แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561 ของภาควิชาภาษษตะวันออก
(กรอบระยะเวลา 1 สิงหาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561 ของภาควิชาภาษาตะวันออก เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 2565) ฉบับปรับปรุง ครอบคลุม ระยะเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2562 (รวม 14 เดือน) และใช้งบประมาณเงินรายได้ประจาปี 2562 โดย มี
รายละเอียดของแผนปฏิบัติงานประจาปี ดังนี้
1. แผนการบริหารและการจัดการ
1.1 ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะที่ 2 ฉบับปรับปรุง
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพการทางานของบุคลากรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และสร้างภาพลักษณ์อง๕กรให้มีความทันสมัยและเป็นสากล
- เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการทางาน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
1.2 ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนและค่าเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะที่ 2 ฉบับปรับปรุง
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ค่าเป้าหมาย.................................................................
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ค่าเป้าหมาย.................................................................
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ค่าเป้าหมาย.................................................................

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561 ของภาควิชาภาษาตะวันออก

1.3 ตารางแสดงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการบริหารและการจัดการ
กลยุทธ์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4

โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ประจาปีการศึกษา 2561

จัดทาแผนปฏิบัติการภาควิชา
ภาษาตะวันออกประจาปี
การศึกษา 2561

4

โครงการพัฒนาบุคลากร (ศึกษา เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรลาศึกษา
ต่อ ขอตาแหน่งทางวิชาการและ ต่อในระดับปริญญาเอกและ/
เพิ่มพูนศักยภาพ)
หรือขอตาแหน่งทางวิชาการ
และเข้าร่วมการประชุม/อบรม/
สัมมนา เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูน
ศักยภาพทางวิชาการและ
วิชาชีพ

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของโครงการ
มีแผนปฏิบตั ิการของภาควิชา
ที่ผู้รับผิด ชอบต่างๆ ร่วมกัน
จัดทาเพื่อใช้เป็นหลักในการ
บริหารหรือดาเนินงาน
กิจกรรมต่างๆ ของภาควิชา

การดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรม
คณะกรรมการร่วมกันจัดทา
แผนแผนปฏิบัติการภาควิชา
ภาษาตะวันออก ประจาปี
การศึกษา 2561

1 มีแผนอัตรากาลังของ
ภาควิชา
2 มีอาจารย์ลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกหรือ ขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ
3 บุคลากรได้รับอนุมตั ิให้เข้า
ร่วมประชุม/ อบรม/สัมมนา
ทางวิชาการ-วิชาชีพ
4 บุคลากรที่เข้าร่วมการ
ประชุม/อบรม รายงานผลการ
นาความรู้มาพัฒนางาน
5 มีบุคลากรที่สาเร็จ
การศึกษาปริญญาเอกกลับมา
ปฏิบัติงาน

1. จัดทาแผนอัตรากาลังเพื่อ
สนับสนุนให้บุคลากรลาศึกษา
ต่อในระดับปริญญาเอกและ/
หรือขอตาแหน่งทางวิชาการ
2. ส่งเสริมและอนุมตั ิให้
บุคลากรเข้าร่วมการประชุม/
อบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาและ
เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการ
และวิชาชีพ
3. กาหนดให้บุคลากรทีเ่ ข้า
ร่วมการประชุม/อบรม/
สัมมนารายงานผลการนา
ความรู้มาพัฒนาหรือบูรณา
การกับการทางาน

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ปีการศึกษา
2561

หัวหน้า
ภาควิชา/
คณะกรรมการ
ประจา
ภาควิชา

ปีการศึกษา
2561

หัวหน้า
ภาควิชา/
คณะกรรมการ
ประจา
ภาควิชา
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กลยุทธ์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการสานสัมพันธ์ตะวันออก สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สร้างทีม สร้างงาน สู่ความสาเร็จ คณาจารย์และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง เพื่อการขับเคลื่อน
นาพาหลักสูตรและภาควิชาให้
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของโครงการ
๑. จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
๒. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ากว่า
3.51

การดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรม
การสัมมนาแลกเปลีย่ น
ความคิดและประสบการณ์
เตรียมความพร้อมก่อนเปิด
ภาคเรียน

