
แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 2559

ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 
1. วิสัยทัศน์ 
 “คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นองค์กรชั้นน าที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับประเทศ 
ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ” 
2. ปรัชญาในการผลิตบัณฑิตศิลปศาสตร์ 
 สร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางด้านศิลปศาสตร์ เข้าใจมนุษย์และสังคม เข้าใจในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม สามารถใช้เหตุผลวิเคราะห์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการด ารงชีวิต และการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคม 
3. ยุทธศาสตร์หลักของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 คณะศิลปศาสตร์ มุ่งมั่นจะเป็นสถาบันทางวิชาการท่ีได้มาตรฐานสากลชั้นน าของประเทศ ด้วยการสร้างความเป็นเลิศและความแข็งแกร่งทางวิชาการ สร้าง
งานวิจัยที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของประเทศ สร้างบัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินการของคณะ
ศิลปศาสตร์ ในช่วง 5 ปี ของแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ตามประเด็นยุทธ์ศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกสมัยใหม่ 
 2. สร้างความร่วมมือทางวิชาการ และด้านอ่ืนๆ กับมหาวิทยาลัยชั้นน าใน ASEAN เอเชีย และในระดับนานาชาติ 
 3. ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ และน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาการเรียนการสอน และตอบสนองความต้องการของ
หน่วยงานภายนอกและสังคม 
 4. ให้บริการทางวิชาการท่ีมีมาตรฐานและตอบสนองความต้องการแก่สังคม 
 5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 6. สร้างระบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ 
4. พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยให้ความส าคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม 
 2. เน้นการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และการพัฒนาประเทศ 

3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ รวมทั้งให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส 
 4. ศึกษา ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 



งบอุดหนุนป.ตรี งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ท่ี 1

1. จัดการศึกษาท่ี

ได้มาตรฐานสากล 

โดยปรับทุก

หลักสูตรให้มี

เน้ือหาสอดคล้อง

กับความต้องการ

ของประเทศ และ

สอดรับกับ

ความส าคัญท่ีทวี

มากข้ึน   เอเชีย 

และประชาคม 

ASEAN

1.ผลิตบัณฑิตท่ีมี

ความรู้ ความเข้าใจ

และรู้เท่าทันความ

เปล่ียนแปลงของ

สังคมและโลก

สมัยใหม่

ผู้ส าเร็จการศึกษา

ท้ังบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษามี

คุณธรรมและมี

คุณภาพได้

มาตรฐานสากล

1.พัฒนาปัจจัยท่ี

สนับสนุนการเรียน

การสอนให้ได้

มาตรฐานและเป็นท่ี

ยอมรับในระดับ

สากลรวมท้ังส่งเสริม

การจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาท่ี

เน้นการวิจัยเป็น

ส าคัญ

1.พัฒนาปัจจัยท่ี

สนับสนุนการเรียน

การสอนให้ได้

มาตรฐาน

1. แผนงานจัดการศึกษา

1 โครงการค่ายเยาวชนนานาชาติ เพ่ือสร้างทักษะการ

เป็นผู้ประกอบการสังคม (Social 

Entrepreneurship เพ่ือน าน ามาพัฒนาชุมชนใน

ภูมิภาคอาเซียน)

       260,000.00        260,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

2 การประชุมนานาชาติเร่ือง "การสร้างกลุ่มวิชาการ

ด้านภูมิศาสตร์/ภูมิสารสนเทศศาสตร์ในอาเซียน 

คร้ังท่ี 2"

       700,000.00        700,000.00 ภาควิชาภูมิศาสตร์

3 โครงการอบรมภาษาไทยแก่นักศึกษาและอาจารย์

ชาวต่างชาติ ในภาคเรียนท่ี 1/2559

         40,000.00         40,000.00 โครงการวิเทศคดี

ศึกษา

4  เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ

สอน(โครงการวิจัยหลักสูตร)

          90,000.00         90,000.00 ปีงบประมาณ 

2559

หลักสูตรมีความ

เหมาะสม มีความ

ทันสมัย

โครงการอังกฤษ - 

อเมริกันศึกษา

5 โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพ่ือเข้าสู่

เอกประวัติศาสตร์

          50,000.00         50,000.00 ประวัติศาสตร์

6 โครงการศึกษานอกสถานท่ีของนักศึกษาปริญญา

ตรี/กิจกรรมนอกสถานท่ี

         50,000.00         50,000.00 ภาควิชาปรัชญา

7 โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์          50,000.00         50,000.00 ภาควิชาปรัชญา

8 โครงการกิจกรรมนักศึกษา         120,000.00        120,000.00 ภาษารัสเซีย

9 โครงการเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค า

สอน

            5,792.00           5,792.00 ภาษารัสเซีย

10 โครงการพัฒนาด้านวิชาการส าหรับนักศึกษา           10,000.00         10,000.00 ภาษารัสเซีย

11  โครงการน านักศึกษาไปทัศนศึกษาภายในประเทศ          18,370.00         18,370.00 ภาษารัสเซีย

12 โครงการมอบทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาวิชาเอก

ท่ีประสบปัญาทางการเงิน

          30,000.00         30,000.00 พ.ย.58-เม.ย.59 ความพึงพอใจ ภาษาและวรรณคดี

อังกฤษ

13 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของภาควิชาภาษาศาสตร์           50,000.00         50,000.00 ภาษาศาสตร์

งบอ่ืน ๆมธ. ศศ. งบคลัง งบกองทุนฯ งบแพทย์ต่างๆ

งบรายได้หน่วยงาน
เป้าประสงค์

แผนปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประจ าปีงบประมาณ 2559

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณ

วันท่ีจัด

โครงการ 

(โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

กลยุทธ์ภาค/

โครงการ
แผนงาน/โครงการ

มธ. ศศ.

1



งบอุดหนุนป.ตรี งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ
งบอ่ืน ๆมธ. ศศ. งบคลัง งบกองทุนฯ งบแพทย์ต่างๆ

งบรายได้หน่วยงาน
เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณ

วันท่ีจัด

โครงการ 

(โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

กลยุทธ์ภาค/

โครงการ
แผนงาน/โครงการ

มธ. ศศ.

14 โครงการสร้างหรือปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ

หรือฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

         10,000.00         10,000.00 ภาษาศาสตร์

15 โครงการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงานใน

ต่างประเทศ (ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานใน

ต่างประเทศ)

        100,000.00        100,000.00 งบประมาณปี 

2559

สามารถจัดได้ตาม

วัตถุประสงค์

ค. วิเทศคดีศึกษา 

(อาเซียน-จีน)

16 โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงาน             2,368.00           2,368.00 ส.ค. - ก.ย. 59 ความพึงพอใจ ภาควิชาภูมิศาสตร์

17 โครงการมัชฌิมนิเทศ             2,000.00           2,000.00 ต.ค.-ธ.ค. 58 ความพึงพอใจ ภาควิชาภูมิศาสตร์

18  โครงการสนับสนุนและน าเสนองานวิจัยส่วนบุคคล

นักศึกษาเอกภูมิศาสตร์

         10,000.00         10,000.00 ม.ค. - พ.ค. 59 ความพึงพอใจ ภาควิชาภูมิศาสตร์

19 โครงการปัจฉิมนิเทศ           2,850.00           2,850.00 ม.ค. - พ.ค. 59 ความพึงพอใจ ภาควิชาภูมิศาสตร์

20 โครงการงานมัชฌิมนิเทศระดับปริญญาตรี           20,000.00         20,000.00 ก.พ. 59 ความพึงพอใจอยู่

ในระดับ 3.51

ภาควิชาจิตวิทยา

21 โครงการจัดท าป้ายห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยา           40,000.00         40,000.00 ต.ค. 58 - ก.ย.59 จัดท าป้ายได้ตาม

วัตถุประสงค์

ภาควิชาจิตวิทยา

22 โครงการวิเคราะห์ผลแบบทดสอบ Rorschach 

ระบบ R-Pas

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

ระบบได้ตาม

วัตถุประสงค์

ภาควิชาจิตวิทยา

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

24  โครงการปรับปรุงต าราเอกสารการสอนและส่ือการ

สอน

         84,600.00         84,600.00 ต.ค. 58 - ก.ย.59 ปรับปรุงต าราให้มี

คุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนท่ี

ตอบสนอง

ต้องการของผู้เรียน

ภาควิชาจิตวิทยา

25 โครงการกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี

 21

          49,367.00         49,367.00 ก.พ. 59 ได้คะแนนเฉล่ีย

การประเมินความ

พึงพอใจต้ังแต่ 3.5

ภาควิชาบรรณารักษ์

26 โครงการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุม

วิชาการ

          6,000.00           6,000.00 ตลอดช่วง

งบประมาณปี 

2559

ได้คะแนนเฉล่ีย

การประเมินความ

พึงพอใจต้ังแต่ 3.5

ภาควิชาบรรณารักษ์

27 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรสาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

         14,000.00         14,000.00 มี.ค. 59 ได้คะแนนเฉล่ีย

การประเมินความ

พึงพอใจต้ังแต่ 3.5

ภาควิชาบรรณารักษ์

28 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาภาควิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

         15,110.00         15,110.00 ปลายเดือน ส.ค.

 59

ได้คะแนนเฉล่ีย

การประเมินความ

พึงพอใจต้ังแต่ 3.5

ภาควิชาบรรณารักษ์

29 โครงการส่งเสริมการสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน          10,000.00         10,000.00 ปลายภาคเรียน

ท่ี 1 และ 2

บรรลุวัตถุประสงค์

โครงการ 80%

อ.ศิริมา   อ.อัน

เดรอัส  ภาควิชา

ภาษาเยอรมัน

2
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งบอ่ืน ๆมธ. ศศ. งบคลัง งบกองทุนฯ งบแพทย์ต่างๆ

งบรายได้หน่วยงาน
เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณ

วันท่ีจัด

โครงการ 

(โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)
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ความส าเร็จของ

โครงการฯ
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กลยุทธ์ภาค/
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แผนงาน/โครงการ

มธ. ศศ.

30 โครงการการจัดทัศนศึกษาประกอบรายวิชา          30,000.00         30,000.00 กลุ่มวิชาภาษา

เกาหลี

31 โครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมเสริม

หลักสูตร

         20,000.00         20,000.00 กลุ่มวิชาภาษา

เกาหลี

32 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กิจกรรมด้าน

ศิลปวัฒนธรรม การจัดทัศนศึกษา หรือดูงานนอก

สถานท่ี

         40,000.00         40,000.00 กลุ่มวิชาภาษา

อาเซียน

33 โครงการอบรม บรรยาย หรือเสวนาทางวิชาการ          15,000.00         15,000.00 กลุ่มวิชาภาษา

อาเซียน

34  โครงการพัฒนาศูนย์เยอรมันให้เป็นศูนย์การเรียนรู้           20,000.00         20,000.00 ตลอด

ปีงบประมาณ

บรรลุวัตถุประสงค์

โครงการ 80%

อาจารย์ในภาควิชา

ภาษาเยอรมัน

35 โครงการผลิตและปรับปรุงเอกสารค าสอน เอกสาร

ประกอบการสอน และส่ือการสอน

          13,822.00         13,822.00 ตลอด

ปีงบประมาณ

บรรลุวัตถุประสงค์

โครงการ 80%

อาจารย์ในภาควิชา

ภาษาเยอรมัน

36 โครงการค่ายทัศนศึกษา         200,000.00        200,000.00 กุมภาพันธ์ 2560 แบบประเมิน

ความพึงพอใจ

ภาควิชา

ภาษาอังกฤษ

37 โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตศึกษา           28,864.00         28,864.00 พฤศจิกายน 

2559

แบบประเมิน

ความพึงพอใจ

ภาควิชา

ภาษาอังกฤษ

38 โครงการ English Department Talk Series          40,000.00         40,000.00 กย 58, ตค 58,

 พย 58, กพ 59,

 มีค 59, เมย 59

 (โดยประมาณ)

แบบประเมิน

ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วม

ภาควิชา

ภาษาอังกฤษ

39 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ ทัศนศึกษา

และการออกภาคสนาม

       200,000.00        200,000.00 ตลอด

ปีงบประมาณ

แบบประเมิน

ความพึงพอใจ

ภาควิชา

ภาษาอังกฤษ

40  โครงการศึกษาวัฒนธรรม/ภาษา ณ ต่างประเทศ        250,000.00        250,000.00 ธค 58 และ/

หรือ มิย 58

แบบประเมิน

ความพึงพอใจ

ภาควิชา

ภาษาอังกฤษ

41 โครงการอบรมพัฒนาทักษะการเป็นอาจารย์สอน

ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษช้ันปี

ท่ี 4

       109,095.00        109,095.00 สค 58 - มค 59 แบบประเมิน

ความพึงพอใจ

ภาควิชา

ภาษาอังกฤษ

42 โครงการ English Camp        100,000.00        100,000.00 กค-สค 59 แบบประเมิน

ความพึงพอใจ

ภาควิชา

ภาษาอังกฤษ

43 โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการ

เรียนการสอนในสาขาวิชาภาษาไทย

       150,000.00        150,000.00 พ.ค-ก.ค59 ค่าเฉล่ียผลส ารวจ

ความพึงพอใจ

ภาควิชาภาษาไทย

44 โครงการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการ

สอนของภาควิชาภาษาไทย

          15,000.00         15,000.00 ต.ค58-ก.ย59 ภาควิชาภาษาไทย

45 ค่าจัดโครงการอบรม สัมมนาและบรรยายพิเศษ 

และจัดกิจกรรมนักศึกษา

         48,910.00         48,910.00 งานบัณฑิตศึกษา

46 ค่าจัดโครงการอบรม/สัมมนา                   30,000.00         30,000.00 โครงการปริญญาโท

 สาขาวิชาพุทธ

ศาสนศึกษา
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งบอุดหนุนป.ตรี งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ
งบอ่ืน ๆมธ. ศศ. งบคลัง งบกองทุนฯ งบแพทย์ต่างๆ

งบรายได้หน่วยงาน
เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณ

วันท่ีจัด

โครงการ 

(โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

กลยุทธ์ภาค/

โครงการ
แผนงาน/โครงการ

มธ. ศศ.

