
ประจําปงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติการ

ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 
ปรัชญา 
 สร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางด้านศิลปศาสตร์ เข้าใจมนุษย์และสังคม เข้าใจในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม สามารถใช้เหตุผลวิเคราะห์วิจารณ์ อย่างสร้างสรรค์ 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการด ารงชีวิต และการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคม 

วิสัยทัศน์ 
 “คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศด้านมนุษยศาสตร์ ” 

ค่านิยมองค์กร  

L’ARTS 
Learning Organization องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

Analytical mind ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

Responsibility & Accountability ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

Teamwork การท างานเป็นทีม 

Spirit of Thammasat จิตวิญญาณธรรมศาสตร์ 

 
พันธกิจ  

1. จัดการศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยให้ความส าคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม 
2. เน้นการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และการพัฒนาประเทศ 
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ รวมทั้งให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส 
4. ศึกษา ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 



เป้าประสงค์

 งบอุดหนุนป.ตรี  งบอุดหนุนป.โท  งบรายได้

หน่วยงาน

 งบพัฒนา

โครงการ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ท่ี 1

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สร้างบัณฑิตท่ีมี

คุณลักษณะ 

GREATS

สร้างบัณฑิตให้มี

คุณลักษณะ  

GREATS   มีทักษะ

การเป็น

ผู้ประกอบการ 

(Entrepreneur) 

และมีทักษะ 3 

ภาษา ด้วย

กระบวนการเรียนรู้

ตามแนวทาง 

Active Learning  

และปลูกฝังทักษะ

การเรียนรู้ตลอด

ชีวิต(มธ.)

1. พัฒนา

อาจารย์ให้มี

ทักษะในการ

กระตุ้น

นักศึกษาให้มี

ทัศนคติในการ

เรียนรู้ด้วย

ตนเองท้ังใน

และนอก

ห้องเรียน

1. พัฒนา

อาจารย์ให้มี

ทักษะในการ

กระตุ้น

นักศึกษาให้มี

ทัศนคติในการ

เรียนรู้ด้วย

ตนเองท้ังใน

และนอก

ห้องเรียน

1 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการเงินประจ า

ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ชาว

ต่างประเทศ)

        403,200.00         403,200.00 รองคณบดีฝ่าย

บริหารท่ัวไป

2 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการพัฒนาการเรียน

การสอนตามแนวทางแบบ active 

learning)

292,000.00                292,000.00 ผู้ร่วมโครงการมี

ความรู้เพ่ิมข้ึน 

(ประเมินตนเอง)

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ

3 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการอบรมการจัดการ

เรียนการสอนแบบ Active learning 

ส าหรับอาจารย์)

8,000.00                       8,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ

 งบแพทย์ต่างๆมธ. ศศ.  งบกองทุน

แผนปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประจ าปีงบประมาณ 2562

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ                                                       ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจ านวนเงิน)  รวมงบประมาณ วันท่ีจัดโครงการ

 (โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ งบรายได้หน่วยงาน
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เป้าประสงค์

 งบอุดหนุนป.ตรี  งบอุดหนุนป.โท  งบรายได้

หน่วยงาน

 งบพัฒนา

โครงการ
 งบแพทย์ต่างๆมธ. ศศ.  งบกองทุน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ                                                       ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจ านวนเงิน)  รวมงบประมาณ วันท่ีจัดโครงการ

 (โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ งบรายได้หน่วยงาน

4 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการสนับสนุนการเข้า

ร่วมประชุม/ อบรม/ สัมมนาทาง

วิชาการส าหรับอาจารย์)

       200,000.00         200,000.00 ปีงบประมาณ 

2562

พัฒนาด้าน

วิชาการส าหรับ

อาจารย์ให้มีความ

ทันสมัยเพ่ือ

น าไปใช้ส าหรับ

การสอน

โครงการอังกฤษ - 

อเมริกันศึกษา

5 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการสนับสนุนพัฒนา

อาจารย์เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา)

         70,000.00           70,000.00 จ านวนอาจารย์ท่ีได้

เข้าร่วมประชุม/ 

อบรม/ สัมมนา

โครงการรัสเซีย

ศึกษา

6 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มี

มาตรฐานระดับสากล (โครงการเข้าร่วม

โครงการ/ กิจกรรม/ สัมมนา/ การ

ประชุมท้ังในประเทศและต่างประเทศ

ของอาจารย์และนักศึกษา)

         70,000.00           70,000.00 จ านวนอาจารย์

และนักศึกษาท่ีได้

เข้าร่วมโครงการ 

ฯลฯ

โครงการรัสเซีย

ศึกษา

7 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการสนับสนุน

อาจารย์ประจ าโครงการเข้าร่วม

ประชุม/อบรม/สัมมนา/เสนอผลงาน

ทางวิชาการ)

       200,000.00         200,000.00 โครงการการ

ส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเชิง

ธุรกิจ

8 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มี

มาตรฐานระดับสากล (โครงการจัดและ

หรือเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ดู

งานในต่างประเทศ)

       150,000.00         150,000.00 โครงการวิเทศคดี

ศึกษา (อาเซียน - 

จีน)
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เป้าประสงค์

 งบอุดหนุนป.ตรี  งบอุดหนุนป.โท  งบรายได้

หน่วยงาน

 งบพัฒนา

โครงการ
 งบแพทย์ต่างๆมธ. ศศ.  งบกองทุน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ                                                       ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจ านวนเงิน)  รวมงบประมาณ วันท่ีจัดโครงการ

 (โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ งบรายได้หน่วยงาน

2. สร้าง

หลักสูตรและ

พัฒนาการ

เรียนการสอน

เพ่ือการเรียนรู้

ตลอดชีวิต Life

 

learnLearning

 และมุ่งสู่ความ

เป็นนานาชาติ

ตาม

มาตรฐานสากล

2. สร้าง

หลักสูตรและ

พัฒนาการ

เรียนการสอน

เพ่ือการเรียนรู้

ตลอดชีวิต Life

 learn 

Learning และ

มุ่งสู่ความเป็น

นานาชาติตาม

มาตรฐานสากล

แผนงานการจัดการศึกษา

9 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการศึกษาความ

เป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตร

วิชาเอกหรือวิชาโทหลักสูตรใหม่)

50,000.00                    50,000.00 มีความก้าวหน้า

การด าเนินงาน

อย่างน้อย 50%

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ

10 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการพัฒนาหลักสูตร

ตามแนวทาง AUN-QA)

100,000.00                100,000.00 มีหลักสูตรน าร่อง

อย่างน้อย 1 

หลักสูตร

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและ

หลักสูตรน าร่อง

11 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการประชาสัมพันธ์

หลักสูตร)

100,000.00                100,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ

12 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก

ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

(เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก

ระดับปริญญาตรี)

200,000.00                200,000.00 หลักสูตรอย่างน้อย

 80% รับนักศึกษา

ได้ตามเป้าหมาย

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ
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เป้าประสงค์

 งบอุดหนุนป.ตรี  งบอุดหนุนป.โท  งบรายได้

หน่วยงาน

 งบพัฒนา

โครงการ
 งบแพทย์ต่างๆมธ. ศศ.  งบกองทุน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ                                                       ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจ านวนเงิน)  รวมงบประมาณ วันท่ีจัดโครงการ

 (โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ งบรายได้หน่วยงาน

13 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการการจัดท า

หลักสูตรแบบสองปริญญาระหว่าง

หลักสูตรนานาชาติของคณะฯและ

หลักสูตรนานาชาติของ

สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ)

50,000.00                    50,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ

14 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการการจัดท า

หลักสูตรวิชาเอกสาขาวิชาเกาหลีศึกษา)

25,000.00                    25,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ

15 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการพัฒนาหลักสูตร

ใหม่ หลักสูตรวิชาเอกสาขาวิชาสเปน

และลาตินอเมริกันศึกษา)

25,000.00                    25,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ

16 เงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงหลักสูตร 

(โครงการประเมินหรือปรับปรุง

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)

        200,000.00         200,000.00 ผู้อ านวยการ

บัณฑิตศึกษา

17 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก

ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

(โครงการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา)

          25,000.00           25,000.00 ผู้อ านวยการ

บัณฑิตศึกษา

18 เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการ

ประเมินผลการสอน (โครงการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของแบบประเมินผลการ

สอบ)

          25,000.00           25,000.00 ผู้อ านวยการ

บัณฑิตศึกษา

19 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ  (โครงการสัมมนาหรือ

เผยแพร่งานนิพนธ์ของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา/รวมนักศึกษาท่ีได้รับทุน 

สกว.)

        200,000.00         200,000.00 ผู้อ านวยการ

บัณฑิตศึกษา

20 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการส่งเสริมวิชาการ 

"สรรพศาสตร์สรรพศิลป์")

        200,000.00         200,000.00 ผู้อ านวยการ

บัณฑิตศึกษา
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เป้าประสงค์

 งบอุดหนุนป.ตรี  งบอุดหนุนป.โท  งบรายได้

หน่วยงาน

 งบพัฒนา

โครงการ
 งบแพทย์ต่างๆมธ. ศศ.  งบกองทุน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ                                                       ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจ านวนเงิน)  รวมงบประมาณ วันท่ีจัดโครงการ

 (โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ งบรายได้หน่วยงาน

21  โครงการพานักศึกษาไปทัศนศึกษา

หรือดูงานนอกสถานท่ี

        85,270.00           85,270.00 สาขาวิชาภาษา

ฝร่ังเศส

22 โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่

โลกการท างานเพ่ือพัฒนาทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ

คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์

74,000.00           74,000.00 สาขาวิชาภาษา

ฝร่ังเศส

23 โครงการสัมมนาน าเสนอหัวข้อวิจัยของ

นักศึกษา

10,000.00           10,000.00 สาขาวิชาภาษา

ฝร่ังเศส

24 โครงการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรมประจ าปีวันประชาคมโลกผู้ใช้

ภาษาฝร่ังเศส La Francophonie

10,000.00           10,000.00 สาขาวิชาภาษา

ฝร่ังเศส

25 โครงการประมวลผลข้อมูลเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอนและประกัน

คุณภาพการศึกษา

13,000.00           13,000.00 สาขาวิชาภาษา

ฝร่ังเศส

26 โครงการจิตอาสาพ่ีช่วยน้องตามล่าคว้า

 A

          9,000.00            9,000.00 สาขาวิชาภาษา

ฝร่ังเศส

27 โครงการส่งเสริมการสอบวัดระดับ   

ภาษาเยอรมัน

        20,000.00           20,000.00 สาขาวิชา

ภาษาเยอรมัน

28 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร         56,000.00           56,000.00 สาขาวิชา

ภาษาเยอรมัน

29 โครงการพัฒนาการเรียนรู้         20,000.00           20,000.00 สาขาวิชา

ภาษาเยอรมัน

30 โครงการกิจกรรมทางวิชาการ         33,470.00           33,470.00 สาขาวิชา

ภาษาเยอรมัน

31 โครงการกิจกรรมวิชาการภาษารัสเซีย           2,050.00            2,050.00 สาขาวิชาภาษา

รัสเซีย

32  โครงการน านักศึกษาไปทัศนศึกษา   

ภายในประเทศ

        20,000.00           20,000.00 สาขาวิชาภาษา

รัสเซีย

33 โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการเรียนการสอนใน

สาขาวิชาภาษาไทย

       300,000.00         300,000.00 สาขาวิชาภาษาไทย
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เป้าประสงค์

 งบอุดหนุนป.ตรี  งบอุดหนุนป.โท  งบรายได้

หน่วยงาน

 งบพัฒนา

โครงการ
 งบแพทย์ต่างๆมธ. ศศ.  งบกองทุน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ                                                       ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจ านวนเงิน)  รวมงบประมาณ วันท่ีจัดโครงการ

 (โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ งบรายได้หน่วยงาน

34 โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชา

พ้ืนฐาน

        50,000.00           50,000.00 สาขาวิชาภาษาไทย

35 โครงการวิจัยหรือสัมมนาเพ่ือพัฒนา

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย

       150,000.00         150,000.00 สาขาวิชาภาษาไทย

36  โครงการส่งเสริมความรู้เชิงวิชาการ         12,000.00           12,000.00 สาขาวิชาภาษาจีน

37 โครงการภาษาจีนเพ่ือวิชาชีพ         40,000.00           40,000.00 สาขาวิชาภาษาจีน

38 โครงการเสริมสร้างกระบวนทัศน์และ

กิจกรรมของนักศึกษาเอกวิชาภาษาจีน

        20,000.00           20,000.00 สาขาวิชาภาษาจีน

39 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของ

สาขาวิชาภาษาจีน

        20,000.00           20,000.00 สาขาวิชาภาษาจีน

40 โครงการเพ่ือประเมินและพัฒนา

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน

          5,000.00            5,000.00 สาขาวิชาภาษาจีน

41 โครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 

กิจกรรมนักศึกษาเสริมหลักสูตร

        20,000.00           20,000.00 สาขาวิชา

ภาษาญ่ีปุ่น

42 โครงการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการ

สอนและ คุณภาพนักศึกษา

        30,000.00           30,000.00 สาขาวิชา

ภาษาญ่ีปุ่น

43 โครงการการฝึกงาน         10,000.00           10,000.00 สาขาวิชา

ภาษาญ่ีปุ่น

44 โครงการจัดสัมมนา อภิปราย บรรยาย

พิเศษด้านวิชาการภาษาและวัฒนธรรม

เกาหลีศึกษา

        40,000.00           40,000.00 สาขาวิชาเกาหลี

ศึกษา

45 โครงการเข้าร่วมประกวดแข่งขันด้าน

วิชาการของนักศึกษา -แข่งขันสุนทร

พจน์ภาษาเกาหลี

        25,000.00           25,000.00 สาขาวิชาเกาหลี

ศึกษา

46 โครงการกิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชา

ประวัติศาสตร์

        60,000.00           60,000.00 สาขาวิชา

ประวัติศาสตร์

47  โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะ

ทางวิชาการของนักศึกษา

        30,160.00           30,160.00 สาขาวิชา

ประวัติศาสตร์

48  โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาหลักสูตร         20,000.00           20,000.00 สาขาวิชา

ประวัติศาสตร์

49 โครงการสัมมนาเพ่ือส่งเสริมด้านงาน

วิชาการ

30,000.00                  30,000.00 สาขาวิชาปรัชญา
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เป้าประสงค์

 งบอุดหนุนป.ตรี  งบอุดหนุนป.โท  งบรายได้

หน่วยงาน

 งบพัฒนา

โครงการ
 งบแพทย์ต่างๆมธ. ศศ.  งบกองทุน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ                                                       ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจ านวนเงิน)  รวมงบประมาณ วันท่ีจัดโครงการ

 (โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ งบรายได้หน่วยงาน

50 โครงการประเมินและพัฒนาหลักสูตร

ปริญญาตรี

30,000.00                  30,000.00 สาขาวิชาภาษา

และวรรณคดี

อังกฤษ

51 โครงการทัศนศึกษาของนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

        42,660.00           42,660.00 สาขาวิชาภาษา

และวรรณคดี

อังกฤษ

52 โครงการเตรียมความพร้อมในการ

ฝึกงานและประกอบอาชีพของ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดี

อังกฤษ

        10,000.00           10,000.00 สาขาวิชาภาษา

และวรรณคดี

อังกฤษ

53 โครงการศึกษาดูงานทางจิตวิทยาชุมชน         20,000.00           20,000.00 สาขาวิชาจิตวิทยา

54 โครงการสัมมนาศึกษาดูงานท้ังภายใน

และภายนอกสถานท่ี ทางจิตวิทยา

คลินิกและจิตวิทยาการปรึกษา

       175,000.00         175,000.00 สาขาวิชาจิตวิทยา

55 โครงการศึกษาดูงานด้านจิตวิทยา

สภาวะแวดล้อมและสุขภาพ

        90,000.00           90,000.00 สาขาวิชาจิตวิทยา

56 โครงการศึกษาดูงานด้านจิตวิทยา   

อุตสาหกรรรม

          5,000.00            5,000.00 สาขาวิชาจิตวิทยา

57 โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอนและประกันคุณภาพการศึกษา

        65,000.00           65,000.00 สาขาวิชาจิตวิทยา

58 โครงการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา         55,000.00           55,000.00 สาขาวิชาจิตวิทยา

59 โครงการงานมัชฌิมนิเทศระดับปริญญา

ตรี

        12,360.00           12,360.00 สาขาวิชาจิตวิทยา

60 โครงการงานปัจฉิมนิเทศระดับปริญญา

ตรี

        80,000.00           80,000.00 สาขาวิชาจิตวิทยา

61 โครงการนิเทศการฝึกงาน         20,000.00           20,000.00 สาขาวิชาจิตวิทยา

62 โครงการจัดกิจกรรมค่ายจับจิต         50,000.00           50,000.00 สาขาวิชาจิตวิทยา

63 โครงการสานสัมพันธ์จิตวิทยา         20,000.00           20,000.00 สาขาวิชาจิตวิทยา

64 โครงการฝึกงานในห้องสมุดและศูนย์

สารสนเทศ

        25,000.00           25,000.00 สาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์

65 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์

        29,670.00           29,670.00 สาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์
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เป้าประสงค์

 งบอุดหนุนป.ตรี  งบอุดหนุนป.โท  งบรายได้

หน่วยงาน

 งบพัฒนา

โครงการ
 งบแพทย์ต่างๆมธ. ศศ.  งบกองทุน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ                                                       ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจ านวนเงิน)  รวมงบประมาณ วันท่ีจัดโครงการ

 (โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ งบรายได้หน่วยงาน

66 โครงการสัมมนาการบริหารหลักสูตร

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์ ประจ าปี 2562 ตามกรอบการ

ประกันคุณภาพ

          4,000.00            4,000.00 สาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์

67 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภูมิศาสตร์           9,550.00            9,550.00 สาขาวิชาภูมิศาสตร์

68 โครงการศึกษานอกสถานท่ีภูมิศาสตร์

การท่องเท่ียว

        24,000.00           24,000.00 สาขาวิชาภูมิศาสตร์

69 โครงการศึกษานอกสถานท่ีเมือง 

เศรษฐกิจและพัฒนาภูมิภาค

        12,000.00           12,000.00 สาขาวิชาภูมิศาสตร์

70 โครงการศึกษานอกสถานท่ีภูมิศาสตร์

ประชากรและปริมาณวิเคราะห์

        12,000.00           12,000.00 สาขาวิชาภูมิศาสตร์

71 โครงการศึกษานอกสถานท่ีภูมิศาสตร์

มนุษย์และการเมือง

        14,000.00           14,000.00 สาขาวิชาภูมิศาสตร์

72  โครงการภูมิศาสตร์อาสาและส่งเสริม

จริยธรรม

        10,000.00           10,000.00 สาขาวิชาภูมิศาสตร์

73 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ

ทัศนศึกษา และออกภาคสนาม

       250,000.00         250,000.00 สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ

74 โครงการน าศึกษาไปเสนอผลงานและ

ศึกษาวัฒนธรรมและภาษา ณ 

ต่างประเทศ

       300,000.00         300,000.00 สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ

75 โครงการอบรมภายในและภายนอก

สถานท่ีเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษโดย

วิทยากรภายนอกจากหลากหลายสาขา

วิชาชีพ

        76,690.00           76,690.00 สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ

76 โครงการทางวิชาการและกิจกรรมเสริม

หลักสูตร

          5,000.00            5,000.00 สาขาวิชา

ภาษาศาสตร์

77 โครงการจัดทัศนศึกษาหรือดูงาน

ส าหรับนักศึกษาท้ังในและต่างประเทศ

        13,440.00           13,440.00 สาขาวิชา

ภาษาศาสตร์
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เป้าประสงค์

 งบอุดหนุนป.ตรี  งบอุดหนุนป.โท  งบรายได้

หน่วยงาน

 งบพัฒนา

โครงการ
 งบแพทย์ต่างๆมธ. ศศ.  งบกองทุน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ                                                       ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจ านวนเงิน)  รวมงบประมาณ วันท่ีจัดโครงการ

 (โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ งบรายได้หน่วยงาน

78 โครงการกิจกรรมค่ายภาษาและ

วัฒนธรรมภาษาอาเซียน ปี 2561

        40,000.00           40,000.00 กลุ่มวิชาภาษา

อาเซียน

79 โครงการปรับปรุงหลักสูตรภาษา

อาเซียนเป็นหลักสูตรวิชาโท

        10,000.00           10,000.00 กลุ่มวิชาภาษา

อาเซียน

80 โครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการและ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

        14,200.00           14,200.00 กลุ่มวิชาภาษา

อาเซียน

81 โครงการสนับสนุนนักศึกษาฝึกงานใน

ต่างประเทศ

       550,000.00         550,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ

82 โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ

ของนักศึกษา

       209,980.00         209,980.00 รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ
83 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา         2,500.00            2,500.00 งานบัณฑิตศึกษา

84  เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ

      20,404.00           20,404.00 หลักสูตรปริญญา

เอกสาขาวิชา

ประวัติศาสตร์

85 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา         5,000.00            5,000.00 หลักสูตรปริญญา

เอกสาขาวิชา

ประวัติศาสตร์

86 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา 52,383.00                52,383.00 หลักสูตรปริญญา

โท สาขาวิชา

ประวัติศาสตร์

87 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา 8,000.00                   8,000.00 หลักสูตรปริญญา

โท สาขาวิชา

ภาษาศาสตร์เพ่ือ

การส่ือสาร

88 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา 20,000.00                20,000.00 หลักสูตรปริญญา

โท สาขาวิชาพุทธ

ศาสนศึกษา

89 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา       20,000.00           20,000.00 หลักสูตรปริญญา

โท สาขาวิชาญ่ีปุ่น

ศึกษา
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เป้าประสงค์

 งบอุดหนุนป.ตรี  งบอุดหนุนป.โท  งบรายได้

หน่วยงาน

 งบพัฒนา

โครงการ
 งบแพทย์ต่างๆมธ. ศศ.  งบกองทุน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ                                                       ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจ านวนเงิน)  รวมงบประมาณ วันท่ีจัดโครงการ

 (โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ งบรายได้หน่วยงาน

90 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา หรือเงิน

อุดหนุนกิจกรรมเสริมวิชาการ หรือเงิน

อุดหนุนการส่งเสริมบรรยากาศทาง

วิชาการ

      15,500.00           15,500.00 หลักสูตรปริญญา

โท สาขาวิชา

ภาษาไทย

91  เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา 16,000.00                16,000.00 หลักสูตรปริญญา

โท สาขาวิชาภาษา

และวรรณคดี

อังกฤษ
92 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ

49,560.00                49,560.00 หลักสูตรปริญญา

โท สาขาวิชาการ

แปลภาษาฝร่ังเศส-

ไทย

93 โครงการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาเอก

วิชาภาษาฝร่ังเศส

         50,000.00           50,000.00 สาขาวิชาภาษา

ฝร่ังเศส

94 โครงการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

เอกวิชาภาษาฝร่ังเศส

         30,000.00           30,000.00 สาขาวิชาภาษา

ฝร่ังเศส

95 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรตาม

คุณลักษณะนักศึกษาศตวรรษท่ี 21  

(GREATS)

        124,736.00         124,736.00 สาขาวิชาภาษา

ฝร่ังเศส

96 โครงการสนับสนุนการฝึกภาคปฏิบัติ

ของนักศึกษา

         32,000.00           32,000.00 สาขาวิชา

ภาษาเยอรมัน

97 โครงการจิตอาสาและพัฒนาศักยภาพ

ของนักศึกษา

         15,424.00           15,424.00 สาขาวิชา

ภาษาเยอรมัน

98 โครงการแนะแนวการเรียนและการ

เตรียมความพร้อม

         23,000.00           23,000.00 สาขาวิชา

ภาษาเยอรมัน

99 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้วย

ตนเองภาษาเยอรมัน

         14,000.00           14,000.00 สาขาวิชา

ภาษาเยอรมัน

100 โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้าง

ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา

        140,000.00         140,000.00 สาขาวิชาภาษา

รัสเซีย

101 โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมประชุม

วิชาการ/อบรมสัมมนาส าหรับนักศึกษา

           8,989.00            8,989.00 สาขาวิชาภาษา

รัสเซีย

102 โครงการจัดท าจุลสารลายไทย ฉบับ

พิเศษ

         90,000.00           90,000.00 สาขาวิชาภาษาไทย
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เป้าประสงค์