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ปีการศึกษา
2561

200,000

ประธาน
หลักสูตร
ศิลปศาสตร
บัณฑิต
สาขาวิชา
ภาษา
ตะวันออก

โครงการประชุมนิสิต ๔ ชั้นปี

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร การเรียนการสอน
กิจกรรมของหลักสูตรต่างๆ ใน
ภาควิชา การใช้ชีวิตและการ
เรียนในมหาวิทยาลัยอย่าง
ราบรื่น

๑. จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
๒. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ากว่า
3.51

การประชุมนิสิต ๔ ชั้นปี ให้รุ่น
พี่ รุ่นน้อง ทุกหลักสูตร ได้
พูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และเรียนรูซ้ ึ่ง
กันและกัน

ปีการศึกษา
๒๕๖๑

30,000

ประธาน
หลักสูตร
ศิลปศาสตร
บัณฑิต
สาขาวิชา
ภาษา
ตะวันออก

โครงการนิสิตพบอาจารย์ที่
ปรึกษา

นิสิตได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
แผนการเรียน การเข้าร่วม
กิจกรรม ทุนการศึกษาใน
ต่างประเทศต่างๆ ร่วมกันแก้ไข
ปัญหาที่พบระหว่างศึกษา

๑. จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
๒. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ากว่า
3.51

นิสิตเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา
๒๕๖๑

10,000

ประธาน
หลักสูตร
ศิลปศาสตร
บัณฑิต
สาขาวิชา
ภาษา
ตะวันออก
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กลยุทธ์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดและ
การดาเนินงานโครงการ/
ค่าเป้าหมายของโครงการ
กิจกรรม
๑.1 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ การประชุมนิสิตและผู้ปกครอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
นิสิตชั้นปีท่ี 1
๑.2 ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ตา่
กว่า 3.51

โครงการปฐมนิเทศนิสติ ใหม่
สานสายใยผู้ปกครอง ปี
การศึกษา ๒๕๖๑

เพื่อให้ผู้ปกครองทราบการ
ดาเนินการต่างๆ ของหลักสูตร
การจัดกิจกรรม กระบวนการ
จัดการศึกษา แนวทางการ
ดาเนินชีวิตของนิสิตใน
มหาวิทยาลัยที่ถูกต้องและ
หลักสูตรได้รับทราบความ
ต้องการและความคิดเห็นของ
ผู้ปกครอง

โครงการ Open House

เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร
(เชิงรับ) เกี่ยวกับการเรียนการ
สอน แผนการศึกษา การรับเข้า
ศึกษา ความโดดเด่นของ
หลักสูตร เป็นต้น ให้แก่
นักเรียนและผู้ปกครองที่เข้า
ร่วมงานเปิดบ้านมนุษยศาสตร์

๑.1 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
๑.2 ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ตา่
กว่า 3.51

โครงการแนะแนวการศึกษา

เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร
(เชิงรุก) เกี่ยวกับการเรียนการ
สอน แผนการศึกษา การรับเข้า
ศึกษา ความโดดเด่นของ
หลักสูตร เป็นต้น ให้แก่
อาจารย์ นักเรียน หรือผู้ที่สนใจ
ในโรงเรียนต่างๆ

๑.1 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
๑.2 ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ตา่
กว่า 3.51

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ปีการศึกษา
2561

5,000

ประธาน
หลักสูตร

นิสิตรุ่นพีบ่ อกเล่า
ประสบการณ์ตรงจากที่กาลัง
ศึกษาอยู่ให้กับนักเรียนหรือผู้ที่
สนใจในหลักสูตรได้รับทราบ
พร้อมตอบข้อซักถามต่างๆ

ปีการศึกษา
2561

5,000

ประธาน
หลักสูตร

อาจารย์ออกไปให้ข้อมูล
เกี่ยวกับหลักสูตร และนิสิตรุ่น
พี่บอกเล่าประสบการณ์ตรง
จากที่กาลังศึกษาอยู่ให้กับ
นักเรียนหรือผู้ที่สนใจใน
หลักสูตรได้รับทราบ พร้อม
ตอบข้อซักถามต่างๆ