47 ค่าจัดอบรม/ประชุม/สัมนา          20,000.00         20,000.00 โครงการปริญญา

เอก สาขา

ประวัติศาสตร์

48 ค่าจัดกิจกรรมนักศึกษา          20,000.00         20,000.00 โครงการปริญญา

เอก สาขา

ประวัติศาสตร์

49 ค่าจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา          21,000.00         21,000.00 โครงการปริญญา

เอก สาขาวิชา

ภาษาศาสตร์

50 ค่าจัดโครงการอบรม/สัมมนา          60,160.00         60,160.00 โครงการปริญญา

โทสาขาการ

แปลภาษาฝร่ังเศส-

ไทย

51 ค่าจัดโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา/เสวนา          35,000.00         35,000.00 โครงการปริญญาโท

  สาขาวิชาภาษาไทย

52 ค่าจัดโครงการกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน          10,000.00         10,000.00 โครงการปริญญาโท

  สาขาวิชาภาษาไทย

53 ค่าจัดโครงการส่งเสริม/สนับสนุนการเข้าร่วม

ประชุมสัมมนาวิชาการ

         12,000.00         12,000.00 โครงการปริญญาโท

  สาขาวิชาภาษาไทย

54 ค่าจัดกิจกรรมนักศึกษา          50,000.00         50,000.00 โครงการปริญญาโท

 สาขาประวัติศาสตร์

55 ค่าจัดอบรมและประชุมสัมมนา          50,000.00         50,000.00 โครงการปริญญาโท

 สาขาประวัติศาสตร์

56 ค่าจัดโครงการอบรมและสัมมนาทางวิชาการ          17,000.00         17,000.00 โครงการปริญญาโท

 สาขาวิชาภาษา

และวรรณคดีอังกฤษ

57 ค่าจัดกิจกรรมนักศึกษาและการบรรยายทางวิชาการ          45,000.00         45,000.00 โครงการปริญญาโท

 สาขาวิชา

ภาษาศาสตร์เพ่ือ

การส่ือสาร

58 สมทบค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาทางวิชาการ

ประจ าปีของภาควิชา

         20,000.00         20,000.00 โครงการปริญญาโท

 สาขาวิชา

ภาษาศาสตร์เพ่ือ

การส่ือสาร

59 ค่าจัดโครงการ/อบรม/สัมมนา          19,277.00         19,277.00 โครงการปริญญาโท

 สาขาวิชาฝร่ังเศส

ศึกษา
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งบอุดหนุนป.ตรี งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ
งบอ่ืน ๆมธ. ศศ. งบคลัง งบกองทุนฯ งบแพทย์ต่างๆ

งบรายได้หน่วยงาน
เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณ

วันท่ีจัด

โครงการ 

(โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

กลยุทธ์ภาค/

โครงการ
แผนงาน/โครงการ

มธ. ศศ.

60 ค่ากิจกรรมนักศึกษา            6,000.00           6,000.00 โครงการปริญญาโท

 สาขาวิชาญ่ีปุ่น

ศึกษา

2. ผลักดันการเรียน

การสอนท่ีมีการ

ค้นคว้าวิจัยด้วย

ตนเองทุกระดับ  

การเรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง  

รวมท้ังการศึกษาใน

ลักษณะ social  

entrepreneur

2.  ผลักดันการ

เรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ในทุกหลักสูตรและ

ส่งเสริมการเรียนรู้

จากประสบการณ์จริง

2.แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา                   -   

61  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกระดับปริญญา

ตรีและบัณฑิตศึกษา

        150,000.00        150,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ

62 เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการประเมินผล

การสอน (โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของแบบ

ประเมินผลการสอน)

          50,000.00         50,000.00 ความคืบหน้าของ

การปรับปรุงแบบ

ประเมิน

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ

63 โครงการน าเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

        300,000.00        300,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ

64 โครงการพัฒนาและสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA)         150,000.00        150,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และการพัฒนา

65  เงินอุดหนุนการด าเนินงานด้านวิจัย       1,000,000.00     1,000,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และการพัฒนา

66 โครงการเงินรางวัลเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม

ประสิทธิภาพของอาจารย์

        800,000.00        800,000.00 รองคณบดีฝ่าย

บริหารท่ัวไป

67  เงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงหลักสูตร (โครงการ

สัมมนา เพ่ือพัฒนาหลักสูตร)

          20,000.00         20,000.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา

68 เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการสร้างและผลิตต ารา 

(โครงการจัดท าคู่มือส่ือการเรียนการสอนต ารา

หนังสือและเอกสาร)

          20,000.00         20,000.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา

69 เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือด้านกิจกรรมทาง

วิชาการ (โครงการเสวนาวิชาการ)

          50,000.00         50,000.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา

70 โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพ่ือ

การพัฒนาการเรียนการสอนท้ังในและต่างประเทศ

        100,000.00        100,000.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา

71 โครงการสนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม

สัมมนา

          40,000.00         40,000.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา

72 โครงการพัฒนาวิชาการ ทักษะ ส่งเสริมและ

เสริมสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

        150,000.00        150,000.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา

5



งบอุดหนุนป.ตรี งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ
งบอ่ืน ๆมธ. ศศ. งบคลัง งบกองทุนฯ งบแพทย์ต่างๆ

งบรายได้หน่วยงาน
เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณ

วันท่ีจัด

โครงการ 

(โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

กลยุทธ์ภาค/

โครงการ
แผนงาน/โครงการ

มธ. ศศ.

73 โครงการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านอังกฤษ

 - อเมริกันศึกษาหรือเหตุการณ์ปัจจุบันท่ีเก่ียวข้อง

กับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของโลก

          10,000.00         10,000.00 ปีงบประมาณ 

2559

จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรมต้องไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของจ านวน

เป้าหมาย

โครงการอังกฤษ - 

อเมริกันศึกษา

74 โครงการการศึกษาประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ

และกลุ่มประเทศอาเซียน

        200,000.00        200,000.00 ปีงบประมาณ 

2559

จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรมต้องไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของจ านวน

เป้าหมาย

โครงการอังกฤษ - 

อเมริกันศึกษา

75 โครงการจัดประชุมอบรม/สัมมนา/ดูงานใน

ต่างประเทศ (โครงการกิจกรรมส่งเสริมวิชาการใน

ต่างประเทศ)

        170,000.00        170,000.00 ปีงบประมาณ 

2559

โครงการอังกฤษ - 

อเมริกันศึกษา

76 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนนอกสถานท่ีและ

กิจกรรมนักศึกษา

        256,478.00        256,478.00 โครงการเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

ศึกษา

77 โครงการส่งเสริมระบบนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน        111,135.00        111,135.00 ประวัติศาสตร์

78 โครงการน าเสนอผลงานของนักศึกษา           20,000.00         20,000.00 ภาควิชาปรัชญา

79 โครงการทัศนศึกษาของนักศึกษาภาควิชาปรัชญา         100,000.00        100,000.00 ภาควิชาปรัชญา

80 โครงการส่งเสริมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน           25,000.00         25,000.00 ส.ค.-ก.ย.59 ภาษาจีน

81 โครงการจัดสัมมนา อภิปราย บรรยายพิเศษด้าน

วิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีนศึกษา

         15,000.00         15,000.00 ก.พ.-มี.ค.59 ภาษาจีน

82 โครงการบรรยายด้านวิชาชีพ ภาค1/58          15,000.00         15,000.00 ส.ค.-ธ.ค.58 ภาษาจีน

83 โครงการบรรยายด้านวิชาชีพ ภาค2/58          15,000.00         15,000.00 ก.พ.-มี.ค.59 ภาษาจีน

84 โครงการค่ายภาษาจีน 4 สถาบัน(ปีเจ้าภาพ)           60,000.00         60,000.00 ธ.ค58.-ก.พ.59 ภาษาจีน

85 โครงการ Chinese Showcase'58          60,000.00         60,000.00 มี.ค.-เม.ย.59 ภาษาจีน

86 โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ีเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้

ทางวิชาการแก่นักศึกษา

          25,000.00         25,000.00 พ.ย.58-เม.ย.59 ความพึงพอใจ ภาษาและวรรณคดี

อังกฤษ

87 โครงการสัมมนาวิชาการ           50,000.00         50,000.00 ต.ค.58-ก.ย.59 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ

ภาษาและวรรณคดี

อังกฤษ

88 โครงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เร่ืองการ

เขียนบทและการจัดท าละครเวที

         15,000.00         15,000.00 ธ.ค.58-ส.ค.59 ความพึงพอใจ ภาษาและวรรณคดี

อังกฤษ

89 โครงการทางวิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร          10,000.00         10,000.00 ภาษาศาสตร์

90 โครงการจัดทัศนศึกษาหรือดูงานส าหรับนักศึกษาท้ัง

ในและต่างประเทศ

         20,000.00         20,000.00 ภาษาศาสตร์

91 โครงการจิตอาสา "สนุกกับภาษาฝร่ังเศสกับพ่ี มธ."           10,000.00         10,000.00 ม.ค. 59 ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่า  3.51

รศ.ดร.สิรจิตต์ เดช

อมรชัย     

ภาควิชาภาษา

ฝร่ังเศส
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งบอุดหนุนป.ตรี งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ
งบอ่ืน ๆมธ. ศศ. งบคลัง งบกองทุนฯ งบแพทย์ต่างๆ

งบรายได้หน่วยงาน
เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณ

วันท่ีจัด

โครงการ 

(โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

กลยุทธ์ภาค/

โครงการ
แผนงาน/โครงการ

มธ. ศศ.

92 โครงการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาเอกวิชาภาษา

ฝร่ังเศส

          25,000.00         25,000.00 ก.ย. 59 ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่า  3.51

อ.บัณฑูร ราชมณี 

และ อ.ดร.มาริสา 

การีเวทย์    

ภาควิชาภาษา

ฝร่ังเศส

93 โครงการพานักศึกษาไปดูงานหรือฝึกสอนในโรงเรียน           6,000.00           6,000.00 เม.ย. 59 ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่า  3.51

อ.ชนยา ด่านสวัสด์ิ

 ภาควิชาภาษา

ฝร่ังเศส

94 โครงการพานักศึกษาไปทัศนศึกษาหรือดูงานนอก

สถานท่ี

         46,000.00         46,000.00 ตลอด

ปีงบประมาณ

ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่า  3.51

อาจารย์ผู้สอนวิชา 

ฝ.209, ฝ.387, ฝ.

483, ฝ.484, ฝ.486

95 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร           64,533.00         64,533.00 งบประมาณปี 

2559

นักศึกษาได้

ประสบการณ์และ

เกิดการเรียนรู้จาก

การออก

ภาคสนามท้ังใน

และต่างประเทศ

ค. วิเทศคดีศึกษา 

(อาเซียน-จีน)

96 โครงการศึกษานอกสถานท่ีมนุษย์และการเมือง           10,000.00         10,000.00 ม.ค. - เม.ย. 59 ความพึงพอใจ ภาควิชาภูมิศาสตร์

97 โครงการศึกษานอกสถานท่ีประชากรและปริมาณ

วิเคราะห์

          10,000.00         10,000.00 ต.ค. - ธ.ค. 58 ความพึงพอใจ ภาควิชาภูมิศาสตร์

98 โครงการศึกษานอกสถานท่ีภูมิศาสตร์ดินและจีพีเอส           10,000.00         10,000.00 ม.ค. - เม.ย. 59 ความพึงพอใจ ภาควิชาภูมิศาสตร์

99 โครงการศึกษานอกสถานท่ีเกษตรและอุทกวิทยา           10,000.00         10,000.00 ต.ค. - ธ.ค. 58 ความพึงพอใจ ภาควิชาภูมิศาสตร์

100 โครงการตรวจสอบภาคสนามทางภูมิศาสตร์           60,000.00         60,000.00 ม.ค. - เม.ย. 59 ความพึงพอใจ ภาควิชาภูมิศาสตร์

101 โครงการศึกษานอกสถานท่ี ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว          20,000.00         20,000.00 ม.ค. -พ.ค. 59 ความพึงพอใจ ภาควิชาภูมิศาสตร์

102 โครงการศึกษานอกสถานท่ีสัมผัสระยะไกลด้วย

ไมโครเวฟ

         10,000.00         10,000.00 ต.ค. - ธ.ค. 58 ความพึงพอใจ ภาควิชาภูมิศาสตร์

103 โครงการศึกษานอกสถานท่ี ภัยธรรมชาติศึกษา          10,000.00         10,000.00 ต.ค. - ธ.ค. 58 ความพึงพอใจ ภาควิชาภูมิศาสตร์

104 โครงการศึกษานอกสถานท่ี เมือง เศรษฐกิจ และ

พัฒนาภูมิภาค

         10,000.00         10,000.00 ต.ค. - ธ.ค. 58 ความพึงพอใจ ภาควิชาภูมิศาสตร์

105 โครงการประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์ 

ประจ าปี 2559 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          30,000.00         30,000.00 ความพึงพอใจ ภาควิชาภูมิศาสตร์

106 โครงการฝึกภาคปฎิบัติของนักศึกษา        100,000.00        100,000.00 ต.ค. - ธ.ค. 58 นักศึกษาได้ฝึกงาน

ในสถานท่ีฝึกงาน

ภาควิชาจิตวิทยา

107 โครงการสัมมนาดูงานนอกสถานท่ีทางจิตวิทยา          40,000.00         40,000.00 ต.ค. - ก.ย.59 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ

ภาควิชาจิตวิทยา

108 โครงการสัมมนาดูงานทางด้านจิตวิทยาคลินิก          60,000.00         60,000.00 ต.ค. -พ.ค.59 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ

ภาควิชาจิตวิทยา
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งบอุดหนุนป.ตรี งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ
งบอ่ืน ๆมธ. ศศ. งบคลัง งบกองทุนฯ งบแพทย์ต่างๆ

งบรายได้หน่วยงาน
เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณ

วันท่ีจัด

โครงการ 

(โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

กลยุทธ์ภาค/

โครงการ
แผนงาน/โครงการ

มธ. ศศ.

