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รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report)

ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ประจําปการศึกษา 2555
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( 1 มิถุนายน 2555 – 30 พฤษภาคม 2556)

คํานํา
ภาควิชาภาษาตะวันออกประกอบดวย 2 หลักสูตรสาขาวิชาคือสาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุน ไดรับอนุมัติแตงตั้งขึ้นเมื่อปการศึกษา 2553 เปนการบริหารจัดการภายใตการควบคุมดูแลของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง( Self Assessment Report) ตาม
เกณฑของสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อเปนการประเมินผลการ
ดําเนินงานของภาควิชาประจําปการศึกษา 2555
องคประกอบที่ใชในการประเมินตนเองมี 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนดําเนินงาน มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน มาตรฐานที่
3 มาตรฐานดานการพัฒนานักศึกษา มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการบริการวิชาการแกสงั คม
เนื่องจากภาควิชา เปนหนวยงานที่เ พิ่ง ไดรับ การอนุมัติและจัดตั้งขึ้นในภายหลัง ประกอบดวย 2
หลักสูตรสาขาวิชา ไดแก หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยและหลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุน ทําใหการรวบรวม
ขอมูล บางองคป ระกอบยังไมบ รรลุตามเปาหมายที่คาดไว อยางไรก็ตามภาควิชาภาษาตะวันออก จะได
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอไป

(นางศิริพร คําขาด)
หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันออก
30 พฤษภาคม 2556
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บทที่ 1
ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน
1. ประวัติความเปนมาโดยยอ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย ไดรับการเปลี่ยนมาจาก โปรแกรมวิชาภาษาไทยซึ่งเดิม
คือ หมวดวิชาภาษาไทย และภาควิชาภาษาไทย โดยเริ่มสอนภาษาไทยเปนวิชาพื้นฐานใหแกนักศึกษาของ
โรงเรียนฝกหัดครูอุตรดิตถ จนกระทั่งปการศึกษา 2511 ยกฐานะขึ้นเปนวิทยาลัยครูอุตรดิตถ จึงเปดสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง(ป.กศ.สูง)วิชาเอกภาษาไทย
ขณะนั้นภาควิชาภาษาไทย
รับผิดชอบการสอนทั้งวิชาภาษาไทยพื้นฐานวิชาโทภาษาไทย และวิชาเอกภาษาไทย สาขาวิชาการศึกษา
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จนกระทั่งป พ.ศ. 2521 จึงเปดการเรียนการสอนวิชาเอกภาษาไทยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
การศึกษา (ครุศาสตรบัณฑิต) เปนรุนแรกสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิชาเอกภาษาไทย ซึ่งเรียน
เฉพาะวันเสาร – อาทิตย ตอมาป พ. ศ. 2524 จึงเปดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
การศึกษา วิชาเอกภาษาไทย (ค.บ.ภาษาไทย) ภาคปกติเปนรุนแรกมีนักศึกษา 47 คน และในปพ.ศ. 2542
เปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษา
วิชาเอกภาษาไทยตามโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น (กศ.พท.)
พ.ศ. 2540 สถาบันราชภัฏอุตรดิตถมีนโยบายปรับเปลี่ยนการบริหารจากภาควิชาซึ่งทําหนาที่
บริหารหลายดาน มาเปนโปรแกรมวิชาโดยมุงเนนเรื่องบริหารวิชาการเปนหลัก ภาควิชาภาษาไทยจึงเปลี่ยน
ชื่อเปนโปรแกรมวิชาภาษาไทย จัดการเรียนการสอนวิชาเอกภาษาไทย สายวิชาการศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต)
ตอมา พ.ศ.2545 สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ มีนโยบายวาแตละโปรแกรมวิชาของแตละคณะควรเปด
สอนและผลิตบัณฑิตใหตรงตามสายวิชา ดังนั้นโปรแกรมวิชาภาษาไทยจึงเปดรับสาขาศิลปศาสตร
(ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย) ปจจุบัน (พ.ศ.2545) มีนักศึกษาสาขาศิลปศาสตรวิชาภาษาไทยจํานวน 4 รุน
รวมนักศึกษา 76 คน
พ.ศ. 2547 คณะครุศาสตรไดประสานงานความรวมมือเพื่อเปดการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาเอก
ภาษาไทยสาขาวิชาการศึกษา ระดับปริญญาตรี 5 ปเปนรุนแรก จํานวนนักศึกษา 59 คนและในป พ.ศ. 2548
มีนักศึกษาเขาศึกษาจํานวน 21 คน
พ.ศ. 2548 มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงานมหาวิทยาลัยในดานการบริหารงานวิชาการ
โปรแกรมภาษาไทยไดปรับเปลี่ยนเปนหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชามนุษยศาสตร มีหนาที่
รับผิดชอบการสอนภาษาไทยพื้นฐานในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับนักศึกษาทุกวิชาเอก สอนวิชาภาษาไทย
ในกลุมวิชาเลือกเสรี และสอนหมวดวิชาเฉพาะดาน (วิชาเอก) ภาษาไทย ทั้งในสาขาศิลปศาสตรและสาขาวิชา
การศึกษา
พ.ศ. 2554 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก มีหนาที่รบั ผิดชอบการสอน
ภาษาไทยพื้นฐานในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับนักศึกษาทุกวิชาเอก สอนวิชาภาษาไทยในกลุมวิชาเลือกเสรี
และสอนหมวดวิชาเฉพาะดาน (วิชาเอก) ภาษาไทย ทั้งในสาขาศิลปศาสตรและสาขาวิชาการศึกษาทั้งยังจัดทํา
แผนการสอนนักศึกษาตางชาติ (จีน) เพื่อรองรับนักศึกษาจีนที่เรียนเอกภาษาไทย
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุน เดิมเปนกลุมวิชาในภาคภาษาตางประเทศ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร โดยเปดสอนเปนวิชาเลือกเสรีและวิชาพื้นฐานภาษา และในปเดียวกัน ไดมีอาสาสมัคร (เลือก)
ชาวญี่ปุนมาปฏิบัติในโครงการนิเทศของProf.Horiuchi รับเงินเดือนในอัตราเทาปริญญาตรีจากสถาบันฯและ
ในโครงการดังกลาวก็ไดสืบเนื่องมาทุกป
ทางสถาบันฯ ไดรับ 2539 นอกจากนี้ในปความรวมมือจากองคกร JICA สงผูเชี่ยวชาญ Ms.Miyuki
Harada มาปฏิบัติงาน ป โดยองคกรดังกลาวเปนผูอ อกคาใชจายทั้งหมด นอกจากนั้นยังไดมีนกั ศึกษา 2
แลกเปลี่ยน ไทย– ญี่ปุน ไปศึกษาตอประเทศญีป่ ุนโดยทุนรัฐบาลญีป่ ุนและรับนักศึกษาญีป่ ุนมาศึกษาใน
สถาบัน
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ตอมาในปการศึกษา 2543– 2545 ป และป 1 ไดเปดอบรมในโครงการอบรมวิชาภาษาญี่ปุน 2544
–ทางโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุนเตรียมการสําหรับการเปดวิชาเอกภาษาญีป่ ุนในระดับปริญญาตรี
2546
เปนปแร 2547 กสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาญี่ปุน ซึง่ เริ่มเปดสอนในปการศึกษาหลัก
ในปการศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุน ไดเปลี่ยนสถานะเปนหลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุน 2548
สังกัดโปรแกรมวิชามนุษยศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและในปการศึกษาดังกลาวยังได
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรสถาบันราชภัฏฯ เดิมเปนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขา
ภาษาญี่ปุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เพื่อใชจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาในปการศึกษา 2549
เปนปแรก 2550 ชั้นปและจบการศึกษาในปการศึกษา 4 เปนปแรก จนถึงปจจุบันโดยมีนักศึกษาครบ
ปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถมีนโยบายยกเลิกโปรแกรมวิชาฯ และจัดตั้งภาควิชา
ขึ้นเพื่อการบริหารจัดการ การดําเนินการในหลักสูตรใหบรรลุตามพันธกิจของหลักสูตรใหมปี ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
อีกทั้งเปนการลดขั้นตอนในการดําเนินงานของหลักสูตรในดานตางๆ ซึ่งเดิมหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาไทยและหลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุน สังกัดโปรแกรมวิชามนุษยศาสตร โดยไดดําเนินงานของ
หลักสูตรอยางตอเนื่อง เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถมีนโยบายจัดตั้งภาควิชา หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
และหลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุนซึ่งเปนหลักสูตรสาขาวิชาที่มีลกั ษณะคลายคลึงกันคือจัดการเรียนการสอน
ดานภาษาใกลเคียงกันคือภาษาของชาวตะวันออก ทั้งสองหลักสูตรสาขาวิชาจึงไดประชุมรวมกับผูบริหารคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและมีมติจัดตัง้ ภาควิชาภาษาตะวันออก
ซึ่งประกอบดวยหลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาไทยและหลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุน ซึ่งเปนผลใหการบริหารงานวิชาการทัง้ ด 4านคือ ดานการเรียน
การสอน ดานการบริการวิชาการ ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัยดําเนินไปในทิศทางเดียวกันได

2. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจและเปาประสงค
ปรัชญา
เขาใจภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก บงบอกภูมิปญ
 ญา นําสูการพัฒนาทองถิ่น
วิสัยทัศน
มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถดานภาษาตะวันออก ศึกษาวิจัยภาษา นําความรูไป
ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศได มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีคุณธรรมจริยธรรม ภูมิ
ปญญาเพื่อพัฒนาตนเอง ทองถิ่นและสังคม
พันธกิจ
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1. การจัดการดานการเรียนการสอนโดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ
2. การวิจัย สรางองคความรูเ พื่อทองถิ่น
3. การบริการวิชาการสูทองถิ่น
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
วัตถุประสงค
1.ผลิตบัณฑิตใหมีความรูทางดานภาษาตะวันออกควบคูกบั การสงเสริมใหเกิดคุณธรรม
จริยธรรมในตนเอง
2.ผลิตบัณฑิตใหมที ักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.จัดการเรียนการสอน พัฒนาการเรียนการสอนดานภาษาใหมีมาตรฐาน
4.สนับสนุนการนําภาษา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาตะวันออกไปใชเพื่อพัฒนาตนเอง ทองถิ่นและ
สังคม
5.ใหบริการดานภาษาตะวันออกแกทองถิ่นและสังคม
6.จัดทําเอกสารการสอน ตําราและดําเนินการวิจัยดานภาษาตะวันออกเพื่อใชในการเรียนการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพ
3.โครงสรางองคกร คณะกรรมการบริหารภาควิชา
3.1 โครงสรางการบริหารงานของภาควิชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณบดี

รองคณบดีฝาย
วิชาการ

รองคณบดีฝาย
บริหาร

รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา

ผูชวยคณบดีฝาย
วิจัยและบริการ

หัวหนา
สํานักงานคณบดี

หัวหนาภาควิชา
ภาษาตะวันออก

กลุมงานบริหารและธุรการ
กลุมงานบริการการศึกษา
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3.2 โครงสรางองคกร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณบดี

ภาควิชาภาษาตะวันออก
ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุน

สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

กลุมงานบริหารและธุรการ
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ขอมูลบุคลากร
1. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
ลําดับ

รายชื่อ

1.

รศ.กิ่งแกว เพ็ชรราช

2.

นางปยะนุช เส็งชา

3.

นายสุริยา คํากุนะ

4.

นางสาวปาริชาต กัณฑาทรัพย

5.

นางสาววิลาวัณย วิษณุเวคิน

6.

นางสาวอลิศรา แกวชะเนตร

7.

นางสาวพรรณรัตน หวังเอื้ออัตตชน

8.

นางสาวยมลภัทร ภัทรคุปต

9.

นายวาริด เจริญราษฏร

10.

นางสาวจิราภรณ ภูเทศ

11.

นางสาวสุภัคกาญจน จิวาลักษณ

รวม

คุณวุฒิ
(วุฒิการศึกษา)

สถานภาพ

กศ.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
กศ.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)
พธ.บ. (การสอนภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)

อาจารยขาราชการ
เกษียณอายุราชการ
อาจารยขาราชการ

ศศ.บ. (ภาษาไทย)
อ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)

จํานวน
อาจารย
ประจํา
ทั้งหมด
1

อาจารย
ประจําที่
ปฏิบัติงาน
จริง*
0

1

1

อาจารยประจํา

1

1

อาจารยประจํา
ลาศึกษาตอ วันที่ 1
เม.ย. 54
อาจารยประจํา

1

0

1

1

อาจารยประจํา

1

1

อาจารยประจํา

1

1

อาจารยประจํา

1

1

อาจารยประจํา

1

1

อาจารยประจํา

1

1

อาจารยประจํา
ลาศึกษาตอ วันที่ 1
มิ.ย. 52

1

0

11

8
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2. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุน
ลําดับ

รายชื่อ

คุณวุฒิ
(วุฒิการศึกษา)

สถานภาพ

1.

นายวัชรชัย ขอบเหลือง

ศศ.บ.ภาษาญี่ปุน
ศศ.ม.ญี่ปุนศึกษา

2.

นางศิริพร คําขาด

3.
4.

นางสาววรารัตน สีทินัน
Mrs.Yohko Sakakibara

ศศ.บ. ภาษาญี่ปุน
M.A. (Japanese Literature)
ศศ.บ. ภาษาญี่ปุน
M.A. (Japanese Literature)

อาจารย
ขาราชการ
ลาศึกษาตอ
วันที่ 1 เม.ย. 55
อาจารย
ขาราชการ
อาจารยพิเศษ
ผูเชี่ยวชาญ
ชาวตางชาติ

จํานวน
อาจารย
ประจํา
ทั้งหมด
1

อาจารย
ประจําที่
ปฏิบัติงาน
จริง*
0

1

1

1
1

0.5
1

4

2.5

รวม

* อาจารยปฏิบัตงิ านจริง : อาจารยปฏิบัตงิ าน 6 เดือนไมถึง 9 เดือน นับเปน 0.5 คน อาจารยที่ปฏิบัติงาน
จริง 9 เดือนขึ้นไป นับ 1 คน (หากลาศึกษาตอ หรือเขาทํางานใหมปฏิบัตงิ านไมถึง 6 เดือน นับเปน 0 คน)
รวมอาจารยทั้งหมดจํานวน 15 คน
รวมอาจารยปฏิบัติงานจริงจํานวน 11 คน
1. ขอมูลสรุปวุฒิการศึกษา ของอาจารยในภาควิชา
สาขาวิชา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท

1. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
2. หลักสูตรสาขาวิชาญี่ปุน
รวม

0
1
1

ปริญญา
เอก

รวม

-

11
4
15

11
3
14

2. ขอมูลสรุปตําแหนงทางวิชาการของอาจารยในภาควิชา
สาขาวิชา
ตําแหนงทางวิชาการ
ศาสตราจารย

1. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
2. หลักสูตรสาขาวิชาญี่ปุน
รวม

-

รอง
ผูชวย
อาจารย
ศาสตราจารย ศาสตราจารย

1
1

-

10
4
14

รวม

11
4
15
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3. ขอมูลนักศึกษา
สาขาวิชา

จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4 ชั้นปที่ 5

1. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
- ภาคปกติ
- ภาคพิเศษ
2. หลักสูตรสาขาวิชาญี่ปุน
- ภาคปกติ
- ภาคพิเศษ
รวม

รวม

37
-

31
-

21
-

20
-

-

109
-

15
-

9
-

7
-

14
-

3
-

48
142

4. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2555
ประเภทงบ
งบประมาณแผนดิน
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
81,500
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุน
61,625
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น
143,125

งบบํารุงการศึกษา

รวม

18,500
18,375

100,000
80,000

36,875

180,000
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5. สรุปผลการดําเนินงานตามผลการประเมินและแผนการพัฒนาอันสืบเนื่องมาจากการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน
ป 2554/คะแนน

แผนการพัฒนา

1.4

1

จัดทํางานวิจัยและงาน
สรางสรรค

2.1

5

ทุกหลักสูตรมีการ
ดําเนินงานใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

2.6

5

ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่
สงเสริมทักษะการเรียนรู
ดวยตนเอง และการให
ผูเรียนไดเรียนรูจากการ

ผลการดําเนินการจาก
แผนพัฒนา

งานวิจัยและงาน
สรางสรรคจํานวน 2
เรื่องจากจํานวน
อาจารยทงั้ หมด 13
ทาน
ทุกหลักสูตรมีการ
ดําเนินงานใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับ
อุดมศึกษา และ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติอยางครบถวน
ทุกหลักสูตรมีรายวิชา
ที่สงเสริมทักษะการ
เรียนรูดวยตนเอง และ
การใหผูเรียนไดเรียนรู

ผลการดําเนินงานป
2555/
คะแนน
5

5

5

14

2.9

5

3.1

5

5.1

5

5.2

5

ปฏิบัติทั้งในและนอก
หองเรียนหรือจากการทํา
วิจัย
พัฒนานักศึกษาใหมีทักษะ
ความรูในทุกดานเพือ่ ให
สามารถทํางานใน
หนวยงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

จากการปฏิบัติทงั้ ใน
และนอกหองเรียนหรือ
จากการทําวิจัย
ภาควิชามี
กระบวนการพัฒนา
นักศึกษาใหมีทักษะ
ความรูในทุกดาน
เพื่อใหสามารถทํางาน
ในหนวยงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
มีคําสัง่ แตงตัง้ อาจารยที่ มีคําสั่งแตงตัง้ อาจารย
ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษา ที่ปรึกษาเพื่อให
ทางวิชาการและแนะแนว คําปรึกษาทางวิชาการ
การใชชีวิตแกนักศึกษา
และแนะแนวการใช
ชีวิตแกนักศึกษา
มีการบริการวิชาการแก มีการบริการวิชาการ
สังคมและบูรณาการงาน แกสังคมและบูรณา
บริการทางวิชาการแก
การงานบริการทาง
สังคมกับการเรียนการสอน วิชาการแกสังคมกับ
และการวิจัย
การเรียนการสอนและ
การวิจัย
มีแผนการการบริการ
ดําเนินการตาม
วิชาการแกสังคม
แผนการการใหบริการ
ทางวิชาการแกสงั คม

1

4

2

5

15

บทที่ 2
ผลการประเมินตนเอง
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
ภาควิชาภาษาตะวันออกประกอบดวย หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยและหลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุน
ซึ่งเปนหลักสูตรสาขาวิชาที่มีลักษณะคลายคลึงกันคือจัดการเรียนการสอนดานภาษาใกลเคียงกันคือภาษาของ
ชาวตะวันออก สามารถบูรณาการศาสตรทางภาษา ที่มีความหลากหลายทางวิชาการ ดานภาษาตะวันออก
เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผูเ รียน เพื่อการพัฒนาสังคม และทองถิ่น
จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
หลักสูตรตางๆในภาควิชาภาษาตะวันออก มีเปาหมายที่ตองการบูรณาการศาสตรทางภาษา สงเสริม
การเรียนรู พรอมทั้งพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อใหเปนที่รูจักแพรหลายในสังคม ตามปรัชญา และปณิธานของ
หลักสูตรที่มุงผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นซึ่งเปนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
ภาควิชาภาษาตะวันออก เปดโอกาสใหห ลัก สูต รตางๆในภาควิ ชามีสวนรวมในการกําหนดแผน
ยุทธศาสตร วัตถุประสงค และการดําเนินงาน โดยการบูรณาการศาสตร หลอมรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
โดยมีแนวปฏิบัติเพื่อตองการยกระดับองคความรูใหเปนไปในลักษณะสากล

ตัวบงชี้ที่ 1. 4 : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่นหรือเพื่อทองถิ่น (.มรอ)
ชนิดของตัวบงชี้
ขอมูลที่ใช
วิธกี ารคํานวณ

:
:

ผลลัพธ
ปการศึกษา

ผลรวมของโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค
บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่นหรือเพื่อทองถิ่น
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

เกณฑการประเมิน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน

X 100
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ผลการดําเนินงาน
หนวย

ตอ

กก

โครงการวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่นหรือทองถิ่น

เรื่อง

2

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

คน

15

รอยละงานวิจัยเพื่อทองถิ่น ตอจํานวนอาจารยประจํา

รอยละ

13.33333 #DIV/0!

การคํานวนคะแนน
ผลการดําเนินงานของหนวยงาน

13.3333

คาคะแนนเต็ม 5

30

ผลคะแนนหนวยงาน

ผลประเมินปที่แลว
เปาหมายปนี้
เปาหมายปตอไป
ผลการประเมินตนเอง
ผลการดําเนินการ
13.33

#DIV/0!
30

2.22222 #DIV/0!