ปีการศึกษา
2561

50,000

ประธาน
หลักสูตร

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561 ของภาควิชาภาษาตะวันออก

กลยุทธ์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกีย่ วกับ
หลักสูตรให้แก่ผู้ที่สนใจ เช่น
มหาวิทยาลัย องค์กร หน่วยงาน
บุคคล คณะบุคคล นักศึกษา ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศที่มี
การประสานสัมพันธ์กัน

โครงการจัดทาของทีร่ ะลึก

เพื่อมอบเป็นที่ระลึกให้กับ
มหาวิทยาลัย องค์กร หน่วยงาน
บุคคล คณะบุคคล นักศึกษา ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศที่มี
การประสานสัมพันธ์กัน

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของโครงการ

การดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรม
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
หลักสูตร

จัดทาของที่ระลึก

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ปีการศึกษา
2561

50,000

ประธาน
หลักสูตร

ปีการศึกษา
2561

50,000

ประธาน
หลักสูตร

2. แผนพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
2.1 ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะที่ 2 ฉบับปรับปรุง
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญและมีความสารมารถรอบด้าน
- เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สร้างคุณค่าเพิ่มเพิ่มให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญและความสามารถรอบด้าน
2.2 ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนและค่าเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะที่ 2 ฉบับปรับปรุง
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ค่าเป้าหมาย.................................................................
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ค่าเป้าหมาย.................................................................
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ค่าเป้าหมาย.................................................................
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2.3 ตารางแสดงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
กลยุทธ์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการมาตรฐานวิชาการ
ภาควิชาภาษาตะวันออก

3

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของโครงการ
เพื่อพัฒนาหลักสูตรและ
1.1 มีรายงาน มคอ. 3-4,5กระบวนการเรียนการสอนให้มี 6,7 ของรายวิชาและหลักสูตร
คุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
ที่เปิดสอนในปีการศึกษา
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2561
1.2 มีประมวลการสอน
รายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2561
วัตถุประสงค์

โครงการทวนสอบภาควิชาภาษา เพื่อพิจารณาทบทวนการจัดการ
ตะวันออก ภาคต้น การศึกษา
เรียนการสอนในภาคการศึกษา
2561
ที่ผ่านมา และนาผลการทวน
สอบไปปรับปรุงวิธีสอน รูปแบบ
การเรียนรู้ หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ของภาคการศึกษา
หรือปีการศึกษาถัดไป

๑.๑ จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
๑.๒ ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ตา่
กว่า 3.51

การดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรม
1. จัดทา มคอ. 3-4 และ 5-6
ของรายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2560
2. จัดทาประมวลการสอนของ
รายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2561
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

ประธาน
หลักสูตร

ปีการศึกษา
2561

ภาคต้น
ปีการศึกษา
๒๕๖๑

ผู้รับผิดชอบ

15,000

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

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561 ของภาควิชาภาษาตะวันออก

กลยุทธ์
3

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของโครงการ
โครงการทวนสอบภาควิชาภาษา เพื่อพิจารณาทบทวนการจัดการ ๒.๑ จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ตะวันออก ภาคปลาย ปี
เรียนการสอนในภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
การศึกษา 2561
ที่ผ่านมา และนาผลการทวน
๒.๒ ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจ
สอบไปปรับปรุงวิธีสอน รูปแบบ ของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ตา่
การเรียนรู้ หรือการประเมินผล กว่า 3.51
การเรียนรู้ของภาคการศึกษา
หรือปีการศึกษาถัดไป
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

การดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรม
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา

ระยะเวลา
ภาคปลาย
ปีการศึกษา
๒๕๖๑

งบประมาณ
(บาท)
15,000

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้า
ภาควิชา
ประธาน
หลักสูตร
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
โครงการ
หลักสูตร
ศิลปศาสตร
บัณฑิต
สาขาวิชา
ภาษา
ตะวันออก
ภาคพิเศษ
และอาจารย์ที่
ปรึกษา

