
ล ำดับท่ี รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ

1 ศศ 5901001 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 200,000        ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม พ.ย.58-เม.ย.59

คลินิคภาษา (50,000 บาท) ดร.เบญจพร เทพสีหนู พ.ย.58-เม.ย.59

2 ศศ 5901002 พัฒนาศักยภาพนิสิตศิลปศาสตร์ 82,000          ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม พ.ย.58-เม.ย.59

3 ศศ 5901003 เตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเรียนมหาวิทยาลัย 100,000        ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม พ.ค.-ส.ค.59

4 ศศ 5901004 ไหว้ครูและปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 17,000          ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม พ.ค.-ส.ค.59

5 ศศ 5901005 ปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี 35,000          ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม พ.ค.-ส.ค.59

6 ศศ 5901006 พัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (โรงเรียน ผศ./รศ.) 120,000         ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม พ.ค.-ส.ค.59

7 ศศ 5901007 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 5,000            ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม พ.ค.-ส.ค.59

8 ศศ 5901008 พัฒนาอาจารย์ท่ีปรึกษา 10,000          ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม พ.ย.58-ม.ค.59

9 ศศ 5901009 สัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 100,000        ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม ก.พ.-เม.ย.59

10 ศศ 5901010 พัฒนาหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์ 150,000        ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม พ.ย.58-ส.ค.59

 สนับสนุนรายวิชาศึกษาท่ัวไป (50,000 บาท) ดร.เบญจพร เทพสีหนู พ.ย.58-เม.ย.59

11 ศศ 5901011 เสริมสร้างความรู้ส าหรับนิสิตท่ีมีผลการเรียนต่ า 135,000        ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม พ.ย.58-เม.ย.59

12 ศศ 5901012 ปรับปรุงและพัฒนาห้องหนังสือคณะศิลปศาสตร์ 40,000          ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม พ.ย.58-ม.ค.59

รำยช่ือโครงกำรในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2559

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1 ด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำนิสิต

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร (ผศ.ดร.คมกฤช  ตำชม)



13 ศศ 5901013 สหกิจศึกษา 70,000          ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม พ.ย.58-ส.ค.59

14 ศศ 5901014 พัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 250,000        ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม พ.ย.58-ส.ค.59

15 ศศ 5901015 น าเสนอผลงานการศึกษาอสิระ (IS) ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 100,000        ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม ก.พ.-เม.ย.59

16 ศศ 5901016 การส่งเสริมนิสิตศิลปศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 100,000        ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม พ.ย.58-ส.ค.59

17 ศศ 5901017 สร้างเครือข่ายทางวิชาการและ Student mobility 200,000        ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม ก.พ.-เม.ย.59

18 ศศ 5901018 ปัจฉิมนิเทศนิสิตศิลปศาสตร์ช้ันปีท่ี 4 17,000          ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม ก.พ.-เม.ย.59

19 ศศ 5901019 การให้ทุนอาจารย์และนิสิตเพ่ือพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ 500,000        ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม พ.ค.-ส.ค.59

2,231,000     

20 ศศ 5901020 น้องยินดีพ่ีรับปริญญา 30,000          อ.ณัฐวร วงศ์จิตราทร ก.พ.-มี.ค.59

21 ศศ 5901021 ส ารวจภาวะมีงานท าและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 5,000            อ.ณัฐวร วงศ์จิตราทร พ.ย.58-มี.ค.59

22 ศศ 5901022 พัฒนาศักยภาพผู้น านิสิตด้านกิจกรรมและประกันคุณภาพการศึกษา 70,000          อ.ณัฐวร วงศ์จิตราทร ม.ค.-เม.ย.59

23 ศศ 5901023 ประชุมผู้ปกครอง 50,000          อ.ณัฐวร วงศ์จิตราทร ก.ย.-59

24 ศศ 5901024 ประชุมเชียร์ 70,000          อ.ณัฐวร วงศ์จิตราทร ก.ย.-59

25 ศศ 5901025 ร่วมประชันแข่งขันกีฬา 100,000        อ.ณัฐวร วงศ์จิตราทร พ.ย.58-ก.ย.59

26 ศศ 5901026 รับน้องใหม่ศิลปศาสตร์ 20,000          อ.ณัฐวร วงศ์จิตราทร ก.ย.-59

27 ศศ 5901027 พัฒนาความรู้ศิษย์เก่า 10,000          อ.ณัฐวร วงศ์จิตราทร ก.พ.-มี.ค.59

