฒนธรรม

36 เงินอุดหนุนพัฒนานักศึกษา (โครงการส่งเสริมการมี
"สุขภาพจิตดี" แก่นักศึกษา)

20,000.00

จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ

รองคณบดีฝ่ายบริหารท่า
พระจันทร์และ
บัณฑิตศึกษา

37 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ
ส่งเสริมจริยธรรมหรือบาเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา)

20,000.00

จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ

รองคณบดีฝ่ายบริหารท่า
พระจันทร์และ
บัณฑิตศึกษา

38 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (โครงการทัศนศึกษาหรือฝึก
ภาคสนามหรือประชุมทางวิชาการนอกสถานที่ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา)

50,000.00

ความพึงพอใจของนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายบริหารท่า
พระจันทร์และ
บัณฑิตศึกษา

39 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (โครงการปฐมนิเทศ/ปัจฉิม
นิเทศ/มัชฉิมนิเทศ)

30,000.00

จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ

รองคณบดีฝ่ายบริหารท่า
พระจันทร์และ
บัณฑิตศึกษา

40 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางจิต
และ well-being สาหรับนักศึกษา)

5

180,000.00

ร้อยละ 80 ของนศ.คณะศิลป ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
ศาสตร์ได้รับการตรวจประเมิน ศักยภาพนักศึกษา
, ร้อยละ 50 ของอ.ที่ปรึกษา
ได้รับความรูแ้ ละช่องทางใน
การช่วยเหลือนักศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
มธ.

แผนงาน/โครงการ
ศศ.
41 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุนการศึกษา)
42 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (โครงการจัดงานแสดงความยินดี
กับบัณฑิต)
43 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (โครงการศึกษาดูงานวิชาใน
หลักสูตร)
44 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุนเรียนดี)
45 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (โครงการจัดแสดงความยินดีกับ
บัณฑิต)
46 เงินอุดหนุนกิจกรรนักศึกษา (โครงการจัดซุ้มรับปริญญา)

5.สร้างโอกาสทางการศึกษา
เพื่อลดความเหลื่อมล้าทาง
สังคม

5.พัฒนาสร้างโอกาสทาง
การศึกษาเพื่อลดความเหลื่อม
ล้าทางสังคม

งบรายได้หน่วยงาน

วันที่จัดโครงการ
ดัชนีชี้วัดความสาเร็จของ ผู้รับผิดชอบโครงการ
(โปรดระบุวัน เดือน
โครงการฯ
21,000.00
Sep-63 นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา โครงการรัสเซียศึกษา
85,000.00
โครงการการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
40,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63

นักศึกษาได้ความรูจ้ าก
สถานที่จริง

ผู้อานวยโครงการ

100,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63
50,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63

นักศึกษาได้รับทุน
ความพึงพอใจของนักศึกษา
ในการจัดโครงการ

ผู้อานวยโครงการ
ผู้อานวยโครงการ

25,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63

ความพึงพอใจของนักศึกษา
ในการจัดโครงการ

ผู้อานวยโครงการ

แผนงานกิจการการศึกษา

หมวดเงินอุดหนุน
47 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุนการศึกษา)
(ทุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร์)

500,000.00 กันยายน 2563

1.นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มี รองคณบดีฝ่ายการ
ทุนการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายใน นักศึกษา
การศึกษา เพื่อสร้างโอกาสได้
เรียนจนสาเร็จการศึกษา
2.จานวนนักศึกษาที่ได้รับ
ทุน

48 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุนฉุกเฉิน)
(ทุนการศึกษาฉุกเฉินคณะศิลปศาสตร์)

100,000.00 กันยายน 2563

1.นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มี รองคณบดีฝ่ายการ
ทุนการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายใน นักศึกษา
การศึกษา เพื่อสร้างโอกาสได้
เรียนจนสาเร็จการศึกษา
2.จานวนนักศึกษาที่ได้รับ
ทุน

49 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ
เพิ่มพูนทักษะทางวิชาการหรือการวิจัยแก่นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา)

300,000.00

ผลประเมินความพึงพอใจ

6

รองคณบดีฝ่ายบริหารท่า
พระจันทร์และ
บัณฑิตศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
มธ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างสรรค์งานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนา
ต่อสังคมไทยและสังคมโลก

ผลิตผลงานวิจัย และ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพ
ระดับมาตรฐานสากล
และนาไปใช้ประโยชน์
อย่างบูรณาการและยั่งยืน
(มธ.)