3. แผนพัฒนาศักยภาพนิสิต
3.1 ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะที่ 2 ฉบับปรับปรุง
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญและมีความสารมารถรอบด้าน
- เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สร้างคุณค่าเพิ่มเพิ่มให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญและความสามารถรอบด้าน
3.2 ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนและค่าเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะที่ 2 ฉบับปรับปรุง
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ค่าเป้าหมาย.................................................................
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ค่าเป้าหมาย.................................................................
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ค่าเป้าหมาย.................................................................
แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561 ของภาควิชาภาษาตะวันออก

3.3 ตารางแสดงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพนิสิต
ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของโครงการ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นสิ ิต 1. มีนิสิตได้รับทุนทัศนศึกษา
สมัครชิงทุนทัศนศึกษา/ทุน
ทุนระยะสั้น ทุนแลกเปลี่ยนไป
แลกเปลีย่ นที่ต่างประเทศ
ศึกษาที่ประเทศจีน/ญี่ปุ่น
2. จัดโครงการศึกษาภาษาที่
2. มีนิสติ เข้าร่วมโครงการ
ประเทศจีน/ญี่ปุ่น
ศึกษาภาษาที่ประเทศจีน/
ญี่ปนุ่

กลยุทธ์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

3

โครงการส่งเสริมศักยภาพนิสติ

3

โครงการศึกษาภาษา ญี่ปุ่น / จีน พัฒนาทักษะทางด้านภาษา
ในประเทศ และต่างประเทศ
เรียนรู้วัฒนธรรม สังคม
ตลอดจนศึกษาสภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ของเจ้าของภาษาผ่าน
ประสบการณ์จริง เป็นการ
พัฒนาศักยภาพนิสติ และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ให้
ได้มาตรฐานสากล

การดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรม
1. รับสมัครนิสิตทีส่ นใจรับทุน
ทัศนศึกษา ทุนระยะสั้น ทุน
แลกเปลี่ยนไปศึกษาที่ประเทศ
จีน/ญี่ปุ่น
2. ดาเนินการคัดเลือกนิสิต
3. เสนอรายชื่อนิสิตผ่านคณะ
ไปยังกองวิเทศสัมพันธ์

๑.1 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ นิสิตเดินทางไปศึกษาภาษาใน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ต่างประเทศทั้งระยะสั้น และ
๑.2 ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจ
ระยะยาว
ของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ตา่
กว่า 3.51

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

ปีการศึกษา
2561

ปีการศึกษา
2561

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร
ปริญญาตรี/
โท/
หัวหน้า
ภาควิชา

800,000

โครงการ
หลักสูตร
ศิลปศาสตร
บัณฑิต
สาขาวิชา
ภาษาจีนและ
สาขาภาษา
ตะวันออก
ภาคพิเศษ

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561 ของภาควิชาภาษาตะวันออก

กลยุทธ์
3

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการนาชาวญีป่ ุ่นเยี่ยมชม
งานเกษตรแฟร์

5

โครงการสีส่ ถาบันสัมพันธ์จนี

5

โครงการการแข่งขันด้านทักษะ
ภาษาจีนและความรู้เกีย่ วกับ
ศิลปวัฒนธรรมจีน

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของโครงการ
เพื่อให้นิสิตพัฒนาความรู้
1 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ภาษาญี่ปุ่น และเพื่อให้นิสติ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ฝึกฝนให้เกิดความมั่นใจในการ 2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
พูดแสดงออกด้วยภาษาญี่ปุ่น ซึ่ง ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ากว่า
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องาน 3.51
อาชีพของนิสิตในอนาคต

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

ปีการศึกษา
2561

30,000 ประธาน

ตัวชี้วัดที่ 3. จานวนชุมชน
- ขออนุมัติโครงการบริการ
ผู้รับบริการ
วิชาการ
ค่าเป้าหมาย : จัด 1 ครั้งต่อปี - ประชาสัมพันธ์โครงการ และ
เตรียมจัดกิจกรรม
- จัดกิจกรรม
- ประเมินผล

ปีการศึกษา
2561

30,000

ตัวชี้วัดที่ 3. จานวนชุมชน
ผู้รับบริการ
ค่าเป้าหมาย : อย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง

ปีการศึกษา
2561

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์
ความรักสามัคคี ของนิสิต
สาขาวิชาภาษาจีน นิสิต
สาขาวิชาภาษาตะวันออก
(ภาษาจีนธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
การมีส่วนร่วมกันในการทา
กิจกรรม
2) เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่าง
สาขาวิชาภาษาจีน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ
นิสิตของอีกทั้งสามสถาบัน คือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ
สถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์
โดยใช้ภาษาจีนในการสาน
สัมพันธ์เครือข่ายระหว่างกัน
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้
พัฒนาทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาจีนอย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี

การดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรม
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้
นิสิตได้มโี อกาสนาภาษาญี่ปุ่น
ที่เรียนมาฝึกพูดถ่ายทอดและ
สนทนาโต้ตอบกับชาวญี่ปุ่น
โดยการนาชาวญี่ปุ่นเยีย่ มชม
งานเกษตรแฟร์

1. ขออนุมัติโครงการบริการ
วิชาการ
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ
และเตรียมจัดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

โครงการ
หลักสูตร
ศิลปศาสตร
บัณฑิต
สาขาวิชา
ภาษาจีนและ
สาขาภาษา
ตะวันออก
ภาคพิเศษ
ร่วมกับ
สถาบันขงจื๊อฯ

โครงการ
หลักสูตร
ศิลปศาสตร
บัณฑิต

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561 ของภาควิชาภาษาตะวันออก

กลยุทธ์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของโครงการ

ความสนใจและต้องการที่จะ
เรียนภาษาจีนมากขึ้น

5

โครงการนิสติ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เยี่ยมชม Huaqiao
University

1. เพื่อเยี่ยมชม Huaqiao
University
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้
ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน

ตัวชี้วัดที่ 3. จานวนชุมชน
ผู้รับบริการ
ค่าเป้าหมาย : จัด 1 ครั้งต่อ
ปี

การดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรม
3. จัดกิจกรรม
4. ประเมินผล

1. ขออนุมัติโครงการบริการ
วิชาการ
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ
และเตรียมจัดกิจกรรม
3. จัดกิจกรรม
4. ประเมินผล

ระยะเวลา

ปีการศึกษา
2561

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
สาขาวิชา
ภาษาจีนและ
สาขาภาษา
ตะวันออก
ภาคพิเศษ
ร่วมกับ
สถาบันขงจื๊อฯ
คณะกรรมการ
ประจาภาค
วิชาและคณะ
กรรมการ
ดาเนินงาน
โครงการ
หลักสูตร
ศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขา
วิชาภาษาจีน
และสาขาวิชา
ภาษาตะวัน
ออก ภาค
พิเศษ ร่วมกับ
สถาบันขงจื๊อฯ

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561 ของภาควิชาภาษาตะวันออก

กลยุทธ์
2 และ 5

5

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการให้ทุนการเรียนภาษาและ 1. เพื่อให้นิสิต มหาวิทยาลัย
วัฒนธรรมจีนของสถาบันขงจื๊อ
เกษตรศาสตร์ มีความรู้ความ
เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมจีน
2.เพื่อให้นิสติ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ สามารถใช้
ภาษาจีนไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนและชีวิตประจาวันได้

โครงการบรรยายทางวิชาการด้าน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน

1.เพื่อส่งเสริมสถาบันขงจื๊อฯ ให้
เป็นเวทีแห่งการแลกเปลีย่ น
ความรู้และประสบการณ์
2. เพื่อให้เผยแพร่ความรู้ด้าน
จีนศึกษาให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วม
ฟัง

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของโครงการ
ตัวชี้วัดที่ 3. จานวนชุมชน
ผู้รับบริการ
ค่าเป้าหมาย : จัด 2 ครั้งต่อ
ปี

การดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรม
- ขออนุมัติโครงการบริการ
วิชาการ
- ประชาสัมพันธ์โครงการ และ
เตรียมจัดกิจกรรม
- จัดกิจกรรม
- ประเมินผล

ตัวชี้วัดที่ 3. จานวนชุมชน
ผู้รับบริการ
ค่าเป้าหมาย : จัด 3 ครั้งต่อ
ปี

-ขออนุมัติโครงการบริการ
วิชาการ
- ประชาสัมพันธ์โครงการ และ
เตรียมจัดกิจกรรม
- จัดกิจกรรม
- ประเมินผล

