
ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 2563



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
 
ปรัชญา 
 สร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางด้านศิลปศาสตร์ เข้าใจมนุษย์และสังคม เข้าใจในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม สามารถใช้เหตุผลวิเคราะห์วิจารณ์ อย่างสร้างสรรค์ 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการด ารงชีวิต และการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
วิสัยทัศน์ 
 “คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศด้านมนุษยศาสตร์ ” 
 
ค่านิยมองค์กร  

“เคารพร่วมใจบนความหลากหลายทางวิชาการ” “In diversity we respect and collaborate” 
 
พันธกิจ  

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

 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 แผนงานการจัดการศึกษา

สร้างบัณฑิตท่ีมี

คุณลักษณะ GREATS

สร้างบัณฑิตให้มี

คุณลักษณะ  GREATS มี

ทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

(Entrepreneur) และมี

ทักษะ 3 ภาษา ด้วย

กระบวนการเรียนรู้ตาม

แนวทาง Active Learning

 และปลูกฝังทักษะการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต (มธ.)

1.ปฏิรูปหลักสูตรเพ่ือ

การศึกษาในศตวรรษท่ี 21

1.ปฏิรูปหลักสูตรเพ่ือการศึกษา

ในศตวรรษท่ี 21

หมวดเงินอุดหนุน

1 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ

ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรวิชาเอกหรือวิชาโท

หลักสูตรใหม่)

           50,000.00 ความก้าวหน้าในการพัฒนา

หลักสูตใหม่

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

2 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการการ

จัดท าหลักสูตรวิชาเอกสาขาวิชาเกาหลีศึกษา)

           40,000.00 ร้อยละของความก้าวหน้าใน

การจัดท าหลักสูตร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

3 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการการ

จัดท าหลักสูตรแบบสองปริญญาระหว่างหลักสูตรนานาชาติของ

คณะฯและหลักสูตรนานาชาติของสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศ)

           50,000.00 ร้อยละของความก้าวหน้าใน

การจัดท าหลักสูตร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

4 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ

ศึกษาภาคฤดูร้อนต่างประเทศ)

         100,000.00 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม

โครงการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

5 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ 

Open House หรือ Road Show ของหลักสูตรปริญญาตรี)

         700,000.00 ร้อยละความพึงพอใจของ

นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

6 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเสิศทางวิชาการ (โครงการ

พัฒนาหลักสูตรปริญญาโท สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา)

           50,000.00 ต.ค. - ธ.ค.62 รายงานผลการศึกษาความ

เป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร

ผศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช

เป้าประสงค์
ศศ.

แผนปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประจ าปีงบประมาณ 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ  งบรายได้หน่วยงาน วันท่ีจัดโครงการ 

(โปรดระบุวัน เดือน 

ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
มธ.
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เป้าประสงค์
ศศ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ  งบรายได้หน่วยงาน วันท่ีจัดโครงการ 

(โปรดระบุวัน เดือน 

ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
มธ.

7  เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ

บรรยายพิเศษด้านวัฒนธรรมจีนศึกษา)

           15,000.00 ปีงบประมาณ 2563 สาขาวิชาภาษาจีน

8 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ

รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์)

           15,000.00 ปีงบประมาณ 2563 สาขาวิชาภาษาจีน

2.พัฒนาผู้สอนสู่การเป็นผู้น า

การเรียนรู้

2.พัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life 

Long Learning)

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หมวดเงินอุดหนุน

9 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษา (เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกระดับ

ปริญญาตรี)

         150,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

10 เงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงหลักสูตร (โครงการประเมินหรือ

ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) และ (โครงการบูรณาการ

หลักสูตรปริญญาโท-ปริญญาเอก)

         200,000.00 จ านวนหลักสูตรท่ีปรับปรุง รองคณบดีฝ่ายบริหารท่า

พระจันทร์และ

บัณฑิตศึกษา

11 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษา (โครงการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา)

           30,000.00 จ านวนผู้สมัคร รองคณบดีฝ่ายบริหารท่า

พระจันทร์และ

บัณฑิตศึกษา

12 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ  (โครงการ

สัมมนาหรือเผยแพร่งานนิพนธ์ของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา/รวมนักศึกษาท่ีได้รับทุน สกว.) / (โครงการ

จัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

         100,000.00 ผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ของ

นักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายบริหารท่า

พระจันทร์และ

บัณฑิตศึกษา

13 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ

ส่งเสริมวิชาการ "สรรพศาสตร์สรรพศิลป์")

         200,000.00 จ านวนนักศึกษา/อาจารย์ท่ี

เข้าร่วม

รองคณบดีฝ่ายบริหารท่า

พระจันทร์และ

บัณฑิตศึกษา

14 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ

สนับสนุนการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการส าหรับ

อาจารย์)

         200,000.00 ปีงบประมาณ 2563 พัฒนาด้านวิชาการส าหรับ

อาจารย์ ให้มีความทันสมัย 

เพ่ือน าไปใช้ส าหรับการสอน

โครงการอังกฤษ - 

อเมริกันศึกษา
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เป้าประสงค์
ศศ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ  งบรายได้หน่วยงาน วันท่ีจัดโครงการ 

(โปรดระบุวัน เดือน 

ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
มธ.

