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 การปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเฉิงต ู

   
 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประพจน อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร เปนประธานในการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู จํานวน 26 คน วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 เวลา 
10.00-12.00 น. ณ หอง 501/2 อาคารมหาจักรีสิรินธร รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ รองคณบดี
ฝายวิรัชกิจ กลาวตอนรับและบรรยายพรอมฉายภาพประกอบเกี่ยวกับคณะอักษรศาสตรตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารยสุนิจ สุตัณฑวิบูลย รองคณบดีฝายวิชาการ บรรยายสรุปเร่ืองการเรียนการสอน
ในคณะอักษรศาสตร คุณยุพิน จันทรเจริญสิน ผูอํานวยการศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร กลาวแนะนํา
เกี่ยวกับศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร และบริการตางๆ ที่นักศึกษาสามารถใชเพ่ือชวยเสริมการเรียนในหอง
และเพื่อคนหาความรูเพ่ิมเติม  ในลําดับตอไป รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ไดแนะนําคณาจารย
ผูมีสวนรวมในโครงการแลกเปลี่ยนและจะชวยดูแลนักศึกษาทั้งทางดานการเรียนและการใชชีวิตอยูในคณะ
อักษรศาสตร ไดแก รองศาสตราจารย ดร. ประพิณ มโนมัยวิบูลย รองศาสตราจารยอิงอร สุพันธุวณิช และ
อาจารย ดร. อนันต เหลาเลิศวรกุล หลังจากการบรรยายในหอง คุณยุพิน จันทรเจริญสิน ไดพานักศึกษา
แลกเปลี่ยนไปชมหองสรรพศาสตรสโมสร ซ่ึงเปนหองสมุดที่มีเทคโนโลยีทันสมัยในบรรยากาศของ
หองนั่งเลน 

   

ขาวจากฝายวิรัชกิจ 
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 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู จะเรียนที่คณะอักษรศาสตร ในภาคการศึกษาปลาย ป
การศึกษา 2554 ตั้งแตเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555  ในระหวางนี้นักศึกษาจะฝกงานกับ
หนวยงานตางๆของรัฐบาลทั้งในและนอกจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมทั้งบริษัทเอกชนดวย อาจารยปรีณา 
มโนมัยวิบูลย อาจารยสอนภาษาไทยประจํามหาวิทยาลัยเฉิงตู เปนอาจารยที่ปรึกษาฝายจีนรวมกับ
คณาจารยฝายไทย 

   
 
 
 

 

 คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับกระทรวงตางประเทศ เครือขายจุฬาฯ 
นานาชาติ ศูนยยุโรปศึกษาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดวยความรวมมือกับสถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน 
ออสเตรีย และสวิตเซอรแลนด สถาบันเกอเธอ จะจัดการประชุมนานาชาติประจําปของสมาคมอักษรศาสตร
เยอรมันเชิงวัฒนธรรม (Society for intercultural Germanistik GiG) ระหวางวันที่ 11 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 
2554 โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนเจาภาพ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณและอาคารมหาจักรีสิริธร ภายใต
หัวขอ Intercultural Determining of “Space” in Text and Film การประชุมใชภาษาเยอรมัน การประชุม 
GiG น้ีเปนการประชุมระดับภูมิภาคและนับเปนกิจกรรมทางวิชาการที่สําคัญของสมาคม GiG ที่จัดขึ้นทุกป
หมุนเวียนไปตามประเทศตางๆ และมีนักอักษรศาสตรเยอรมันเขารวมจากทั่วโลก สําหรับการประชุมครั้งนี้
เปนครั้งแรกที่จัดที่ภูมิภาคเอเชีย  
 

 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ โดยผูชวยศาสตราจารย ดร. ปณิธิ หุนแสวง 
อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับแตงตั้งเปนหนึ่งในคณะกรรมการ
ดังกลาว 
 
 
 

 

คณะอักษรศาสตร จะจัดงานเกษียณอายรุาชการ ในวนัพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554 ระหวางเวลา 
14.00-17.00 น. ณ หอง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ 
 