ระยะเวลา
ส.ค. 61 –
พ.ค. 62

ส.ค. 61 –
พ.ค. 62

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
โครงการ
หลักสูตร
ศิลปศาสตร
บัณฑิต
สาขาวิชา
ภาษาจีนและ
สาขาภาษา
ตะวันออก
ภาคพิเศษ
ร่วมกับ
สถาบันขงจื๊อฯ
-

โครงการ
หลักสูตร
ศิลปศาสตร
บัณฑิต
สาขาวิชา
ภาษาจีนและ
สาขาภาษา
ตะวันออก
ภาคพิเศษ
ร่วมกับ
สถาบันขงจื๊อฯ

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561 ของภาควิชาภาษาตะวันออก

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของโครงการ
๑.1 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
๑.2 ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ตา่
กว่า 3.51

การดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรม

โครงการวันแรกพบ ปีการศึกษา ส่งเสริมการทากิจกรรมทานุ
๒๕๖๑
บารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม
ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง

๑.1 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
๑.2 ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ตา่
กว่า 3.51

โครงการเสริมสร้างความรู้
วัฒนธรรมจีนผ่านการอ่าน
หนังสือนอกเวลาเชิงสห
วิทยาการ ภาคต้น ปีการศึกษา
๒๕๖๑

๑.1 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
๑.2 ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ตา่
กว่า 3.51

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการนานิสิต ทัศนศึกษา / ดู
งาน / เข้าร่วมงาน / อบรม /
วิจัย

เสริมความรู้เชิงสหวิทยาการใน
ศาสตร์ต่างๆ นอกเหนือจากการ
เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะ
ภาษาจีน เช่น ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์ การเกษตร
ศาสนา เป็นต้น

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ปีการศึกษา
2561

30,000

โครงการ
หลักสูตร
ศิลปศาสตร
บัณฑิต
สาขาวิชา
ภาษาจีนและ
สาขาภาษา
ตะวันออก
ภาคพิเศษ

นิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคนจะต้อง
เข้าฐานกิจกรรมนันทนาการ
ต่างๆ เพื่อทากิจกรรมร่วมกับ
รุ่นพี่

ปีการศึกษา
2561

30,000

ให้นิสิตอ่านหนังสือนอกเวลาที่
อาจารย์กาหนดในแต่ละภาค
การศึกษา และสอบวัดความรู้
ความเข้าใจที่ได้รับจากการ
อ่าน

ปีการศึกษา
2561

5,000

โครงการ
หลักสูตร
ศิลปศาสตร
บัณฑิต
สาขาวิชา
ภาษาจีนและ
สาขาภาษา
ตะวันออก
ภาคพิเศษ
โครงการ
หลักสูตร
ศิลปศาสตร
บัณฑิต
สาขาวิชา
ภาษาจีนและ
สาขาภาษา
ตะวันออก
ภาคพิเศษ

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561 ของภาควิชาภาษาตะวันออก

กลยุทธ์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของโครงการ

การดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรม

ให้นิสิตอ่านหนังสือนอกเวลาที่
อาจารย์กาหนดในแต่ละภาค
การศึกษา และสอบวัดความรู้
ความเข้าใจที่ได้รับจากการ
อ่าน

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ปีการศึกษา
2561

5,000

โครงการ
หลักสูตร
ศิลปศาสตร
บัณฑิต
สาขาวิชา
ภาษาจีนและ
สาขาภาษา
ตะวันออก
ภาคพิเศษ

๑.1 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ นิสิตร่วมทากิจกรรมกับ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
วิทยากรชาวต่างชาติ
๑.2 ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ตา่
กว่า 3.51

ปีการศึกษา
2561

150,000

๑.1 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ นิสิตร่วมทากับกิจกรรมกับ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
อาจารย์และบุคลากร
๑.2 ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ตา่
กว่า 3.51

ปีการศึกษา
2561

400,000

โครงการ
หลักสูตร
ศิลปศาสตร
บัณฑิต
สาขาวิชา
ภาษาจีนและ
สาขาภาษา
ตะวันออก
ภาคพิเศษ
โครงการ
หลักสูตร
ศิลปศาสตร
บัณฑิต
สาขาวิชา
ภาษาจีนและ

