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ปที่ ๓    ฉบับที่ ๓๗   วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
 

 
 
 
การจัดกิจกรรมรวมกับสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน 
  

 
 
 
 
 
 
เม่ือวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.30 น. ณ หองประชุมสํานักคณบดี อาจารย ดร.      

จุฬิศพงศ จุฬารัตน ไดนํา ฯพณฯ Jalal Tamleh ผูชวยทูตฝายวัฒนธรรมและคณะจากศูนยวัฒนธรรม  
สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน มาพบและหารือกับผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน 
อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร และรองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ รองคณบดีฝายวิรัชกิจ 
เรื่องการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมรวมกับคณะอักษรศาสตร ภายใตชื่องาน “สัปดาหวัฒนธรรมอิหราน-ไทย” 
เพ่ือเปนการเชื่อมความสัมพันธระหวางประเทศทั้งสองที่มีมาชานานกวา 400 ป และเพื่อเผยแพรความรู
เกี่ยวกับวัฒนธรรมอิหรานใหแกชาวจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย งานน้ีจะจัดประมาณตนเดือนกุมภาพันธ 
2555 โดยจะมีการแถลงขาวตอสื่อมวลชน พิธีมอบรางวัลเกียรติยศเฉกอะหมัด กุมมี ประจําป 2555 
นิทรรศการ การบรรยายทางวิชาการ การฉายภาพยนตร และการสาธิตอาหารอิหราน โดยมี อาจารย ดร. 
จุฬิศพงศ จุฬารัตน เปนผูรับผิดชอบประสานงานโครงการ 

 
 
 
 
 
 

 

ขาวจากฝายวิรัชกิจ 
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การปฐมนิเทศนิสิตแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร เปนประธานในการ
ปฐมนิเทศนิสิตแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 26 คน เม่ือวันที่          
6 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00-11.00 น. ณ หอง 501/2 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณบดีไดใหโอวาทแกนิสิต 
รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ รองคณบดีฝายวิรัชกิจ ไดกลาวแนะนําคณาจารยผูมารวมใหขอมูล
แกนิสิตเรื่องการเรียนในรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียน ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐมา พงศไพโรจน 
หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ อาจารยแอนดรู แมทธิวส ผูชวยศาสตราจารยสุวิมล รุงเจริญ หัวหนาภาควิชา
ประวัติศาสตร อาจารย ดร.จุฬิศพงศ จุฬารัตน และอาจารยสถาพร อรุณวิลาศ ประธานหนวยบริหารวิชา
อารยธรรมไทย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐมา พงศไพโรจน กลาวตอนรับนิสิตและอวยพรใหนิสิตประสบ
ความสําเร็จในการศึกษา อาจารยแอนดรู แมทธิวส ไดกลาวทักทายและใหขอมูลเกี่ยวกับวิชา Conversation 
and Discussion ผูชวยศาสตราจารยสุวิมล รุงเจริญ ไดกลาวพูดถึงเรื่องการเรียนการสอนและเนนย้ําใหนิสิต
มีความตั้งใจใฝศึกษาในวิชาที่เรียน หลังจากนั้นอาจารย ดร.จุฬิศพงศ จุฬารัตน ไดนําเสนอ PowerPoint 
แนะนําวิชาประวัติศาสตรการทองเที่ยว อาจารยสถาพร อรุณวิลาศ ไดกลาวสรุปเน้ือหาวิชาอารยธรรมไทย 
พรอมทั้งแจกเอกสารประกอบการเรียนการสอนใหแกนิสิต นอกจากนี้ นิสิตแลกเปลี่ยนยังไดเรียนวิชาการ
เขียนภาษาไทยกับรองศาสตราจารยอิงอร สุพันธุวณิช ดวย 

  
 
 
 
 
 
เม่ือการปฐมนิเทศจบลง คณาจารยและนิสิตเฉิงตูไดถายภาพหมูรวมกันบริเวณหองโถงชั้นลาง 

หลังจากนั้นคณบดีไดพาคณาจารยพรอมดวยอาจารยปฤณา มโนมัยวิบูลย อาจารยที่ปรึกษานิสิตจาก
มหาวิทยาลัยเฉิงตู ไปรับประทานอาหารกลางวันรวมกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องโครงการนิสิต
แลกเปลี่ยน ณ หองอาหารโรงแรมพลาซา แอทธินี 
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รางวลั Gerda Henkel Prize 2012 สําหรับงานวิจัยดเีดน 
 Gerda Henkel Foundation ประเทศเยอรมนี ประกาศรับสมัครแขงขันงานวิจัยดีเดน รางวัล Gerda 
Henkel Prize ประจําป ค.ศ. 2012 เปนจํานวนเงิน 100,000 ยูโร (4,100,000 บาท) สําหรับงานวิจัยที่มี
ความโดดเดนในดาน Historical humanities (Archaeology, Art History, Historic Islamic Studies, 
History, Legal History, Prehistory และ Early History) รวมถึงงานวิจัยดาน “Conflict Prevention” และ 
“Islam, the modern nation state and transnational movements” ดวย 
ผูสนใจสามารถดาวนโหลดใบสมัครและศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 
http://www.gerda-henkel-stiftung.de/ghs_preis.php?language=en&nav_id=263  
และสงใบสมัครมาที่สํานักบริหารงานวิรัชกิจ อาคารจามจุรี 1 ชั้น 1 ภายในวันที่ 16 มกราคม 2555 
 
 
 

การประกวดผลงานชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล 

 คณะกรรมการ จัดประกวดผลงานประเภทเรียงความและบทความวิชาการชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล 
ประจําปการศึกษา 2554 นิสิตที่สนใจสงผลงานทั้งประเภทเรียงความหรือประเภทบทความวิชาการไดที่ 
สํานักบริหารงานกิจการนิสิต อาคารจุลจักรพงษ ชั้น 2 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตั้งแตบัดน้ีจนถึงวันศุกร
ที่ 23 มีนาคม 2555  ในการนี้ ฝายกิจการนิสิตขอความอนุเคราะหอาจารยผูสอนทุกทานกรุณาแจง
ประชาสัมพันธการจัดประกวดดังกลาวใหนิสิตทราบตอไปดวย 

 
 

 
  

ศาสตราจารย ดร.ศิราพร ณ ถลาง ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) เปนเมธีวิจัยอาวุโสของ สกว.ประจําป 2554-2557 เพ่ือเปนหัวหนาชุดโครงการวิจัยเรื่อง 
“คติชนสรางสรรค : พลวัตและการนําคติชนไปใชในสังคมไทยรวมสมัย” รวมกับคณาจารยและนิสิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

1.ศาสตราจารย ดร.ศิราพร ณ ถลาง อาจารยประจําภาควิชาภาษาไทย  
2.รองศาสตราจารยสุกญัญา สุจฉายา อาจารยประจําภาควิชาภาษาไทย 
3.อาจารย ดร.ปรมินท จารุวร  อาจารยประจําภาควิชาภาษาไทย 
4.อาจารย ดร.ศิริพร ภักดีผาสุก  อาจารยประจําภาควิชาภาษาไทย  
5.ผูชวยศาตราจารย ดร.ชมนาด ศีติสาร อาจารยประจําภาควิชาตะวันออก  
6.นายเชิดชาติ หิรัญโร   นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาภาษาไทย  
7.นางสาววัชราภรณ ดิษฐปาน  นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาภาษาไทย 

 

ขาวจากภาควิชาภาษาไทย 

ขาวจากฝายกิจการนิสิต 
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ภาควิชาภาษาอังกฤษไดรับมอบเครื่องพร้ินเตอร Samsung Laser MFP SCX-4623 จากบริษัท 

ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส จํากัด เพ่ือใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ ไดใชประโยชนทางดานการ
เรียนและการผลิตงานวิจัย เม่ือวันศุกรที่ 16 กันยายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม 815 อาคาร 
มหาจักรีสิรินธร 

 
 
 

 

ขอเรียนเชิญทุกทานมารวมกันออกกําลังกายแบบเตาซิ่น เพ่ือสรางดุลยภาพของกายและใจ      
ดวยการเตนรําเดี่ยวเบาๆ รํามวย และกายบริหารงายๆ ประกอบดนตรี ไมตองเสียคาใชจาย ไมตองสมัคร 
ไมตองเปลี่ยนชุด (แคใสชุดที่สบายๆ หนอย และไมใสรองเทาสนสูงก็มาไดแลว กระโปรงก็ได) มีใหเลือก
หลายเวลา จะมาตอนไหนก็ไดทั้งน้ัน 

 วัน เวลา สถานที่ 

เชา อังคาร   06.45 – 08.00 น. ระเบียงชั้น 8  
อาคารบรมราชกุมารี 

กลางวัน จันทร 
อังคาร 
 

12.00 – 13.00 น. ชั้นลอย 
อาคารมหาจักรีสิรินธร  

เย็น จันทร อังคาร 
พฤหัสบดี   

17. 20 – 18.00 น. ใตอาคารจามจุรี 3 

 

ทานที่สะดวกเวลาอื่นนอกเหนือจากนี้ ขอเชิญปรึกษาไดคะ 
ที่ รองศาสตราจารยมณฑา พิมพทอง โทร. 086 – 793 – 1890 / 02 – 218 – 4744  
หรือ รองศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ สุริยะวงศไพศาล  โทร. 085 – 161 – 5404 / 02 – 218 – 4738 

 
 
 
 
 

ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ 

ขาวจากภาควิชาภาษาตะวันออก 
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 อาจารย ดร.ศศิพร เพชราภิรัชต และอาจารยอภิรดี เจริญเสนีย ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญ
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใหเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทําและพัฒนาสื่อ
และตําราการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา : การตรวจสอบ การแปลสํานวนภาษาและรูปแบบ
เน้ือหาของตนฉบับสื่อและตําราฯ (Edit) ครั้งที่ 6 ระหวางวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2554 ณ หองประชุม
พันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 (หอง 2) อาคารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กทม.   
 