1. ส่งเสริมการผลิตผล
งานวิจัยนวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับ
นโยบายชาติและจุดเด่นของ
มหาวิทยาลัย

แผนงาน/โครงการ

งบรายได้หน่วยงาน

ศศ.

วันที่จัดโครงการ
(โปรดระบุวัน เดือน

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

50 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 15 ทุนๆ
ละ 50,000 บาท

750,000.00

รองคณบดีฝ่ายบริหารท่า
พระจันทร์และ
บัณฑิตศึกษา

51 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุนเรียนดี)

120,000.00

โครงการการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

6.พัฒนาผู้สอนสู่การเป็นผู้นา
การเรียนรู้

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1.ส่งเสริมผลผลิตงานวิจัย
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่
สอดคล้องกับนโยบายชาติและ
จุดเด่นของคณะ/มหาวิทยาลัย
การต่อยอดจากงานวิจัย/
นวัตกรรมและการส่งเสริมการ
ประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม
ไปสู่ระดับนานาชาติ

แผนงานวิจัย

หมวดเงินอุดหนุน
52 เงินอุดหนุนกองทุนวิจัยคณะ (ทุนสนับสนุนการทาวิจัย และการ
นาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ)
53 เงินอุดหนุนการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิจัย (โครงการเขียนตารา
การทาเอกสารทางวิชาการ และการตีพิมพ์เผยแพร่ตารา)

4,000,000.00

จานวนอาจารย์ที่ได้รับทุน
วิจัยของคณะฯ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม

1,060,000.00

จานวนผลงานที่ได้รับการ
สนับสนุน

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม

54 เงินอุดหนุนการดาเนินงานด้านวิจัย (โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์)

50,000.00

55 เงินอุดหนุนการดาเนินงานด้านวิจัย (เงินอุดหนุนส่งเสริมการทา
วิจัย)

40,000.00 ตลอดปีงบประมาณ

56 เงินอุดหนุนการดาเนินงานด้านวิจัย (โครงการสนับสนุนให้
อาจารย์ทาวิจัย)

60,000.00
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ต.ค.62 - ก.ย.63

เค้าโครงงานวิจัยของอาจารย์ โครงการเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา
อาจารย์ได้แบบเสนอหัวข้อวิจัย โครงการรัสเซียศึกษา
โครงการการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
มธ.

แผนงาน/โครงการ
ศศ.
57 เงินอุดหนุนการดาเนินงานด้านวิจัย (โครงการสนับสนุนให้
อาจารย์ประจาทาวิจัย)

2. ส่งเสริมการร่วมทุนวิจัย
กับหน่วยงานภายนอก
(Matching Fund)

2.ส่งเสริมการร่วมทุนวิจัยกับ
หน่วยงานภายนอก (Matching
Fund)

3. ส่งเสริมการเผยแพร่และ 3.การส่งเสริมการเผยแพร่
การประกวดผลงานวิจัย
ผลงานวิชาการ
นวัตกรรมไปสู่ระดับนานาชาติ

แผนงานวิจัย

59 เงินอุดหนุนการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิจัย (โครงการจัดทา
วารสาร)
60 เงินอุดหนุนการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิจัย (เงินอุดหนุนการ
ตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิชาการ)

5.พัฒนาคุณภาพนักวิจัยและ
สร้างบรรยากาศในการทางาน
วิจัย

100,000.00
2,000,000.00
20,000.00 ตลอดปีงบประมาณ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม
ร้อยละความสาเร็จของ
โครงการ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม

ได้ตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงาน
วิชาการ

โครงการรัสเซียศึกษา

แผนงานวิจัย

หมวดเงินอุดหนุน
61 เงินอุดหนุนการดาเนินงานด้านวิจัย (เงินอุดหนุนโครงการ
พัฒนาความร่วมมือจัดประชุมวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ)
5. พัฒนาคุณภาพนักวิจัย
และสร้างบรรยากาศในการ
ทางานวิจัย

วันที่จัดโครงการ
ดัชนีชี้วัดความสาเร็จของ ผู้รับผิดชอบโครงการ
(โปรดระบุวัน เดือน
โครงการฯ
50,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63
อาจารย์ประจามีผลงานวิจัย ผู้อานวยการโครงการ

แผนงานวิจัย

หมวดเงินอุดหนุน
58 เงินอุดหนุนการดาเนินงานด้านวิจัย (เงินอุดหนุนโครงการเชิดชู
เกียรตินักวิจัย)

4. สร้างเครือข่ายงานวิจัยทั้ง 4.สร้างเครือข่ายงานวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอก
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย

งบรายได้หน่วยงาน

แผนงานวิจัย

8

100,000.00

จานวนครัง้ ในการจัดประชุม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
วิชาการร่วมกับสถาบันทั้งใน นวัตกรรม
และต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ

เป้าประสงค์

ผลักดันให้เกิดการสร้าง
ความร่วมมือทางวิชาการ
การสร้างงานวิจัย และ
นวัตกรรม ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ทั้ง
ระดับหน่วยงานและระดับ
บุคคล (มธ.)

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

มธ.
6. ส่งเสริมให้เกิดการต่อยอด
งานวิจัย/นวัตกรรม
เพื่อให้เกิด Startup โดย
เฉพาะที่เป็น Social
Business ที่ช่วยลดความ
เหลื่อมล้าทางสังคม

ศศ.

1. สร้างความร่วมมือกับ
องค์กร /เครือข่ายภายใน
และภายนอกประเทศและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
โดยมุ่งเน้นกลุ่มประเทศ
อาเซียนและเอเชียตะวันออก

1.สร้างความร่วมมือกับองค์กร/
เครือข่ายภายในและภายนอก
ประเทศและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ โดยมุ่งเน้นกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและเอเชีย
ตะวันออก

งบรายได้หน่วยงาน

วันที่จัดโครงการ
(โปรดระบุวัน เดือน

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนงานวิจัย

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หมวดเงินอุดหนุน
62 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ
เตรียมงานฉลองครบรอบ 100 ปี พระประสูติกาลสมเด็จพระ
เจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ (6 พ.ค.2566))
63 เงินอุดหนุนงบเจรจาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายภายในและ
ภายนอกประเทศ (โครงการเจรจาธุรกิจ)

9

500,000.00

กาดาเนินงานเป็นไปตามแผน คณบดีและกรรมการ
และกรอบเวลาการทางานไม่ ดาเนินงานที่แต่งตั้งโดย
น้อยกว่าร้อยละ 80
คณะฯ

1,000,000.00

มีข้อตกลงความร่วมมือหรือ คณบดีและรองคณบดี
การเจรจากับหน่วยงาน
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ภายในและภายนอกเพิ่มขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 20 และ
ข้อตกลงความร่วมมือที่มีอยุ่มี
กิจกรรมจริง (active) อย่าง
น้อยร้อยละ 50 ของข้อตกลง
ทั้งหมด

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
มธ.

แผนงาน/โครงการ

งบรายได้หน่วยงาน

ศศ.