28 ศศ 5901028 สวนศิลป์ 100,000        อ.ณัฐวร วงศ์จิตราทร ส.ค.-ก.ย.59

455,000       

จ ำนวนโครงกำรท่ีรับผิดชอบโดยฝ่ำยวิชำกำรท้ังส้ิน 19 โครงกำร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต (อำจำรย์ณัฐวร วงศ์จิตรำทร)

จ ำนวนโครงกำรท่ีรับผิดชอบโดยฝ่ำยกิจกำรนิสิตท้ังส้ิน 9 โครงกำร



29 ศศ 5901029 โครงการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมจีน 30,680          ดร.สุนทรี ศรีวันทนียกุล ต.ค.-ธ.ค.58

30 ศศ 5901030 โครงการปัจฉิมนิเทศการฝึกงานนิสิตสาขาวิชาภาษาจีน รหัส 55 6,000            ดร.สุนทรี ศรีวันทนียกุล พ.ย.58-ม.ค.59

31 ศศ 5901031 โครงการติวข้อสอบ HSK 30,000          อ.ธิวานนท์ พูพวก พ.ย.58-ส.ค.59

32 ศศ 5901032 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนภาษาจีน 60,000          อ.ธิวานนท์ พูพวก พ.ย.58-ส.ค.59

33 ศศ 5901033 โครงการปฐมนิเทศการฝึกงานนิสิตสาขาวิชาภาษาจีน รหัส 56 7,000            อ.ภัทรพงศ์ พ้ืนงาม พ.ย.58-ส.ค.59

34 ศศ 5901034 โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน 89,120          อ.ณัฐวร วงศ์จิตราทร พ.ย.58-ส.ค.59

222,800       

35 ศศ 5901035 โครงการนิทรรศการวัฒนธรรม (นิฮงไซ) 35,600          อ.อทิธิพล บัวย้อย พ.ย.-ธ.ค.58

36 ศศ 5901036 โครงการสัมมนาและแนะแนวอาชีพด้านสายงานภาษาญ่ีปุ่น 10,000          อ.อทิธิพล บัวย้อย พ.ย.-ธ.ค.58

37 ศศ 5901037 โครงการสัมมนาการฝึกงานนิสิตสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น รหัส 55 5,000            อ.พันธ์ุพิชญา ปัญญาฟู ก.ค.-ส.ค.59

38 ศศ 5901038 โครงการห้องสมุดสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 15,000          อ.พิรดา โตนชัยภูมิ ต.ค.-ธ.ค.58

39 ศศ 5901039 โครงการจัดแบบเรียนรายวิชาภาษาศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่น 10,000          อ.โขมพัฒน์ ประวัง ม.ค.-ก.ค.59

40 ศศ 5901040 โครงการจัดแบบเรียนรายวิชาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 7,000            อ.ณภัทร แสนโภชน์ ต.ค.58-ส.ค.59

41 ศศ 5901041 พัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 47,000          สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น พ.ค.-ส.ค.59

129,600        

สำขำวิชำภำษำจีน (หัวหน้ำสำขำวิชำ ดร.สุนทรี ศรีวันทนียกุล)

โครงกำรในสำขำวิชำภำษำจีน จ ำนวน 6 โครงกำร

สำขำวิชำภำษำญ่ีปุ่น (หัวหน้ำสำขำวิชำ อำจำรย์ณภัทร แสนโภชน์)

โครงกำรสำขำภำษำญ่ีปุ่นจ ำนวน 7 โครงกำร



42 ศศ 5901042 โครงการกิจกรรมวันภาษาไทย 85,000          อ.อนุรักษ์ ไชยฮ่ัง พ.ย.58-ม.ค.59

43 ศศ 5901043 โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกงาน 30,000          อ.อธิพงษ์ เพช็รเกิด พ.ย.58-ม.ค.59

44 ศศ 5901044 โครงการสรรค์สร้างวรรณกรรมอย่างสร้างสรรค์ 55,000          ดร.วรัญญา ย่ิงยงศักด์ิ พ.ย.58-ม.ค.59

45 ศศ 5901045 โครงการเสริมสร้างความรู้ในรายวิชาภาษาไทย 60,640          รศ.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ พ.ย.58-ม.ค.59