 รองศาสตราจารย ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย 
ให จัดโครงการนํานิสิตในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา             
(สหสาขาวิชา/หลักสูตรนานาชาติ) ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหวางวันที่      
2-4 มกราคม 2555  
 

 อาจารย ดร.จุฬิศพงศ จุฬารัตน และอาจารย ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับ
เชิญจากสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหเขารวมประชุมรายงานความกาวหนา
โครงการวิจัย เรื่อง “ประกอบสรางความรูเรื่องอยุธยาตอนปลาย” ครั้งที่ 3 ในวันจันทรที่ 19 ธันวาคม 2554 
เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ หองประชุมสถาบันเอเชียศึกษา ชั้น 7 อาคารประชาธิปก – รําไพพรรณี  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

 อาจารย ดร.ธีรนุช โชคสุวณิช ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากศูนยบริการวิชาการแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหเขารวมศึกษาดูงานโครงการพัฒนาระบบการสื่อสารภาษามือไทย
อิเล็กทรอนิกส ระหวางวันที่ 7 -11 ธันวาคม 2554  ณ จังหวัดเชียงใหม  และจังหวัดแมฮองสอน 
 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตรีศิลป บุญขจร ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับเชิญจากมูลนิธิเอสซีจี 
เปนกรรมการรอบคัดเลือกผลงานโครงการ Young Thai Artist Award 2011 เม่ือวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 
2554 เวลา 13.30 ณ หอง 708 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

 อาจารยรศนาภรณ วีรวรรณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากวิทยาลัยเซนตหลุยส เปน
กรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐมา พงศไพโรจน ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากสถานีวิทยุจุฬาฯ 
เปนแขกรับเชิญสัมภาษณสดในรายการรฐัศาสตรสูสังคม เกี่ยวกับงานวิจัยการเรียนการสอนภาษาเพื่อความ
ม่ันคงภายใตโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแหงชาติ (NRU) คลัสเตอรความมั่นคงของมนุษย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เม่ือวันเสารที่ 15 ตุลาคม 2554 เวลา 11.00-12.00 น. 
 

 คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร 
สงขาวประชาสัมพันธไดที่  นางกัญญกนก สิงหฤกษ   โทร. 84885   E – mail : artspr08@hotmail.com 

ใคร ทําอะไร ที่ไหน 
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สรุปผลการดาํเนินงานคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร ปงบประมาณ 2554 

 จากการประชมุคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตรระหวางเดือนตลุาคม 2553 – กันยายน 2554 ได
มีการประชุมรวม 22 คร้ัง  มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 785 วาระ จําแนกไดดังนี ้  

จํานวนวาระการประชุม 
สืบเนื่อง 25 วาระ 
เพ่ือทราบ 149* วาระ 

พิจารณา 444 วาระ 

ทักทวง 162 วาระ 

อ่ืนๆ 5 วาระ 

 รวม 785 วาระ 

 
 ทั้งนี้ ในวาระเพื่อทราบ  มีวาระเรื่อง “ขออนุมัติโดยการเวียน” จํานวน 16 วาระ  ซ่ึงแจงผลการขออนุมัติ
โดยการเวียน รวม  31 คร้ัง และอนุมัติเร่ืองทั้งหมด รวม 72 เร่ือง  จึงมีจาํนวนวาระที่ผานคณะกรรมการบริหาร
คณะอักษรศาสตรที่แทจริง รวม 841 วาระ   
 

จํานวนวาระ/เรื่อง จริง 
วาระการประชุม 785 วาระ-เรื่องอนุมัติโดยการเวียน 16 วาระ 785-16= 769 วาระ 
เรื่องอนุมัติโดยการเวียน ซึ่งเวยีน 31 ครั้ง อนุมัติเรื่องรวม 72 เรื่อง 72 เรื่อง 

    รวมจํานวนวาระ/เรื่องทั้งหมด 841 วาระ/เรือ่ง 

 
ในวาระ/เร่ืองจํานวน 841 นี้ เมื่อจําแนกเรือ่งตามหัวเร่ืองแลว มีผลการดําเนินการดังนี้ 

  
หมวด 

จํานวนวาระใน
การประชุม

กรรมการบริหารฯ 

จํานวนวาระจาก
การอนุมัติโดย
การเวียน 

รวม 
บริหารบุคคล 133 14 147 
บริหาร 290 13 303 
การเงิน 88 11 99 
บริการวชิาการ 25 2 27 
วางแผนและงบประมาณ 10   10 
วิจัย 33 1 34 
วิชาการ 157 30 187 
นิสิต 17 1 18 
ประกันคุณภาพ 16   16 

รวม 769 72 841 

 
 

  เรื่อง 

จํานวนวาระ   
ในการประชุม
กรรมการ    
บริหารฯ 

จํานวนวาระ
จากการ
อนุมัติโดย
การเวียน 

รวม รายละเอียด 

บริหารบุคคล 133 14 147   

ขาวจากฝายประกันคุณภาพ 



 ๗ 

  เรื่อง 

จํานวนวาระ   
ในการประชุม
กรรมการ    
บริหารฯ 

จํานวนวาระ
จากการ
อนุมัติโดย
การเวียน 

รวม รายละเอียด 

  การจาง/บรรจุอาจารย 19   19 -อนุมัติการจางหลายอัตรา และบรรจุอาจารยสําเร็จ 5 อัตรา ดังนี ้
   ภาษาไทย 2 อัตรา 
   ภูมิศาสตร 1 อัตรา 
   ตะวันออก 1 อัตรา 
   ตะวันตก 1 อัตรา 

          -ตอสัญญาอาจารย 13 คน 

          -ปรับวุฒิอาจารย 1 คน วรรณคดีเปรียบเทียบ 

  การจาง/บรรจุอาจารย-เจาหนาท่ี 1   1 ตอสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายปฏิบัติการท่ีจะ
หมดสัญญาจางจํานวน 32 ราย 

  การจาง/บรรจุเจาหนาท่ี 25   25 -อนุมัติการจางเจาหนาท่ีหลายอัตรา และบรรจุเจาหนาท่ีสําเร็จ / 
เปล่ียนอัตรา / ปรับคา K  รวม 15 อัตรา ดังนี้ 
ภาควิชาภาษาศาสตร 1 อัตรา 
ศูนยไทยศึกษา 1 อัตรา 
สารนิเทศมนุษยศาสตร  1 อัตรา 
ศูนยบริการวิชาการ  1 อัตรา 
งานบริการการศึกษา 1 อัตรา 
ศูนยวรรณคดีศึกษา 1 อัตรา 
ภาควิชาภาษาตะวันตก  1 อัตรา 
ภาควิชาภาษาตะวันออก 2 อัตรา 
ภาควิชาการละคร 1 อัตรา 
งานวิรัชกิจ  1 อัตรา 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม 3 อัตรา
ภาควิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา 

          -ตอสัญญาเจาหนาท่ีศูนยสารนิเทศ 1 คน 

          -นอกจากนี้ ยังไดอํานวยความสะดวกในการอนุมัติจางลูกจางชั่วคราว 
(เหมาจาย) จนกวาบุคลากรจะไดรับการบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยอีกดวย 

  อาจารยชาวตางประเทศ 36   36 -อนุมัติการจางอาจารยชาวตางประเทศ 8 คน 

          -อนุมัติผลการประเมินผลการปฎิบัติงานของลูกจางชั่วคราวชาว
ตางประเทศทุก 6 เดือน  14 คน 

          -อนุมัติการตอสัญญาจางอาจารยชาวตางประเทศ 9 คน 

          -อนุมัติคาตอบแทนประสบการณวิชาการ 22 คน 

  เร่ืองอนุมัติโดยการเวียนดาน
บริหารบุคคล 

  14 14 -อาจารย - ตอสัญญาอาจารย 1 คน 
-อาจารยชาวตางประเทศ อนุมัติการจาง 1 คน ตอสัญญา 5 คน และ
อนุมัติตอตอบแทนประสบการณวิชาการ 
-เจาหนาท่ี - ตอสัญญา 1 คน 
-นอกจากนี้ ยังอนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือปฏิบัติงานประจํา
คณะอักษรศาสตร อีกจํานวน 4 อัตรา อนุมัติการจางเปนลูกจาง
ชั่วคราว (เหมาจาย) และเร่ืองบริหารบุคคลอ่ืนๆอีกดวย 

  ภาระงาน/การประเมิน 41   41 -หลักเกณฑและวิธีการคํานวณภาระงานของคณะฯ 
-เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการ ของภาควิชาตางๆ 
-เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
ปฏิบัติการของคณะ 
-การแจงใหดําเนินการประเมินอาจารย และเจาหนาท่ี 
-ผลการประเมิน 
-การขึ้นเงินเดือน 

  สวัสดิการ 2   2 อนุมัติเบิกงบประมาณเงินรายไดเพ่ิมคาครองชีพ และ คาเบ้ียประกัน
ชีวิต-อุบัติเหตุ-สุขภาพกลุม 

  บริหารงานบุคคลอ่ืนๆ 9   9 ระเบียบ อัตรากําลัง การจางบุคคลท่ีมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณ การ
จัดทําแผนงาน การลา ฯลฯ 
 
 

บริหาร 290 13 303   

  บริหารอาคาร/ทรัพยากร 16   16 อาคารมหาจักรีสิรินธร หองทํางานอาจารยและการประหยัดไฟฟา โสต
ทัศนุปกรณ การปรับปรุงศูนยสารนิเทศ พิธีไหวครู การรวมถายภาพหมู
รวมกับบัณฑิต หอจดหมายเหตุคณะอักษรศาสตร อบรมการหนีไฟฯลฯ 

  Present paper / พัฒนา 12 2 14 -อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการไปเสนอผลงานในตางประเทศ 8 คน 



 ๘ 

  เรื่อง 

จํานวนวาระ   
ในการประชุม
กรรมการ    
บริหารฯ 

จํานวนวาระ
จากการ
อนุมัติโดย
การเวียน 

รวม รายละเอียด 

      -อนุมัติคาลงทะเบียนการประชุมวิชาการนานาชาตใิหอาจารย 22 คน   
  

บุคลากร 
  
  

      -อนุมัติใหอาจารยลาไปทําวิจัย / ไปตางประเทศในโครงการ
แลกเปลี่ยน 3 คน 

  การขอตําแหนงวิชาการ 12   12 แจงเกณฑ/ระเบียบในการขอกําหนดตําแหนงวิชาการ และพิจารณา
เอกสารที่ยื่นขอกําหนดตําแหนงวิชากาของอาจารย 12 คน 

             -อ. ขอ ผศ. 6 คน 

             -ผศ. ขอ รศ. 5 คน 

             -รศ. ขอ ศ. 1 คน 

  ลา ป.พ. 14   14 -พิจารณาโครงการลาป.พ. 2 วาระ อนุมัติการลาป.พ. อาจารยรวม 4คน
-ติดตามความกาวหนาของการลาป.พ. 12 วาระ ติดตามความกาวหนา
ของผลงานอาจารย 12 คน 

  ยกยอง/เชิดชูเกียรติ 16   16 เสนอชื่ออาจารยเพ่ือรับรางวัลในโอกาสตางๆ รวมถึงแจงผลการคัดเลือก
อาจารยท่ีไดรับรางวัลรวมถึงผลการอันดับมหาวิทยาลัย รวม 16 วาระ 

  เก้ือกูล 6 1 7 -โครงการธารน้ําใจของฝายกิจการนิสิต 
-การใหความชวยเหลือนิสิตท่ีประสบอุทกภัย (พ.ย. 53) 
-การบริการใหความชวยเหลือแกนิสิตผูพิการ 
-โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนรูสําหรับนิสิตผูพิการ 
-ขอเชิญเขารวมโครงการรวมในปลูกปานิเวศ 
-ขอเชิญรวมบริจาคเงินเพ่ือชวยเหลือผูประสบอุทกภัย (ก.ย. 54) 

  แตงต้ัง/สรรหาบุคลากร 34   34 สรรหาหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชา กรรมการบริหาร ผูอํานวยการ
สถาบัน ผูอํานวยการศูนย คณะวุฒยาจารย ศาตราภิชาน เสนอชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการอื่นๆ  

  แตงต้ังกรรมการ 124 4 128 กรรมการตางๆของภาควิชา หรือของคณะ 

  จัดกิจกรรม 23   23 เปนวาระเพื่อทราบ 13 วาระ และวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัด
กิจกรรม 10 วาระ 

  เพ่ือทราบอื่นๆ 10   10   

  บริหารอื่นๆ 23 6 29 การปรับโครงสรางคณะอักษรศาสตร กําหนดการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ ประจําป 2554 พิธีไหวครู การรวมถายภาพหมูรวมกับ
บัณฑิต หอจดหมายเหตุคณะอักษรศาสตร อบรมการหนีไฟ ฯลฯ 

การเงิน 88 11 99   

  ประกาศเงินทุน/อัตราการจัดเก็บ
เงิน 

8   8 -ประกาศเงินทุน 2 วาระ 
-กําหนดอัตราการจัดเก็บเงินและอัตราเบิกจายคาใชจาย 5 วาระ 
-จัดต้ังเงินทุนศูนยวิจัยประมวลผลภาษาและวัจนะ 1 วาระ 

  ขออนุมัติงบประมาณ/ขออนุมัติ
ใชเงิน 

70 9 79 สําหรับจัดซอวัสดุ ครุภัณฑ จัดโครงการ รวมถึงเปนทุนสําหรับนิสิต 

  รายงานการเงิน 5 2 7 รายงานการเงินประจําเดือน หรือไตรมาส 

  การลงทุน 5   5 ขออนุมัติการนําเงินกองทุนของคณะอักษรศาสตรฝากประจํา  

บริการวิชาการ 25 2 27   

  บริการวิชาการ 25 2 27 อนุมัติโครงการบริการวิชาการของศนูยบริการวิชาการ รวมถึงอนุมัติแกไข
งบประมาณโครงการบริการวิชาการหนวยบริการงานแปลและงานลาม 

วางแผนและงบประมาณ 10   10   

 วางแผนและงบประมาณ 10   10 -อนุมัตินโยบายและแผนการดําเนินงานของคณะฯ 

          -อนุมัติประมาณการรายรับ และการจัดสรรงบประมาณป 2555 และการ
ปรับงบประมาณ 

          -ติดตามการใชงบประมาณแตละไตรมาส รวม 4 คร้ัง 

          -การปรับปรุงระบบการใชงบประมาณดวยแบบรายงานการใช
งบประมาณของภาควิชา 

วิจัย 33 1 34   

  การผลิตผลงานวิชาการ 15 1 16 อนุมัติทุนสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ รวมถึงอนุมัติงบประมาณ
โครงการสรางจูงใจในการตีพิมพผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ การ
ปรับหัวขอหรือโครงสรางเนื้อหาของผลงาน การอนุมัติคาตอบแทน
ผูเขียน  

  การจัดพิมพผลงานวิชาการ  13   13 อนุมัติการจัดพิมพผลงาน 6 ชื่อเร่ือง และอนุมัติการอภินันทนาการ
หนังสือและวารสารที่จัดพิมพ 



 ๙ 

  เรื่อง 

จํานวนวาระ   
ในการประชุม
กรรมการ    
บริหารฯ 

จํานวนวาระ
จากการ
อนุมัติโดย
การเวียน 

รวม รายละเอียด 

  อ่ืนๆ 5   5 -ประกาศการรับทุนวิจัย และรายงานผลการดําเนนิงานโครงการวิจัย 
-แบบฟอรมลงทะเบียนการผลิตผลงานวิชาการ และแบบรายงานการ
ผลิตผลงานวิชาการ 
-รายงานสรุปจํานวนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพของอาจารย
คณะอักษรศาสตร 

วิชาการ 150 30 180   

  หลักสูตร 12 2 14 เปด ปด แกไขรายวิชา รวม 26 รายวิชา 

  การจัดการเรียนการสอน 13 1 14 วันเปด-ปดภาคการศึกษา การปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการสอนและการ
จัดทําประมวลรายวิชา มคอ. 2 ระบบ CU-CAS การประเมินออนไลน
แบบใหมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส มาตรการในการสอบ การบรรจุ
เร่ือง ASEAN ในหลักสูตร การสัมมนา Learning Outcome 

  โปรแกรมเกียรตินิยม 4   4 18 คน 

  การรับบุคคลเขาศึกษา 52 23 75 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ และระดับ
บัณฑิตศึกษาซ่ึงภาควิชาดําเนินการคัดเลือก ในจํานวนนี้ มวีาระเร่ือง 
รายงานจํานวนนสิิตท่ีลาออกจนถึงส้ินปการศึกษา 2553 ซ่ึงเปนการ
วิเคราะหขอมูลประกอบการพิจารณาเกณฑการรับนิสิตปริญญาตรีดวย 

  ผูสําเร็จการศึกษา 8 2 10 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ และระดับบัณฑิตศึกษา 

  แกไขผลการเรียน 6   6 6 รายวิชา 

  วินัยนิสิต 4   4 นิสิตเขาสอบสาย และนิสิตทุจริตการสอบ 

  ขออนุมัติอ่ืนๆ 4   4 -ขอผิดพลาดในการลงทะเบียนเรียนของนิสิตอักษรศาสตร 
-ใหนิสิตออกจากการเปนนิสิตเอกวิชาภาษาญี่ปุน 
-ขอเปดสอนภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2553 
-ขออนุมัติบุคคลภายนอกเขารวมฟงบรรยาย 

  งานทะเบียน 17   17 เทียบโอนหนวยกิต ขยายเวลาศึกษา เปล่ียนระดับการศึกษาของ
ผูสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ อนุมัติใหนิสิตเดินทางไปศึกษาใน
ตางประเทศ อนุมัติใหนิสิตไดรับสัญลักษณ W หลังกําหนดเปนกรณี
พิเศษ 

  งานบัณฑิตศึกษา 30 2 32 -ประกาศกําหนดวันสงโครงรางวทิยานิพนธ/สารนิพนธ และวันสุดทาย
ของการสงวิทยานิพนธ/สารนิพนธ  
-ขออนุมัติโครงรางวิทยานิพนธ 
-ขอเปล่ียนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
-ขอสงแบบประเมินวิทยานิพนธกอนการสอบวิทยานิพนธ 
-ขออนุญาตตีพิมพวิทยานิพนธ 
-ขอสงรายงานผลการสอบวัดคุณสมบัติ 

  อ่ืนๆ 7   7 จุฬาวิชาการ นิสิตตางคณะลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาตางประเทศ 
ของคณะอักษรศาสตร และความรวมมือกับคณะครุศาสตร ฯลฯ 

นิสิต 17 1 18   

  วินัยนิสิต 1   1 นิสิตแตงกายผิดระเบียบ 

  ทุน 11   11 ทุนอุดหนุนการศึกษาจากกิจการนิสิต รวมถึงอนุมัติทุนสําหรับภาควิชา
เพ่ือเปนเงินรางวลัใหแกนิสิต และทุนจากหนวยงานภายนอกที่ฝายวิรัช
กิจประสานงานไวดวย 

  ยกยอง/เชิดชูเกียรติ 5 1 6 แจงเร่ืองนิสิตไดรับรางวัลในการประชุม 3 วาระ  
นิสิตเดินทางไปศึกษาและเขารวมกิจกรรม ณ ตางประเทศ และไดรับ
ทุนจากตางประเทศ 2 วาระ  
คัดเลือกนิสิตดีเดนในเรื่องอนุมัติโดยการเวียน 1 เร่ือง 

ประกันคุณภาพ 16   16   

  ประกันคุณภาพ 14   14 -ประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. และตามระบบ 
CU-QA ของมหาวิทยาลัย 
-ประกันคุณภาพหลักสูตรของฝายวิชาการ 

  อ่ืนๆ 2   2 -เว็บไซตคณะอักษรศาสตรใหม 
-ฐานขอมูลคณะอักษรศาสตร 

   รวม 785  72 857 วาระ / เรือง 

 



 ๑๐ 

 
สรุปผลการดําเนินงาน ของฝายตางๆปงบประมาณ 2554 

 (1 ตุลาคม 2553 -30 กันยายน 2554) 
 

ฝายบริหาร 
  
   นโยบาย/กจิกรรม ยุทธศาสตร 

แผนการ 
ดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

1 ดําเนินการใหระบบการพัสดุ การเงิน การบัญชี ระบบงาน
บริหารบุคคลและงานสารบรรณมีประสิทธิภาพอยาง
ตอเนื่อง 

(3) เขมแข็ง 
(4) มั่นคง   

ตลอดป ดําเนินการตอเนื่องตลอดทั้งป 

2 ควบคุมและดูแลการบริหารความเสี่ยงดานการเงิน เชน
วางแผนการจัดเตรียมเงินบําเหน็จชดเชยระยะยาว ดาน
พัสดุ เชนสํารวจพัสดุท้ังหมดของคณะเพื่อใหใชพัสดุท่ี
ยังใชไดอยางคุมคา จัดจําหนายพัสดุท่ีใชไมไดแลว 

(3) เขมแข็ง 
(4) มั่นคง  

ก.ย. 54 จัดวางแผนเตรียมเงินบําเหน็ดชดเชยไวในงบประมาณ
คณะป 2556 

3 ดําเนินการบรรจุบุคลากรสายวิชาการตามความตองการ
ของหนวยงาน สนับสนุนใหอาจารยใหมไดศึกษาตอใน
ระดับปริญญาเอก และสงเสริมใหอาจารยขอตําแหนง
ทางวิชาการในระดับท่ีสูงขึ้น 