โครงการเสริมสร้างความรู้
วัฒนธรรมจีนผ่านการอ่าน
หนังสือนอกเวลาเชิงสห
วิทยาการ ภาคปลาย ปี
การศึกษา ๒๕๖๑

เสริมความรู้เชิงสหวิทยาการใน
ศาสตร์ต่างๆ นอกเหนือจากการ
เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะ
ภาษาจีน เช่น ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์ การเกษตร
ศาสนา เป็นต้น

๑.1 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
๑.2 ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ตา่
กว่า 3.51

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร

เสริมความรู้เชิงสหวิทยาการใน
ด้านต่างๆ นอกเหนือจากการ
เรียนรู้การสอนในห้องเรียน เช่น
วัฒนธรรมด้านอาหารการกิน
วัฒนธรรมการใช้ชีวิต วัฒนธรรม
การทางาน เป็นต้น

โครงการสานสายใยร่วมใจ
ตะวันออก

สร้างความคุ้นเคยและ
ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์
และนิสติ พัฒนาความรู้
ความสามารถในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561 ของภาควิชาภาษาตะวันออก

กลยุทธ์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของโครงการ

การดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรม

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
สาขาภาษา
ตะวันออก
ภาคพิเศษ

โครงการดอกแก้วอาลาภาษา
ตะวันออก

เพื่อให้นิสิตได้แสดงมุทิตาจิตแก่
อาจารย์ และให้อาจารย์ได้ให้
โอวาทแก่นิสิตก่อนเข้าสู่โลกของ
การทางานและการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ

๑.1 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
๑.2 ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ตา่
กว่า 3.51

นิสิตและอาจารย์จะพูดคุย
แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ ความรู้สึก และ
ประสบการณ์ก่อนที่จะออกไป
ทางานรับใช้สังคมในอนาคต

ปีการศึกษา
2561

30,000

โครงการ
หลักสูตร
ศิลปศาสตร
บัณฑิต
สาขาวิชา
ภาษาจีนและ
สาขาภาษา
ตะวันออก
ภาคพิเศษ

4. แผนพัฒนาและสร้างงานวิจัย
4.1 ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะที่ 2 ฉบับปรับปรุง
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม
- เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมนุษยศาสตร์
4.2 ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนและค่าเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะที่ 2 ฉบับปรับปรุง
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ค่าเป้าหมาย.................................................................
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ค่าเป้าหมาย.................................................................
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ค่าเป้าหมาย.................................................................
4.3 ตารางแสดงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาและสร้างงานวิจัย
แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561 ของภาควิชาภาษาตะวันออก

กลยุทธ์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์
และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
หรือวิจัย

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของโครงการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือ มีวารสารจีนศึกษาทีล่ งตีพิมพ์
วิจัย
บทความทางวิชาการและวิจยั
2 ฉบับ
วัตถุประสงค์

โครงการสนับสนุนการทางาน
1. มีโครงการสนับสนุน
วิจัย ตีพิมพ์ นาเสนอและเข้า
งบประมาณการวิจยั ภาควิชา
ร่วมสัมมนาทางวิชาการหรือวิจัย ภาษาตะวันออก ปีการศึกษา
2560
2. สนับสนุนให้อาจารย์ของ
ภาควิชาตีพิมพ์ นาเสนอและ/
หรือเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ
หรือวิจัยในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

1. มีโครงการวิจัยทีไ่ ด้รับงบ
สนับสนุนการวิจัยจากภาควิชา
2. มีผลงานตีพิมพ์ นาเสนอ
และ/หรืออาจารย์ของ
ภาควิชาเข้าร่วมสัมมนาทาง
วิชาการหรือวิจัยในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

การดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรม

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ปีการศึกษา
2561

70,000

หัวหน้า
ภาควิชา

ปีการศึกษา
2561

40,000

หัวหน้า
ภาควิชา/
คณะกรรมการ
ประจา
ภาควิชา

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดของแผนงาน หมายถึง เป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพที่ตั้งไว้เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน
ตัวชี้วัดของกิจกรรม/โครงการ หมายถึง เป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพที่ตั้งไว้เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานของกิจกรรม/โครงการ

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561 ของภาควิชาภาษาตะวันออก