 งบอุดหนุนป.ตรี  งบอุดหนุนป.โท  งบรายได้

หน่วยงาน

 งบพัฒนา

โครงการ
 งบแพทย์ต่างๆมธ. ศศ.  งบกองทุน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ                                                       ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจ านวนเงิน)  รวมงบประมาณ วันท่ีจัดโครงการ

 (โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ งบรายได้หน่วยงาน

103 โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้าง

ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาวิชาเอก

สาขาภาษาไทย

        246,706.00         246,706.00 สาขาวิชาภาษาไทย

104 โครงการสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วม

โครงการหรือกิจกรรมด้านวิชาการ   

ศิลปะและวัฒนธรรม

         20,000.00           20,000.00 สาขาวิชาภาษาไทย

105 โครงการค่ายภาษาจีน 4 สถาบัน          20,000.00           20,000.00 สาขาวิชาภาษาจีน

106 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนและ

วัฒนธรรมจีนในไทยและอาเซียน

        185,000.00         185,000.00 สาขาวิชาภาษาจีน

107 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม

ความสัมพันธ์นักศึกษาเอกวิชาภาษาจีน

         60,000.00           60,000.00 สาขาวิชาภาษาจีน

108 โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร

ภาษาจีน

         40,000.00           40,000.00 สาขาวิชาภาษาจีน

109 โครงการแลกเปล่ียนความสัมพันธ์กับ

ชาวญ่ีปุ่น

         50,000.00           50,000.00 สาขาวิชา

ภาษาญ่ีปุ่น

110 โครงการทัศนศึกษา/ฝึกปฏิบัติ          60,000.00           60,000.00 สาขาวิชา

ภาษาญ่ีปุ่น

111 โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอนสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น

         60,000.00           60,000.00 สาขาวิชา

ภาษาญ่ีปุ่น

112 โครงการปฐมนิเทศ / ปัจฉิมนิเทศ          24,000.00           24,000.00 สาขาวิชา

ภาษาญ่ีปุ่น

113 โครงการศึกษาประวัติศาสตร์นอก

สถานท่ี

         61,944.00           61,944.00 สาขาวิชา

ประวัติศาสตร์

114 โครงการกิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชา

ประวัติศาสตร์

        120,000.00         120,000.00 สาขาวิชา

ประวัติศาสตร์

115 โครงการช้ีแจงท าความเข้าใจหลักสูตร            5,000.00            5,000.00 สาขาวิชาปรัชญา

116 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเอก

ปรัชญา

         15,000.00           15,000.00 สาขาวิชาปรัชญา

117 โครงการส่งเสริมกิจกรรมนอกห้องเรียน          45,000.00           45,000.00 สาขาวิชาปรัชญา

118 โครงการสัมมนาวิชาการ          20,000.00           20,000.00 สาขาวิชาปรัชญา
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เป้าประสงค์

 งบอุดหนุนป.ตรี  งบอุดหนุนป.โท  งบรายได้

หน่วยงาน

 งบพัฒนา

โครงการ
 งบแพทย์ต่างๆมธ. ศศ.  งบกองทุน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ                                                       ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจ านวนเงิน)  รวมงบประมาณ วันท่ีจัดโครงการ

 (โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ งบรายได้หน่วยงาน

119 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเอกภาษา

และวรรณคดีอังกฤษรุ่นใหม่

         10,000.00           10,000.00 สาขาวิชาภาษา

และวรรณคดี

อังกฤษ

120 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเอก

ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

         10,000.00           10,000.00 สาขาวิชาภาษา

และวรรณคดี

อังกฤษ121 โครงการสัมมนาวิชาการและสัมมนา

เชิงปฏิบัติการ

         63,839.00           63,839.00 สาขาวิชาภาษา

และวรรณคดี

อังกฤษ122 โครงการส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม          20,000.00           20,000.00 สาขาวิชาภาษา

และวรรณคดี

อังกฤษ123 โครงการกิจกรรมนักศึกษาหลักสูตร

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์

         76,445.00           76,445.00 สาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์

124 โครงการกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

         90,000.00           90,000.00 สาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์

125 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า

ศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์

           5,000.00            5,000.00 สาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์

126 โครงการศึกษาแหล่งสารสนเทศและ

ศิลปวัฒนธรรม

         50,000.00           50,000.00 สาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์

127 โครงการส ารวจภาคสนามเพ่ือบูรณา

การความรู้ทางภูมิศาสตร์

         80,000.00           80,000.00 สาขาวิชาภูมิศาสตร์

128 โครงการนักศึกษาวิชาเอกพบปะท่ี

ปรึกษา

           6,100.00            6,100.00 สาขาวิชาภูมิศาสตร์

129 โครงการศึกษานอกสถานท่ีทางกายภาพ          30,000.00           30,000.00 สาขาวิชาภูมิศาสตร์

130 โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงานและ

พัฒนาทักษะทางอาชีพ

           3,000.00            3,000.00 สาขาวิชาภูมิศาสตร์

131 โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา

ภูมิศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

           5,071.00            5,071.00 สาขาวิชาภูมิศาสตร์

132 โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ

ให้แก่นักศึกษาใหม่สาขาภูมิศาสตร์ 

ประจ าปี 2561

           7,000.00            7,000.00 สาขาวิชาภูมิศาสตร์

133 โครงการบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่งเสริม

จิตอาสา

        100,894.00         100,894.00 สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ
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เป้าประสงค์

 งบอุดหนุนป.ตรี  งบอุดหนุนป.โท  งบรายได้

หน่วยงาน

 งบพัฒนา

โครงการ
 งบแพทย์ต่างๆมธ. ศศ.  งบกองทุน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ                                                       ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจ านวนเงิน)  รวมงบประมาณ วันท่ีจัดโครงการ

 (โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ งบรายได้หน่วยงาน

134 โครงการจัดท าคู่มือและส่ือส าหรับ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

         32,000.00           32,000.00 สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ

135 โครงการปฐมนิเทศ          30,000.00           30,000.00 สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ

136 โครงการปัจฉิมนิเทศและแสดงความ

ยินดีกับบัณฑิต

         65,000.00           65,000.00 สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ

137 โครงการพัฒนานักศึกษาตาม

คุณลักษณะ Great

        200,000.00         200,000.00 สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ

138 โครงการประกวดหรือแข่งขันทาง

วิชาการ

         63,000.00           63,000.00 สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ

139 โครงการส่งเสริมวิชาการส าหรับ

นักศึกษา

         70,000.00           70,000.00 สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ

140 โครงการกิจกรรมเพ่ือนักศึกษาวิชา

ภาษาศาสตร์

        200,000.00         200,000.00 สาขาวิชา

ภาษาศาสตร์

141 โครงการจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชน          31,000.00           31,000.00 สาขาวิชา

ภาษาศาสตร์

142 โครงการส่งเสริมการเขียนต าราเอกสาร

ประกอบการสอน เอกสารค าสอน และ

ส่ือการสอน

         58,100.00           58,100.00 สาขาวิชา

ภาษาศาสตร์

143 โครงการกิจกรรมฝึกทักษะงานวิจัยทาง

ภาษาศาสตร์ภาคสนาม

         45,000.00           45,000.00 สาขาวิชา

ภาษาศาสตร์

144 โครงการกิจกรรมนักศึกษา         436,270.00         436,270.00 โครงการอังกฤษ - 

อเมริกันศึกษา

145 โครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ

สังคม

        120,000.00         120,000.00 โครงการเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

ศึกษา

146 โครงการส่งเสริมเพ่ิมพูนทักษะการ

เรียนรู้เพ่ือนักศึกษา

        120,000.00         120,000.00 โครงการเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

ศึกษา

147 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนนอก

สถานท่ีและกิจกรรมนักศึกษา

        129,270.00         129,270.00 โครงการเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

ศึกษา
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เป้าประสงค์

 งบอุดหนุนป.ตรี  งบอุดหนุนป.โท  งบรายได้

หน่วยงาน

 งบพัฒนา

โครงการ
 งบแพทย์ต่างๆมธ. ศศ.  งบกองทุน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ                                                       ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจ านวนเงิน)  รวมงบประมาณ วันท่ีจัดโครงการ

 (โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ งบรายได้หน่วยงาน

148 โครงการเปิดบ้านศิลป์          20,000.00           20,000.00 โครงการเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

ศึกษา

149 โครงการเปิดบ้านอุษาคเนย์         100,000.00         100,000.00 โครงการเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

ศึกษา

150 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

เขียนผลงานทางวิชาการและรายงาน

การวิจัย

         35,000.00           35,000.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา

151 โครงการทัศนศึกษาการท างานภาค

ธุรกิจการบริการ

        100,000.00         100,000.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา

152 โครงการท าอาหารรัสเซียและจัดโต๊ะ

แบบรัสเซีย

         25,000.00           25,000.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา

153 โครงการ Charity "ชอป แชร์ ชิลล์ 

ขายของมือสองเพ่ือผู้ยากไร้ คร้ังท่ี 5"

           5,000.00            5,000.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา

154 โครงการ Dean's List ประเภทเรียนดี

และประเภทกิจกรรมเด่น และผู้

บ าเพ็ญประโยชน์

         58,000.00           58,000.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา

155 โครงการครูอาสาเก้ือฝันเด็ก          70,000.00           70,000.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา

156 โครงการปัจฉิมนิเทศรัสเซียศึกษาและ

งานจัดแสดงความยินดีกับบัณฑิต

โครงการรัสเซียศึกษา

        125,000.00         125,000.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา

157 โครงการวันแรกพบรัสเซียศึกษา 

(Russian First Date) และปฐมนิเทศ

รัสเซียศึกษา

        200,000.00         200,000.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา

158 โครงการถ่ายทอดประสบการณ์และ

เตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษา

ระยะส้ันท่ีประเทศรัสเซีย

           6,270.00            6,270.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา

159 โครงการทัศนศึกษาสถานท่ี

ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยรัสเซีย

         70,000.00           70,000.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา

160 โครงการการแสดงศิลปวัฒนธรรมรัสเซีย          35,000.00           35,000.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา
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เป้าประสงค์

 งบอุดหนุนป.ตรี  งบอุดหนุนป.โท  งบรายได้

หน่วยงาน

 งบพัฒนา

โครงการ
 งบแพทย์ต่างๆมธ. ศศ.  งบกองทุน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ                                                       ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจ านวนเงิน)  รวมงบประมาณ วันท่ีจัดโครงการ

 (โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ งบรายได้หน่วยงาน

161 โครงการอบรมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการและแนะแนวการ

ประกอบอาชีพ

         10,000.00           10,000.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา

162 โครงการศึกษานอกสถานท่ีทาง

ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม

         30,000.00           30,000.00 โครงการการ

ส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเชิง

ธุรกิจ

163 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมส าหรับ

นักศึกษาแลกเปล่ียน

         30,000.00           30,000.00 โครงการการ

ส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเชิง

ธุรกิจ

164 โครงการส่งเสริมศักยภาพทางธุรกิจ

และวิชาการ

        150,000.00         150,000.00 โครงการการ

ส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเชิง

ธุรกิจ

165 โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ีท่ี

เก่ียวข้องกับวิชาในหลักสูตร

         60,000.00           60,000.00 โครงการการ

ส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเชิง

ธุรกิจ

166 โครงการศิลปศาสตร์วิชาการ          20,000.00           20,000.00 โครงการการ

ส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเชิง

ธุรกิจ

167 โครงการปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร          30,000.00           30,000.00 โครงการการ