การจัดงานเกษียณอายุราชการ 

ขาวจากภาควิชาภาษาตะวันตก 
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 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “งานวิจัยแหวกแนวใน
การศึกษาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต” 

 ระหวางวันที่ 1-2 สิงหาคม 2554 ตั้งแตเวลา 09.00-16.00 น. ภาควิชาประวัติศาสตร ได
งบประมาณสนับสนุนจากโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) 
สําหรับคณาจารยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของภาควิชาฯ ในหัวขอ 
“งานวิจัยแหวกแนวในการศึกษาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต” (Pioneering Research in 
Southeast Asian Historical Studies) โดยมีศาสตราจารย ดร.เครก  เรยโนลด (Prof. Dr.Craig J. 
Reynolds) นักประวัติศาสตรแหงมหาวิทยาลัยแหงชาติออสเตรเลีย (Australian National University) เปน
วิทยากร 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการเริ่มตนดวยการบรรยายของ
ศาสตราจารย ดร.เครก แนะนําการเขียนประวัติศาสตรเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตและประวัติศาสตรไทยของนักวิจัยรุนใหมในชวงไม
เกิน 10 ปที่ผานมา เพ่ือใหเห็นตัวอยางการนําศาสตรสาขาตางๆและ
ทฤษฎีทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรมาใชในการวิจัยทาง
ประวัติศาสตร อันจะชวยใหนักประวัติศาสตร สามารถตั้งคําถามและ
ตอบคําถามทางประวัติศาสตรไดกวางขวางและลึกซึ้งขึ้น นิสิตที่เขารวมประชุมจะตองอานหนังสือและ
บทความประวัติศาสตรที่อาจารยกําหนดไว รวมหนังสือ 3 เลม และบทความอีก 5 ชิ้น อันเปนเปาหมายหนึ่ง
ของศาสตราจารย ดร.เครก ที่จะฝก “วิธีการอาน”  

งานประวัติศาสตรของนิสิต นิสิตสวนหนึ่งจะไดรับมอบหมายใหอานหนังสือและบทความเหลานี้และ
นําเสนอเพื่อเปนจุดเริ่มตนของของการอภิปรายถกเถียงกัน ชวงสุดทาย ศาสตราจารย ดร.เครก ไดบรรยาย
นําการอภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของอินเตอรเน็ตและสื่ออิเล็กทรอนิกสตอการทําวิจัยและการตีพิมพผลงาน
ประวัติศาสตร ซ่ึงที่ประชุมไดอภิปรายกันอยางกวางขวาง เปนประโยชนตอการทําวิจัยของอาจารยและนิสิต
อยางยิ่ง 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งน้ีเปนการจัดประชุมแบบปด จัดสําหรับนิสิตและคณาจารยของ
ภาควิชาฯ จํานวน 35-40 คน เทานั้น ตางจากการจัดกิจกรรมทางวิชาการของภาควิชาฯ โดยทั่วไป ที่เปดให
สาธารณชน ทั้งนี้เพ่ือใหนิสิตของภาควิชาฯ มีโอกาสไดอภิปรายกันอยางกวางขวางเต็มที่ มีเพียงแขกรับ
เชิญเปนอาจารยตางสถาบัน และนักศึกษามหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริการะดับปริญญาเอก 3 คน เทานั้นที่
ไดรับมอบหมายใหอานบทอานดังกลาว เขารวมการประชุมครั้งน้ี ภาควิชาประวัติศาสตร ตองกราบ
ขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร.เครก อีกครั้งไว ณ ที่น้ี ที่กรุณาสละเวลาใหกับภาควิชาฯ อยางไมรู      
เหน็ดเหนื่อยถึงสองวัน รวมทั้งสิ้นกวา 12 ชั่วโมงดวยกัน 
 
 
 
 