วันที่จัดโครงการ
(โปรดระบุวัน เดือน

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จของ ผู้รับผิดชอบโครงการ
โครงการฯ
จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
นาเสนอผลงาน

64 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานระดับสากล
(โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมหรือนาเสนองานในที่ประชุมทาง
วิชาการระดับชาติและนานาชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี)

290,000.00

65 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานระดับสากล
(โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสาหรับการฝึกงานใน
ต่างประเทศหรือการทางานในองค์กรระหว่างประเทศของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี)

100,000.00

จานวนนักศึกษาที่ได้ฝึกงาน
ในต่างประเทศ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

66 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานระดับสากล
(โครงการฝึกงานในต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี)

600,000.00

มีนักศึกษาไปฝึกงานเพิ่มขึ้น
10%

รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์

67 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานระดับสากล
(โครงการแนะแนวข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
ฝึกงานในต่างประเทศ)

100,000.00

มีนักศึกษาสมัครไป
รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
แลกเปลี่ยนและฝึกงานเพิ่มขึ้น สัมพันธ์
10%

68 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานระดับสากล
(โครงการจัดกิจกรรมสาหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน)

200,000.00

จัดกิจกรรมสาหรับนักศึกษา
แลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 100%

69 กองทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน คณะศิลปศาสตร์

981,000.00

70 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานระดับสากล
(โครงการเจรจา ลงนาม ติดตามและพัฒนา MOU กับ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ)

1,000,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์

มี MOU เพิ่มขึ้น 5%และมี
กิจกรรมสืบเนื่องจาก MOU
ทุกสัญญา

รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์

71 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานระดับสากล
(โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการหรือกิจกรรมระหว่าง
นักศึกษาใน ASEAN เอเชียและนานาชาติ)

400,000.00

มีกิจกรรมกับร่วมกับนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
ใน ASEAN เอเชียและ
สัมพันธ์
นานาชาติ มากขึ้น 40%

72 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานระดับสากล
(โครงการความร่วมมือด้านกิจกรรมกับหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
ทั้งในและต่างประเทศ)

600,000.00

ได้สร้างเครือข่ายและจัด
กิจกรรมกับหน่วยงาน/
มหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 10%

73 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานระดับสากล
(โครงการแลกเปลี่ยนอาคันตุกะต่างประเทศ (visiting
professor + fellowship))

600,000.00

มีอาคันตุกะเพิ่มมากขึ้น 50 % รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์
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รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
มธ.

แผนงาน/โครงการ
ศศ.
74 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานระดับสากล
(โครงการประชุมทางวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาการระดับ
นานาชาติ)

2. สื่อสารธรรมศาสตร์สู่สากล 2.สื่อสารธรรมศาสตร์สู่สากล

3. สร้างบทบาทธรรมศาสตร์
ในเวทีนานาชาติ

งบรายได้หน่วยงาน

วันที่จัดโครงการ
(โปรดระบุวัน เดือน

790,000.00

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จของ ผู้รับผิดชอบโครงการ
โครงการฯ
จานวนครัง้ ในการจัดประชุม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริม
วิชาการระดับนานาชาติ
กิจกรรมทางวิชาการ

75 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานระดับสากล
(โครงการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ)

30,000.00

ม.ค. - ก.พ. 63

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา

76 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการสร้าง
เครือข่ายวิชาการอาณาบริเวณศึกษา)

60,000.00

ม.ค. - ก.พ. 63

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ

โครงการรัสเซียศึกษา

77 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานระดับสากล
(โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน องค์กร
และมหาวิทยาลัยต่างๆ)

280,000.00 ตลอดปีงบประมาณ

78 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานระดับสากล
(โครงการเจรจาธุรกิจ/ประชุม/สัมมนาทั้งในและต่างประเทศ)

230,000.00

โครงการการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

79 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานระดับสากล
(โครงการเพื่อเข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการฯ Open House
ในประเทศ โดยเฉพาะในแถบภูมิภาคอาเซียน)

26,700.00 ต.ค.62-ก.ย.63

โครงการเป็นที่รจู้ ักอย่างแผ่
หลายมากขึ้นทั้งในประเทศ
และในแถบภูมิภาคอาเซียน

ผู้อานวยการโครงการ

80 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงเปิดบ้าน
ศิลป์)

20,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63

โครงการเป็นที่รจู้ ักอย่างแผ่
หลายมากขึ้น

ผู้อานวยการโครงการ

20,000.00

จานวนอาจารย์ที่เป็นสมาขิก โครงการเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หมวดเงินอุดหนุน
81 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ
ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าเป็นสมาชิกองค์กรระดับชาติ และ/หรือ
ระดับนานาชาติ)

ต.ค.62 - ก.ย.63

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หมวดเงินอุดหนุน
82 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ
สนับสนุนการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาและการนาเสนอ
ผลงานทางวิชาการสาหรับอาจารย์และนักศึกษา)

11

119,200.00 ปีงบประมาณ 2563

มีความร่วมมือทางวิชาการ
กับหน่วยงานหรือองค์กร

โครงการอังกฤษ อเมริกันศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
มธ.

