แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2557 ของภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์
(กรอบระยะเวลา 1 มิถุนายน 2557 – 31 กรกฎาคม 2558)
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของภาควิชาภาษาตะวันออก ครอบคลุมการดําเนินงานของปีการศึกษา 2557 ซึ่งเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แผน
ยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์ และแผนยุทธศาสตร์ของภาควิชาภาษาตะวันออก ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1-6 มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากสารสนเทศ 3 แหล่ง ได้แก่
1. แผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว 15 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2556-2560 (แผนกลยุทธ์ 5 ปี)
2. แผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว 15 ปี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 1 : พ.ศ. 2556 -2560 (แผนกลยุทธ์ 5 ปี)
3. รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556
โดยมีรายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจําปีดังต่อไปนี้
1. แผนการบริหารและการจัดการ (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา หรือองค์ประกอบที่ 7)
1.1 ประเด็นวิเคราะห์ แหล่งสารสนเทศที่ใช้ในการวิเคราะห์แผนและบทสรุปของการวิเคราะห์
ภาควิชาภาษาตะวันออกเป็นภาควิชาที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ จําเป็นต้องสร้างรากฐานให้มั่นคงในด้านต่างๆ เพื่อการเจริญเติบโตอย่างถาวรต่อไปในอนาคต
1.1.1 จัดระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาควิชา วางแผน และดําเนินงานร่วมกัน โดยคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและความ
เจริญก้าวหน้าของภาควิชา
1.1.2 จัดระบบบริหารจัดการเพื่อพัฒนาหรือเพิ่มพูนให้บุคลากรมีคุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการ หรือศักยภาพในการทํางานสูงขึ้น
1.1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารงานของภาควิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้อันจะนําไปสู่
การเป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยศาสตร์ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก
1.2 ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนแผนการบริหารและการจัดการ และผลของความสําเร็จของแผนงาน
1.2.1 สามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมได้บรรลุผลตามที่กําหนดไว้ในโครงการ (24 ตัวชี้วัด)
ค่าเป้าหมาย

ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60

ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการบริหารและการจัดการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. โครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาภาษา
ตะวันออก “สานสัมพันธ์ตะวันออก สร้างทีม
สร้างงาน สู่ความสําเร็จ ครั้งที่ 2” (3 ตัวชี้วัด)
1.1 ภาควิชามีรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา 2556 เพื่อเป็นข้อมูลในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2557
1.2 จํานวนของบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
1.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ไม่นอ้ ยกว่า 3.51
2. โครงการจัดแผนปฏิบัติการภาควิชาภาษา
ตะวันออกประจําปีการศึกษา 2557 (1 ตัวชี้วัด)
2.1 มีแผนปฏิบัติการของภาควิชาที่
ผู้รับผิดชอบต่างๆ ร่วมกันจัดทําเพื่อใช้เป็นหลัก
ในการบริหารหรือดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของ
ภาควิชา
3. โครงการพัฒนาบุคลากร (ศึกษาต่อ ขอ
ตําแหน่งทางวิชาการและเพิ่มพูนศักยภาพ)
(5 ตัวชี้วัด)
3.1 มีแผนอัตรากําลังของภาควิชา
3.2 มีอาจารย์ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
หรือ ขอตําแหน่งทางวิชาการ

การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
และ ผู้รับผิดชอบ
1. ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์รายงานผล
การประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 และข้อคิดเห็น
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปี
การศึกษา 2556
2. นําผลมาวางแผนพัฒนา ปรับปรุง จัดทํารายงานผล
การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556
แบบฟอร์มแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจาก
รายงานผลการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2557
และแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2557
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าภาควิชา/คณะกรรมการประจําภาควิชา
จัดทําแผนปฏิบัติการภาควิชาภาษาตะวันออก
ประจําปีการศึกษา 2557
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าภาควิชา/คณะกรรมการประจําภาควิชา
1. จัดทําแผนอัตรากําลังเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรลา
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและ/หรือขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ
2. ส่งเสริมและอนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุม/
อบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพทาง
วิชาการและวิชาชีพ

วันที่ดําเนินงาน
ปีการศึกษา 2557

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
รายได้
100,000

ผลการดําเนินงาน/ประเมินผล
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ
ติดตามโดยหัวหน้าภาควิชา

ปีการศึกษา 2557

-

-

ติดตามโดยหัวหน้าภาควิชา

ปีการศึกษา 2557

-

100,000

ติดตามโดยหัวหน้าภาควิชา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
และ ผู้รับผิดชอบ

