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ขอแสดงความยินดีกับขอแสดงความยินดีกับ  

อาจารย ดรอาจารย ดร..ปรมินท  จารุวรปรมินท  จารุวร  และ อาจารย ดรและ อาจารย ดร..ศิริพร  ภักดีผาสุขศิริพร  ภักดีผาสุข  

 เน่ืองในโอกาสที่ไดรับรางวัล 2010 TRF-CHE-SCOPUS Young Researcher Award 
สาขา Humanities & Social Sciences  และรางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร 
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) โดยเขารับรางวัลจาก ฯพณฯ อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และคุณหญิงกัลยา  
โสภณพณิช เม่ือวันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมฮอลิเดย อินน รีสอรท รีเจนท บีช ชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี 
 
 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดเคยขอใหอาจารย เจาหนาที่และนิสิตทําแบบประเมินความพึงพอใจ
ตองานดานตางๆของคณะฯ และมหาวิทยาลัย เม่ือสิงหาคม 2552 และ มีนาคม 2553 น้ัน 
มหาวิทยาลัยไดสงสรุปผลการประเมินความพึงพอใจดังกลาวมาให มีผลดังน้ี 
 
 
 

การใหบริการ 

ระดับความพึงพอใจที่มีตอ 
มหาวิทยาลัย 

ไมมี
ขอมูล 

ระดับความพึงพอใจที่มีตอ 
คณะ/สถาบัน/สํานัก/สํานักงาน 

ไมมี
ขอมูล 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

 มาก  
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

 

งานแผนและงบประมาณ 
1. กระบวนการทําแผนและงบประมาณมีความเหมาะสม 

            

2. บุคลากรดานงานแผนและงบประมาณใหคําปรึกษาและเสนอแนะขอมูลท่ีถูกตอง 
ชัดเจน ตรงความตัองการดวยความเต็มใจและกระตือรือรน 

            

งานดานการเงินและการคลัง 
3. กระบวนการในการเบิกเงิน เปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

            

4. บุคลากรดานการเงินการคลังใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะที่ถูกตอง ชัดเจน ตรง
ความตองการ บริการดวยความเต็มใจและกระตือรือรน 

            

งานพัสดุ 
5. กระบวนการในการจัดซ้ือจัดจางวัสดุ ครุภัณฑ เปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ 

            

6. บุคลากรดานการเงินการคลังใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะที่ถูกตอง ชัดเจน ตรง
ความตองการ บริการดวยความเต็มใจและกระตือรือรน 

            

 
 

ขาวจากฝายประกันคุณภาพ 

แบบประเมิน 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ที่มีตอกระบวนงานสนับสนุนของหนวยงานการเรียนการสอน และหนวยงานวิจัย

โดยศูนยบริการวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กรกฎาคม 2553



หัวขอ ประเภทของงาน
คาเฉลี่ย
ป 2552
(n = 136)

คาเฉลี่ย
ป 2551
(n = 122)

เปลี่ยน
แปลง

กราฟเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
ของป 2552 และ ป 2551 กราฟแสดงสัดสวนการใหคะแนน คําอธิบายผลประเมิน

1 งานแผนและงบประมาณ 3.26 3.25 เพิ่มขึ้น

2 งานการเงินและการคลัง 3.30 3.50 ลดลง

3 งานพัสดุ 3.16 3.45 ลดลง

4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.37 3.43 ลดลง

       เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑในการพิจารณา
ระดับความพึงพอใจ พบวามี 1 งานที่ไดรับความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก ไดแก [8] งานทุนวิชาการ สวนอีก 8 งาน 
ไดรับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
        เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
บุคลากรระหวาง ป 2552 และ ป 2551 พบขอสังเกตดังนี้ 
          งานที่มีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมี 2 งาน ไดแก [1] งานแผน
และงบประมาณ และ [7] งานหลักสูตร สวนอีก 7 งานมี
คาเฉลี่ยลดลง ซึ่งงานเหลานี้ยังไดรับคาเฉลี่ยของคะแนน
ความพึงพอใจในระดับมากและปานกลางเชนเดิม
         งานที่มีโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
คะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการ 3 ลําดับแรก ไดแก [3]
 งานพัสดุ ในดานความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ของกระบวนการจัดซื้อจัดจางวัสดุ ครุภัณฑ, [1] งานแผน
และงบประมาณ ในดานการใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะ
ที่ถูกตอง ชัดเจน และตรงกับความตองการของผูรับบริการ 
และ [6] งานบุคคลและสวัสดิการ ในดานความเหมาะสม
ของกระบวนการขอและพิจารณาจัดสรรอัตรากําลัง

ตารางที่ 21 ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอกระบวนงานสนับสนุนของคณะอักษรศาสตร

3.26
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3.37
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3.43