ขาวจากภาควิชาประวัติศาสตร 
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จัดอบรมเรื่อง "โงก็เปนกวีได รูนอยก็เปนกวีได สําคัญที่ ‘รูสึก’...ถา
ไม ‘รูสึกรูสา’ ก็เปนกวีไมได"  ภาควิชาภาษาไทยเชิญคุณศักดิ์สิริ มีสมสืบ   
กวีซีไรต มาอบรมการเขียนสรางสรรคใหแกนิสิต เม่ือวันเสารที่ 6 สิงหาคม 
2554 ณ หอง 501/27 อาคารมหาจักรีสิรินธร สรางความประทับใจ และทําให
นิสิตไดรับทั้งความรู และแรงบันดาลใจไปสรางสรรคผลงานของตนเอง 
 
 
 

 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพรําไพ เปรมสมิทธ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ไดรับเชิญจาก
สํานักงานอุทยานการเรียนรู (สอร.) ใหเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ "บทบาทของบรรณารักษยุคใหม" ใน
โครงการพัฒนาและฝกอบรมบรรณารักษและเจาหนาที่หองสมุดประชาชนเพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
ประจําป 2554 เม่ือวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัด
ชลบุรี 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพรําไพ เปรมสมิทธ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ไดรับเชิญจากแขนง
วิชาสารสนเทศศาสตร สาขาวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใหเปนวิทยากรบรรยายใน
หัวขอ "ประเด็นและทิศทางการวิจัยเกี่ยวกับสารสนเทศ" ในโครงการสัมมนาวิชาการ เร่ือง "โครงการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษาสารสนเทศศาสตรกาวสูสากล ครั้งที่ 2" เม่ือวันศุกรที่ 5 สิงหาคม 2554 ณ หอง
ประชุม 233 อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพรําไพ เปรมสมิทธ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ไดรับเชิญจากคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหเปนกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ประจําป 2554 
 

 อาจารยสถาพร  อรุณวิลาศ หนวยบริหารวิชาอารยธรรมไทย ไดรับเชิญดังน้ี 
 ไดรับเชิญจากธนาคารกรุงเทพ เปนวิทยากรบรรยาย หัวขอ ความภาคภูมิใจในความเปนไทย  เม่ือ
วันที่ 5 และ 9 สิงหาคม 2554 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ อาคารศูนยฝกอบรม  ถนนพระราม 3 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ไดรับเชิญจากหลักสูตรมหาบัณฑิต  สาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เปน
ผูบรรยายและนําศึกษาพื้นที่ทางประวัติศาสตรสุโขทัยและอาณาบริเวณใกลเคียง วันเสารที่ 20 
สิงหาคม 2554 เวลา 07.00 – 18.00 น. และวันอาทิตยที่ 21 สิงหาคม 2554 เวลา 08.00 - 18.00 น. 
ณ จังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดสุโขทัย 
 

ใคร ทําอะไร ที่ไหน 

ขาวจากภาควิชาภาษาไทย 
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 อาจารย ดร.อนันต  เหลาเลิศวรกุล ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากศูนยการศึกษาตอเน่ืองแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนวิทยากรบรรยายหลักสูตร นักบริหารระดับตนภาครัฐ หัวขอ “เทคนิคการ
เขียนบันทึกและหนังสือโตตอบ”  วันจันทรที่  22 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ หองทิพยพิมาน  
ชั้น 1 โรงแรมมิโด ถนนประดิพัทธ   
 

 อาจารยชัยรัตน  พลมุข ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนอาจารย
พิเศษ วิชา 01376546 วรรณคดีกับสังคม (Literature and Society) พระราชพิธีกับสังคมไทย : ประกาศการ
พระราชพิธี วันพุธที่ 20 กรกฏาคม 2554 และสังคมไทยในยุคโลกาภิวัฒน : มากานกลวย และบานเกา วัน
พุธที่ 31 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อาคาร ศร.4 หอง 406 
 

 อาจารย ดร .พรรณี  ชีวินศิ ริวัฒน  ภาควิชาภูมิศาสตร ได รับเชิญจากคณะสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหเขารวมวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร ในวันที่        
27  กรกฏาคม  2554  เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ คณะสังคมศาสตร อาคาร 3 ชั้น 2 หอง 201   
 