รอยละ9.524 คะแนน 1.58
รอยละ 10
รอยละ 15

คะแนนประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

แนวทางในการพัฒนาในปตอไป (โครงการ/สิ่งที่ภาควิชาคาดวาจะทําเพือ่ การพัฒนาในปถัดไป)

สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยในภาควิชาทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมปิ ญญา
ทองถิ่นหรือเพื่อทองถิ่น
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่นหรือเพื่อทองถิ่น
ลําดับ
งานวิจัย
ผูวิจัย
วันเดือนป
ที่แลวเสร็จ
1 การศึกษาระบบเสียงภาษาไทยถิ่นใต
อาจารยวาริด เจริญราษฎ
กุมภาพันธ 2556
อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี
2 การศึกษาวิเคราะหขอผิดพลาดในการ
อาจารยอลิศรา แกวชะเนตร
มีนาคม 2556
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เขียนสะกดคําของนักศึกษาจีนทีเ่ รียน
วิชาเอกภาษาไทยชั้นปที่ 4 คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

องคประกอบที่ การผลิตบัณฑิต 2
จุดแข็ง
เนื่องจากภาควิชาภาษาตะวันออก เปนศาสตรที่เกี่ยวกับการใชภาษา มีความหลากหลายในศาสตร
ทางวิชาการของ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุน ซึ่งทั้ง 2
หลักสูตรเนนใหผูเรียนรู เขาใจในดานภาษาและสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพโดยการเรียนรูดวยการ
ปฏิบัติจริงสามารถนําไปใชไดจริงโดยเฉพาะหลักสูตรสาขาภาษาญี่ปุนไดเชิญอาจารยผูสอนชาวญี่ปุนมาสอน
เพื่อใหนักศึกษาไดทักษะภาษาจากเจาของภาษาโดยตรง สาขาภาษาไทยก็เนนใหผูเรียนมีความชํานาญในดาน
ภาษา สามารถนําไปใชไดอยางมีป ระสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตของภาควิชาภาษาตะวันออก จึงอาศัย
ความสามารถของคณาจารยประจําภาควิชา รวมทั้งตํารา เอกสาร ทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนการสอน
รวมทั้งโครงสรางรายวิชาในแตละหลักสูตรก็สนับสนุนซึ่งกันและกัน
แนวทางการเสริมจุดแข็ง
องคความรู อยางกระบวนการจัดการเรียนการสอนนั้น โครงสรางรายวิชา มีความสอดคลองกับ
สมบูรณที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชผูเรียนเปนศูนยกลาง นักศึกษามีโอกาสไดรับประสบการณ
) ตรง เรียนรูจากการไปสัมผัส หรือปฏิบัติงานจริงActivity Based Learning
จุดที่ควรพัฒนา
จุดออนของภาควิชาภาษาตะวันออก คือ ภายในองคกรยั ง มีโครงสรางที่ขาดกําลังบุคลากรสาย
สนับสนุน เพื่อรับผิดชอบงานดานธุรการ เอกสาร เลขานุการ และประกันคุณภาพสวนรวม โดยตรง ซึ่ง
ในทางปฏิบัติยัง ตองใชคณาจารยม ารับ ผิดชอบงานดานนี้ ซึ่ ง มีเ นื้องาน ปริม าณงานมาก ประกอบกั บ
คณาจารยในภาควิชามีภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบดานการสอน การเตรียมการสอน ทําใหเพิ่มภาระงาน
ดานธุรการ และเลขานุการแกคณาจารยซึ่งสงผลตอการสอน การเตรียมการสอนทําไดไมเต็มที่และกระทบตอ
การผลิตบัณฑิตในภาพรวม อีก ทั้ง ผูที่เสียสละมาทํางานสวนรวมยัง ขาดแรงจูง ใจ กําลังใจในการทํางาน
คณาจารยไมมีโอกาสไปศึกษา ดูงาน เพิ่มพูนความรูนอย
แนวทางการพัฒนา
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ควรมีการเพิ่มโครงสรางอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อรับผิดชอบงานดานธุรการ เลขานุการ
เอกสารและประกันคุณภาพสวนรวมโดยตรง เพื่อแบงเบาภาระของคณาจารยที่จะมารับผิดชอบไมใหกระทบ
ตอภาระหนาที่ดานการสอน การเตรียมการสอน รวมทั้งมีระบบการสรางแรงจูงใจ กําลังใจแกผูที่เสียสละมา
รับผิดชอบงานสวนรวม มีระบบการสนับสนุนการไปเพิ่มพูนความรู ประสบการณทางวิชาการแกคณาจารย
เพิ่มเติม โดยเฉพาะการอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน
แนวปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
อาจารยป ระจํา ภาควิชามีความตั้ง ใจเอาใจใส ก ารสอนและพัฒ นาศัก ยภาพคนควาหาความรูอ ยู
ตลอดเวลาและจัดทําเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ

ตัวบงชี้ที่ 2. 1 :

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1)

ชนิดของตัวบงชี้
ขอมูลที่ใช

:
:

กระบวนการ
ปการศึกษา

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการดําเนินการ
กก

ตอ

ขอ
เกณฑการประเมิน
1 มี ร ะบบและกลไกการเป ด หลั ก สู ต รใหม แ ละ
ปรับปรุงหลั กสูตรตามแนวทางปฏิ บัติที่กําหนด
โ ด ย ค ณะ กร ร มการ การ อุ ด มศึ กษา แ ล ะ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด

ผลการดําเนินงาน
1.ภาควิชาภาษาตะวันออกมีการประชุม
ประจําปการศึกษา 2555 ในภาคเรียนที่ 1
และมีการแจงประกาศ ระเบียบ คําสั่งการ
เปดหลักสูตรใหม ใหทุกหลักสูตรไดทราบ
โดยอางอิงจากระเบียบการของ
มหาวิทยาลัย

หลักฐาน
2.1-1 (1) ประกาศ ระเบียบ
กําหนดขั้นตอนวิธีการเปด
หลักสูตร
2.1-2 (2) รายงานการประชุม
ภาควิชาครั้งที่ 1/2555
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2

มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทาง 1.ภาควิชาภาษาตะวันออกมีการประชุม
ป ฏิ บั ติ ที่ กํ าห นด โ ด ย ค ณ ะ กร ร ม การ กา ร ประจําปการศึกษา 2555 ในภาคเรียนที่ 1
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด และมีการแจงประกาศ ระเบียบ คําสั่งการ
ปดหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรไดทราบ โดย
อางอิงจากระเบียบการของมหาวิทยาลัย

3

ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การ
ดํ า เ นิ นง าน ต าม กร อบ มา ต ร ฐ าน คุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุดมศึกษา แหงชาติ หมายถึง ตองมีการ
ประเมินผลตาม "ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตาม
ประกาศ มาตรฐานคุ ณวุ ฒิ สาขาหรือสาขาวิ ช า
เพื่อการประกันคุณภาพหลั กสูตรและการเรีย น
การสอน" กรณี ที่ หลักสูต รใดยัง ไม มีป ระกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมิน
ตามตั วบ ง ชี้ กลางที่ กําหนดใน ภาคผนวก ก (
หรั บ สํ า หลั ก สู ต รสาขาวิ ช าชี พ ต อ งได รั บ การ
รั บ รองหลั กสู ต รจากสภาหรื อองค กรวิ ช าชี พ ที่
เกี่ยวของดวย
มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3
ข างต น ตลอดเวลาที่ จัด การศึ ก ษา และมี ก าร
ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร อยางนอยตาม
กรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ฯ กรณี ห ลั ก สู ต รที่ ดํ า เนิ น งานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง ชาติ จะต
องควบคุ ม กํ ากั บ ให การดํ าเนินงานตามตัวบ ง ชี้
ในข อ 3 ผ านเกณฑ การประเมิ น 5 ข อแรก
และอยาง นอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนด
ในแตละป ทุกหลักสูตร