ส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเชิง

ธุรกิจ

168 โครงการสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วม

ประชุม อบรม สัมมนาเข้าร่วมกิจกรรม

ทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศ

        100,000.00         100,000.00 โครงการการ

ส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเชิง

ธุรกิจ
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เป้าประสงค์

 งบอุดหนุนป.ตรี  งบอุดหนุนป.โท  งบรายได้

หน่วยงาน

 งบพัฒนา

โครงการ
 งบแพทย์ต่างๆมธ. ศศ.  งบกองทุน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ                                                       ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจ านวนเงิน)  รวมงบประมาณ วันท่ีจัดโครงการ

 (โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ งบรายได้หน่วยงาน

169 โครงการทัศนศึกษาในประเทศกลุ่ม

อาเซียน

         84,360.00           84,360.00 โครงการการ

ส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเชิง

ธุรกิจ

170 โครงการสนับสนุนนักศึกษาและ

อาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา

เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในประเทศ

และต่างประเทศ

         50,000.00           50,000.00 โครงการวิเทศคดี

ศึกษา (อาเซียน-

จีน) (หลักสูตร

นานาชาติ)

171 โครงการกิจกรรมนักศึกษา          77,720.00           77,720.00 โครงการวิเทศคดี

ศึกษา (อาเซียน-

จีน) (หลักสูตร

นานาชาติ)

172 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการพัฒนาบทเรียน

ออนไลน์)

         50,000.00           50,000.00 ปีงบประมาณ 

2562

เพ่ืออ านวยความ

สะดวกในการ

สืบค้นข้อมูลและ

การใช้ทรัพยากร

ร่วมกัน

โครงการอังกฤษ - 

อเมริกันศึกษา

173 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการบรรยายพิเศษ

โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านอังกฤษ - อเมริกัน

ศึกษา หรือเหตุการณ์ปัจจุบันท่ี

เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจสังคมและ

การเมืองของโลก)

         47,000.00           47,000.00 ปีงบประมาณ 

2562

จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ มีจ านวน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ

 80 ของจ านวน

เป้าหมาย

โครงการอังกฤษ - 

อเมริกันศึกษา

174 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการศึกษา

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

       200,000.00         200,000.00 ปีงบประมาณ 

2562

จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ มีจ านวน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ

 80 ของจ านวน

เป้าหมาย

โครงการอังกฤษ - 

อเมริกันศึกษา

175 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการพัฒนาทักษะ 

21st century skills ให้นักศึกษา)

         50,000.00           50,000.00 ปีงบประมาณ 

2562

ร้อยละของเค้า

โครงงานวิจัยท่ี

ได้รับทุนวิจัยจาก

คณะฯ

โครงการอังกฤษ - 

อเมริกันศึกษา
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เป้าประสงค์

 งบอุดหนุนป.ตรี  งบอุดหนุนป.โท  งบรายได้

หน่วยงาน

 งบพัฒนา

โครงการ
 งบแพทย์ต่างๆมธ. ศศ.  งบกองทุน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ                                                       ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจ านวนเงิน)  รวมงบประมาณ วันท่ีจัดโครงการ

 (โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ งบรายได้หน่วยงาน

176 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเสิศ

ทางวิชาการ (โครงการพัฒนาหลักสูตร

ตรีควบโท (หลักสูตรนานาชาติ))

         50,000.00           50,000.00 พ.ย.-ธ.ค.61 โครงการเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

ศึกษา

3. พัฒนา

ระบบและ

กลไกท่ีส่งเสริม

การเรียนรู้แบบ

Active 

Learning

3. พัฒนา

ระบบและ

กลไกท่ีส่งเสริม

การเรียนรู้แบบ

 Active 

Learning

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

177 เงินอุดหนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) (โครงการพัฒนาส่ือ

เทคโนโลยีและการเรียนแบบออนไลน์ 

เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ 

active learning)

        200,000.00         200,000.00 มีการผลิตและ

อบรมการใช้ส่ือ

การสอนอย่างน้อย

 2 ส่ือ

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ

178 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการ Active 

Learnning) (โครงการกิจกรรมทาง

วิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

        300,000.00         300,000.00 อย่างน้อยร้อยละ 

80 ของโครงการ

ย่อยบรรลุ

เป้าหมายท่ีต้ังไว้

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและ

สาขาวิชาท่ี

เก่ียวข้อง

179 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการ Active 

Learnning) (โครงการทัศนศึกษาหรือ

ศึกษาในพ้ืนท่ีของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี

        200,000.00         200,000.00 อย่างน้อยร้อยละ 

80 ของโครงการ

ย่อยบรรลุ

เป้าหมายท่ีต้ังไว้

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและ

สาขาวิชาท่ี

เก่ียวข้อง

180 เงินอุดหนุนค่าจ้างเหมาดูแลระบบ

โปรแกรม (ระบบขอโควต้าออนไลน์)

          90,000.00           90,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ

181 เงินอุดหนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) (โครงการอบรมการใช้

เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ

สอนแบบ active learning))

          50,000.00           50,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ
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เป้าประสงค์

 งบอุดหนุนป.ตรี  งบอุดหนุนป.โท  งบรายได้

หน่วยงาน

 งบพัฒนา

โครงการ
 งบแพทย์ต่างๆมธ. ศศ.  งบกองทุน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ                                                       ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจ านวนเงิน)  รวมงบประมาณ วันท่ีจัดโครงการ

 (โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ งบรายได้หน่วยงาน

182 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการเสวนาวิชาการ 

“เสวนาอุษาคเนย์”)

       100,000.00         100,000.00 มี.ค.62 จ านวนผู้เข้าร่วม

งานเสวนา

โครงการเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

ศึกษา

4. สร้าง

กิจกรรมเสริม

หลักสูตรท่ี

ส่งเสริมให้

นักศึกษา

ได้ปฏิบัติจริง 

และน าไป

ประยุกต์ใช้ให้

เกิดประโยชน์

ต่อชุมชนและ

สังคม

4. สร้าง

กิจกรรมเสริม

หลักสูตรท่ี

ส่งเสริมให้

นักศึกษาได้

ปฏิบัติจริง 

และน าไป

ประยุกต์ใช้ให้

เกิดประโยชน์

ต่อชุมชนและ

สังคม

แผนงานกิจการนักศึกษา

183 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มี

มาตรฐานระดับสากล (โครงการอบรม

เตรียมความพร้อมส าหรับการฝึกงานใน

ต่างประเทศหรือการท างานในองค์กร

ระหว่างประเทศของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี) (ส าหรับเงินทุนการศึกษา

ใช้งบอุดหนุน ป.ตรี)

150,000.00                150,000.00 ผู้ร่วมโครงการมี

ความรู้เพ่ิมข้ึน 

(ประเมินตนเอง)

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและรอง

คณบดีฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์

184 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มี

มาตรฐานระดับสากล (โครงการ

สนับสนุนการเข้าร่วมหรือน าเสนองาน

ในท่ีประชุมทางวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี)

200,000.00                200,000.00 นักศึกษาอย่างน้อย

 3 คนได้น าเสนอ

ผลงานระดับชาติ 

และอย่างน้อย 1 

คนในระดับ

นานาชาติ

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ

185 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการ Open House 

หรือ Road Show ของหลักสูตร

ปริญญาตรี)

500,000.00                500,000.00 จ านวนรับเข้าท่ี

บรรลุตาม

เป้าหมายอย่าง

น้อยร้อยละ 80

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ + 

ประธานบริหาร

หลักสูตรปริญญาตรี
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เป้าประสงค์

 งบอุดหนุนป.ตรี  งบอุดหนุนป.โท  งบรายได้

หน่วยงาน

 งบพัฒนา

โครงการ
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โครงการ งบรายได้หน่วยงาน

186 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ  (โครงการสนับสนุนการ

น าเสนองานในท่ีประชุมทางวิชาการ

ระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี)

100,000.00                100,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ

187 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ  (โครงการสัมมนาทาง

วิชาการร่วมกันระหว่างองค์กรระหว่าง

ประเทศและนักศึกษา)

50,000.00                    50,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ

188 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญา

ตรี (ทุนการศึกษา) (ทุนการศึกษาคณะ

ศิลปศาสตร์)

600,000.00                600,000.00 รองคณบดีฝ่าย

การนักศึกษา

189 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญา

ตรี (ทุนฉุกเฉิน (ทุนการศึกษาฉุกเฉิน

คณะศิลปศาสตร์))

        100,000.00         100,000.00 รองคณบดีฝ่าย

การนักศึกษา

190 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (โครงการ

 Asean Seed Camp)

      1,000,000.00      1,000,000.00 รองคณบดีฝ่าย

การนักศึกษา

191 เงินอุดหนุนกิจกรรมเสริมวิชาการ 

(โครงการกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ

ระดับบัณฑิตศึกษา)

        300,000.00         300,000.00 ผู้อ านวยการ

บัณฑิตศึกษา

192 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการส่งเสริม

จริยธรรมหรือบ าเพ็ญประโยชน์ของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

        100,000.00         100,000.00 ผู้อ านวยการ

บัณฑิตศึกษา

193 เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือด้าน

กิจกรรมทางวิชาการ (โครงการ

กิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา)

        200,000.00         200,000.00 ผู้อ านวยการ

บัณฑิตศึกษา

194 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา 

(โครงการทัศนศึกษาหรือฝึกภาคสนาม

หรือประชุมทางวิชาการนอกสถานท่ี

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

        100,000.00         100,000.00 ผู้อ านวยการ

บัณฑิตศึกษา
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195 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการประชุมวิชาการ

ระดับบัณฑิตศึกษาหรือโครงการ

น าเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการระดับบัณฑิตศึกษา)

        200,000.00         200,000.00 ผู้อ านวยการ

บัณฑิตศึกษา

196 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา 

(โครงการปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ/

มัชฉิมนิเทศ)

        100,000.00         100,000.00 ผู้อ านวยการ

บัณฑิตศึกษา

197  เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการส ารวจความพึง

พอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายหรือบัณฑิต

ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตรหรือ

โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิต)

        150,000.00         150,000.00 ผู้อ านวยการ

บัณฑิตศึกษา

198 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการจัดพิมพ์เผยแพร่

ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

          50,000.00           50,000.00 ผู้อ านวยการ

บัณฑิตศึกษา

199 โครงการศิลปศาสตร์วิชาการ         225,000.00         225,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

200  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และ

ผู้ปกครอง

        120,000.00         120,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

201 โครงการวันแรกพบ         150,000.00         150,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

202 โครงการสืบสานต านานศิลป์         350,000.00         350,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

203 โครงการมัชฉิมนิเทศนักศึกษาคณะ

ศิลปศาสตร์

         20,000.00           20,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

204 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการ

ให้ค าปรึกษา

         30,000.00           30,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

205 โครงการกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษา          20,000.00           20,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

206 โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถ

ของนักศึกษาก่อนออกไปท างานและ

หรือศึกษาต่อ

         60,000.00           60,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

207 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและ

แสดงความยินดีแก่บัณฑิต

        140,000.00         140,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา
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ผู้รับผิดชอบ

โครงการ งบรายได้หน่วยงาน

208 โครงการส ารวจสถานท่ีเพ่ือจัดโครงการ

จิตอาสา

40,000.00                   40,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

209 โครงการจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชน 

คณะศิลปศาสตร์ (ภาคปกติ)

200,000.00                200,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

210 โครงการจิตอาสาเพ่ืออนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ คณะศิลปศาสตร์ 

(ภาคปกติ)

100,000.00                100,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

211 โครงการกิจกรรมเพ่ือท านุบ ารุง

พระพุทธศาสนา

30,000.00                   30,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

212 โครงการกิจกรรมเน่ืองในเทศกาลต่างๆ 40,000.00                   40,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

213 โครงการทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม 

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

140,000.00                140,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

214 กิจกรรมพัฒนากองสันทนาการและ

ประกวดร้องเพลงเชียร์คณะศิลปศาสตร์

70,000.00                   70,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

215  กิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาคณะ

ศิลปศาสตร์ (การแข่งขันกีฬาระหว่าง

สาขา/โครงการ)               ( L'Arts 

Games)