 อาจารย ดร.หน่ึงหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากสํานักปองกันและแกไข
ปญหาการคาหญิงและเด็ก เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “เทคนิคการทําลามและการจดบันทึก” “ทักษะการ
แปลและจรรยาบรรณวิชาชีพลาม” วันที่ 29 -31 กรกฏาคม 2554 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปารค จังหวัด
พิษณุโลก 
 
  

 
 



๖ 
 

 
 

 

 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพคณะอักษรศาสตร ปการศึกษา 2553 

ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
วันท่ี 26-27  กรกฎาคม  2554 

  
ตามที่ไดมีการตรวจประเมนิคุณภาพภายในประจําป 2554 (ปการศึกษา 2553) ตามเกณฑ

มาตรฐานของ สกอ. และตามเกณฑมาตรฐานระบบ CU-QA เมื่อวันที ่ 26-27  กรกฎาคม  2554  มี
กรรมการผูตรวจประเมินดังนี้ 
  1. รองศาสตราจารย ดร.ประณัฐ โพธิยะราช ประธานกรรมการ 
  2. ผูชวยศาสตราจารยอุษาวดี  เอกแสงศรี  กรรมการ 
  3. อาจารยดังกมล  ณ  ปอมเพชร   กรรมการ 
  4. อาจารย ดร.จุฬิศพงศ  จุฬารัตน   กรรมการและเลขานุการ 
 
 ผลการตรวจประเมินตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ.   มีดังนี ้
 

ตัวชี้วัด ชื่อตัวบงชี้ คาเดิม คาใหม เหตุผลการเปลี่ยนแปลงคะแนน 

องคประกอบที่ 1  กระบวนการพัฒนาแผน  

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 4 4   

องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต  

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  4 4   

2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 4.61 4.61   
2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 2.67 2.59  คารอยละของผลลัพธไมไดคํานวณทศนิยม

ตําแหนงที่สอง 
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสนับสนุน 3 3   
2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการ

เรียนรู 
4 5  เกณฑขอ 7. พบวามีการปรับปรุง

กระบวนการตามผลการประเมิน 
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 4 5  มีการดําเนินการประเมินครบทุกรายวิชา 

แตนิสิตเขาประเมินไมครบ 
2.7 ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน ตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต 
5 5   

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
ที่จัดใหกับนักศึกษา 

5 5   

ขาวจากฝายประกันคุณภาพ



๗ 
 

ตัวชี้วัด ชื่อตัวบงชี้ คาเดิม คาใหม เหตุผลการเปลี่ยนแปลงคะแนน 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา  

3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล
ขาวสาร 

4 5 พบผลการประเมินตามเกณฑขอ 6. 

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 5 5  
 

องคประกอบที่  4  การวิจัย  

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  3 4 คะแนนไมตรงกับเกณฑการประเมิน 
4.2 ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค  
4 5 พบการดําเนินงานดานทรัพยสินทางปญญา

ตามเกณฑขอ 5 และ 6 ผานระบบของ
มหาวิทยาลัย 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

5 5   

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม  

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม  3 3   

5.2 กระบวนการบริการวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม  3 3   

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4 5  พบเกณฑขอ 6. การกําหนดหรือสราง
มาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมและมี
ผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  

7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของ
สถาบัน 

3 3  

7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู  3 3   
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  5 5   
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  4 4   

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  5 5   

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  4 4  
 3.97 4.23  

 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 
 
สรุปผลการตรวจประเมินในภาพรวมของคณะ 

 คณะอักษรศาสตรมีการบริหารจัดการในดานตางๆ ตามพันธกิจและกลยุทธขององคกร
อยางครบถวน โดยไดนําผลการประเมินคณุภาพมาพัฒนาการกระบวนงานตางๆ อาทิ การพัฒนา
ระบบลงทะเบยีนงานวิจยัออนไลนเพื่อเก็บรวบรวมขอมลูดานการวจิัยของคณาจารยในคณะฯ การ
ดําเนินงานตามหลักการประกันคณุภาพสงผลใหผลการดําเนินงานตามพันธกิจหลักมีความโดดเดน 
ไมวาจะเปนดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย แตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงตวัช้ีวดัและ
เกณฑการประเมินของ สกอ. จึงไมสามารถนําผลการประเมินเดิมมาเปรยีบเทียบไดทั้งหมด 
 นอกจากนี้คณะฯ ยังไดดําเนนิการจัดเตรียมการตรวจประเมินคณุภาพภายในที่เปนระบบ
และมีระเบยีบทําใหงายตอการตรวจ รวมทัง้มีนวัตกรรมดานการประกนัคุณภาพไดแก daily KPI 
report  
จุดเดน 
 เปนแหลงอางอิงทางวิชาการและแหลง
สรางองคความรูดานมนุษยศาสตรที่ เปนที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