แผนงาน/โครงการ
ศศ.
83 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ
พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานหรือองค์กรและ
มหาวิทยาลัยต่างๆ)

4. สรรหานักศึกษา/บุคลากร
ต่างชาติเชิงรุก (Proactive
recruiting)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
มุ่งเน้นการเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อ
ประชาชนที่ให้บริการ
วิชาการและบริการ
สุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล

1. คณะฯ สามารถนา
1. บริการความรูส้ ู่การพัฒนา 1.การสร้างภาคีเครือข่ายความ
ความรูท้ ี่ได้จากการบริการ สังคม
ร่วมมือเพื่อการบริการวิชาการ
ทางวิชาการมาบูรณาการ
แก่สังคม
ในการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย และสังคมได้รับ
ประโยชน์จากความ
เชี่ยวชาญของคณะฯ (มธ.)

งบรายได้หน่วยงาน

วันที่จัดโครงการ
ดัชนีชี้วัดความสาเร็จของ ผู้รับผิดชอบโครงการ
(โปรดระบุวัน เดือน
โครงการฯ
170,000.00 ปีงบปะมาณ 2563
มีความร่วมมือทางวิชาการ โครงการอังกฤษ กับหน่วยงานหรือองค์กร
อเมริกันศึกษา

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

2 .ให้บริการวิชาการที่
หลากหลายด้วยคุณภาพ
แก่ชุมชนและสังคม (มธ.)
หมวดเงินอุดหนุน
84 เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (โครงการบริการ
วิชาการกับหน่วยงานภายนอก)

85 เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (โครงการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการจัดโครงการบริการวิชาการ)
12

160,000.00

1.จานวนโครงการที่มีความ รองคณบดีฝ่ายการคลัง
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และบริการสังคม
จานวน 3 โครงการ
2.
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

50,000.00

รองคณบดีฝ่ายการคลัง
และบริการสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
มธ.

แผนงาน/โครงการ
ศศ.
86 เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือด้านกิจกรรมทางวิชาการ
(โครงการศิลป์เสวนา)

2. พัฒนาระบบการให้บริการ 2.การพัฒนาระบบสารสนเทศ
การบริการวิชาการแก่สังคม

300,000.00

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จของ ผู้รับผิดชอบโครงการ
โครงการฯ
1.จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริม
2.ระดับความพึงพอใจของ กิจกรรมทางวิชาการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

30,000.00

ต.ค.62 - ก.ย.63

โครงงานที่นาความรูไ้ ป
ประยุกต์ใช้กับสังคม

โครงการเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา

88 เงินอุดหนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม (โครงการสร้าง
ภาคีเครือข่ายความร่วมมือและบริการวิชาการแก่สังคม)

40,000.00 ตลอดปีงบประมาณ

ได้เครือข่ายและบริการ
วิชาการแก่สังคม

โครงการรัสเซียศึกษา

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ

รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนาคุณภาพ

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

90 เงินอุดหนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม (โครงการการ
รับผิดชอบและทาประโยชน์แก่สังคมและองค์กร)
3.การบริการวิชาการที่
ตอบสนองต่อนโยบายชาติ

วันที่จัดโครงการ
(โปรดระบุวัน เดือน

87 เงินอุดหนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม (โครงการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม)

หมวดเงินอุดหนุน
89 เงินอุดหนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) (โครงการ
จัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานคณะศิลปศาสตร์)

3. ผลักดันให้เกิดศูนย์ความ
เป็นเลิศ

งบรายได้หน่วยงาน

500,000.00 ตุลาคม 62-สิงหาคม
63
30,000.00

โครงการการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
หมวดเงินอุดหนุน
91 เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (โครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองนโยบายของชาติ)

4.พัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพในการให้บริการ
วิชาการและบริการสุขภาพ

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

5.ประชาสัมพันธ์สู่สังคม/สากล

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
หมวดเงินอุดหนุน
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200,000.00

1.จานวนโครงการบริการ
วิชาการ
2.จานวน
ผู้เรียน

รองคณบดีฝ่ายการคลัง
และบริการสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
มธ.

แผนงาน/โครงการ
ศศ.
92 เงินอุดหนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) (โครงการ
พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
มุ่งสู่ความมั่นคงและยั่งยืน พัฒนาระบบงานและ
1. พัฒนาระบบและกลไก
ด้วยการบริหารจัดการที่ ศักยภาพบุคลากรให้พร้อม การบริหาร
ทันสมัย
รับต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างยั่งยืน (มธ.)

งบรายได้หน่วยงาน

1.พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหาร

วันที่จัดโครงการ
(โปรดระบุวัน เดือน

100,000.00

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จของ ผู้รับผิดชอบโครงการ
โครงการฯ
1.จานวนผู้เข้าชม Website รองคณบดีฝ่ายการคลัง
2.จานวนผู้เข้าชม Facebook และบริการสังคม

แผนงานบริหาร

หมวดเงินอุดหนุน
93 เงินอุดหนุนสาหรับการบริหาร (โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร)

300,000.00 ตลอดปีงบประมาณ

หน่วยงานได้ระบบฐานข้อมูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร
บุคลากรที่นาไปใช้ประโยชน์ และทรัพยากรมนุษย์
ในการบริหารงานวิชาการ
และงานวิจัยของคณะได้

94 เงินอุดหนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) (โครงการ
พัฒนาระบบ ERP)

500,000.00

ดาเนินการ 50 %

รองคณบดีฝ่ายการคลัง
และบริการสังคม

95 เงินอุดหนุนสาหรับการบริหาร (โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้
เรือ่ งการผลักดันให้แผนฯ บรรลุตามวิสัยทัศน์)

300,000.00 ตุลาคม 62-สิงหาคม
63

ร้อยละของผู้ที่นาความรูท้ ี่
จากการอบรมไปใช้

รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนาคุณภาพ

96 เงินอุดหนุนสาหรับการบริหาร (โครงการให้ความรูเ้ รือ่ งการ
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและโครงการจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงระดับคณะ)

200,000.00 กันยายน-ธันวาคม 62 การนาเอาแผนบริหารความ
เสี่ยงไปใช้

รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนาคุณภาพ

97 เงินอุดหนุนสาหรับการบริหาร (โครงการจัดการความรูร้ ะดับ
คณะฯ ภาควิชาและโครงการพิเศษและสายสนับสนุน)

200,000.00 ตุลาคม 62-สิงหาคม
63

ร้อยละของผู้ที่นาความรูท้ ี่
จากการจัดการความรูไ้ ปใช้

รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนาคุณภาพ

98 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ
สัมมนาจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา)

150,000.00

ระดับความสาเร็จของการ
จัดทาแผน

รองคณบดีฝ่ายบริหารท่า
พระจันทร์และ
บัณฑิตศึกษา

14

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
มธ.