50,000.00                   50,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

216 โครงการคัดเลือกฑูตกิจกรรมคณะศิลป

ศาสตร์

70,000.00                   70,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

217 โครงการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์กับ

สถาบันการศึกษาภายนอกคณะศิลป

ศาสตร์ (One Arts)

100,000.00                100,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

218 โครงกิจกรรมเก่ียวกับการให้

ทุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร์

150,000.00                150,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

219 โครงการให้รางวัลส าหรับนักศึกษา

เรียนดี  นักศึกษาท ากิจกรรมดีเด่น  

นักศึกษาผู้สร้างช่ือเสียง        ให้แก่

คณะศิลปศาสตร์

70,000.00                   70,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

220 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฝ่ายการ

นักศึกษาประจ าปีงบประมาณ 

2561-2563

150,000.00                150,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา
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221 โครงการสัมมนาผู้น านักศึกษาคณะ

ศิลปศาสตร์

300,000.00                300,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

222 กิจกรรมจัดท าจุลสารข่าวนักศึกษา

คณะศิลปศาสตร์

15,000.00                   15,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

223  โครงการประชาสัมพันธ์โครงการพิเศษ 80,000.00                   80,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

224 โครงการสานสัมพันธ์และกีฬาของ

โครงการพิเศษ

102,100.00                102,100.00 ฝ่ายการนักศึกษา

225 โครงการค่ายอาสาและอนุรักษ์

สภาพแวดล้อมโครงการพิเศษ

205,000.00                205,000.00 ฝ่ายการนักศึกษา

226 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา 

(โครงการปันรักสู่ชุมชน)

         61,000.00           61,000.00 มิ.ย.-ก.ค.62 โครงการเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

ศึกษา

227 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญา

ตรี (ทุนการศึกษา)

         40,000.00           40,000.00 ก.ย.61 จ านวนนักศึกษาท่ี

ได้รับทุน

โครงการรัสเซีย

ศึกษา

228 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา 

(โครงการจัดซุ้มและแสดงความยินดีกับ

บัณฑิต)

         20,000.00           20,000.00 พ.ย.61 โครงการรัสเซีย

ศึกษา

229  เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา

(โครงการจัดซุ้มรับปริญญา)

         22,000.00           22,000.00 โครงการการ

ส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเชิง

ธุรกิจ
230 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา 

(โครงการจัดงานแสดงความยินดีกับ

บัณฑิต)

         85,000.00           85,000.00 โครงการการ

ส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเชิง

ธุรกิจ

231 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (โครงการ

เย่ียมชมศูนย์ CASEAN)

         15,000.00           15,000.00 โครงการวิเทศคดี

ศึกษา (อาเซียน - 

จีน)

232 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญา

ตรี    (ทุนเรียนดี)

       100,000.00         100,000.00 โครงการวิเทศคดี

ศึกษา (อาเซียน - 

จีน)

233 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา 

(โครงการจัดแสดงความยินดีกับบัณฑิต)

         55,000.00           55,000.00 โครงการวิเทศคดี

ศึกษา (อาเซียน - 

จีน)
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เป้าประสงค์

 งบอุดหนุนป.ตรี  งบอุดหนุนป.โท  งบรายได้

หน่วยงาน

 งบพัฒนา

โครงการ
 งบแพทย์ต่างๆมธ. ศศ.  งบกองทุน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ                                                       ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจ านวนเงิน)  รวมงบประมาณ วันท่ีจัดโครงการ

 (โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ งบรายได้หน่วยงาน

234 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา 

(โครงการจัดซุ้มรับปริญญา)

         29,000.00           29,000.00 โครงการวิเทศคดี

ศึกษา (อาเซียน - 

จีน)

5. ติดตาม

ผลสัมฤทธ์ิของ

นักศึกษาตาม 

GREATS

5. ติดตาม

ผลสัมฤทธ์ิของ

นักศึกษาตาม 

GREATS

แผนงานการจัดการศึกษา

235 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการมุ่งเป้าส าหรับ

พัฒนานักศึกษาให้เข้าร่วมเสนอผลงาน

 หรือสร้างผลงานในเวทีระดับชาติและ

นานาชาติ)

        415,000.00         415,000.00 คณบดี

236 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ  (โครงการจัดการเรียนการ

สอนภาษาต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้าง

ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มี

ทักษะภาษาท่ี 3)

        100,000.00         100,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ

237 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการเพ่ิมพูนทักษะ

ทางวิชาการหรือการวิจัยแก่นักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา)

        300,000.00         300,000.00 ผู้อ านวยการ

บัณฑิตศึกษา

238 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการมุ่งเป้าเพ่ือ

พัฒนานักศึกษาเข้าร่วมเสนอผลงาน

หรือสร้างผลงานวิชาการ)

       100,000.00         100,000.00 โครงการเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

ศึกษา

239 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการมุ่งเป้าส าหรับ

พัฒนานักศึกษาให้เข้าร่วมเสนอผลงาน

หรือสร้างผลงานในเวทีระดับระดับชาติ

และนานาชาติ)

       100,000.00         100,000.00 จ านวนผลงานท่ีได้

น าเสนอ

โครงการรัสเซีย

ศึกษา
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เป้าประสงค์

 งบอุดหนุนป.ตรี  งบอุดหนุนป.โท  งบรายได้

หน่วยงาน

 งบพัฒนา

โครงการ
 งบแพทย์ต่างๆมธ. ศศ.  งบกองทุน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ                                                       ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจ านวนเงิน)  รวมงบประมาณ วันท่ีจัดโครงการ

 (โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ งบรายได้หน่วยงาน

240 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญา

ตรี (ทุนการศึกษา)

       120,000.00         120,000.00 โครงการการ

ส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเชิง

ธุรกิจ
241 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการสนับสนุน

นักศึกษาให้เสนอผลงาน)

       100,000.00         100,000.00 โครงการการ

ส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเชิง

ธุรกิจ

242 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการสนับสนุน

นักศึกษาเข้าร่วมเสนอผลงานหรือสร้าง

ผลงานในประเทศและต่างประเทศ)

         50,000.00           50,000.00 โครงการวิเทศคดี

ศึกษา (อาเซียน - 

จีน)

243 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการบรรยายพิเศษ

ด้านวัฒนธรรมจีนศึกษา)

         15,000.00           15,000.00 ปีงบประมาณ 

2562

สาขาวิชาภาษาจีน

244 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการรายงาน

ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์)

         15,000.00           15,000.00 ปีงบประมาณ 

2562

สาขาวิชาภาษาจีน

245 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการพัฒนาหัวข้อ

วิทยานิพนธ์เชิงปฏิบัติการ)

         15,000.00           15,000.00 ปีงบประมาณ 

2562

สาขาวิชาภาษาจีน

6. พัฒนา

หลักสูตรหรือ

กลยุทธ์การรับ

นักศึกษาเพ่ือ

เพ่ิมจ านวน

นักศึกษา

ต่างชาติท้ัง

นักศึกษา

แลกเปล่ียน

และนักศึกษา

เต็มเวลา
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เป้าประสงค์

 งบอุดหนุนป.ตรี  งบอุดหนุนป.โท  งบรายได้

หน่วยงาน

 งบพัฒนา

โครงการ
 งบแพทย์ต่างๆมธ. ศศ.  งบกองทุน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ                                                       ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจ านวนเงิน)  รวมงบประมาณ วันท่ีจัดโครงการ

 (โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ งบรายได้หน่วยงาน

7. พัฒนา

หลักสูตรหรือ

บทเรียน

ออนไลน์เพ่ือ

ส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอด

ชีวิต (เช่น 

ส าหรับศิษย์

เก่าหรือ

บุคคลภายนอก)

8.พัฒนาทักษะ

การวิจัยของ

นักศึกษาและ

ส่งเสริมให้

นักศึกษา

น าเสนอหรือ

เผยแพร่ผลงาน

ในท่ีประชุม

ระดับชาติหรือ

นานาชาติ

9.ส่งเสริมการ

แลกเปล่ียน

นักศึกษาและ

การฝึกงานใน

ต่างประเทศ
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เป้าประสงค์

 งบอุดหนุนป.ตรี  งบอุดหนุนป.โท  งบรายได้

หน่วยงาน

 งบพัฒนา

โครงการ
 งบแพทย์ต่างๆมธ. ศศ.  งบกองทุน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ                                                       ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจ านวนเงิน)  รวมงบประมาณ วันท่ีจัดโครงการ

 (โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ งบรายได้หน่วยงาน

10.ส่งเสริม

แนวทาง

การศึกษาแบบ

 Service 

Learning ตาม

ความรู้ความ

เช่ียวชาญของ

คณะ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ท่ี 2

สร้างสรรค์

งานวิจัยและ

นวัตกรรมท่ี

ก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงใน

เชิงพัฒนาต่อ

สังคมไทยและ

สังคมโลก

ผลิตผลงานวิจัย 

และนวัตกรรมท่ีมี

คุณภาพระดับ

มาตรฐานสากล  

และน าไปใช้

ประโยชน์อย่าง   

บูรณาการและย่ังยืน

 (มธ.)

1. ส่งเสริมและ

สนับสนุนการ

ผลิตผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมท่ีท้า

ทายทันสมัย และ

สอดคล้องกับ

นโยบายรัฐบาล 

(ตามโมเดล

ประเทศไทย 4.0) 

และปัญหาของ

ประเทศ ได้แก่

1) Democracy

2) Policy 

Recommendatio

n 3) Energy & 

Environment    

4) Health, 

Wellness & Bio- 

Med, Medical     

5) Food 

Agriculture & Bio-

tech              6) 

Mechatronic, 

1.ส่งเสริมและ

สนับสนุนการ

ผลิตผลงานวิจัย 

และนวัตกรรม ท่ี

ท้าทาย ทันสมัย 

และสอดคล้องกับ

นโยบายรัฐบาล 

(ตามโมเดล

ประเทศไทย 4.0) 

และปัญหาของ

ประเทศ โดยเน้น

แนวทาง ดังน้ี

1. Democracy

7. Digital, 

Internet of 

Things & 

Convergence 

8. Creative, 

Culture, High 

Value Services 

แผนงานวิจัย

246 เงินอุดหนุนการด าเนินงานด้านวิจัย 

(โครงการมุ่งเป้าเพ่ือสร้างงานวิจัยตาม

ยุทธศาสตร์ของคณะฯ)

        400,000.00         400,000.00 คณบดี
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เป้าประสงค์

 งบอุดหนุนป.ตรี  งบอุดหนุนป.โท  งบรายได้

หน่วยงาน

 งบพัฒนา

โครงการ
 งบแพทย์ต่างๆมธ. ศศ.  งบกองทุน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ                                                       ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจ านวนเงิน)  รวมงบประมาณ วันท่ีจัดโครงการ

 (โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ งบรายได้หน่วยงาน

247 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการสนับสนุนการ

สร้างผลงานทางวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ใน

ฐานข้อมูลส ารวจและ Scopus เพ่ือการ

จัดอันดับมหาวิทยาลัย)

        200,000.00         200,000.00 คณบดี

248 เงินอุดหนุนกองทุนวิจัยคณะ 2%       2,152,000.00      2,152,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วิจัยและการพัฒนา

249 เงินอุดหนุนการตีพิมพ์/เผยแพร่

ผลงานวิจัย

      2,500,000.00      2,500,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วิจัยและการพัฒนา

250 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มี

มาตรฐานระดับสากล (โครงการพัฒนา

ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับ

สถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ)

        100,000.00         100,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วิจัยและการพัฒนา

251 เงินอุดหนุนการด าเนินงานด้านวิจัย 

(โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ราช

นครินทร์)

        100,000.00         100,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วิจัยและการพัฒนา

252 เงินอุดหนุนการด าเนินงานด้านวิจัย 

(โครงการมุ่งเป้าเพ่ือสร้างงานวิจัย

ส าหรับอาจารย์)

         50,000.00           50,000.00 ตลอด

ปีงบประมาณ

(ต.ค.61-ก.ย.62)