15 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ

บรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านอังกฤษ - อเมริกันศึกษา 

หรือเหตุการณ์ปัจจุบันท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจสังคมและ

การเมืองของโลก)

           47,000.00 ปีงบประมาณ 2563 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการมีไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

จ านวนเป้าหมาย

โครงการอังกฤษ - 

อเมริกันศึกษา

16 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ

การศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ)

         200,000.00 ปีงบประมาณ 2563 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการมีไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

จ านวนเป้าหมาย

โครงการอังกฤษ - 

อเมริกันศึกษา

17 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ

สนับสนุนอาจารย์ประจ าโครงการเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/เสนอผลงานทางวิชาการ)

         178,800.00 โครงการการส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

3.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

สู่การปฏิบัติได้จริง สร้างสรรค์

เป็น มีเป้าหมาย และมุ่ง

ประโยชน์ส่วนรวม

3.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ สู่

การปฏิบัติได้จริง สร้างสรรค์

เป็น มีเป้าหมาย และมุ่ง

ประโยชน์ส่วนรวม

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หมวดเงินอุดหนุน

18 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ

พัฒนาการเรียนการสอนตามแนวทางแบบ active learning)

         200,000.00 จ านวนรายวิชาท่ีท าการเรียน

การสอนตามแนวทางแบบ 

active learning

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

19 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ

อบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ส าหรับ

อาจารย์)

           20,000.00 จ านวนอาจารย์ท่ีเข้าร่วมอบรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

20 เงินอุดหนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) (โครงการ

อบรมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ 

active learning)

           50,000.00 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

21 เงินอุดหนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) (โครงการ

พัฒนาส่ือเทคโนโลยีและการเรียนแบบออนไลน์ เพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอนแบบ active learning)

         210,000.00 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

22 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ  (โครงการ

สนับสนุนการน าเสนองานในท่ีประชุมทางวิชาการระดับ

นานาชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี)

         456,000.00 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม

น าเสนอผลงาน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
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เป้าประสงค์
ศศ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ  งบรายได้หน่วยงาน วันท่ีจัดโครงการ 

(โปรดระบุวัน เดือน 

ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
มธ.

23 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ  (โครงการ

สัมมนาทางวิชาการร่วมกันระหว่างองค์กรระหว่างประเทศและ

นักศึกษา)

         150,000.00 จ านวนคร้ังในการสัมมนา

ร่วมกัน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

24 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ 

Active Learnning) (โครงการทัศนศึกษาหรือศึกษาในพ้ืนท่ี

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี)

         221,000.00 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม

โครงการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

25 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ

พัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA)

           30,000.00 หลักสูตรท่ีได้รับการพัฒนา

ตามแนวทาง AUN-QA

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

26 เงินอุดหนุนต่างๆ ในการด าเนินงานผลิตบัณฑิต (โครงการ

ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)

         190,600.00 สาขาวิชาจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองค์การ

27 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ

จัดการเรียนการสอน Online)

         200,000.00 1.จ านวนวิชาท่ีเปิดสอน 

Online2.จ านวนผู้เรียน

รองคณบดีฝ่ายการคลัง

และบริการสังคม

28 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ

ประชุมทางวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาการระดับชาติ)

         358,000.00 จ านวนคร้ังในการจัดประชุม

วิชาการระดับชาติ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริม

กิจกรรมทางวิชาการ

29 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ

เสวนาอุษาคเนย์)

         120,000.00 ต.ค.62 - ก.ย.63 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ โครงการเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ศึกษา

30 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (โครงการปันรักสู่ชุมชน)            60,000.00 มิ.ย. - ก.ค.63 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผศ.เกตุชพรรณ์  ค าพุฒ

31 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ

พัฒนานักศึกษาเพ่ือสร้างผลงานวิชาการ และ/หรือเข้าร่วม

เสนอผลงานวิชาการ)

         120,000.00 ม.ค. - ก.ย.63 ผลงานวิชาการของนักศึกษา อ.ศาสนีย์ สอนศิลป์

32 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ

ประชุม/เข้าร่วม ประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน ท้ังในประเทศ

และต่างประเทศของอาจารย์/นักศึกษา)

         240,000.00 ตลอดปีงบประมาณ อาจารย์/นักศึกษา ได้

ประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน

 ในประเทศและต่างประเทศ

โครงการรัสเซียศึกษา

33 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการจัด

และหรือเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน/เสนอผลงานใน

ประเทศและต่างประเทศ)

         200,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63 อาจารย์และหรือนักศึกษา

ได้รับความารู้

ผู้อ านวยการโครงการ

34 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ

อบรมพัฒนาทักษะความรู้ในการจัดท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

และการเสนอผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

           86,000.00 ผอ.โครงการบัณฑิตศึกษา

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

4



เป้าประสงค์
ศศ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ  งบรายได้หน่วยงาน วันท่ีจัดโครงการ 

(โปรดระบุวัน เดือน 

ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
มธ.

4.พัฒนากิจกรรมสร้างคน

พันธ์ุ 

GREATS/Entrepreneur & 

Startup

4.พัฒนากิจกรรมสร้างคนพันธ์ุ 

GREATs/Entrepreneur & 

Startup

แผนงานกิจการการศึกษา

หมวดเงินอุดหนุน

35 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (โครงการ Asean Seed Camp)          800,000.00 ธันวาคม 2563 จ านวนนักศึกษาท่ีได้พัฒนา

ทักษะด้านการเป็นผู้น า  การ

ใช้ภาษาอังกฤษ การท างาน

ร่วมกับบุคคลท่ีหลากหลาย

เช้ือชาติ หลากหลายวัฒนธรรม

รองคณบดีฝ่ายการ

นักศึกษา

36 เงินอุดหนุนพัฒนานักศึกษา (โครงการส่งเสริมการมี 

"สุขภาพจิตดี" แก่นักศึกษา)