แผนงาน/โครงการ
ศศ.
99 เงินอุดหนุนโครงการประกันคุณภาพการศึกษา (โครงการ
กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร)

100 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ
ฉลองวาระครบ 20 ปี ของการก่อตั้งโครงการอังกฤษ - อเมริกัน
ศึกษา)

2. พัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

2.พัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

งบรายได้หน่วยงาน

วันที่จัดโครงการ
ดัชนีชี้วัดความสาเร็จของ ผู้รับผิดชอบโครงการ
(โปรดระบุวัน เดือน
โครงการฯ
780,000.00 ระยะเวลาดาเนินการ จานวนหลักสูตรที่ได้รับการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ตั้งแต่เดือนตุลาคม
ประเมินคุณภาพ
มาตรฐานหลักสูตร
2562 - กันยายน 2563
169,000.00 ปีงบประมาณ 2563

101 เงินอุดหนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) (โครงการ
พัฒนาระบบงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ)

20,000.00

102 เงินอุดหนุนสาหรับการบริหาร (โครงการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์)

70,000.00

มิ.ย. - ก.ค.63

การเน้นย้าให้เห็นถึงความ
โครงการอังกฤษ เป็นผู้นาทางด้านวิชาการของ อเมริกันศึกษา
โครงการอังกฤษ - อเมริกัน
ศึกษา
ฐานข้อมูลทางสถิติของ
โครงการฯ

Jan-63 ได้ทบทวนและสร้าง
แผนปฏิบัติงานประจาปี

โครงการเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา
โครงการรัสเซียศึกษา

แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หมวดเงินอุดหนุน
103 โครงการพัฒนาบุคลากร (โครงการสนับสนุนการขอตาแหน่ง
ชานาญการพิเศษของบุคคลากรสายสนับสนุน)
104 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อปริญญาโท - เอก (อาจารย์)

90,000.00 ตลอดปีงบประมาณ

บุคลากรของคณะได้รับการ
พัฒนาตามตาแหน่ง

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และทรัพยากรมนุษย์

2,250,000.00 ตลอดปีงบประมาณ

อาจารย์ประจามีวุฒิ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
การศึกษาที่สูงขึ้น และพัฒนา และทรัพยากรมนุษย์
ศักยภาพทางวิชาการ

105 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก (โครงการ
อุดหนุนหน่วยกิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท)

300,000.00 ตลอดปีงบประมาณ

บุคลากรสายสนับสนุนมีวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
การศึกษาที่สูงขึ้น และนา
และทรัพยากรมนุษย์
ความรูท้ ี่ได้มาพัฒนาหน่วยงาน

106 โครงการฝึกอบรม/สัมมนา (อาจารย์)

300,000.00 ตลอดปีงบประมาณ

อาจารยประจาได้รับทราบ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติงาน และทรัพยากรมนุษย์
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และคณะอย่างถูกต้องครบถ้วน
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
มธ.

แผนงาน/โครงการ
ศศ.
107 โครงการพัฒนาบุคลากร (พัฒนาอาจารย์อาจารย์ชาวไทยและ
ต่างชาติ)

108 โครงการพัฒนาบุคคลากร (สัมมนาเพื่อการบริหารสาย
สนับสนุนวิชาการ)

5. พัฒนาสู่การเป็นองค์กร
ธรรมาภิบาล

3.เพิ่มรายได้-ลดต้นทุน

วันที่จัดโครงการ
ดัชนีชี้วัดความสาเร็จของ ผู้รับผิดชอบโครงการ
(โปรดระบุวัน เดือน
โครงการฯ
250,000.00 ตลอดปีงบประมาณ อาจารย์ประจาได้เรียนรูแ้ ละ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
พัฒนาทักษะด้านการบริหาร และทรัพยากรมนุษย์
ควบคู่กับสร้างความ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
400,000.00 ตลอดปีงบประมาณ

บุคลาการสายสนับสนุนได้
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
พัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ
และทรัพยากรมนุษย์
ควบคู่กับสร้างความ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

109 โครงการพัฒนาบุคลากร (โครงการอบรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษหรือเข้าร่วมการประชุม/อบรม/การสัมมนาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการทางานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ)

80,000.00 ปีงบประมาณ 2563

พัฒนาศักยภาพด้านการ
ทางานของบุคลากร

โครงการอังกฤษ อเมริกันศึกษา

110 โครงการพัฒนาบุคลากร (โครงการอบรมและสัมมนาของ
บุคลากร)

100,000.00

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา

111 โครงการพัฒนาบุคลากร (เงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากร)