ร้อยละของเค้า

โครงงานวิจัยท่ี

ได้รับอนุมัติทุน

วิจัยจากคณะฯ

โครงการเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

ศึกษา

253 เงินอุดหนุนการด าเนินงานด้านวิจัย 

(โครงการส่งเสริมการท าวิจัย)

         50,000.00           50,000.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา

254 เงินอุดหนุนการด าเนินงานด้านวิจัย

(โครงการสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย)

         60,000.00           60,000.00 โครงการการ

ส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเชิง

ธุรกิจ

255 เงินอุดหนุนการด าเนินงานด้านวิจัย 

(โครงการสนับสนุนให้อาจารย์ประจ า

ท าวิจัย)

         50,000.00           50,000.00 โครงการวิเทศคดี

ศึกษา (อาเซียน - 

จีน)
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เป้าประสงค์

 งบอุดหนุนป.ตรี  งบอุดหนุนป.โท  งบรายได้

หน่วยงาน

 งบพัฒนา

โครงการ
 งบแพทย์ต่างๆมธ. ศศ.  งบกองทุน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ                                                       ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจ านวนเงิน)  รวมงบประมาณ วันท่ีจัดโครงการ

 (โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ งบรายได้หน่วยงาน

2. บูรณาการ 

(Integration)งาน

วิจัยและ

นวัตกรรมท่ีเป็น

 สายสาขา

(Multidisciplina

ry)/ สห

วิทยาการ 

(Interdisciplinar

y) โดยมุ่งเน้น

การวิจัย/

นวัตกรรมแบบ 

มีส่วนร่วมเพ่ือ

น าไปสู่การใช้

ประโยชน์เชิง

พาณิชย์ และมุ่ง

ตอบปัญหา

สังคม/แก้ไข

ปัญหาของ

ประเทศ

2. บูรณาการ 

(Integration) 

งานวิจัยและ

นวัตกรรมท่ีเป็น

สายสาขา 

(Multidisciplina

ry)/สหวิทยาการ

(Interdisciplinar

y) โดยมุ่งเน้น

การวิจัย/

นวัตกรรมแบบ 

มีส่วนร่วมเพ่ือ

น าไปสู่การใช้

ประโยชน์เชิง

พาณิชย์ และมุ่ง

ตอบปัญหา

สังคม/แก้ไข

ปัญหาของ

ประเทศ

3. พัฒนาคลัส

เตอร์การวิจัย

และศูนย์ความ

เป็นเลิศทาง

วิชาการ 

(Excellence 

Center) ใน

ประเด็นการ

วิจัยท่ี 

มหาวิทยาลัยมี

ความเช่ียวชาญ

ให้เป็น

ศูนย์กลางการ

วิจัย  (HUB)

3. พัฒนา

ระบบบริหาร

จัดการ

งานวิจัย/

นวัตกรรมให้มี

ประสิทธิภาพ

และย่ังยืน
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เป้าประสงค์

 งบอุดหนุนป.ตรี  งบอุดหนุนป.โท  งบรายได้

หน่วยงาน

 งบพัฒนา

โครงการ
 งบแพทย์ต่างๆมธ. ศศ.  งบกองทุน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ                                                       ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจ านวนเงิน)  รวมงบประมาณ วันท่ีจัดโครงการ

 (โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ งบรายได้หน่วยงาน

256 เงินอุดหนุนการตีพิมพ์/เผยแพร่

ผลงานวิจัย (โครงการสนับสนุนและ

จัดท าวารสารและส่ือส่ิงพิมพ์วิชาการ 

(วารสารต่างๆ ของคณะ))

      2,000,000.00      2,000,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วิจัยและการพัฒนา

4. พัฒนา

ระบบบริหาร

จัดการ

งานวิจัย/

นวัตกรรมให้มี

ประสิทธิภาพ

และย่ังยืน

4.การพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัย

257 เงินอุดหนุนการด าเนินงานด้านวิจัย 

(โครงการสัมมนาพัฒนานักวิจัยคณะ

ศิลปศาสตร์

        150,000.00         150,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วิจัยและการพัฒนา

258 เงินอุดหนุนการด าเนินงานด้านวิจัย 

(โครงการจัดการอบรม สัมมนา เชิญ

วิทยากรท่ีมีประสบการณ์มาให้แนวคิด

และตัวอย่างงานวิจัยแบบบูรณาการ)

        150,000.00         150,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วิจัยและการพัฒนา

5.สนับสนุน

และพัฒนา

งานวิจัยท่ีเป็น

องค์ความรู้เด่น

ของศิลป

ศาสตร์

สามารถ

น าไปใช้

ประโยชน์ได้

จริง และพัฒนา

เป็นนวัตกรรมได้

259 เงินอุดหนุนการด าเนินงานด้านวิจัย 

(โครงการพัฒนาการเขียนหนังสือวิชา

ร่วมกันระหว่างอาจารย์ในสถานศึกษา

ในญ่ีปุ่น จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย และ

กลุ่มประเทศยุโรป ชุด Business 

History in Asia)

        200,000.00         200,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วิจัยและการพัฒนา
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เป้าประสงค์

 งบอุดหนุนป.ตรี  งบอุดหนุนป.โท  งบรายได้

หน่วยงาน

 งบพัฒนา

โครงการ
 งบแพทย์ต่างๆมธ. ศศ.  งบกองทุน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ                                                       ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจ านวนเงิน)  รวมงบประมาณ วันท่ีจัดโครงการ

 (โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ งบรายได้หน่วยงาน

6.การส่งเสริม

และเผยแพร่

งานวิจัย

260 เงินอุดหนุนการด าเนินงานด้านวิจัย 

(โครงการสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้

ด้านการวิจัย)

        100,000.00         100,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วิจัยและการพัฒนา

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

สร้างเครือข่าย

ความร่วมมือท้ัง

ภายในและ

ภายนอกประเทศ

ผลักดันให้เกิดการ

สร้างความร่วมมือ

ทางวิชาการ การ

สร้างงานวิจัย และ

นวัตกรรม ท้ัง

ภายในและ 

ภายนอกประเทศ 

ท้ังระดับหน่วยงาน

และระดับบุคคล 

(มธ.)

1. สร้าง

เครือข่ายความ

ร่วมมือด้าน

การวิจัยกับ

มหาวิทยาลัย

ช้ันน าใน

ต่างประเทศท่ี

เช่ียวชาญใน 8 

เร่ือง 

1. สร้าง

เครือข่ายความ

ร่วมมือด้าน

การวิจัยกับ

มหาวิทยาลัย

ช้ันน าใน

ต่างประเทศท่ี

เช่ียวชาญใน 3 

เร่ือง

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

261 เงินอุดหนุนการด าเนินงานด้านวิจัย 

(โครงการพัฒนางานวิจัยเพ่ือความเป็น

เลิศทางศิลปศาสตร์ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยต่างประเทศ)

        100,000.00         100,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วิจัยและการพัฒนา

262 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มี

มาตรฐานระดับสากล (โครงการ

ต้อนรับ/รับรองอาคันตุกะชาวไทยและ

ชาวต่างประเทศ)

        100,000.00         100,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วิเทศสัมพันธ์

263 โครงการความร่วมมือด้านกิจกรรมทาง

วิชาการกับ ม.คู่สัญญา (โครงการลงนาม

 ติดตามและพัฒนา MOU กับ

มหาวิทยาลัยคู่สัญญา)

      1,000,000.00      1,000,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วิเทศสัมพันธ์
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เป้าประสงค์

 งบอุดหนุนป.ตรี  งบอุดหนุนป.โท  งบรายได้

หน่วยงาน

 งบพัฒนา

โครงการ
 งบแพทย์ต่างๆมธ. ศศ.  งบกองทุน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ                                                       ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจ านวนเงิน)  รวมงบประมาณ วันท่ีจัดโครงการ

 (โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ งบรายได้หน่วยงาน

264 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มี

มาตรฐานระดับสากล (โครงการสร้าง

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

นักศึกษาใน ASEAN เอเชียและ

นานาชาติ)

        200,000.00         200,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วิเทศสัมพันธ์

265 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มี

มาตรฐานระดับสากล (โครงการเชิญ 

Visiting Scholar ท่ีมีความเช่ียวชาญ

มาบรรยายในการท าวิจัย)

         30,000.00           30,000.00 โครงการ

ภาษาอังกฤษศึกษา

2. สร้าง

เครือข่ายความ

ร่วมมือทาง

วิชาการกับ

มหาวิทยาลัย

ช้ันน าใน

ต่างประเทศ

2. สร้าง

เครือข่ายความ

ร่วมมือทาง

วิชาการกับ

มหาวิทยาลัย

ช้ันน าใน

ต่างประเทศ

266 เงินอุดหนุนงบเจรจาธุรกิจและการ

ประชุมนานาชาติ  (โครงการเจรจา

ธุรกิจ)

        800,000.00         800,000.00 คณบดี

267 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มี

มาตรฐานระดับสากล (โครงการจัด

กิจกรรมส าหรับนักศึกษาแลกเปล่ียน

ต่างชาติ)

        200,000.00         200,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วิเทศสัมพันธ์

268 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการความร่วมมือ

ด้านกิจกรรมทางวิชาการในประเทศ)

        300,000.00         300,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วิเทศสัมพันธ์

269 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มี

มาตรฐานระดับสากล (โครงการความ

ร่วมมือด้านกิจกรรมทางวิชาการกับ

ต่างประเทศ)

300,000.00                300,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วิเทศสัมพันธ์
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เป้าประสงค์

 งบอุดหนุนป.ตรี  งบอุดหนุนป.โท  งบรายได้

หน่วยงาน

 งบพัฒนา

โครงการ
 งบแพทย์ต่างๆมธ. ศศ.  งบกองทุน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ                                                       ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจ านวนเงิน)  รวมงบประมาณ วันท่ีจัดโครงการ

 (โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ งบรายได้หน่วยงาน

270 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มี

มาตรฐานระดับสากล (โครงการ

แลกเปล่ียนอาคันตุกะต่างประเทศ 

(visiting professor+fellowship))

850,000.00                850,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วิเทศสัมพันธ์

271 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มี

มาตรฐานระดับสากล (โครงการ

สนับสนุนให้นักวิชาการหรือคณาจารย์

ของคณะฯ ท าโครงการวิจัยกับวิชาการ

จากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ)

150,000.00                150,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วิเทศสัมพันธ์

272 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มี

มาตรฐานระดับสากล (กองทุน

นักศึกษาแลกเปล่ียน คณะศิลปศาสตร์ 

1%)

1,076,000.00           1,076,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วิเทศสัมพันธ์

273 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มี

มาตรฐานระดับสากล (โครงการฝึกงาน

ในต่างประเทศของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี)

        300,000.00         300,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วิเทศสัมพันธ์

274 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มี

มาตรฐานระดับสากล (โครงการพัฒนา

ความร่วมมือทางวิชาการกับ

สถาบันการศึกษาต่างประเทศ)

        200,000.00         200,000.00 ผู้อ านวยการ

บัณฑิตศึกษา

275 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มี

มาตรฐานระดับสากล (โครงการตีพิมพ์

ผลงานวิชาการของอาจารย์ในระดับ

นานาชาติ)

         50,000.00           50,000.00 ปีงบประมาณ 

2562

ร้อยละของ

นักศึกษาท่ีเข้าร่วม

เสนอผลงานหรือ

สร้างผลงานทาง

วิชาการ

โครงการอังกฤษ - 

อเมริกันศึกษา
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เป้าประสงค์

 งบอุดหนุนป.ตรี  งบอุดหนุนป.โท  งบรายได้

หน่วยงาน

 งบพัฒนา

โครงการ
 งบแพทย์ต่างๆมธ. ศศ.  งบกองทุน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ                                                       ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจ านวนเงิน)  รวมงบประมาณ วันท่ีจัดโครงการ

 (โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ งบรายได้หน่วยงาน

276 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการสนับสนุนการเข้า

ร่วมประชุม/ อบรม/ สัมมนาและ

น าเสนอผลงานทางวิชาการส าหรับ

อาจารย์และนักศึกษา)