109 โครงการศึกษาดูงานด้านการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

มนุษย์

         60,000.00         60,000.00 ต.ค. - ธ.ค. 58 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ

ภาควิชาจิตวิทยา

110 โครงการศึกษาดูงานด้านจิตวิทยาสภาวะแวดล้อม          60,000.00         60,000.00 ต.ค. - ธ.ค. 58 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ

ภาควิชาจิตวิทยา

111 โครงการฝึกปฏิบัติด้านจิตบ าบัดชนิดอิงทฤษฎีจิต

วิเคราะห์ภาคปฏิบัติ

         27,000.00         27,000.00 ต.ค. - ธ.ค. 58 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ

ภาควิชาจิตวิทยา

112 โครงการศึกษาดูงานด้านจิตวิทยาการปรึกษา

ภาคปฏิบัติ

         40,000.00         40,000.00 ม.ค. - พ.ค. 59 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ

ภาควิชาจิตวิทยา

113 โครงการศึกษาดูงานด้านจิตวิทยาชุมชน          20,000.00         20,000.00 ม.ค. - พ.ค. 59 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ

ภาควิชาจิตวิทยา

114 โครงการศึกษาดูงานด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม          30,000.00         30,000.00 ต.ค. - พ.ค. 59 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ

ภาควิชาจิตวิทยา

115 โครงการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปี

สุดท้ายท่ีมีต่อหลักสูตร

         20,000.00         20,000.00 ต.ค. - ก.ย. 59 ความพึงพอใจ ภาควิชาจิตวิทยา

116 โครงการนิเทศการฝึกงาน           20,000.00         20,000.00 ต.ค. - ก.ย. 59 นิเทศการฝึกงาน

ครบทุกหน่วยงาน

ภาควิชาจิตวิทยา

117 โครงการฝึกงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ           20,000.00         20,000.00 ช่วงภาคฤดูร้อน

 ปีการศึกษา 

2558

ได้คะแนนเฉล่ีย

การประเมินความ

พึงพอใจต้ังแต่ 3.5

ภาควิชาบรรณารักษ์

118 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร          50,000.00         50,000.00 อาจารย์ประจ าวิชา

ภาษาเยอรมัน

119  โครงการพัฒนาการเรียนรู้          16,000.00         16,000.00 อาจารย์ประจ าวิชา

ภาษาเยอรมัน

120 โครงการกิจกรรมทางวิชาการ          20,000.00         20,000.00 อาจารย์ประจ าวิชา

ภาษาเยอรมัน

121 โครงการวิจัยและกิจกรรมเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา

การประเมินและพัฒนาหลักสูตร

         15,000.00         15,000.00 อาจารย์ประจ าวิชา

ภาษาเยอรมัน

122 โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

ภาควิชาภาษาญ่ีปุ่น

          60,000.00         60,000.00 ต.ค.58 - ก.ย.59 ค่าเฉล่ียผลส ารวจ

ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่า 3

อาจารย์ภาควิชา

ภาษาญ่ีปุ่น
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งบอุดหนุนป.ตรี งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ
งบอ่ืน ๆมธ. ศศ. งบคลัง งบกองทุนฯ งบแพทย์ต่างๆ

งบรายได้หน่วยงาน
เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณ

วันท่ีจัด

โครงการ 

(โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

กลยุทธ์ภาค/

โครงการ
แผนงาน/โครงการ

มธ. ศศ.

3.สร้างหลักสูตรใหม่

และพัฒนาหลักสูตร

เดิมให้ตอบสนอง

ความต้องการของ

สังคม  การ

เปล่ียนแปลงของ

สังคมไทย  สังคม

โลก  มี         อัต

ลักษณ์ โดดเด่น  

และแตกต่างจาก

มหาวิทยาลัยอ่ืน  

โดยการระดมความรู้

  ความเช่ียวชาญใน

 มธ.

3.สร้างหลักสูตรใหม่

และพัฒนาหลักสูตร

ท่ีมีอยู่ให้ตอบสนอง

ความต้องการของ

สังคมและสอดรับ

กับความส าคัญท่ีทวี

มากข้ึนของ

ประชาคมASEAN

123 เงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงหลักสูตร (โครงการ

ประเมินหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)

          50,000.00         50,000.00 หลักสูตรปรับปรุง

แก้ไขตาม

ก าหนดเวลาหรือ

เป็นไปตาม

มาตรฐานหลักสูตร

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ

124 โครงการชุดวิจัยโครงร่างปรัชญากับอาเซียนบรรจุ

ในหลักสูตร

          50,000.00         50,000.00 ภาควิชาปรัชญา

125 โครงการประเมินและพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี

ภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

         20,000.00         20,000.00 ต.ค.58-ก.ค.59 ความพึงพอใจ ภาษาและวรรณคดี

อังกฤษ

126 โครงการสัมมนาเพ่ือติดตามและประเมินหลักสูตร

ปริญญาโทของภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

          30,000.00         30,000.00 ธ.ค.58-ก.ค.59 ความพึงพอใจ ภาษาและวรรณคดี

อังกฤษ

127 โครงการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อ

หลักสูตรและส ารวจความคิดเห็นของตลาดแรงงาน 

(3 หลักสูตร)

          10,000.00         10,000.00 มิ.ย. 59 ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิตไม่น้อย

กว่า 3.51

ผศ.ดร.ชนาเนา 

(ฝศ.) / อ.ดร.สุทิษา

 (ฝป.) / อ.

ธรณินทร์ (ป.ตรี)

128 โครงการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และ 

คุณภาพนักศึกษา

         30,000.00         30,000.00 ต.ค.58 - ก.ย.59 ค่าเฉล่ียผลส ารวจ

ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่า 3

อาจารย์ภาควิชา

ภาษาญ่ีปุ่น

9



งบอุดหนุนป.ตรี งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ
งบอ่ืน ๆมธ. ศศ. งบคลัง งบกองทุนฯ งบแพทย์ต่างๆ

งบรายได้หน่วยงาน
เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณ

วันท่ีจัด

โครงการ 

(โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

กลยุทธ์ภาค/

โครงการ
แผนงาน/โครงการ

มธ. ศศ.

4.จัดการเรียนการ

สอนหลักสูตร

นานาชาติท่ี

สอดคล้องกับ

มหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร์และบริบท

ขององค์ความรู้/

สาขาวิชา

(discipline)ท้ัง

ภายในและ

ภายนอก

มหาวิทยาลัย/

ประเทศเพ่ือเปิด

มหาวิทยาลัยไปสู่

ความเป็นนานาชาติ

เพ่ิมข้ึน

4.ส่งเสริมสนับสนุน

การเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการของ

นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา

                  -   

129  เงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงหลักสูตร (โครงการ

ประเมินหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี)

        100,000.00        100,000.00 หลักสูตรปรับปรุง

แก้ไขตาม

ก าหนดเวลาหรือ

เป็นไปตาม

มาตรฐานหลักสูตร

ประธานหลักสูตร

130 โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต         100,000.00        100,000.00 ค่าเฉล่ียความพึง

พอใจของผู้ใช้

บัณฑิต

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการหรือ

ประธานหลักสูตร

131  เงินอุดหนุนโครงการส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้ส าเร็จการศึกษา (โครงการส ารวจความพึงพอใจ

ของนักศึกษาปีสุดท้ายหรือบัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ

คุณภาพหลักสูตร)

        100,000.00        100,000.00 ค่าเฉล่ียความพึง

พอใจของ

นักศึกษาหรือ

บัณฑิตใหม่

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการหรือ

ประธานหลักสูตร

132  เงินอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ (โครงการ 

Open House หลักสูตรปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษา)

        500,000.00        500,000.00 จ านวนรับเข้าท่ี

บรรลุตามเป้าหมาย

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการหรือ

ประธานหลักสูตร

133  เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือด้านกิจกรรมทาง

วิชาการ (โครงการศิลป์เสวนาหรือเสวนาทาง

วิชาการของอาจารย์)

        200,000.00        200,000.00 ค่าเฉล่ียความรู้ท่ี

เพ่ิมข้ึน

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ

134 เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ

สอน (โครงการพัฒนาการเรียนการสอน)

        200,000.00        200,000.00 จ านวนโครงการท่ี

บรรลุเป้าหมาย

ตามตัวบ่งช้ี

ฝ่ายพัฒนาการ

เรียนการสอน

135 โครงการการน าเสนองานวิชาการของนักศึกษาและ

จัดท า Proceedings

          60,000.00         60,000.00 พย 58, มิย 59 ปริมาณผลงาน

วิชาการท่ีได้รับ

การตีพิมพ์เผยแพร่

ของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา

ภาควิชา

ภาษาอังกฤษ
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งบอุดหนุนป.ตรี งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ
งบอ่ืน ๆมธ. ศศ. งบคลัง งบกองทุนฯ งบแพทย์ต่างๆ

งบรายได้หน่วยงาน
เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณ

วันท่ีจัด

โครงการ 

(โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

กลยุทธ์ภาค/

โครงการ
แผนงาน/โครงการ

มธ. ศศ.

5.พัฒนาและ

ส่งเสริมทักษะและ

ความรู้

ภาษาต่างประเทศ

ของนักศึกษาท้ังใน

และนอกห้องเรียน

5. พัฒนาปัจจัย

สนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพอาจารย์

136 โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมอบรม สัมมนาทาง

วิชาการของอาจารย์

          80,000.00         80,000.00 ตลอด

ปีงบประมาณ

บรรลุวัตถุประสงค์

โครงการ 80%

อาจารย์ในภาควิชา

ภาษาเยอรมัน

137 โครงการสนับสนุนอาจารย์ประจ าโครงการเข้าร่วม

ประชุม/อบรม/สัมมนา

          20,000.00         20,000.00 ค.ภาษาอังกฤษ

ส่ือสารเชิงธุรกิจ

138 โครงการส่งเสริมศักยภาพของอาจารย์ในโครงการฯ         100,000.00        100,000.00 โครงการวิเทศคดี

ศึกษา (อาเซียน - 

จีน)

139 โครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ           30,000.00         30,000.00 แบบประเมิน

ความพึงพอใจ

ภาควิชา

ภาษาอังกฤษ

140 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษผ่านภาพยนต์           15,000.00         15,000.00 แบบประเมิน

ความพึงพอใจ

ภาควิชา

ภาษาอังกฤษ

141 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ           25,000.00         25,000.00 แบบประเมิน

ความพึงพอใจ

ภาควิชา

ภาษาอังกฤษ

142 โครงการวิจัยหรือสัมมนาเพ่ือพัฒนาหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาไทย

       250,000.00        250,000.00 ธ.ค58/ พ.ค-

ส.ค59

ค่เฉล่ียผลส ารวจ

ความพึงอใจ

ภาควิชาภาษาไทย

143 โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงต าราและ

จัดการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐาน/ศึกษาท่ัวไป

       150,000.00        150,000.00 ธ.ค58/ พ.ค-

ส.ค59

ความพึงพอใจ

จ านวนต ารา

ภาควิชาภาษาไทย

6.กระจายโอกาส

และให้ความส าคัญ

กับนักศึกษา

ผู้ด้อยโอกาสทาง

สังคม

6.ส่งเสริมการจัด

กิจกรรมเพ่ือเตรียม

ความพร้อมบัณฑิต

ท้ังด้านวิชาการและ

คุณธรรมจริยธรรม

3.แผนงานกิจการนักศึกษา                   -   

144 โครงการปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ/มัชฉิมนิเทศ 

(โครงการปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษา)

        100,000.00        100,000.00 ค่าเฉล่ียความรู้ท่ี

ได้รับเพ่ิมข้ึน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วิชาการ

145 โครงการเพ่ิมพูนทักษะทางวิชาการหรือการวิจัยแก่

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

        300,000.00        300,000.00 จ านวนบทความท่ี

ตีพิมพ์เผยแพร่

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วิชาการ

146 โครงการส่งเสริมจริยธรรมหรือบ าเพ็ญประโยชน์

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

          50,000.00         50,000.00 ค่าเฉล่ียความพึง

พอใจของ

ผู้เก่ียวข้องกับ

โครงการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วิชาการ

147 เงินอุดหนุนกิจกรรมวิชาการ (โครงการสัมมนาหรือ

เผยแพร่งานภาคนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี)

        100,000.00        100,000.00 จ านวนงานภาค

นิพนธ์ท่ีตีพิมพ์

เผยแพร่

รองคณดบีฝ่าย

วิชาการและ

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร
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งบอุดหนุนป.ตรี งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ
งบอ่ืน ๆมธ. ศศ. งบคลัง งบกองทุนฯ งบแพทย์ต่างๆ

งบรายได้หน่วยงาน
เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณ

วันท่ีจัด

โครงการ 

(โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

กลยุทธ์ภาค/

โครงการ
แผนงาน/โครงการ

มธ. ศศ.

