แผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 2556 ภาคภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ระยะเวลา 1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)
ฉบับผ่านการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการภาควิชาภาษาตะวันออก ครั้งที่ 4/2556
แผนงาน/จํานวนโครงการ
1. แผนการบริหารและการจัดการ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6:
พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน
8 โครงการ
ประเด็นวิเคราะห์
ภาควิชาภาษาตะวันออกเป็นภาควิชา
ที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ จําเป็นต้องสร้าง
รากฐานให้มั่นคงในด้านต่างๆ เพื่อ
การเจริญเติบโตอย่างถาวรต่อไปใน
อนาคต
1. จัดระบบการบริหารจัดการที่
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ภาควิชา วางแผน และดําเนินงาน
ร่วมกัน โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวม และความเจริญก้าวหน้า
ของภาควิชา
2. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาหรือเพิ่มพูน ให้บุคลากรมี
คุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการ หรือ
ศักยภาพในการทํางานสูงขึ้น
แผนงาน/จํานวนโครงการ
3. พั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การ
บริ ห า รจั ด การให้ เ ป็ น เค รื่ อ ง มื อ

ชื่อกิจกรรม/โครงการ/ประเภท
โครงการ
1. โครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชา
ภาษาตะวันออก “สานสัมพันธ์
ตะวันออก สร้างทีม สร้างงาน
สู่ความสําเร็จ ครั้งที่ 1”

2. โครงการจัดแผนปฏิบัติงานภาควิชา
ภาษาตะวันออก
3. โครงการพัฒนาบุคลากร (ศึกษาต่อ
ขอตําแหน่งทางวิชาการและเพิ่มพูน
ศักยภาพ)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ/ประเภท
โครงการ

รูปแบบกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม

กรอบระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ(บาท)
แผ่นดิน

รายได้

1. ภาควิชามีปรัชญา
วันเสาร์ที่ 11 –
100,000
ปณิธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
วันอาทิตย์ที่ 12
พฤษภาคม 2556
เพื่อให้บุคลากรได้ยึดเป็น
หลักในการบริหารหรือ
ดําเนินงาน กิจกรรมต่างๆ
ของภาควิชา
2. จํานวนของบุคลากรเข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ไม่
น้อยกว่า 3.51
ปีการศึกษา 2556
มีแผนปฏิบัติงานของภาค
จัดทําแผนปฏิบัติงานภาควิชา
วิชาที่ผู้รับผิดชอบต่างๆ
ภาษาตะวันออก เพื่อเป็นแนว
ร่วมกันจัดทํา
ทางในการดําเนินงาน
1. มีแผนอัตรากําลังของ
ปีการศึกษา 2556
50,000
1. จัดทําแผนอัตรากําลัง เพื่อ
สนับสนุนให้บุคลากร ลาศึกษาต่อ ภาควิชา
ในระดับปริญญาเอกและ/หรือขอ 2. มีอาจารย์ลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอกหรือขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ
2. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการ ตําแหน่งทางวิชาการ
ประชุม/อบรม/สัมมนา เพื่อ
3. บุคลากรได้รับการเข้า
พัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพทาง ร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา
วิชาการและวิชาชีพ
ทางวิชาการ-วิชาชีพ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
กรอบระยะเวลา งบประมาณ(บาท)
รูปแบบกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินงาน
แผ่นดิน รายได้
3. กําหนดให้บุคลากรที่เข้าร่วม 4. บุคลากรที่เข้าร่วมการ
การประชุม/อบรม/สัมมนา
ประชุม/อบรม รายงานผล
ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อ
กําหนดปรัชญา ปณิธาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ เป้าหมายของ
ภาควิชา รวมทั้งผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้รายงานผล
หัวหน้าภาควิชา/
คณะกรรมการฝ่าย
ประกันคุณภาพ

คณะกรรมการ
บริหารภาควิชา/
หัวหน้าภาควิชา
คณะกรรมการ
บริหารภาควิชา/
หัวหน้าภาควิชา

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้รายงานผล

สนับสนุนการบริหารงานของภาควิชา
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเป็ น
ช่ อ งทางในการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละ
เผยแพร่องค์ความรู้ อันจะนําไปสู่การ
เป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษา ค้นคว้า
และวิ จั ย ศาสตร์ ท างด้ า นภาษาและ
วัฒนธรรมตะวันออก
ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน
สามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมได้
บรรลุผลไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60

4. โครงการลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการ
5. โครงการประเมินตนเองของคณะ
กรรมการบริหารภาควิชาภาษา
ตะวันออก ปีการศึกษา 2556

-2รายงานผลการนําความรู้มา
พัฒนาการทํางาน
สนับสนุนให้บุคลากรลาเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ประเมินผลโดยใช้แบบประเมิน
ออนไลน์ของคณะ

6. โครงการประเมินการบริหารงานของ ประเมินผลโดยใช้แบบประเมิน
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก ปี
ออนไลน์ของคณะ
การศึกษา 2556

แผนงาน/จํานวนโครงการ

7. โครงการจัดทําเว็บไซต์ภาควิชาภาษา กําหนดโครงสร้าง เนื้อหาและ
หมวดหมู่ของข้อมูลและองค์
ตะวันออก
ความรู้ที่จะเผยแพร่สู่สังคม และ
การเชื่อมโยงกับเครือข่ายทาง
สังคมของบุคคลทั่วไป นิสิต
ปัจจุบัน และนิสติ เก่า
ชื่อกิจกรรม/โครงการ/ประเภท
รูปแบบกิจกรรม
โครงการ
8. โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
1. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
กําหนดเนื้อหา ข้อมูลของภาค
วิชา/โครงการ
2. จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์
“ตะวันออกบอกข่าว” เพื่อแจ้ง
ข่าวสารและสรุปผลการ

การนําความรู้มาพัฒนางาน
มีอาจารย์ที่ขอลาเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

ปีการศึกษา 2556

-

1. จํานวนผู้ร่วมประเมินไม่ ปีการศึกษา 2556
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จํานวนกรรมการ
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ
การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหาร
ภาควิชาไม่ต่ํากว่า 3.51
1. จํานวนผู้ร่วมประเมินไม่ ปีการศึกษา 2556
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จํานวนกรรมการ
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ
ผู้บริหารไม่ต่ํากว่า 3.51
มีฐานข้อมูลภาควิชาภาษา
ปีการศึกษา 2556
ตะวันออก

-

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม
1. มีแผ่นพับภาควิชาภาษา
ตะวันออก
2. มีแผ่นพับโครงการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาตะวันออก
ภาคพิเศษ

กรอบระยะเวลา
ดําเนินงาน

-

คณะกรรมการ
บริหารภาควิชา/
หัวหน้าภาควิชา
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์

คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์

50,000 คณะกรรมการฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์
งบประมาณ(บาท) ผู้รับผิดชอบ/
แผ่นดิน รายได้ ผูร้ ายงานผล
60,000 คณะกรรมการฝ่าย
เทคโนโลยีสาร
สนเทศและ
ประชาสัมพันธ์/
คณะกรรมการ
ดําเนินงานหลัก

-3ดําเนินงานให้บุคลากรได้รับทราบ 3. มีเอกสารประชาสัมพันธ์
“ตะวันออกบอกข่าว”
2. แผนพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: 1. โครงการมาตรฐานวิชาการภาควิชา
พัฒนาหลักสูตรและรายวิชาทุกระดับ ภาษาตะวันออก
ของภาควิชาภาษาตะวันออก เพื่อ
ตอบสนองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จํานวน 4 โครงการ
ประเด็นวิเคราะห์
ภาควิชาตระหนักถึงหน้าที่หลักในการ
ผลิตบัณฑิตอันพึงประสงค์ออกสู่สังคม
รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาเกาหลี จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม มลายู
เป็นวิชาเลือกเสรีหรือวิชาเลือกเฉพาะ
ให้แก่นิสิตทุกคณะในมหาวิทยาลัย
1. พัฒนาหลักสูตรวิชาเอกและ
กระบวนการเรียนการสอนให้มี
ชื่อกิจกรรม/โครงการ/ประเภท
แผนงาน/จํานวนโครงการ
โครงการ
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกหลักสูตร
และเป็นหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของ
2. พัฒนาและเปิดสอนรายวิชา
พื้นฐานที่มีเนื้อหาเกี่ยวโยงกับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นการ 2. โครงการปรับปรุงหลักสูตร
เตรียมพร้อมให้นิสิตสามารถแข่งขัน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ในตลาดแรงงานของประชาคม
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)
อาเซียนได้เป็นอย่างดี

