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แผนปฏิบัติงานคณะอักษรศาสตร7 ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.2565 

แผนปฏิบัติงานคณะอักษรศาสตร5 ประจำป9งบประมาณ พ.ศ.2565 

 

วัตถุประสงค5เชิงกลยุทธ5ที่ 1 : เพื่อบูรณาการดPานการเรียนการสอนดPวยการผลิตรายวิชาหรือหลักสูตรที่สรPางองค5ความรูPในระดับสากลและสรPางทักษะที่จำเปSนในการประกอบอาชีพ 

ตลอดจนเพิ่มศักยภาพของผูPเรียนใหPมีความสามารถดPานการสื่อสารและการใชPเทคโนโลยี เพื่อโอกาสสรPางงานในตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น 

กลยุทธ5 โครงการ/กิจกรรม กำหนดเวลา งบประมาณ แหลZงงบประมาณ หมายเหต ุ

กลยุทธ7ที่ 1.1 การเรียนการสอนที่

บูรณาการความรูKในบริบททKองถิ่นและ

บริบทสากลสูNผูKเรียน 

1.1.1 โครงการผลิตสื่อการสอนรูปแบบใหมN 

(รองคณบดีฝUายวิชาการ) 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 50,000 เงินรายไดKคณะฯ  

1.1.2 โครงการจัดทำหลักสูตรแบบ 2 ปริญญา แบบ

กKาวหนKา และแบบนานาชาต ิ

(รองคณบดีฝUายวิชาการ) 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 100,000 เงินรายไดKคณะฯ  

กลยุทธ7ที่ 1.2 สNงเสริมประสบการณ7

ระดับสากล (Internationalization) 

ดKวยกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

1.2.1 โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ7ระหวNางภาค

วิชาการกับภาคธุรกิจ  

(รองคณบดีฝUายวิชาการ) 

พ.ย. – ธ.ค. 2564 50,000 เงินรายไดKคณะฯ จัดในรูปแบบเสวนาจับคู1

ระหว1างภาควิชาการกับภาค

ธุรกิจ 

1.2.2 โครงการเสริมสรKางทักษะการเปkนผูKประกอบการแกN

นักศึกษาคณะอักษรศาสตร7 

(รองคณบดีฝUายพัฒนาองค7กร) 

ต.ค. 64 - มี.ค. 65 50,000 เงินรายไดKคณะฯ  

1.2.3 โครงการทัศนศึกษาและดูงานตNางประเทศ 

(รองคณบดีฝUายบริหารและการพัฒนา) 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 6,000,000 เงินรายไดKคณะฯ ทัศนศึกษาเอเชีย รุ1นปB 62-63 

กลยุทธ7ที่ 1.3 การพัฒนาทักษะเพื่อ

การประกอบอาชีพในดKานการ

แสดงออก การพัฒนาบุคลิกภาพ และ

การใชKเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหมN 

1.3.1 โครงการระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูK 

(รองคณบดีฝUายบริหารและการพัฒนา) 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 50,000 เงินรายไดKคณะฯ ระบบ E-Book บนเว็บไซตO 

1.3.2 โครงการพัฒนาและเสริมสรKางความเขKมแข็งทาง

วิชาการ 

(รองคณบดีฝUายวิชาการ) 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 50,000 เงินรายไดKคณะฯ อบรม Blend / MOOK 
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แผนปฏิบัติงานคณะอักษรศาสตร7 ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.2565 

 

กลยุทธ5 โครงการ/กิจกรรม กำหนดเวลา งบประมาณ แหลZงงบประมาณ หมายเหต ุ

กลยุทธ7ที่ 1.3 การพัฒนาทักษะเพื่อ

การประกอบอาชีพในดKานการ

แสดงออก การพัฒนาบุคลิกภาพ และ

การใชKเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหมN 

1.3.3 โครงการพัฒนาทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลย ี

(รองคณบดีฝUายบริหารและการพัฒนา) 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 50,000 เงินรายไดKคณะฯ  

1.3.4 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ 

(รองคณบดีฝUายบริหารและการพัฒนา) 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 50,000 เงินรายไดKคณะฯ  