3.3 บุคลากรได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมประชุม/
อบรม/สัมมนาทางวิชาการ-วิชาชีพ
3.4 บุคลากรที่เข้าร่วมการประชุม/อบรม
รายงานผลการนําความรู้มาพัฒนางาน
3.5 มีบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาปริญญาเอก
กลับมาปฏิบัติงาน
4. โครงการลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
(1 ตัวชี้วัด)
4.1 มีอาจารย์ที่ขอลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการ
5. โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้
(1 ตัวชี้วัด)
5.1 ร้อยละ 100 ของอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนา

3. กําหนดให้บุคลากรที่เข้าร่วมการประชุม/อบรม/
สัมมนารายงานผลการนําความรู้มาพัฒนาหรือบูรณา
การกับการทํางาน
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าภาควิชา/คณะกรรมการประจําภาควิชา

6. โครงการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริหารภาควิชาภาษาตะวันออก ปีการศึกษา
2557 (1 ตัวชี้วัด)
6.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหารภาควิชาไม่ต่ํากว่า 3.51
7. โครงการประเมินการบริหารงานของหัวหน้า
ภาควิชาภาษาตะวันออก ปีการศึกษา 2557
(1 ตัวชี้วัด)
7.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
ของหัวหน้าภาควิชาไม่ต่ํากว่า 3.51

วันที่ดําเนินงาน

งบประมาณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน/ประเมินผล
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ

แผ่นดิน

รายได้

สนับสนุนให้บุคลากรลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ปีการศึกษา 2557
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าภาควิชา/คณะกรรมการประจําภาควิชา

-

-

ติดตามโดยหัวหน้าภาควิชา

สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้
เพิ่มพูนความรู้ และนํากลับมาขยายผลพัฒนาการ
เรียนการสอน
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าภาควิชา/คณะกรรมการประจําภาควิชา
ประเมินผลโดยใช้แบบประเมินออนไลน์ของคณะ
ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์

ปีการศึกษา 2557

-

-

ติดตามโดยหัวหน้าภาควิชา

ปีการศึกษา 2557

-

-

ติดตามโดยหัวหน้าภาควิชา

ปีการศึกษา 2557

-

-

ติดตามโดยหัวหน้าภาควิชา

ประเมินผลโดยใช้แบบประเมินออนไลน์ของคณะ
ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
และ ผู้รับผิดชอบ

วันที่ดําเนินงาน

8. โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทํางาน
(3 ตัวชี้วัด)
8.1 มีสํานักงานภาควิชา
8.2 มีพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางที่เอื้อประโยชน์
ต่อทุกฝ่าย
8.3 มีครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ที่มีสมรรถนะ
9. โครงการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ภาควิชา
ภาษาตะวันออก (2 ตัวชี้วัด)
9.1 มีฐานข้อมูลภาควิชาภาษาตะวันออกที่เป็น
ปัจจุบัน นําข้อมูลและผลงานของบุคลากร/
โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงานในปีการศึกษา
2557 เผยแพร่ทางเว็บไซด์ของภาควิชา
9.2 มีฐานข้อมูลศิษย์เก่า
10. โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ (4 ตัวชี้วัด)
10.1 มีแผ่นพับภาควิชาภาษาตะวันออกทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
10.2 มีแผ่นพับโครงการหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ
10.3 มีของที่ระลึกสําหรับใช้ประชาสัมพันธ์
ภาควิชา/โครงการ
11. โครงการจัดทําฐานข้อมูลศิษย์เก่า
(1 ตัวชี้วัด)
11.1 มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าทุกหลักสูตรเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของภาควิชา

1. จัดสรรพื้นที่ของสํานักงานและพื้นที่ส่วนกลางของ
ภาควิชาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. จัดหาครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ประจําห้อง
3. ประเมินผลโดยใช้แบบประเมินของภาควิชา
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าภาควิชา/คณะกรรมการประจําภาควิชา
จัดทําข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมของ
ภาควิชาทางเว็บไซด์อย่างต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ กําหนดเนื้อหา ข้อมูลของ
ภาควิชา/โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์ /คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาค
พิเศษ
จัดทําข้อมูลศิษย์เก่าทุกหลักสูตรของภาควิชาทาง
เว็บไซต์
ผู้รับผิดชอบ
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์

งบประมาณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน/ประเมินผล
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ

ปีการศึกษา 2557

แผ่นดิน
-

รายได้
40,000

ปีการศึกษา 2557

-

20,000

ติดตามโดยหัวหน้าภาควิชา

ปีการศึกษา 2557

-

45,000

ติดตามโดยหัวหน้าภาควิ/ชา

ปีการศึกษา 2557

ติดตามโดยหัวหน้าภาควิชา

ติดตามโดยหัวหน้าภาควิชา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
และ ผู้รับผิดชอบ