แนวทางเสริมจุดเดน 
 สงเสริมระบบการเขาสูตําแหนงทาง
วิ ช า ก า รขอ งคณาจ า ร ย ใ ห เ หม า ะสมกั บ
ลักษณะเฉพาะของสาขามนุษยศาสตร 

จุดที่ควรพัฒนา 
 ในการดําเนินงานหลายดาน พบวายังไม
ครบวงจรของการประกันคุณภาพ 

ขอเสนอแนะ 
 ควรมี ผู รั บ ผิ ดชอบดํ า เนิ นก า ร ใน
ภาพรวมของคณะฯ ในแตละดาน ใหครบวงจร 
 เนื่องจากการเขาประเมินของ สมศ. ใน
ปการศึกษา 2554 คณะฯ ควรพิจารณาทบทวน
นิยามของเอกลักษณและอัตลักษณใหชัดเจน 
ผานกระบวนการการมีสวนรวมของประชาคม 

คะแนนเฉลี่ย 4.23 ระดับผลการประเมิน ดี 
 
 
 
 

  



๙ 
 

ผลการประเมินตนเอง ตามเกณฑมาตรฐาน สมศ. ปการศึกษา 2553 
 

ตัวบงชี้ ชื่อตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน คะแนน 

สมศ. 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 68.88 % 3.44 คะแนน 
สมศ. 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
- - 

สมศ. 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร (เกณฑ รอยละ 25 = 5 คะแนน) 

(รอยละ 15.48 )* 
 

(3.23 คะแนน)* 

สมศ. 4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร (เกณฑ รอยละ 50 = 5 คะแนน) 

(รอยละ 51.04 )* 
 

(5 คะแนน)* 

สมศ. 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร  
(เกณฑ รอยละ 10 = 5 คะแนน) 

13.25   
183.50  

จริงๆได 3.61 
แตเฉล่ียกับคณะ
สาขามนุษยศาสตร

แลวได  1.25 

สมศ. 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
(เกณฑ รอยละ 20 = 5 คะแนน) 

2.00 
183.50 

0.27 คะแนน 

สมศ. 7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (เกณฑ รอยละ 10 = 5 
คะแนน) 

15  
183.50 

5 คะแนน 

สมศ. 8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใช
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

1.00 
54.00 

0.31 คะแนน 

สมศ. 9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกร
ภายนอก 

4 ขอ 4 คะแนน 

สมศ. 10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 4 ขอ 4 คะแนน 
สมศ. 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 4 ขอ 4 คะแนน 

สมศ. 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน  ระดับคณะไม
ตองดําเนินการ 

สมศ. 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน  5 คะแนน 5 คะแนน 
สมศ. 14 การพัฒนาคณาจารย จํานวนผศ.รศ.ศ. 3.67 คะแนน 

สมศ. 15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด ใชผลการตรวจ 
สกอ. ป 2553 

4.23 คะแนน 

สมศ. 16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ   ระดับคณะไม
ตองดําเนินการ 

สมศ. 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ   
สมศ. 17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน

เอกลักษณของสถาบัน 
4 ขอ 4 คะแนน 

สมศ. 18.1 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคมในประเด็นที่ 1 - - 
สมศ. 18.2 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคมในประเด็นที่ 2 - - 

* ตองมีการประเมินตนเองใหม เนื่องจากใหใชขอมูลตามรอบปการศึกษา แตผลการประเมินที่ปรากฏ เปนขอมูลตาม
รอบปงบประมาณ 