1.3.5 โครงการพัฒนาทักษะภาษาตNางประเทศ 

(รองคณบดีฝUายบริหารและการพัฒนา) 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 200,000 เงินรายไดKคณะฯ  

กลยุทธ7ที่ 1.4 การพัฒนาดKานกายภาพ

เพื่อสNงเสริมการเรียนรูK 

1.4.1 โครงการปรับปรุงสภาพแวดลKอมทางการศึกษา 

(รองคณบดีฝUายบริหารและการพัฒนา) 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1,500,000 เงินรายไดKคณะฯ เคร่ืองฟอกอากาศในห\องเรียน 

1.4.2 โครงการพัฒนาระบบ IT 

(รองคณบดีฝUายบริหารและการพัฒนา) 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 4,000,000 เงินรายไดKคณะฯ อุปกรณOห\องเรียน อ.36-303 

จำนวน 50 เคร่ือง 

1.4.3 โครงการปรับปรุงอาคาร 50 ป: มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

(รองคณบดีฝUายบริหารและการพัฒนา) 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 2,000,000 เงินรายไดKคณะฯ ซ1อมพ้ืนช้ัน 2-6 ฝefงท่ีกอง

บริหารงานวิชาการยกให\

คณะฯ 

1.4.4 โครงการปรับปรุงอาคารวชิรมงกุฎ 

(รองคณบดีฝUายบริหารและการพัฒนา) 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 300,000 เงินรายไดKคณะฯ ทำ Cover Way เช่ือมอาคาร

อักษร 3 กับ อาคารวชิรมงกุฎ 

1.4.5 โครงการปรับปรุงอาคารอักษรศาสตร7 3 

(รองคณบดีฝUายบริหารและการพัฒนา) 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 5,000,000 เงินรายไดKคณะฯ ก้ันห\องท่ีทุบ + กระเบ้ืองยาง 

ช้ัน 2-4 

1.4.6 โครงการปรับปรุงหKองเรียนเพื่อเสริมสรKาง

บรรยากาศการเรียนรูKที่สอดคลKองกับสาขาวิชา 

(รองคณบดีฝUายบริหารและการพัฒนา) 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 600,000 เงินรายไดKคณะฯ ปรับปรุงห\องเรียน 15 ห\อง 
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แผนปฏิบัติงานคณะอักษรศาสตร7 ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.2565 

กลยุทธ5 โครงการ/กิจกรรม กำหนดเวลา งบประมาณ แหลZงงบประมาณ หมายเหต ุ

กลยุทธ7ที่ 1.4 การพัฒนาดKานกายภาพ

เพื่อสNงเสริมการเรียนรูK 

1.4.7 โครงการ Smart Classroom 

(รองคณบดีฝUายบริหารและการพัฒนา) 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 300,000 เงินรายไดKคณะฯ ปรับปรุงห\อง ว.408 

1.4.8 โครงการปรับปรุงหKองน้ำบริเวณอาคารอักษรศาสตร7 

3 

(รองคณบดีฝUายบริหารและการพัฒนา) 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 200,000 เงินรายไดKคณะฯ ปรับปรุงห\องน้ำหลังอาคาร

อักษรศาสตรO 3 

1.4.9 โครงการปรับปรุงพื้นที่หลังอาคารอักษรศาสตร7 3 

(รองคณบดีฝUายบริหารและการพัฒนา) 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 500,000 เงินรายไดKคณะฯ ปรับเนินดิน ทำทางเดิน ปลูก

หญ\า 

1.4.10 โครงการปรับปรุงหKองเจตนา นาควัชระ 

(รองคณบดีฝUายบริหารและการพัฒนา) 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 50,000 เงินรายไดKคณะฯ ร้ือวอลเปเปอรO + ทาสี 

1.4.11 โครงการปรับปรุงหKองภาพยนตร7 

(รองคณบดีฝUายบริหารและการพัฒนา) 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 3,000,000 เงินรายไดKคณะฯ ว.309 อาคารวชิรมงกุฎ 