(1) กาวหนา  
(2) ยอมรับ  
(3) เขมแข็ง  

ตลอดป ดําเนินการตอเนื่องตลอดทั้งป 

4 ดําเนินการปรับเปล่ียนบุคลากรสายสนับสนุนใหเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยตามความจําเปนของหนวยงาน 
และพัฒนารักษาใหบุคลากรมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

  เม.ย.,มิ.ย., 
ก.ค. 54 

บรรจุบุคลากรที่เคยจางแบบเหมาจายใหเปนพนักงาน
หมดทุกราย 

5 ดําเนินการบริหารจัดการอาคารมหาจักรีสิรินธร เตรียม
จัดหาและติดต้ังพัสดุอุปกรณในอาคาร 

(1) กาวหนา  
(3) เขมแข็ง  

ต.ค. 53 ดําเนินการใหเจาหนาท่ีฝายสนับสนุนเปนผูจัดการอาคาร
ซ่ึงเดิมเปนอาจารยเพ่ือใหบุคลากรบริหารจัดการดาน
พัสดุอุปกรณในอาคารไดตรงกับสายงาน  อัตราการ
จัดเก็บคาบํารุงหองในอาคารมหาจักรีฯ  ขออนุมัติจัดทํา
คูมือการใชอาคารมหาจักรีฯ 

6 จัดประเมินการทํางานและสํารวจภาวะผูนําของผูบริหาร
ทุกระดับของคณะ 

(3) เขมแข็ง  ม.ค.-ก.พ.
54 

จัดทําประเมินผลการบริหารงานของผูบริหารคณะ 

7 สงเสริมใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานและสราง
เสริมความสามัคคีในกลุมบุคลากร 

(5) เก้ือกูล  
(6) เปนสุข 

มี.ค., มิ.ย. 
54 

จัดสัมมนาบุคลากรทั้งอาจารยและเจาหนาท่ี 

 
ฝายวางแผนและพัฒนา 

  
   นโยบาย/กจิกรรม ยุทธศาสตร 

แผนการ 
ดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

1 งานนโยบายและแผน (4) มั่นคง       
  1.1 จัดทํางบประมาณตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

และคณะ 
  พ.ย.53 การทํางบประมาณเปนไปตามยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยและคณะ 

  1.2  ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการใชงบประมาณ รวมท้ังวิเคราะหการประหยัด
งบประมาณ 

(4) มั่นคง   ต.ค.53 
ม.ค. 54 
เม.ย. 54 
ก.ค. 54 

มีการติดตามผลการใชงบประมาณทุกไตรมาส ทําให
สามารถใชงบประมาณไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

  1.3 พัฒนาเว็บไซตเพ่ือรายงานและประเมินผลการใช
งบประมาณ 

    - 

  1.4  กํากับและดูแลแผนอัตรากําลังเพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต 

(4) มั่นคง   ก.ย. 54 กําลังอยูระหวางดําเนินการ 

  1.5 รายงานและดูแลความถูกตองเหมาะสมของตัวชี้วัด
ตาง ๆ ท่ีสงใหมหาวิทยาลัย 

(4) มั่นคง   ต.ค.53 
ม.ค. 54 
เม.ย. 54 
ก.ค. 54 

มีการรายงานผลทุกไตรมาสโดยไดรับความรวมมือดาน
ขอมูลจากฝายประกันคุณภาพ ทําใหรอยละ
ความสําเร็จของ SDA สูงขึ้นมาก 
 
 
 
 

2 งานบริการวิชาการ       



 ๑๑ 

  
   นโยบาย/กจิกรรม ยุทธศาสตร 

แผนการ 
ดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

  2.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
ของศูนยบริการวิชาการ ภาควิชาและหนวยงาน 

(2) ยอมรับ   พ.ย.53 มีการสงเสริมผานการจัดทํางบประมาณ 

  2.2 พัฒนาความรวมมือระหวางศูนยบริการวิชาการกับ
องคกรและหนวยงานภายนอกทั้งในระดับชาติ และระดับ
นานาชาติในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ 

(2) ยอมรับ   พ.ย.53 มีการสงเสริมแตยังไมชัดเจน 

  2.3 วิเคราะหและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดําเนินงานศูนยบริการวิชาการ 

(3) เขมแข็ง  ส.ค. 54 

  2.4 ปรับปรุงการดําเนินงานศูนยบริการวิชาการ (2) ยอมรับ  
(3) เขมแข็ง  

ส.ค. 54 

ไดวิเคราะหและเสนอแนะในการประชุมของศูนยบริการ
วิชาการเพื่อเปนแนวทางในการทํางานของศูนยในป 
2555 

 
ฝายวชิาการ 

  
   นโยบาย/กจิกรรม ยุทธศาสตร 

แผนการ 
ดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

1 ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐาน CU-
CQA  
อยางตอเนื่อง 

(1) กาวหนา  
(2) ยอมรับ   

พ.ค.-มิ.ย.
54 

ฝายวิชาการไดดําเนินการใหคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพหลักสูตรของคณะอักษรศาสตร ประจําป
การศึกษา 2553พิจารณาตรวจหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะอักษรศาสตรท่ียังไมไดมีการ
ปรับปรุงในระยะเวลา 5 ป  ท่ีผานมา จํานวน 1 หลักสูตร 
คือหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2546) เมื่อวันท่ี 30 
พฤษภาคม 2554 และวันท่ี 1 มิถนุายน 2554  

2 ดําเนินการหลักสูตรเกียรตินิยมอยางตอเนื่อง (1) กาวหนา 
(2) ยอมรับ  

ตลอดป ในปการศึกษา 2554 นิสิตท่ีเขาศึกษาในโปรแกรม
เกียรตินิยมมีจํานวน 11 คน เปนนิสิตรุนท่ี 7 และนิสิต
รุนท่ี 4 จํานวน 3 คน ไดสําเร็จการศึกษาในภาคปลาย 
ปการศึกษา 2553  

3 สงเสริมใหพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก 
ใหเปนหลักสูตรตอเนื่อง 

(1) กาวหนา 
(2) ยอมรับ  

  ไมมีหลักสูตรใดประสงคจะพัฒนาใหเปนหลักสูตร
ตอเนื่อง 

4 สงเสริมใหพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีและโทใหเปน 
หลักสูตรตอเนื่อง 

(1) กาวหนา 
(2) ยอมรับ  

  ไมมีหลักสูตรใดประสงคจะพัฒนาใหเปนหลักสูตร
ตอเนื่อง 

5 สนับสนุนใหเพ่ิมจํานวนรายวิชาทีใ่ช E-Learning อยาง
ตอเนื่อง 

(1) กาวหนา 
(2) ยอมรับ  

ตลอดป ฝายวิชาการสนับสนุนใหภาควิชา/สาขาวิชาจัดทําสื่อ
การสอนในรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน และ
กิจกรรมการเรียนรู ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 
2553 จํานวน 428 รายวิชา และภาคการศึกษาตน ป
การศึกษา 2554 จํานวน 342 รายวิชา  

6 สงเสริมใหอาจารยผลิตส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส
เพ่ิมขึ้นโดยจัดอบรมและใหทุนสนับสนุนการผลิต 

(1) กาวหนา 
(2) ยอมรับ  

ก.ค.-ส.ค.54 ฝายวิชาการสงเสริมใหอาจารยผลิตส่ือการสอน
อิเล็กทรอนิกส โดยใหทุนสนับสนุนการผลิตส่ือการ
สอนอิเล็กทรอนิกส 17 รายวิชา เปนเงินจํานวน 
48,000 บาท (ส่ีหมื่นแปดพันบาทถวน)  

7 สนับสนุนโครงการความรวมมือทางวิชาการกับสถาบัน
และองคกรท้ังในและตางประเทศ ท้ังระดับปริญญา
บัณฑิตและบัณฑิตศึกษา 

(1) กาวหนา  ตลอดป ฝายวิชาการสนับสนุนโครงการความรวมมือทาง
วิชาการกับสถาบันและองคกรท้ังในและตางประเทศ 
ท้ังระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา จํานวน 14 
โครงการ  

8 สนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียนนิสิตนักศึกษากับสถาบัน
ในตางประเทศเพิ่มขึ้น 

(1) กาวหนา 
(2) ยอมรับ  

ตลอดป ปงบประมาณ 2554 มีนิสิตไดรับทุนไปตางประเทศ/
เขารวมกิจกรรมระดับนานาชาติ จํานวน 50 คน  

9 สนับสนุนใหนิสิตสงผลงานเขาประกวดในระดับชาติ
และนานาชาติเพ่ิมขึ้น 

(1) กาวหนา 
(2) ยอมรับ  

ต.ค.-ธ.ค.53
ม.ค., มี.ค., 
พ.ค. ก.ย.54 

สนับสนุนใหนิสิตสงผลงานเขาประกวดในระดับชาติ
และนานาชาต ิจํานวน 38 คน 

10 จัดกิจกรรมของหอพระไตรปฎกนานาชาติอยาง
ตอเนื่อง 

(1) กาวหนา 
(2) ยอมรับ 
(5) เก้ือกูล  
(6) เปนสุข 

ตลอดป 1. จัดพิมพหนังสือ 2 เลม 
2. จัดโครงการสนทนาธรรมพัฒนาชีวิต ทุกวันอังคาร  
3. จัดรายการวิทยุออกอากาศทางสถานีวิทยุแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2 รายการ  
4. จัดโครงการบรรยายพิเศษแกหนวยงานภายนอก3คร้ัง
5. เปดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชมหอพระไตรปฎกนานาชาติ 
6. จัดทําและเผยแพรบทความดานพระพุทธศาสนาใน
โอกาสสาํคัญและในการประชุมวิชาการนานาชาต ิ
จํานวน 4 บทความ และผลงานวจัิย 1 เร่ือง 
7. ดําเนินโครงการวิจัยยอย ของโครงการศูนยแหงความ
เปนเลิศทางวิชาการดานภาษา ภาษาศาสตร และ
วรรณคดี คณะอักษรศาสตร 3 โครงการ  



 ๑๒ 

  
   นโยบาย/กจิกรรม ยุทธศาสตร 

แผนการ 
ดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

11 จัดกิจกรรมวิชาการที่สอดคลองกับสภาพสังคม (1) กาวหนา 
(2) ยอมรับ  

ตลอดป หอพระไตรปฎกนานาชาติจัดรายการวิทยุออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2 รายการ 
1. รายการ “กําลังใจจากหอพระไตรปฎกนานาชาติ” ใน
รายการ "ศาสนสรางสุข" ออกอากาศวันอาทิตย เวลา 
8.00 – 8.30 น. รวมท้ังส้ิน 40 คร้ัง 
2. รายการ "สยามสติ" ในรายการ “สํานึกของสังคม” 
ออกอากาศวันศุกรเวลา 10.00 – 10.10 น. รวมท้ังส้ิน 
52 คร้ัง 

12 จัดกิจกรรมวิชาการที่เสริมสรางบรรยากาศความเปน
นานาชาต ิ

(1) กาวหนา 
(2) ยอมรับ  

ส.ค.54 ฝายวิชาการและฝายวิรัชกิจจัดโครงการสัปดาหภาษา
และวัฒนธรรมโปรตุเกส ระหวางวันท่ี 22 - 26 
สิงหาคม 2554 ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร 

13 รวมมือกับศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตรจัดกิจกรรม
สงเสริมใหนิสิตและอาจารยใชประโยชนจากศูนยฯ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานวิชาการอยางตอเนื่อง 

(1) กาวหนา 
(2) ยอมรับ  

มิ.ย., ส.ค. 
54 

ฝายวิชาการรวมมือกับศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตรจัด
กิจกรรมสงเสริมใหนิสิตและอาจารยใชประโยชนจาก
ศูนยฯ เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานวิชาการ จํานวน 6 
กิจกรรม 

  ผลการดําเนินงานเรื่องอื่นๆ       

1 การพัฒนาหลักสูตรเปนแบบมุงผลลัพธการเรียนรู (1) กาวหนา 
(2) ยอมรับ  

ตลอดป ฝายวิชาการสนับสนุนใหภาควิชา/สาขาวิชาพัฒนา
หลักสูตรเปนแบบมุงผลลัพธการเรียนรู รายละเอียด
ดังนี้ 1. ระดับ ป.ตรี (หลักสูตรปกติ) จํานวน 12 
สาขาวิชา 2. ระดับ ป.ตรี (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวน 
1 หลักสูตร 3. ระดับ ป.โท จํานวน 16 หลักสูตร 4. 
ระดับ ป.เอก จํานวน 9 หลักสูตร 

 
ฝายวิจัย 

  
   นโยบาย/กจิกรรม ยุทธศาสตร

แผนการ 
ดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

1 สงเสริมและใหทุนสนับสนุนการผลิตงานวิจัย 
ตํารา เอกสารคําสอน และเอกสารประกอบการ
สอน 

(1) กาวหนา ตลอดป ประชาสัมพันธและจัดทําเกณฑสนับสนุนการผลิตและการ
เผยแพรผลงานวชิาการอัตราคาใชจายประเภทตางๆ และ
แนวปฏิบัติ 

2 สนับสนุนใหอาจารยผลิตผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคอ่ืน ๆ ตามยุทธศาสตรชาติ ประเด็น
การศึกษารวมท่ีเปนนโยบายมหาวิทยาลัยและ
คณะ 

(1) กาวหนา
(2) ยอมรับ 

ตลอดป ฝายวิจัยไดจัดทํานโยบายใหทุนตีพิมพบทความวิจัย เชน ทํา
โครงการแรงจูงใจบทความที่ไดรับการตีพิมพตาง 

3 สนับสนุนใหอาจารยขอทุนวิจัยจากแหลงทุน
ภายนอกในกรณีท่ีอาจารยมีความพรอม 

(1) กาวหนา
(2) ยอมรับ 

ตลอดป ประชาสัมพันธทุนจากแหลงทุนภายนอกเชน กองทุน
รัชดาภิเษกสมโภช หรือ สกว.และฝายวิจัยใหความสนับสนุน
ทุนจากแหลงทุนภายนอกโดยรวมกันมหาวิทยาลัยจุฬาคนละ
คร่ึง และฝายวิจัยก็พรอมท่ีจะดําเนินตลอด 

4 จัดอบรมและใหความรูในหัวขอตอไปนี้ (1) กาวหนา
(2) ยอมรับ 

    

  4.1 การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย (1) กาวหนา
(2) ยอมรับ 

ดูโอกาส
เหมาะสม 

  

  4.2 การขอทุนวิจัยท้ังภายในคณะ ภายนอก
คณะ และภายนอกมหาวิทยาลัย 

(1) กาวหนา
(2) ยอมรับ 

ตลอดป ฝายวิจัยใหบริการอํานวยความสะดวกในการดําเนินการขอทุน
วิจัย ท้ังทุนภายใน และทุนภายนอก 

  4.3 การตีพิมพผลงานวิจัยท้ังระดับชาติและ
นานาชาต ิ

(1) กาวหนา
(2) ยอมรับ 

พ.ค.-ก.ย. 54 ฝายวิจัยไดจัดทําโครงการเพิ่มแรงจูงใจใหดีพิมพในระดับ
นานาชาติสวนระดับชาติใครท่ีจะจัดพิมพก็มาขอทุนผลิต
บทความผลงานไดท่ีโครงการตํารา 

5 สรางบรรยากาศเพื่อกอใหเกิดความตื่นตัวใน
การทําวิจัย 

(1) กาวหนา
(2) ยอมรับ 

    

  5.1 จัดเสวนา “อาศรมวิจัย”   ต.ค.-ธ.ค.53 
มี.ค. 54 

กระตุนใหคณาจารยเกิดความสนใจในการทําวิจัย ท้ังใน
ลักษณะเฉพาะบุคคลและการทําวิจัยเปนกลุม และเผยแพร
องคความรูใหมจากการวิจัย ดําเนินไป 4 คร้ัง 

  5.2 จัดการบรรยายและการประชุมเชิง
ปฏิบัติการในหัวขอตางๆ 

  ต.ค.-ธ.ค.53 
มี.ค. 54 

กระตุนใหคณาจารยเกิดความสนใจในการทําวิจัย ท้ังใน
ลักษณะเฉพาะบุคคลและการทําวิจัยเปนกลุม และเผยแพร
องคความรูใหมจากการวิจัย 

6 สนับสนุนใหอาจารยรวมกันผลิตและตีพิมพ
บทความวิจัยรวมกับนิสิต  

(1) กาวหนา
(2) ยอมรับ 

ตามโอกาส   



 ๑๓ 

  
   นโยบาย/กจิกรรม ยุทธศาสตร

แผนการ 
ดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

7 สนับสนุนการจัดต้ังและการดําเนินงานหนวย
ปฏิบัติการวิจัย (RU) และศูนยเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง (CE) 

(1) กาวหนา
(2) ยอมรับ 

ตลอดป ไดจัดต้ังศูนยปฎิบัติงานเชน ศูนยคติชน ซ่ึงอยูภายใตการ
ปฏิบัติงานของฝายวิจัย ศูนยแหงความเปนเลิศฯ 

8 เผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการจัดการประชุมท้ัง
ในและนอกประเทศ 

(1) กาวหนา
(2) ยอมรับ 

ตลอดป ประชาสัมพันธขาวที่เก่ียวการจัดการประชุมท้ังในและนอก
ประเทศ ประชาสัมพันธผานหัวหนาภาคหรือใหมทาง E-mail 

9 จัดพิมพวารสารอักษรศาสตร 2 ฉบับ (1) กาวหนา
(2) ยอมรับ 

ตลอดป ดําเนินจัดทําวารสารอักษรศาสตร ปท่ี 38 ฉบับท่ี 2 
(กรกฏาคม-ธันวาคม2552) 

10 ปรับปรุงวารสารอักษรศาสตรใหไดมาตรฐาน
ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
แหงชาติและปรับปรุงใหไดมาตรฐานเพียง
พอท่ีจะไดรับการบรรจุในฐานขอมูลวารสาร 
SCOPUS ได 

(1) กาวหนา
(2) ยอมรับ 

จะกําหนดใน
ภายหลัง 

  

11 จัดการประชุมทางวิชาการและกิจกรรมทาง
วิชาการอื่นๆ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวบรมราชาภิเษกครบ 60 ป 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
สวรรคตครบ 100 ป และสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญ
พระชนมายุครบ 55 พรรษา 

  ตามโอกาส   

12 จัดพิมพผลงานทางวิชาการของอาจารยและ
จัดพิมพผลงานชุดบรมราชกุมารีอักษรานุรักษ
และอักษร-ศาสตรบรมราชกุมารี 

(1) กาวหนา
(2) ยอมรับ 

ตลอดป ไดดําเนินการจัดพิมพหนังสือชุดบรมราชกุมารีอักษรานุรักษ 
1 เลม เร่ือง     "วายากรณไทย" 

13 จัดการความรูท่ีไดจากการประชุมทางวิชาการ
ท่ีจัดในคณะและจากการวิจัยของอาจารยใน
คณะ 

(1) กาวหนา
(2) ยอมรับ 

ดูโอกาส
เหมาะสม 

  

14 สนับสนุนทุนการเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุม
ระดับนานาชาติ 

(1) กาวหนา
(2) ยอมรับ 

ตามโอกาส   

 
ฝายกิจการนิสติ 

  
   นโยบาย/กจิกรรม ยุทธศาสตร

แผนการ 
ดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

1 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ
คณะกรรมการนิสิตอักษรศาสตร (ก.อศ.) และ
ชมรมตางๆในคณะ 

(5) เก้ือกูล  
(6) เปนสุข 

ตลอดป ฝายกิจการนิสิตสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ
คณะกรรมการนิสิตอักษรศาสตร (ก.อศ.) และชมรมตางๆใน
คณะ ตลอดปงบประมาณ  2554 จํานวน 43 กิจกรรม  

2 สนับสนุนกิจกรรมของนิสิตเพ่ือพัฒนาสังคม       
  2.1 สนับสนุนใหนิสิตทําคายพัฒนาและ

บําเพ็ญประโยชน 
(5) เก้ือกูล  
(6) เปนสุข 

ต.ค.53 
ส.ค. 54 

ฝายกิจการนิสิตสนับสนุนใหนิสิตทําคายพัฒนาและบําเพ็ญ
ประโยชน จํานวน 4 กิจกรรม ดังนี้ 
1)  โครงงานสํารวจคายอักษร ประจําปการศึกษา 2553 
2)  โครงงานคายอักษร (Arts Camp) 
3)  โครงการคายอักษรศาสตรสรางแหลงเรียนรูสูชุมชน  
4)  โครงการพัฒนาหองสมุดเพ่ือนอง  

  2.2 สนับสนุนใหนิสิตจัดกิจกรรมในรูปแบบอื่น
ในการบริการสังคม 

(5) เก้ือกูล  
(6) เปนสุข 

ต.ค.53 
พ.ค.-มิ.ย. 54 

ฝายกิจการนิสิตสนับสนุนใหนิสิตจัดกิจกรรมในรูปแบบอื่นใน
การบริการสังคม จํานวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 
1)  โครงงานปลูกขาว ปลูกความพอเพียง ปลูกจิตสํานึก 
2)  โครงการอักษรใหมใจอาสา 
 
 
 
 

3 จัดกิจกรรมสูอักษรศาสตรบัณฑิตท่ีมุงหวัง       



 ๑๔ 

  
   นโยบาย/กจิกรรม ยุทธศาสตร

แผนการ 
ดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

  3.1 จัดกิจกรรมสงเสริมการทํางานรวมกัน
ระหวางนิสิตกับสังคมภายนอก 

(5) เก้ือกูล  
(6) เปนสุข 

ต.ค. 53 
มี.ค.-พ.ค.54 
ก.ค.54 

ฝายกิจการนิสิตจัดกิจกรรมสงเสริมการทํางานรวมกันระหวาง
นิสิตกับสังคมภายนอก จํานวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 
1) โครงการเครือขายนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
2) สงเสริมใหนิสิตไดฝกงานกับหนวยงานภายนอก ในป
การศึกษา 2553 มีหนวยงานที่รับนิสิตฝกงานในสาขาวิชา
ตางๆ จํานวน 126 หนวยงาน และมีนิสิตระดับชั้นปท่ี 3 เขารับ
การฝกงาน จํานวน 175 คน นิสิตชั้นปอ่ืนๆ จํานวน 24 คน 

  3.2 จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับการ
ทํางานและการศึกษาตอ 

(5) เก้ือกูล  
(6) เปนสุข 

พ.ย.53 
ม.ค.-ก.พ.54 
ส.ค. 54 

ฝายกิจการนิสิตจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับการ
ทํางานและการศึกษาตอ  จํานวน 4 กิจกรรม ดังนี้ 
1) โครงการบรรยายพิเศษแนะแนวศึกษาตอตางประเทศ 
2) โครงการบรรยายพิเศษเทคนิคการเตรียมตัวกอนสัมภาษณ
งาน 
3) โครงการปจฉิมนิเทศ 
4) โครงการบรรยายพิเศษเก่ียวกับการเตรียมความพรอมการ
สมัครงานเพื่อเขาสูตลาดแรงงานและอาชีพในอนาคตสําหรับ
นิสิตท่ีใกลจะจบการศึกษา 

  3.3. สงเสริมใหนิสิตแสดงความสามารถทาง
วิชาการในศาสตรท่ีเก่ียวของในเวทีวิชาการ 

(5) เก้ือกูล  
(6) เปนสุข 

ตลอดป ยกเวน
เดือน ต.ค.53 
และ มี.ค. 54 

ฝายกิจการนิสิตสงเสริมใหนิสิตแสดงความสามารถทาง
วิชาการในศาสตรท่ีเก่ียวของในเวทีวิชาการ จํานวน 4 
โครงการ ดังนี้ 
1) โครงการแขงขันสะกดคําภาษาอังกฤษ 
2) โครงการเสวนาวาดวยวรรณกรรมภาษาอังกฤษ 
3) โครงการเสวนาทางวิชาการ 24 มิถุนา 
4) โครงการเร่ืองเลา วรรณกรรม และสถานที่ : จาก “มิตรแท”
สู พระราชวังสนามจันทร   

  3.4 สงเสริมใหนิสิตตระหนักและรับรู
เหตุการณรอบตัว 

(5) เก้ือกูล  
(6) เปนสุข 

ตลอดป ฝายกิจการนิสตไดจัดโครงการจัดซ้ือหนังสือพิมพรายวันใหแก
นิสิต โดยมีท้ังหนังสือพิมพภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
จัดบริการไว ณ หองโถงชั้นลางอาคารบรมราชกุมารี   

  3.5 สงเสริมใหนิสิตรูจักรักษาสิ่งแวดลอม (5) เก้ือกูล  
(6) เปนสุข 

ต.ค.53 
พ.ค.-มิ.ย. 54 

ฝายกิจการนิสิตสงเสริมใหนิสิตรูจักรักษาส่ิงแวดลอม จํานวน 
2 โครงการดังนี้ 
1)  โครงงานปลูกขาว ปลูกความพอเพียง ปลูกจิตสํานึก 
2)  โครงการอักษรใหมใจอาสา 

4 สนับสนุนกิจกรรมการศึกษาดวยการให
ทุนการศึกษาและรางวัลแกนิสิต 

(5) เก้ือกูล  
(6) เปนสุข 

ตลอดป ฝายกิจการนิสิตสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาดวยการให
ทุนการศึกษาและรางวัลแกนิสิต ปงบประมาณ 2554 ดังนี้ 
ภาคปลาย ปการศึกษา 2553  
ข(1) คาเลาเรียนการศึกษา 14  ทุน 
ข(2) คาใชจายรายเดือน 10  ทุน 
ภาคตน ปการศึกษา 2554 
เงินทุนฉุกเฉินสําหรับนิสิตอักษรศาสตร 1  ทุน 
เงินทุนฉุกเฉินสมาคมนิสิตเกาอักษรศาสตร 1  ทุน 
ข(1) คาเลาเรียนการศึกษา 2  ทุน 
คะแนนนยอดเยี่ยม เส้ือครุยคณะ 1  ทุน 
ทุนศาสตราจารยพระวรเวทยพิสิฐ 1  ทุน 
ทุนผูชวยศาสตราจารยอาภา  สนิทวงศ ณ อยุธยา 6 ทุน 
ทุนสดใส  พันธุมโกมล 1  ทุน 
    นอกจากนี้ ยังมีทุนท่ีใหรางวัลเปนเกียรติบัตรอีก  21 ทุน 
ใหเกียรติบัตรแกนิสิตจํานวนรวม 162 คน 
 
 
 
 

5 พัฒนาศักยภาพดานศิลปวัฒนธรรมของนิสิต       
  5.1 จัดกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอยาง

ตอเนื่อง 
(5) เก้ือกูล  
(6) เปนสุข 

ตลอดป ยกเวน
เดือน ต.ค.53 
และ มี.ค. 54 

ฝายกิจการนิสิตกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง 
จํานวน 5 โครงการ ดังนี้ 
1) โครงการอบรมนาฏศิลปไทย 
2) โครงการอบรมดนตรีไทย 
3) โครงการวันไหวครู 
4) โครงการลอยกระทง ป 2553 
5) โครงการ “นาฏศิลป-ดนตรีไทยใจอาสา”   



 ๑๕ 

  
   นโยบาย/กจิกรรม ยุทธศาสตร

แผนการ 
ดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

  5.2 สนับสนุนใหนิสิตมีสวนรวมในกิจกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น 

(5) เก้ือกูล  
(6) เปนสุข 

ตลอดป ฝายกิจการนิสิตสนับสนุนใหนิสิตมีสวนรวมในกิจกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น เชน การเขารวมแสดงนาฏศิลปใน
โครงการตางๆของภาควิชาฯ ของชมรมนาฏศิลปไทย และการ
จัดโครงการ “นาฏศิลป-ดนตรีไทยใจอาสา” ของชมรม
นาฏศิลปไทยและชมรมดนตรีไทย 

6 จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให
นิสิตทุกระดับการศึกษา 

(5) เก้ือกูล  
(6) เปนสุข 

มิ.ย.54 ฝายกิจการนิสิตจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให
นิสิตทุกระดับการศึกษาโดยสอดแทรกกิจกรรมเก่ียวกับ
คุณธรรมจริยธรรมไวในการจัดกิจกรรมตางๆ จํานวน 2 กิจกรรม 
1) งานอักษรชุมนุม ประจําป 2554 ไดแจกหนังสือ สมาธิ
เบ้ืองตนเสกมนตใสใจ  
2) โครงการจัดชมภาพยนตร "รักจัดหนกั" เปนโครงการที่
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในรูปแบบใหมท่ีฝายกิจการนิสิตจัด
ขึ้น ซ่ึงนอกจากนิสิตจะไดรับความบันเทิงจากภาพยนตแลว 
หลังจากชมภาพยนตร นิสิตยังไดแลก เปล่ียนความเห็น
เก่ียวกับเนื้อหาของภาพยนตกับผูกํากับ 

7 สนับสนุนและจัดกิจกรรมนิสิตเกาสัมพันธ       
  7.1 จัดกิจกรรมโครงการนองพบพี่ในดาน

วิชาการและอื่นๆ 
(5) เก้ือกูล  
(6) เปนสุข 

มิ.ย.-ก.ค. 54 ฝายกิจการนิสิตไดจัดกิจกรรมโครงการนองพบพ่ีในดาน
วิชาการและอื่นๆในงานปจฉิมนิเทศและปฐมนิเทศนิสิต
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม 
(หลักสูตรนานาชาติ) โดยเชิญศิษยเกาอักษรศาสตรมาเปน
วิทยากรบอกเลาประสบการณทํางาน 

  7.2 สนับสนุนใหนิสิตรวมกิจกรรมของสมาคม
นิสิตเกาอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

(5) เก้ือกูล  
(6) เปนสุข 

ธ.ค.53 ฝายกิจการนิสิตสนับสนุนใหนิสิตรวมกิจกรรมของสมาคมนิสิต
เกาอักษร- ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในงานรวมพลคน
อักษร ป 2553 

  7.3 จัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธระหวาง
ศิษยเกากับศิษยปจจุบัน 

(5) เก้ือกูล  
(6) เปนสุข 

ตลอดป ฝายกิจการนิสิตจัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธระหวางศิษย
เกากับศิษยปจจุบัน โดยจัดใหศิษยเกาและศิษยปจจุบันทํา
กิจกรรมรวมกัน เชน การอบรมมารยาทบนโตะอาหารแบบ
ยุโรป นอกจากนั้นแลว ฝายกิจการนิสิตยังมี facebook Page 
ของฝายฝายกิจการนิสิตซ่ึงเปนชองทางพบปะกันระหวางศิษย
เกาและศิษยปจจุบัน 

8 สงเสริมใหนิสิตรูสึกสํานึกในสิทธิและหนาท่ี
ของตน 

(5) เก้ือกูล  
(6) เปนสุข 

ม.ค.-ก.พ.54 
มิ.ย.54 
ก.ย.54 

ฝายกิจการนิสิตสงเสริมใหนิสิตรูสึกสํานึกในสิทธิและหนาท่ี
ของตนโดยสอดแทรกไวในการจัดงานอักษรชุมนุม ประจําป
การศึกษา 2554 ซ่ึงจัดบรรยายเรื่อง Social Network:อยูให
ได ใชใหเปน โดย คุณทรงกลด บางยี่ขัน บ.ก. นิตยสาร A 
Day และยังจัดทําโครงการทําปายณรงคเก่ียวกับการสอบ 
แสดงขอควรปฏิบัติสําหรับการเขาหองสอบ 

9 สงเสริมใหมีการสื่อสารกันมากขึ้นระหวางนิสิต
กับอาจารย 

(5) เก้ือกูล  
(6) เปนสุข 

ตลอดป ฝายกิจการนิสิตมี facebook Page ท่ีซ่ึงนิสิตกับอาจารยใช
รวมกัน ทําใหอาจารยไดเห็นความเปนไปของนิสิตอันนํามาซึ่ง
ความเขาใจในชีวิตและความคิดของคนรุนใหมและการพูดคุย
กันระหวางนิสิตกับอาจารยบนพื้นท่ีนี้ก็ทําใหชองวางระหวาง
นิสิตกับอาจารยแคบลง 

10 จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพนิสิต ท้ังทาง
รางกายและจิตใจ 

(5) เก้ือกูล  
(6) เปนสุข 

มิ.ย.-ก.ย. 54 ฝายกิจการนิสิตไดจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพนิสิต คือ 
โครงการลีลาศโบราณในลานอักษร (Renaissance Dance)   

11 จัดกิจกรรมสงเสริมใหนิสิตตระหนักถึง
ความสําคัญของระเบียบวินัยและมารยาท
สังคม 

(5) เก้ือกูล  
(6) เปนสุข 

มิ.ย.54 ฝายกิจการนิสิตไดจัดกิจกรรมสงเสริมใหนิสิตตระหนักถึง
ความสําคัญของระเบียบวินัยและมารยาทสังคมโดยสอดแทรก
ไวในการจัดงานอักษรชุมนุม ประจําปการศึกษา 2554 ซ่ึงจัด
บรรยายเร่ือง Social Network:อยูใหได ใชใหเปน โดย คุณ
ทรงกลด บางยี่ขัน บ.ก. นิตยสาร A Day  

12 จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธระหวางคณะ
และผูปกครอง 

(5) เก้ือกูล  
(6) เปนสุข 

มิ.ย.54 ฝายกิจการนิสิตจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธระหวางคณะ
และผูปกครอง โดยจัดงานพบผูปกครองนิสิตใหม ประจําป
การศึกษา 2554 "ชมอักษร" ซ่ึงเปดโอกาสใหผูปกครองนิสิต
พบปะผูบริหารและคณาจารย รับทราบขอมูลดานวิชาการ  
กิจกรรมของคณะอักษรศาสตร รวมท้ังการใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัย  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น
ตาง ๆ อันเปนประโยชนโดยตรงแกนิสิตใหม และผูปกครอง 

13 สงเสริมใหนิสิตเขารวมในกิจกรรมทางวิชาการ (5) เก้ือกูล  
(6) เปนสุข 

มิ.ย.-ก.ค.54 ฝายกิจการนิสิตสงเสริมใหนิสิตเขารวมในกิจกรรมทางวิชาการ 
จํานวน 2 โครงการ ดังนี้ 
1) โครงการดูงานนิทรรศการเพื่องานจุฬาวิชาการ  
2) โครงการการประชุมวิชาการดานมนุษยศาสตรระดับปริญญา
ตรีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร-เกษตรฯ คร้ังท่ี 1 

14 จัดกิจกรรมท่ีเสริมสรางบรรยากาศความเปน
นานาชาต ิ

(5) เก้ือกูล  
(6) เปนสุข 

ตลอดป กิจกรรมสวนใหญท่ีฝายกิจการนิสิตและคณะกรรมการนิสิต
อักษรศาสตร (ก.อศ.) จัดขึ้นไดเปดกวางใหท้ังนิสิตหลักสูตร
ปรกติและหลักสูตรนานาชาติทํารวมกัน ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการ
เสริมสรางบรรยากาศความเปนนานาชาติ 



 ๑๖ 

  
   นโยบาย/กจิกรรม ยุทธศาสตร

แผนการ 
ดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

15 สงเสริมใหนิสิตทํางานพิเศษและฝกงาน (5) เก้ือกูล  
(6) เปนสุข 

ต.ค.53 
มี.ค.-พ.ค.54 

ฝายกิจการนิสิตสงเสริมใหนิสิตทํางานพิเศษและฝกงานที่ตรง
กับสาขาวิชาที่เรียนเพ่ือใหนิสิตเรียนรู ฝกฝนทักษะและมี
ประสบการณในการทํางานจริงในระหวางการปดภาคการศึกษา 
โดยไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ใน
ปการศึกษา 2553 มีหนวยงานที่รับนิสิตฝกงานในสาขาวิชา
ตางๆ จํานวน 126 หนวยงาน และมีนิสิตระดับชั้นปท่ี 3 เขารับ
การฝกงาน จํานวน 175 คน นิสิตชั้นปอ่ืนๆ จํานวน 24 คน  

16 จัดกิจกรรมประสานวิถีชีวิตของนิสิตใหเขากับ
กิจกรรมวิชาการ 

(5) เก้ือกูล  
(6) เปนสุข 

ส.ค.54 ฝายกิจการนิสิตไดจัดกิจกรรมประสานวิถีชีวิตของนสิิตใหเขา
กับกิจกรรมวิชาการ เชน โครงการโรงเรียนใตกอนเมฆ บน
พ้ืนฐานเหตุผลวา นิสิตชอบทองเท่ียว ชอบเรียนรูนอก
หองเรียน มีความศรัทธาในวิทยากรบางทาน จึงไดจัดกิจกรรม
นี้ซ่ึงตอบโจทยความตองการของนิสิตโดยยังเนนท่ีเนื้อหาทาง
วิชาการโดยเฉพาะอยางยิ่งการแสดงความคิดผานการเขียนซึ่ง
เปนหนาทีสําคัญของนักอักษรศาสตร 

17 จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมใหแกนิสิตท่ีเรียนดี
และขาดแคลน 

(5) เก้ือกูล  
(6) เปนสุข 

ตลอดป ยกเวน 
เม.ย.-พ.ค.54 

ฝายกิจการนิสิตไดจัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมใหแกนิสิตท่ีเรียนดี
และขาดแคลน สําหรับปงบประมาณ 2554 จํานวน 5 ทุน เปน
จํานวนเงินรวม 46,900 บาท ดังนี้ 
1) ทุนคุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ จํานวน 1 ทุน เปนจํานวนเงนิ  
6,000  บาท  
2) ทุนชูเกียรติ  อุทกะพันธุรําลึก  จํานวน  1  ทุน  เปนจํานวนเงิน  
26,700  บาท  
3) ทุนพลอากาศเอกชลิต – ศาสตราจารย ดร.พรทิพย  พุกผาสุข  
จํานวน  1  ทุน เปนจํานวนเงิน  6,000  บาท  
4) ทุนวิชนี  จารุทัศน จํานวน 1  ทุน  เปนจํานวนเงิน 4,200บาท 
5) ทุนคุณหญิงสุชาดา  ถิระวัฒน  จํานวน 1 ทุน เปนจํานวนเงิน 
4,000  บาท  

18 สงเสริมใหนิสิตแสดงความกตัญูกตเวทีตอ
ผูใหทุนการศึกษา 

(5) เก้ือกูล  
(6) เปนสุข 

ตลอดป ฝายกิจการนิสิตไดสงเสริมใหนิสิตแสดงความกตัญูกตเวที
ตอผูใหทุนการศึกษา โดยประสานงานใหนิสิตไดเขารวมพิธี
กตเวทิตาผูมีอุปการคุณดานทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา 
2554 ซ่ึงจัดโดยสํานักบริหารงานกิจการนิสิต และสนับสนุนให
นิสิตผูท่ีไดรับทุนการศึกษาเขียนจดหมายแสดงความขอบคุณ
แกผูมีอุปการะคุณท้ังในโอกาสที่ไดรับทุนการศึกษา และใน
วาระตางๆ เชน เทศกาลปใหม และการสําเร็จการศึกษาเปนตน

 
ฝายวิรัชกิจ 

  
   นโยบาย/กจิกรรม ยุทธศาสตร 

แผนการ 
ดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

1 สรางเครือขายความสัมพันธกับตางประเทศ 
สนับสนุนและเผยแพรชื่อเสียงของคณะใหเปนท่ี
รูจักและ ยอมรับในระดับนานาชาติ 

(1) กาวหนา ธ.ค.53-ก.ย.
54 

กิจกรรม กับมหาวิทยาลัย/สถานทูตประเทศตางๆ 10 
กิจกรรม 

2 สงเสริมและสนับสนุนการเปนประชาคมอาเซียน 
(New: จากมติบอรด) 

(1) กาวหนา พ.ย.53-
ก.ย. 54 

ประสานงาน/สนับสนุนใหเปดรายวิชา Introduction to 
Asean ในคณะอักษรศาสตร และจะขยายใหบุคลากร
ภายนอกดวย 

3 สรางและกระชับความสัมพันธรวมท้ังจัดกิจกรรม
รวมกับสถานทูต และองคกรนานาชาติตางๆ ท้ังใน
และนอกประเทศ 

(1) กาวหนา ม.ค.-ก.ย.54 กิจกรรมกับสถานทูตประทศตางๆ 14 กิจกรรม 

4 สงเสริมและสนับสนุนใหมีความรวมมือทาง
วิชาการ จัดทําและตอสัญญาความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัย จัดโครงการแลกเปลี่ยนอาจารยและ
นิสิตกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 

(1) กาวหนา พ.ย.53-
ก.ย. 54 

MOU กับมหาวิทยาลัยหรือหนวยงาน 3 แหง  
-MOU กับมหาวิทยาลัยเฉิงตู 
-MOU กับมหาวิทยาลัย Hamburg 
-มูลนิธิ Khyentse Foundation Award Agreement  

5 เผยแพรขอมูลขาวสาร และกิจกรรมของคณะและ
มหาวิทยาลัยโดยจัดทําจดหมายขาวภาษาอังกฤษ
เผยแพรแกอาจารยท้ังชาวไทยและชาว
ตางประเทศของคณะ 

(2) ยอมรับ  ธ.ค.53-ก.ย.
54 

ทําจดหมายขาว Aksara แจกใหกับคณาจารยชาวไทยและ
ชาวตางชาต ิผูบริหาร และหนวยงานภายนอก 

