
  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2560 ของภาควิชาภาษาตะวันออก   
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2560 ของภาควิชาภาษษตะวันออก 
(กรอบระยะเวลา 1 สิงหาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 

 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2560  ของภาควิชาภาษาตะวันออก เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะที่ 2  (พ.ศ.2561 - 
2565)  ฉบับปรับปรุง ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2561 (รวม 14 เดือน) และใช้งบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 2562 โดย มี
รายละเอียดของแผนปฏิบัติงานประจ าปี ดังนี้ 
 

1. แผนการบริหารและการจัดการ   
 

กลยุทธ์ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดและ 

ค่าเป้าหมายของ
โครงการ 

การด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

4 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติ
การภาควิชาภาษา
ตะวันออก ประจ าปี
การศึกษา 2561  
 
 
 

จัดท าแผนปฏิบัติการ
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ประจ าปีการศึกษา 2559  
 

มีแผนปฏิบัติการของ
ภาควิชาที่ผู้รับผิด ชอบ
ต่างๆ ร่วมกันจัดท าเพ่ือใช้
เป็นหลักในการบริหาร
หรือด าเนินงานกิจกรรม
ต่างๆ ของภาควิชา 

คณะกรรมการร่วมกัน
จัดท าแผนแผนปฏิบัติการ
ภาควิชาภาษาตะวันออก 
ประจ าปีการศึกษา 2561  

ปีการศึกษา 
2561 

 หัวหน้า
ภาควิชา/
คณะกรรมการ
ประจ า
ภาควิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2560 ของภาควิชาภาษาตะวันออก   
 

กลยุทธ์ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดและ 

ค่าเป้าหมายของ
โครงการ 

การด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

4 โครงการพัฒนาบุคลากร 
(ศึกษาต่อ ขอต าแหน่งทาง
วิชาการและเพ่ิมพูน
ศักยภาพ) 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรลา
ศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอกและ/หรือขอต าแหน่ง
ทางวิชาการและเข้าร่วม
การประชุม/อบรม/สัมมนา 
เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูน
ศักยภาพทางวิชาการและ
วิชาชีพ  
 

1 มีแผนอัตราก าลังของ
ภาควิชา 
2 มีอาจารย์ลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอกหรือ 
ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
3 บุคลากรได้รับอนุมัติให้
เข้าร่วมประชุม/ อบรม/
สัมมนาทางวิชาการ-
วิชาชีพ 
4 บุคลากรที่เข้าร่วมการ
ประชุม/อบรม รายงาน
ผลการน าความรู้มา
พัฒนางาน 
5 มีบุคลากรที่ส าเร็จ
การศึกษาปริญญาเอก
กลับมาปฏิบัติงาน 

1. จัดท าแผนอัตราก าลัง
เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากร
ลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกและ/หรือขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
2. ส่งเสริมและอนุมัติให้
บุคลากรเข้ารว่มการ
ประชุม/อบรม/สัมมนา 
เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูน
ศักยภาพทางวิชาการและ
วิชาชีพ  
3. ก าหนดให้บุคลากรที่
เข้าร่วมการประชุม/
อบรม/สัมมนารายงานผล
การน าความรู้มาพัฒนา
หรือบูรณาการกับการ
ท างาน 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 
2561 

 หัวหน้า
ภาควิชา/
คณะกรรมการ
ประจ า
ภาควิชา 



  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2560 ของภาควิชาภาษาตะวันออก   
 

2. แผนพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

 

กลยุทธ์ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดและ 

ค่าเป้าหมายของ
โครงการ 

การด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาตะวันออก ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2561   
 

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ตะวันออก   ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2561   

มีหลักสูตรศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาตะวันออก ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2561 
ก่อนเปิดการสอน 6 
เดือน    
 

ด าเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาตะวันออก   ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2561   

ปีการศึกษา 
2561 

 คณะกรรมการ
พัฒนา
หลักสูตรศิลป
ศาสตร 
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชา
ภาษา
ตะวันออก 

3 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ตะวันออก ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2561   
 
 