46 ศศ 5901046 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย 153,760        อ.จินตนา แปบดิบ พ.ย.58-ม.ค.59

384,400       

47 ศศ 5901047 เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ 27,260          อ.แสงเดือน กาศลังกา พ.ย.-58

48 ศศ 5901048 แนะแนวเรียนต่อสาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 17,130           อ.ยุวเรศ เลาหพรรค มิ.ย.-59

49 ศศ 5901049 การท าผลงานวิชาการสาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 20,410          อ.จักรพงษ์ โกยสมบูรณ์ ก.ค.-59

50 ศศ 5901050 ฝึกปฏิบัติงานในฐานะมัคคุเทศก์ภาษาฝร่ังเศส 6,000            อ.คุณัญญา บัวพรหมมาตร์ ธ.ค.-58

70,800         

51 ศศ 5901051 โครงการแนะแนวอาชีพและแนะแนวการฝึกงาน 70,000 อ. เยาวรัตน์ เม็งขาว 27-28 ก.พ.59

52 ศศ 5901052 โครงการปฐมนิเทศฝึกงานนิสิตช้ันปีท่ี 4 30,000 อ.ณัฐฎิรา ค าขาด 6-ส.ค.-59

53 ศศ 5901053 โครงการน าเสนอฝึกงานนิสิตช้ันปีท่ี 4 15,000 อ.นฤภร แสงศรีจันทร์ ธ.ค.-58

54 ศศ 5901054 โครงการ English Day 63,000 อ. เกริก เจษฎานุวัฒน์ 20-ม.ค.-59

55 ศศ 5901055 โครงการ English Camp 80,000 อ.ธรณ์ธนนันท์ ไชยวงศ์ษา ก.พ.-59

สำขำวิชำภำษำฝร่ังเศส (หัวหน้ำสำขำวิชำ อำจำรย์แสงเดือน กำศลังกำ)

โครงกำรสำขำฝร่ังเศสจ ำนวน 4 โครงกำร

สำขำวิชำภำษำอังกฤษ (หัวหน้ำสำขำวิชำ ดร.เบญจพร เทพสีหนู)

สำขำวิชำภำษำไทย (หัวหน้ำสำขำวิชำ ดร.วรัญญำ ย่ิงยงศักด์ิ)

โครงกำรสำขำภำษำไทยจ ำนวน 5 โครงกำร



56 ศศ 5901056 โครงการฟ้ืนฟูศิลปะและวัฒนธรรม 30,000 อ. วัลลพ อยู่ดี ต.ค.-58

57 ศศ 5901057 โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ 192,000 อ.จิตติมาพร ต้นจ าปา 2-5 มิ.ย. 59

480,000

58 ศศ 5902001 โครงการสร้างเครือข่ายการประชุมวิชาการระดับชาติร่วมกับสถาบันต่างๆ 75,000          ผศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ พ.ย.-ธ.ค.58

59 ศศ 5902002 โครงการ RASCPE : workshops for mentees 70,000          ผศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ มี.ค.59-พ.ค.59

60 ศศ 5902003

โครงการจัดสรรงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ

 2559 เป็นทุนอุดหนุนการวิจัย
345,000        

ผศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ธ.ค.58-ม.ค.59

61 ศศ 5902004 โครงการ KM การสังเคราะห์งานบูรณาการ 20,000          ผศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ก.ค.-59

62 ศศ 5902005

โครงการสร้าง innovation ส าหรับงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 70,000          ผศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ พ.ย.58-มี.ค.59

20,000          ผศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์

600,000       

63 ศศ 5903001 โครงการน าเสนอผลงาน 1 คณะ 1 โมเดล 50,000          ดร.ดารินทร อนิทับทิม พ.ย.58-ม.ค.59

64 ศศ 5903002 จัดท าแผนท่ีท่องเท่ียวแม่ใส ปี 2 65,000          อ.เยาวรัตน์ เม็งขาว ต.ค.58-พ.ค.59

65 ศศ 5903003 โครงการวรรณกรรมเด็ก ณ ชุมชนแม่ค ามี 70,000          อ.จินตนา แปบดิบ ม.ค.-มิ.ย.59

โครงกำรฝ่ำยวิจัยจ ำนวนท้ังส้ิน 5 โครงกำร

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร

รองคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำร (ดร.ดำรินทร อินทับทิม)