วันที่ดําเนินงาน

12. โครงการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิด
ภาคเรียน (2 ตัวชี้วัด)
12.1 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
12.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ํากว่า 3.51

จัดโครงการประชุม เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร
ภาควิชาภาษาตะวันออกรับทราบผลการดําเนินงาน
และเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติงานของภาควิชา อีกทั้งยังเป็นการให้
บุคลากรมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ร่วมกันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าภาควิชา/คณะกรรมการประจําภาควิชา

ปีการศึกษา 2557

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน

รายได้

ผลการดําเนินงาน/ประเมินผล
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ

-

10,000

ติดตามโดยหัวหน้าภาควิ/ชา

2. แผนพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและรายวิชาทุกระดับของภาควิชาภาษาตะวันออกเพื่อตอบสนองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือ
องค์ประกอบที่ 2)
2.1 ประเด็นวิเคราะห์ แหล่งสารสนเทศที่ใช้ในการวิเคราะห์แผนและบทสรุปของการวิเคราะห์
ภาควิชาตระหนักถึงหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิตอันพึงประสงค์ออกสู่สังคม รวมทั้งจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาเกาหลี จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม มลายู พม่า เป็นวิชาเลือกเสรีหรือวิชาเลือกเฉพาะ
ให้แก่นิสิตทุกคณะในมหาวิทยาลัย
2.1.1 พัฒนาหลักสูตรวิชาเอกและกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกหลักสูตร และเป็นหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
2.1.2 พัฒนาและเปิดสอนรายวิชาพื้นฐานที่มีเนื้อหาเกี่ยวโยงกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้นิสิตสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียนได้
เป็นอย่างดี
2.2 ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และผลของความสําเร็จของแผนงาน
2.3.1 สามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมได้บรรลุผลตามที่กําหนดไว้ในโครงการ (6 ตัวชี้วัด)
ค่าเป้าหมาย ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60

ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. โครงการมาตรฐานวิชาการภาควิชาภาษา
ตะวันออก (5 ตัวชี้วัด)
1.1 มีแบบมคอ. 3-4,5-6,7 ของรายวิชา
และหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557
1.2 มีประมวลการสอนรายวิชาที่เปิดสอน
ในปีการศึกษา 2557
1.3 ผลการประเมินโดยนิสิตทุกรายวิชาที่
เปิดสอนมีระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
3.51
1.4 มีการนําผลการประเมินโดยนิสิตมา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและ/หรือ
กิจกรรม
1.5 มีรายงานสรุปผลการจัดโครงการทวน
สอบภาควิชาภาษาตะวันออก ภาคต้นและ
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

2. โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2558) (1 ตัวชี้วัด)
2.1 มีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2558 ก่อนเปิดการสอน 6 เดือน

การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
และ ผู้รับผิดชอบ
1. จัดการประชุมเรื่องการจัดการเรียนการสอน
ภายในภาควิชาก่อนเปิดภาคต้นและภาคปลาย
2. จัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และรายวิชาภาษาเกาหลี จีน
ญี่ปุ่น เวียดนาม มลายู เป็นวิชาพื้นฐานให้แก่นิสิตทุก
คณะ
3. จัดทํา มคอ. 3-4 และ 5-6 รายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2557
4. จัดทําประมวลการสอนรายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2557
5. ประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิต ภาค
การศึกษาละ 2 ครั้ง
6. จัดโครงการทวนสอบภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
7. จัดทํา มคอ.7 ของหลักสูตรที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2557
ผู้รับผิดชอบ
ประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรี/โท
ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน

วันที่ดําเนินงาน
ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา
2556-2558

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
รายได้
-

-

-

ผลการดําเนินงาน/ประเมินผล
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ
ติดตามโดยหัวหน้าภาควิชา