20,000.00 ตลอดปีงบประมาณ

บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพ
การทางาน

โครงการรัสเซียศึกษา

112 โครงการพัฒนาบุคลากร (โครงการอบรมสัมนาของเจ้าหน้าที่
เพื่อพัฒนาทักษะการทางาน)

75,000.00

113 โครงการพัฒนาบุคลากร (โครงการสนับสนุนการอบรมทาง
วิชาการและการเพิ่มประสิทธิภาพของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ในประเทศและต่างประเทศ)

3. เพิ่มรายได้-ลดต้นทุน
4. พัฒนากายภาพและ
สภาพแวดล้อม
“SMART UNIVERSITY”

งบรายได้หน่วยงาน

แผนงานบริหาร
แผนงานบริหาร

แผนงานบริหาร
หมวดเงินอุดหนุน
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ธ.ค.62 - ม.ค.63

100,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63

โครงการการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
อาจารย์และเจ้าหน้าได้
ผู้อานวยการโครงการ
พัฒนาตนเองในด้านวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
มธ.

แผนงาน/โครงการ
ศศ.

6. ส่งเสริมทานุบารุง
4.ส่งเสริมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทย
ไทย

114 เงินอุดหนุนหน่วยงาน (ศิษย์เก่าสัมพันธ์)
แผนงานส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา

หมวดเงินอุดหนุน
115 เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์ บูรณาการ สร้างสรรค์ สืบทอด
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม (โครงการอนุรักษ์ บูรณาการ สร้างสรรค์
สืบทอด เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม)

116 เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์ บูรณาการ สร้างสรรค์ สืบทอด
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม (โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม
และกีฬา)

5.พัฒนาองค์กรระบบและกลไก
เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ (EdPEX)

แผนงานบริหาร

หมวดเงินอุดหนุน
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งบรายได้หน่วยงาน

วันที่จัดโครงการ
ดัชนีชี้วัดความสาเร็จของ ผู้รับผิดชอบโครงการ
(โปรดระบุวัน เดือน
โครงการฯ
30,000.00 ตลอดปีงบประมาณ สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า
โครงการรัสเซียศึกษา

800,000.00 ตลอดปีงบประมาณ

20,000.00

ม.ค. - ก.ย.63

ได้ส่งเสริมทานุบารุง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และทรัพยากรมนุษย์
ไทยให้สืบไป และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุ
ลาการในคณะ

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
มธ.

แผนงาน/โครงการ

งบรายได้หน่วยงาน

ศศ.

วันที่จัดโครงการ
(โปรดระบุวัน เดือน

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จของ ผู้รับผิดชอบโครงการ
โครงการฯ
ประชาคมและผู้มีส่วนได้ส่วน คณบดี รองคณบดีฝ่าย
เสียประเมินตัวเองว่าได้รับ วางแผนฯ และผู้ช่วย
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผน คณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
กลยุทธ์ของคณะฯมากขึ้น
อย่างน้อย 1 ค่าระดับจาก
คะแนนเต็ม 5 เมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา

117 เงินอุดหนุนสาหรับการบริหาร (โครงการสื่อสารแผนกลยุทธ์
จากคณบดีสู่ประชาคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

200,000.00

118 เงินอุดหนุนสาหรับการบริหาร (โครงการสารวจและวิเคราะห์
ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

300,000.00 กันยายน-ธันวาคม 62 ร้อยละของการนาเอาผลการ รองคณบดีฝ่ายวางแผน
วิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผน และพัฒนาคุณภาพ

119 เงินอุดหนุนสาหรับการบริหาร (โครงการประชาสัมพันธ์ให้
ความรูก้ ารพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx))

200,000.00 ตุลาคม 62-สิงหาคม
63

รวมทั้งสิ้น

ระดับการรับรูก้ ารพัฒนา
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
องค์กรสู่ความเป็นเลิศของผู้ที่ และพัฒนาคุณภาพ
เกี่ยวข้อง

33,639,300.00
จัดทาข้อมูลโดย
นางสาวณภิชญา วงศ์เทพบุตร
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