       100,000.00         100,000.00 ปีงบประมาณ 

2562

มีความร่วมมือทาง

วิชาการกับ

หน่วยงานหรือ

องค์กรและ

มหาวิทยาลัยต่างๆ

โครงการอังกฤษ - 

อเมริกันศึกษา

277 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มี

มาตรฐานระดับสากล (โครงการสร้าง

และพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับ

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ)

       100,000.00         100,000.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา

3. สร้าง

เครือข่ายความ

ร่วมมือทาง

วิชาการและ

วิจัยกับ

มหาวิทยาลัย 

และ/หรือภาคี

ภายนอก เพ่ือ

เป็นหุ้นส่วนใน

การสร้างความ

เข้มแข็งทาง

วิชาการและ

วิจัย และ/

หรือถ่ายทอด

องค์ความรู้สู่

ชุมชนและสังคม

3. สร้าง

เครือข่ายความ

ร่วมมือทาง

วิชาการและ

วิจัยกับ

มหาวิทยาลัย 

และ/หรือภาคี

ภายนอก เพ่ือ

เป็นหุ้นส่วนใน

การสร้างความ

เข้มแข็งทาง

วิชาการและ

วิจัย และ/หรือ

ถ่ายทอดองค์

ความรู้สู่ชุมชน

และสังคม
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เป้าประสงค์

 งบอุดหนุนป.ตรี  งบอุดหนุนป.โท  งบรายได้

หน่วยงาน

 งบพัฒนา

โครงการ
 งบแพทย์ต่างๆมธ. ศศ.  งบกองทุน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ                                                       ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจ านวนเงิน)  รวมงบประมาณ วันท่ีจัดโครงการ

 (โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ งบรายได้หน่วยงาน

278 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการ 100 ปี พระ

ประสูติกาลสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ 

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลววง

นราธิวาสราชนครินทร์)

      1,000,000.00      1,000,000.00 คณบดี

279 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มี

มาตรฐานระดับสากล (โครงการประชุม

ทางวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาการ

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ)

        700,000.00         700,000.00 จ านวนผู้เข้าร่วมการ

สัมมนาหรือจ านวน

บทความท่ีน าเสนอ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของเป้าหมาย

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ

280 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการเครือข่าย

วิชาการอาณาบริเวณศึกษา)

         60,000.00           60,000.00 ม.ค.-ก.พ.62 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ

โครงการเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

ศึกษา

281 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มี

มาตรฐานระดับสากล (โครงการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ

มหาวิทยาลัย และ/หรือภาคีภายนอก)

         90,000.00           90,000.00 จ านวนเครือข่าย

ความร่วมมือ

โครงการรัสเซีย

ศึกษา

282 เงินอุดหนุนงบเจรจาธุรกิจและการ

ประชุมนานาชาติ (โครงการเจรจา

ธุรกิจ/ประชุม/สัมมนา

       230,000.00         230,000.00 โครงการการ

ส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเชิง

ธุรกิจ
283 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มี

มาตรฐานระดับสากล (โครงการอาเซียน

ในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

Dialog For Change)

         35,000.00           35,000.00 โครงการวิเทศคดี

ศึกษา (อาเซียน - 

จีน)

284 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิส

ทางวิชาการ (โครงการจัดกิจกรรม

ร่วมกับมหาวิทยาลัยภายในประเทศ 

เช่น การสัมมนา ประชุมวิชาการ และ

อบรมอาจารย์)

         10,000.00           10,000.00 โครงการ

ภาษาอังกฤษศึกษา

34



เป้าประสงค์

 งบอุดหนุนป.ตรี  งบอุดหนุนป.โท  งบรายได้

หน่วยงาน

 งบพัฒนา

โครงการ
 งบแพทย์ต่างๆมธ. ศศ.  งบกองทุน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ                                                       ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจ านวนเงิน)  รวมงบประมาณ วันท่ีจัดโครงการ

 (โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ งบรายได้หน่วยงาน

4. ส่งเสริมให้

บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย

เข้าไปมีบทบาท

ในสมาคม

วิชาชีพ และ/

หรือองค์กรท่ี

ก าหนด

นโยบาย

ระดับชาติ

และ/หรือ

ระดับนานาชาติ

285 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการพัฒนาความ

ร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานหรือ

องค์กรและมหาวิทยาลัยต่างๆ)

       130,000.00         130,000.00 ปีงบประมาณ 

2562

มีความร่วมมือทาง

วิชาการกับ

หน่วยงาน หรือ

องค์กร และ

มหาวิทยาลัยต่างๆ

โครงการอังกฤษ - 

อเมริกันศึกษา

286 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการส่งเสริมให้

บุคลากรเข้าเป็นสมาชิกองค์กร

ระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ)

         20,000.00           20,000.00 ต.ค.61-ก.ย.62 ร้อยละของ

อาจารย์ท่ีเป็น

สมาชิก

โครงการเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

ศึกษา
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เป้าประสงค์

 งบอุดหนุนป.ตรี  งบอุดหนุนป.โท  งบรายได้

หน่วยงาน

 งบพัฒนา

โครงการ
 งบแพทย์ต่างๆมธ. ศศ.  งบกองทุน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ                                                       ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจ านวนเงิน)  รวมงบประมาณ วันท่ีจัดโครงการ

 (โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ งบรายได้หน่วยงาน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ท่ี 4

มุ่งเน้นคุณภาพการ

ให้บริการวิชาการ

และบริการ

วิชาการแก่สังคม

1. คณะฯ สามารถ

น าความรู้ท่ีได้จาก

การบริการทาง

วิชาการมาบูรณา

การในการเรียนการ

สอนหรือการวิจัย 

และสังคมได้รับ

ประโยชน์จากความ

เช่ียวชาญของคณะฯ

 (มธ.)

2 .ให้บริการ

วิชาการท่ี

หลากหลายด้วย

คุณภาพแก่ชุมชน

และสังคม (มธ.)

1. ส่งเสริมให้มี

การ  บูรณา

การการ

ให้บริการ

วิชาการ วิจัย

และนวัตกรรม

แก่ชุมชนและ

สังคมอย่าง

ย่ังยืน โดย  

มุ่งเน้นชุมชน

ต้นแบบ

1. ส่งเสริมให้มี

การบูรณาการ

การให้บริการ

วิชาการ วิจัย

และนวัตกรรม

แก่ชุมชนและ

สังคมอย่าง

ย่ังยืน โดย

มุ่งเน้นชุมชน

ต้นแบบ

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

287 เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือด้าน

กิจกรรมทางวิชาการ (โครงการศิลป์

เสวนา)

        200,000.00         200,000.00 ผู้ได้รับบริการ

ประเมินความพึง

พอใจหรือความรู้ท่ี

ได้รับไม่น้อยกว่า 

3.50 จากคะนน 5

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ

288 เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่

สังคม (โครงการอบรมความรู้แก่

หน่วยงาน/บุคคลภายนอก)

        100,000.00         100,000.00 รองคณบดีฝ่าย

การคลังและ

บริการสังคม

289 เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่

สังคม (เงินอุดหนุนโครงการบริการ

วิชาการแก่สังคมท่ีบูรณาการกับการ

เรียนการสอน/การวิจัย)

        175,000.00         175,000.00 รองคณบดีฝ่าย

การคลังและ

บริการสังคม
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เป้าประสงค์

 งบอุดหนุนป.ตรี  งบอุดหนุนป.โท  งบรายได้

หน่วยงาน

 งบพัฒนา

โครงการ
 งบแพทย์ต่างๆมธ. ศศ.  งบกองทุน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ                                                       ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจ านวนเงิน)  รวมงบประมาณ วันท่ีจัดโครงการ

 (โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ งบรายได้หน่วยงาน

290 โครงการจิตอาสาบริการวิชาการแก่

สังคมด้านภูมิศาสตร์ (โครงการพืช

เศรษฐกิจทางเลือก-2 , โครงการแปร

รูปผลผลิตทางการเกษตร-2)

        160,000.00         160,000.00 รองคณบดีฝ่าย

การคลังและ

บริการสังคม

291 เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่

สังคม (โครงการพัฒนารูปแบบทาง

วิชาการแก่สังคม)

        100,000.00         100,000.00 รองคณบดีฝ่าย

การคลังและ

บริการสังคม

292 เงินอุดหนุนการบริการวิชาการแก่

ชุมชน/สังคม (โครงการบูรณาการ

วิชาการ วิจัย และนวัตกรรมแก่ชุมชน

ต้นแบบ)

         30,000.00           30,000.00 พ.ค.-มิ.ย.62 จ านวนนวัตกรรม

วิชาการ

โครงการเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

ศึกษา

2. สร้าง

มูลค่าเพ่ิม/

ส่ือสาร

การตลาดด้าน

การให้บริการ

วิชาการ และ/

หรือบริการ

สุขภาพ

2. สร้าง

มูลค่าเพ่ิม/

ส่ือสาร

การตลาดด้าน

การให้บริการ

วิชาการ

293 เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่

สังคม (โครงการบริการวิชาการแก่

สังคมหรือ Service Learning ของ

หลักสูตร)

        100,000.00         100,000.00 ผู้ได้รับบริการ

ประเมินความพึง

พอใจหรือ

ประโยชน์ท่ีได้รับ

ไม่น้อยกว่า 3.50 

จากคะแนน 5 

คะแนน

หลักสูตรหรือ

สาขาวิชาท่ี

เก่ียวข้อง

294 เงินอุดหนุนการบริการวิชาการแก่

ชุมชน/สังคม (โครงการการรับผิดชอบ

และท าประโยชน์แก่สังคมและองค์กร)

         15,000.00           15,000.00 โครงการการ

ส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเชิง

ธุรกิจ
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เป้าประสงค์

 งบอุดหนุนป.ตรี  งบอุดหนุนป.โท  งบรายได้

หน่วยงาน

 งบพัฒนา

โครงการ
 งบแพทย์ต่างๆมธ. ศศ.  งบกองทุน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ                                                       ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจ านวนเงิน)  รวมงบประมาณ วันท่ีจัดโครงการ

 (โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ งบรายได้หน่วยงาน

3. ผลักดันการ

จัดต้ังศูนย์ความ

เป็นเลิศทาง

คลินิก(Clinical

 Excellence 

Center) ตาม

ความต้องการ

ของประเทศ

3. สร้าง

นวัตกรรมการ

ให้บริการ

วิชาการ

295 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการสร้างสรรค์

นวัตกรรมการบริการวิชาการ)

         10,000.00           10,000.00 เม.ย.-พ.ค.62 จ านวนนวัตกรรม

วิชาการ

โครงการเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

ศึกษา

4. ปรับปรุง

และพัฒนา

ระบบการ

ให้บริการ

สุขภาพและ

บริการ

รักษาพยาบาล

ให้ทันสมัยเพ่ือ

แก้ไขปัญหา

ของประเทศ

38



เป้าประสงค์

 งบอุดหนุนป.ตรี  งบอุดหนุนป.โท  งบรายได้

หน่วยงาน

 งบพัฒนา

โครงการ
 งบแพทย์ต่างๆมธ. ศศ.  งบกองทุน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ                                                       ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจ านวนเงิน)  รวมงบประมาณ วันท่ีจัดโครงการ

 (โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ งบรายได้หน่วยงาน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ท่ี 5

มุ่งสู่ความม่ันคง 

และย่ังยืนด้วย

การบริหารจัดการ

ท่ีทันสมัย

1. พัฒนาระบบงาน

และศักยภาพ

บุคลากรให้พร้อม

รับต่อการ

เปล่ียนแปลงอย่าง

ย่ังยืน (มธ.)

2. บุคลากรและ

นักศึกษาตระหนัก

ในคุณค่าของไทย 

ตลอดจนมีจิต

สาธารณะและความ

รับผิดชอบ

(ศศ.)