X100 = 14.17% 

X100 = 1.08% 

X100 = 7.22% 

X100 



๑๐ 
 

เมื่อนําผลการการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ ตวับงชี้ตามเกณฑ สกอ. และ สมศ. 
มาจําแนกตาม INPUT, PROCESS, OUTPUT ตามตาราง ส. 2 แลว ไดผลดังนี้ 

 
ตาราง ส. 2 

องคประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน 
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 

I P O รวม 

องคประกอบที่ 1   4.00 4.00 4.00 ดี   

องคประกอบที่ 2 3.73 4.00 4.03 3.93 ดี   

องคประกอบที่ 3   4.50   4.50 ดี   

องคประกอบที่ 4 5.00 3.50 2.17 3.09 พอใช   

องคประกอบที่ 5   3.00 2.16 2.58 พอใช   

องคประกอบที่ 6   4.00 4.50 4.33 ดี   

องคประกอบที่ 7   3.75 5.00 4.00 ดี   

องคประกอบที่ 8   5.00   5.00 ดีมาก   

องคประกอบที่ 9   4.00 4.23 4.00 ดี 
ไมนําตัวบงชี้ สมศ. ที่ 

15 มาคํานวณ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี 
ของทุกองคประกอบ 

4.05 3.89 3.41 3.74 ดี 
  

ผลการประเมิน ดี ดี พอใช       

 
 

ผลการตรวจประเมินตัวชี้วัดของระบบ CU-QA     
สําหรับผลการตรวจประเมนิ ตัวช้ีวดัของระบบ CU-QA ซ่ึงตรวจ      ฐานที่ 1 การบริหารจัดการ

หนวยงาน และ     ฐานที่ 4 การบริหารทรัพยากรบุคคล   ไมพบ finding แตประการใด 
 



๑๑ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควชิา 
ภาควชิาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 
ตัวช้ีวดั คะแนนที่ภาควิชา

ประเมินตนเอง 
คะแนนของผูตรวจ หมายเหต ุ

2.1 5 5  
2.2 5 5  
2.3 4.39 4.39  
2.4 3 3  
2.5 4 5 มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

(อางอิงคณะฯ) 
2.6 5 5  
2.7 5 5  
2.8 5 5  

คะแนนเฉลี่ย 4.55 4.67  
 
 ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร เปนภาควิชาขนาดใหญในคณะฯ รับผิดชอบดําเนินงาน
หลักสูตรตางๆ ตั้งแตระดับปริญญาบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
จุดเดน 
 มีคณาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวนมาก 
(กวารอยละ 80) ทําใหสามารถพัฒนาหลักสูตรที่
เนนวิจัยในเชิงลึก เปนแหลงอางอิงทางวิชาการใน
ระดับนานาชาติ 
 มีการดําเนินงานชมรมภาษาไทย กอใหเกิด
การบูรณาการดานการเรียนการสอนและการวิจัย 

แนวทางเสริมจุดเดน 
 สนับสนุนใหเกิดแผนการวิจัยที่มุงเนนความ
เชี่ยวชาญดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ โดยอาจขอการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในลักษณะ CE/RU 

จุดที่ควรพัฒนา 
 ขาดระบบกายภาพสนับสนุน ไดแก หอง
ขนาดเล็กสําหรับการอภิปรายระหวางอาจารยที่
ปรึกษากับนิสิตที่เพียงพอ ทําใหการพัฒนางานวิจัย
ไมราบรื่นเต็มตามศักยภาพ 

ขอเสนอแนะ 
 จัดใหมีหองพักนิสิตปริญญาเอก  และหอง
สําหรับการอภิปรายกลุมยอย เพื่อใหสามารถเกิดการ
แลกเปลี่ยนและพัฒนาองคความรูไดอยางเต็มที่ 

คะแนนเฉลี่ย 4.67 ระดับผลการประเมิน ดีมาก 
 



๑๒ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควชิา 
ภาควชิาภาษาศาสตร คณะอกัษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวดั คะแนนที่ภาควิชา
ประเมินตนเอง 