4

5

1.ภาควิชาภาษาตะวันออกมีหลักสูตร
ปรับปรุงที่ไดรับรองมาตรฐานคุณวุฒิ
จํานวน 2 หลักสูตร ไดแกหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาไทยและหลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุน

1.ภาควิชามีการประชุมและแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารภาควิชาซึ่งไดกําหนด
หนาที่การรับผิดชอบใหมีการดําเนินการ
ตามกรอบ
2.ทุกหลักสูตรในภาควิชามีการแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.ภาควิชามีการประชุมพิจารณา สมอ. 07
ประจําภาคเรียนที่ 1/55 และ 2/55

2.1-2 (1) ประกาศ/ระเบียบ/
คําสั่ง กําหนดขั้นตอนวิธีการ
ปดหลักสูตร
2.1-2 (2) รายงานการประชุม
ระดับภาควิชาแจงระเบียบการ
ปดหลักสูตร
2.1-3 (1) เลมหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาไทยและ
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุน

2.1-4 (1) คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารภาควิชา
ภาษาตะวันออก
2.1-4 (2) คําสั่งแตงตั้ง
กรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาไทยและ
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุน
2.1-4 (3) รายงานการประชุม
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 5/2555
2.1-4(4) รายงานการประชุม
หลักสูตรสาขาภาษาญี่ปุน
2.1-4(5)สมอ 07 ของหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาไทยและ
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุน
มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ 1.ภาควิชามีการปะชุมและแตงตั้ง
2.1-5 (1) คําสั่งแตงตั้ง
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3 คณะกรรมการบริหารภาควิชาซึ่งไดกําหนด คณะกรรมการบริหารภาควิชา
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ข างต น ตลอดเวลาที่ จัด การศึ ก ษา และมี ก าร
พัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน
ในขอ 4กรณี ห ลักสู ต รที่ ดํ าเนิ นงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะต
องควบคุ ม กํ ากั บ ให การดํ าเนินงานตามตัวบ ง ชี้
ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้
และทุกหลักสูตร

หนาที่การรับผิดชอบใหมีการดําเนินการ
ตามกรอบ
2.ทุกหลักสูตรมีการประชุมเพื่อแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร
3.ทุกหลักสูตรมีการประชุมแตงตั้ง
คณะกรรมการทวนสอบหลักสูตร

ภาษาตะวันออก
2.1-5 (2) คําสั่งแตงตั้ง
กรรมการบริหารหลักสูตรของ
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
และหลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุน
2.1-5 (3) รายงานการประชุม
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
และหลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุน
2.1-5 (4) คําสั่งคณะกรรมการ
ทวนสอบหลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาไทยและหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน
2.1-5(5) แฟมรายงานการ
ประชุมหลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุนและหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาไทย

ผลประเมินปที่แลว
เปาหมายปนี้
เปาหมายปตอไป

ดําเนินการ 5 ประเด็น ขอที่ได 5 คะแนน 5
5
5

ผลการประเมินตนเอง
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการครบ 5 ขอ

คะแนนประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย
บรรลุ

แนวทางในการพัฒนาในปตอไป (โครงการ/สิ่งที่ภาควิชาคาดวาจะทําเพือ่ การพัฒนาในปถัดไป)

ภาควิชาภาษาตะวันออกมีมาตรการใหแตละหลักสูตรดําเนินกิจกรรมของหลักสูตรตามแผนปฏิบัติงาน
แตละป มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรอยางตอเนือ่ ง
เพื่อเสนอ พิจารณาและประเมินการปฏิบัติงานของหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพตอไป
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ตัวบงชี้ที่ 2.6 :
ชนิดของตัวบงชี้
ขอมูลที่ใช

ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6)
:
:

กระบวนการ
ปการศึกษา
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ 7
ขอ

ผลการดําเนินการ
กก

ตอ

ขอ
เกณฑการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการ 1.ภาควิชาภาษาตะวันออกมีการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
จัดประชุมเพื่อนําคูมือ การ
หลักสูตร
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ ที่จัดทําโดย
มหาวิทยาลัย สูคณาจารยใน
หลักสูตรเพื่อนําไปปฏิบัติ

หลักฐาน
2.6-1 (1) หลักฐานอางอิงจาก
เว็บไซต “ คูมือการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ”
2.6-1 (2) รายงานการประชุม
ภาควิชาครั้งที่ 1/2555

2

2.6-2 (1) แนวการสอนทุก
รายวิชาของหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาไทยและ
หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุน

3

ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของ
รายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี)
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่
านคุณวุฒิกําหนดในกรอบมาตรฐ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

1.หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
และหลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุนจัดทําแนวการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชา
ในภาคเรียนที1่ /2555 และ
2/2555
ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรู 1.หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมี
ดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ รายวิชาที่สงเสริมทักษะการ
ปฏิบั ติทั้ งในและนอกห องเรีย นหรือจากการทํ า เรียนรูดวยตนเอง จากการทํา
วิจัย
วิจยั ในรายวิชาการเขียนรายงาน
และภาคนิพนธ
2.หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุนมี
รายวิชาโครงสรางภาษาญี่ปุน 1
ที่สงเสริมการปฏิบัติทั้งในและ
นอกหองเรียน รวมทั้งศึกษา
คนควางานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.6-3 (1) แนวการสอน
รายวิชาการเขียนรายงานและ
ภาคนิพนธ หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาไทย
2.6-3 (2) ผลงานวิจัยของ
นักศึกษาวิชาการเขียนรายงาน
และภาคนิพนธ หลักสูตร
สาขาวิชาภาษาไทย
2.6-3 (3) แนวการสอน
รายวิชาโครงสรางภาษาญี่ปุน
1 หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุน
2.6-3 (4) รูปเลมรายงาน
ของนักศึกษาวิชาโครงสราง
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4

มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือใน
วิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามา
มีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร

5

มีการจั ด การเรีย นรู ที่ พั ฒ นาจากการวิ จัย หรื อ 1.ภาควิชาภาษาตะวันออกโดย
จากกระบวนการจัด การความรูเ พื่ อพั ฒ นาการ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมี
เรียนการสอน
การจัดการเรียนรูที่พัฒนาจาก
การวิจัย หรือจากกระบวนการ
จัดการความรูเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนในรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดย
นําการวิจัยหัวขอการวิจัยมา
บูรณาการในบทที่ 2 ของวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

2.6-5 (1) แนวการสอน
รายวิชาภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร
2.6-5(2) งานวิจัยเรื่อง

มีการประเมิ นความพึ ง พอใจของผู เรี ย นที่ มี ต อ 1. มีการจัดทําแบบประเมิน

2.6-6 (1) แบบประเมิน

6

1.หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
เชิญผูมีประสบการณทางวิชาการ
หรือในวิชาชีพเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอนใน
รายวิชาการเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพ
2.หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุน
เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ
ทางวิชาการหรือในวิชาชีพเขามา
มีสวนรวมในกระบวนการเรียน
การสอนในรายวิชาการเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพ

ภาษาญี่ปุน
2.6-4 (1) แนวการสอน
รายวิชาเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพ หลักสูตร
สาขาวิชาภาษาไทย
2.6-4 (2) หนังสือเชิญวิทยากร
มาบรรยายของหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาไทย ในราย
วิชาการเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพ
2.6-4 (3) แนวการสอน
รายวิชาเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพ หลักสูตร
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน
2.6-4 (4) หนังสือเชิญวิทยากร
มาบรรยายของหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน ในราย
วิชาการเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพ

การศึกษาวิเคราะห
ขอผิดพลาดในการเขียน
สะกดคําของนักศึกษาจีนที่
เรียนวิชาเอกภาษาไทยชั้น
ปที่ 4 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ
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คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอนและสิ่ ง
สนั บ สนุ น การ เรี ย นรู ทุ ก รายวิ ช า ทุ ก ภาค
การศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต
ละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม
5
7

คุณภาพการเรียนการสอน
ออนไลนในทุกรายวิชา เพื่อเปน
การตรวจสอบประสิทธิภาพใน
ดานการจัดการเรียนการสอนใน
แตละรายวิชา

มีการพั ฒนาหรื อปรับ ปรุง การจัด การเรี ย นการ ทุกรายวิชาของภาควิชาภาษา
สอน กลยุ ทธการสอน หรือการประเมินผลการ ตะวันออกมีการพัฒนาหรือ
เรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน ทุกรายวิชา ตามผลการ
ประเมินรายวิชา

ผลประเมินปที่แลว
เปาหมายปนี้
เปาหมายปตอไป
ผลการประเมินตนเอง
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ 7 ขอ

ออนไลนของอาจารยทุกทาน
ในแตละรายวิชา

2.6-7 (1) ตัวอยางแนวการ
สอนทุกรายวิชาฉบับปรับปรุง

ดําเนินการ 5 ประเด็น ขอทีไ่ ด 7 คะแนน 5
5
5

คะแนนประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

แนวทางในการพัฒนาในปตอไป (โครงการ/สิ่งที่ภาควิชาคาดวาจะทําเพือ่ การพัฒนาในปถัดไป)

ภาควิชาภาษาตะวันออกมีนโยบายใหอาจารยทกุ คนจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ
เพื่อนําไปปฏิบัติมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา
และนําหรือปญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนเขาปรึกษาหารือในที่ประชุมของหลักสูตรสาขาวิชาหรือในระดับ
ภาควิชาตอไป
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ตัวบงชี้ที่ 2.9 :
ชนิดของตัวบงชี้
ขอมูลที่ใช
วิธีการคํานวณ

บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน (สมศ. ป 11)
:
:

ผลผลิต
ปการศึกษา

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบวิชาชีพอิสระ
ป
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด
หมายเหตุ
- ผูตอบแบบสํารวจตองไมนอยกวารอยละ 70 ของผูจบการศึกษาในปนั้น ๆ
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ คะแนน 5 เทากับ 100

ภายใน 1

X 100
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จํานวนบัณฑิ ตที่ตอบแบบสํารวจ

5

จํานวนบัณฑิ ตที่ไดงานทํา

1

จํานวนบัณฑิ ตที่ศึกษาตอ

0

รอยละบัณฑิ ตที่ตอบแบบสอบถาม

100

ร ้อยละบัณฑิตมีงานทํา

20

คาคะแนน 5

100

ผลคะแนน

1

ผลประเมินปที่แลว
เปาหมายปนี้
เปาหมายปตอไป

รอยละ 95.45 คะแนน 4.773
5
5

ผลการประเมินตนเอง
ผลการดําเนินการ
มีผลการดําเนินการรอยละ 20

คะแนนประเมินตนเอง
1

บรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย

แนวทางในการพัฒนาในปตอไป (โครงการ/สิ่งที่ภาควิชาคาดวาจะทําเพือ่ การพัฒนาในปถัดไป)

จัดทําโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาของภาควิชาใหมีศักยภาพที่พรอมในทุกดานเพื่อใหบัณฑิตของ
ภาควิชาภาษาตะวันออกมีทักษะความรูและความสามารถเพื่อใหสามารถทํางานในหนวยงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสติ นักศึกษา
จุดแข็ง
ภาควิชาภาษาตะวันออก มีอาจารยที่มปี ระสบการณ มีความรูความสามารถ มีทักษะทาง
บุคลิกภาพ ทักษะทางภาษาไทย ภาษาญี่ปุนและการสื่อสารดี มีจิตอาสา ซึ่งเปนแบบอยางที่ดีและพรอมจะ
เปนกําลังสําคัญดานการพัฒนานักศึกษาซึ่งหลายทานไดรับการยอมรับจากหนวยงานภายนอกคณะฯไววางใจ
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ใหชวยเหลือ รับผิดชอบงานทีม่ ีเปนประจํา ปฏิบัติหนาที่พเิ ศษจากมหาวิทยาลัย หรือ องคกรภายนอก ทัง้ ใน
ดานการเปนคณะกรรมการดําเนินงาน วิทยากรตางๆ ซึ่งหากบุคลากรเหลานั้นไดมารวมรับผิดชอบดาน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามทักษะและความถนัด นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาทัง้ ทางวิชาการและคุณธรรม
ผานกลไกกิจกรรมพัฒนานักศึกษา บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจะมีความรูคูคุณธรรม รวมทั้งมีคุณลักษณะที่พงึ
ประสงคของบัณฑิตในอุดมคติไทย
แนวทางการเสริมจุดแข็ง
สง เสริม ใหอาจารย ในภาควิช าไดมีโ อกาสใชความรู ประสบการณ ความสามารถ ทัก ษะทาง
บุคลิกภาพ ภาษาและการสื่อสาร เพื่อชวยเหลือ หรือรับผิดชอบหนาที่ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เปน
การใชท รัพยากรบุคคล โดยเหมาะสมกับบุคลิกภาพ มีความรูความสามารถใหเปนประโยชนตอองคก าร
โดยเฉพาะดานการพัฒนานักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
ระบบโครงสรางการดําเนินงานยังไมสนับสนุนใหอาจารยในภาควิชาไดมีโอกาสรับผิดชอบดาน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เชน งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรมีจํากัด กิจกรรมพัฒนานักศึกษาจํากัดดวย
กิจกรรมที่นักศึกษาไมไดรบั ประสบการณ ซึ่งเมื่อเทียบกับโอกาสทีจ่ ะไดรบั ทักษะและประสบการณโดยตรงจาก
การอบรม ฟงบรรยายจากวิทยากรทีม่ ีประสบการณ ที่นักศึกษาสามารถนําไปใชไดจริง โอกาสดานนี้จะมีนอย
มาก คณะยังไมมีสถานทีจ่ ัดกิจกรรมในระดับภาควิชาได
แนวทางการพัฒนา
จัดสรรงบประมาณใหในระดับภาควิชา เพื่อการสรางสรรคกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่มีความ
หลากหลาย ไดเนื้อหาสาระที่ไมจํากัด กิจกรรมที่ไมเขาถึงนักศึกษาโดยตรง นักศึกษาจะไดรบั การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม จิตสํานึกสาธารณะ ศักยภาพความเปนผูนํา และคุณลักษณะที่พงึ ประสงคของบัณฑิตใน
อุดมคติไทย รวมทั้งจัดสถานที่ทเี่ หมาะสมสําหรับการจัดกิจกรรมระดับภาควิชา สัญลักษณสื่อความหมายแก
นักศึกษาดวย

แนวปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
อาจารยในภาควิชาเอาใจใสตอนักศึกษาทุกชั้นปเปนอยางดีโดยใหคําแนะนําดานตางๆ อยาง
ใกลชิดมีระบบการควบคุมนักศึกษาในรูปแบบอาจารยที่ปรึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน
และสงเสริมกิจกรรมตางๆที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นใหแกนักศึกษาทุกครั้งเปนประจํา
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ตัวบงชี้ที่ 3. 1

:

ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร .สกอ)3.1(

ชนิดของตัวบงชี้
ขอมูลที่ใช

:
:

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:

กระบวนการ
ปการศึกษา

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ขอ 7

ผลการดําเนินการ
กก

ตอ

ขอ
1

2

3

เกณฑการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
มี การจั ด บริ การให คํ าปรึ กษาทางวิ ช าการและ 1.คณะฯมีคําสั่งแตงตั้งอาจารยที่
แนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
ปรึกษาและคณาจารยที่มีรายชื่อ
ไดใหคําปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่
2
มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ 1.หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมี
นักศึกษา
การจัดทํา Facebook ของทาง
หลักสูตรเพื่อเปนการเผยแพร
ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหว
ของหลักสูตรและเปนการ
ประชาสัมพันธความรูและ
กิจกรรมตางๆ เพื่อเปนประโยชน
กับนักศึกษาดวย
2.หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุนมี
การจัดทํา Facebook ของ
หลักสูตรสาขาวิชาเพื่อเยแพร
ขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธ
กิจกรรมตาง ๆ เพื่อเปน
ประโยชนกับนักศึกษา
มีการจั ด กิ จกรรมเพื่ อพัฒ นาประสบการณ ท าง 1.หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมี
วิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
การจัดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะ
วิชาชีพแกนักศึกษา เมื่อวันที่ 6
กุมภาพันธ 2556 และจัด

หลักฐาน
3.1-1(1) คําสั่งแตงตั้งอาจารย
ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1/2555
และภาคเรียน 2/2555
3.1-1 (2) บันทึกการให
คําปรึกษา
3.1-2 (1) หลักฐานจาก
เว็บไซต Facebook ของ
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
และหลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุน
3.1-2(2) ภาพถายบอรด
ประชาสัมพันธ ณ อาคาร 7
ของหลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาไทยและหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน

3.1-3 (1) รายงานสรุป
โครงการปจฉิมนิเทศและแนะ
แนวเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน
3.1-3 (2) รายงานสรุป
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โครงการวิชาการใหกับบุคลากร
และผูสนใจทางงภาษาไทย ใน
วันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2555
4

5

6

7

โครงการบริการวิชาการใน
หัวขอ “การอานการเขียนเชิง
สรางสรรค”

มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ 1.ทุกหลักสูตรมีการจัดทํา
ศิษยเกา
Facebook ของทางหลักสูตร
เพื่อเปนการเผยแพรขอมูล
ขาวสารความเคลื่อนไหวของ
หลักสูตรและเปนการ
ประชาสัมพันธความรูและ
กิจกรรมตางๆ เพื่อเปนประโยชน
กับนักศึกษาดวย รวมถึงการ
ตอบขอมูลแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นบนกระดานสนทนาดวย
มี ก าร จั ดกิ จ กร ร มเ พื่ อพั ฒ นาค วามรู แ ล ะ 1.หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมี
ประสบการณใหศิษยเกา
การจัดโครงการวิชาการใหกับ
บุคลากรและผูสนใจทางง
ภาษาไทย ในวันที่ 18 – 19
สิงหาคม 2555

3.1-4(1) เว็บไซต facebook
ของหลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาไทยและหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน

มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1.ภาควิชาจัดทําแบบประเมิน
1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 51 โครงการปจฉิมนิเทศและแนะ
แนวเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน
สําหรับผูเขารวมโครงการ
มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภ าพของการ 1.ภาควิชาจัดการประชุมเพื่อนํา
ให บ ริ ก ารมาใช เ ป น ข อ มู ล ในการพั ฒ นาการ ผลการประเมินคุณภาพของการ
จัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา
ใหบริการมาใชในการพัฒนา
ตอไป

3.1-6 (1) รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการใหบริการ

ผลประเมินปที่แลว
เปาหมายปนี้
เปาหมายปตอไป
ผลการประเมินตนเอง

ดําเนินการ 7 ประเด็น ขอที่ได 7 คะแนน 5
5
5

3.1-5 (1) รายงานสรุป
โครงการบริการวิชาการใน
หัวขอ “การอานการเขียนเชิง
สรางสรรค”

3.1-7(1) รายงานการประชุม
ภาควิชาภาษาตะวันออกครั้งที่
1/2555
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ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการครบ 7 ขอ

คะแนนประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

แนวทางในการพัฒนาในปตอไป (โครงการ/สิ่งที่ภาควิชาคาดวาจะทําเพือ่ การพัฒนาในปถัดไป)

ภาควิชาภาษาตะวันออกแตงตั้งอาจารยที่คอยใหคําปรึกษาแกนักศึกษาและบริการขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนตอนักศึกษา มีการบริการขอมูลขาวสารทีเ่ ปนประโยชนตอนักศึกษา มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรูและประสบการณใหกบั ศิษยเกาอยางตอเนือ่ ง
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
ภาวิชาภาษาตะวันออกมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถและประสบการณทางภาษาโดยเฉพาะสาขา
ภาษาไทยที่พรอมใหการบริการแกสังคมและทองถิ่นและยังไดรับเชิญจากหนวยงานทางราชการใหเปนวิทยากร
เกี่ยวกับทักษะการใชภาษาไทยใหแกครูผูสอนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเปนประจํา
จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
คณะฯควรมีโ ครงการสงเสริม หรือพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการใหบริการทางวิชาการ
เพื่อใหมีโอกาสนําความรูความสามารถไปถายทอดแกหนวยงานหรือทองถิ่นที่ตองการ
แนวปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
ภาควิชาภาษาตะวันออกมีทีมงานที่ไดรับเชิญใหเปนวิทยากรอบรมความรูดานภาษาแกหนวยงานอื่น
เปนประจําและยังถายทอดใหแกนักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 5. 1

:

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม

ชนิดของตัวบงชี้
ขอมูลที่ใช
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
:

กระบวนการ
ปการศึกษา
:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการดําเนินการ
กก

ตอ

ขอ
เกณฑการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
1 มี ร ะบบและกลไกการบริ การทางวิ ช าการแก 1.ภาควิชาภาษาตะวันออกมีการ
สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ประชุมและนําแผนกลยุทธของ
คณะฯ มาจัดทําเปนแผนปฏิบัติ
การของภาควิชา เพื่อใชในการ
ดําเนินงานประจําปการศึกษา
2553-2557

หลักฐาน
5.1-1(1) แผนกลยุทธคณะ
มนุษยศาสตรฯ
5.1-1(2) แผนปฏิบัติการ
ภาควิชาภาษาตะวันออก
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2