1. มีแบบมคอ. 3,5,7 ของ
รายวิชาและหลักสูตรที่เปิด
สอนในปีการศึกษา 2556
2. มีประมวลการสอน
รายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2556
3. ผลการประเมินโดยนิสิต
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนมี
ระดับความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า 3.51
4. มีการนําผลการประเมิน
โดยนิสิตมาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนและ/
หรือกิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
รูปแบบกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
6. จัดโครงการทวนสอบภาควิชา 5. มีรายงานสรุปผลการจัด
ภาษาตะวันออก ภาคต้นและภาค โครงการทวนสอบภาควิชา
ปลาย ปีการศึกษา 2556
ภาษาตะวันออก ภาคต้น
7. จัดทํา มคอ.7 ของหลักสูตรที่ และภาคปลาย ปีการศึกษา
เปิดสอนในปีการศึกษา 2556
2556
ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุง
มีหลักสูตรศิลปศาสตร
หลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หลักสูตร (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2558) ก่อนเปิดการ
สอน 6 เดือน

สูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาตะวันออก
ภาคพิเศษ
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี

1. จัดการประชุมเรื่องการจัดการ
เรียนการสอน ภายในภาควิชา
ก่อนเปิดภาคต้นและภาคปลาย
2. จัดการเรียนการสอนรายวิชา
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ
รายวิชาภาษาเกาหลี จีน ญี่ปุ่น
เวียดนาม มลายู เป็นวิชาพื้นฐาน
ให้แก่นิสิตทุกคณะ
3. จัดทํา มคอ. 3 และ 5 รายวิชา
ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2556
4. จัดทําประมวลการสอนราย วิชา
ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2556
5. ประเมินการเรียนการสอนโดย
นิสิต ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง

กรอบระยะเวลา
ดําเนินงาน

ปีการศึกษา
2556-2558

งบประมาณ(บาท)
แผ่นดิน รายได้

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้รายงานผล

10,000 คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน
สามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมได้
บรรลุผลไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60

3. โครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
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ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา

4. โครงการสัมมนาทางวิชาการเรือ่ ง
“แนวทางการพัฒนาหลักสูตรภาษา
ตะวันออกสู่ความเป็นสหวิทยาการ”
3. แผนพัฒนาศักยภาพนิสิต
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: โครงการจัดโดยภาควิชา
สร้างกิจกรรมการพัฒนานิสิตตามแนว 1. โครงการ “ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
คิดการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒน สานสายใยผูป้ กครอง”
ธรรม จํานวน 10 โครงการ 3 กิจกรรม
แผนงาน/จํานวนโครงการ
ประเด็นวิเคราะห์
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้และมี
ศักยภาพในการแข่งขันใน
ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน
ได้เป็นอย่างดี
1. พัฒนานิสิตทุกระดับในเชิง
วิชาการและวิชาชีพ โดยให้ความรู้
ด้านหลักการ PDCA การประกัน
คุณภาพการศึกษา และแนวทางการ
ประกอบอาชีพในอนาคต
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้
นิสิตมีผลการเรียนรู้ครบ 5 ด้าน ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา

ชื่อกิจกรรม/โครงการ/ประเภท
โครงการ

มีหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ตะวันออก ปีการศึกษา
2556

ปีการศึกษา 2556

จัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรภาษาตะวันออก
สู่ความเป็นสหวิทยาการ”

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ํากว่า
3.51

ปีการศึกษา 2556

จัดการปฐมนิ เทศนิ สิ ตใหม่ ภาค
วิชาภาษาตะวันออก เพื่อให้นิสิต
และผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกั บ
สถานศึกษา ระบบการศึกษา

1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ํากว่า 3.51
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม

ก่อนเปิดภาคต้น
ปีการศึกษา 2556

1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ํา

ก่อนเปิดภาคต้นปี
การศึกษา 2556

รูปแบบกิจกรรม

การประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอน
การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
โดยใช้หลัก การ PDCA ปลูกฝัง
ทัศนคติที่ดี เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อให้นิสิตดําเนินชีวิต
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมใน
มหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการสาน
สัมพันธ์อันดีระหว่างภาควิชากับ
ผู้ปกครองนิสิต
2. โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชา
และสาขาวิชาภาษาตะวันออก
ภาษาญี่ปุ่นและสาขาวิชาภาษา
ตะวันออก เพื่อให้นิสิตได้รับ