ติดตามโดยหัวหน้าภาควิชา

3. แผนพัฒนาศักยภาพนิสิต (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกิจกรรมการพัฒนานิสิตตามแนวคิดการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม หรือองค์ประกอบที่ 3)
3.1 ประเด็นวิเคราะห์ แหล่งสารสนเทศที่ใช้ในการวิเคราะห์แผน และบทสรุปของการวิเคราะห์
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้และมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียนได้เป็นอย่างดี
3.1.1 พัฒนานิสิตทุกระดับในเชิงวิชาการและวิชาชีพ โดยให้ความรู้ด้านหลักการ PDCA การประกันคุณภาพการศึกษา และแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต
3.1.2 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้นิสิตมีผลการเรียนรู้ครบ 5 ด้าน ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา
3.1.3 จัดกิจกรรมพัฒนานิสิตตามแนวความคิดการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบัณฑิตในระดับอาเซียนเพื่อนําผลการประเมินไป พิจารณาปรับปรุงการจัด
โครงการ/กิจกรรมในครั้งต่อๆ ไป
3.1.4 จัดการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต
3.2 ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนพัฒนาศักยภาพนิสิต และผลของความสําเร็จของแผนงาน
3.2.1 สามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมได้บรรลุผลตามที่กําหนดไว้ในโครงการ (31 ตัวชี้วัด)

ค่าเป้าหมาย ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60

ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพนิสิต
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
นิสิตระดับปริญญาตรี
1.โครงการ “First Date 57” (2 ตัวชี้วัด)
1.1 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการชั้นปีที่ 1 ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
1.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ํากว่า 3.51

การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
และ ผู้รับผิดชอบ

นิสิตชั้นปีที่ 2 ของภาควิชาภาษาตะวันออกจัด
กิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่
และรุ่นน้อง ประจําปีการศึกษา 2557
ผู้รับผิดชอบ
นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาภาษาตะวันออก/ประธาน
หลักสูตร
2. โครงการ “ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ สานสายใย จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาควิชาภาษาตะวันออก
เพื่อให้นิสิตและผู้ปกครองรับทราบข้อมูลของ
ผู้ปกครอง” (2 ตัวชี้วัด)
2.1 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า สถานศึกษา ระบบการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา หลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอน การ
ร้อยละ 80
2.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม โดยใช้หลักการ PDCA
โครงการไม่ต่ํากว่า 3.51
ปลูกฝังทัศนคติที่ดี เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ดําเนินงาน

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
รายได้

ปีการศึกษา 2557

-

40,000

ปีการศึกษา 2557

-

25,000

ผลการดําเนินงาน/ประเมินผล
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ
ติดตามโดยหัวหน้าภาควิชา

ติดตามโดยหัวหน้าภาควิชา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

3. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร “โอบังยากิ”
(2 ตัวชี้วัด)
3.1 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
3.2 ค่าเฉลี่ยความพึ ง พอใจของผู้เข้า ร่วม
โครงการไม่ต่ํากว่า 3.51
4. โครงการ “นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557” (2 ตัวชี้วัด)
4.1 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
4.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ํากว่า 3.51
5. โครงการส่งเสริมศักยภาพนิสิต (2 ตัวชี้วัด)
5.1 มีนิสิตได้รับทุนทัศนศึกษา ทุนแลกเปลี่ยน
ไปเรียนที่ประเทศจีน/ญี่ปุ่น
5.2 มีนิสิตเข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาที่
ประเทศจีน/ญี่ปุ่น

การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
และ ผู้รับผิดชอบ
เพื่อให้นิสิตดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมใน
มหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ภาควิชากับผู้ปกครองนิสิต
ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการประจําภาควิชา/คณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ
จัดกิจกรรมแนะนําประวัติความเป็นมาและสาธิต
วิธีการทําขนมญี่ปุ่น “โอบังยากิ”ให้แก่นิสิตใน
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ และผู้ที่สนใจ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ
จัดโครงการพบปะและพูดคุยกันระหว่างนิสิตและ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการประจําภาควิชาและคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตสมัครชิงทุนทัศน
ศึกษา/ทุนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ
2. จัดโครงการศึกษาภาษาที่ประเทศจีน/ญี่ปุ่น
ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรี/โท/
หัวหน้าภาควิชา

วันที่ดําเนินงาน

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
รายได้

ผลการดําเนินงาน/ประเมินผล
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ

ปีการศึกษา 2557

-

ติดตามโดยหัวหน้าภาควิชา

ปีการศึกษา 2557

-

10,000

ติดตามโดยหัวหน้าภาควิชา

ปีการศึกษา 2557

-

-

ติดตามโดยหัวหน้าภาควิชา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6. โครงการจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษา
ให้แก่นิสิต (1ตัวชี้วัด)
6.1 มีนิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับการ
จัดสรรทุน
7. โครงการสี่สถาบันสัมพันธ์จีน (2 ตัวชี้วัด)
7.1 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
7.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ํากว่า 3.51
8. โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและ
วิชาชีพ (2 ตัวชี้วัด)
8.1 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
8.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ํากว่า 3.51
9. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร
“วัฒนธรรมการแต่งกายแบบญี่ปุ่น” (2
ตัวชี้วัด)
9.1 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80
9.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ํากว่า 3.51

การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
และ ผู้รับผิดชอบ
จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ
ศึกษาภาษาที่ประเทศจีน/ญี่ปุ่น
ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตรศิลป
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ
จัดโครงการ “สี่สถาบันสัมพันธ์จีน” เพื่อส่งเสริมให้
นิสิตสาขาวิชาภาษาจีนจากทุกสถาบันได้มีโอกาส
เรียนรู้และเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมจีน รวมทั้ง
สร้างเครือข่ายทางการศึกษาระหว่างกัน
ผู้รับผิดชอบ
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีน
และนิสิตสาขาวิชาภาษาจีน
จัดกิจกรรมให้นิสิตได้ใช้ทักษะภาษาญี่ปุ่นในการนํา
เที่ยวพาชาวญี่ปุ่นเยี่ยมชมงานเกษตรแฟร์
ผู้รับผิดชอบ
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุ่น
และนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
จัดโครงการการเรียนรู้วัฒนธรรมการแต่งกายแบบ
ญี่ปุ่น ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ แนวคิด และวิถี
ชีวิตของคนญี่ปุ่น
ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตรศิลป
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ

วันที่ดําเนินงาน
ปีการศึกษา 2557

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
รายได้
-

ผลการดําเนินงาน/ประเมินผล
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ
ติดตามโดยหัวหน้าภาควิชา

ปีการศึกษา 2557

-

-

ติดตามโดยหัวหน้าภาควิชา

ปีการศึกษา 2557

-

10,000

ติดตามโดยหัวหน้าภาควิชา

10,000

ติดตามโดยหัวหน้าภาควิชา

ปีการศึกษา 2557

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
10. โครงการประกวดสุนทรพจน์ญี่ปุ่น (2
ตัวชี้วัด)
10.1 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
10.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ํากว่า 3.51

การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
และ ผู้รับผิดชอบ
จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้
นิสิตได้นําความรู้จากที่เรียนมาปฏิบัติจริง โดย
ประยุกต์นําเรื่องราวต่าง ๆ มาเขียนเป็นเรียงความ
และนําเสนอเป็นภาษาญี่ปุ่นในที่สาธารณชน ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งในรายวิชา 01358441 สุนทรพจน์
ภาษาญี่ปุ่น
ผู้รับผิดชอบ
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุ่น
11. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร “ปลูกป่า จัดโครงการปลูกป่า เพื่อให้นิสิตเรียนรู้การดําเนิน
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามลคล
กิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานในลักษณะพึ่งพา
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ตนเองตามแนวพระราชดําริ อีกทั้งนิสิตยังมีส่วนร่วม
เจ้าอยู่หัว 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557”
ในการฟื้นฟูระบบนิเวศน้ํากร่อยในพื้นที่โครงการลูก
(2 ตัวชี้วัด)
พระดาบส จังหวัดสมุทราปราการ
11.1 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตรศิลป
ร้อยละ 80
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ
11.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ํากว่า 3.51
จัดโครงการเพื่อให้นิสิตเข้าใจวัฒนธรรมและพฤติกรรม
12. โครงการ “Shimane University’s
การบริโภคของคนญี่ปุ่น ได้ฝึกพูด และแลกเปลี่ยน
Workshop” (2 ตัวชี้วัด)
ความคิดเห็นกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น
12.1 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ผู้รับผิดชอบ
ร้อยละ 80
12.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
หัวหน้าภาควิชา
โครงการไม่ต่ํากว่า 3.51
13. โครงการ “นวัตกรรมและวัฒนธรรม
จัดโครงการเพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจระบบการทํางาน
องค์กรญี่ปุ่น”
แบบญี่ปุ่น และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทํางาน
13.1 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า จริง
ร้อยละ 80

วันที่ดําเนินงาน
ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2557

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
รายได้
2,000

200,000

ผลการดําเนินงาน/ประเมินผล
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ
ติดตามโดยหัวหน้าภาควิชา

ติดตามโดยหัวหน้าภาควิชา

ปีการศึกษา 2557

ติดตามโดยหัวหน้าภาควิชา

ปีการศึกษา 2557

ติดตามโดยหัวหน้าภาควิชา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
13.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ํากว่า 3.51
นิสิตปริญญาโท
14. โครงการ “ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ตะวันออก (2ตัวชี้วัด)
14.1 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
14.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ํากว่า 3.51
15. โครงการการบรรยายพิเศษ หัวข้อ
“งานวิจัยเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม
ตะวันออก” (2ตัวชี้วัด)
15.1 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
15.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ํากว่า 3.51
16. โครงการการบรรยายพิเศษ หัวข้อ
“งานวิจัยเปรียบต่างภาษาไทยและญี่ปุ่น” (2
ตัวชี้วัด)
16.1 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
16.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ํากว่า 3.51

การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
และ ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าภาควิชา

วันที่ดําเนินงาน

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
รายได้

ผลการดําเนินงาน/ประเมินผล
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ

จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก เพื่อให้นิสิต
รับทราบเกี่ยวกับระบบการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา หลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอน
ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
จัดโครงการเพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย
ด้านภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ในรายวิชา 01394511 ภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย
ตะวันออก
ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
จัดโครงการเพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย
เปรียบต่างภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งในรายวิชา 01394591 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
ภาษาตะวันออก
ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก

ปีการศึกษา 2557

3,000

ติดตามโดยหัวหน้าภาควิชา

ปีการศึกษา 2557

-

5,000

ติดตามโดยหัวหน้าภาควิชา

ปีการศึกษา 2557

-

1,000

ติดตามโดยหัวหน้าภาควิชา

4. แผนพัฒนาและสร้างงานวิจัย (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เชิงสหวิทยาการภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกที่ได้มาตรฐานในระดับชาติและระดับ
อาเซียน หรือองค์ประกอบที่ 4)
4.1 ประเด็นวิเคราะห์ แหล่งสารสนเทศที่ใช้ในการวิเคราะห์แผน และบทสรุปของการวิเคราะห์
จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะมนุษยศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2556 พบว่า ในองค์ประกอบที่ 4 คือ ด้านการวิจัยนั้น ผลการดําเนินงานของภาควิชาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
“ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” ทั้งนี้ เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้
- จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ต่ํากว่าเป้าหมาย
- จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ต่ํากว่าเป้าหมาย
- ไม่มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นําไปใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอก
- ไม่มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
อย่างไรก็ตาม ภาควิชาภาษาตะวันออกตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาและการสร้างงานวิจยั จึงตั้งแผนพัฒนาและสร้างงานวิจัยดังต่อไปนี้
4.1.1 เสริมสร้างบรรยากาศการทํางานวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนสนับสนุนการทําวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการ
4.1.2 มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาตะวันออก และเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก
4.2 ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนพัฒนาและสร้างงานวิจัย และผลของความสําเร็จของแผนงาน
4.2.1 สามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมได้บรรลุผลตามที่กําหนดไว้ในโครงการ (2 ตัวชี้วัด) ค่าเป้าหมาย ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาและสร้างงานวิจัย
ชื่อโครงการกิจกรรม
1. โครงการส่งเสริมการทําวิจัย
(1 ตัวชี้วัด)
1.1 มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
สนับสนุนอย่างน้อย 2 โครงการ

การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมและผู้รับผิดชอบ
1. ภาควิชามีการจัดสรรงบประมาณวิจัย และสนับสนุนผลักดัน
ให้คณาจารย์ในภาควิชาทําวิจัยมากขึ้น
2. ส่งเสริมให้บุคลากรขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะ
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก
ผู้รับผิดชอบ
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัย /หัวหน้าภาควิชา

วันดําเนินงาน
ปีการศึกษา 2557

ค่าใช้จ่าย
แผ่นดิน

รายได้

-

80,000

20,000

การติดตาม/การประเมินผล
ผู้ติดตาม/ผู้จัดทํารายงานผล
ติดตามโดยหัวหน้าภาควิชา

ชื่อโครงการกิจกรรม
2. โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือวิจัย
(3 ตัวชี้วัด)
2.1 มีวารสารจีนศึกษาที่ลงตีพิมพ์
บทความทางวิชาการและวิจัย 1 ฉบับ

การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมและผู้รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่าย

วันดําเนินงาน

1. จัดทําวารสารจีนศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 7 ประจําปี 2557 ปีการศึกษา 2557
และวารสารจีนศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจําปี 2558
ผู้รับผิดชอบ
สาขาวิชาภาษาจีน

แผ่นดิน

รายได้

-

50,000

การติดตาม/การประเมินผล
ผู้ติดตาม/ผู้จัดทํารายงานผล
ติดตามโดยหัวหน้าภาควิชา

5. แผนการบริการวิชาการ (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 หรือองค์ประกอบที่ 5)
5.1 ประเด็นวิเคราะห์ แหล่งสารสนเทศที่ใช้ในการวิเคราะห์แผน และบทสรุปของการวิเคราะห์
5.1.1 จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ที่มีแนวทางในการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการองค์ความรู้ภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกที่มุ่งเน้นการ
ส่งเสริมโครงการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นโครงการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย อันจะนําไปสู่การสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ให้กับชุมชนและ
สังคมในวงกว้าง ภาควิชาตะวันออกจึงให้ความสําคัญกับโครงการบริการวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ขอรับบริการ
5.2 ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนการบริการวิชาการ และผลของความสําเร็จของแผนงาน
5.2.1 สามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมได้บรรลุผลตามที่กําหนดไว้ในโครงการ (3 ตัวชี้วัด)