3

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม 1.ภาควิชาภาษาตะวันออกจัด
กับการเรียนการสอน
โครงการบริการวิชาการและมี
การบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนรายวิชาการเขียนเรื่องสั้น
และนวนิยายไทย เมื่อวันที่ 18
– 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555
และโครงการกิจกรรมอบรม
ทักษะความรูทางภาษาญี่ปุน
ความรูทางวัฒนธรรมและ
โครงการกิจกรรมสงวัฒนธรรม
ญี่ปุน วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.
2555
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม
กับการวิจัย

4

มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย

5

มีการนํ าผลการประเมิ นไปปรับ ปรุ งการบู ร ณา
การงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย

ผลประเมินปที่แลว
เปาหมายปนี้
เปาหมายปตอไป

ดําเนินการ 5 ประเด็น ขอที่ได 5 คะแนน 5
5
5

5.1-2 (1) แนวการสอนเรื่อง
สั้นและนวนิยายไทย
5.1-2(2) โครงการบริการ
วิชาการ
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ผลการประเมินตนเอง
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ 2 ขอ

คะแนนประเมินตนเอง
2

บรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย

แนวทางในการพัฒนาในปตอไป (โครงการ/สิ่งที่ภาควิชาคาดวาจะทําเพือ่ การพัฒนาในปถัดไป)

ภาควิชาภาษาตะวันออกมีแผนปฏิบัติการเพือ่ บริการวิชาการแกสงั คมและมีการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการกับการเรียนการสอนอยางตอเนื่องและมีการทําวิจัยที่ควบคูไปดวยกัน

ตัวบงชี้ที่ 5.2
ชนิดของตัวบงชี้
ขอมูลที่ใช
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
:
:

กระบวนการบริการวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม .สกอ)5.2(
กระบวนการ
ปการศึกษา

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการดําเนินการ
กก

ตอ

ขอ
เกณฑการประเมิน
1 มี ก ารสํ า รวจความต อ งการของชุ ม ชน หรื อ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชี พ
เพื่อประกอบการกํ าหนดทิศ ทางและการจัดทํ า
แผนการบริ ก ารทางวิ ช าการตามจุ ด เน น ของ
สถาบัน

ผลการดําเนินงาน
1.ภาควิชาภาษาตะวันออกโดย
หลักสูตรภาษาไทยไดประเมินผล
จากการทําโครงการปการศึกษา
2554 พบวา ผูเขารวมอบรมมี
ความตองการที่จะอบรมโครงการ
ทักษะความรูทางภาษาไทยอีก
เปนประจําทุกป
มีค วามร วมมือดานบริการทางวิ ชาการเพื่อการ 1.ทําหนังสือเชิญผูเขารวม
เรี ย นรู แ ละเสริ ม สร างความเข ม แข็ งของชุ ม ชน โครงการบริการวิชาการในหัวขอ
หรื อภาคเอกชน หรื อ ภาครั ฐ หรื อ หน ว ยงาน การอานการเขียนเชิงสรางสรรค
วิชาชีพ
โดยไดรับความรวมมือจาก
สถาบันตางๆ เขามารับการอบรม

หลักฐาน
5.2-1(1) รายงานสรุปการ
โครงการบริการวิชาการหัวขอ
การอานการเขียนเชิง
สรางสรรค
5.2-1(2)ผลการประเมินป
2554

2

5.2-2(1) รายงานสรุปการ
โครงการบริการวิชาการหัวขอ
การอานการเขียนเชิง
สรางสรรค
5.2-2(2)หนังสือเชิญและแบบ
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และแลกเปลี่ยนกระบวนการ
เรียนการสอนทางภาษาไทย

3

4

5

ตอบรับขอเขารวมโครงการ
5.2-2(3)คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน
มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการ 1.ภาควิชามีการจัดทําแบบ
5.2-3(1) รายงานสรุปโครงการ
ใหบริการทางวิชาการตอสังคม
ประเมินและพบวาผูเขารวม
บริการวิชาการ
อบรมนําผลและเอกสารการ
5.2-3(2)ตัวอยางแบบประเมิน
อบรมไปใชประกอบการเรียนการ การนําไปใชประโยชน
สอนในสถาบันของตนเอง
มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบ 1.มีการประชุมภาควิชาและไดนํา 5.2-4(1) รายงานการประชุม
และกลไก หรื อ กิ จ กรรมการให บ ริ ก ารทาง ขอเสนอแนะของผูเขารวมเขารับ ภาควิชาครั้งที่ 3/2555
วิชาการ
การอบรมและนําผลการประเมิน 5.2-4(1) ตัวอยางผลการ
ไปพัฒนากิจกรรมการใหบริการ ประเมินโครงการ
ทางวิชาการ
มีการพั ฒ นาความรู ที่ ไ ดจากการใหบ ริ การทาง 1.ภาควิชาภาษาตะวันออกนํา
วิช าการและถ ายทอดความรูสู บุ ค ลากรภายใน ความรูและภาพการดําเนิน
สถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน
กิจกรรมที่ไดจากโครงการไป
ถายทอดสูบุคลากรโดยการ
เผยแพรทางเว็บไซตคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ผลประเมินปที่แลว
เปาหมายปนี้
เปาหมายปตอไป

5.2-5(1) รายงานสรุปโครงการ
บริการวิชาการ
5.2-5(2) ตัวอยางเว็บไซตคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ดําเนินการ 5 ประเด็น ขอที่ได 5 คะแนน 5
5
5

ผลการประเมินตนเอง
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการครบ 5 ขอ

คะแนนประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

แนวทางในการพัฒนาในปตอไป (โครงการ/สิ่งที่ภาควิชาคาดวาจะทําเพือ่ การพัฒนาในปถัดไป)

ภาควิชาภาษาตะวันออกมีแผนปฏิบัติการเพือ่ บริการวิชาการแกสงั คมและมีการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการกับการเรียนการสอนอยางตอเนื่องและดําเนินการตามแผนที่วางไว
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บทที่ 3
สรุปผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ/ไม
บรรลุ

คะแนน

เปาหมายปตอไป

5

5

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
1.4

10

14.28

ผลคะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 1

บรรลุ

5
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องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
2.1

5

5

บรรลุ

5

5

2.6

5

7

บรรลุ

5

5

2.9

5

20

ไมบรรลุ

1

5

ผลคะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.1
5
7
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
5.1
5
2
5.2
5
5
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 5
คะแนนเฉลี่ย รวมทุกองคประกอบ

15
บรรลุ

5
5

5

ไมบรรลุ
บรรลุ

2
5
7
4.57

5
5

คณะกรรมการจัดทํารายงานประเมินตนเอง ภาควิชาภาษาตะวันออก
1. อาจารยศิริพร
2. อาจารยปยะนุช
3. อาจารยสรุ ิยา
4. อาจารยวิลาวัณย

คําขาด
เส็งชา
คํากุนะ
วิษณุเวคิน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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5. อาจารยพรรณรัตน
6. อาจารยยมลภัทร
7. อาจารยวาริด
8. อาจารยจริ าภรณ
9. อาจารยอลิศรา

หวังเอื้ออัตตชน
ภัทรคุปต
เจริญราษฎร
ภูเทศ
แกวชะเนตร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

....................................................................
(นางศิริพร คําขาด)
หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันออก

