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สืบเน่ืองจากที่รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ รองคณบดีฝายวิรัชกิจไดเขารวม

ประชุม “Thailand-EU Cooperation in Higher Education”  ณ โรงแรมดุสิตธานี   Mr. Antonio     
J. Millán ตําแหนง Deputy Head of Mission ซ่ึงมีอํานาจรองจากเอกอัครราชทูตสเปนประจํา
ประเทศไทย ไดแสดงความประสงคจะมาเยือนคณะอักษรศาสตรและหารือเรื่องความรวมมือระหวาง
คณะกับสถานทูตและมหาวิทยาลัยในประเทศสเปน 

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 Mr. Antonio J. Millán และ Mrs. Rosana Millán ภริยา 
พรอมดวย Professor César Álvarez Alonso รองอธิการฝายวิรัชกิจ Universidad de Cantabria  
Professor Jesús A. Casabiell รองอธิการฝายวิจัยและความสัมพันธระหวางประเทศ Universidad 
de Santiago de Compostela และ Ms. Eugenia Noriega รองผูอํานวยการ Public Foundation 
for the international Promotion of Spanish Universities  ไดมาเยี่ยมคารวะผูชวยศาสตราจารย 
ดร. ประพจน อัศววิรุฬหการ  คณบดีคณะอักษรศาสตร  เพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัย  เยี่ยมชมตึกของคณะอักษรศาสตรและศึกษาการดําเนินงานภายในคณะ
อักษรศาสตร  
 ในการมาเยือนครั้งนี้ รองศาสตราจารย ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์ และ ผูชวยศาสตราจารยรัศมี 
กฤษณมิษ อาจารยจากสาชาวิชาภาษาสเปนไดรวมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและใหขอมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาภาษาสเปน นอกจากนี้คณะผูมาเยือนยังไดสนใจเขารวมฟงการ

ขาวจากฝายวิรัชกิจ 
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บรรยายและสังเกตการสอนภาษาสเปนในชั้นเรียนของผูชวยศาสตราจารยรัศมี กฤษณมิษ อีกดวย 
คณะผูมาเยือนรูสึกประทับใจและยินดีจะใหความรวมมือในการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาและ
วัฒนธรรมสเปนที่คณะอักษรศาสตรอยางเต็มที่ 

 

 
 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดใหฝายประกันคุณภาพดําเนินการสงและรวบรวมแบบสอบถามสํารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอหนวยงานตางๆในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ จากทั้ง
ผูบริหารคณะ คณาจารยและเจาหนาที่ ระหวางวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2552 น้ัน มหาวิทยาลัยได
วิเคราะหผลการสํารวจความพึงพอใจดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว และไดสงขอมูลในสวนระดับความ
พึงพอใจของบุคลากรที่มีตอหนวยงานในคณะ สรุปไดดังน้ี 

 

ความพึงพอใจดาน คะแนนเฉลีย่ แปลความ* 
ภาพรวมการใหบริการของงานการเงิน การคลัง พัสดุ 3.51 มาก 
ภาพรวมการใหบริการของงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 3.43 ปานกลาง 
ภาพรวมการใหบริการของงานดานกายภาพและการรักษาความ
ปลอดภัย 

3.55 มาก 

ภาพรวมการใหบริการของงานบุคคลและสวัสดิการ 3.49 ปานกลาง 
การจัดซื้อจัดจางวัสดุ ครุภัณฑ 3.27 ปานกลาง 
บุคลากรดานการพัสดุใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะที่ถูกตอง 
ชัดเจน ตรงกับความตองการ 

3.47 ปานกลาง 

บุคลากรดานพัสดุใหบริการดวยความเตม็ใจ ยินดี และ
กระตือรือรน 

3.63 มาก 

ภาพรวมการใหบริการของงานกายภาพและรักษาความปลอดภัย 3.55 มาก 
ภาพรวมของการใหบริการของงานบุคคลและสวัสดิการ 3.49 ปานกลาง 
ระดับความพงึพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารจัดการ การ
บริหารสินทรพัย การบริหารทรัพยากรบคุคล 

3.49 ปานกลาง 

ขาวจากฝายประกันคุณภาพ 
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*จากเกณฑในการพิจารณาระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
คาเฉลีย่ การแปลความหมาย 
4.50-5.00 มากที่สุด 
3.50-4.49 มาก 
2.50-3.49 ปานกลาง 
1.50-2.49 นอย 
1.00-1.49 นอยที่สุด 

 
หมายเหตุ 
ขอมูลจากแบบสอบถาม ดังน้ี 
 1. ผูบริหารระดับคณะ/หนวยงาน จํานวน 14 ชุด จากแบบสอบถามทีแ่จกทั้งหมด 21 ชุด 
คิดเปนรอยละ 67  
 2. คณาจารย จํานวน 61 ชุด จากแบบสอบถามทีแ่จกทั้งหมด 134 ชุด คิดเปนรอยละ 46 
 3. เจาหนาที่ จํานวน 50 ชุด จากแบบสอบถามทีแ่จกทั้งหมด 55 ชุด คิดเปนรอยละ 91 
รวมแบบสอบถามที่ไดรับคนื  125 ชุด จากแบบสอบถามที่แจกทั้งหมด 210 ชุด คิดเปนรอยละ 60 

 
 

 
 