           20,000.00 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม

โครงการ

รองคณบดีฝ่ายบริหารท่า

พระจันทร์และ

บัณฑิตศึกษา

37 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ

ส่งเสริมจริยธรรมหรือบ าเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา)

           20,000.00 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม

โครงการ

รองคณบดีฝ่ายบริหารท่า

พระจันทร์และ

บัณฑิตศึกษา

38 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (โครงการทัศนศึกษาหรือฝึก

ภาคสนามหรือประชุมทางวิชาการนอกสถานท่ีของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา)

           50,000.00 ความพึงพอใจของนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายบริหารท่า

พระจันทร์และ

บัณฑิตศึกษา

39 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (โครงการปฐมนิเทศ/ปัจฉิม

นิเทศ/มัชฉิมนิเทศ)

           30,000.00 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม

โครงการ

รองคณบดีฝ่ายบริหารท่า

พระจันทร์และ

บัณฑิตศึกษา

40 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางจิต

และ well-being ส าหรับนักศึกษา)

         180,000.00 ร้อยละ 80 ของนศ.คณะศิลป

ศาสตร์ได้รับการตรวจประเมิน

 , ร้อยละ 50 ของอ.ท่ีปรึกษา 

ได้รับความรู้และช่องทางใน

การช่วยเหลือนักศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา

5



เป้าประสงค์
ศศ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ  งบรายได้หน่วยงาน วันท่ีจัดโครงการ 

(โปรดระบุวัน เดือน 

ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
มธ.

41 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุนการศึกษา)            21,000.00 Sep-63 นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา โครงการรัสเซียศึกษา

42 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (โครงการจัดงานแสดงความยินดี

กับบัณฑิต)

           85,000.00 โครงการการส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

43 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (โครงการศึกษาดูงานวิชาใน

หลักสูตร)

           40,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63 นักศึกษาได้ความรู้จาก

สถานท่ีจริง

ผู้อ านวยโครงการ

44 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุนเรียนดี)          100,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63 นักศึกษาได้รับทุน ผู้อ านวยโครงการ

45 เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (โครงการจัดแสดงความยินดีกับ

บัณฑิต)

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

ในการจัดโครงการ

ผู้อ านวยโครงการ

46 เงินอุดหนุนกิจกรรนักศึกษา (โครงการจัดซุ้มรับปริญญา)            25,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63 ความพึงพอใจของนักศึกษา

ในการจัดโครงการ

ผู้อ านวยโครงการ

5.สร้างโอกาสทางการศึกษา

เพ่ือลดความเหล่ือมล้ าทาง

สังคม

5.พัฒนาสร้างโอกาสทาง

การศึกษาเพ่ือลดความเหล่ือม

ล้ าทางสังคม

แผนงานกิจการการศึกษา

หมวดเงินอุดหนุน

47 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุนการศึกษา)  

(ทุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร์)

         500,000.00 กันยายน 2563 1.นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มี

ทุนการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายใน

การศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสได้

เรียนจนส าเร็จการศึกษา      

   2.จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับ

ทุน

รองคณบดีฝ่ายการ

นักศึกษา

48 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุนฉุกเฉิน)           

       (ทุนการศึกษาฉุกเฉินคณะศิลปศาสตร์)

         100,000.00 กันยายน 2563 1.นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มี

ทุนการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายใน

การศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสได้

เรียนจนส าเร็จการศึกษา      

    2.จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับ

ทุน

รองคณบดีฝ่ายการ

นักศึกษา

49 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ

เพ่ิมพูนทักษะทางวิชาการหรือการวิจัยแก่นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา)

         300,000.00 ผลประเมินความพึงพอใจ รองคณบดีฝ่ายบริหารท่า

พระจันทร์และ

บัณฑิตศึกษา
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เป้าประสงค์
ศศ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ  งบรายได้หน่วยงาน วันท่ีจัดโครงการ 

(โปรดระบุวัน เดือน 

ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
มธ.

50 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 15 ทุนๆ

ละ 50,000 บาท

         750,000.00 รองคณบดีฝ่ายบริหารท่า

พระจันทร์และ

บัณฑิตศึกษา

51 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุนเรียนดี)          120,000.00 โครงการการส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

6.พัฒนาผู้สอนสู่การเป็นผู้น า

การเรียนรู้

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2

สร้างสรรค์งานวิจัยและ

นวัตกรรมท่ีก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงในเชิงพัฒนา

ต่อสังคมไทยและสังคมโลก

ผลิตผลงานวิจัย และ

นวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ

ระดับมาตรฐานสากล  

และน าไปใช้ประโยชน์

อย่างบูรณาการและย่ังยืน 

(มธ.)