หมวดบริหารงานวิจัยส าหรับส่งเอกสารงานวิจัย และค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 2 ด้ำนกำรวิจัย

รองคณบดีฝ่ำยวิจัย (ผศ.ดร.ผณินทรำ ธีรำนนท์)

โครงกำรสำขำวิชำภำษำอังกฤษจ ำนวน 7 โครงกำร



66 ศศ 5903004 โครงการอนุรักษ์อักษรล้านนา ปี 2 30,000          อ.สิทธิชัย พันชน มิ.ย.-59

67 ศศ 5903005 โครงการปันรักห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ 85,000          ดร.ดารินทร อนิทับทิม ต.ค.58-ก.ค.59

300,000       

68 ศศ 5904001 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 100,000        ผู้ช่วยคณบดี ต.ค.58-มี.ค.59

69 ศศ 5904002 โครงการศักด์ิศรี ศักด์ิสิทธ์ิ สัมฤทธ์ิพระนาม 30,000          สโมสรนิสิต เม.ย.-พ.ค.59

70 ศศ 5904003 โครงการสุขสะหร๋ี ป๋ีใหม่เมือง           25,000 ผู้ช่วยคณบดี เม.ย.-59

71 ศศ 5904004 โครงการท าบุญคณะศิลปศาสตร์และถวายเทียนส่องธรรรม 15,000          ผู้ช่วยคณบดี ก.ค.-59

72 ศศ 5904005 โครงการไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ 15,000          ผู้ช่วยคณบดี ส.ค.-59

73 ศศ 5904006 โครงการสืบสานต านานแห่งสายนที 30,000          ผู้ช่วยคณบดี พ.ย.-58

74 ศศ 5904007 โครงการดาวรุ่งลูกทุ่ง ม.พะเยา 35,000          ผู้ช่วยคณบดี ม.ค.-ก.พ.59

โครงกำรฝ่ำยท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 250,000       

75 ศศ 5905001 ประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 120,000 ดร.จิตติมา  กาวีระ ต.ค.58-มี.ค.59

76 ศศ 5905002 ประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ คร้ังท่ี 1/2559 50,000 ดร.จิตติมา  กาวีระ ม.ค.-59

77 ศศ 5905003 ประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ คร้ังท่ี 2/2559 50,000 ดร.จิตติมา  กาวีระ ส.ค.-59

78 ศศ 5905004 รายงานประจ าปี 2558 35,000 ดร.จิตติมา  กาวีระ พ.ย.-58

โครงกำรฝ่ำยบริกำรวิชำกำรจ ำนวนท้ังส้ิน 5 โครงกำร

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร (ดร.จิตติมำ  กำวีระ)

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต (อำจำรย์ณัฐวร วงศ์จิตรำทร)



79 ศศ 5905005 ยกย่องผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 20,000 ดร.จิตติมา  กาวีระ ส.ค.-59

80 ศศ 5905006 พัฒนาทักษะบุคลากรสายสนับสนุน 138,000 ดร.จิตติมา  กาวีระ พ.ย.58-มิ.ย.59

81 ศศ 5905007 จัดท าส่ือสารประชาสัมพันธ์สารศิลป์ประจ าปี 2559 15,000 ดร.จิตติมา  กาวีระ ต.ค.58-ส.ค.59

82 ศศ 5905008 พัฒนาด้าน Microsoft Office 5,000 ดร.จิตติมา  กาวีระ ธ.ค.-58

83 ศศ 5905009

การเขียนเอกสารทางวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งช านาญการพิเศษส าหรับ

บุคลากรสายสนับสนุน 20,000 ดร.จิตติมา  กาวีระ ม.ค.-59

84 ศศ 5905010 การจัดท าแผนบริหารความเส่ียง 3,000 ดร.จิตติมา  กาวีระ ม.ค.59,ก.ค.59

85 ศศ 5905011 โครงการ 5 ส. 2,000 ดร.จิตติมา  กาวีระ ธ.ค.58-ส.ค.59

458,000       

5,581,600     จ ำนวนโครงกำรในแผนปฏิบัติกำร 2559 มีจ ำนวน 85 โครงกำร

โครงกำรฝ่ำยบริหำรท้ังส้ินจ ำนวน 11 โครงกำร


