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ปีที� ๖    ฉบบัที� ๑   วนัที� ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ 
 

 

 

“Aksorn ASEAN: Thai-Malaysian Relationship” 
 
 
 
 
 

 
เมื�อวนัที� � พฤศจกิายน  ��! ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ คณบดคีณะอกัษร

ศาสตร ์รองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดฝี่ายวริชักจิ และอาจารย ์ดร.นูรดีา หะยยีะโกะ 
ไดร้่วมกนัต้อนรบัคณาจารยแ์ละนักศกึษาจาก School of Language Studies and Linguistic, Faculty of 
Social Sciences and Humanities, The National University of Malaysia ประเทศมาเลเซยี ณ สรรพ
ศาสตรส์โมสร วตัถุประสงคข์องการมาเยอืนคณะอกัษรศาสตร ์คอืเพื�อแลกเปลี�ยนวฒันธรรมและเปิดโอกาส
ใหนิ้สติอกัษรศาสตรไ์ดรู้จ้กักบันกัศกึษามาเลเซยี  

คณบดไีดก้ล่าวต้อนรบัและมอบของที�ระลกึให้แก่ Prof. Sulaiman Ramli หวัหน้าของ Foreign 
Language and Translation Unit จากนั ]นเป็นการแสดงแลกเปลี�ยนวฒันธรรมระหว่างนิสติอกัษรฯ และ
นักศกึษามาเลเซยี หลงัการแสดง Prof. Sulaiman Ramli ไดก้ล่าวแนะนํา The National University of 
Malaysia และ Faculty of Social Sciences and Humanities แก่นิสติอกัษรศาสตร ์

หลงัจากนั ]น นิสติทั ]งสองมหาวทิยาลยัได้คุยแลกเปลี�ยนความคดิเห็นกนั ณ สรรพศาสตร์สโมสร    
ในการนี] มกีารประชุมหารอืร่วมกนัระหว่างคณาจารย์ของคณะและ
คณาจารย์มาเลเซยี เรื�องความร่วมมอืของทั ]งสองมหาวทิยาลยั ใน
ดา้นการเรยีนการสอนและการแลกเปลี�ยนนิสติและคณาจารย ์ณ หอ้ง 
abc อาคารมหาจกัรสีรินิธร การแลกเปลี�ยนวฒันธรรมและการประชุม
จบลงดว้ยความสมัพนัธแ์ละมติรไมตรรีะหว่างสองมหาวทิยาลยั 

ข่าวจากฝ่ายวิรชักิจ 
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เครอืขา่ยขอ้มลูการเมอืงไทย (Thai Political Database - TPD) ภายใตก้ารดแูลของ ศ.ดร.จรสั 
สุวรรณมาลา อดตีคณบดคีณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รว่มกบัภาควชิาภูมศิาสตร ์คณะอกัษร
ศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดย ผศ.ดร.พรรณ ีชวีนิศริวิฒัน์ และทมีงาน ไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศ
ภมูศิาสตรก์ารเมอืงไทย แสดงขอ้มลูการเลอืกตั ]ง ปี  ��c ในรปูของ Web-based GIS ซึ�งผูใ้ชส้ามารถเลอืก
ดขูอ้มลูที�สนใจในแบบโตต้อบ (interactive) กบัแผนที�บนอนิเตอรเ์น็ตไดท้ี� http://www.tpd.in.th/ และเลอืก
ไอคอน “เลอืกตั ]ง �c ภมูศิาสตรก์ารเมอืง GIS” (แนะนําใหเ้ปิดดว้ย Mozilla Firefox หรอื Google Chrome) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

นางสาวพทัธ์ธรีา ฉลาดมานะกุล นิสติอกัษรศาสตร์ ชั ]นปีที� c สงักดัวชิาเอกภาษาองักฤษ ได้รบั
คดัเลือกโดยกระทรวงต่างประเทศ ให้เป็นหนึ�งในตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุมสมชัชาฯ เพื�อ
ส่งเสรมิบทบาทของเยาวชนไทยต่อความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ ใน The !ath United Nations General 
Assembly ระหว่างวนัที� wx กนัยายน ถงึ    ตุลาคม  ��! 
 