1.4.12 โครงการปรับปรุงอุปกรณ7โสตทัศนูปกรณ7ประจำ

หKองเรียน 

(รองคณบดีฝUายบริหารและการพัฒนา) 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 4,000,000 เงินรายไดKคณะฯ จัดซ้ืออุปกรณOโสตทัศนูปกรณO 

ทดแทนท่ีชำรุด 

1.4.13 โครงการปรับปรุง Slope Classroom 

(รองคณบดีฝUายบริหารและการพัฒนา) 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 2,000,000 เงินรายไดKคณะฯ ห\อง ว.215 และห\อง ว.216 

1.4.14 โครงการปรับปรุงสภาพแวดลKอมทั่วไป 

(รองคณบดีฝUายบริหารและการพัฒนา) 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 370,100 เงินรายไดKคณะฯ ซ1อมแซมต1าง ๆ ตามสมควร 

1.4.15 โครงการพัฒนาสภาพแวดลKอมทางการศึกษา 

(รองคณบดีฝUายบริหารและการพัฒนา) 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 200,000 เงินรายไดKคณะฯ จัดทำประติมากรรม จุดเช็คอิน 

1.4.16 โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อตNอ

การเรียนรูKของนักศึกษา 

(รองคณบดีฝUายบริหารและการพัฒนา) 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 300,000 เงินรายไดKคณะฯ ม\าน่ัง โถงหน\าลิฟตO 50 ปB ช้ัน 

2-6  
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แผนปฏิบัติงานคณะอักษรศาสตร7 ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.2565 

 

กลยุทธ5 โครงการ/กิจกรรม กำหนดเวลา งบประมาณ แหลZงงบประมาณ หมายเหต ุ

กลยุทธ7ที่ 1.4 การพัฒนาดKานกายภาพ

เพื่อสNงเสริมการเรียนรูK 

1.4.17 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย

ของนักศึกษา 

(รองคณบดีฝUายบริหารและการพัฒนา) 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 200,000 เงินรายไดKคณะฯ รุกขกร ตัดต\นไม\ 

1.4.18 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

(รองคณบดีฝUายบริหารและการพัฒนา) 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 200,000 เงินรายไดKคณะฯ ปลูกต\นไม\โดยรอบและปรับ

พ้ืนท่ีงานรับพระราชทาน

ปริญญาบัตร 
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แผนปฏิบัติงานคณะอักษรศาสตร7 ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.2565 

วัตถุประสงค5เชิงกลยุทธ5ที่ 2 : เพื่อสรPางความเขPมแข็งดPานการวิจัยผZานการบูรณาการขPามศาสตร5และการรZวมมือกับหนZวยงานภายนอก เพื่อตอบสนองความตPองการของสังคม 

กลยุทธ5 โครงการ/กิจกรรม กำหนดเวลา งบประมาณ แหลZงงบประมาณ หมายเหต ุ

กลยุทธ7ที่ 2.1 การสรKางคูNความรNวมมือ

ตาม cluster P1-P16 เพื่อขอทุนวิจัย

แบบบูรณาการจาก Program 

Management Unit: PMU และ

หนNวยงานภายนอกเพื่อเพิ่มมูลคNาจาก

งานวิจัย 

2.1.1 โครงการวิจัยสถาบันดKานการวิจัยของคณะอักษร

ศาสตร7 

(รองคณบดีฝUายวิจัย) 

พ.ย. 64 - เม.ย. 65 50,000 กองทุนวิจัยฯ  

2.1.2 โครงการวิจัยสมทุรสงครามศึกษา 

(รองคณบดีฝUายวิจัย) 

พ.ย. 64 - ต.ค. 65 600,000 กองทุนวิจัยฯ  

2.1.3 โครงการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร7 จังหวัด

สมุทรสงคราม 

(รองคณบดีฝUายวิจัย) 

พ.ย. 64 - ต.ค. 65 600,000 กองทุนวิจัยฯ  

2.1.4 โครงการทวารวดีศึกษา 

(รองคณบดีฝUายวิจัย) 

