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ปีที� ๔    ฉบบัที� ๔๑   วนัที� ๗ ธนัวาคม ๒๕๕๕ 
 

 

 

ภาควิชาประวติัศาสตร ์คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ขอเชิญร่วมสมัมนาวิชาการ 

เปิดตวัหนังสือ ปากไก่และใบเรือ ว่าด้วยการศึกษาประวติัศาสตร ์วรรณกรรมต้นรตันโกสินทร ์
วนัศุกรท์ี� �� ธนัวาคม ���� เวลา ��.!!-�#.�! น. 

หอ้ง ��� อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ (ตกึอกัษรศาสตร ์เก่า) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

12.30-13.00 ลงทะเบยีน 
��.!!-��.!!   ปาฐกถานํา ศ. ดร.เกษยีร เตชะพรีะ คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
��.!!-�#.!! อภปิราย “ปากไก่และใบเรือ ในหลากหลายมติ”ิ 

รศ. ดร.พวงทอง ภวคัรพนัธุ ์ คณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
รศ. ดร.พอพนัธุ ์อุยยานนท ์ สาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
รศ. ดร.สุธาชยั ยิEมประเสรฐิ   ภาควชิาประวตัศิาสตร ์คณะอกัษรศาสตร ์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ดร.ครสิ เบเคอร ์  นกัวชิาการอสิระ 

บรรณาธกิาร  Pen and Sail: Literature and History  

In Early Bangkok 

ดาํเนินรายการ   
อ. ดร.ธนาพล ลิ�มอภชิาต  ภาควชิาประวตัศิาสตร ์คณะอกัษรศาสตร ์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
16.00-16.30 ปจัฉิมกถา อ. ดร.ชาญวทิย ์เกษตรศริ ิอดตีอธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 
 
 

 
 

ข่าวจากภาควิชาประวติัศาสตร ์
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The Department of Linguistics and 

the Center of Excellence Program on Language, Linguistics and Literature, 
Faculty of Arts, Chulalongkorn University 

 
Cordially invite you to attend 

a special lecture 
 

"Phonological Primitives and the role of Segments and Distinctive 
Features" 

By 
Associate Professor Abigail Cohn (Ph.D.) 

Department of Linguistics 
Cornell University 

 
Monday, December 17, 2012 

13.30-15.30 p.m. 
Room 310, Borommaratchakumari Building 

 

Please call 02-2184692 for further information 
Free admission!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวจากภาควิชาภาษาศาสตร ์
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นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั %งเศสชนะการแข่งขนั 

ด้วยสมาคมครูภาษาฝรั �งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ฯ ได้จดังานกิจกรรมประจําปี เมื�อวนั
อาทติยท์ี� � ธนัวาคม ���� ณ มหาวทิยาลยัเซนตจ์อหน์ นิสติคณะอกัษรศาสตร ์สาขาวชิาภาษาฝรั �งเศส ได้
เขา้รว่มการแขง่ขนัในกจิกรรมดงักล่าว และไดร้บัรางวลัดงันีE 

1. น.ส.มนชันนัท ์ปญัญาคาํเลศิ 
น.ส.วมิลณฐั ทองสะอาด 
น.ส.วรดา เอลสโตว ์
น.ส.กริณา โกอุดมวทิย ์
นายคมสนั สุวรรณประดษิฐ ์  
ไดร้างวลัอนัดบั � การแขง่ขนัพดูบทสนทนาภาษาฝรั �งเศสตามหวัขอ้ที�กําหนดให ้

2. น.ส.รจุลิกัษณ์ สลีาเขต 
ไดร้างวลัยอดเยี�ยม การแขง่ขนัตอบคาํถามความรูท้ ั �วไปเกี�ยวกบัประเทศฝรั �งเศส-ไทย 

3. น.ส.ณฏัฐยาภรณ์ ขาวผ่อง 
ไดร้างวลัยอดเยี�ยม การแขง่ขนัเขยีนบรรยายภาพเป็นภาษาฝรั �งเศส 

4. น.ส.วรษิฐา นาครทรรพ 
ไดร้างวลัอนัดบั � การแขง่ขนัท่องบทกวนิีพนธภ์าษาฝรั �งเศส 

5. น.ส.ปาลติา จนุแสงจนัทร ์
ไดร้างวลัยอดเยี�ยม การแขง่ขนักล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั �งเศส 

6. น.ส.พธสูริ ีจรญัวฒันากจิ 
ไดร้างวลัอนัดบั � การแขง่ขนัตอบคาํถามจากวดิทิศัน์ 

7. น.ส.อาจรยี ์จลุาสยั 
ไดร้างวลัอนัดบั � การแขง่ขนัวาดภาพตามคาํบอก 

 
 
 
���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริวิไิล ธรีะโรจนารตัน์ ภาควชิาภูมศิาสตร์ ได้รบัเชญิให้เขา้ร่วมนําเสนอ
บทความวจิยั ในหวัขอ้เรื�อง "Mapping Spatial Ongoing Change of Thai Dialects in the Upper Central 
Region of Thailand: A Case of Phonological Study" ในงานสมันาวชิาการนานาชาต ิ"The First 
International Conference on Asean Geolinguistics" จดัโดย Aoyama Gakuin University ณ ประเทศ
ญี�ปุน่ ระหว่างวนัที� 14-15 ธนัวาคม 2555 
  
 

 

 

คณะกรรมการประชาสมัพนัธค์ณะอกัษรศาสตร ์
สง่ขา่วประชาสมัพนัธไ์ดท้ี�  นางกญัญก์นก สิงหฤกษ ์  โทร. �����   E–mail: artspr08@hotmail.com 

ใคร ทาํอะไร ที%ไหน 

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัตก 



ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ ���� 

ฝ่ายบริหาร 
    นโยบาย/กิจกรรม แผน ผล รายละเอียดผลการดาํเนินงาน 
1 ดาํเนินการใหร้ะบบการพสัดุ การเงิน การบญัชี ระบบงาน

บริหารบุคคลและงานสารบรรณที&มีประสิทธิภาพอยา่งต่อเนื&อง 
ตลอดปี ตลอดปี ไดด้าํเนินการอยา่งต่อเนื&อง เช่น ปรับปรุง

เอกสารรายงานการเงินประจาํเดือนเพื&อเสนอ
คณะกรรมการบริหารคณะ 

2 ควบคุมและดูแลการบริหารความเสี&ยงดา้นการเงิน เช่น วาง
แผนการจดัเตรียมเงินบาํเหน็จชดเชยระยะยาว ดา้นพสัดุ และ
สาํรวจพสัดุทั1งหมดของคณะเพื&อใหใ้ชพ้สัดุที&ยงัใชไ้ดอ้ยา่ง
คุม้ค่า จดัจาํหน่ายพสัดุที&ใชไ้ม่ไดแ้ลว้ 

ต.ค.-พ.ย.
54, 

ก.ย.55 

ต.ค.-พ.ย.
54, 

ก.ย.55 

ไดด้าํเนินการจดัเตรียมเงินบาํเหน็จชดเชยระยะ
ยาวแลว้ 
 

3 ดาํเนินการบรรจุบุคลากรสายวชิาการตามความตอ้งการของ
หน่วยงาน สนบัสนุนใหอ้าจารยใ์หม่ไดศึ้กษาต่อในระดบั
ปริญญาเอก และส่งเสริมใหอ้าจารยข์อตาํแหน่งทางวชิาการใน
ระดบัที&สูงขึ1น 

ตลอดปี ตลอดปี ดาํเนินการต่อเนื&องตลอดทั1งปี 

4 ดาํเนินการบริหารจดัการอาคารมหาจกัรีสิรินธร เตรียมจดัหา
และติดตั1งพสัดุอุปกรณ์ในอาคาร 