 
 
 
 

ข่าวจากภาควิชาภมิูศาสตร ์

ข่าวจากภาควิชาภาษาองักฤษ 
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���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รกัสงบ วจิติรโสภณ ภาควชิาภาษาองักฤษ ได้รบัเชญิจากสํานักวชิาศลิป
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง เป็นอาจารยพ์เิศษสอนในรายวชิาสมัพนัธสารวเิคราะห ์หลกัสูตรปรชัญา
ดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื�อการพฒันาวชิาชพี ทุกวนัเสาร-์อาทติย ์ตั ]งแต่วนัที� wx พฤศจกิายน 
ถึงวนัที�    ธนัวาคม  ��! เวลา ~.xx-b!.xx น. ณ ห้อง C - b� ณ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จงัหวดั
เชยีงราย 
 
���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้ร ับเชิญจากภาควิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหวัข้อ English 
Discourse Analysis วชิา อ.!bx: Applied Linguistics in English Language Studies ภาคการศกึษาที�   ปี
การศกึษา  ��! ใหแ้ก่นักศกึษาโครงการ MA-PhD in English Language Studies ในวนัอาทติยท์ี� � และ 
b  มกราคม  ��� เวลา ~.xx-b .xx น. ณ ห้อง  x~ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่า
พระจนัทร ์
 
���� รองศาสตราจารย ์ดร.พชันี ตั ]งยนืยง ภาควชิาภาษาตะวนัออก ไดร้บัเชญิจากสถาบนัไทย-จนีศกึษา 
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ เป็นวทิยากรบรรยายพเิศษในหวัข้อ “ธรรมราชาในคติจนี” ใน
โครงการเสวนาเรื�อง “คุณธรรม จรยิธรรม วฒันธรรม : มุมมองจากเรื�องเล่าเปาบุน้จิ]น” เมื�อวนัองัคารที�    c 
ธนัวาคม  ��! เวลา bw.xx-b�.xx น. ณ หอประชุมใหญ่มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ(บางพล)ี  
 
���� อาจารย ์ดร.ทรงพนัธ ์เจมิประยงค ์ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์ไดร้บัเชญิจากภาควชิานาฏยศลิป์ 
คณะศลิปกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นวทิยากรแก่นิสติรายวชิา w�xcwba การวจิยันาฏศลิป์ 
b ระหว่างวนัจนัทรท์ี� b! และวนัจนัทรท์ี�  w ธนัวาคม  ��! เวลา ~.xx-b .xx น. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ใคร ทาํอะไร ที@ไหน 
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สรุปผลแบบประเมนิผู้บริหาร คณะอกัษรศาสตร์  

ปีงบประมาณ/ปีการศึกษา 2556 

       
 

5 4 3 2 1 ค่าเฉลี(ย 

ความพึงพอใจต่อผลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารคณะ

อกัษรศาสตร์โดยรวม(N=98) 

19 62 15 2   4.00 

1. ศักยภาพ ความสามารถในการบริหาร และผลการปฏบัิติงาน 5 4 3 2 1 ค่าเฉลี(ย 

คณบดี (N=94) 38 44 11 1   4.27 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร (N=96) 33 44 18 1   4.14 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ (N=92) 24 47 18 3   4.00 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ (N=91) 28 49 13 1   4.14 

รองคณบดีฝ่ายวจิยั (N=92) 32 49 10 1   4.22 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (N=94) 27 55 10 2   4.14 

รองคณบดีฝ่ายวรัิชกิจ (N=93) 26 52 14 1   4.11 

รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ (N=91) 35 48 7 1   4.29 

คา่เฉลี6ย      
4.16 

        

2. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล (ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มี

คณุธรรม โปร่งใส) 5 4 3 2 1 ค่าเฉลี(ย 

คณบดี (N=91) 42 39 9 1   
4.34 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร (N=91) 36 38 13 4   
4.16 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ (N=90) 35 44 11     
4.27 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ (N=90) 37 47 6     
4.34 

รองคณบดีฝ่ายวจิยั (N=91) 38 47 6     
4.35 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (N=92) 34 51 6   1 
4.27 

รองคณบดีฝ่ายวรัิชกิจ (N=90) 22 34 33 1   
3.86 

รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ (N=92) 40 46 5 
  

1 
4.35 

คา่เฉลี6ย    

  
4.24 

       3. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 5 4 3 1 1 ค่าเฉลี(ย 

คณบดี (N=90) 21 41 21 7   
3.84 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร (N=88) 21 38 21 7 1 
3.81 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ (N=89) 18 42 22 6 1 
3.79 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ (N=88) 23 52 12 1   
4.10 

ข่าวจากงานประกนัคณุภาพ 
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รองคณบดีฝ่ายวจิยั (N=86) 24 50 11 1   
4.13 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (N=73) 12 45 12 3 1 
3.88 

รองคณบดีฝ่ายวรัิชกิจ (N=87) 20 40 25 2 
  3.90 

รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ (N=86) 26 41 16 2 
1 4.03 

ค่าเฉลี6ย     

 
3.93 

       4. มีความตั/งใจ อุทศิเวลา และเสียสละ 5 4 3 2 1 ค่าเฉลี(ย 

คณบดี (N=100) 55 35 9 1   
4.44 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร (N=92) 45 41 6     
4.42 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ (N=90) 38 39 11 2   
4.26 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ (N=94) 42 41 9 1 1 
4.30 

รองคณบดีฝ่ายวจิยั (N=89) 28 39 20 2   
4.04 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (N=93) 47 37 8   1 
4.39 

รองคณบดีฝ่ายวรัิชกิจ (N=90) 40 37 13     
4.30 

รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ (N=89) 45 38 5 
  

1 
4.42 

ค่าเฉลี6ย 

     
4.32 

            การแปลความค่าเฉลี(ย 
           4.51-5.00     พึงพอใจมากที6สุด 

          3.51-4.50     พึงพอใจมาก 
          2.51-3.50     พึงพอใจปานกลาง 
          1.51-2.50     พึงพอใจนอ้ย    

     1.00-1.50     พึงพอใจนอ้ยที6สุด 

 

      รายชื(อผู้บริหารคณะ 
1. คณบดี (ผศ.ดร.ประพจน์  อศัววิรุฬหการ) 

2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผศ.ม.ร.ว.กองกาญจน์ ตะเวทีกุล) 

3. รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ (ผศ.ดร.ชมนาด ศีติสาร) 

4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.สุนิจ  สุตณัฑวิบูลย)์ 

5. รองคณบดีฝ่ายวิจยั (รศ.ดร.ณฐัมา พงศไ์พโรจน์) 

6. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผศ.สรรควฒัน์ ประดิษฐพงษ)์ 

7. รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ (รศ.สุรภพีรรณ ฉตัราภรณ์) 

8. รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ (อ.เนณุภา  สุภเวชย)์ 
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สรุปผลแบบประเมนิหัวหน้าภาควชิา คณะอักษรศาสตร์ 

ปีงบประมาณ/ปีการศึกษา 2556 
1. ศักยภาพ ความสามารถในการบริหาร และผลการ

ปฏิบัติงาน 5 4 3 2 1 ค่าเฉลี(ย 

หวัหนา้ภาควิชาภาษาไทย (N=6) 2 1 3     3.83 

หวัหนา้ภาควิชาภาษาองักฤษ (N=11) 4 6 1     4.27 

หวัหนา้ภาควิชาภาษาศาสตร์ (N=4) 4         5.00 

หวัหนา้ภาควิชาภาษาตะวนัตก (N=14) 5 7 2     4.21 

หวัหนา้ภาควิชาภาษาตะวนัออก (N=21) 10 8 3     4.33 

หวัหนา้ภาควิชาภูมิศาสตร์ (N=3) 2 1       4.67 

หวัหนา้ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ (N=5)   4 1     3.80 

หวัหนา้ภาควิชาศิลปการละคร (N=5) 2 2 1     4.20 

หวัหนา้ภาควิชาปรัชญา (N=6) 3 2 1     4.33 

หวัหนา้ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ (N=8) 4 3 1     4.38 

หวัหนา้ภาควิชาประวติัศาสตร์ (N=7) 1 4 2     3.86 

ศูนยแ์ปลฯ(N=1)   1       4.00 

              

2. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล (ปฏบัิติตาม

กฎระเบียบ มีคณุธรรม โปร่งใส) 5 4 3 2 1 ค่าเฉลี(ย 

หวัหนา้ภาควิชาภาษาไทย (N=6) 2 1 3     3.83 

หวัหนา้ภาควิชาภาษาองักฤษ (N=11) 6 5       4.55 

หวัหนา้ภาควิชาภาษาศาสตร์ (N=4) 3 1       4.75 

หวัหนา้ภาควิชาภาษาตะวนัตก (N=14) 6 4 2 2   4.00 

หวัหนา้ภาควิชาภาษาตะวนัออก (N=21) 14 7       4.67 

หวัหนา้ภาควิชาภูมิศาสตร์ (N=3) 1 2       4.33 

หวัหนา้ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ (N=5) 1 4       4.20 