คะแนนของผูตรวจ หมายเหต ุ

2.1 5 5  
2.2 5 5  
2.3 5 5  
2.4 3 3  
2.5 4 5 มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

(อางอิงคณะฯ) 
2.6 5 5  
2.7 5 5  
2.8 5 5  

คะแนนเฉลี่ย 4.63 4.75  
 
 ภาควิชาภาษาศาสตร คณะอกัษรศาสตร เปนภาควิชาขนาดเล็ก รับผิดชอบดําเนินงานหลักสูตรระดบั
ปริญญามหาบัณฑิต และปรญิญาดุษฎีบัณฑิต 
จุดเดน 
 มีคณาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกและดํารง
ตําแหนงวิชาการ(ศ.และร.ศ.)จํานวนมาก รอยละ 86
และรอยละ43 ตามลําดับ  ทําใหสามารถพัฒนา
หลักสูตรที่เนนวิจัยในเชิงลึก เปนแหลงอางอิงทาง
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
 มีโครงการวิจัยทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ
ซ่ึงมีนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาเขารวมทํางานวิจัยกับ
คณาจารยของภาควิชาฯ 
 สามารถสรางนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการ
วิจัยดานภาษาศาสตร 

แนวทางเสริมจุดเดน 
 เพิ่มการบูรณาการงานวิจัย การเรียนการ
สอน และการบริการวิชาการสูสังคม โดยนําศักยภาพ
ดานการวิจัยลงไปถายทอดและปรับใช เพื่อเพิ่มความ
เขมแข็งใหแกชุมชน 

จุดที่ควรพัฒนา 
 จํานวนอาจารยไมเพียงพอตอการควบคุม
วิทยานิพนธตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 

ขอเสนอแนะ 
 วางแผนดานอัตรากําลังใหเหมาะสมกับ
ภาระงานวิจัยที่ภาควิชาฯ ดําเนินงานอยู 

คะแนนเฉลี่ย 4.63 ระดับผลการประเมิน ดีมาก 



๑๓ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควชิา 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาและวัฒนธรรม หลักสูตรนานาชาติ  

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551)  
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
ตัวช้ีวดั คะแนนที่ภาควิชา

ประเมินตนเอง 
คะแนนของผูตรวจ หมายเหต ุ

2.1 4 4  
2.2 4. 61 4.61  
2.3 2.67 2.67  
2.4 3 3  
2.5 4 5 มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

(อางอิงคณะฯ) 
2.6 4 4  
2.7 3 3  
2.8 5 5  

คะแนนเฉลี่ย 3.79 3.91  
 
 จากการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม หลักสูตร
นานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวาเปนหลักสูตรที่แสดงใหเห็นถึง
การพัฒนาของคณะใหสอดคลองกับบริบทของปจจุบันบนฐานองคความรูของคณะฯ ที่มีมาอยูเดิม สอดคลองกับ
แผนพัฒนาประเทศเพื่อกาวสูความเปนสังคมนานาชาติและการเขาสูประชาคมอาเซียนโดยรักษาเอกลักษณของความ
เปนอักษรศาสตรของมหาวิทยาลัยไวได  
 หลักสูตรไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากคณะผูบริหาร ภาควิชา และสาขาวิชาตางๆ รวมกันบริหารจัดการ
หลักสูตร ทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและมีแนวโนมที่จะพัฒนาตอไป  หลักสูตรมีระบบการคัดเลือกนิสิตที่มี
ประสิทธิภาพ  มีกระบวนการเรยีนการสอนและการวัดผลการศึกษาที่เนนคุณภาพเปนหลัก  
 อยางไรก็ดีคณะตองดําเนินการติดตามผลเมื่อไดเริ่มผลิตบัณฑิตสําเร็จการศึกษาออกสูตลาดแรงงานในอนาคต 
เพื่อนํามาเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป นอกจากนี้คณะฯ ควรใหการสนับสนุนดานบุคลากรสายสนับสนุน
ใหมีความมั่นคงในตําแหนงหนาที่และมีโอกาสพัฒนาศักยภาพดานตางๆ เพื่อเสริมงานบริหารจัดการของหลักสูตร
ตอไป 
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