ค่าเป้าหมาย ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60

ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการบริการวิชาการ
ชื่อโครงการกิจกรรม
1. โครงการสนับสนุนบุคลากรไปบริการ
วิชาการแก่สังคม/ชุมชน (1 ตัวชี้วัด)
1.1 บุคลากรร้อยละ 60 ได้รับเชิญไปเป็น
กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ให้แก่
หน่วยงานภายนอก

การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมและผู้รับผิดชอบ
อนุมัติให้บุคลากรไปเป็นกรรมการ /ผู้ทรงคุณวุฒิ /
ที่ปรึกษา ให้แก่หน่วยงานภายนอก
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าภาควิชา

วันดําเนินงาน
ปีการศึกษา 2557

ค่าใช้จ่าย
แผ่นดิน
รายได้
-

การติดตาม/การประเมินผล
ผู้ติดตาม/ผู้จัดทํารายงานผล
ติดตามโดยหัวหน้าภาควิชา

ชื่อโครงการกิจกรรม

การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมและผู้รับผิดชอบ

วันดําเนินงาน

2. โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัย
Yokohama Shiritsu (2 ตัวชี้วัด)
2.1 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80
2.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ํากว่า 3.51

จัดโครงการให้นักศึกษามหาวิทยาลัย Yokohama
Shiritsu กับนิสิตภาควิชาภาษาตะวันออก ได้แลก
เปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการศึกษา วัฒนธรรม การใช้
ชีวิต การทํางาน ฯลฯ ในรูปแบบของการเสวนาและ
ออกสํารวจพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าภาควิชา

ปีการศึกษา 2557

ค่าใช้จ่าย
แผ่นดิน
รายได้
-

การติดตาม/การประเมินผล
ผู้ติดตาม/ผู้จัดทํารายงานผล

6. แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 หรือองค์ประกอบที่ 6)
6.1 ประเด็นวิเคราะห์ แหล่งสารสนเทศที่ใช้ในการวิเคราะห์แผน และบทสรุปของการวิเคราะห์
ภาควิชาภาษาตะวันออกส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออก เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของภาควิชา
6.2 ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และผลของความสําเร็จของแผนงาน
6.2.1 สามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมได้บรรลุผลตามที่กําหนดไว้ในโครงการ (2 ตัวชี้วัด)
ค่าเป้าหมาย ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. โครงการ “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี
มะแม 2558”
( 1 ตัวชี้วัด)
1.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ํากว่า 3.51

การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
และผู้รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ดําเนินงาน

1. จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงาม
รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของ
ภาควิชา
2. มอบของขวัญเพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่ทําชื่อเสียง
ให้แก่ภาควิชาและมอบเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่

ปีการศึกษา
2557

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน

รายได้
10,000

การติดตามและประเมินผล
ผู้ติดตาม/ผู้จัดทํารายงานผล
ติดตามโดยหัวหน้าภาควิชา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
และผู้รับผิดชอบ

2. โครงการ “วันดอกแก้วอําลาภาษาตะวันออก
(ช่อที่ 29-30)” (1 ตัวชี้วัด)
2.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่ต่ํากว่า 3.51

กรอบระยะเวลา
ดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าภาควิชา/คณะกรรมการประจําภาควิชา/
คณะกรรมการโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ
จัดกิจกรรมเพื่อให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่นิสิตชั้นปี
ที่ 4 ที่จะสําเร็จการศึกษาและให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้แสดง
มุทิตาจิตและกล่าวอําลาอาจารย์ เป็นการสร้างรากฐาน
วัฒนธรรมที่ดีในภาควิชา
ผู้รับผิดชอบ
นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน /ญี่ปุ่น และคณะกรรมการประจํา
ภาควิชา