1. ส่งเสริมการผลิตผล

งานวิจัยนวัตกรรมและงาน

สร้างสรรค์ท่ีสอดคล้องกับ

นโยบายชาติและจุดเด่นของ

มหาวิทยาลัย

1.ส่งเสริมผลผลิตงานวิจัย

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ี

สอดคล้องกับนโยบายชาติและ

จุดเด่นของคณะ/มหาวิทยาลัย 

การต่อยอดจากงานวิจัย/

นวัตกรรมและการส่งเสริมการ

ประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม

ไปสู่ระดับนานาชาติ

แผนงานวิจัย

หมวดเงินอุดหนุน

52 เงินอุดหนุนกองทุนวิจัยคณะ (ทุนสนับสนุนการท าวิจัย และการ

น าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ)

       4,000,000.00 จ านวนอาจารย์ท่ีได้รับทุน

วิจัยของคณะฯ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

นวัตกรรม

53 เงินอุดหนุนการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิจัย (โครงการเขียนต ารา

 การท าเอกสารทางวิชาการ และการตีพิมพ์เผยแพร่ต ารา)

       1,060,000.00 จ านวนผลงานท่ีได้รับการ

สนับสนุน

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

นวัตกรรม

54 เงินอุดหนุนการด าเนินงานด้านวิจัย (โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์)

           50,000.00 ต.ค.62 - ก.ย.63 เค้าโครงงานวิจัยของอาจารย์ โครงการเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ศึกษา

55 เงินอุดหนุนการด าเนินงานด้านวิจัย (เงินอุดหนุนส่งเสริมการท า

วิจัย)

           40,000.00 ตลอดปีงบประมาณ อาจารย์ได้แบบเสนอหัวข้อวิจัย โครงการรัสเซียศึกษา

56 เงินอุดหนุนการด าเนินงานด้านวิจัย (โครงการสนับสนุนให้

อาจารย์ท าวิจัย)

           60,000.00 โครงการการส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
7



เป้าประสงค์
ศศ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ  งบรายได้หน่วยงาน วันท่ีจัดโครงการ 

(โปรดระบุวัน เดือน 

ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
มธ.

57 เงินอุดหนุนการด าเนินงานด้านวิจัย (โครงการสนับสนุนให้

อาจารย์ประจ าท าวิจัย)

           50,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63 อาจารย์ประจ ามีผลงานวิจัย ผู้อ านวยการโครงการ

2. ส่งเสริมการร่วมทุนวิจัย

กับหน่วยงานภายนอก

(Matching Fund)

2.ส่งเสริมการร่วมทุนวิจัยกับ

หน่วยงานภายนอก (Matching

 Fund)

แผนงานวิจัย

3. ส่งเสริมการเผยแพร่และ

การประกวดผลงานวิจัย

นวัตกรรมไปสู่ระดับนานาชาติ

3.การส่งเสริมการเผยแพร่

ผลงานวิชาการ

แผนงานวิจัย

หมวดเงินอุดหนุน

58 เงินอุดหนุนการด าเนินงานด้านวิจัย (เงินอุดหนุนโครงการเชิดชู

เกียรตินักวิจัย)

         100,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

นวัตกรรม

59 เงินอุดหนุนการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิจัย (โครงการจัดท า

วารสาร)

       2,000,000.00 ร้อยละความส าเร็จของ

โครงการ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

นวัตกรรม

60 เงินอุดหนุนการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิจัย (เงินอุดหนุนการ

ตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิชาการ)

           20,000.00 ตลอดปีงบประมาณ  ได้ตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงาน

วิชาการ

โครงการรัสเซียศึกษา

4. สร้างเครือข่ายงานวิจัยท้ัง

ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย

4.สร้างเครือข่ายงานวิจัยท้ัง

ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย

แผนงานวิจัย

หมวดเงินอุดหนุน

61 เงินอุดหนุนการด าเนินงานด้านวิจัย (เงินอุดหนุนโครงการ

พัฒนาความร่วมมือจัดประชุมวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา

ท้ังในและต่างประเทศ)

         100,000.00 จ านวนคร้ังในการจัดประชุม

วิชาการร่วมกับสถาบันท้ังใน

และต่างประเทศ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

นวัตกรรม

5. พัฒนาคุณภาพนักวิจัย

และสร้างบรรยากาศในการ

ท างานวิจัย

5.พัฒนาคุณภาพนักวิจัยและ

สร้างบรรยากาศในการท างาน

วิจัย

แผนงานวิจัย

8



เป้าประสงค์
ศศ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ  งบรายได้หน่วยงาน วันท่ีจัดโครงการ 

(โปรดระบุวัน เดือน 

ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
มธ.

6. ส่งเสริมให้เกิดการต่อยอด

งานวิจัย/นวัตกรรม

เพ่ือให้เกิด Startup โดย

เฉพาะท่ีเป็น  Social 

Business ท่ีช่วยลดความ

เหล่ือมล้ าทางสังคม

แผนงานวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3

สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือท้ังภายในและ

ภายนอกประเทศ

ผลักดันให้เกิดการสร้าง

ความร่วมมือทางวิชาการ 

การสร้างงานวิจัย และ

นวัตกรรม ท้ังภายในและ 

ภายนอกประเทศ ท้ัง

ระดับหน่วยงานและระดับ

บุคคล (มธ.)

1. สร้างความร่วมมือกับ

องค์กร /เครือข่ายภายใน

และภายนอกประเทศและ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

โดยมุ่งเน้นกลุ่มประเทศ

อาเซียนและเอเชียตะวันออก

1.สร้างความร่วมมือกับองค์กร/

เครือข่ายภายในและภายนอก

ประเทศและสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ โดยมุ่งเน้นกลุ่ม

ประเทศอาเซียนและเอเชีย

ตะวันออก

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หมวดเงินอุดหนุน

62 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ

เตรียมงานฉลองครบรอบ 100 ปี พระประสูติกาลสมเด็จพระ

เจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร์ (6 พ.ค.2566))

         500,000.00 กาด าเนินงานเป็นไปตามแผน

และกรอบเวลาการท างานไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80

คณบดีและกรรมการ

ด าเนินงานท่ีแต่งต้ังโดย

คณะฯ

63 เงินอุดหนุนงบเจรจาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายภายในและ

ภายนอกประเทศ (โครงการเจรจาธุรกิจ)

       1,000,000.00 มีข้อตกลงความร่วมมือหรือ

การเจรจากับหน่วยงาน

ภายในและภายนอกเพ่ิมข้ึน

อย่างน้อยร้อยละ 20  และ

ข้อตกลงความร่วมมือท่ีมีอยุ่มี

กิจกรรมจริง (active) อย่าง

น้อยร้อยละ 50 ของข้อตกลง

ท้ังหมด

คณบดีและรองคณบดี

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
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เป้าประสงค์
ศศ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ  งบรายได้หน่วยงาน วันท่ีจัดโครงการ 

(โปรดระบุวัน เดือน 

ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
มธ.

64 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานระดับสากล 

(โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมหรือน าเสนองานในท่ีประชุมทาง

วิชาการระดับชาติและนานาชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี)

         290,000.00 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม

น าเสนอผลงาน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

65 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานระดับสากล 

(โครงการอบรมเตรียมความพร้อมส าหรับการฝึกงานใน

ต่างประเทศหรือการท างานในองค์กรระหว่างประเทศของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี)

         100,000.00 จ านวนนักศึกษาท่ีได้ฝึกงาน

ในต่างประเทศ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

66 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานระดับสากล 

(โครงการฝึกงานในต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี)

         600,000.00 มีนักศึกษาไปฝึกงานเพ่ิมข้ึน 

10%

รองคณบดีฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์

67 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานระดับสากล 

(โครงการแนะแนวข้อมูลโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาและ

ฝึกงานในต่างประเทศ)

         100,000.00 มีนักศึกษาสมัครไป

แลกเปล่ียนและฝึกงานเพ่ิมข้ึน

 10%

รองคณบดีฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์

68 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานระดับสากล 

(โครงการจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาแลกเปล่ียน)

         200,000.00 จัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษา

แลกเปล่ียนเพ่ิมข้ึน 100%

รองคณบดีฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์

69 กองทุนนักศึกษาแลกเปล่ียน คณะศิลปศาสตร์          981,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์

70 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานระดับสากล 

(โครงการเจรจา ลงนาม ติดตามและพัฒนา MOU กับ

หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยท้ังในและต่างประเทศ)

       1,000,000.00 มี MOU เพ่ิมข้ึน 5%และมี

กิจกรรมสืบเน่ืองจาก MOU 

ทุกสัญญา

รองคณบดีฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์

71 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานระดับสากล 

(โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการหรือกิจกรรมระหว่าง

นักศึกษาใน ASEAN เอเชียและนานาชาติ)

         400,000.00 มีกิจกรรมกับร่วมกับนักศึกษา

ใน ASEAN เอเชียและ

นานาชาติ มากข้ึน 40%

รองคณบดีฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์

72 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานระดับสากล 

(โครงการความร่วมมือด้านกิจกรรมกับหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย

ท้ังในและต่างประเทศ)

         600,000.00 ได้สร้างเครือข่ายและจัด

กิจกรรมกับหน่วยงาน/

มหาวิทยาลัยท้ังในและ

ต่างประเทศ เพ่ิมข้ึน 10%

รองคณบดีฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์

73 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานระดับสากล 

(โครงการแลกเปล่ียนอาคันตุกะต่างประเทศ (visiting 

professor + fellowship))

         600,000.00 มีอาคันตุกะเพ่ิมมากข้ึน 50 % รองคณบดีฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์
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เป้าประสงค์
ศศ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ  งบรายได้หน่วยงาน วันท่ีจัดโครงการ 

(โปรดระบุวัน เดือน 

ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
มธ.

74 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานระดับสากล 

(โครงการประชุมทางวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาการระดับ

นานาชาติ)

         790,000.00 จ านวนคร้ังในการจัดประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริม

กิจกรรมทางวิชาการ

75 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานระดับสากล 

(โครงการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยท้ังภายในและ

ภายนอกประเทศ)

           30,000.00 ม.ค. - ก.พ. 63 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ โครงการเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ศึกษา

76 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการสร้าง

เครือข่ายวิชาการอาณาบริเวณศึกษา)

           60,000.00 ม.ค. - ก.พ. 63 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ โครงการเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ศึกษา

77 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานระดับสากล 

(โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน องค์กร 

และมหาวิทยาลัยต่างๆ)

         280,000.00 ตลอดปีงบประมาณ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ท้ังภายในและภายนอก

ประเทศ

โครงการรัสเซียศึกษา

78 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานระดับสากล 

(โครงการเจรจาธุรกิจ/ประชุม/สัมมนาท้ังในและต่างประเทศ)

         230,000.00 โครงการการส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

79 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานระดับสากล 

(โครงการเพ่ือเข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการฯ Open House 

ในประเทศ โดยเฉพาะในแถบภูมิภาคอาเซียน)

           26,700.00 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการเป็นท่ีรู้จักอย่างแผ่

หลายมากข้ึนท้ังในประเทศ 

และในแถบภูมิภาคอาเซียน

ผู้อ านวยการโครงการ

80 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงเปิดบ้าน

ศิลป์)

           20,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการเป็นท่ีรู้จักอย่างแผ่

หลายมากข้ึน

ผู้อ านวยการโครงการ

2. ส่ือสารธรรมศาสตร์สู่สากล 2.ส่ือสารธรรมศาสตร์สู่สากล แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หมวดเงินอุดหนุน