148 เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือด้านกิจกรรมทางวิ

ขาการ (โครงการกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี)

        200,000.00        200,000.00 ค่าเฉล่ียความรู้ท่ี

ได้รับเพ่ิมข้ึน

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการหรือภาควิชา

149  เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (โครงการทัศน

ศึกษาหรือฝึกภาคสนามหรือประชุมทางวิชาการ

นอกสถานท่ีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ส าหรับ

ภาควิชา))

        100,000.00        100,000.00 ค่าเฉล่ียความรู้ท่ี

ได้รับเพ่ิมข้ึน

ภาควิชาท่ีขอ

150 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 

(ทุนการศึกษา) (ทุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร์)

        500,000.00        500,000.00 รองคณบดีฝ่ายการ

นักศึกษา

151  เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุน

ฉุกเฉิน (ทุนการศึกษาฉุกเฉินคณะศิลปศาสตร์))

        100,000.00        100,000.00 รองคณบดีฝ่ายการ

นักศึกษา

152 โครงการวันแรกพบ         150,000.00        150,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

153 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่           80,000.00         80,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

154 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง           30,000.00         30,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

155 โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์           20,000.00         20,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

156 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา         100,000.00        100,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

157 โครงการสืบสานต านานศิลป์         400,000.00        400,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

158 โครงการเทศกาลศิลปศาสตร์ (ศิลปศาสตร์วิชาการ)         132,000.00        132,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

159 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการให้ค าปรึกษา           30,000.00         30,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

160 โครงการแสดงความยินดีบัณฑิตศิลปศาสตร์           40,000.00         40,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

161 โครงการค่ายอาสาศิลปศาสตร์         200,000.00        200,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

162 โครงการค่ายศึกษาและอนุรักษ์ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

        120,000.00        120,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

163  โครงการส ารวจค่ายและสถานท่ีจัดโครงการสัมมนา           20,000.00         20,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

164 โครงการปันน้ าใจ           25,000.00         25,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

165 โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต           20,000.00         20,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

166 โครงการอบรมเสริมทักษะเชิงวิชาการ           20,000.00         20,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

167  โครงการร่วมแข่งขันประกวดเพลงเชียร์ธรรมศาสตร์           30,000.00         30,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

168 โครงการประกวดร้องเพลงเชียร์คณะศิลปศาสตร์           30,000.00         30,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

169 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษาศิลปศาสตร์           90,000.00         90,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

170 โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างภาควิชา/โครงการพิเศษ           50,000.00         50,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

171 โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน           80,000.00         80,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

172  โครงการพัฒนากองสันทนาการแห่งคณะศิลป

ศาสตร์

          20,000.00         20,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

173 โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่นักศึกษา           10,000.00         10,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

174 โครงการจุลสารข่าวนักศึกษาศิลปศาสตร์           50,000.00         50,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

175 โครงการวันข้ึนปีใหม่           50,000.00         50,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

176  โครงการวันเข้าพรรษา และ วันอาสาหฬบูชา           15,000.00         15,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

177 โครงการวันลอยกระทง           10,000.00         10,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา
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178 โครงการวันไหว้ครู           25,000.00         25,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

179 โครงการด้านการประกันคุณภาพ           10,000.00         10,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

180 โครงการมอบทุนการศึกษาและขอบคุณผู้มีอุปการ

คุณ

          80,000.00         80,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

181 สัมมนาผู้สัมภาษณ์ทุนและคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับ 

   ทุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร์

          25,000.00         25,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

182 โครงการจ้างนักศึกษาช่วยงานของฝ่ายการนักศึกษา           20,000.00         20,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

183 โครงการรางวัลส าหรับนักศึกษาเรียนดี  นักศึกษา

ท ากิจกรรมดีเด่น  นักศึกษาผู้สร้างช่ือเสียงให้แก่

คณะศิลปศาสตร์

          60,000.00         60,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

184 ค่าสวัสดิการส าหรับนักศึกษาและผู้มีอุปการคุณแก่ 

 ฝ่ายการนักศึกษา

            8,000.00           8,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

185 โครงการสัมภาษณ์ทุนคณะศิลปศาสตร์           45,000.00         45,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

186 โครงการสัมมนาเร่ืองแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายการ

นักศึกษา

        100,000.00        100,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

187 โครงการสัมมนาผู้น านักศึกษาคณะศิลปศาสตร์         250,000.00        250,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

188 โครงการ TU Campus Tour           10,000.00         10,000.00 ค.การส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเชิง

ธุรกิจ

189 โครงการศึกษานอกสถานท่ีทางประวัติศาสตร์และ

ศิลปวัฒนธรรม

          20,000.00         20,000.00 ค.การส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเชิง

ธุรกิจ

190 โครงการซ้ือหนังสือ ต ารา และวารสาร           30,000.00         30,000.00 ค.การส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเชิง

ธุรกิจ

191 โครงการฝึกอบรมทางธุรกิจ         200,000.00        200,000.00 ค.การส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเชิง

ธุรกิจ

192 โครงการทัศนศีกษานอกสถานท่ีท่ีเก่ียวข้องกับวิชา

ในหลักสูตร

          50,000.00         50,000.00 ค.การส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเชิง

ธุรกิจ

193 โครงการสนับสนุนการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา           18,000.00         18,000.00 ค.การส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเชิง

ธุรกิจ

194 โครงการสนับสนุนวิชา อธ 361 การฝึกงาน           20,000.00         20,000.00 ค.การส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเชิง

ธุรกิจ

195 โครงการจัดท าเว็บไซต์โครงการฯ           20,000.00         20,000.00 ค.การส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเชิง

ธุรกิจ
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196 โครงการวิจัยหลักสูตร           25,000.00         25,000.00 ค.การส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเชิง

ธุรกิจ

197 โครงการวิจัยรายวิชา           30,000.00         30,000.00 ค.การส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเชิง

ธุรกิจ

198 โครงการสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมประชุม อบรม 

สัมมนา และเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการใน

ประเทศและต่างประเทศ

        130,000.00        130,000.00 ค.การส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเชิง

ธุรกิจ

199 โครงการฐานข้อมูลการศึกษา           30,000.00         30,000.00 ค.การส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเชิง

ธุรกิจ

200 โครงการส่งเสริมการแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่าง

ประเทศในกลุ่มอาเซียน

        101,958.00        101,958.00 ค.การส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเชิง

ธุรกิจ

201 โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเรียนดี           30,000.00         30,000.00 ค. วิเทศคดีศึกษา 

(อาเซียน-จีน)

202  โครงการอบรมพัฒนาทักษะความรู้ในการจัดท า

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษานอกสถานท่ี

        100,000.00        100,000.00 เมษายน 2559 แบบประเมิน

ความพึงพอใจ

ภาควิชา

ภาษาอังกฤษ

203  เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (โครงการเตรียม

ความพร้อมบัณฑิตและจัดแสดงความยินดีกับบัณฑิต)

          60,000.00         60,000.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา

204 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี           50,000.00         50,000.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา

205 เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือด้านกิจกรรมทาง

วิชาการ (โครงการสร้างความร่วมมือทางการศึกษา

ของนักศึกษาระหว่างสถาบันภายในประเทศและ

ต่างประเทศ)

          40,000.00         40,000.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา

206 โครงการวันแรกพบรัสเซียศึกษา (Russian First 

Date) และปฐมนิเทศรัสเซียศึกษา

        170,000.00        170,000.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา

207 โครงการมัชฌิมนิเทศและปัจฉิมนิเทศรัสเซียศึกษา           70,000.00         70,000.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา

208 โครงการ Dean's List ประเภทเรียนดีและประเภท

กิจกรรมเด่น

          70,000.00         70,000.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา

209 รางวัลเรียนดี         100,000.00        100,000.00 ปีงบประมาณ 

2559

จ านวนนักศึกษาท่ี

ได้รับรางวัลทุน

เรียนดี

โครงการอังกฤษ - 

อเมริกันศึกษา

210 โครงการกิจกรรมนักศึกษา         453,335.00        453,335.00 ปีงบประมาณ 

2559

จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรมต้องไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของจ านวน

เป้าหมาย

โครงการอังกฤษ - 

อเมริกันศึกษา
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211 โครงการกิจกรรมอาสา         120,000.00        120,000.00 โครงการเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

ศึกษา

212 โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะทางวิชาการ

ของนักศึกษา

          20,000.00         20,000.00 ประวัติศาสตร์

213 โครงการกิจกรรมนักศึกษาภาควิชาประวัติศาสตร์           20,000.00         20,000.00 ประวัติศาสตร์

214 โครงการจัดอบรม/เสวนาทางวิชาการสู่สังคม

ส าหรับนักศึกษา

          34,263.00         34,263.00 ประวัติศาสตร์

215 โครงการส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา โครงการสนทนาธรรมผ่านส่ือออนไลน์

          20,000.00         20,000.00 ภาควิชาปรัชญา

216 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเอกปรัชญา           15,000.00         15,000.00 ภาควิชาปรัชญา

217 โครงการส่งเสริมความสามัคคี/จัดกิจกรรมของ

นักศึกษาทุกช้ันปี

          20,000.00         20,000.00 ภาควิชาปรัชญา

218 โครงการมอบทุนการศึกษา           30,000.00         30,000.00 ภาควิชาปรัชญา

219 โครงการมัชฌิมนิเทศ          10,000.00         10,000.00 ภาษาจีน

220 โครงการปัจฉิมนิเทศ          15,000.00         15,000.00 ภาษาจีน

221 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการและเสริมหลักสูตร

ของนักศึกษา

          9,720.00           9,720.00 ธ.ค.58-ก.ย.59 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ

ภาษาและวรรณคดี

อังกฤษ

222 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเอกภาษาและวรรณคดี

อังกฤษรุ่นใหม่

            8,000.00           8,000.00 ส.ค. 59 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ

ภาษาและวรรณคดี

อังกฤษ

223 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเอกภาษาและ

วรรณคดีอังกฤษ

          10,000.00         10,000.00 พ.ค. 59 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ

ภาษาและวรรณคดี

อังกฤษ

224 โครงการส่งศิลปวัฒนธรรมและคุณธรรมจริยธรรม             8,308.00           8,308.00 ต.ค.58-ก.ย.59 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ

ภาษาและวรรณคดี

อังกฤษ

225 โครงการกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาภาควิชา

ภาษาศาสตร์

        120,000.00        120,000.00 ภาษาศาสตร์

226 โครงการจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชน         106,833.00        106,833.00 ภาษาศาสตร์

227 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา           6,000.00           6,000.00 ภาษาศาสตร์

228 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา           5,000.00           5,000.00 ภาษาศาสตร์
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229 โครงการแนะแนวการสอบวัดระดับความรู้ภาษา

ฝร่ังเศสตามกรอบมาตรฐานยุโรป

        100,000.00        100,000.00 พ.ย. 58 1. ความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย

กว่า  3.51 และ 2.

 จ านวนนักศึกษา

สอบผ่านการวัด

ความรู้ตามกรอบ

มาตรฐานยุโรป

ระดับ B1 และ B2

 ไม่น้อยกว่าร้อยละ

 80

หัวหน้าภาควิชา

ภาษาฝร่ังเศส

230 โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่โลกการท างาน          20,000.00         20,000.00 ตลอด

ปีงบประมาณ

ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่า  3.51

อาจารย์ผู้สอนวิชา 

 ฝ.208, ฝ.387, ฝ.