6 สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางอาจารยชาวไทย
และชาวตางประเทศ โดยจัดใหมีกิจกรรมรวมกัน
และจัดใหผูบริหารคณะ  หัวหนาภาค หัวหนาศูนย
และหลักสูตรท่ีเก่ียวของพบปะพูดคุยและสังสรรค
กับอาจารยชาวตางประเทศของคณะ 

(6) เปนสุข พ.ย.53-
ก.ย. 54 

การจัดงานเกษียณอายุราชการ สงเสริมและเชิญชวนให
อาจารยตางชาติเขารวมกิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีฝายวิรัชกิจ
จัดขึ้น 



 ๑๗ 

  
   นโยบาย/กจิกรรม ยุทธศาสตร 

แผนการ 
ดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

7 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยชาวตางประเทศ
ไดมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของคณะ รวมท้ังเปน
กรรมการบริหารในคณะกรรมการชุดตางๆ ของ
คณะดวย 

(3) เขมแข็ง  ธ.ค.53-ก.ย.
54 

เชิญชวนอาจารยชาวตางประเทศเปนรายบุคคลใหรวม
กิจกรรมของคณะ แตงต้ังอาจารยตางประเทศเปนกรรมการ
ฝายวิรัชกิจ เสนอใหอาจารยตางประเทศเปน
กรรมการบริหารหลักสูตร Balac 

8 สนับสนุน สงเสริม และเผยแพรหลักสูตรนานาชาติ
ของคณะทั้งในระดับบัณฑิตศึกษา  มหาบัณฑิต
และดุษฎีบัณฑิต 

(2) ยอมรับ  พ.ย.53-
ก.ย. 54 

สนับสนุน สงเสริม และเผยแพรหลักสูตร Balac/Thai 
Study ท้ังระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สงเสริม 
เผยแพรแกมหาวิทยาลัยในตางประเทศและประชาสัมพันธ
ผานสถานทูตตางๆ 

9 จัดบรรยาย ประชุมวิชาการและอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือสงเสริมความเปนนานาชาติ โดย
รวมมือกับฝายวิชาการและฝายวิจัย 

(3) เขมแข็ง  ก.พ.-ก.ย.
54 

เชิญทูตจากสถานทูต / นักวิชาการ ประเทศตางๆ มา
บรรยาย 7 กิจกรรม 

10 สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการและวิจัยในระดับนานาชาติ โดยรวมมือกับ
ฝายวิชาการและฝายวิจัย 

(3) เขมแข็ง  ต.ค.53-ก.ย.
54 

เผยแพรผลงานทางวิชาการ/วิจัย ไปยังมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ 

11 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนานาชาติของนิสิต
โดยรวมมือกับฝายกิจการนิสิต 

(3) เขมแข็ง  ธ.ค.53-ก.ย.
54 

ใหขอมูลนิสิตเก่ียวกับการศึกษาในตางประเทศ และการ
ทํางานในองคกรระหวางประเทศ 

12 จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับนิสิตใน
การศึกษาตอตางประเทศหรือทํางานในองคกร
ระหวางประเทศ 

(1) กาวหนา ธ.ค.53-ก.ย.
54 

เชิญเจาหนาท่ีระดับสูงขององคกรระหวางประเทศและ
บุคลากรของสถานทูตตางๆ มาบรรยายเร่ืองการศึกษาตอ
ตางประเทศใหแกนิสิต 

13 รวมมือกับหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาบัณฑิต
จัดกิจกรรมวิชาการและศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังจัด
กิจกรรมพบผูปกครองนิสิตแรกเขาศึกษาใน
หลักสูตร 

(4) มั่นคง  ธ.ค.53-ก.ย.
54 

จัดกิจกรรมวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 9 กิจกรรม 

14 สนับสนุน รวมมือและอํานวยความสะดวกใหกับ
ภาควิชา/ศูนยตางๆในการติดตอกับตางประเทศ
และในการจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนนานาชาต ิ

(3) เขมแข็ง  ต.ค.53-ก.ย.
54 

ชวยเหลือภาควิชาในการติดตอเร่ืองโครงการแลกเปลี่ยน
นิสิตและอาจารยในมหาวิทยาลัยตางประเทศ และอํานวย
ความสะดวกเรื่องการติดตอประสานงานกับตางประเทศ 

15 เผยแพรขอมูลกิจกรรมและความกาวหนาของคณะ
บนเว็บไซต 

(1) กาวหนา พ.ย.53-
ก.ย. 54 

มี website ฝายวรัิชกิจโดยเฉพาะ เผยแพรขอมูลขาวสาร 
และกิจกรรมของคณะ โดยมีการปรับปรุงขอมูลอยาง
สม่ําเสมอ 

16 ประสานงานกับสํานักงานวิรัชกิจ และหนวยงาน
ตางๆในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเพ่ือสงเสริม
ความเปนนานาชาติของคณะ 

(3) เขมแข็ง  ต.ค.53-ก.ย.
54 

ติดตอประสานงานอยางใกลชิดกับสํานักงานวิรัชกิจ ใน
เร่ืองโครงการแลกเปลี่ยนของคณาจารยและนิสิต การ
ตอนรับอาคันตุกะท่ีมาเยือน รวมท้ังการจัดกิจกรรม ท้ังใน
ดานวิชาการและศิลปวัฒนธรรม กับหนวยงานใน
ตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ รวม 14 กิจกรรม 

 
ฝายประกันคณุภาพ 

  
   นโยบาย/กจิกรรม ยุทธศาสตร 

แผนการ 
ดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

1 กํากับและดูแลการประกันคุณภาพของคณะให
สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย ท้ังในภารกิจหลักและใน
กระบวนการสนับสนุน 

(3) เขมแข็ง  ตลอดป ดําเนินการเก็บขอมูลและดําเนินการประกันคุณภาพในระบบ 
CU-QA 84 ท้ังกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน 
และระบบเกณฑมาตรฐานของสกอ. โดยดําเนินการตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

2 ประสานงานการตรวจสอบคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัย และเตรียมการรับการตรวจสอบ
คุณภาพจากหนวยงานภายนอก    

(3) เขมแข็ง  มี.ค.-ก.ค.54 ประสานงานในการรวบรวมขอมูล จัดเตรียมเอกสารและ
เตรียมการรับการตรวจสอบคุณภาพภายในประจําป ซ่ึงไดมี
การตรวจประเมินคุณภาพประจําปไปเมื่อ 26-27 กรกฎาคม 
2554 

3 เปนศูนยรวมขอมูลแสดงผลการดําเนินงานของ
คณะในทุกดานเพื่อใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการ
กําหนดนโยบายและแผนพัฒนา   

(3) เขมแข็ง  ตลอดป รวบรวมขอมูลทุกดานของคณะสําหรับการตรวจประกัน
คุณภาพ จัดทํารายงานประจําป และเปนแนวทางในการ
กําหนดแผน SDA และตรวจสอบขอมูลเมื่อส้ินปงบประมาณ 
และปการศึกษา 

4 จัดทําและเผยแพรรายงานคุณภาพประจําปของ
คณะ 

(3) เขมแข็ง  ต.ค.53-
ม.ค.54 

ดําเนินการจัดทํารายงานประจําป 2553 เปนผลสําเร็จใน
เดือนเมษายน 2554 

5 พัฒนาความรูดานการประกันคุณภาพแกบุคลากร
ของคณะ 

(3) เขมแข็ง  เม.ย.-พ.ค.
54 

1. อบรม "ความรูดานประกันคุณภาพ เตรียมตัวรับมือ สกอ. 
และ สมศ." วันท่ี 20 พ.ค. 54 มีอาจารยเขารวม  26 คน 
เจาหนาท่ี 20 คน 
2. อบรมการกรอกคาคะแนนตัวบงชี้วันท่ี 5 ก.ค. 54 มี
อาจารยเขารวม 11 คน เจาหนาท่ี 14 คน 



 ๑๘ 

  
   นโยบาย/กจิกรรม ยุทธศาสตร 

แผนการ 
ดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

6 พัฒนาระบบประกันคุณภาพและระบบบริหารความ
เส่ียงของคณะ 

(3) เขมแข็ง  ต.ค.53 
มี.ค.54 
ก.ย.54 

จัดทํา แผนและรายงานความคืบหนาการดําเนินงานการ
บริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน 
ปงบประมาณ 54 ประกอบดวยความเสี่ยงดานทรัพยากร/
ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก ดานบุคลากร และดาน
ยุทธศาสตร รวม 5 ขอ และมีการติดตามและรายงานผล
การบริหารความเสี่ยงในเดือน มีนาคม และ ตุลาคม 2554 

7 สรางบุคลากรคณะอักษรศาสตรเพ่ือสามารถเปนผู
ตรวจสอบคุณภาพ (Auditors) อยางตอเนื่อง 

(3) เขมแข็ง  มี.ค.-พ.ค.
54 

สงบุคลากรเขาอบรม ดังนี้ 
1. รอบผูท่ีมีพ้ืนฐาน 1 คร้ัง มีอาจารยเขาอบรมจํานวน 2 
ทาน  
2. รอบผูท่ีไมมีพ้ืนฐาน 1 คร้ัง มีอาจารยเขาอบรมจํานวน 2 
ทาน  

8 พัฒนาระบบการจัดการความรูในองคกร (3) เขมแข็ง  ต.ค.53 
ก.ย.54 

กําหนดเปาหมายของแผนการจัดการความรูในรายงาน
ประจําป และรวบรวม ประมวลผลโดยเก็บขอมูลจาก
ภาควิชาและหนวยงานตางๆ 

  ผลการดําเนินงานเรื่องอื่นๆ       

1 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตคณะอักษรศาสตร
ใหม 

(3) เขมแข็ง  ต.ค.-ธ.ค.53 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตคณะฯใหม โดย publish เมื่อ
เดือน มกราคม 2554 

2 Update เว็บไซตคณะอักษรศาสตร (3) เขมแข็ง  ตลอดป ปรับปรุงขอมูลทุก 1-2 สัปดาห เปนประจําทุกเดือน 

3 ปรับปรุงฐานขอมูลคณะอักษรศาสตร (3) เขมแข็ง  เม.ย.-มิ.ย.
54 

ปรับปรุงขอมูลฐานขอมูลนิสิต อาจารย ผลงานวิชาการ 
วิทยานิพนธ Citation ดําเนินการตั้งแต เม.ย.54 และ
ดําเนินการสําเร็จเมื่อ ก.ย. 54 และปรับปรุงแนวทางการ
บริหารการจัดเก็บและปอนขอมูลใหม 

 
 
 

 