81 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ

ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าเป็นสมาชิกองค์กรระดับชาติ และ/หรือ

ระดับนานาชาติ)

           20,000.00 ต.ค.62 - ก.ย.63 จ านวนอาจารย์ท่ีเป็นสมาขิก โครงการเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ศึกษา

3. สร้างบทบาทธรรมศาสตร์

ในเวทีนานาชาติ

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หมวดเงินอุดหนุน

82 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ

สนับสนุนการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาและการน าเสนอ

ผลงานทางวิชาการส าหรับอาจารย์และนักศึกษา)

         119,200.00 ปีงบประมาณ 2563 มีความร่วมมือทางวิชาการ

กับหน่วยงานหรือองค์กร

โครงการอังกฤษ - 

อเมริกันศึกษา

11



เป้าประสงค์
ศศ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ  งบรายได้หน่วยงาน วันท่ีจัดโครงการ 

(โปรดระบุวัน เดือน 

ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
มธ.

83 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ

พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานหรือองค์กรและ

มหาวิทยาลัยต่างๆ)

         170,000.00 ปีงบปะมาณ 2563 มีความร่วมมือทางวิชาการ

กับหน่วยงานหรือองค์กร

โครงการอังกฤษ - 

อเมริกันศึกษา

4. สรรหานักศึกษา/บุคลากร

ต่างชาติเชิงรุก (Proactive 

recruiting)

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4

มุ่งเน้นการเป็น

มหาวิทยาลัยเพ่ือ

ประชาชนท่ีให้บริการ

วิชาการและบริการ

สุขภาพท่ีได้มาตรฐานสากล

1. คณะฯ สามารถน า

ความรู้ท่ีได้จากการบริการ

ทางวิชาการมาบูรณาการ

ในการเรียนการสอนหรือ

การวิจัย และสังคมได้รับ

ประโยชน์จากความ

เช่ียวชาญของคณะฯ (มธ.)

1. บริการความรู้สู่การพัฒนา

สังคม

1.การสร้างภาคีเครือข่ายความ

ร่วมมือเพ่ือการบริการวิชาการ

แก่สังคม

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

2 .ให้บริการวิชาการท่ี

หลากหลายด้วยคุณภาพ

แก่ชุมชนและสังคม (มธ.)

หมวดเงินอุดหนุน

84 เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (โครงการบริการ

วิชาการกับหน่วยงานภายนอก)

         160,000.00 1.จ านวนโครงการท่ีมีความ

ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

 จ านวน 3 โครงการ       2.

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

รองคณบดีฝ่ายการคลัง

และบริการสังคม

85 เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (โครงการศึกษา

ความเป็นไปได้ในการจัดโครงการบริการวิชาการ)

           50,000.00 รองคณบดีฝ่ายการคลัง

และบริการสังคม

12



เป้าประสงค์
ศศ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ  งบรายได้หน่วยงาน วันท่ีจัดโครงการ 

(โปรดระบุวัน เดือน 

ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
มธ.

86 เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือด้านกิจกรรมทางวิชาการ 

(โครงการศิลป์เสวนา)

         300,000.00 1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

2.ระดับความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริม

กิจกรรมทางวิชาการ

87 เงินอุดหนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม (โครงการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม)

           30,000.00 ต.ค.62 - ก.ย.63 โครงงานท่ีน าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้กับสังคม

โครงการเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ศึกษา

88 เงินอุดหนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม (โครงการสร้าง

ภาคีเครือข่ายความร่วมมือและบริการวิชาการแก่สังคม)

           40,000.00 ตลอดปีงบประมาณ ได้เครือข่ายและบริการ

วิชาการแก่สังคม

โครงการรัสเซียศึกษา

2. พัฒนาระบบการให้บริการ 2.การพัฒนาระบบสารสนเทศ

การบริการวิชาการแก่สังคม

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

หมวดเงินอุดหนุน

89 เงินอุดหนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) (โครงการ

จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานคณะศิลปศาสตร์)

         500,000.00 ตุลาคม 62-สิงหาคม 

63

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้

ระบบสารสนเทศ

รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และพัฒนาคุณภาพ

90 เงินอุดหนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม (โครงการการ

รับผิดชอบและท าประโยชน์แก่สังคมและองค์กร)

           30,000.00 โครงการการส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

3. ผลักดันให้เกิดศูนย์ความ

เป็นเลิศ

3.การบริการวิชาการท่ี

ตอบสนองต่อนโยบายชาติ

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

หมวดเงินอุดหนุน

91 เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (โครงการบริการ

วิชาการท่ีตอบสนองนโยบายของชาติ)

         200,000.00 1.จ านวนโครงการบริการ

วิชาการ           2.จ านวน

ผู้เรียน

รองคณบดีฝ่ายการคลัง

และบริการสังคม

4.พัฒนาสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพในการให้บริการ

วิชาการและบริการสุขภาพ

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

5.ประชาสัมพันธ์สู่สังคม/สากล แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

หมวดเงินอุดหนุน
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เป้าประสงค์
ศศ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ  งบรายได้หน่วยงาน วันท่ีจัดโครงการ 

(โปรดระบุวัน เดือน 

ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
มธ.