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาตะวันออก   
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561   

มีหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ตะวันออก ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2561 ก่อนเปิดการ
สอน 6 เดือน    
 

ด าเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาตะวันออก   ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2561   

ปีการศึกษา 
2561 

 คณะกรรมการ
พัฒนา
หลักสูตร
ศิลปศาสตร
บัณฑิต 
สาขาวิชา
ภาษา
ตะวันออก 
 
 
 
 



  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2560 ของภาควิชาภาษาตะวันออก   
 

กลยุทธ์ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดและ 

ค่าเป้าหมายของ
โครงการ 

การด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการทวนสอบภาควิชา
ภาษาตะวันออก ภาคต้น 
และภาคปลาย ปีการศึกษา 
2560  

เพ่ือพิจารณาทบทวนการ
จัดการเรียนการสอนในภาค
การศึกษาท่ีผ่านมา และน า
ผลการทวนสอบไปปรับปรุง
วิธีสอน รูปแบบการเรียนรู้ 
หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ของภาคการศึกษา
หรือปีการศึกษาถัดไป 
 

  ปีการศึกษา 
2561 

 หัวหน้า
ภาควิชา 
ประธาน
หลักสูตร 
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
โครงการ
หลักสูตร
ศิลปศาสตร
บัณฑิต 
สาขาวิชา
ภาษา
ตะวันออก 
ภาคพิเศษ 
และอาจารย์ที่
ปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2560 ของภาควิชาภาษาตะวันออก   
 

3. แผนพัฒนาศักยภาพนิสิต 
 

กลยุทธ์ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดและ 

ค่าเป้าหมายของ
โครงการ 

การด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
นิสิต  
 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นิสิตสมัครชิงทุนทัศน
ศึกษา/ทุนแลกเปลี่ยนที่
ต่างประเทศ 
2. จัดโครงการศึกษาภาษา
ที่ประเทศจีน/ญี่ปุ่น 
 

1. มีนิสิตได้รับทุนทัศน
ศึกษา ทุนระยะสั้น ทุน
แลกเปลี่ยนไปศึกษาท่ี
ประเทศจีน/ญี่ปุ่น 
2. มีนิสิตเข้าร่วมโครงการ
ศึกษาภาษาท่ีประเทศจีน/
ญี่ปุ่น 
 

1. รับสมัครนิสิตที่สนใจ
รับทุนทัศนศึกษา ทุนระยะ
สั้น ทุนแลกเปลี่ยนไป
ศึกษาที่ประเทศจีน/ญี่ปุ่น 
2. ด าเนินการคัดเลือก
นิสิต 
3. เสนอรายชื่อนิสิตผ่าน
คณะ ไปยังกองวิเทศ
สัมพันธ์ 

ปีการศึกษา 
2561 

 คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร
ปริญญาตรี/
โท/        
หัวหน้า
ภาควิชา 
 

3 โครงการจัดสรรทุน
สนับสนุนการศึกษาให้แก่
นิสิต  
 
 
 
 
 

จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่
นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ
ศึกษาภาษาท่ีประเทศจีน/
ญี่ปุ่น 
 

มีนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการจัดสรรทุน 
 

 ปีการศึกษา 
2561 

700,000 คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
โครงการ
หลักสูตร
ศิลปศาสตร
บัณฑิต 
สาขาวิชา
ภาษา
ตะวันออก  
ภาคพิเศษ 



  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2560 ของภาควิชาภาษาตะวันออก   
 

กลยุทธ์ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดและ 

ค่าเป้าหมายของ
โครงการ 

การด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

5 โครงการสี่สถาบนัสัมพันธ์จีน 
 
 
 

เพ่ือส่งเสริมให้นิสิต
สาขาวิชาภาษาจีนจากทุก
สถาบันได้มีโอกาสเรียนรู้
และเข้าใจภาษาและ
วัฒนธรรมจีน รวมทั้งสร้าง
เครือข่ายทางการศึกษา
ระหว่างกัน  
 

ตัวชี้วัดที่ 3. จ านวน
ชุมชนผู้รับบริการ 
ค่าเป้าหมาย :  จัด 1 ครั้ง
ต่อปี 

1. ขออนุมัติโครงการ
บริการวิชาการ 
2. ประชาสัมพันธ์
โครงการ และเตรียมจัด
กิจกรรม 
3. จัดกิจกรรม 
4. ประเมินผล 
 

มกราคม – 
เมษายน 
2561 

 คณะกรรมการ
ประจ า
ภาควิชาและ
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
โครงการ
หลักสูตร
ศิลปศาสตร
บัณฑิต 
สาขาวิชา
ภาษา
ตะวันออก 
ภาคพิเศษ 
ร่วมกับ
สถาบันขงจื๊อฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2560 ของภาควิชาภาษาตะวันออก   
 

กลยุทธ์ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดและ 

ค่าเป้าหมายของ
โครงการ 

การด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

5 โครงการการแข่งขันด้าน
ทักษะภาษาจีนและความรู้
เกี่ยวกับศิลปวฒันธรรมจีน 
 
 
 
 

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้พัฒนาทักษะ
การสื่อสารด้วยภาษาจีน
อย่างถูกต้อง 
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความสนใจและ
ต้องการที่จะเรียนภาษาจีน
มากขึ้น 
 

ตัวชี้วัดที่ 3. จ านวน
ชุมชนผู้รับบริการ 
ค่าเป้าหมาย :  อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง 

1. ขออนุมัติโครงการ
บริการวิชาการ 
2. ประชาสัมพันธ์
โครงการ และเตรียมจัด
กิจกรรม 
3. จัดกิจกรรม 
4. ประเมินผล 
 

สิงหาคม 
2560 – 
กันยายน 
2561 

 คณะกรรมการ
ประจ า
ภาควิชาและ
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
โครงการ
หลักสูตร
ศิลปศาสตร
บัณฑิต 
สาขาวิชา
ภาษาจีนและ
สาขาวิชา
ภาษา
ตะวันออก 
ภาคพิเศษ 
ร่วมกับ
สถาบันขงจื๊อฯ 
 
 
 
 
 
 



  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2560 ของภาควิชาภาษาตะวันออก   
 

กลยุทธ์ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดและ 

ค่าเป้าหมายของ
โครงการ 

การด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

5 โครงการนิสิตมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เยีย่มชม 
Huaqiao University 

1. เพื่อเยี่ยมชม Huaqiao 
University                                                                                           
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้ศึกษาภาษาและ
วัฒนธรรมจีน      

ตัวชี้วัดที่ 3. จ านวน
ชุมชนผู้รับบริการ 
ค่าเป้าหมาย :  จัด 1 ครั้ง
ต่อปี 

1. ขออนุมัติโครงการ
บริการวิชาการ 
2. ประชาสัมพันธ์
โครงการ และเตรียมจัด
กิจกรรม 
3. จัดกิจกรรม 
4. ประเมินผล 
 

มีนาคาม – 
กรกฎาคม 

61 

 คณะกรรมการ
ประจ า
ภาควิชาและ
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
โครงการ
หลักสูตร
ศิลปศาสตร
บัณฑิต 
สาขาวิชา
ภาษาจีนและ
สาขาวิชา
ภาษา
ตะวันออก 
ภาคพิเศษ 
ร่วมกับ
สถาบันขงจื๊อฯ 
 
 
 
 
 
 



  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2560 ของภาควิชาภาษาตะวันออก   
 

กลยุทธ์ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดและ 

ค่าเป้าหมายของ
โครงการ 

การด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2 และ 5 
 
 

โครงการให้ทุนการเรียนภาษา
และวัฒนธรรมจีนของสถาบัน
ขงจื๊อ 

1. เพื่อให้นิสิต 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
มีความรู้ความเข้าใจภาษา
และวัฒนธรรมจีน 
2.เพ่ือให้นิสิต มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ สามารถใช้
ภาษาจีนไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนและชีวิตประจ าวัน
ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 3. จ านวน
ชุมชนผู้รับบริการ 
ค่าเป้าหมาย :  จัด 2 ครั้ง
ต่อปี 

1. ขออนุมัติโครงการ
บริการวิชาการ 
2. ประชาสัมพันธ์
โครงการ และเตรียมจัด
กิจกรรม 
3. จัดกิจกรรม 
4. ประเมินผล 
 

สิงหาคม 
2560 – 
กันยายน 
2561 

 คณะกรรมการ
ประจ า
ภาควิชาและ
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
โครงการ
หลักสูตร
ศิลปศาสตร
บัณฑิต 
สาขาวิชา
ภาษาจีนและ
สาขาวิชา
ภาษา
ตะวันออก 
ภาคพิเศษ 
ร่วมกับ
สถาบันขงจื๊อฯ 



  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2560 ของภาควิชาภาษาตะวันออก   
 

กลยุทธ์ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดและ 

ค่าเป้าหมายของ
โครงการ 

การด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

5. โครงการบรรยายทางวชิาการ
ด้านภาษาและวัฒนธรรมจนี 

1.เพ่ือส่งเสริมสถาบันขงจื๊อ
ฯ ให้เป็นเวทีแห่งการ
แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ 
2. เพื่อให้เผยแพร่ความรู้
ด้านจีนศึกษาให้แก่ผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมฟัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 3. จ านวน
ชุมชนผู้รับบริการ 
ค่าเป้าหมาย :  จัด 3 ครั้ง
ต่อปี 

1. ขออนุมัติโครงการ
บริการวิชาการ 
2. ประชาสัมพันธ์
โครงการ และเตรียมจัด
กิจกรรม 
3. จัดกิจกรรม 
4. ประเมินผล 
 

สิงหาคม 
2560 – 
กันยายน 
2561 

 คณะกรรมการ 
ประจ า
ภาควิชาและ
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
โครงการ
หลักสูตร
ศิลปศาสตร
บัณฑิต 
สาขาวิชา
ภาษาจีนและ
สาขาวิชา
ภาษา
ตะวันออก 
ภาคพิเศษ 
ร่วมกับ
สถาบันขงจื๊อฯ 



  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2560 ของภาควิชาภาษาตะวันออก   
 

4. แผนพัฒนาและสร้างงานวิจัย 

กลยุทธ์ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดและ 

ค่าเป้าหมายของ
โครงการ 

การด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

 โครงการสนับสนุนการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการหรือวิจัย 
  

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
หรือวิจัย 
 

มีวารสารจีนศึกษาที่ลง
ตีพิมพ์บทความทาง
วิชาการและวิจัย 2 ฉบับ 

 ปีการศึกษา 
2560 

70,000 หัวหน้า
ภาควิชา 

 โครงการสนับสนุนการ
ท างานวิจัย ตีพิมพ์ น าเสนอ
และเข้าร่วมสัมมนาทาง
วิชาการหรือวิจัย 
 

1. มีโครงการสนับสนุน
งบประมาณการวิจัย
ภาควิชาภาษาตะวันออก ปี
การศึกษา 2560 
2. สนับสนุนให้อาจารย์ของ
ภาควิชาตีพิมพ์ น าเสนอ
และ/หรือเข้าร่วมสัมมนา
ทางวิชาการหรือวิจัยใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

1. มีโครงการวิจัยที่ได้รับ
งบสนับสนุนการวิจัยจาก
ภาควิชา 
2. มีผลงานตีพิมพ์ 
น าเสนอ และ/หรือ
อาจารย์ของภาควิชาเข้า
ร่วมสัมมนาทางวิชาการ
หรือวิจัยในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
 

 ปีการศึกษา 
2560 

40,000 หัวหน้า
ภาควิชา/
คณะกรรมการ
ประจ า
ภาควิชา 

 
หมายเหตุ :  ตัวช้ีวัดของแผนงาน  หมายถึง  เป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพที่ตั้งไว้เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน 
               ตัวชี้วัดของกิจกรรม/โครงการ  หมายถึง  เป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพที่ตั้งไว้เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานของกิจกรรม/โครงการ 

 
 