484, ฝ.486

231 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และคุณลักษณะ

บัณฑิตอันพึงประสงค์

         20,000.00         20,000.00 เม.ย. 59 ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่า  3.51

หัวหน้าภาควิชา

ภาษาฝร่ังเศสและ 

รศ.ดร.สิรจิตต์ เดช

อมรชัย

232 โครงการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเอกวิชาภาษา

ฝร่ังเศส

          25,000.00         25,000.00 มี.ค. 59 ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่า  3.51

อ.บัณฑูร ราชมณี 

และ อ.ดร.มาริสา 

การีเวทย์   

ภาควิชาภาษา

ฝร่ังเศส

233 โครงการอบรมปฏิบัติธรรม ส่งเสริมจริยธรรม

นักศึกษา

          6,000.00           6,000.00 ม.ค. - พ.ค. 59 ความพึงพอใจ ภาควิชาภูมิศาสตร์

234 โครงการกิจกรรมสัมพันธ์นักศึกษาภาควิชา

บรรณารักษศาสตร์

          40,000.00         40,000.00 ต้นเดือน

เมษายนและ

ปลายเดือน

สิงหาคม 2559

ได้คะแนนเฉล่ีย

การประเมินความ

พึงพอใจต้ังแต่ 3.5

คณาจารย์ภาควิชา

บรรณารักษ์

235 โครงการสนับสนุนการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา           29,000.00         29,000.00 อาจารย์ในภาควิชา

ภาษาเยอรมัน

236 โครงการแนะแนวการเรียนและการเตรียมความ

พร้อม

          23,000.00         23,000.00 ภาคเรียนท่ี 2 บรรลุวัตถุประสงค์

โครงการ 80 %

อาจารย์ในภาควิชา

ภาษาเยอรมัน

237  เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี         120,000.00        120,000.00 ค.ภาษาอังกฤษ

ส่ือสารเชิงธุรกิจ

238 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (โครงการจัดงาน

แสดงความยินดีกับบัณฑิต)

          60,000.00         60,000.00 ค.ภาษาอังกฤษ

ส่ือสารเชิงธุรกิจ

239 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (โครงการจัดซุ้มรับ

ปริญญา)

          15,000.00         15,000.00 ค.ภาษาอังกฤษ

ส่ือสารเชิงธุรกิจ
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งบอุดหนุนป.ตรี งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ
งบอ่ืน ๆมธ. ศศ. งบคลัง งบกองทุนฯ งบแพทย์ต่างๆ

งบรายได้หน่วยงาน
เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณ

วันท่ีจัด

โครงการ 

(โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

กลยุทธ์ภาค/

โครงการ
แผนงาน/โครงการ

มธ. ศศ.

240 โครงการปฐมนิเทศ           20,000.00         20,000.00 ภาควิชา

ภาษาอังกฤษ

241 โครงการปัจฉิมนิเทศ           42,000.00         42,000.00 ภาควิชา

ภาษาอังกฤษ

242 โครงการรางวัลทุนการศึกษาหรือสวัสดิการนักศึกษา           10,000.00         10,000.00 พฤษภาคม 2560 แบบประเมิน

ความพึงพอใจ

ภาควิชา

ภาษาอังกฤษ

243 โครงการทัศนศึกษา/ฝึกปฏิบัติ           60,000.00         60,000.00 ต.ค.58 - ก.ย.59 ค่าเฉล่ียผลส ารวจ

ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่า 3

อาจารย์ภาควิชา

ภาษาญ่ีปุ่น

244 โครงการปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ           10,000.00         10,000.00 ต.ค.58 - ก.ย.59 ผู้เข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่า 30 คน

อาจารย์ภาควิชา

ภาษาญ่ีปุ่น

245 โครงการจัดกิจกรรมนักศึกษาเสริมหลักสูตร          20,000.00         20,000.00 ต.ค.58 - ก.ย.59 ค่าเฉล่ียผลส ารวจ

ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่า 3

อาจารย์ภาควิชา

ภาษาญ่ีปุ่น

246 โครงการการฝึกงาน          10,000.00         10,000.00 ต.ค.58 - ก.ย.59 ค่าเฉล่ียผลส ารวจ

ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่า 3

อาจารย์ภาควิชา

ภาษาญ่ีปุ่น

247  โครงการจัดท าจุลสารลายไทย           90,000.00         90,000.00 พ.ค-ส.ค59 จ านวนบทความ ภาควิชาภาษาไทย

248  โครงการสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการหรือ

กิจกรรมด้านวิชาการ ศิลปะและวัฒนธรรม

          10,644.00         10,644.00 ต.ค58-ก.ย59 จ านวนนักศึกาเข้า

ร่วมโครงการ

ภาควิชาภาษาไทย

249  โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์

ให้แก่นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย

        180,000.00        180,000.00 ต.ค58-ก.ย59 ค่าเฉล่ียความพึง

พอใจ

ภาควิชาภาษาไทย

250 โครงการงานปัจฉิมนิเทศระดับปริญญาตรี         110,000.00        110,000.00 มิ.ย.59 ความพึงพอใจอยู่

ในระดับ 3.51

ภาควิชาจิดวิทยา

251 โครงการสานสัมพันธ์จิตวิทยา         100,000.00        100,000.00 ก.พ.59 ความพึงพอใจอยู่

ในระดับ 3.52

ภาควิชาจิดวิทยา

252 โครงการจัดกิจกรรมค่ายจับจิต           60,000.00         60,000.00 ต.ค.58 ความพึงพอใจอยู่

ในระดับ 3.53

ภาควิชาจิดวิทยา

2.ขยายบทบาท

ความเป็นผู้น า

ความร่วมมือทาง

วิชาการในรูปแบบ

ต่าง ๆ อย่าง

ใกล้ชิดมากย่ิงข้ึน

กับมหาวิทยาลัย

ช้ันน าใน ASEAN 

และเอเชีย

2.สร้างความ

ร่วมมือทางวิชาการ 

 และด้านอ่ืน ๆ กับ

มหาวิทยาลัยช้ันน า

ใน ASEAN   เอเชีย 

 และในระดับ

นานาชาติ

มหาวิทยาลัยมี

เครือข่ายความ

ร่วมมือในด้าน

วิชาการ วิจัยและ

อ่ืนๆ กับ

มหาวิทยาลัยช้ันน า

ใน ASEAN และ

เอเชียเพ่ิมมากข้ึน

1.สนับสนุนการ

สร้างความร่วมมือ

ทางวิชาการกับ

มหาวิทยาลัยช้ันน า

ใน ASEAN  และ

เอเชีย

1.พัฒนาความ

ร่วมมือและการ

สร้างหุ้นส่วนทาง

การศึกษากับ

มหาวิทยาลัยช้ันน า

ในต่างประเทศ 

(Academic 

Mutual 

Partnership)

4. แผนงานวิจัย                   -   
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งบอุดหนุนป.ตรี งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ
งบอ่ืน ๆมธ. ศศ. งบคลัง งบกองทุนฯ งบแพทย์ต่างๆ

งบรายได้หน่วยงาน
เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณ

วันท่ีจัด

โครงการ 

(โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

กลยุทธ์ภาค/

โครงการ
แผนงาน/โครงการ

มธ. ศศ.

253  เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือด้านกิจกรรมทาง

วิชาการ (โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ)

      1,000,000.00     1,000,000.00 คณบดี

254 เงินอุดหนุนงบเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ         800,000.00        800,000.00 มีสัญญาความ

ร่วมมือทาง

วิชาการกับ

มหาวิทยาลัยช้ันน า

ใน ASEAN  ,

เอเชียและ

นานาชาติเพ่ิมมาก

ข้ึน

คณบดี

255 โครงการความร่วมมือด้านกิจกรรมทางวิชาการกับ 

ม.คู่สัญญา (โครงการลงนาม ติดตาม และพัฒนา 

MOU กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา)

        500,000.00        500,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วิเทศสัมพันธ์

256 โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

นักศึกษาใน ASEAN และเอเชีย

        100,000.00        100,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วิเทศสัมพันธ์

257 โครงการความร่วมมือด้านกิจกรรมทางวิชาการกับ 

ม.คู่สัญญา(โครงการสร้างความร่วมมือทาง

การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ)

        100,000.00        100,000.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา

258  เงินอุดหนุนงบเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ( 

โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับ

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ)

        120,000.00        120,000.00 ปีงบประมาณ 

2559

จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรมต้องไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของจ านวน

เป้าหมาย

โครงการอังกฤษ - 

อเมริกันศึกษา

259 โครงการแลกเปล่ียน Visiting Scholars         200,000.00        200,000.00 โครงการเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

ศึกษา

260 โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน/เจรจาเพ่ือ

ประสานทางวิชาการ

        200,000.00        200,000.00 โครงการเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

ศึกษา

261 ค่าใช้จ่ายสมทบส าหรับนักศึกษาในโครงการท่ีไป

แลกเปล่ียนในต่างประเทศ

        100,000.00        100,000.00 งบประมาณปี 

2559

ส่งเสริมและ

สนับสนุน

ภาคปฏิบัติของ

นักศึกษาท้ังใน

และต่างประเทศ

ตามวัตถุประสงค์

ค. วิเทศคดีศึกษา 

(อาเซียน-จีน)

262  เงินอุดหนุนงบเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ 

(โครงการเจรจาธุรกิจ/ประชุมสัมมนา)

        400,000.00        400,000.00 ค. ภาษาอังกฤษ

ส่ือสารเชิงธุรกิจ
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งบอุดหนุนป.ตรี งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ
งบอ่ืน ๆมธ. ศศ. งบคลัง งบกองทุนฯ งบแพทย์ต่างๆ

งบรายได้หน่วยงาน
เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณ

วันท่ีจัด

โครงการ 

(โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

กลยุทธ์ภาค/

โครงการ
แผนงาน/โครงการ

มธ. ศศ.

 2.   สนับสนุนให้ 

มธ.   มีส่วนร่วมใน

การแข่งขันด้าน

วิชาการ  และ

วิชาชีพ กับ

มหาวิทยาลัยช้ันน า

ใน ASEAN  และ

เอเชีย

2.  ส่งเสริมให้

อาจารย์และ

นักศึกษาเข้าร่วมใน

โครงการหรือ

กิจกรรมท่ีจัดร่วมกับ

มหาวิทยาลัยใน

ระดับนานาชาติ

263 โครงการจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ

ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (โครงการลาว

ศึกษา)

        300,000.00        300,000.00 จ านวนผู้เข้าร่วม

การสัมมนาและ

จ านวนบทความท่ี

น าเสนอ

รศ.ดร.วริษา กมล

นาวิน

264  โครงการ ELT conference ของภาควิชา

ภาษาอังกฤษ

        300,000.00        300,000.00 จ านวนผู้เข้าร่วม

การสัมมนาและ

จ านวนบทความท่ี

น าเสนอ

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ

265 เงินอุดหนุนกิจกรรมเสริมวิชาการ (โครงการสัมมนา

ทางวิชาการจีนศึกษา)

        100,000.00        100,000.00 จ านวนผู้เข้าร่วม

การสัมมนาและ

จ านวนบทความท่ี

น าเสนอ

ภาควิชาภาษาจีน

266 โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับ

สถาบันการศึกษาต่างประเทศ

        300,000.00        300,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ

267 โครงการส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติ         200,000.00        200,000.00 ผู้อ านวยการ

หลักสูตรนานาชาติ

268 โครงการสัมมนาหรือประชุมร่วมในระดับหลายภาค

ส่วนท้ังในประเทศและต่างประเทศ

        200,000.00        200,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วิเทศสัมพันธ์

269 โครงการแลกเปล่ียนอาคันตุกะต่างประเทศ 

(visiting professor+fellowship)

      2,000,000.00     2,000,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วิเทศสัมพันธ์

270 โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาต่างชาติ (โครงการ

ส่งเสริมการแลกเปล่ียนนักศึกษา)

        300,000.00        300,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วิเทศสัมพันธ์

271  โครงการเข้าร่วม โครงการ กิจกรรม และสัมมนา

หรือประชุมท้ังในประเทศ และต่างประเทศของ

อาจารย์ และนักศึกษา

          40,000.00         40,000.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา

272  เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือด้านกิจกรรมทาง

วิชาการ (โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมประชุม/ 

อบรม/ สัมมนาและน าเสนอผลงานทางวิชาการ

ส าหรับอาจารย์)

        145,000.00        145,000.00 ปีงบประมาณ 

2559

จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรมต้องไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของจ านวน

เป้าหมาย

โครงการอังกฤษ - 

อเมริกันศึกษา

273 โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

นักศึกษาในอาเซียน

        150,000.00        150,000.00 โครงการเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

ศึกษา
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งบอุดหนุนป.ตรี งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ
งบอ่ืน ๆมธ. ศศ. งบคลัง งบกองทุนฯ งบแพทย์ต่างๆ

งบรายได้หน่วยงาน
เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณ

วันท่ีจัด

โครงการ 

(โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

กลยุทธ์ภาค/

โครงการ
แผนงาน/โครงการ

มธ. ศศ.

274 โครงการประชุมทางวิชาการจีนศึกษาระดับ

นานาชาติ(ร่วมกับคณะมนุษย์ศาสตร์และประยุกต์

ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

          30,000.00         30,000.00 ภาควิชาภาษาจีน

275 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการผลิตงาน

วิชาการและวิจัย

          10,000.00         10,000.00 ตลอด

ปีงบประมาณ

บรรลุวัตถุประสงค์

โครงการ 80%

อาจารย์ในภาควิชา

ภาษาเยอรมัน

3.พัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ืองาน

ด้านวิเทศสัมพันธ์

276 โครงการจัดต้ังระบบฐานข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์         100,000.00        100,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วิเทศสัมพันธ์

277  โครงการพัฒนาและบริหารเว็บไซต์ภาควิชา           5,000.00           5,000.00 ประวัติศาสตร์

278 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ภาควิชาภาษาและ

วรรณคดีอังกฤษ

            5,000.00           5,000.00 พ.ค. 59 ความพึงพอใจ

ของผูเข้าร่วม

โครงการ

ภาษาและวรรณคดี

อังกฤษ

279 โครงการสนับสนุนการวิจัยเพ่ือการเรียนการสอน           30,000.00         30,000.00 ตลอด

ปีงบประมาณ

บรรลุวัตถุประสงค์

โครงการ 80%

อาจารย์ในภาควิชา

ภาษาเยอรมัน

4. สนับสนุนปัจจัยท่ี

ส่งเสริมบรรยากาศ

ความเป็นนานาชาติ

และพัฒนาระบบการ

ให้ข้อมูลข่าวสารแก่

อาจารย์และ

นักศึกษาต่างชาติ

                  -   

280 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ส าหรับนักศึกษา

นานาชาติ

          50,000.00         50,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วิเทศสัมพันธ์

281 โครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับ

อาจารย์ต่างชาติ

          50,000.00         50,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วิเทศสัมพันธ์

5. พัฒนาระบบการ

บริหารและการ

เรียนการสอนเพ่ือ

เอ้ือต่อการศึกษา

แลกเปล่ียนระหว่าง

ประเทศ

                  -   

282 โครงการทุนการศึกษา         100,000.00        100,000.00 โครงการเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

ศึกษา

283 โครงการประชุมวิชาการ รวม 5 สถาบัน           30,000.00         30,000.00 ภาควิชาภาษาไทย
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งบอุดหนุนป.ตรี งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ
งบอ่ืน ๆมธ. ศศ. งบคลัง งบกองทุนฯ งบแพทย์ต่างๆ

งบรายได้หน่วยงาน
เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเภทงบประมาณ
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ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

กลยุทธ์ภาค/

โครงการ
แผนงาน/โครงการ

มธ. ศศ.