หวัหนา้ภาควิชาศิลปการละคร (N=5) 4   1     4.60 

หวัหนา้ภาควิชาปรัชญา (N=6) 4 2       4.67 

หวัหนา้ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ (N=8) 4 2 2     4.25 
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2. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล (ปฏบัิติตาม

กฎระเบียบ มีคณุธรรม โปร่งใส) 5 4 3 2 1 ค่าเฉลี(ย 

หวัหนา้ภาควิชาประวติัศาสตร์ (N=7) 2 4 1     4.14 

ศูนยแ์ปลฯ(N=1)   1       4.00 

 

      3. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 5 4 3 2 1 ค่าเฉลี(ย 

หวัหนา้ภาควิชาภาษาไทย (N=6) 2 1   2 1 3.17 

หวัหนา้ภาควิชาภาษาองักฤษ (N=11) 7 4       4.64 

หวัหนา้ภาควิชาภาษาศาสตร์ (N=4) 3 1       4.75 

หวัหนา้ภาควิชาภาษาตะวนัตก (N=14) 6 6 1 1   4.21 

หวัหนา้ภาควิชาภาษาตะวนัออก (N=21) 13 8       4.62 

หวัหนา้ภาควิชาภูมิศาสตร์ (N=3) 2 1       4.67 

หวัหนา้ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ (N=5) 2 3       4.40 

หวัหนา้ภาควิชาศิลปการละคร (N=5) 2 2 1     4.20 

หวัหนา้ภาควิชาปรัชญา (N=6) 4 2       4.67 

หวัหนา้ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ (N=8) 6 2       4.75 

หวัหนา้ภาควิชาประวติัศาสตร์ (N=7) 1 3 3     3.71 

ศูนยแ์ปลฯ(N=1)   1       4.00 

              

4. มีความตั/งใจ อุทิศเวลา และเสียสละ 5 4 3 2 1 ค่าเฉลี(ย 

หวัหนา้ภาควิชาภาษาไทย (N=5) 2 2 1     4.20 

หวัหนา้ภาควิชาภาษาองักฤษ (N=11) 7 4       4.64 

หวัหนา้ภาควิชาภาษาศาสตร์ (N=4) 4         5.00 

หวัหนา้ภาควิชาภาษาตะวนัตก (N=14) 6 5 3     4.21 

หวัหนา้ภาควิชาภาษาตะวนัออก (N=21) 15 5 1     4.67 

หวัหนา้ภาควิชาภูมิศาสตร์ (N=3) 1 2       4.33 

หวัหนา้ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ (N=5) 1 3 1     4.00 

หวัหนา้ภาควิชาศิลปการละคร (N=5) 4 1       4.80 

หวัหนา้ภาควิชาปรัชญา (N=6) 4 2       4.67 

หวัหนา้ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ (N=8) 8         5.00 



๘ 

 

 

 

 

 

 

 

4. มีความตั/งใจ อุทิศเวลา และเสียสละ 5 4 3 2 1 ค่าเฉลี(ย 

หวัหนา้ภาควิชาประวติัศาสตร์ (N=7) 5 2       4.71 

ศูนยแ์ปลฯ(N=1)   1       4.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     การแปลความค่าเฉลี(ย 
     4.51-5.00     พึงพอใจมากที6สุด 

     3.51-4.50     พึงพอใจมาก 

     2.51-3.50     พึงพอใจปานกลาง 

     1.51-2.50     พึงพอใจนอ้ย    

     1.00-1.50     พึงพอใจนอ้ยที6สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายชื(อหัวหน้าภาควชิา 
1. หวัหนา้ภาควิชาประวติัศาสตร์(ผศ.สุวิมล  รุ่งเจริญ) 

2. หวัหนา้ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ (ผศ.ดร.สมศกัดิF   ศรีบริสุทธิF สกุล) 

3. หวัหนา้ภาควิชาปรัชญา(อ.ดร.กนิษฐ ์ศิริจนัทร์) 

4. หวัหนา้ภาควิชาภาษาไทย(อ.ดร.เทพี  จรัสจรุงเกียรติ) 

5. หวัหนา้ภาควิชาภาษาองักฤษ(ผศ.ปทมา อตันโถ) 

6. หวัหนา้ภาควิชาภาษาศาสตร์ (รศ.ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล) 

7. หวัหนา้ภาควิชาภาษาตะวนัตก (ผศ.ดร.หนึ6 งฤดี  โลหผล) 