92 เงินอุดหนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) (โครงการ

พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์)

         100,000.00 1.จ านวนผู้เข้าชม Website  

2.จ านวนผู้เข้าชม Facebook

รองคณบดีฝ่ายการคลัง

และบริการสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5

มุ่งสู่ความม่ันคงและย่ังยืน

ด้วยการบริหารจัดการท่ี

ทันสมัย

พัฒนาระบบงานและ

ศักยภาพบุคลากรให้พร้อม

รับต่อการเปล่ียนแปลง

อย่างย่ังยืน (มธ.)

1. พัฒนาระบบและกลไก

การบริหาร 

1.พัฒนาระบบและกลไกการ

บริหาร

แผนงานบริหาร

หมวดเงินอุดหนุน

93 เงินอุดหนุนส าหรับการบริหาร (โครงการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลบุคลากร)

         300,000.00 ตลอดปีงบประมาณ หน่วยงานได้ระบบฐานข้อมูล

บุคลากรท่ีน าไปใช้ประโยชน์

ในการบริหารงานวิชาการ

และงานวิจัยของคณะได้

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และทรัพยากรมนุษย์

94 เงินอุดหนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) (โครงการ

พัฒนาระบบ ERP)

         500,000.00 ด าเนินการ 50 % รองคณบดีฝ่ายการคลัง

และบริการสังคม

95 เงินอุดหนุนส าหรับการบริหาร (โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้

เร่ืองการผลักดันให้แผนฯ บรรลุตามวิสัยทัศน์)

         300,000.00 ตุลาคม 62-สิงหาคม 

63

ร้อยละของผู้ท่ีน าความรู้ท่ี

จากการอบรมไปใช้

รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และพัฒนาคุณภาพ

96 เงินอุดหนุนส าหรับการบริหาร (โครงการให้ความรู้เร่ืองการ

จัดท าแผนบริหารความเส่ียงและโครงการจัดท าแผนบริหาร

ความเส่ียงระดับคณะ)

         200,000.00 กันยายน-ธันวาคม 62 การน าเอาแผนบริหารความ

เส่ียงไปใช้

รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และพัฒนาคุณภาพ

97 เงินอุดหนุนส าหรับการบริหาร (โครงการจัดการความรู้ระดับ

คณะฯ ภาควิชาและโครงการพิเศษและสายสนับสนุน)

         200,000.00 ตุลาคม 62-สิงหาคม 

63

ร้อยละของผู้ท่ีน าความรู้ท่ี

จากการจัดการความรู้ไปใช้

รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และพัฒนาคุณภาพ

98 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ

สัมมนาจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา)

         150,000.00 ระดับความส าเร็จของการ

จัดท าแผน

รองคณบดีฝ่ายบริหารท่า

พระจันทร์และ

บัณฑิตศึกษา

14



เป้าประสงค์
ศศ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ  งบรายได้หน่วยงาน วันท่ีจัดโครงการ 

(โปรดระบุวัน เดือน 

ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
มธ.

99 เงินอุดหนุนโครงการประกันคุณภาพการศึกษา (โครงการ

กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร)

         780,000.00 ระยะเวลาด าเนินการ

ต้ังแต่เดือนตุลาคม 

2562 - กันยายน 2563

จ านวนหลักสูตรท่ีได้รับการ

ประเมินคุณภาพ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

มาตรฐานหลักสูตร

100 เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการ

ฉลองวาระครบ 20 ปี ของการก่อต้ังโครงการอังกฤษ - อเมริกัน

ศึกษา)

         169,000.00 ปีงบประมาณ 2563 การเน้นย้ าให้เห็นถึงความ

เป็นผู้น าทางด้านวิชาการของ

โครงการอังกฤษ - อเมริกัน

ศึกษา

โครงการอังกฤษ - 

อเมริกันศึกษา

101 เงินอุดหนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) (โครงการ

พัฒนาระบบงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ)

           20,000.00 มิ.ย. - ก.ค.63 ฐานข้อมูลทางสถิติของ

โครงการฯ

โครงการเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ศึกษา

102 เงินอุดหนุนส าหรับการบริหาร (โครงการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์)            70,000.00 Jan-63 ได้ทบทวนและสร้าง

แผนปฏิบัติงานประจ าปี

โครงการรัสเซียศึกษา

2. พัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร

2.พัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร

แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หมวดเงินอุดหนุน

103 โครงการพัฒนาบุคลากร (โครงการสนับสนุนการขอต าแหน่ง

ช านาญการพิเศษของบุคคลากรสายสนับสนุน)

           90,000.00 ตลอดปีงบประมาณ บุคลากรของคณะได้รับการ

พัฒนาตามต าแหน่ง

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และทรัพยากรมนุษย์

104 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อปริญญาโท - เอก (อาจารย์)        2,250,000.00 ตลอดปีงบประมาณ อาจารย์ประจ ามีวุฒิ

การศึกษาท่ีสูงข้ึน และพัฒนา

ศักยภาพทางวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และทรัพยากรมนุษย์

105 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก (โครงการ

อุดหนุนหน่วยกิตของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโท)

         300,000.00 ตลอดปีงบประมาณ บุคลากรสายสนับสนุนมีวุฒิ

การศึกษาท่ีสูงข้ึน และน า

ความรู้ท่ีได้มาพัฒนาหน่วยงาน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และทรัพยากรมนุษย์

106 โครงการฝึกอบรม/สัมมนา (อาจารย์)          300,000.00 ตลอดปีงบประมาณ อาจารยประจ าได้รับทราบ

ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติงาน

ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และคณะอย่างถูกต้องครบถ้วน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และทรัพยากรมนุษย์
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เป้าประสงค์
ศศ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ  งบรายได้หน่วยงาน วันท่ีจัดโครงการ 

(โปรดระบุวัน เดือน 

ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
มธ.