1. น า

เทคโนโลยีมาใช้

เป็นเคร่ืองมือ

ในการ

ปฏิบัติงานและ

พัฒนา

ระบบงานให้มี

ประสิทธิภาพ

สูง 

1. น า

เทคโนโลยีมาใช้

เป็นเคร่ืองมือ

ในการ

ปฏิบัติงานและ

พัฒนา

ระบบงานให้มี

ประสิทธิภาพสูง

แผนงานบริหาร

296 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการสัมมนาจัดท า

แผนยุทธศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา)

        300,000.00         300,000.00 ผู้อ านวยการ

บัณฑิตศึกษา

297 เงินอุดหนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) (โครงการจัดท าระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานคณะ

ศิลปศาสตร์)

        500,000.00         500,000.00 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วางแผนและพัฒนา

298 เงินอุดหนุนส าหรับการบริหาร 

(โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้เร่ือง

การผลักดันให้แผนฯบรรลุตามวิสัยทัศน์)

        500,000.00         500,000.00 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วางแผนและพัฒนา

299 เงินอุดหนุนส าหรับการบริหาร 

(โครงการให้ความรู้เร่ืองการจัดท าแผน

บริหารความเส่ียงและโครงการจัดท า

แผนบริหารความเส่ียงระดับคณะ)

        100,000.00         100,000.00 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วางแผนและพัฒนา
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เป้าประสงค์

 งบอุดหนุนป.ตรี  งบอุดหนุนป.โท  งบรายได้

หน่วยงาน

 งบพัฒนา

โครงการ
 งบแพทย์ต่างๆมธ. ศศ.  งบกองทุน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ                                                       ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจ านวนเงิน)  รวมงบประมาณ วันท่ีจัดโครงการ

 (โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ งบรายได้หน่วยงาน

300 เงินอุดหนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) (โครงการพัฒนา

ระบบงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ)

         20,000.00           20,000.00 มิ.ย.-ก.ค.62 จ านวนบุคลากรท่ี

เข้าร่วม

โครงการเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

ศึกษา

แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา

301 เงินอุดหนุนโครงการประกันคุณภาพ

การศึกษา(โครงการเตรียมความพร้อม

ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา

เพ่ือความเป็นเลิศ)

        300,000.00         300,000.00 รองคณบดีฝ่าย

มาตรฐานการศึกษา

302 เงินอุดหนุนโครงการประกันคุณภาพ

การศึกษา(โครงการพัฒนาและสร้าง

นวัตกรรมท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา)

        100,000.00         100,000.00 รองคณบดีฝ่าย

มาตรฐานการศึกษา

303 เงินอุดหนุนโครงการประกันคุณภาพ

การศึกษา (โครงการกิจกรรมด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา)

        950,000.00         950,000.00 รองคณบดีฝ่าย

มาตรฐานการศึกษา

2. พัฒนา

ศักยภาพของ

บุคลากรอย่าง

ต่อเน่ือง

2. พัฒนา

ศักยภาพของ

บุคลากรอย่าง

ต่อเน่ือง

แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

304 โครงการพัฒนาบุคลากร (โครงการ

สนับสนุนการขอต าแหน่งช านาญการ

พิเศษของบุคลากรสายสนับสนุน)

90,000.00                    90,000.00 รองคณบดีฝ่าย

บริหารท่ัวไป

305 เงินอุดหนุนการศึกษาต่อระดับปริญญา

โท-เอก

2,250,000.00           2,250,000.00 รองคณบดีฝ่าย

บริหารท่ัวไป

306 เงินอุดหนุนการศึกษาต่อระดับปริญญา

โท-เอก (โครงการอุดหนุนหน่วยกิตของ

ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีศึกษาต่อ

ระดับปริญญาโท)

300,000.00                300,000.00 รองคณบดีฝ่าย

บริหารท่ัวไป

307  โครงการฝึกอบรม/สัมมนา (โครงการ

สัมมนาอาจารย์ใหม่)

400,000.00                400,000.00 รองคณบดีฝ่าย

บริหารท่ัวไป
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เป้าประสงค์

 งบอุดหนุนป.ตรี  งบอุดหนุนป.โท  งบรายได้

หน่วยงาน

 งบพัฒนา

โครงการ
 งบแพทย์ต่างๆมธ. ศศ.  งบกองทุน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ                                                       ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจ านวนเงิน)  รวมงบประมาณ วันท่ีจัดโครงการ

 (โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ งบรายได้หน่วยงาน

308 โครงการพัฒนาบุคลากร (โครงการ

พัฒนาอาจารย์ชาวไทยและต่างประเทศ)

150,000.00                150,000.00 รองคณบดีฝ่าย

บริหารท่ัวไป

309 โครงการพัฒนาบุคลากร (โครงการ

สัมมนาเพ่ือการบริหารสายสนับสนุน

วิชาการ)

400,000.00                400,000.00 รองคณบดีฝ่าย

บริหารท่ัวไป

310 โครงการพัฒนาบุคลากร (โครงการ

อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษหรือ

การเข้าร่วมประชุม/ อบรม/ การ

สัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการท างาน

ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ)

         20,000.00           20,000.00 ปีงบประมาณ 

2562

พัฒนาศัยภาพด้าน

การท างานของ

บุคลากร

โครงการอังกฤษ - 

อเมริกันศึกษา

311 โครงการฝึกอบรม/สัมมนา (โครงการ

อบรม สัมมนา ดูงานของบุคลากร)

       100,000.00         100,000.00 มิ.ย.-ก.ค.62 จ านวนบุคลากรท่ี

เข้าร่วม

โครงการเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

ศึกษา

312 โครงการพัฒนาบุคลากร          30,000.00           30,000.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา

313  โครงการฝึกอบรม/สัมมนา/(โครงการ

อบรมสัมมนาของเจ้าหน้าท่ีเพ่ือพัฒนา

ทักษะการท างาน)

         75,000.00           75,000.00 โครงการการ

ส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเชิง

ธุรกิจ

314 โครงการพัฒนาบุคลากร (โครงการ

สนับสนุนการอบรมทางวิชาการและการ

เพ่ิมประสิทธิภาพของคณาจารย์และ

เจ้าหน้าท่ีในประเทศและต่างประเทศ)

       100,000.00         100,000.00 โครงการวิเทศคดี

ศึกษา (อาเซียน - 

จีน)

315 โครงการพัฒนาบุคลากร (โครงการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้)

          7,000.00            7,000.00 โครงการ

ภาษาอังกฤษศึกษา

3. พัฒนาการ

บริหารจัดการ

ให้คล่องตัว

และมี

ประสิทธิภาพ

3. พัฒนาการ

บริหารจัดการ

ให้คล่องตัว

และมี

ประสิทธิภาพ

แผนงานบริหาร
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เป้าประสงค์

 งบอุดหนุนป.ตรี  งบอุดหนุนป.โท  งบรายได้

หน่วยงาน

 งบพัฒนา

โครงการ
 งบแพทย์ต่างๆมธ. ศศ.  งบกองทุน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ                                                       ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจ านวนเงิน)  รวมงบประมาณ วันท่ีจัดโครงการ

 (โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ งบรายได้หน่วยงาน

316 เงินอุดหนุนส าหรับการบริหาร 

(โครงการจัดการความรู้ระดับคณะฯ 

ภาควิชาและโครงการพิเศษและสาย

สนับสนุน)

        300,000.00         300,000.00 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วางแผนและพัฒนา

317 เงินอุดหนุนส าหรับการบริหาร 

(โครงการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์)

         60,000.00           60,000.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา

แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา

4. พ่ึงพา

ตนเองอย่าง

ย่ังยืนด้วยการ

แสวงหารายได้

และบริหาร

ทรัพย์สิน

แผนงานบริหาร

5. สร้างระบบ

และกลไกใน

การดูแลรักษา

ส่ิงแวดล้อม 

และการ

ประหยัด

พลังงาน

4. สร้างระบบ

และกลไกใน

การดูแลรักษา

ส่ิงแวดล้อม 

และการ

ประหยัด

พลังงาน

แผนงานบริหาร

318 เงินอุดหนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) (โครงการจัดท าเว็บเพจ

 คณะศิลปศาสตร์ ด้วยมาตรฐาน 

Webometrics)

300,000.00                300,000.00 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วางแผนและพัฒนา

319 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการฉลองวาระครบ 

20 ปี ของการก่อต้ังโครงการอังกฤษ - 

อเมริกันศึกษา)

       169,000.00         169,000.00 ปีงบประมาณ 

2562

การเน้นย้ าให้เห็น

ถึงความเป็นผู้น า

ทางด้านวิชาการ

ของโครงการ

อังกฤษ - อเมริกัน

ศึกษา

โครงการอังกฤษ - 

อเมริกันศึกษา
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เป้าประสงค์

 งบอุดหนุนป.ตรี  งบอุดหนุนป.โท  งบรายได้

หน่วยงาน

 งบพัฒนา

โครงการ
 งบแพทย์ต่างๆมธ. ศศ.  งบกองทุน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ                                                       ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจ านวนเงิน)  รวมงบประมาณ วันท่ีจัดโครงการ

 (โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ งบรายได้หน่วยงาน

6. มุ่งสร้าง 

Branding 

และคงไว้ซ่ึงอัต

ลักษณ์

ธรรมศาสตร์

และเผยแพร่

ผลงานท่ีสร้าง

ช่ือเสียงแก่

มหาวิทยาลัย

5. มุ่งสร้าง 

Branding 

และคงไว้ซ่ึง 

อัตลักษณ์

ธรรมศาสตร์

และเผยแพร่

ผลงานท่ีสร้าง

ช่ือเสียงแก่

มหาวิทยาลัย

แผนงานบริหาร

หมวดเงินอุดหนุน

320 เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์ บูรณาการ

 สร้างสรรค์ สืบทอดเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรม (โครงการอนุรักษ์ 

บูรณาการ สร้างสรรค์ สืบทอดเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรม)

        800,000.00         800,000.00 รองคณบดีฝ่าย

บริหารท่ัวไป

321 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิส

ทางวิชาการ (โครงการประชาสัมพันธ์ 

Open House ในประเทศและ

ต่างประเทศ)

         50,000.00           50,000.00 โครงการการ

ส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเชิง

ธุรกิจ

322 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (โครงการเพ่ือเข้าร่วมการ

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ Open 

House ในประเทศและต่างประเทศ 

โดยเฉพาะในแถบภูมิภาคอาเซียน)

         50,000.00           50,000.00 โครงการวิเทศคดี

ศึกษา (อาเซียน - 

จีน)

323 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิส

ทางวิชาการ (โครงการเปิดบ้านศิลป์)

         20,000.00           20,000.00 โครงการวิเทศคดี

ศึกษา (อาเซียน - 

จีน)
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เป้าประสงค์

 งบอุดหนุนป.ตรี  งบอุดหนุนป.โท  งบรายได้

หน่วยงาน

 งบพัฒนา

โครงการ
 งบแพทย์ต่างๆมธ. ศศ.  งบกองทุน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ                                                       ประเภทงบประมาณ (โปรดระบุจ านวนเงิน)  รวมงบประมาณ วันท่ีจัดโครงการ

 (โปรดระบุวัน 

เดือน ปี)

ดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ งบรายได้หน่วยงาน

7. ส่งเสริม 

ท านุบ ารุง 

ศิลปวัฒนธรรม

 และภูมิปัญญา

ไทย

6. ส่งเสริม 

ท านุบ ารุง 

ศิลปวัฒนธรรม

 และภูมิปัญญา

ไทย

แผนงานส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม 

กีฬา

324 เงินอุดหนุนการส่งเสริมและท านุบ ารุง

ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา (โครงการ

แลกเปล่ียนวัฒนธรรม)

         20,000.00           20,000.00 ส.ค.62 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ

โครงการเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

ศึกษา

325 เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์ บูรณาการ

 สร้างสรรค์ สืบทอดเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรม (โครงการส่งเสริมท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม)

         25,000.00           25,000.00 โครงการรัสเซีย

ศึกษา

7. พัฒนา 

influencer 

marketing 

เพ่ือเผยแพร่

ช่ือเสียงและ

สร้าง Brand 

ของคณะศิลป

ศาสตร์

รวมท้ังส้ิน     8,236,238.00    3,499,500.00     209,347.00    31,361,200.00    3,995,000.00                -       47,301,285.00 

นางสาวณภิชญา วงศ์เทพบุตร

จัดท าข้อมูลโดย
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