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ท่ี 3

                  -   

3.สร้างงานวิจัยได้

มาตรฐานสากล

และแก้ไขปัญหา

ของสังคมด้วยการ

เพ่ิมงบประมาณ

วิจัย  งบสนับสนุน

การตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ

ช้ันน าระดับ  

นานาชาติ  การ

สร้างเครือข่ายพ่ี

เล้ียง และกลุ่ม

นักวิจัยคุณภาพสูง

3.ส่งเสริม

บรรยากาศทาง

วิชาการ สร้าง

งานวิจัยท่ีมีคุณภาพ

 และน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริงใน

การพัฒนาการเรียน

การสอน และ

ตอบสนองความ

ต้องการของ

หน่วยงานภายนอก

และสังคม

สังคมได้รับองค์

ความรู้จากงานวิจัย

ท่ีมีคุณภาพได้

มาตรฐานสากลใน

การแก้ไขปัญหา

ของประเทศ

1.พัฒนาคุณภาพ

ของปัจจัยท่ี

สนับสนุนการเพ่ิม

ปริมาณและคุณภาพ

งานวิจัย

1.พัฒนาระบบและ

กลไกเพ่ือส่งเสริม

การสร้างงานวิจัย

และงานวิชาการโดย

เน้นท่ีการวิจัยเชิง

บูรณาการ

4. แผนงานวิจัย                   -   

284 เงินอุดหนุนกองทุนวิจัยคณะ       4,259,200.00     4,259,200.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และการพัฒนา

285  (โครงการสนับสนุนและจัดท าวารสารและส่ือ

ส่ิงพิมพ์วิชาการ)

        850,000.00        850,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และการพัฒนา

286 (โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

ผลงานวิจัยและงานแปล)

        500,000.00        500,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และการพัฒนา

287 (โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านการ

วิจัยระหว่างสถาบัน)

        100,000.00        100,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และการพัฒนา

288 (โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนและการ

พัฒนาการเรียนรู้เชิงศิลปศาสตร์ (Liberal Arts 

Learning Sciences) )

        200,000.00        200,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และการพัฒนา

289 (โครงการสัมมนาการจัดท าแผนด้านการวิจัยระดับ

คณะและภาควิชา)

        100,000.00        100,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และการพัฒนา

290  (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้ด้าน

การวิจัย)

          50,000.00         50,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และการพัฒนา

291 (โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส าหรับการวิจัยร่วม

ของอาจารย์ในคณะ/ภาควิชา)

          50,000.00         50,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และการพัฒนา

292 เงินอุดหนุนการด าเนินงานด้านวิจัย (เงินอุดหนุน

ประชาสัมพันธ์งานวิจัยเชิงรุก)

          70,000.00         70,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และการพัฒนา

293 เงินอุดหนุนการด าเนินงานด้านวิจัย (โครงการ

พัฒนาระบบผู้ช่วยวิจัย (RA))

        200,000.00        200,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และการพัฒนา

294  โครงการผลิตต ารา/ปรับปรุงเอกสารประกอบการ

สอนและส่ือการสอน

          20,000.00         20,000.00 ต.ค.58 - ก.ย.59 (ตัวช้ีวัดอ่ืนๆ) อาจารย์ภาควิชา

ภาษาญ่ีปุ่น
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งบอุดหนุนป.ตรี งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ
งบอ่ืน ๆมธ. ศศ. งบคลัง งบกองทุนฯ งบแพทย์ต่างๆ

งบรายได้หน่วยงาน
เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณ

วันท่ีจัด

โครงการ 

(โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

กลยุทธ์ภาค/

โครงการ
แผนงาน/โครงการ

มธ. ศศ.

2.ขยายบทบาท

ความเป็นผู้น า

ความร่วมมือทาง

วิชาการในรูปแบบ

ต่าง ๆ อย่าง

ใกล้ชิดมากย่ิงข้ึน

กับมหาวิทยาลัย

ช้ันน าใน ASEAN 

และเอเชีย

2.สร้างความ

ร่วมมือทางวิชาการ 

 และด้านอ่ืน ๆ กับ

มหาวิทยาลัยช้ันน า

ใน ASEAN   เอเชีย 

 และในระดับ

นานาชาติ

295 เงินอุดหนุนการด าเนินงานด้านวิจัย(โครงการวิจัย

เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์)

        500,000.00        500,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วางแผน

ตลอดจนการ

ผลักดันให้เกิด

วารสารวิชาการ

ใหม่ ๆ ในระดับ 

ASEAN หรือ  

เอเชีย

296  เงินอุดหนุนการด าเนินงานด้านวิจัย (โครงการ

ส่งเสริมการท าวิจัย)

          40,000.00         40,000.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา

297 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรหรือการเรียนการ

สอน

          20,000.00         20,000.00 ประวัติศาสตร์

298 โครงการกิจกรรมฝึกทักษะงานวิจัยทาง

ภาษาศาสตร์ภาคสนาม

          70,000.00         70,000.00 ภาษาศาสตร์

299 โครงการงานวิจัยทางภาษาศาสตร์ภาคสนาม          30,000.00         30,000.00 ภาษาศาสตร์

300 โครงการอบรมความรู้ด้านภูมิศาสตร์และภูมิ

สารสนเทศ ประจ าปี 2559

          65,000.00         65,000.00 ความพึงพอใจ ภาควิชาภูมิศาสตร์

2.จัดศูนย์ความเป็น

เลิศทางวิชาการ 

(Center  of  

Excellence) การ

วิจัยเฉพาะด้านท่ี 

มธ. มีศักยภาพ  

โดยมีการพัฒนา

จากหน่วยวิจัย

เฉพาะทางและกลุ่ม 

cluster

2.สนับสนุนปัจจัยท่ี

ส่งเสริมการท าวิจัย

                  -   

301 โครงการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือการเรียนการสอน           30,000.00         30,000.00 ต.ค.58 - ก.ย.59 (ตัวช้ีวัดอ่ืนๆ) อาจารย์ภาควิชา

ภาษาญ่ีปุ่น

302 โครงการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือการเรียนการสอน(วิจัย

ช้ันเรียน)

          20,000.00         20,000.00 ภาษาจีน

303 โครงการสัมมนาจีนศึกษา เนืองในโอกาสวิชาเอก

ภาษาจีนครบรอบ 25 ปี

          50,000.00         50,000.00 ภาษาจีน

304 โครงการส่งเสริมการท าวิจัยการเขียนต าราเพ่ือ

เอกสารประกอบการสอนและส่ือการสอน

          89,985.00         89,985.00 ภาษาศาสตร์

22



งบอุดหนุนป.ตรี งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ
งบอ่ืน ๆมธ. ศศ. งบคลัง งบกองทุนฯ งบแพทย์ต่างๆ

งบรายได้หน่วยงาน
เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณ

วันท่ีจัด

โครงการ 

(โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด
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ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

กลยุทธ์ภาค/

โครงการ
แผนงาน/โครงการ

มธ. ศศ.

305 การผลิตหรือปรับปรุงเอกสารค าสอน เอกสาร

ประกอบการสอนหรือส่ือเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน

          5,000.00           5,000.00 ภาษาศาสตร์

306 โครงการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

เพ่ือการศึกษาและการวิจัย

         15,000.00         15,000.00 ม.ค. 59 ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่า  3.51

หัวหน้าภาควิชา

ภาษาฝร่ังเศส

307 โครงการพัฒนาวิชาการ ศักยภาพด้านการวิจัย และ

คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ (นักศึกษา

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาฝร่ังเศสศึกษา)

          20,000.00         20,000.00 เม.ย. 59 1. ความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย

กว่า  3.51 และ 2.

 จ านวนนักศึกษา

ท่ีลงทะเบียนท า

วิทยานิพนธ์

รายงานความ

คืบหน้าของงาน

วิทยานิพนธ์ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80

ประธานโครงการ

ปริญญาโทสาขา

ฝร่ังเศสศึกษา

3.ส่งเสริมการวิจัยท่ี

ตอบสนองความ

ต้องการของสังคม  

การเปล่ียนแปลง

ของสังคมไทย  

สังคมโลก  และการ

แก้ปัญหาสังคม

3.สร้างเวทีการ

น าเสนอผลงาน

วิชาการและ

สนับสนุนการตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ  โดยเน้นท่ี

การตีพิมพ์เผยแพร่

ในระดับนานาชาติ

                  -   

308 เงินอุดหนุนการด าเนินงานด้านวิจัย (โครงการสร้าง

เครือข่ายการวิจัยระหว่างสถาบัน)

          10,000.00         10,000.00 ค.ภาษาอังกฤษ

ส่ือสารเชิงธุรกิจ

309 วารสาร Journal of English Studies (JES)         250,000.00        250,000.00 ภาควิชา

ภาษาอังกฤษ

310 วารสารการศึกษาภาษาศาสตร์เชิงประยุกต์และการ

ส่ือสาร Journal of Applied Language Studies 

and Communacation       (JALSC)

        250,000.00        250,000.00 ภาควิชา

ภาษาอังกฤษ

311 โครงการจัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ

 ELT Conference

        500,000.00        500,000.00 ภาควิชา

ภาษาอังกฤษ
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งบอุดหนุนป.ตรี งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ
งบอ่ืน ๆมธ. ศศ. งบคลัง งบกองทุนฯ งบแพทย์ต่างๆ

งบรายได้หน่วยงาน
เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณ

วันท่ีจัด

โครงการ 

(โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

กลยุทธ์ภาค/

โครงการ
แผนงาน/โครงการ

มธ. ศศ.

4.สร้างระบบและ

กลไกการใช้

ทรัพยากรร่วมกันใน

การท าวิจัย  

โดยเฉพาะการท า

วิจัยในกลุ่มคณะ

ทางด้าน

วิทยาศาสตร์  

วิทยาศาสตร์

สุขภาพท่ีต้องใช้

อุปกรณ์เฉพาะทาง

ท่ีมีราคาสูง

                  -   

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ท่ี 4

                  -   

4.พลิกฟ้ืนบทบาท

ในการช้ีน า  และ

น าเสนอทางออก

อย่างสร้างสรรค์ให้

สังคมผ่านส่ือต่างๆ 

โดยเฉพาะใน

ปัญหาท่ีอยู่ใน

บริบทท่ีเป็นความ

เช่ียวชาญทาง

วิชาการของ

มหาวิทยาลัย

4.ให้บริการทาง

วิชาการท่ีมี

มาตรฐานและ

ตอบสนองความ

ต้องการแก่สังคม

1. ประชาชนและ

บุคลากรทางวิชาชีพ

ได้รับบริการท่ีมี

คุณภาพสอดคล้อง

กับความต้องการ

และเหมาะสม

2. สังคมได้รับแนว

ทางการแก้ไขปัญหา

1.ส่งเสริมการเรียนรู้

ของประชาชนและ

น าเสนอความรู้ท่ี 

มธ. เช่ียวชาญสู่

สังคมโดยเน้น

บทบาทเป็นผู้เสนอ

ทางออกให้แก่สังคม

1.ให้แนวทาง

ข้อเสนอแนะแก่

สังคมในบริบทของ

ความเช่ียวชาญทาง

วิชาการของคณะฯ

5.แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม                   -   

312 เงินอุดหนุนการด าเนินงานด้านวิจัย (โครงการวิจัยท่ี

เก่ียวข้องกับการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีบูรณา

การกับการเรียนการสอน/การวิจัย)

        100,000.00        100,000.00 รองคณบดีฝ่ายการ

คลังและบริการ

สังคม

313  เงินอุดหนุนโครงการสัมมนา/ประชุม         100,000.00        100,000.00 รองคณบดีฝ่ายการ

คลังและบริการ

สังคม

314  เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (เงิน

อุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีบูรณา

การกับการเรียนการสอน/การวิจัย)

        200,000.00        200,000.00 รองคณบดีฝ่ายการ

คลังและบริการ

สังคม

315  โครงการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ในห้องเรียน

มาบริการวิชาการแก่สังคม

          50,000.00         50,000.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา

316  เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

(โครงการจัดกิจกรรมหรือผลิตส่ือท่ีเก่ียวข้องกับการ

ให้บริการวิชาการแก่สังคม)

          20,000.00         20,000.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา
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งบอุดหนุนป.ตรี งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ
งบอ่ืน ๆมธ. ศศ. งบคลัง งบกองทุนฯ งบแพทย์ต่างๆ

งบรายได้หน่วยงาน
เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณ

วันท่ีจัด

โครงการ 

(โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

กลยุทธ์ภาค/

โครงการ
แผนงาน/โครงการ

มธ. ศศ.