ป 2552 ป 2551

0% 20% 40% 60% 80% 100%

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.37 3.43 ลดลง

5 งานกายภาพและรักษาความปลอดภัย 3.43 3.55 ลดลง

6 งานบุคคลและสวัสดิการ 3.27 3.38 ลดลง

7 งานหลักสูตร 3.49 3.34 เพิ่มขึ้น

8 งานทุนวิชาการ 3.51 3.61 ลดลง

9 งานบริหารงานวิจัย 3.47 3.60 ลดลง

หมายเหตุ: เกณฑระดับความพึงพอใจ: คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 - 3.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 - 4.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับมาก

       เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑในการพิจารณา
ระดับความพึงพอใจ พบวามี 1 งานที่ไดรับความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก ไดแก [8] งานทุนวิชาการ สวนอีก 8 งาน 
ไดรับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
        เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
บุคลากรระหวาง ป 2552 และ ป 2551 พบขอสังเกตดังนี้ 
          งานที่มีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมี 2 งาน ไดแก [1] งานแผน
และงบประมาณ และ [7] งานหลักสูตร สวนอีก 7 งานมี
คาเฉลี่ยลดลง ซึ่งงานเหลานี้ยังไดรับคาเฉลี่ยของคะแนน
ความพึงพอใจในระดับมากและปานกลางเชนเดิม
         งานที่มีโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
คะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการ 3 ลําดับแรก ไดแก [3]
 งานพัสดุ ในดานความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ของกระบวนการจัดซื้อจัดจางวัสดุ ครุภัณฑ, [1] งานแผน
และงบประมาณ ในดานการใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะ
ที่ถูกตอง ชัดเจน และตรงกับความตองการของผูรับบริการ 
และ [6] งานบุคคลและสวัสดิการ ในดานความเหมาะสม
ของกระบวนการขอและพิจารณาจัดสรรอัตรากําลัง
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หัวขอ ประเภทของงาน
คาเฉล่ีย
ป 2552

(n = 327)

คาเฉล่ีย
ป 2551

(n = 222)

เปล่ียน
แปลง

กราฟเปรียบเทียบคาเฉล่ีย
ของป 2552 และ ป 2551 กราฟแสดงสัดสวนการใหคะแนน คําอธิบายผลประเมิน

1 งานทะเบียน 3.59 3.49 เพิ่มขึ้น

2 หองเรียน 3.61 3.68 ลดลง

3 หองสมุด 3.63 3.67 ลดลง

4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.55 3.40 เพิ่มขึ้น

        เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑในการพิจารณาระดับ
ความพึงพอใจ พบวามี 5 งานที่ไดรับความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก คือ [1] งานทะเบียน, [2] หองเรียน, [3] หองสมุด, [4] งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ [5] การใหคําปรึกษา  สวนอีก 5 งาน
 ไดรับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
         เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบขอมูลคาเฉล่ียความพึงพอใจ
ของนิสิตระหวาง ป 2552 และ ป 2551 พบขอสังเกตดังนี้
         งานที่มีคาเฉล่ียเพิ่มขึ้นมี 5 งาน ไดแก [1] งานทะเบียน,
[4] งานเทคโนโลยีสารสนเทศ, [7] การแนะแนวและการฝก
ประสบการณทางวิชาชีพ, [8] งานจราจร และ [9] งาน
กายภาพและรักษาความปลอดภัย
         งานที่มีคาเฉล่ียลดลง มี 4 งาน ไดแก [2] หองเรียน, [3]
หองสมุด, [5] การใหคําปรึกษา และ [6] ขอมูลขาวสาร  ซ่ึงงาน
เหลานี้ยังไดรับคาเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจในระดับมาก
และปานกลางเชนเดิม
        งานที่มีโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิ่มคะแนน
ความพึงพอใจของผูรับบริการ 3 ลําดับแรก ไดแก [8] งาน
จราจร ในดานความเหมาะสมของการจัดระเบียบการจอดรถ
และที่จอดรถ, [7] การแนะแนวและการฝกประสบการณทาง
วิชาชีพ ในดานความเหมาะสมของการใหบริการ และ [6]
ขอมูลขาวสาร ในดานความทั่วถึง และทันตอเหตุการณของการ
เผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ดานทุน แหลงทุน

ตารางที่ 58 ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอกระบวนงานสนับสนุนของคณะอักษรศาสตร
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ป 2552 ป 2551

0% 20% 40% 60% 80% 100%

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.55 3.40 เพิ่มขึ้น

5 การใหคําปรึกษา 3.76 3.79 ลดลง

6 ขอมูลขาวสาร 3.29 3.33 ลดลง

7 การแนะแนวและการฝกประสบการณทางวิชาชีพ 3.22 3.19 เพิ่มขึ้น

8 งานจราจร 3.14 3.02 เพิ่มขึ้น

9 งานกายภาพและรักษาความปลอดภัย 3.45 3.40 เพิ่มขึ้น

10 สวัสดิการ 3.41
ไมไดถูก
ประเมิน

-

หมายเหตุ: เกณฑระดับความพึงพอใจ: คาเฉล่ียระหวาง 2.50 - 3.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ียระหวาง 3.50 - 4.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับมาก

        เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑในการพิจารณาระดับ
ความพึงพอใจ พบวามี 5 งานที่ไดรับความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก คือ [1] งานทะเบียน, [2] หองเรียน, [3] หองสมุด, [4] งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ [5] การใหคําปรึกษา  สวนอีก 5 งาน
 ไดรับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
         เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบขอมูลคาเฉล่ียความพึงพอใจ
ของนิสิตระหวาง ป 2552 และ ป 2551 พบขอสังเกตดังนี้
         งานที่มีคาเฉล่ียเพิ่มขึ้นมี 5 งาน ไดแก [1] งานทะเบียน,
[4] งานเทคโนโลยีสารสนเทศ, [7] การแนะแนวและการฝก
ประสบการณทางวิชาชีพ, [8] งานจราจร และ [9] งาน
กายภาพและรักษาความปลอดภัย
         งานที่มีคาเฉล่ียลดลง มี 4 งาน ไดแก [2] หองเรียน, [3]
หองสมุด, [5] การใหคําปรึกษา และ [6] ขอมูลขาวสาร  ซ่ึงงาน
เหลานี้ยังไดรับคาเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจในระดับมาก
และปานกลางเชนเดิม
        งานที่มีโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิ่มคะแนน
ความพึงพอใจของผูรับบริการ 3 ลําดับแรก ไดแก [8] งาน
จราจร ในดานความเหมาะสมของการจัดระเบียบการจอดรถ
และที่จอดรถ, [7] การแนะแนวและการฝกประสบการณทาง
วิชาชีพ ในดานความเหมาะสมของการใหบริการ และ [6]
ขอมูลขาวสาร ในดานความทั่วถึง และทันตอเหตุการณของการ
เผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ดานทุน แหลงทุน

3.76

3.29

3.22

3.14

3.45

3.41

3.79

3.33

3.19

3.02

3.40
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สําหรับการประเมินผูบริหารและหัวหนาภาควิชาคณะอกัษรศาสตรน้ัน ขณะน้ี แบบประเมินไดผาน
การพิจารณาจากคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ และคณะกรรมการบรหิารคณะฯ แลว 
และจะดําเนินการในเร็วๆนี ้

 
 
 

ชื่อเรื่อง สํานวนไทยที่มาจากวรรณคดี  
ผูแตง ศ.ดร.ศักดิ์ศรี แยมนัดดา  
ราคาปก 160 ราคาจําหนาย 136  
 
 
ชื่อเรื่อง ไวยากรณไทย  
ผูแตง รศ.ดร.นววรรณ พันธุเมธา 
ราคาปก 190 ราคาจําหนาย 161.50   
บทคัดยอ 
ไวยากรณไทย นําเสนอการวิเคราะหวากยสัมพันธทั้งระบบ เร่ิมจาก
เรื่องการจําแนกหมวดคํา กลุมคําและวลีประโยค และยังไดกาวขาม
ขอบเขตของประโยคไปถึงเรื่องประโยคที่เกี่ยวของสัมพันธกันอีกดวย 
นอกจากนี้ยังไดเสนอเกณฑการจําแนกหมวดคํา นิยามวลี ตลอดจน
ชนิดของประโยคที่แตกตางจากตําราไวยากรณไทยเลมกอนๆ   
 
ชื่อเรื่อง ประวตัิศาสตรไทยสมัยใหม (ตั้งแตการทําสนธิสัญญา

บาวริง ถึง "เหตุการณ 14 ตุลาคม" พ.ศ. 2516)  
ผูแตง ปยนาถ บุนนาค  
ราคาปก 390 ราคาจําหนาย 331.50   
บทคัดยอ 
ประวัติศาสตรไทยสมัยใหมเริ่มตั้งแตไทยทําสนธิสัญญาบาวริงกับ
อังกฤษ  เม่ือ พ.ศ. 2498  จนกระทั่งถึง  "เหตุการณ 14 ตุลาคม"    
พ.ศ. 2516   ปรากฏวาความสัมพันธระหวางสถาบันพระมหากษัตริย
กับขุนนางและประชาชน   ในสมัยรัชกาลที่ 4 นับเปนพ้ืนฐานสําคัญสู
การเปนสมัยใหมของไทย... กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมไทย โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจอันจะเปนพ้ืนฐานสูการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญดวยการปฏิรูปในสมัยตอมา 
 

 

โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ 
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 รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ไดรับเชิญจากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน 
(Fulbright)  เปนกรรมการ Binational Selection Committee  สอบสัมภาษณผูสมัครรับทุน      
2011 Study of the U.S. Institutes Program ในวันที่ 12 พฤศจิกายน  2553 ระหวางเวลา 8.30 – 
16.30 น. ณ อาคารสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ทุนนี้เปนทุนที่ใหไป
ศึกษาเกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกาในสาขาที่เลือกในมหาวิทยาลัยและดูงานในสาขานั้นๆ ในรัฐ
ตางๆ 

 
 

 
คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร 
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ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน 