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
รายได้

ปีการศึกษา
2557

การติดตามและประเมินผล
ผู้ติดตาม/ผู้จัดทํารายงานผล

ติดตามโดยหัวหน้าภาควิชา

7. แผนการเงินและงบประมาณ (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา หรือองค์ประกอบที่8)
7.1 ประเด็นวิเคราะห์ แหล่งสารสนเทศที่ใช้ในการวิเคราะห์แผน และบทสรุปของการวิเคราะห์
เพื่อให้การบริหารจัดการภาควิชาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ภาควิชาจําเป็นต้องพัฒนาสํานักงานภาควิชา ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และห้องพักอาจารย์ ให้มีครุภัณฑ์และวัสดุ
ที่เพียงพอและมีสมรรถนะ เอื้อให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างเต็มศักยภาพ
7.1.1 ภาควิชาร่วมกับโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ จัดสรรเงินรายได้ในการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ของภาควิชาให้สะดวกต่อการทํางาน
7.1.2 จัดทํางบประมาณและจัดสรรเงินรายได้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บุคลากร
7.2 ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนการเงินและงบประมาณ และผลของความสําเร็จของแผนงาน
7.2.1 สามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมได้บรรลุผลตามที่กําหนดไว้ในโครงการ (2 ตัวชี้วัด)

ค่าเป้าหมาย กว่าร้อยละ 60

ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการเงินและงบประมาณ
ชื่อโครงการกิจกรรม
1. โครงการจัดทํางบประมาณเงินรายได้
(2 ตัวชี้วัด)

การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมและผู้รับผิดชอบ
1. จัดทํางบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาภาษา
ตะวันออก ปีงบประมาณ 2557-2558

วันดําเนินงาน
ปีการศึกษา 2557

ค่าใช้จ่าย
งบแผ่นดิน
เงินรายได้

การติดตาม/การประเมินผล
ผู้ติดตาม/ผู้จัดทํารายงานผล
ติดตามโดยหัวหน้าภาควิชา

ชื่อโครงการกิจกรรม

การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมและผู้รับผิดชอบ

1.1 มีงบประมาณรายรับและรายจ่าย ภาควิชา
ภาษาตะวันออก ปีงบประมาณ 2557-2558
1.2 มีงบประมาณเงินรายได้ โครงการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ

2. จัดทํางบประมาณเงินรายได้ โครงการหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าภาควิชา/คณะกรรมการประจําภาควิชา/
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตรศิลป
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ

วันดําเนินงาน

ค่าใช้จ่าย
งบแผ่นดิน
เงินรายได้

การติดตาม/การประเมินผล
ผู้ติดตาม/ผู้จัดทํารายงานผล

8. แผนการประกันคุณภาพการศึกษา (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา หรือองค์ประกอบที่ 9)
8.1 ประเด็นวิเคราะห์ แหล่งสารสนเทศที่ใช้ในการวิเคราะห์แผน และบทสรุปของการวิเคราะห์
ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้เล็งเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกหลักสูตรของภาควิชาและถือว่าการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
8.1.1 ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
8.1.2 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตมีความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
8.13 ให้นิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
8.1.4 ดําเนินงานด้านประกันคุณภาพให้ครบถ้วน โดยควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และนําผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8.2 ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนการประกันคุณภาพการศึกษา และผลของความสําเร็จของแผนงาน
8.2.1 สามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมได้บรรลุผลตามที่กําหนดไว้ในโครงการ (2 ตัวชี้วัด)

ค่าเป้าหมาย ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60

ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนประกันคุณภาพการศึกษา
ชื่อโครงการกิจกรรม
1. โครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาภาษา
ตะวันออก “สานสัมพันธ์ตะวันออก สร้างทีม
สร้างงาน สู่ความสําเร็จ ครั้งที่ 3” (2
ตัวชี้วัด)

การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมและผู้รับผิดชอบ

วันดําเนินงาน

เพื่อเตรียมพร้อมจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของทั้ง 4 ปีการศึกษา 2557
หลักสูตร ของภาควิชาภาษาตะวันออก
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าภาควิชา/รองหัวหน้าภาคฝ่ายประกันคุณภาพ

ค่าใช้จ่าย
แผ่นดิน
-

รายได้
-

การติดตาม/การประเมินผล
ผู้ติดตาม/ผู้จัดทํารายงานผล
ติดตามโดยหัวหน้าภาควิชา

ชื่อโครงการกิจกรรม

การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมและผู้รับผิดชอบ

วันดําเนินงาน

ค่าใช้จ่าย
แผ่นดิน

รายได้

1.1 จํานวนของบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 3.51
หมายเหตุ : ตัวชี้วัดของแผนงาน หมายถึง เป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพทีต่ ั้งไว้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
ตัวชี้วัดของกิจกรรม/โครงการ หมายถึง เป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพที่ตั้งไว้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานของกิจกรรม/โครงการ

การติดตาม/การประเมินผล
ผู้ติดตาม/ผู้จัดทํารายงานผล