ตลอดปี ตลอดปี ไดติ้ดตั1งพสัดุอุปกรณ์ในอาคารเรียบร้อยแลว้
และไดติ้ดตามการใชง้านของพสัดุอุปกรณ์
เหล่านี1 เพื&อใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ
อยา่งต่อเนื&อง 

5 จดัประเมินการทาํงานและสาํรวจภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารทุก
ระดบัของคณะ 

ก.พ.-55 ก.พ.-55 จดัทาํประเมินผลการบริหารงานของผูบ้ริหาร
คณะ 

6 จดัทาํเกณฑก์ารประเมินการปฏิบติังานของบุคลากรของคณะ
อกัษรศาสตร์อยา่งเป็นรูปธรรม 

มิ.ย.-ก.ค.
55 

มิ.ย.-ก.ค.
55 

ไดจ้ดัทาํเกณฑก์ารประเมินการปฏิบติังานของ
บุคลากรของคณะอกัษรศาสตร์แลว้ 

7 พฒันารักษาใหบุ้คลากรมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
ใหเ้กิดความร่วมมือในการปฏิบติังานและสร้างเสริมความ
สามคัคีในกลุ่มบุคลากร 

มี.ค.54, 
พ.ค.55 

เม.ย.-พ.ค.
55 

จดัสมัมนาบุคลากรทั1งอาจารยแ์ละเจา้หนา้ที& 

 
ฝ่ายวางแผนและพฒันา 

    นโยบาย/กิจกรรม แผน ผล รายละเอียดผลการดาํเนินงาน 
1 จดัทาํงบประมาณตามยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัและคณะ พ.ย.-54 ต.ค.-54 ประชุม เมื&อเดือนตุลาคม 2554 
2 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้

งบประมาณ รวมทั1งวเิคราะห์การประหยดั งบประมาณ 

ต.ค.54,  
ม.ค.55,  
เม.ย.55,  
ก.ค.55 

ต.ค.-54 ประชุมจดัทาํงบ 

3 กาํกบัและดูแลแผนอตัรากาํลงัเพื&อรองรับการเปลี&ยนแปลงใน
อนาคต 

 ม.ค.-55 ดาํเนินการแลว้ทุก 4 ปี ทาํเมื&อ มกราคม 2555 

ข่าวจากฝ่ายประกนัคณุภาพ 



    นโยบาย/กิจกรรม แผน ผล รายละเอียดผลการดาํเนินงาน 
4 รายงานและดูแลความถูกตอ้งเหมาะสมของตวัชี1วดัต่าง ๆ ที&ส่ง

ใหม้หาวทิยาลยั ตลอดจนรายงานใหผู้บ้ริหารทุกระดบัของ
คณะทราบและเขา้ใจความสาํคญัของตวัชี1วดัต่าง ๆ 

ต.ค.54,  
ม.ค.55,  
เม.ย.55,  
ก.ค.55, 
ก.ย.55 

ดาํเนินการ
หลงัปิดแต่
ละไตรมาส 

ดาํเนินการหลงัปิดแต่ละไตรมาส 

5 ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมบริการวชิาการของ
ศูนยบ์ริการวชิาการ ภาควชิาและหน่วยงาน 

พ.ย.-54 ส.ค.-54 ดาํเนินการแลว้เมื&อเดือนสิงหาคม 2554 

6 พฒันาความร่วมมือระหวา่งศูนยบ์ริการวชิาการกบัองคก์รและ
หน่วยงานภายนอกทั1งในระดบัชาติและระดบันานาชาติในการ
จดักิจกรรมบริการวชิาการ 

พ.ย.-54 ส.ค.-54 ดาํเนินการแลว้เมื&อเดือนสิงหาคม 2554 

7 วเิคราะห์และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดาํเนินงานศูนยบ์ริการวชิาการ 

ส.ค.-55 ส.ค.-54 ดาํเนินการแลว้เมื&อเดือนสิงหาคม 2554 

8 ปรับปรุงการดาํเนินงานศูนยบ์ริการวชิาการ ส.ค.-55 ส.ค.-54 ดาํเนินการแลว้เมื&อเดือนสิงหาคม 2554 

 
ฝ่ายวชิาการ 

    นโยบาย/กิจกรรม แผน ผล รายละเอียดผลการดาํเนินงาน 
1 พฒันาหลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต และ

ดุษฎีบณัฑิตทุกหลกัสูตรเป็นแบบเนน้ผลการ
เรียนรู้ใหเ้สร็จภายในปีการศึกษา 2554 

ต.ค.54-
ก.พ.55  
มิ.ย.55-
ก.ค.55 

ต.ค.54-
ก.พ.55  
มิ.ย.55-
ก.ค.55 

หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต และหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิต
ที&ไดรั้บการพฒันาหลกัสูตรเป็นแบบเนน้ผลการเรียนรู้  ปี
การศึกษา 2554  รายละเอียดดงันี1   
1.  ดาํเนินการแลว้  จาํนวน 26 หลกัสูตร    (รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบ)  
2.  อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ  จาํนวน  3  หลกัสูตร       
    2.1  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวชิา
วรรณคดี เปรียบเทียบ  
    2.2  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวชิา พทุธ
ศาสน์ศึกษา   
    2.3  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาวรรณดี 
และวรรณคดีเปรียบเทียบ 

2 พฒันาหลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิตเป็นแบบ
เนน้ผลการเรียนรู้ใหเ้สร็จภายในปีการศึกษา 
2555 

ตลอดปี ตลอดปี หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิตที&ไดรั้บการพฒันาหลกัสูตร
เป็นแบบเนน้ผลการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2555 อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ  2  หลกัสูตร  รายละเอียดดงันี11.  หลกัสูตร
อกัษรศาสตรบณัฑิต2.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต  
สาขาวชิา ภาษาและวฒันธรรม (หลกัสูตรนานาชาติ) 

3 ดาํเนินการประกนัคุณภาพหลกัสูตรตาม
มาตรฐาน CU-CQA อยา่งต่อเนื&อง 

พ.ค.55-
มิ.ย.55 

พ.ค.55-
มิ.ย.55 

ภาควชิา/สาขาวชิาไดด้าํเนินการประกนัคุณภาพหลกัสูตร
ตามมาตรฐาน CU-CQA จาํนวน  27  หลกัสูตร   



    นโยบาย/กิจกรรม แผน ผล รายละเอียดผลการดาํเนินงาน 
4 ดาํเนินการหลกัสูตรเกียรตินิยมอยา่งต่อเนื&อง ตลอดปี ตลอดปี ในปีการศึกษา 2555  นิสิตที&เขา้ศึกษาในโปรแกรมเกียรติ

นิยม มีจาํนวน  10 คน  เป็นนิสิตรุ่นที& 8   รวมนิสิตโปรแกรม
เกียรตินิยมรุ่นที& 6 - รุ่นที& 8   จาํนวนทั1งหมด  25  คน  และ
นิสิตรุ่นที&  5  จาํนวน 5  คน ไดส้าํเร็จการศึกษาในภาคปลาย 
ปีการศึกษา 2554  รายละเอียดตามเอกสารที&แนบมาพร้อมนี1   

5 ส่งเสริมใหพ้ฒันาหลกัสูตรระดบัปริญญาโทและ
เอกใหเ้ป็นหลกัสูตรต่อเนื&อง 

ต.ค.54-
พ.ย.54 

ต.ค.54-
พ.ย.54 

ฝ่ายวชิาการส่งเสริมใหภ้าควชิา/สาขาวชิาพฒันาหลกัสูตร
ระดบัปริญญาโทและเอกใหเ้ป็นหลกัสูตรต่อเนื&อง  จาํนวน  1  
หลกัสูตร  คือหลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิตและ
หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาประวติัศาสตร์ 