2.สร้างความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงาน

ภายใน มธ. เพ่ือ

ร่วมกันให้บริการ

วิชาการแบบองค์

รวม โดยมีการ

ก าหนด Theme 

การให้บริการวิชาการ

2.พัฒนารูปแบบการ

ให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคม

                  -   

3.สร้างนวัตกรรม

การบริการท่ี

ตอบสนองความ

ต้องการของสังคม

การเปล่ียนแปลง

ของสังคมไทย/สังคม

โลก

3.สนับสนุนให้มี

การบูรณาการงาน

บริการวิชาการแก่

สังคม กับการวิจัย

และการเรียนการ

สอน

                  -   

4.ปรับปรุงปัจจัย

สนับสนุนการ

ให้บริการวิชาการให้

มีความพร้อม

                  -   

5.พัฒนาระบบการ

ติดตามการ

ให้บริการวิชาการ

และการน าผลการ

ประเมินมาเพ่ือการ

ปรับปรุงการ

ให้บริการทางวิชาการ

                  -   
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งบอุดหนุนป.ตรี งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ
งบอ่ืน ๆมธ. ศศ. งบคลัง งบกองทุนฯ งบแพทย์ต่างๆ

งบรายได้หน่วยงาน
เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณ

วันท่ีจัด

โครงการ 

(โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

กลยุทธ์ภาค/

โครงการ
แผนงาน/โครงการ

มธ. ศศ.

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ท่ี 5

                  -   

5.ปลูกฝังจิต

วิญญาณ

ธรรมศาสตร์ และ

ท านุบ ารุงสังคม 

ประชาธิปไตย 

คุณธรรม ศิลปะ 

วัฒนธรรม ให้แก่

ประชาชน และ

สังคมผ่านกิจกรรม

ในหลักสูตร       

กิจกรรมเสริม

หลักสูตร และ

กิจกรรมบริการ

ทางวิชาการแก่

สังคม รวมถึงการ

ให้บริการสุขภาพ

แบบองค์รวมแก่

สังคมอย่าง

สม่ าเสมอ

5.ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและ

ส่งเสริมการมีจิต

สาธารณะและความ

รับผิดชอบต่อสังคม

1. บุคลากรและ

นักศึกษามีความ

ตระหนักในเร่ือง

ความเป็น

ธรรมศาสตร์ และมี

บทบาทในการ

ส่งเสริม ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

และพัฒนาสังคม

ร่วมกับภาค

ประชาชน

2. นักศึกษา 

บุคลากร และ

ประชาชนได้รับริ

การสุขภาพท่ีมี

คุณภาพได้มาตรฐาน

1.ปลูกฝังจิต

วิญญาณ

ธรรมศาสตร์ในหมู่

นักศึกษา อาจารย์ 

และบุคลากร ใน

การด ารงรักษา 

ความถูกต้อง ความ

เป็นธรรมรวมท้ังวิถี

ประชาธิปไตย

1.พัฒนาระบบและ

กลไกการท านุบ ารุง

ศิลปะและ

วัฒนธรรมและ

การบูรณาการงาน

ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอน

6. แผนงานส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และกีฬา                   -   

317 เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์ บูรณาการ สร้างสรรค์

 สืบทอดเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

        200,000.00        200,000.00 รองคณบดีฝ่าย

บริหารท่ัวไป

318 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ วัฒนธรรมและ

กีฬา

        500,000.00        500,000.00 รองคณบดีฝ่าย

บริหารท่ัวไป

319 โครงการกีฬา นันทนาการ และส่งเสริมความสามัคคี

 ภายใน-ภายนอกคณะและระหว่างสถาบัน

          74,900.00         74,900.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา

320 โครงการศิลปวัฒนธรรมรัสเซียและไทย         170,000.00        170,000.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา

321  เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย (โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยของ

อาจารย์บุคลากร และนักศึกษา)

          17,000.00         17,000.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา

322 โครงการส่งเสริมเพ่ิมพูนทักษะการเรียนรู้เพ่ือ

นักศึกษา

        200,000.00        200,000.00 โครงการเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

ศึกษา

323 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน           15,000.00         15,000.00 ภาษาจีน

324 โครงการเรียนรู้ชุมชนจีนในไทยและอาเซียน         150,000.00        150,000.00 ภาษาจีน

325 โครงการบรรยายพิเศษด้านวัฒนธรรมจีนศึกษา           30,000.00         30,000.00 ภาษาจีน

326 โครงการพานักศึกษาไปทัศนศึกษาและเรียนรู้

ศิลปวัฒนธรรมไทยนอกสถานท่ี

          50,000.00         50,000.00 ก.ย. 59 ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่า  3.51

อ.บัณฑูร ราชมณี  

 ภาควิชาภาษา

ฝร่ังเศส

327 โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประจ าปีวัน

ประชาคมโลกผู้ใช้ภาษาฝร่ังเศส La Francophonie

         10,000.00         10,000.00 ก.พ. 59 ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่า  3.51

อ.ดร.มาริสา การี

เวทย์   ภาควิชา

ภาษาฝร่ังเศส
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งบอุดหนุนป.ตรี งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ
งบอ่ืน ๆมธ. ศศ. งบคลัง งบกองทุนฯ งบแพทย์ต่างๆ

งบรายได้หน่วยงาน
เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณ

วันท่ีจัด

โครงการ 

(โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

กลยุทธ์ภาค/

โครงการ
แผนงาน/โครงการ

มธ. ศศ.

328 โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประจ าปีของ

สมาคมครูสอนภาษาฝร่ังเศสแห่งประเทศไทย

          12,000.00         12,000.00 ธ.ค. 58 จ านวนนักศึกษา

ได้รับรางวัลไม่ต่ า

กว่า 4 ประเภท

อ.ดร.มาริสา การี

เวทย์   ภาควิชา

ภาษาฝร่ังเศส

329 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม(การแสดงดนตรีใน

สวน)

        200,000.00        200,000.00 เมษายน 2560 แบบประเมิณ

ความพึงพอใจ

ภาควิชา

ภาษาอังกฤษ

330 โครงการแลกเปล่ียนความสัมพันธ์กับชาวญ่ีปุ่น           50,000.00         50,000.00 ต.ค.58 - ก.ย.59 ค่าเฉล่ียผลส ารวจ

ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่า 3

อาจารย์ภาควิชา

ภาษาญ่ีปุ่น

2.สร้างระบบและ

กลไกในการผลักดัน

ให้นักศึกษาท า

กิจกรรมเพ่ือพัฒนา

ตนเอง และพัฒนา

สังคมร่วมกับชุมชน 

ในด้านศิลปะ 

วัฒนธรรมและกีฬา

2.ส่งเสริมให้อาจารย์

 บุคลากร และ

นักศึกษามีจิต

สาธารณะและความ

รับผิดชอบต่อสังคม

331 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสร้างจิตส านึก

และบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม

        150,000.00        150,000.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา

332 โครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม         150,000.00        150,000.00 โครงการเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

ศึกษา

333 โครงการภูมิศาสตร์อาสาและส่งเสริมจริยธรรม 

ประจ าปี 2559

          40,000.00         40,000.00 ความพึงพอใจ ภาควิชาภูมิศาสตร์

334 โครงการจิตอาสาและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา             5,000.00           5,000.00 ภาคเรียนท่ี 1 - 2 บรรลุวัตถุประสงค์

โครงการ 80%

อาจารย์ในภาควิชา

ภาษาเยอรมัน

335 โครงการบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือเสริมจิตอาสา           42,000.00         42,000.00 สิงหาคม 2560 แบบประเมิณ

ความพึงพอใจ

ภาควิชา

ภาษาอังกฤษ

3.ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้มี 

"พ้ืนท่ีหรือเวที" ให้

นักศึกษา อาจารย์

บุคลากรได้

แสดงออกและ

แลกเปล่ียน

แนวความคิด

ทางด้านสังคม

ประชาธิปไตยและ

ศิลปะ วัฒนธรรม

เพ่ิมข้ึน

336 โครงการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับวรรณกรรมเน่ืองใน

ครบรอบ 45 ปี เชคสเปียร์

          10,000.00         10,000.00 พ.ย.58-พ.ค.59 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ

ภาษาและวรรณคดี

อังกฤษ
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งบอุดหนุนป.ตรี งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ
งบอ่ืน ๆมธ. ศศ. งบคลัง งบกองทุนฯ งบแพทย์ต่างๆ

งบรายได้หน่วยงาน
เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณ

วันท่ีจัด

โครงการ 

(โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

กลยุทธ์ภาค/

โครงการ
แผนงาน/โครงการ

มธ. ศศ.

4.ส่งเสริมการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้

ระหว่างผู้ต่าง

วัฒนธรรมท้ังใน

ประเทศและ

ต่างประเทศ รวมท้ัง

การสร้างความเข้าใจ

ในวัฒนธรรมสากลท่ี

เป็นพ้ืนฐานการอยู่

ร่วมกันของ

ประชาคมโลก

337 โครงการสร้างความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมไทย-

สเปน-ลาตินอเมริกา

          10,000.00         10,000.00 ประวัติศาสตร์

338 โครงการเพ่ิมพูนประสบการณ์การเรียนรู้นอกช้ัน

เรียน

          45,000.00         45,000.00 ตลอด

ปีงบประมาณ

ภาควิชา

ภาษาอังกฤษ

5.พัฒนา

โรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลิม

พระเกียรติให้เป็น

โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยท่ี

สมบูรณ์แบบ มี

คุณภาพและมีความ

สมดุล ระหว่าง

ปริมาณงานการ

บริการ

รักษาพยาบาลกับ

คุณภาพการ

ให้บริการ

                  -   

6.ผลักดันการเป็น 

Center of 

Excellence ของ

การให้บริการ

สุขภาพโดยสร้าง

ความร่วมมือระหว่าง

โรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลิม

พระเกียรติกับคณะ

ต่างๆในมหาวิทยาลัย

                  -   
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งบอุดหนุนป.ตรี งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ
งบอ่ืน ๆมธ. ศศ. งบคลัง งบกองทุนฯ งบแพทย์ต่างๆ

งบรายได้หน่วยงาน
เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณ

วันท่ีจัด

โครงการ 

(โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

กลยุทธ์ภาค/

โครงการ
แผนงาน/โครงการ

มธ. ศศ.

7.สร้างระบบและ

กลไกการจัดการ

ของหน่วยงาน

ทางด้าน

วิทยาศาสตร์ 

สุขภาพท่ีมี

ลักษณะเฉพาะ 

สอดคล้องกับ

ลักษณะงานท่ี

จ าเป็นต้องมีความ

คล่องตัวสูง (โดย

มหาวิทยาลัย

ก าหนดทิศทาง 

ควบคุมและติดตาม

เฉพาะผลงาน)

                  -   

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ท่ี 6

                  -   

6. สร้างความเป็น

เลิศในการบริหาร

ภายใต้หลักธรรม

มาภิบาลท่ีให้

ความส าคัญกับ

ความโปร่งใส และ

 Accountability 

รวมถึงการมีส่วน

ร่วมของประชาคม

ศิษย์เก่าและ

ประชาชน

6.สร้างระบบการ

บริหารงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและ

สามารถตรวจสอบได้

มหาวิทยาลัยธรรมศา

สตร์มีระบบบริหาร

จัดการภายในท่ีมี

ประสิทธิภาพ

คล่องตัว และสร้าง

ความผาสุกในการ

ปฎิบัติงาน ของ

บุคลากร

1.ผลักดันการเป็น

องค์กรท่ีมีความ

ผาสุกในการ

ปฏิบัติงานอย่างมือ

อาชีพ พร้อมกับการ

มีผลงานท่ีคุณภาพสูง

1.ก าหนดทิศ

ทางการปรับตัวของ

คณะศิลปศาสตร์ให้

สอดรับกับแผนกล

ยุทธ์ของ

มหาวิทยาลัยและ

การเปล่ียนแปลง

ของสังคมภายนอก

8. แผนงานบริหาร                   -   

339  โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการผลักดันให้แผนฯ 

บรรลุตามวิสัยทัศน์

          30,000.00         30,000.00 Apr-59 ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าอบรม

รองคณบดีฝ่าย

วางแผน

340 โครงการจัดท าแผนเพ่ือรองรับการออกนอกระบบ

ของ มธ. (โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือการ

บริหารจัดการคณะศิลปศาสตร์ เม่ือออกนอกระบบ)

        500,000.00        500,000.00  เม.ย. 2559 ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าอบรม

 รองคณบดีฝ่าย

วางแผน

341 โครงการจัดท าแผนระบบสารสนเทศ คณะศิลป

ศาสตร์ (โครงการให้ความรู้เร่ืองการจัดท าแผน

ระบบสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์)

          50,000.00         50,000.00 ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าอบรม

รองคณบดีฝ่าย

วางแผน
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งบอุดหนุนป.ตรี งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ
งบอ่ืน ๆมธ. ศศ. งบคลัง งบกองทุนฯ งบแพทย์ต่างๆ

งบรายได้หน่วยงาน
เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณ

วันท่ีจัด

โครงการ 

(โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

กลยุทธ์ภาค/

โครงการ
แผนงาน/โครงการ

มธ. ศศ.

342 โครงการให้ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนบริหารความ

เส่ียงและโครงการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง

ระดับคณะ

        100,000.00        100,000.00 ร้อยละ

ความส าเร็จของ

แผนฯ     -ร้อยละ

ของภาควิชาท่ีมี

แผนบริหารความ

เส่ียง

รองคณบดีฝ่าย

วางแผน

343 โครงการจัดการความรู้ระดับคณะ ภาควิชาและ

โครงการพิเศษและสายสนับสนุน

        350,000.00        350,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วางแผน

344 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการท าแผนกลยุทธ์         100,000.00        100,000.00 ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมอบรม

รองคณบดีฝ่าย

วางแผน

345 ค่าโฆษณา/ประชาสัมพันธ์         300,000.00        300,000.00 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

ประชาสัมพันธ์

346  โครงการปรับปรุงระบบเซิฟเวอร์ คณะศิลปศาสตร์         300,000.00        300,000.00 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

ประชาสัมพันธ์

347  เคร่ือง visualizer 5 เคร่ือง         100,000.00        100,000.00 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

ประชาสัมพันธ์

348 โครงการปรับปรุงห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ         100,000.00        100,000.00 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

ประชาสัมพันธ์

349  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ 

ซอฟท์แวร์ โปรแกรมท่ีใช้ในการตัดต่อภาพและเสียง

 2 ชุด

        140,000.00        140,000.00 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

ประชาสัมพันธ์

350 โครงการสัมมนาภาควิชานอกสถานท่ี           75,000.00         75,000.00 มิ.ย. 59 ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่า  3.51

หัวหน้าภาควิชา

ภาษาฝร่ังเศส

351 โครงการสัมมนาแผนรายคร่ึงปีของภาควิชา           10,000.00         10,000.00 กลาง

ปีงบประมาณ

บรรลุวัตถุประสงค์

โครงการ 80%

ผศ.ภรรดา

352 โครงการสัมมนาแผนประจ าปีของภาควิชา           30,000.00         30,000.00 ปลายปี

งบประมาณ

บรรลุวัตถุประสงค์

โครงการ 80%

ผศ.ภรรดา

2.พัฒนาระบบ/

กลไกการบริหาร

จัดการท่ีดี โดยเน้น

การจัดสรร

งบประมาณตาม

ผลงาน น าศักยภาพ

และทรัพยากรท่ีมี

อยู่ตามหน่วยงาน

ต่างๆมาใช้

ประโยชน์อย่างเต็มท่ี

 พัฒนา

กระบวนการท างาน

ให้มีประสิทธิภาพ

และสร้างนวัตกรรม

การให้บริการ

2.สร้างความเป็นเลิศ

ในการบริหาร

ภายใต้หลักธรรมาภิ

บาลท่ีให้ความส าคัญ

กับความโปร่งใสและ

 Accountabillity 

รวมถึงการมีส่วน

ร่วมของประชาคม 

ศิษย์เก่า และ

ประชาชน

353  โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์           30,000.00         30,000.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา
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งบอุดหนุนป.ตรี งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ
งบอ่ืน ๆมธ. ศศ. งบคลัง งบกองทุนฯ งบแพทย์ต่างๆ

งบรายได้หน่วยงาน
เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณ

วันท่ีจัด

โครงการ 

(โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

กลยุทธ์ภาค/

โครงการ
แผนงาน/โครงการ

มธ. ศศ.

354 โครงการสัมมนาและทบทวนแผนยุทธศาสตร์           25,000.00         25,000.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา

355 โครงการจัดท าส่ือต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์นอก

สถานท่ีเพ่ือการประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิชาการของ

โครงการ

          20,000.00         20,000.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา

356 จุลสารวัฒนธรรมจีนศึกษาสโมสร           10,000.00         10,000.00 ภาควิชาภาษาจีน

357 โครงการส่ือและประชาสัมพันธ์ภาควิชาภาษาอังกฤษ           70,000.00         70,000.00 ภาควิชา

ภาษาอังกฤษ

3.พัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลและ

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารจัดการ

อย่างเต็มรูปแบบ

และครบวงจร

3.พัฒนาระบบและ

กลไกการบริหาร

การเงินและ

งบประมาณ

9. แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                   -   

358  โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและสาย

วิชาการ

        500,000.00        500,000.00 รองคณบดีฝ่าย

บริหารท่ัวไป

359 โครงการสนับสนุนการขอต าแหน่งช านาญการพิเศษ

ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

          90,000.00         90,000.00 รองคณบดีฝ่าย

บริหารท่ัวไป

เงินอุดหนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก

360  เงินสมทบอุดหนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

ณ ต่างประเทศ  จ านวน  2 ทุน

        600,000.00        600,000.00 รองคณบดีฝ่าย

บริหารท่ัวไป

361 เงินอุดหนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก (เงิน

อุดหนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ 

ต่างประเทศ)

      1,500,000.00     1,500,000.00 รองคณบดีฝ่าย

บริหารท่ัวไป

362 เงินอุดหนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก 

(โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกใน

ประเทศด้วยทุนส่วนตัว)

        100,000.00        100,000.00 รองคณบดีฝ่าย

บริหารท่ัวไป

363 เงินอุดหนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก  

(โครงการอุดหนุนหน่วยกิตของข้าราชการและ

เจ้าหน้าท่ีศึกษาต่อระดับปริญญาโท)

        200,000.00        200,000.00 รองคณบดีฝ่าย

บริหารท่ัวไป

364 โครงการฝึกอบรม/สัมมนา(โครงการสัมมนาเพ่ือ

การบริหารสายสนับสนุนวิชาการ)

        100,000.00        100,000.00 รองคณบดีฝ่าย

บริหารท่ัวไป

365 โครงการฝึกอบรม/สัมมนา (โครงการสัมมนา

อาจารย์ )

        150,000.00        150,000.00 รองคณบดีฝ่าย

บริหารท่ัวไป

366 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ         100,000.00        100,000.00 โครงการเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

ศึกษา

367  โครงการฝึกอบรม/สัมมนา (โครงการอบรมสัมมนา

เพ่ือพัฒนาทักษะการท างานของบุคลากร)

          25,000.00         25,000.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา

368 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

(โครงการสนันสนุนบุคลากร ดูงานและทัศนศึกษา)

          20,000.00         20,000.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา

31



งบอุดหนุนป.ตรี งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ
งบอ่ืน ๆมธ. ศศ. งบคลัง งบกองทุนฯ งบแพทย์ต่างๆ

งบรายได้หน่วยงาน
เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณ

วันท่ีจัด

โครงการ 

(โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

กลยุทธ์ภาค/

โครงการ
แผนงาน/โครงการ

มธ. ศศ.

369  โครงการฝึกอบรม/สัมมนา (โครงการอบรมสัมมนา

เพ่ือพัฒนาทักษะการท างาน)

          10,000.00         10,000.00 โครงการการ

ส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเชิง

ธุรกิจ

370 โครงการศึกษา อบรมจัด Open House ใน

ประเทศและแถบภูมิภาคเอเชีย

        100,000.00        100,000.00 โครงการการ

ส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเชิง

ธุรกิจ

4.พัฒนาระบบและ

กลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษา

10. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา

371 เงินอุดหนุนโครงการประกันคุณภาพการศึกษา 

(โครงการกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา)

        850,000.00        850,000.00 ต.ค. 58 - ก.ย. 

59

รองคณบดีฝ่าย

มาตรฐานการศึกษา

372 โครงการหน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ           50,000.00         50,000.00 ส.ค. - ก.ย. 59 รองคณบดีฝ่าย

มาตรฐานการศึกษา

373 โครงการจ่ายเงินสนับสนุนการท าผลงานประกัน

คุณภาพ

        300,000.00        300,000.00 Sep-59 รองคณบดีฝ่าย

มาตรฐานการศึกษา

374 เงินอุดหนุนโครงการประกันคุณภาพการศึกษา 

(โครงการประกันคุณภาพการศึกษา)

          25,000.00         25,000.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา

375 โครงการประมวลผลข้อมูลเพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอนและประกันคุณภาพการศึกษา

         10,000.00         10,000.00 ส.ค.59 คะแนนประเมิน

คุณภาพการศึกษา

ไม่ต่ ากว่า 3.51

หัวหน้าภาควิชา

ภาษาฝร่ังเศส

376 โครงการจัดท าเอกสารประเมินตนเอง ปี 2559             4,000.00           4,000.00 ความพึงพอใจ ภาควิชาภูมิศาสตร์

377  ค่าบ ารุงรักษา website ภาควิชาจิตวิทยา           1,800.00           1,800.00 ต.ค. 58 - ก.ย.59 นักศึกษาใช้บริการ

จาก website

ภาควิชาจิตวิทยา

378 โครงการสัมมนาการบริหารหลักสูตร

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ประจ าปี 

2559 ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษา

            3,500.00           3,500.00 ช่วงฤดูร้อนปี

การศึกษา 2558

ได้คะแนนเฉล่ีย

การประเมินความ

พึงพอใจต้ังแต่ 3.5

ภาควิชาบรรณารักษ์

379 โครงการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ           10,000.00         10,000.00 ตลอด

ปีงบประมาณ

บรรลุวัตถุประสงค์

โครงการ 80%

อาจารย์ในภาควิชา

ภาษาเยอรมัน

5.พัฒนาระบบการ

บริหารความเส่ียง

เพ่ือน าไปใช้ในการ

บริหารงานในด้าน

ต่างๆ

32



งบอุดหนุนป.ตรี งบอุดหนุนป.โท งบรายได้ส่วนกลาง งบพัฒนาโครงการ
งบอ่ืน ๆมธ. ศศ. งบคลัง งบกองทุนฯ งบแพทย์ต่างๆ

งบรายได้หน่วยงาน
เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณ

วันท่ีจัด

โครงการ 

(โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

กลยุทธ์ภาค/

โครงการ
แผนงาน/โครงการ

มธ. ศศ.

6.เพ่ิมรูปแบบและ

วิธีการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

เพ่ือให้คณะฯ เป็นท่ี

รู้จักและยอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ

380 โครงการประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯ (Road Show)           50,000.00         50,000.00 ตลอด

ปีงบประมาณ

บรรลุวัตถุประสงค์

โครงการ 80%

อาจารย์ในภาควิชา

ภาษาเยอรมัน

381 โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์เยอรมัน (ศูนย์การ

เรียนรู้)

          10,000.00         10,000.00 ตลอด

ปีงบประมาณ

บรรลุวัตถุประสงค์

โครงการ 80%

อาจารย์ในภาควิชา

ภาษาเยอรมัน

7.พัฒนาระบบ

สารสนเทศในการ

บริหารจัดการและ

การติดต่อส่ือสาร

ประชาสัมพันธ์อย่าง

มีประสิทธิภาพท้ัง

ภายในและ

ภายนอกหน่วยงาน

                  -   

382 โครงการจัดท าเว็บไซต์ของภาควิชา             5,000.00           5,000.00 อาจารย์ในภาควิชา

ภาษาเยอรมัน

383 โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูล และปรับปรุง 

website ทางภาควิชาฯ

         10,000.00         10,000.00 ต.ค.58 - ก.ย.59 (ตัวช้ีวัดอ่ืนๆ) อาจารย์ภาควิชา

ภาษาญ่ีปุ่น

8.พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ

ความรู้และน า

ความรู้ท่ีได้มาใช้ใน

การปฏิบัติงานจริง

384 โครงการพัฒนาและบริหารเว็บไซต์ของภาควิชา

ภาษารัสเซีย

         13,000.00         13,000.00 ภาษารัสเซีย

9.พัฒนาระบบและ

กลไกในการจัดท า

แผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการ

ประจ าปีในระดับ

คณะ ภาควิชาและ

หน่วยงาน
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งบรายได้หน่วยงาน
เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณ

วันท่ีจัด

โครงการ 

(โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

กลยุทธ์ภาค/

โครงการ
แผนงาน/โครงการ

มธ. ศศ.

10.พัฒนาระบบ

และหลักเกณฑ์การ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของ

อาจารย์และบุคลากร

11.เพ่ิมพูนทักษะ

ความรู้แก่บุคลากร

สายสนับสนุน

385 โครงการฝึกอบรม/สัมมนา (โครงการอบรมพัฒนา

ทักษะด้านการจัดการส านักงาน (โครงการอบรม

หรือสัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะหรือพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากร))

          15,000.00         15,000.00 ปีงบประมาณ 

2559

บุคลากรสาย

สนับสนุนของ

โครงการฯ ได้รับ

การพัฒนาความรู้

ความสามารถ

โครงการอังกฤษ - 

อเมริกันศึกษา

12.ปรับปรุง

สวัสดิการและสร้าง

ขวัญและก าลังใจใน

การท างานแก่

อาจารย์และ

บุคลากรสาย

สนับสนุน

13. ส่งเสริม

มาตรการการรักษา

ส่ิงแวดล้อมและการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์

                  -   

11. เงินส ารองจ่าย                   -   

386 รายจ่ายอ่ืน         500,000.00        500,000.00 คณะศิลปศาสตร์ 

(ส่วนกลาง)

รวมท้ังส้ิน     1,000,000.00      8,745,950.00    2,837,680.00        464,347.00    28,258,200.00      3,522,000.00               -              -      44,828,177.00 

หมายเหตุ   โปรดระบุช่ือโครงการตามโครงการท่ีจัดจริง

จัดท าข้อมูลโดย

นางสาวณภิชญา วงศ์เทพบุตร
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