 
สัปดาหภาษาอิตาเลียนสากล: กาลิเลโอรําลึก 
 ทุกป สาขาวิชาภาษาอิตาเลียนจะจัดงานสัปดาหภาษาอิตาเลียนเพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายการจัดงาน “สัปดาหภาษาอิตาเลียนสากล” ของอิตาลี สําหรับหัวขอหลักประจําป ค.ศ. 
2009 น้ีคือ ภาษาอิตาเลียนและวิทยาศาสตร อันเน่ืองมากจากการที่สาธารณรัฐอิตาลีประกาศใหปน้ี
เปนปแหงกาลิเลโอ สาขาวิชาจึงไดจัดงาน “กาลิเลโอรําลึก” โดยมีกิจกรรมตางๆมากมายอันเปน
ฝมือการทํางานรวมกันระหวางนิสิตและอาจารยจากสาขาวิชาภาษาอิตาเลียน  นอกจากนั้น ในปน้ี
ยังมีนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ มารวมสรางสีสันในงานดวย 

นิทรรศการนี้จะมีขึ้นในระหวางวันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ณ บริเวณจามจุรี 
สแควร และบริเวณคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยในวันเปดงาน สาขาวิชาใครขอ
เรียนเชิญทุกทานใหเกียรติรวมงานพิธีเปด ที่ลานชั้น 1 จามจุรีสแควร เวลา 17.00 น. ดวย          
จักขอบคุณเปนอยางยิ่ง   

รายละเอียดมีดังน้ี 
 
 

ขาวจากสาขาวิชาภาษาอิตาเลียน 
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วันจันทร 
ที่ 16 

17 – 18 น. พิธีเปด 
“ความสําคัญของกาลิเลโอตอโลก” 
      ดร. สธน วิจารณวรรณลักษณ  
“ทําไมตองกาลิเลโอ” 
     นิธิวัฒน ธราธร ผูกํากบัภาพยนตรเร่ือง “หนีตาม
กาลิเลโอ”  

จามจุรี 
สแควร 

วันอังคาร 
ที่ 17 

12 – 13 น. “รูจักกาลิเลโอ” โดย อ. ดร. สธน วิจารณวรรณลักษณ  หอง 402 

 17 – 19 น. - เพลงอิตาเลยีน 
- ภาพยนตรเร่ือง “กาลิเลโอ” กํากับโดย Joseph 
Losey 

หอง 303 

วันพุธ 
ที่ 18 

11 – 16 น. ทองฟาจําลองจูเนียรและเกมสตางๆจากนักเรียนจาก
สาธิตจุฬาฯ  

โถงอาคาร
บรมราชกุมาร ี

 17 – 18 น. การบรรยายโดยนิสิตเอกภาษาอิตาเลยีนเก่ียวกับกาลิ
เลโอ 

หอง 303 

วัน
พฤหัสบด ี
ที่ 19 

12 – 13 น. ทัวร“หนีตามกาลิเลโอ ฉบบัเอกอิตาเลียน”จากนิสิต
วิชาภาษาอิตาเลียนสําหรับการทองเที่ยว 

หอง 403 

 17 – 19 น. -“เม่ือสายวิทยคิดเรียนตอที่อิตาล”ี โดย ผศ. ดร.     
พรเทพ สมพรพิสุทธิ ์
- แนะแนวการศึกษาระยะสัน้ๆในอิตาล ี

หอง 303 

วันศุกร 
ที่ 20 

17 – 19 น. เสวนากับอาจารยรัศมี เผาเหลืองทอง ผูกํากับ หอง 303 
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 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ ภาควิชาภาษาตะวันออกไดรับการแตงตั้ง
ใหเปนกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ตั้งแตวันที่ 21 สิงหาคม 2552 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมนาด  ศีติสาร ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจาก 
Professor Shunsuke Okunishi ผูอํานวยการ Center for Japanese Language and Culture 
มหาวิทยาลัยโอซากา ใหไปทําวิจัยรวมในหัวขอเกี่ยวกับคติชนวิทยาของประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 
3 – 8 ธันวาคม 2552 

 อาจารยดวงเนตร  วงศประทีป ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ไดรับอนุมัติทุนศาสตราจารย
สุทธิลักษณ    อําพันวงศ ประจําปการศึกษา 2552    เพ่ือเขารวมโครงการประชุมวิชาการ
นานาชาติ เรื่อง การจัดการความรู (The 6th International Conference on Knowledge 
Management: ICKM 2009) ซ่ึงจัดโดย University of Hong Kong ณ University of Hong Kong 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2552 

 ศาสตราจารย ดร.พรสรรค  วัฒนางกูร ภาควิชาภาษาตะวันตก  ไดรับเชิญจาก Freie 
Universitat Berlin ใหเขารวมสัมมนาและเสนอบทความวิจัยเรื่อง “Die durch, Kama’ geführten, 
Vollendenten’: Zu Meister-Schüler-Beziehungen in Gjellerups Der Pilger Kamanita und 
Hesses Siddhartha” ณ ประเทศเยอรมนี ระหวางวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2552 และระหวาง
วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2552 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.หน่ึงฤดี โลหผล ภาควิชาภาษาตะวันตกไดรับเชิญจาก
คณะกรรมการจัดงานฉลองศิลปะอารทนูโวครบ 100 ปแหงชาติสาธารณรัฐอิตาลี (Comitato 
Nazionale per le Celebrazioni del Centenario Movimento Liberty in Italia) เขารวมเสนอ
บทความวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 3 ณ โรงแรม Principe di Piemonte เมือง 
Viareggio ระหวางวันที่ 29-30 ตุลาคม 2552 ในหัวขอ "Italian Art Nouveau in the Kingdom of 
Siam: Galileo Chini and Turin's Architects 

 
 

ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน 

คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร 

สงขาวประชาสัมพันธไดที่  น.ส.วลัยลักษณ  ชอพันธุกุล   โทร. 84885   E – mail : artspr08@hotmail.com 