พ.ย. 64 - พ.ค. 65 200,000 กองทุนวิจัยฯ  

2.1.5 โครงการสNงเสริมการสรKางเครือขNายงานวิจัยและงาน

สรKางสรรค7กับหนNวยงานภายนอก 

(รองคณบดีฝUายวิจัย) 

พ.ย. 64 - ก.ย. 65 400,000 กองทุนวิจัยฯ  

2.1.6 โครงการพัฒนาระบบฐานขKอมูลและสารสนเทศเพื่อ

การบริหารและเผยแพรNงานวิจัย 

(รองคณบดีฝUายวิจัย) 

ธ.ค. 64 - ก.ย. 65 150,000 กองทุนวิจัยฯ  
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แผนปฏิบัติงานคณะอักษรศาสตร7 ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.2565 

กลยุทธ5 โครงการ/กิจกรรม กำหนดเวลา งบประมาณ แหลZงงบประมาณ หมายเหต ุ

กลยุทธ7ที่ 2.2 การพัฒนาสมรรถนะ

การวิจัยของคณะ (Research 

Capability) 

2.2.1 โครงการอบรมจริยธรรมในมนุษย7 

(รองคณบดีฝUายวิจัย) 

มี.ค. 65 – พ.ค. 65 100,000 กองทุนวิจัยฯ  

2.2.2 เทคนิคการเผยแพรNผลงานทางวิชาการอยNางมี

คุณภาพ 

(รองคณบดีฝUายวิจัย) 

พ.ย. 64 – ม.ค. 65 50,000 กองทุนวิจัยฯ  

2.2.3 การพัฒนานักวิจัยของคณะอักษรศาสตร7 

(รองคณบดีฝUายวิจัย) 

ม.ค. 65 - ก.พ. 65 200,000 กองทุนวิจัยฯ  

2.2.4 โครงการเสวนางานวิจัยและงานสรKางสรรค7ของ

บุคลากรคณะอักษรศาสตร7 

(รองคณบดีฝUายวิจัย) 

พ.ย. 64 - ก.ย. 65 40,000 กองทุนวิจัยฯ  

2.2.5 โครงการเวทีวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

(รองคณบดีฝUายวิจัย) 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 50,000 เงินรายไดKคณะฯ  

2.2.6 กิจกรรมสNงเสริมการสรKางเครือขNายงานวิจัย 

(รองคณบดีฝUายวิจัย) 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 50,000 เงินรายไดKคณะฯ  

2.2.7 โครงการประชุมวิชาการ 

(รองคณบดีฝUายวิจัย) 

พ.ย. 64 - ก.ย. 65 600,000 กองทุนวิจัยฯ  

2.2.8 โครงการจัดทำวารสารคณะอักษรศาสตร7 

(รองคณบดีฝUายวิจัย) 

พ.ย. 64 - ก.ย. 65 200,000 กองทุนวิจัยฯ  

2.2.9 โครงการทับแกKววิชาการ 

(รองคณบดีฝUายบริหารและการพัฒนา) 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 400,000 เงินรายไดKคณะฯ  
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แผนปฏิบัติงานคณะอักษรศาสตร7 ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.2565 

วัตถุประสงค5เชิงกลยุทธ5ที่ 3 : เพื่อสรPางความเปSนเลิศดPานการใหPบริการทางวิชาการและการรับใชPสังคมทั้งทางดPานภาษา สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศ โดยเฉพาะ

ภาคตะวันตก 

กลยุทธ5 โครงการ/กิจกรรม กำหนดเวลา งบประมาณ แหลZงงบประมาณ หมายเหต ุ

กลยุทธ7ที่ 3.1 ศูนย7กลางแหNงการ

บริการวิชาการดKานมนุษยศาสตร7และ

สังคมศาสตร7 โดยเฉพาะภาคตะวันตก 

3.1.1 สNงเสริมการใหKภาควิชาจัดโครงการบริการวิชาการ

แกNสังคมทั้งในรูปแบบใหKเปลNาและเก็บคNาใชKจNาย 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 - -  

กลยุทธ7ที่ 3.2 ศูนย7กลางแหNงการทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันตก 

3.2.1 โครงการดKานศิลปวัฒนธรรม ระดับชาติ (ประกวด

ดนตรีไทยชิงถKวยพระราชทาน) 

(รองคณบดีฝUายบริหารและการพัฒนา) 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 50,000 เงินรายไดKคณะฯ ประกวดดนตรีไทยชิงถ\วย

พระราชทาน 

กลยุทธ7ที่ 3.3 ศูนย7กลางการบริการ

วิชาการดKานการสอนภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตNางประเทศ 

3.3.1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ 

(รองคณบดีฝUายบริหารและการพัฒนา) 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 50,000 เงินรายไดKคณะฯ การประกวดอ1านออกเสียง

ภาษาไทยท่ีประเทศเกาหลี 
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แผนปฏิบัติงานคณะอักษรศาสตร7 ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.2565 

วัตถุประสงค5เชิงกลยุทธ5ที่ 4 : เพื่อสรPางการรับรูPสูZสาธารณะทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ

กลยุทธ5 โครงการ/กิจกรรม กำหนดเวลา งบประมาณ แหลZงงบประมาณ หมายเหต ุ

กลยุทธ7ที่ 4.1 สรKางการรับรูKเกี่ยวกับ

คณะอักษรศาสตร7สูNกลุNมเป�าหมายใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

4.1.1 โครงการประชาสัมพันธ7หลักสูตรอักษรศาสตร

บัณฑิต (ARTS ALIVE) 

(รองคณบดีฝUายพัฒนาองค7กร) 

ต.ค. 64 - มิ.ย. 65 300,000 เงินรายไดKคณะฯ ดำเนินการเปzน 4 ระยะ คือ 

ระยะท่ี 1 : คลิปวิดีโอลงส่ือ

ออนไลนOท่ีเข\าถึงกลุ1มเป|าหมาย 

ระยะท่ี 2 : การประชาสัมพันธO

ข\อมูลการรับสมัครและ

รายละเอียดหลักสูตรทาง

ช1องทางออนไลนO Zoom กับ

ครูแนะแนวตามภูมิภาคต1าง ๆ 

ระยะท่ี 3 : การสร\างสรรคOงาน

เขียนออนไลนO 

ระยะท่ี 4 : การนำข\อมูลเข\า

แหล1งรวบรวมในเว็บไซตO 

4.1.2 โครการจัดทำวีดีทัศน7เพื่อสรKางภาพลักษณ7องค7กร

และประชาสัมพันธ7หลักสูตร (ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ) 

(รองคณบดีฝUายพัฒนาองค7กร) 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 500,000 เงินรายไดKคณะฯ - Theme : home is where 

the heARTS is … 

4.1.3 โครงการพัฒนาเว็บไซต7คณะอักษรศาสตร7 

(รองคณบดีฝUายพัฒนาองค7กร) 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 40,000 เงินรายไดKคณะฯ - จ\าง outsource ดูแลระบบ

การนำเข\าข\อมูลและ

บำรุงรักษาเน่ืองจากหมด

สัญญา 

4.1.4 โครงการจัดทำสื่อเพื่อเผยแพรNภาพลักษณ7องค7กร

และเสริมสรKางการรับรูK ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปkนเลิศตามเกณฑ7 EdPEx 

(รองคณบดีฝUายพัฒนาองค7กร) 

ต.ค. 64 - มิ.ย. 65 100,000 เงินรายไดKคณะฯ - การเผยแพร1วิสัยทัศนO พันธ

กิจ ค1านิยม ฯลฯ ในพ้ืนท่ีต1าง 

ๆ ของคณะ เช1น การจัดทำ

สต๊ิกเกอรOในลิฟตO 
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แผนปฏิบัติงานคณะอักษรศาสตร7 ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.2565 

กลยุทธ5 โครงการ/กิจกรรม กำหนดเวลา งบประมาณ แหลZงงบประมาณ หมายเหต ุ

กลยุทธ7ที่ 4.2 เสริมสรKางโลกทัศน7

สากล / ความเปkนนานาชาติ ทั้งเอเชีย

และยุโรป (International Exposure) 

4.2.1 โครงการ Orientation for International 

Students 

(รองคณบดีฝUายบริหารและการพัฒนา) 

ต.ค. 64 - มี.ค. 65 50,000 เงินรายไดKคณะฯ  

4.2.2 โครงการ Farewell Night for International 

Students 

(รองคณบดีฝUายบริหารและการพัฒนา) 

ต.ค. 64 - มี.ค. 65 50,000 เงินรายไดKคณะฯ  
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แผนปฏิบัติงานคณะอักษรศาสตร7 ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.2565 

วัตถุประสงค5เชิงกลยุทธ5ที่ 5 : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของคณะอักษรศาสตร5 

กลยุทธ5 โครงการ/กิจกรรม กำหนดเวลา งบประมาณ แหลZงงบประมาณ หมายเหต ุ

กลยุทธ7ที่ 5.1 พัฒนาทรัพยากรมนุษย7

ของคณะอักษรศาสตร7 

5.1.1 โครงการพัฒนาคณาจารย7ดKานการเรียนการสอน 

(เนKนดKาน life-long learning และ active learning) 

(รองคณบดีฝUายวิชาการ) 

พ.ย. 2564 - ก.พ. 

2565 

20,000 เงินรายไดKคณะฯ จัดเปzนซีรีสO ประมาณ 3-4 คร้ัง 

5.1.2 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากร 

(สายวิชาการและสายสนับสนุน) 

(รองคณบดีฝUายวิชาการ) 

พ.ย. 2564 - ก.พ. 

2565 

10,000 เงินรายไดKคณะฯ จัดเปzนซีรีสO ประมาณ 2 คร้ัง 

5.1.3 โครงการจัดการความรูK (KM) ภายในสำนักงาน

คณบดีคณะอักษรศาสตร7 

(รองคณบดีฝUายพัฒนาองค7กร) 

ต.ค. 64 - มี.ค. 65 100,000 เงินรายไดKคณะฯ เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณO/

ความคิดเห็นในการดำเนินงาน 

เพ่ือให\ข\อมูลภายในสำนักงาน

คณบดีเกิดความเปzนระบบ 

เข\าถึงง1าย และนำไปใช\ได\ง1าย 

5.1.4 โครงการพัฒนาทักษะที่จำเปkนในศตวรรษที่ 21 แกN

บุคลากรสายสนับสนุน 

(รองคณบดีฝUายพัฒนาองค7กร) 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 100,000 เงินรายไดKคณะฯ พัฒนาทักษะท่ีจำเปzนตาม

ความต\องการของบุคลากรสาย

สนับสนุน 

5.1.5 พัฒนาและเสริมสรKางความเขKมแข็งทางวิชาการ 

(อบรม/สัมมนา/ศึกษา ดูงาน) 

(รองคณบดีฝUายบริหารและการพัฒนา) 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 500,000 เงินรายไดKคณะฯ งบให\บุคลากรเข\าอบรม/

สัมมนา รายละ 10,000 บาท 

5.1.6 โครงการสนับสนุนการติดตามภาระงานและ

ความกKาวหนKาของอาจารย7 

(รองคณบดีฝUายบริหารและการพัฒนา) 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 50,000 เงินรายไดKคณะฯ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บ

ข\อมูล FTE 
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แผนปฏิบัติงานคณะอักษรศาสตร7 ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.2565 

กลยุทธ5 โครงการ/กิจกรรม กำหนดเวลา งบประมาณ แหลZงงบประมาณ หมายเหต ุ

กลยุทธ7ที่ 5.2 การบริหารคุณภาพ

การศึกษา 

5.2.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูKจากรายงานผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตาม

เกณฑ7มาตรฐานหลักสูตร AUN-QA ป:การศึกษา 2563 

(รองคณบดีฝUายพัฒนาองค7กร) 

ต.ค. - ธ.ค. 64 20,000 เงินรายไดKคณะฯ เชิญประธานหลักสูตรหารือ

เพ่ือรับฟeงความคิดเห็น 

5.2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลลัพธ7

ของผูKเรียนดKวย Scoring Rubrics 

(รองคณบดีฝUายพัฒนาองค7กร) 

ต.ค. - ธ.ค. 64 30,000 เงินรายไดKคณะฯ เชิญวิทยากรมาอบรมให\ความรู\ 

กลยุทธ7ที่ 5.2 การบริหารคุณภาพ

การศึกษา 

5.2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียน

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ป:การศึกษา 2564 

ตามเกณฑ7มาตรฐานหลักสูตร AUN-QA version 4.0 

(รองคณบดีฝUายพัฒนาองค7กร) 

ต.ค. 64 - มี.ค. 65 100,000 เงินรายไดKคณะฯ เชิญวิทยากรมาอบรมให\ความรู\ 

5.2.4 โครงการอบรมทบทวนแนวทางการเขียนรายงานผล

การดำเนินงานของหลักสูตร ป:การศึกษา 2564 ตาม

เกณฑ7มาตรฐานหลักสูตร AUN-QA version 4.0 

(รองคณบดีฝUายพัฒนาองค7กร) 

มี.ค. - ก.ค. 65 50,000 เงินรายไดKคณะฯ เชิญวิทยากรมาอบรมให\ความรู\ 

5.2.5 โครงการสNงเสริมการอบรมอาจารย7เปkนผูKประเมิน

ตามเกณฑ7มาตรฐานหลักสูตร AUN-QA 

(รองคณบดีฝUายพัฒนาองค7กร) 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 40,000 เงินรายไดKคณะฯ มหาวิทยาลัยมีแนวทางส1งเสริม

อย1างไร 

5.2.6 โครงการอบรมทบทวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เพื่อการดำเนินการที่เปkนเลิศตามเกณฑ7 EdPEx (EdPEx 

Overview) 

(รองคณบดีฝUายพัฒนาองค7กร) 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 120,000 เงินรายไดKคณะฯ เชิญบุคลากรภายในองคOกรมา

รับฟeงทิศทาง 
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แผนปฏิบัติงานคณะอักษรศาสตร7 ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.2565 

กลยุทธ5 โครงการ/กิจกรรม กำหนดเวลา งบประมาณ แหลZงงบประมาณ หมายเหต ุ

 5.2.7 โครงการดำเนินการบริหารคุณภาพการศึกษาเพื่อ

การดำเนินการที่เปkนเลิศตามเกณฑ7 EdPEx 

(รองคณบดีฝUายพัฒนาองค7กร) 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 300,000 เงินรายไดKคณะฯ การอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมี

ท่ีปรึกษาคอยให\คำแนะนำใน

กระบวนการดำเนินงานแต1ละ

ข้ันตอน 

กลยุทธ7ที่ 5.3 สNงเสริมคุณภาพชีวิต

และสวัสดิการแกNนักศึกษา 

5.3.1 ทุนคNาธรรมเนียมพิเศษ 10,000 บาท จำนวน 50 

ทุน 

(รองคณบดีฝUายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา) 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 500,000 เงินรายไดKคณะฯ  

5.3.2 ทุนอุดหนุนคNาลงทะเบียน 15,000 บาท จำนวน 20 

ทุน 

(รองคณบดีฝUายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา) 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 300,000 เงินรายไดKคณะฯ  

5.3.3 ทุนภูมิพลประเภทสNงเสริมการศึกษา 10,000 บาท 

จำนวน 1 ทุน 

(รองคณบดีฝUายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา) 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 10,000 เงินรายไดKคณะฯ  

กลยุทธ7ที่ 5.3 สNงเสริมคุณภาพชีวิต

และสวัสดิการแกNนักศึกษา 

5.3.4 ทุนเรียนดี 12 สาขาวิชา 

(รองคณบดีฝUายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา) 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 350,000 เงินรายไดKคณะฯ  

5.3.5 ทุนเรียนเดNน (โครงการพิเศษ) 

(รองคณบดีฝUายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา) 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 500,000 เงินรายไดKคณะฯ  

5.3.6 ทุกนักศึกษาชาวตNางชาต ิ

(รองคณบดีฝUายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา) 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 340,000 เงินรายไดKคณะฯ  

 

 

 

 