6 ส่งเสริมใหพ้ฒันาหลกัสูตรปริญญาตรีและโทให้
เป็นหลกัสูตรต่อเนื&อง 

ต.ค.54-
พ.ย.54 

ไม่ได้
ดาํเนินการ 

ไม่ไดด้าํเนินการ 

7 สนบัสนุนใหเ้พิ&มจาํนวนรายวชิาที&ใช ้E-Learning 
อยา่งต่อเนื&อง 

ตลอดปี ตลอดปี ฝ่ายวชิาการสนบัสนุนใหภ้าควชิา/สาขาวชิาจดัทาํสื&อการ
สอนในรายวชิาที&มีการจดัการเรียนการสอนที&ใช ้E-Learning  
ปีการศึกษา  2554จาํนวน 151  รายวชิารายละเอียดดงนี1    ภาค
การศึกษาตน้ และภาคการศึกษาปลาย  จาํนวน 130  รายวชิา  
ภาคฤดูร้อน  จาํนวน 1 รายวชิา  และหลกัสูตรนานาชาติ  
จาํนวน  20  รายวชิา  

8 ส่งเสริมใหอ้าจารยผ์ลิตสื&อการสอน
อิเลก็ทรอนิกส์เพิ&มขึ1นโดยจดัอบรมและใหทุ้น
สนบัสนุนการผลิต 

ตลอดปี ตลอดปี ฝ่ายวชิาการส่งเสริมใหอ้าจารยผ์ลิตสื&อการสอน
อิเลก็ทรอนิกส์ โดยใหทุ้นสนบัสนุนการผลิตสื&อการสอน
อิเลก็ทรอนิกส์  จาํนวน 12,000 บาท (หนึ&งหมื&นสองพนับาท
ถว้น) รายละเอียดดงันี1   
1. รายวชิา  2205475  วธีิการวเิคราะห์เชิงพื1นที&  
2. รายวชิา  2205334  ภูมิศาสตร์กบัการจดัการทรัพยากร การ
ท่องเที&ยว  
3. รายวชิา  2205478  ภูมิศาสตร์ภูมิภาค  
4. รายวชิา  2202234  การศึกษาวรรณกรรมองักฤษเบื1องตน้ 

9 สนบัสนุนใหมี้การแลกเปลี&ยนนิสิตนกัศึกษากบั
สถาบนัในต่างประเทศเพิ&มขึ1น 

ตลอดปี ตลอดปี ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  2554  -  ภาคการศึกษาตน้  
ปีการศึกษา  2555   มีนิสิตไดรั้บทุนไปต่างประเทศ/เขา้ร่วม
กิจกรรมระดบันานาชาติ  จาํนวน  53  คน  รายละเอียดตาม
เอกสารที&แนบมาพร้อมนี1  

10 สนบัสนุนใหนิ้สิตส่งผลงานเขา้ประกวดใน
ระดบัชาติและนานาชาติเพิ&มขึ1น 

ต.ค.54-
ม.ค.55 
มี.ค.55, 
พ.ค.55, 
ก.ย.55 

ต.ค.54-
ม.ค.55 
มี.ค.55, 
พ.ค.55, 
ก.ย.55 

ฝ่ายวชิาการสนบัสนุนใหนิ้สิตส่งผลงานเขา้ประกวดใน
ระดบัชาติและนานาชาติ  รายละเอียดตามเอกสารที&แนบมา
พร้อมนี1  



    นโยบาย/กิจกรรม แผน ผล รายละเอียดผลการดาํเนินงาน 
11 จดักิจกรรมของหอพระไตรปิฎกนานาชาติอยา่ง

ต่อเนื&อง 
ตลอดปี ตลอดปี ปีงบประมาณ  2555  หอพระไตรปิฎกนานาชาติ ดาํเนินกิจกรรม

ต่างๆ รายละเอียดดงันี1   
1. ออกอากาศวทิยจุุฬาฯ รายการต่างๆ ดงันี1    1.1 สยามสติ   1.2 
ศาสน์สร้างสุข  1.3 หยบิมาถก ยกมาคุย   1.4 เสวนาวนัพฤหสับดี 
2.  เปิดสอนรายวชิา  2200330  พระไตรปิฎกกบัวถีิชีวติ  
3.  จดับรรยายพิเศษใหแ้ก่หน่วยงานต่างๆ และรายวชิาต่างๆ 
รายละเอียดตามเอกสารที&แนบมาพร้อมนี1  

12 จดักิจกรรมวชิาการที&สอดคลอ้งกบัสภาพสงัคม ตลอดปี ไม่ได้
ดาํเนินการ 

ไม่ไดด้าํเนินการ 

13 จดักิจกรรมวชิาการที&เสริมสร้างบรรยากาศความ
เป็นนานาชาติ 

ส.ค.-55 ไม่ได้
ดาํเนินการ 

ไม่ไดด้าํเนินการ 

14 ร่วมมือกบัศูนยส์ารนิเทศมนุษยศาสตร์จดั
กิจกรรมส่งเสริมใหนิ้สิตและอาจารยใ์ช้
ประโยชนจ์ากศูนยฯ์ เพื&อพฒันาศกัยภาพดา้น
วชิาการอยา่งต่อเนื&อง 

มิ.ย.55, 
 ส.ค.55 

ไม่ได้
ดาํเนินการ 

ไม่ไดด้าํเนินการ 

 
ฝ่ายวจิยั 

    นโยบาย/กิจกรรม แผน ผล รายละเอียดผลการดาํเนินงาน 

1 ส่งเสริมและใหทุ้นสนบัสนุนการผลิตงานวจิยั ตาํรา เอกสารคาํ
สอน และเอกสารประกอบการสอน 

ตลอดปี ตลอดปี ฝ่ายวจิยัมีการสนบัสนุนทุนวจิยัตลอดปี 

2 สนบัสนุนใหอ้าจารยผ์ลิตผลงานวจิยัและงานสร้างสรรคอื์&น ๆ 
ตามยทุธศาสตร์ชาติ ประเดน็การศึกษาร่วมที&เป็นนโยบาย
มหาวทิยาลยัและคณะ 

ตลอดปี ตลอดปี ฝ่ายวจิยัมีการสนบัสนุนทุนวจิยัตลอดปี 

3 สนบัสนุนใหอ้าจารยข์อทุนวจิยัจากแหล่งทุนภายนอกในกรณี
ที&อาจารยมี์ความพร้อม 

ตลอดปี ตลอดปี ฝ่ายวจิยัมีการสนบัสนุนทุนวจิยัตลอดปี 

4 จดัอบรมและใหค้วามรู้ในหวัขอ้ต่อไปนี1  

  

เม.ย.55-
พ.ค.55 

การบรรยายและการสาธิตเรื&อง "แนะนาํการใช ้
iPad" (จดัตามคาํขอของอาจารยห์ลายท่าน
หลงัจากที&ไดฟั้งการบรรยายและการสาธิตการ
จดัทาํ eBook ในการสมัมนาอาจารยข์องคณะใน
เดือนเมษายน 2555)  พฤ. 31 พ.ค. 55 เวลา 9.30-
11.30 ที&หอ้งประชุม 707 อาคารบรมราชกมุารี 
จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม นิสิต บณัฑิตศึกษา 10 อาจารย ์8 

  4.1 การเขียนขอ้เสนอโครงการวจิยั มี.ค.-55 ตลอดปี ฝ่ายวจิยัมีการสนบัสนุนทุนวจิยัตลอดปี 

  4.2 การขอทุนวจิยัทั1งภายในคณะ ภายนอกคณะ และภายนอก
มหาวทิยาลยั 

ตลอดปี ตลอดปี ฝ่ายวจิยัมีการสนบัสนุนทุนวจิยัตลอดปี 



    นโยบาย/กิจกรรม แผน ผล รายละเอียดผลการดาํเนินงาน 

  4.3 การตีพิมพผ์ลงานวจิยัทั1งระดบัชาติและนานาชาติ ตลอดปี ตลอดปี มีอาจารยตี์พิมพน์านาชาติ 4 คน 

5 สร้างบรรยากาศเพื&อก่อใหเ้กิดความตื&นตวัในการทาํวจิยั 
  

ตลอดปี ฝ่ายวจิยัมีการสนบัสนุนทุนวจิยัตลอดปี 

  5.1 จดัเสวนา “อาศรมวจิยั ต.ค54-
ส.ค.55 

มี.ค55,  
พ.ค.-มิ.ย.