กรอบระยะเวลา
ดําเนินงาน

-

คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาตะวันออก
16,000 คณะกรรมการฝ่าย
วิจัย/คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
ปริญญาตรี
15,000 คณะกรรมการ
บริหารภาควิชา/
คณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ
งบประมาณ(บาท)
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้รายงานผล
แผ่นดิน รายได้
หลักสูตรศิลป
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษา
ตะวันออก ภาค
พิเศษ

20,000 คณะกรรมการ
บริหารภาควิชา
ภาษาตะวันออก/
คณะกรรมการ

ระดับอุดมศึกษา
3. จัดกิจกรรมพัฒนานิสิตตาม
แนวความคิดการพัฒนามนุษย์แบบ
องค์รวม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของบัณฑิตในระดับ
อาเซียนเพื่อนําผลการประเมินไป
พิจารณาปรับปรุงการจัดโครงการ/
กิจกรรมในครั้งต่อๆ ไป
4. จัดการประเมินผลการดําเนิน
งานโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต
แผนงาน/จํานวนโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน
สามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมได้
บรรลุผลไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
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เรียนการสอน กิจกรรมเสริม
หลักสูตร ฯลฯ
1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ปีการศึกษา 2556
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ํา
กว่า 3.51

ดําเนินงานโครงการ
หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาตะวันออก
ภาคพิเศษ
100,000 โครงการหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษา
ตะวันออก

3. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร
“ถอดรหัสหมากล้อม ปรัชญาสู่ความ
สําเร็จ เฉลิมฉลอง 72 ปี แห่งการ
สถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด
และการเรียนรู้ปรัชญาการ
ทํางานผ่านศิลปะการเล่นหมาก
ล้อม โดยเชิญผู้บริหารของ
บริษัทชั้นนําในประเทศไทยมา
เป็นวิทยากร

ชื่อกิจกรรม/โครงการ/ประเภท
โครงการ
4. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร
“สานสายใย ร่วมใจตะวันออก เฉลิม
ฉลอง 72 ปี แห่งการสถาปนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
กรอบระยะเวลา งบประมาณ(บาท)
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินงาน
แผ่นดิน รายได้
250,000
จัดการแข่งขันกีฬาสีเพื่อเสริม
1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ปีการศึกษา 2556
สร้างสุขภาพร่างกายของนิสิต
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
และบุคลากรในภาควิชา โดยเน้น 2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
กิจกรรมที่แข่งขันเป็นทีมเพื่อ
ของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ํา
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
กว่า 3.51
รูปแบบกิจกรรม

5. โครงการ “นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา จัดให้มีการพบปะและพูดคุยกัน
ปีการศึกษา 2556”
ระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่
ปรึกษา

6. โครงการ Open House

ปีการศึกษา 2556
1. จํานวนของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ํา
กว่า 3.51

จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แนะนําและ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ

ปีการศึกษา 2556

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้รายงานผล
คณะกรรมการ
บริหารภาควิชาภาษา
ตะวันออก/
คณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ
หลักสูตรศิลป
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษา
ตะวันออก ภาคพิเศษ
10,000 คณะกรรมการบริหาร
ภาควิชาภาษา
ตะวันออก/คณะ
กรรมการดําเนินงาน
โครงการหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษา
ตะวันออก
10,000 คณะกรรมการฝ่าย
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การสอน โครงการ/กิจกรรมของ 3.51
ภาควิชาให้แก่นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ

แผนงาน/จํานวนโครงการ

ชื่อกิจกรรม/โครงการ/ประเภท
รูปแบบกิจกรรม
โครงการ
7. โครงการ “ญี่ปุ่นผ่านสื่อ: ภาพลักษณ์ จัดการบรรยายโดยเชิญวิทยากร
ของคนต่างชาติผา่ นมุมมองชาวญี่ปุ่น” ชาวไทยที่ประสบความสําเร็จ
ทางด้านวงการบันเทิงของญี่ปุ่น
มาให้ความรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์การทํางานแก่นิสิต
ที่สนใจ
8. โครงการส่งเสริมศักยภาพนิสิต
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิต
สมัครชิงทุนทัศนศึกษา/ทุน
แลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ
2. จัดโครงการศึกษาภาษาที่
ประเทศจีน/ญี่ปุ่น
9. โครงการจัดสรรทุนสนับสนุน
การศึกษาให้แก่นิสิต

จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่
เข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาที่
ประเทศจีน/ญี่ปุ่น

10. โครงการ “วันดอกแก้วอําลาภาษา
ตะวันออก (ช่อที่ 28-29)”

จัดกิจกรรมเพื่อให้อาจารย์ได้ให้
โอวาทและกล่าวอวยพรให้แก่
นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่จะสําเร็จ

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
กรอบระยะเวลา งบประมาณ(บาท)
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินงาน
แผ่นดิน รายได้
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ ปีการศึกษา 2556
3,000
ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ํากว่า
3.51

1. มีนิสิตได้รับทุนทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2556
ทุนแลกเปลี่ยนไปเรียนที่
ประเทศจีน/ญี่ปุ่น
2. มีนิสิตเข้าร่วมโครงการ
ศึกษาภาษาที่ประเทศจีน/
ญี่ปุ่น
มีนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ
ปีการศึกษา 2556
ได้รับการจัดสรรทุน

1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ปีการศึกษา 2556
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

-

อาจารย์ที่ปรึกษาและ
กิจการนิสิต/
คณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการหลักสูตรศิลป
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาตะวันออก
ภาคพิเศษ
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้รายงานผล
สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น

สาขาวิชาภาษาจีน/
สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น/หัวหน้า
ภาควิชา

15,000 คณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ
หลักสูตรศิลป
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษา
ตะวันออก
ภาคพิเศษ
สาขาวิชาภาษาจีน/
สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น/หัวหน้า

แผนงาน/จํานวนโครงการ

ชื่อกิจกรรม/โครงการ/ประเภท
โครงการ
โครงการกิจกรรมของรายวิชา
1. กิจกรรมในรายวิชา 01358441
Speech in Japanese

2. กิจกรรมในรายวิชา 01358311
Advanced Japanese I

3. กิจกรรมในรายวิชา 01362451
Chinese Translation

4. แผนพัฒนาและสร้างงานวิจัย
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3:
ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
เชิงสหวิทยาการภาษาและวัฒนธรรม
ตะวันออกที่ได้มาตรฐานในระดับชาติ
และระดับอาเซียน จํานวน 4
โครงการ
แผนงาน/จํานวนโครงการ

1. โครงการส่งเสริมการทําวิจัย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ/ประเภท
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ได้แสดงมุทิตาจิตและกล่าวอําลา
อาจารย์

ของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ํา
กว่า 3.51

รูปแบบกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม

จัดโครงการ “ประกวดสุนทรพจน์
ภาษาญี่ปุ่นและบทกลอนเซนริว”
นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียน เรียน
ในรายวิชา 01358441 เข้าร่วม
การประกวดสุนทรพจน์
จัดโครงการ “ประกวดสุนทรพจน์
ภาษาญี่ปุ่นและบทกลอนเซนริว”
นิสิตชั้นปีที่3 ที่ ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชา 01358311 เข้าร่วม
การประกวดบทกลอนเซนริว
จัดโครงการ “การแข่งขันการ
แปลเชิงล่าม ไทย-จีน จีน-ไทย
ครั้งที่ 1” เพื่อเสริมทักษะการใช้
ภาษาจีน

ภาควิชา
กรอบระยะเวลา
ดําเนินงาน

1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ปีการศึกษา 2556
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ํา
กว่า 3.51
1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ปีการศึกษา 2556
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ํา
กว่า 3.51
1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ปีการศึกษา 2556
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ํา
กว่า 3.51

มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
1. จัดทําประกาศ ภาควิชาภาษา
สนับสนุนอย่างน้อย 1
ตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์
หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนพัฒนา โครงการ
บุคลากร
2. จัดทําประกาศภาควิชาภาษา
ตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ การรับ
สมัครทุนวิจัยภาควิชาภาษาตะวันออก
ประจําปีงบประมาณ 2557
รูปแบบกิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ

ปีการศึกษา 2556

กรอบระยะเวลา

งบประมาณ(บาท)
แผ่นดิน รายได้

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้รายงานผล

10,000 สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น

10,000 สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น

5,000

สาขาวิชาภาษาจีน

20,000 คณะกรรมการฝ่าย
วิจัย/หัวหน้า
ภาควิชา

งบประมาณ(บาท)