107 โครงการพัฒนาบุคลากร (พัฒนาอาจารย์อาจารย์ชาวไทยและ

ต่างชาติ)

         250,000.00 ตลอดปีงบประมาณ อาจารย์ประจ าได้เรียนรู้และ

พัฒนาทักษะด้านการบริหาร

ควบคู่กับสร้างความ

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และทรัพยากรมนุษย์

108 โครงการพัฒนาบุคคลากร (สัมมนาเพ่ือการบริหารสาย

สนับสนุนวิชาการ)

         400,000.00 ตลอดปีงบประมาณ บุคลาการสายสนับสนุนได้

พัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ

ควบคู่กับสร้างความ

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และทรัพยากรมนุษย์

109 โครงการพัฒนาบุคลากร (โครงการอบรมพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษหรือเข้าร่วมการประชุม/อบรม/การสัมมนาเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ)

           80,000.00 ปีงบประมาณ 2563 พัฒนาศักยภาพด้านการ

ท างานของบุคลากร

โครงการอังกฤษ - 

อเมริกันศึกษา

110 โครงการพัฒนาบุคลากร (โครงการอบรมและสัมมนาของ

บุคลากร)

         100,000.00 ธ.ค.62 - ม.ค.63 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ โครงการเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ศึกษา

111 โครงการพัฒนาบุคลากร (เงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากร)            20,000.00 ตลอดปีงบประมาณ บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพ

การท างาน

โครงการรัสเซียศึกษา

112 โครงการพัฒนาบุคลากร (โครงการอบรมสัมนาของเจ้าหน้าท่ี

เพ่ือพัฒนาทักษะการท างาน)

           75,000.00 โครงการการส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

113 โครงการพัฒนาบุคลากร (โครงการสนับสนุนการอบรมทาง

วิชาการและการเพ่ิมประสิทธิภาพของคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี

ในประเทศและต่างประเทศ)

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

พัฒนาตนเองในด้านวิชาการ

ผู้อ านวยการโครงการ

3. เพ่ิมรายได้-ลดต้นทุน 3.เพ่ิมรายได้-ลดต้นทุน แผนงานบริหาร

4. พัฒนากายภาพและ

สภาพแวดล้อม

“SMART UNIVERSITY”

แผนงานบริหาร

5. พัฒนาสู่การเป็นองค์กร

ธรรมาภิบาล

แผนงานบริหาร

หมวดเงินอุดหนุน
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เป้าประสงค์
ศศ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ  งบรายได้หน่วยงาน วันท่ีจัดโครงการ 

(โปรดระบุวัน เดือน 

ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
มธ.

114 เงินอุดหนุนหน่วยงาน (ศิษย์เก่าสัมพันธ์)            30,000.00 ตลอดปีงบประมาณ สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า โครงการรัสเซียศึกษา

6. ส่งเสริมท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ไทย

4.ส่งเสริมท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ไทย

แผนงานส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา

หมวดเงินอุดหนุน

115 เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์ บูรณาการ สร้างสรรค์ สืบทอด

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม (โครงการอนุรักษ์ บูรณาการ สร้างสรรค์

 สืบทอด เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม)

         800,000.00 ตลอดปีงบประมาณ ได้ส่งเสริมท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ไทยให้สืบไป และสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุ

ลาการในคณะ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และทรัพยากรมนุษย์

116 เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์ บูรณาการ สร้างสรรค์ สืบทอด

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม (โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม 

และกีฬา)

           20,000.00 ม.ค. - ก.ย.63 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ โครงการเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ศึกษา

5.พัฒนาองค์กรระบบและกลไก

เพ่ือการพัฒนาองค์กรสู่ความ

เป็นเลิศ (EdPEX)

แผนงานบริหาร

หมวดเงินอุดหนุน
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เป้าประสงค์
ศศ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ  งบรายได้หน่วยงาน วันท่ีจัดโครงการ 

(โปรดระบุวัน เดือน 

ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
มธ.

117 เงินอุดหนุนส าหรับการบริหาร (โครงการส่ือสารแผนกลยุทธ์

จากคณบดีสู่ประชาคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

         200,000.00 ประชาคมและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียประเมินตัวเองว่าได้รับ

ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับแผน

กลยุทธ์ของคณะฯมากข้ึน

อย่างน้อย 1 ค่าระดับจาก

คะแนนเต็ม 5 เม่ือเทียบกับ

ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

คณบดี รองคณบดีฝ่าย

วางแผนฯ และผู้ช่วย

คณบดีฝ่ายส่ือสารองค์กร

118 เงินอุดหนุนส าหรับการบริหาร (โครงการส ารวจและวิเคราะห์

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

         300,000.00 กันยายน-ธันวาคม 62 ร้อยละของการน าเอาผลการ

วิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผน

รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และพัฒนาคุณภาพ

119 เงินอุดหนุนส าหรับการบริหาร (โครงการประชาสัมพันธ์ให้

ความรู้การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx))

         200,000.00 ตุลาคม 62-สิงหาคม 

63

ระดับการรับรู้การพัฒนา

องค์กรสู่ความเป็นเลิศของผู้ท่ี

เก่ียวข้อง

รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และพัฒนาคุณภาพ

รวมท้ังส้ิน     33,639,300.00 

จัดท าข้อมูลโดย

นางสาวณภิชญา วงศ์เทพบุตร
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