55 

อาศรมวจิยั เรื&อง "บทบาทของรพินทรนาถ 
ตะกอร์, สวามี สตัยานนัทปุรี และสุภาส จนัทร
โพส ในความสมัพนัธ์ระหวา่งไทย-อินเดีย" 
พฤ. 8 มี.ค. 55 เวลา 12:00-13:30 น. ที&หอ้ง
ประชุม 707 อาคารบรมราชกมุารี จาํนวน
ผูเ้ขา้ร่วม นิสิต 4 อาจารย ์4 
อาศรมวจิยั เรื&อง "การตีพิมพห์นงัสือกาํกบั
สาํนกัพิมพร์ะดบันานาชาติ" พฤ. 29 มี.ค. 55 
เวลา 16.00-18.00 น. ณ หอ้ง 707 อาคารบรม
ราชกมุารี  มีอาจารยเ์ขา้ร่วม 10 คน 

  5.2 จดัการบรรยายและการประชุมเชิงปฏิบติัการในหวัขอ้ต่างๆ ต.ค.54-
ส.ค.55 

พ.ค.55-
ส.ค.55 

6 สนบัสนุนใหอ้าจารยร่์วมกนัผลิตและตีพิมพบ์ทความวจิยั
ร่วมกบันิสิต   

ต.ค.54-
ส.ค.55 

ต.ค.54-
ส.ค.55 

ฝ่ายวจิยัมีการสนบัสนุนทุนวจิยัตลอดปี 

7 สนบัสนุนการจดัตั1งและการดาํเนินงานหน่วยปฏิบติัการวจิยั 
(RU) และศูนยเ์ชี&ยวชาญเฉพาะทาง (CE) 

ตลอดปี ตลอดปี ฝ่ายวจิยัมีการสนบัสนุนทุนวจิยัตลอดปี 

8 เผยแพร่ข่าวสารเกี&ยวกบัการจดัการประชุมทั1งในและนอก
ประเทศ 

ตลอดปี ตลอดปี ฝ่ายวจิยัมีการสนบัสนุนทุนวจิยัตลอดปี 

9 จดัพิมพว์ารสารอกัษรศาสตร์ 2 ฉบบั ตลอดปี ตลอดปี ฝ่ายวจิยัมีการสนบัสนุนทุนวจิยัตลอดปี 

10 ปรับปรุงวารสารอกัษรศาสตร์ใหไ้ดม้าตรฐานของสาํนกังาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติและปรับปรุงใหไ้ดม้าตรฐาน
เพียงพอที&จะไดรั้บการบรรจุในฐานขอ้มูลวารสาร SCOPUS ได ้

เม.ย.-ก.ย.
55 

เม.ย.-ก.ย.
55 

ฝ่ายวจิยัมีการสนบัสนุนทุนวจิยัตลอดปี 

11 จดัพิมพผ์ลงานทางวชิาการของอาจารยแ์ละจดัพิมพผ์ลงานชุด
บรมราชกมุารีอกัษรา-นุรักษแ์ละอกัษรศาสตร์บรมราชกมุารี 

ตลอดปี ตลอดปี ฝ่ายวจิยัมีการสนบัสนุนทุนวจิยัตลอดปี 

12 จดัการความรู้ที&ไดจ้ากอาจารยที์&มีประสบการณ์สูงเรื&องการวจิยั มี.ค.-พ.ค.
55 

มี.ค.-พ.ค.
55 

อาศรมวจิยั เรื&อง "การขอกาํหนดตาํแหน่งทาง
วชิาการระดบัศาสตราจารย"์ พฤ. 22 มี.ค. 55 
เวลา 12.00-14.00 น. ณ หอ้ง 707 อาคารบรม
ราชกมุารี มีอาจารยเ์ขา้ร่วม 14 คน 

13 สนบัสนุนทุนการเสนอผลงานวจิยัในที&ประชุมระดบันานาชาติ ต.ค.54-
ส.ค.55 

ต.ค.54-
ส.ค.55 

ฝ่ายวจิยัมีการสนบัสนุนทุนวจิยัตลอดปี 

 
 
 
 



ฝ่ายวรัิชกิจ 
    นโยบาย/กิจกรรม แผน ผล รายละเอียดผลการดาํเนินงาน 
1 สร้างเครือข่ายความสมัพนัธ์กบัต่างประเทศ สนบัสนุนและ

เผยแพร่ชื&อเสียงของคณะใหเ้ป็นที&รู้จกัและยอมรับ ในระดบั
นานาชาติ 

ตลอดปี ตลอดปี สร้างความสมัพนัธ์ที&ดีกบัองคก์รระหวา่ง
ประเทศ/สถานทูต อยา่งสมํ&าเสมอ  

2 สร้างและกระชบัความสมัพนัธ์รวมทั1งจดักิจกรรมร่วมกบั
สถานทูต และองคก์รนานาชาติตา่งๆ ทั1งในและนอกประเทศ 

ก.ค.-ส.ค.55 พ.ย.54-ก.ย.
55 

จดังานสปัดาห์วฒันธรรมกบัสถานทูต
ประเทศต่างๆ ตลอดทั1งปี 

3 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้ความร่วมมือทางวชิาการ จดัทาํและ
ต่อสญัญาความร่วมมือระหวา่งมหาวทิยาลยั  จดัโครงการ
แลกเปลี&ยนอาจารยแ์ละนิสิตกบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ 

ต.ค.54-มี.ค.
55 

ตลอดปี ดาํเนินการอยา่งสํ&าเสมอ 

4 เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร และกิจกรรมของคณะและมหาวทิยาลยั
โดยจดัทาํจดหมายข่าวภาษาองักฤษเผยแพร่แก่อาจารยท์ั1งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศของคณะ 

พ.ย.54, 
ก.พ.55, 
ก.ค.55, 
ก.ย.55 

ธ.ค.54, 
มิ.ย.55, 

ส.ค.-ก.ย.55 

จดัทาํข่าว Aksara เผยแพร่คณาจารยไ์ทย/
ต่างชาติ  

5 ส่งเสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งอาจารยช์าวไทยและชาว
ต่างประเทศ  โดยจดัใหมี้กิจกรรมร่วมกนัและจดัใหผู้บ้ริหารคณะ   
หวัหนา้ภาค  หวัหนา้ศูนยแ์ละหลกัสูตรที&เกี&ยวขอ้งพบปะพดูคุย
และสงัสรรคก์บัอาจารย ์ชาวต่างประเทศของคณะ 

ต.ค.-54 ก.ย.-55 ใหค้ณาจารยต์่างประเทศเป็น
คณะกรรมการชุดต่างๆ 

6 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้าจารยช์าวต่างประเทศไดมี้ส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆของคณะ 

ก.ค.-ส.ค.55 พ.ย.54-มี.ค.55, 
ก.ค.-ส.ค.55 

เชิญคณาจารยต์่างประเทศเขา้ร่วม
กิจกรรมต่างๆ ของคณะ  

7 สนบัสนุน  ส่งเสริม  และเผยแพร่หลกัสูตรนานาชาติของคณะ
ทั1งในระดบับณัฑิตศึกษา  มหาบณัฑิตและดุษฎีบณัฑิต 

ตลอดปี ตลอดปี ประชาสมัพนัธ์หลกัสูตรนานาชาติอยา่ง
สมํ&าเสมอ 

8 จดับรรยาย  ประชุมวชิาการและอบรมเชิงปฏิบติัการเพื&อส่งเสริม
ความเป็นนานาชาติ โดยร่วมมือกบัฝ่ายวชิาการ ฝ่ายวจิยั 

มี.ค.-55 มี.ค.-55 จดังานประชุมนานาชาติ 

9 ส่งเสริมและสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการและวจิยั
ในระดบันานาชาติ  โดยร่วมมือกบัฝ่าย  วชิาการ ฝ่ายวจิยั 

ก.ย.-55 ไม่ได้
ดาํเนินการ 

- 

10 ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมนานาชาติของนิสิต ก.ค.-55 ตลอดปี ดาํเนินการอยา่งสมํ&าเสมอ 
11 จดักิจกรรมเตรียมความพร้อมสาํหรับนิสิตในการศึกษาต่อ

ต่างประเทศหรือทาํงานในองคก์รระหวา่งประเทศโดยร่วมมือ
กบัฝ่ายกิจการนิสิต 

ส.ค.-55 ส.ค.-55 จดัการบรรยายพิเศษเรื&องทุน ก.พ. ทุนฟลุ
ไบร์ท และทุนออสเตรเลีย 

12 ร่วมมือกบัหลกัสูตรนานาชาติระดบัปริญญาบณัฑิตจดักิจกรรม
วชิาการและศิลปวฒันธรรมรวมทั1งจดักิจกรรมพบผูป้กครอง
นิสิตแรกเขา้ศึกษาในหลกัสูตร 

ก.ค.-55 ก.ค.-ส.ค.55 หลกัสูตรนานาชาติจดังานปฐมนิเทศนิสิต
ใหม่ โดยใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วม 

13 สนบัสนุน ร่วมมือและอาํนวยความสะดวกใหก้บัภาควชิาต่างๆ
ในการติดต่อกบัต่างประเทศและในการจดักิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นนานาชาติ 

ตลอดปี ตลอดปี ดาํเนินการอยา่งสมํ&าเสมอ 



    นโยบาย/กิจกรรม แผน ผล รายละเอียดผลการดาํเนินงาน 
14 เผยแพร่ขอ้มูลกิจกรรมและความกา้วหนา้ของคณะบนเวบ็ไซต ์ ตลอดปี ตลอดปี ดาํเนินการอยา่งสมํ&าเสมอ 
15 ประสานงานกบัสาํนกังานวรัิชกิจและหน่วยงานต่างๆใน

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเพื&อส่งเสริมความเป็นนานาชาติของคณะ
ตลอดปี ตลอดปี ดาํเนินการอยา่งสมํ&าเสมอ 

 
ฝ่ายกิจการนิสิต 

    นโยบาย/กิจกรรม แผน ผล รายละเอียดผลการดาํเนินงาน 
1 จดัหรือส่งเสริมใหก้รรมการนิสิตอกัษร

ศาสตร์(ก.อศ.) จดักิจกรรมต่างๆใหแ้ก่นิสิต
ในดา้นต่อไปนี1  

  ฝ่ายกิจการนิสิตส่งเสริมใหก้รรมการนิสิต     อกัษรศาสตร์  
(ก.อศ.) จดักิจกรรมต่างๆใหแ้ก่นิสิตในดา้นต่างๆ ตลอดปี  

  ปริญญาตรี 5 ดา้น บณัฑิตศึกษา 2 ดา้น   
  1.1 ดา้นวชิาการ พ.ย.-54 พ.ย.-54 
  1.2 ดา้นกีฬา ส.ค.-55 ส.ค.-55 

  1.3 ดา้นบาํเพญ็ประโยชนแ์ละรักษาสภาพ
สิ&งแวดลอ้ม 

ต.ค.54, 
พ.ค.55 

ต.ค.54, 
พ.ค.55 

  1.4 ดา้นนนัทนาการ มิ.ย.-55 มิ.ย.-55 

  1.5 ดา้นศิลปวฒันธรรม พ.ย.-54 พ.ย.-54 
  1.6 ดา้นคุณธรรมจริยธรรม มิ.ย.-55 มิ.ย.-55 

2 จดักิจกรรมส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตที&พึง
ประสงคข์องจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

พ.ย.-54 พ.ย.-54 ฝ่ายกิจการนิสิตจดักิจกรรมส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตที&พึง
ประสงคข์องจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัรายละเอียดตามเอกสารที&
แนบมาพร้อมนี1  

3 ส่งเสริมหรือจดักิจกรรมที&เสริมสร้าง
บรรยากาศความเป็นนานาชาติ 

ม.ค.55, 
มี.ค.55, 
พ.ค.55, 
ก.ค.55, 
ก.ย.55 

ม.ค.55, 
มี.ค.55, 
พ.ค.55, 
ก.ค.55, 
ก.ย.55 

ฝ่ายกิจการนิสิตจดักิจกรรมที&เสริมสร้างบรรยากาศความเป็น
นานาชาติ  คือ โครงการมิตรภาพไร้พรมแดน รายละเอียดดงันี1     
1. วนัที& 9 สิงหาคม 2555 (ชาวต่างชาติ 20 คน นิสิตไทย 5 คน)  
2. วนัที& 13 กนัยายน 2555 (ชาวต่างชาติ 50 คน นิสิตไทย 10 คน) 
3. วนัที& 18 ตุลาคม 2555 (ชาวต่างชาติ 10 คน นิสิตไทย 5 คน) 

4 จดักิจกรรมสร้างความเขา้ใจเกี&ยวกบัการเรียน
และการใชชี้วติในคณะอกัษรศาสตร์ใหแ้ก่
ผูป้กครองนิสิตใหม่เพื&อประโยชน์ของนิสิต 

มิ.ย.-55 มิ.ย.-55 ฝ่ายกิจการนิสิตจดังาน "ชมอกัษรฯ" (งานพบผูป้กครองนิสิตใหม่) 
ประจาํปีการศึกษา 2555 เมื&อวนัที& 27 พฤษภาคม 2555 ณ หอ้ง 503 
อาคารบรมราชกมุารี เพื&อสร้างความเขา้ใจเกี&ยวกบัการเรียนและ
การใชชี้วติในคณะอกัษร-ศาสตร์ใหแ้ก่ผูป้กครองนิสิตใหม่ 



    นโยบาย/กิจกรรม แผน ผล รายละเอียดผลการดาํเนินงาน 
5 ส่งเสริมใหนิ้สิตสาํนึกในสิทธิและหนา้ที&ของ

ตน 
ม.ค.ก.พ.55, 

มิ.ย.55, 
ก.ย.55 

ม.ค.ก.พ.55, 
มิ.ย.55, 
ก.ย.55 

ฝ่ายกิจการนิสิตส่งเสริมใหนิ้สิตสาํนึกในสิทธิและหนา้ที&ของตน 
รายละเอียดดงันี1    
i.การเลือกตั1งคณะกรรมการนิสิตอกัษรศาสตร์ (ก.อศ.) ปี
การศึกษา jkkkเมื&อวนัที& i มีนาคม jkkk 
j.การเลือกตั1งกรรมการในองคก์ารบริหารสโมสรนิสิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปีการศึกษา jkkk วนัที& i มีนาคม jkkk    
l.การเลือกตั1งสมาชิกสามญัสภานิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปี
การศึกษา jkkk เมื&อวนัที& i มีนาคม jkkk    
m.การเลือกตั1งซ่อมคณะกรรมการนิสิตอกัษรศาสตร์ (ก.อศ.) ปี
การศึกษา jkkk เมื&อวนัที& jn มิถุนายน jkkk 

6 จดัสรรทุนการศึกษาและรางวลัแก่นิสิต ตลอดปี ตลอดปี ฝ่ายกิจการนิสิตจดัสรรทุนการศึกษาและใหร้างวลัแก่นิสิต 
รายละเอียดตามเอกสารที&แนบมาพร้อมนี1  

7 จดัหาทุนการศึกษาเพิ&มใหแ้ก่นิสิตที&เรียนดี
และขาดแคลน 

ต.ค.54- 
มี.ค.55,มิ.ย.-

ก.ย.55 

ต.ค.54- 
มี.ค.55,มิ.ย.-

ก.ย.55 

ฝ่ายกิจการนิสิตจดัหาทุนการศึกษาเพิ&มใหแ้ก่นิสิตที&เรียนดีและ
ขาดแคลนรายละเอียดตามเอกสารที&แนบมาพร้อมนี1  

8 ส่งเสริมและจดักิจกรรมเพื&อพฒันาศิษยเ์ก่า พ.ย.-54 พ.ย.-54 ฝ่ายกิจการนิสิตจดักิจกรรมเพื&อพฒันาศิษยเ์ก่า รายละเอียดตาม
เอกสารที&แนบมาพร้อมนี1  

9 ส่งเสริมใหนิ้สิตทาํงานพิเศษและฝึกงาน ต.ค.54, 
มี.ค.-พ.ค.55 

ต.ค.54, 
มี.ค.-พ.ค.55 

ฝ่ายกิจการนิสิตส่งเสริมใหนิ้สิตฝึกงาน รายละเอียดตามเอกสารที&
แนบมาพร้อมนี1  

 
ฝ่ายประกนัคุณภาพ 

    นโยบาย/กิจกรรม แผน ผล รายละเอียดผลการดาํเนินงาน 
1 กาํกบัและดูแลการประกนัคุณภาพของคณะ

ใหส้อดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพของ
มหาวทิยาลยั ทั1งในภารกิจหลกัและใน
กระบวนการสนบัสนุน 

ตลอดปี ตลอดปี กาํกบัดูแลระบบร้องเรียน ที&ส่งมาทางตูรั้บเรื&องร้องเรียนทุก
สปัดาห์ และเรื&องที&ส่งมา E-mail อยา่งสมํ&าเสมอตลอดปี เก็บ
ขอ้มูลระบบ CU-QA 84 รวมถึงการกาํกบัดูแลใหมี้การตรวจ
ประเมินคุณภาพหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาที&กาํหนด 

2 ประสานงานการตรวจสอบคุณภาพภายใน
ของมหาวทิยาลยั และเตรียมการรับการ
ตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก       

ต.ค.54-
ส.ค.55 

ต.ค.54-
ส.ค.55 
มิ.ย. 55 
ส.ค. 55 

ประสานงานและดาํเนินการตรวจประเมินคุณภาพตลอดปี
สาํหรับ 
-การตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 สมศ.  11-15 มิ.ย. 55 
-การตรวจประเมินคุณภาพภายใน สกอ. ปีการศึกษา 2554 เมื&อ 
17 ส.ค. 55 



    นโยบาย/กิจกรรม แผน ผล รายละเอียดผลการดาํเนินงาน 
3 เป็นศูนยร์วมขอ้มูลแสดงผลการดาํเนินงาน

ของคณะในทุกดา้นเพื&อใชเ้ป็นขอ้มูลพื1นฐาน
ในการกาํหนดนโยบายและแผนพฒันา     

ตลอดปี ตลอดปี รวบรวมขอ้มูลในทุกดา้น เช่น บริการวชิาการ กรรมการ
วชิาการ/กรรมการวชิาชีพ กิจกรรม การจดัประชุม/สมัมนา 
อาจารย-์เจา้หนา้ที&เขา้ร่วมประชุม/อบรม การจดัการเรียนการ
สอน วจิยัและผลงานวชิาการ วรัิชกิจ รางวลัที&ไดรั้บ 
กระบวนงานที&ไดรั้บการปรับปรุง กิจกรรมที&มีการแลกเปลียน
เรียนรู้ ฯลฯ ซึ&งขอ้มูลเหล่านี1  ใชป้ระกอบการจดัทาํแผนกลยทุธ์ 
การตั1งค่าเป้าหมายตวัชี1วดัต่างๆ ใชใ้นการวเิคราะห์จุดเด่น จุด
แขง็ จุดอ่อนของคณะฯ นาํเสนอในการตรวจประเมินคุณภาพ 
และในโอกาสที&คณะผูบ้ริหารของมหาวทิยาลยัมาเยี&ยมคณะ
อกัษรศาสตร์ เมื&อ ส.ค. 55 

4 จดัทาํและเผยแพร่รายงานคุณภาพประจาํปี
ของคณะ 

ต.ค.54-
ม.ค.55 

 

ต.ค.54-
มิ.ย.55 

รวบรวมขอ้มูลและจดัทาํรายงานคุณภาพประจาํปี ทั1งนี1  
เนื&องจากเหตุการณ์นํ1 าท่วมในช่วงปลายปี 2554 ขอ้มูลที&ไดรั้บจึง
อาจไม่ครบสมบูรณ์ จึงไดใ้หส่้วนงานต่างๆตรวจสอบขอ้มูล
ใหม่ และจดัทาํรายงานคุณภาพไดส้าํเร็จเมื&อ 30 มิถุนายน 2555 

5 พฒันาความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพแก่
บุคลากรของคณะ 

เม.ย.-พ.ค.
55 

26-ก.ค.-
55 

อบรมการจดัทาํ SAR ภาควชิา วนัที& 26 กรกฎาคม 2555 มีผู ้
อบรม เป็นอาจารย ์6 คน เจา้หนา้ที& 21 คน 

6 พฒันาระบบประกนัคุณภาพและระบบ
บริหารความเสี&ยงของคณะ 

ต.ค.-พ.ย.
54, มี.ค.

55, ก.ย.55 

ต.ค.-พ.ย.
54, มี.ค.

55, ต.ค.55 

วเิคราะห์ประเด็นความเสี&ยงและจดัทาํแผนบริหารความเสี&ยงฯ
ในช่วงตน้ปีงบประมาณ และติดตามการบริหารจดัการความ
เสี&ยงในเดือน มีนาคม 2555 และ ตุลาคม 2555 

7 สร้างบุคลากรคณะอกัษรศาสตร์เพื&อสามารถ
เป็นผูต้รวจสอบคุณภาพ (Auditors) อยา่ง
ต่อเนื&อง 

มี.ค.-55 - ในปีนี1  ไม่มีโครงการอบรมผูต้รวจสอบคุณภาพ (Auditor) 

8 พฒันาระบบการจดัการความรู้ในองคก์ร ตลอดปี ตลอดปี จดัทาํแผนการจดัการความรู้ และรวบรวมประเด็นความรู้ทาง
เวบ็ไซตค์ณะฯ ที& http://www.arts.chula.ac.th/faculty/KM.html 
ในปีงบประมาณ 55 นี1  รวบรวมประเด็นความรู้ได ้4 เรื&อง 

 
 



  ผลการดาํเนนิงานคณะกรรมการบรหิารคณะอกัษรศาสตร ์ปีงบประมาณ 2555

จากการประชมุคณะกรรมการบรหิารคณะอักษรศาสตรร์ะหวา่งเดอืนตลุาคม 2554 – กันยายน 2555 ไดม้กีารประชมุรวม 21 ครัง้ 
มเีรือ่งอนุมัตโิดยการเวยีน 22 ครัง้ มรีายละเอยีดดังนี้