ผู้รับผิดชอบ/

-8โครงการ
ประเด็นวิเคราะห์
จากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในคณะมนุษยศาสตร์ ประจําปี
พ.ศ. 2555 พบว่า ในองค์ประกอบที่
4 คือ ด้านการวิจัยนั้น ผลการ
ดําเนินงานของภาควิชาส่วนใหญ่อยู่
ในระดับพอใช้ ทั้งนี้เนื่องจากจํานวน
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา ต่ํากว่าเป้าหมาย
ภาควิชาภาษาตะวันออกซึ่งเพิ่งได้รับ
การจัดตั้งเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน
2555 ได้ตระหนักถึงความสําคัญของ
การพัฒนาและสร้างงานวิจัย
1) เสริมสร้างบรรยากาศการทํางาน
วิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
ขอทุนสนับสนุนการทําวิจัยและการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ
2) มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ภาษาและ
วัฒนธรรมตะวันออก

โครงการ/กิจกรรม

ดําเนินงาน

มีวารสารจีนศึกษาที่ลง
ตีพิมพ์บทความทางวิชาการ
และวิจัย 1 ฉบับ

ปีการศึกษา 2556

มีผู้เสนอขอรับทุนสนับสนุน
การเขียนตําราทางวิชาการ

ปีการศึกษา 2556

รูปแบบกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม

กรอบระยะเวลา
ดําเนินงาน

1. โครงการสนับสนุนบุคลากรไปบริการ อนุมัติให้บุคลากรไปเป็น
วิชาการแก่สังคม/ชุมชน
กรรมการ/วิทยากร/

บุคลากรร้อยละ 60 ได้รับ
เชิญไปเป็นกรรมการ/

ปีการศึกษา 2556

2. โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือวิจัย
3. โครงการสนับสนุนการเขียนผลงาน
ทางวิชาการ

3. ส่งเสริมให้บุคลากรขอทุน
สนับสนุนการวิจยั จากคณะ
มหาวิทยาลัย และหน่วยงาน
ภายนอก
จัดทําวารสารจีนศึกษา ปีที่ 6
ฉบับที่ 6 ประจําปี 2556
ส่งเสริมการเขียน/แต่ง/เรียบ
เรียง/แปล เอกสารทางวิชาการ
หรือตําราที่ได้มาตรฐาน

แผ่นดิน

รายได้

ผู้รายงานผล

50,000 สาขาวิชาภาษาจีน

หัวหน้าภาควิชา
ภาษาตะวันออก

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน
สามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมได้
บรรลุผลไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
แผนงาน/จํานวนโครงการ
5. แผนพัฒนางานบริการวิชาการ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4:
พัฒนาระบบและกลไกการจัดการองค์

ชื่อกิจกรรม/โครงการ/ประเภท
โครงการ

งบประมาณ(บาท)
แผ่นดิน รายได้
-

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้รายงานผล
คณะกรรมการฝ่าย
บริการวิชาการ/

ความรู้ภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก
และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: เสริม สร้าง
เอกลักษณ์ภาควิชาและบทบาทความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้วยการ บูรณาการ
องค์ความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม
ตะวันออก จํานวน 4 โครงการ
ประเด็นวิเคราะห์
ภาควิชามุ่งเน้นการเป็นแกนนําใน
การใช้องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ
สาขามนุษยศาสตร์ไปพัฒนาและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับสังคม/ชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
1. กําหนดให้จัดโครงการที่ส่งเสริม
ให้อาจารย์ใช้องค์ความรู้ไปพัฒนา
สังคม/ชุมชนอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
2. เน้นการให้บริการทางวิชาการที่
มีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัย ส่งเสริมให้
อาจารย์บูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม
แผนงาน/จํานวนโครงการ
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หน่วยงานภายนอก
2. โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม
ณ ประเทศเกาหลี/จีน/ญี่ปุ่น หรือ
ประเทศในประชาคมอาเซียน
3. โครงการส่งเสริมบุคลากรนําความรู้
จากการบริการวิชาการและ/หรือการ
วิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย
4. โครงการจัดทําฐานข้อมูลการบริการ
วิชาการของภาควิชา

ชื่อกิจกรรม/โครงการ/ประเภท
โครงการ

จัดโครงการศึกษาภาษาและ
วัฒนธรรม ณ ประเทศเกาหลี/
จีน/ญี่ปุ่น และประเทศใน
ประชาคมอาเซียน
จัดทําแบบฟอร์มการรายงานผล
การบริการวิชาการ
1. จัดทําโครงการบริการวิชาการ
2. สรุปผลโครงการของภาควิชา
ออกเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของ
ภาควิชา

รูปแบบกิจกรรม

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่
ปรึกษา ให้แก่หน่วยงาน
ภายนอก
มีการดําเนินงานโครงการ
ปีการศึกษา 2556
ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมที่
ต่างประเทศ 1 โครงการ
มีอาจารย์นําความรู้จากการ ปีการศึกษา 2556
บริการวิชาการมาบูรณาการ
กับการเรียนการสอนอย่าง
น้อย 1 เรื่อง
มีข้อมูลโครงการบริการ
ปีการศึกษา 2556
วิชาการของภาควิชาที่ได้รับ
การเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของ
ภาควิชา

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม

กรอบระยะเวลา
ดําเนินงาน

หัวหน้าภาควิชา
-

คณะกรรมการฝ่าย
บริการวิชาการ

-

คณะกรรมการฝ่าย
บริการวิชาการ

-

คณะกรรมการฝ่าย
บริการวิชาการ/
คณะกรรมการฝ่าย
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์

งบประมาณ(บาท)
แผ่นดิน รายได้

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้รายงานผล
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ทางวิชาการที่มุ่งเน้นการให้ความรู้
ทางภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกทั้ง
ที่มีรายได้และไม่มีรายได้
ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน
สามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมได้
บรรลุผลไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
6. แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5:
เสริมสร้างเอกลักษณ์ภาควิชาและบท
บาทความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการ
บูรณาการองค์ความรู้ทางภาษาและ
วัฒนธรรมตะวันออก จํานวน 2 โครงการ
ประเด็นวิเคราะห์
ภาควิชาภาษาตะวันออกส่งเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพื่อทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย
ตะวันออก เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์
ของภาควิชา

1. โครงการ “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปี
ใหม่ ปีมะเมีย 2557”

2. โครงการ “วันดอกแก้วอําลาภาษา
ตะวันออก (ช่อที่ 28-29)”

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน
สามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมได้
บรรลุผลไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
แผนงาน/จํานวนโครงการ

ชื่อกิจกรรม/โครงการ/ประเภท
โครงการ

1. จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
และประเพณีไทยอันดีงาม รวม
ทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคลากรของภาควิชา
2. มอบของขวัญเพื่อเชิดชูเกียรติ
แก่บุคลากรที่ทําชื่อเสียงให้กับ
ภาควิชาและมอบเงินรางวัลเพื่อ
เป็นขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
จัดกิจกรรมเพื่อให้อาจารย์ได้ให้
โอวาทและกล่าวอวยพรให้แก่
นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่จะสําเร็จ
การศึกษาและให้นิสิตชั้นปีที่ 4
ได้แสดงมุทิตาจิตและกล่าวอําลา
อาจารย์ เป็นการสร้างรากฐาน
วัฒนธรรมที่ดีในภาควิชา
รูปแบบกิจกรรม

7. แผนการเงินและงบประมาณ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : 1. โครงการจัดทํางบประมาณเงินรายได้ 1. จัดทํางบประมาณเงินรายได้
พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ภาควิชาภาษาตะวันออก

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ํากว่า
3.51

10,000 คณะกรรมการ
บริหารภาควิชา/
คณะกรรมการ
โครงการหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษา
ตะวันออก ภาค
พิเศษ

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ํากว่า
3.51

ปีการศึกษา 2556

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม

กรอบระยะเวลา
ดําเนินงาน

1. มีงบประมาณรายรับและ
รายจ่าย ภาควิชาภาษา

ปีการศึกษา 2556

-

งบประมาณ(บาท)
แผ่นดิน รายได้

สาขาวิชาภาษาจีน/
สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่นและ
หัวหน้าภาควิชา

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้รายงานผล
คณะกรรมการ
บริหารภาควิชา/

คุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน
3 โครงการ
ประเด็นวิเคราะห์
เพื่อให้การบริหารจัดการภาควิชา
เป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน ภาควิชาจําเป็นต้องพัฒนา
ปรับปรุงสถานที่ทํางานให้เป็น
ระเบียบ เรียบร้อย เอื้อให้บุคลากร
2. โครงการปรับปรุงห้องภาควิชาภาษา
สามารถทํางานได้อย่างเต็มศักยภาพ ตะวันออก
1. ภาควิชาร่วมกับโครงการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ
จัดสรรเงินรายได้ในการพัฒนา
ปรับปรุงอาคารสถานที่ของภาควิชา
ให้สะดวกต่อการทํางาน
2.จัดทํางบประมาณและจัดสรรเงิน
รายได้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่
บุคลากร
ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน
สามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมได้
บรรลุผลไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
ชื่อกิจกรรม/โครงการ/ประเภท
แผนงาน/จํานวนโครงการ
โครงการ
8. แผนการประกันคุณภาพการศึกษา
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : 1. โครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชา
พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ภาษาตะวันออก “สานสัมพันธ์
คุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ตะวันออก สร้างทีม สร้างงาน สู่
การประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน ความสําเร็จ”
3 โครงการ
ประเด็นวิเคราะห์

- 11 ปีงบประมาณ 2556-2557
2. จัดทํางบประมาณเงินรายได้
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ตะวันออก ภาคพิเศษ

จัดทํางบประมาณเพื่อปรับปรุง
ห้องภาควิชาภาษาตะวันออก

ตะวันออก ปีงบประมาณ
2556-2557
2. มีงบประมาณเงินรายได้
โครงการหลักสูตรศิลป
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ
มีสํานักงานของภาควิชาและ ปีการศึกษา 2556
ห้องพักของอาจารย์ ที่ได้รับ
การปรับปรุง มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ

รูปแบบกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม

กรอบระยะเวลา
ดําเนินงาน

ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อ
กําหนดปรัชญา ปณิธาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ เป้าหมายของ
ภาควิชา รวมทั้งผู้รับผิดชอบดูแล

1. ภาควิชามีปรัชญา
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เพื่อให้บุคลากรได้ยึดเป็น
หลักในการบริหารหรือ
ดําเนินงาน กิจกรรมต่างๆ
ของภาค

วันเสาร์ที่ 11 –
วันอาทิตย์ที่ 12
พฤษภาคม 2556

หัวหน้าภาควิชา/
คณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ
หลักสูตรศิลป
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษา
ตะวันออก
ภาคพิเศษ
500,000 คณะกรรมการ
บริหารภาควิชาและ
คณะ กรรมการ
ดําเนินงานโครงการ
หลักสูตรศิลป
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษา
ตะวันออก
ภาคพิเศษ

งบประมาณ(บาท)
แผ่นดิน รายได้

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้รายงานผล

100,000 คณะกรรมการฝ่าย
ประกันคุณภาพ/
หัวหน้าภาควิชา

- 12 ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้เล็งเห็น
ความสําคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาในทุกหลักสูตร
ของภาควิชาและถือว่าการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
1. ดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
2. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ
ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตมี
ความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน
สามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมได้
บรรลุผลไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60

2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การ
ประกันคุณภาพ

1.ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร
เข้ารับการอบรมความรู้ที่เกี่ยว
ข้องกับงานประกันคุณภาพการ
ศึกษาทัง้ ภายในและภายนอกคณะ
2. ให้ความรู้และข้อมูลข่าวสาร
ด้านประกันคุณภาพแก่นิสิตและ
บุคลากรในภาควิชา
จัดประชุมสัมมนาโดยเชิญ
3. โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง
“มุมมองและทิศทางการประกันคุณภาพ วิทยากรมาให้ความรู้ความเข้าใจ
ทางการศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก” งานประกันคุณภาพการศึกษา
และมีการแลกเปลี่ยนความ
ความคิดเห็นของบุคลากรและ
นิสิตในภาควิชา

2. จํานวนของบุคลากรเข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ไม่
น้อยกว่า 3.51
มีผู้เข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ไม่ต่ํากว่า 5 คน

1.จํานวนผู้เข้าร่วมไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ํา
กว่า 3.51

-

คณะกรรมการฝ่าย
ประกันคุณภาพ/
หัวหน้าภาควิชา

4,000

คณะกรรมการฝ่าย
ประกันคุณภาพ