หมวด

จํานวนวาระ
ในการ
ประชมุ
กรรมการ

จํานวนเรือ่ง
จากการ
อนุมัตโิดย
การเวยีน

รวม

บรหิารบคุคล 88 7 95
บรหิาร 219 21 240
การเงนิ 94 7 101
บรกิารวชิาการ 30 4 34
วางแผนและงบประมาณ 8 8
วจัิย 22 7 29
วชิาการ 172 62 234
นสิติ 28 4 32
ประกันคณุภาพ 12 1 13

รวม 673 113 786

หากจําแนกวาระตา่งๆตามเรือ่ง มรีายละเอยีดดังนี้

เรือ่ง

จํานวนวาระ
ในการ
ประชมุ
กรรมการ
บรหิารฯ

จํานวนเรือ่ง
จากการ
อนุมัตโิดย
การเวยีน

รวม รายละเอยีด

บรหิารบคุคล 88 7 95
การจา้ง/บรรจุอาจารย์ 18 3 21 ตอ่สัญญาอาจารยพ์นักงานมหาวทิยาลัย ตอ่สญัญา/จา้งอาจารย์

หลังเกษียณ อนุมัตตํิาแหน่งอาจารย ์ปรับวฒุอิาจารย ์และบรรจุ
อาจารยสํ์าเร็จ 3 ทา่น
อนุมัตโิดยการเวยีน
อนุมัตตํิาแหน่งอาจารย ์2 คน

การจา้ง/บรรจุอาจารย-์
เจา้หนา้ที่

5 0 5 ตอ่สัญญา บรรจุ พนม. สายวชิาการและสายสนับสนุน รวม 13 

ราย
การจา้ง/บรรจุเจา้หนา้ที่ 10 4 14 ขออนุมัตจิา้ง อนุมัตกิรอบ และบรรจุบคุคลเป็นพนักงาน

มหาวทิยาลัย 2 คน
อนุมัตจิากการเวยีน
บรรจุเจา้หนา้ที ่2 คน ตอ่สัญญา 4 คน

อาจารยช์าวตา่งประเทศ 32 0 32 อนุมัตกิารจา้งอาจารยช์าวตา่งประเทศ 
อนุมัตผิลการประเมนิผลการปฎบัิตงิานของลกูจา้งชัว่คราวชาว
ตา่งประเทศทกุ 6 เดอืน 
อนุมัตกิารตอ่สัญญาจา้งอาจารยช์าวตา่งประเทศ 
อนุมัตคิา่ตอบแทนประสบการณ์วชิาการ/คา่เชา่บา้น

ภาระงาน/การประเมนิ 10 0 10 ภาระงานออนไลน ์การประเมนิอาจารย-์เจา้หนา้ที ่การขึน้เงนิเดอืน
ขา้ราชการและพนักงานมหาวทิยาลัย

สวัสดกิาร 8 0 8 การลาคลอดบตุร สวัสดกิารอาจารยช์าวตา่งประเทศและการเพิม่
คา่ตอบแทนประสบการณ์ใหแ้กอ่าจารยช์าวตา่งประเทศ อนุมัตเิบกิ
จ่ายเงนิโครงการประกันชวีติ-อบัุตเิหต-ุสขุภาพแบบกลุม่ การจ่าย
บําเหน็จชดเชยใหแ้กพ่นักงานวสิามัญ

บรหิารงานบคุคลอืน่ๆ 5 0 5 การพจิารณาอัตราวา่ง การปรับปรงุอัตรากําลัง ระเบยีบวา่ดว้ยการ
เปลีย่นสถานภาพฯ หลักเกณฑสํ์าหรับบคุลากรทีไ่ปปฏบัิตงิานที่
หน่วยงานภายนอก

บรหิาร 219 21 240
บรหิารอาคาร/ทรัพยากร 8 0 8 การบรหิารจัดการอาคารมหาจักรสีรินิธร การปรับปรงุอาคารมหา

วชริาวธุและศนูยส์ารนเิทศ การปรับปรงุภมูทิัศนร์อบบรเิวณคณะ
อักษรศาสตร ์การจัดการเปลีย่นคอมพวิเตอรสํ์าหรับเชา่

Present paper / 
พัฒนาบคุลากร

12 3 15 อนุมัตทินุสนับสนุนคา่เดนิทางไปราชการตา่งประเทศเพือ่ไปเสนอ
ผลงานวชิาการนานาชาต ิ5 ทนุ
อนุมัตกิารลาศกึษาของอาจารย ์5 คน
ขยายเวลาศกึษาตอ่ของอาจารย ์3 คน
อนุมตัโิดยการเวยีน
อนุมัตทินุสนับสนุนคา่เดนิทางไปราชการตา่งประเทศเพือ่ไปเสนอ
ผลงานวชิาการนานาชาต ิ1 ทนุ
อนุมัตกิารลาศกึษาของอาจารย1์ คน
ขยายเวลาศกึษาตอ่ของอาจารย ์1 คน



เรือ่ง

จํานวนวาระ
ในการ
ประชมุ
กรรมการ
บรหิารฯ

จํานวนเรือ่ง
จากการ
อนุมัตโิดย
การเวยีน

รวม รายละเอยีด

การขอตําแหน่งวชิาการ 10 0 10 พจิารณาเอกสารทีย่ืน่ขอกําหนดตําแหน่งวชิาการของอาจารย ์10 
คน
อาจารย ์ขอ ผศ. 7 คน
รศ. ขอ ศ. 1 คน
ไมท่ราบ 2

ลา ป.พ. 15 2 17 พจิารณาโครงการลาป.พ. 2 ครัง้ อนุมัตกิารลาป.พ. อาจารยร์วม 7 
คน
ตดิตามความกา้วหนา้ของการลาป.พ. 5 คน และตดิตามรายงาน
ฉบับสมบรูณ์ของอาจารย ์2 คน

ยกยอ่ง/เชดิชเูกยีรติ 16 5 21 การเสนอชือ่อาจารย/์บคุลากรทีส่มควรไดรั้บรางวัลหรอืเหรีย่ญ
รางวัลตา่งๆ แจง้ขา่วคณาจารยท์ีไ่ดรั้บรางวัลตา่งๆ ปรญิญาดษุฎี
บัณฑติกติตมิศักดิ ์เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ ฯลฯ

เกือ้กลู 6 0 6 การใหค้วามชว่ยเหลอืเจา้หนา้ทีแ่ละนสิติทีป่ระสบอทุกภัย
แตง่ตัง้/สรรหาบคุลากร 26 0 26 สรรหาหัวหนา้ภาควชิา หัวหนา้สาขาวชิา กรรมการบรหิารคณะ

ประเภทผูแ้ทนคณาจารยป์ระจํา ประธานหลักสตูร ผูอํ้านวยการศนูย ์
เสนอชือ่ผูท้รงคณุวฒุ ิผูบ้รหิารตา่งๆ

แตง่ตัง้กรรมการ 53 7 60 กรรมการตา่งๆของภาควชิา หรอืของคณะ
จัดกจิกรรม 47 4 51 แจง้เรือ่งการจัดกจิกรรม ประชมุวชิาการ กจิกรรมนานาชาต ิ

ประชาสัมพันธก์จิกรรมตา่งๆ อนุมัตกิารจัดกจิกรรมตา่งๆ 
ประสานงานการจัดกจิกรรมตา่งๆของคณะฯ

เพือ่ทราบอืน่ๆ 11 0 11 แจง้เรือ่งเพือ่ทราบทั่วไป
บรหิารอืน่ๆ 15 0 15 การจัดอันดับมหาวทิยาลัย การขอลาพักรอ้น ตา่งประมวล

จรรยาบรรณคณาจารย ์ฯลฯ
การเงนิ 94 7 101

ประกาศเงนิทนุ/อัตรา
การจัดเก็บเงนิ

8 1 9 เกณฑแ์ละอัตราการจ่ายเงนิประเภทตา่งๆ และอนุมัตริา่งประกาศ
เงนิทนุ

ขออนุมัตงิบประมาณ/
ขออนุมัตใิชเ้งนิ

64 4 68 ขออนุมัตงิบประมาณ ขออนุมัตเิงนิทนุ ขออนุมัตคิา่ใชจ้่ายตา่งๆ
สําหรับจัดซือ้วัสด ุครภุัณฑ ์จัดโครงการ เป็นคา่ตอบแทน ฯลฯ

รายงานการเงนิ 11 2 13 รายงานการเงนิเดอืนตา่งๆของคณะฯ
การลงทนุ 11 0 11 ขออนุมัตนํิาเงนิฝากประจําทีค่รบกําหนดไปฝากในสถาบันการเงนิ 

หรอืการลงทนุในลักษณะอืน่
30 บรกิารวชิาการ 30 4 34 อนุมัตโิครงการบรกิารวชิาการของศนูยบ์รกิารวชิาการ เปลีย่นแปลง

กําหนดการอบรม หรอืเปลีย่นแปลงโครงการอบรมตา่งๆ และกรณี
การคนืเงนิแกผู่เ้รยีน

8 วางแผนและงบประมาณ 8 0 8 นโยบายและแผนการดําเนนิงานคณะอักษรศาสตร ์ยทุธศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2555-2559 การตดิตามการใช ้
งบประมาณและรายงานผลการใชง้บประมาณและ SDA

วจัิย 22 7 29
การผลติผลงานวชิาการ 3 2 5 อนุมัตทินุการทําผลงานวชิาการ 3 เรือ่ง 

อนุมัตโิดยการเวยีน
อนุมัตโิครงการวจัิย 2 เรือ่ง

การจัดพมิพผ์ลงาน
วชิาการ

9 4 13 อนุมัตคิา่ใชจ้่ายในการจัดพมิพว์ารสารอักษรศาสตร ์3 ฉบับ วารสาร
ภาษาและวรรณคดไีทย 1 ฉบับ หนังสอื 5 เลม่
อนุมัตโิดยการเวยีน
อนุมัตกิารจัดพมิพว์ารสาร 3 ฉบับ หนังสอื 1 เรือ่ง

วจัิยอืน่ๆ 10 1 11 รายงานผลการดําเนนิงานโครงการวจัิย และขออนุมัตหินังสอื/
วารสารเพือ่มอบเป็นอภนัินทนาการ หรอืจําหน่ายลดราคา อนุมัติ
การดําเนนิการเกีย่วกับวารสาร

วชิาการ 172 62 234
หลักสตูร 58 13 71 เปิด ปิด แกไ้ขรายวชิา รวม 239 รายวชิา และการจัดทําหลักสตูร 

มคอ.2
อนุมัตโิดยการเวยีน
เปิด ปิด แกไ้ขรายวชิา รวม 84 รายวชิา และการจัดทําหลักสตูร 
มคอ.2

การจัดการเรยีนการสอน 4 0 4 การประเมนิการสอนแบบออนไลน ์การเปิดรายวชิา Introduction 
to ASEAN การจัดการเรยีนการสอนของหลักสตูร BALAC ชว่ง
อทุกภัย

โปรแกรมเกยีรตนิยิม 1 1 2 อนุมัตนิสิติเขา้โปรแกรมเกรีตนิยิม



เรือ่ง

จํานวนวาระ
ในการ
ประชมุ
กรรมการ
บรหิารฯ
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จากการ
อนุมัตโิดย
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รวม รายละเอยีด

การรับบคุคลเขา้ศกึษา 49 18 67 -ระดับปรญิญาตร ีการปรับสัดสว่นในองคป์ระกอบการรับบคุคลเขา้
ศกึษาในสถาบันอดุมศกึษาในระบบกลาง (Admissions) การรับ
บคุคลเขา้ศกึษาในคณะอักษรศาสตร ์โดยวธิรัีบตรง (แบบพเิศษ) ปี
การศกึษา 2555 การรับนสิติหลักสตูร BALAC การรับนสิติทนุจุฬา
ฯ–ชนบท
-ระดับบัณฑติศกึษา การรับนสิติระดับบัณฑติศกึษาของหลักสตูร
ตา่งๆ

ผูสํ้าเร็จการศกึษา 5 4 9 อนุมัตชิือ่ผูส้มควรไดรั้บการพจิารณาใหเ้ป็นผูสํ้าเร็จการศกึษา 
ระดับปรญิญาตร ีโท และเอก

แกไ้ขผลการเรยีน 1 0 1 แกไ้ขผลการศกึษา 1 รายวชิา
ขออนุมัตอิืน่ๆ 9 1 10 อนุมัตใิหน้สิติรลาไปศกึษา ณ ตา่งประเทศ อนุญาตการเพยแพร่

วทิยานพินธ ์การอนุมัตนิสิติรว่มฟัง
งานทะเบยีน 10 2 12 การเปลีย่นระดับการศกึษา การเทยีบโอนรายวชิา
งานบัณฑติศกึษา 33 23 56 กําหนดวันสง่และวันสอบวทิยานพินธแ์ละวันสง่สารนพินธ ์อนุมัติ

โครงรา่งวทิยานพินธ ์ รายงานผลการสอบวทิยานพินธ ์อาจารยท์ี่
ปรกึษาวทิยานพินธ ์การอนุมัตกิารขยายเวลาศกึษาตอ่

วชิาการอืน่ๆ 2 0 2 รายชือ่นสิติทีเ่ดนิทางไปตา่งประเทศ นโยบายสง่เสรมิจรยิธรรมทาง
วชิาการ

นสิติ 28 4 32
วนัิยนสิติ 11 2 13 พจิารณานสิติผดิวนัิยนสิติ เชน่ นสิติแตง่กายผดิระเบยีบ นสิติทจุรติ

ในการสอบ นสิติลักขโมยของ คัดลอกผลงานของผูอ้ ืน่ ปลอม
แปลงลายมอืชือ่อาจารย์

ทนุ/เกือ้กลู 12 2 14 ทนุอดุหนุนการศกึษาจากกจิการนสิติ การจัดสรรทนุอดุหนุน
การศกึษาเฉพาะคา่เลา่เรยีน ประเภท 60/40 และทนุอดุหนุน
การศกึษาอืน่ๆ พจิารณานสิติชาวตา่งประเทศเพือ่รับทนุยกเวน้คา่
เลา่เรยีนบางสว่น

นสิติทําชือ่เสยีง 4 0 4 รายงานรายชือ่นสิติไดรั้บรางวัล นสิติดเีดน่ และนสิติเดนิทางไป
ตา่งประเทศ

อืน่ๆ 1 0 1 ขอนุมัตแิผนงานจัดกจิกรรมของคณะกรรมการฝ่ายกจิการนสิติ
12 ประกันคณุภาพ 12 1 13 การวางแผนเตรยีมการรับการตรวจประกันคณุภาพ สมศ.และ สกอ. 

 ผลงานวชิาการของคณะ แผนการจัดกจิกรรมเพือ่มุง่ผลลัพธก์าร
เรยีนรู ้ผลการตรวจประเมนิคณุภาพ สมศ. และ สกอ. การประเมนิ
ผูบ้รหิารคณะ คณะกรรมการบรหิารคณะและหัวหนา้ภาควชิา 
สรปุผลการดําเนนิงานคณะกรรมการบรหิารคณะอักษรศาสตร ์
ปีงบประมาณ 2554 รายงานแผนการจัดการความเสีย่ง

673 673 113 786