8. หวัหนา้ภาควิชาภาษาตะวนัออก (รศ.ดร.สิริมนพร สุริยะวงศไ์พศาล) 

9. หวัหนา้ภาควิชาภูมิศาสตร์ (ผศ.ดร.ศิริวิไล  ธีระโรจนารัตน์) 

10. หวัหนา้ภาควิชาศิลปการละคร (อ.ดงักมล ณ ป้อมเพชร) 

11. หวัหนา้ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ (ผศ.ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิสาร) 

12. ผูอ้าํนวยการศูนยก์ารแปลฯ (รศ.ดร.ปรีมา มลัลิกะมาส) 



      ผลการด าเนนิงานคณะกรรมการบรหิารคณะอกัษรศาสตร ์ปีงบประมาณ 2556

จากการประชมุคณะกรรมการบรหิารคณะอกัษรศาสตรร์ะหวา่งเดอืนตลุาคม 2555 – กนัยายน 2556 ไดม้กีารประชมุรวม 22 ครัง้ 
มเีรือ่งอนุมัตโิดยการเวยีน 18 ครัง้ มรีายละเอยีดดังนี้

หมวด

จ านวนวาระ

ในการ

ประชมุ

กรรมการ

บรหิารฯ

จ านวน

เรือ่งจาก

การอนุมัติ

โดยการ

เวยีน

รวม

บรหิารบคุคล 113 14 127

บรหิาร 273 22 295

การเงนิ 82 14 96

บรกิารวชิาการ 35 2 37

วางแผนและงบประมาณ 14 14

วจัิย 46 3 49

วชิาการ 131 34 165

นสิติ 31 4 35

ประกนัคณุภาพ 17 17

รวม 742 93 835

ตามขอ้บังคับจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย วา่ดว้ยคณะกรรมการบรหิารคณะ ส านักวชิา และวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔   คณะกรรมการบรหิาร

มอี านาจและหนา้ที ่13 ขอ้ ซึง่เมือ่วเิคราะหจ์ากวาระตา่งๆทีเ่ขา้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารคณะฯ สามารถจ าแนกเรือ่งทีค่ณะกรรมการฯ
ไดป้ฏบิัตหินา้ทีต่ามขอ้บังคับดังกลา่ว ดังนี้

เรือ่ง

จ านวนวาระ

ในการ

ประชมุ

กรรมการ

บรหิารฯ

จ านวน

เรือ่งจาก

การอนุมัติ

โดยการ

เวยีน

รวม รายละเอยีด

ขอ้บังคับจฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย

วา่ดว้ยคณะ

กรรมการบรหิารคณะ ส านัก
วชิา และวทิยาลัย พ.ศ. 

๒๕๕๔บรหิารบคุคล 113 14 127

การจา้ง/บรรจอุาจารย์ 32 5 37 ตอ่สญัญาอาจารยพ์นักงานมหาวทิยาลัย 5 คน ตอ่สญัญา/

จา้งอาจารยห์ลังเกษียณ อนุมัตติ าแหน่งอาจารย ์ปรับวฒุิ
อาจารย ์และบรรจอุาจารยส์ าเร็จ 7 ทา่น

7

การจา้ง/บรรจอุาจารย-์

เจา้หนา้ที่

4 0 4 ตอ่สญัญาพนม. สายวชิาการ 20 คนและสายสนับสนุน รวม 
12 คน

7

การจา้ง/บรรจเุจา้หนา้ที่ 17 3 20 ขออนุมัตจิา้ง อนุมัตกิรอบ และบรรจบุคุคลเป็นพนักงาน
มหาวทิยาลัย 4 คน อนุมัตติอ่สญัญาจา้ง  1 คน

7

อาจารยช์าว

ตา่งประเทศ

27 5 32 อนุมัตกิารจา้งอาจารยช์าวตา่งประเทศ 
อนุมัตผิลการประเมนิผลการปฎบิัตงิานของลกูจา้งชั่วคราว

ชาวตา่งประเทศทกุ 6 เดอืน 
อนุมัตกิารตอ่สญัญาจา้งอาจารยช์าวตา่งประเทศ 
อนุมัตคิา่ตอบแทนประสบการณ์วชิาการ/คา่เชา่บา้น

อนุมัตกิารขึน้คา่ตอบแทนประสบการณ์วชิาการของอาจารย์

ชาวตา่งประเทศ

7

ภาระงาน/การประเมนิ 12 0 12 ภาระงานออนไลน ์การประเมนิอาจารย-์เจา้หนา้ที ่การขึน้
เงนิเดอืนขา้ราชการและพนักงานมหาวทิยาลัย เกณฑข์ัน้
ต า่ของคณาจารยป์ระจ า การประเมนิพนักงานมหาวทิยาลัย
ทีล่าไปเพิม่พนูความรูท้างวชิาการหรอืลาไปอบรมหรอืท า

วจัิย

1, 7

สวสัดกิาร 5 1 6 อตัราคา่ตอบแทนและสวสัดกิารส าหรับอาจารยช์าว

ตา่งประเทศ การออกกายบรหิาร “เตา้เตอ๋ซิน่ซ”ี

2

บรหิารงานบคุคลอืน่ๆ 16 0 16 การปรับโครงสรา้งเงนิเดอืน เกณฑผ์ลผลติของบคุลากร
สายวชิาการ คณะอกัษรศาสตร ์รา่งจรรยาบรรณคณาจารย ์
และเรือ่งอืน่ๆ

6, 11

บรหิาร 273 22 295

บรหิารอาคาร/

ทรัพยากร

5 0 5 การบรหิารจัดการอาคารมหาจักรสีรินิธร การปรับปรงุอาคาร
มหาวชริาวธุ หอ้งพักอาจารย์

13

Present paper / 

พัฒนาบคุลากร

25 4 29 อนุมัตทินุสนับสนุนคา่เดนิทางไปราชการตา่งประเทศเพือ่

ไปเสนอผลงานวชิาการนานาชาต ิ13 ทนุ รวมวงเงนิอนุมัต ิ
598,468.00 บาท

อนุมัตกิารลาศกึษาของอาจารย ์3 คน

ขยายเวลาศกึษาตอ่ของอาจารย ์6 คน

รายงานผลการศกึษาของอาจารยห์รอืนักเรยีนทนุทีล่า

ศกึษาตอ่  15 คน (new)

2, 6



เรือ่ง

จ านวนวาระ

ในการ

ประชมุ

กรรมการ

บรหิารฯ

จ านวน

เรือ่งจาก

การอนุมัติ

โดยการ

เวยีน

รวม รายละเอยีด

ขอ้บังคับจฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย

วา่ดว้ยคณะ

กรรมการบรหิารคณะ ส านัก
วชิา และวทิยาลัย พ.ศ. 

๒๕๕๔การขอต าแหน่งวชิาการ 6 1 7 พจิารณาเอกสารทีย่ืน่ขอก าหนดต าแหน่งวชิาการของ

อาจารย ์6 คน

อาจารย ์ขอ ผศ. 2 คน

ผศ. ขอ รศ. 1 คน

รศ. ขอ ศ. 2 คน

ศ. ขอ ศ.11 1 คน

8

ลา ป.พ. 18 2 20 อนุมัตกิารลาป.พ. อาจารย ์2 คน

ตดิตามความกา้วหนา้ของการลาป.พ. 9 คน

ตดิตามรายงานฉบับสมบรูณ์ของอาจารย ์1 คน

7

ยกยอ่ง/เชดิชเูกยีรติ 20 0 20 การเสนอชือ่อาจารย/์บคุลากรทีส่มควรไดรั้บรางวลัหรอืเห

รีย่ญรางวลัตา่งๆ แจง้ขา่วคณาจารยท์ีไ่ดรั้บรางวลัตา่งๆ
11

เกือ้กลู 0 0 0

แตง่ตัง้/สรรหาบคุลากร 16 1 17 สรรหาหวัหนา้ภาควชิา หวัหนา้สาขาวชิา กรรมการบรหิาร
คณะประเภทผูแ้ทนคณาจารยป์ระจ า ประธานหลักสตูร 
ผูอ้ านวยการศนูย ์เสนอชือ่ผูท้รงคณุวฒุ ิผูบ้รหิารตา่งๆ

12

แตง่ตัง้กรรมการ 120 12 132 กรรมการตา่งๆของภาควชิา หรอืของคณะ 12

จัดกจิกรรม 35 2 37 แจง้เรือ่งการจัดกจิกรรม ประชมุวชิาการ กจิกรรมนานาชาต ิ
ประชาสมัพันธก์จิกรรมตา่งๆ อนุมัตกิารจัดกจิกรรมตา่งๆ 
ประสานงานการจัดกจิกรรมตา่งๆของคณะฯ

เพือ่ทราบอืน่ๆ 12 0 12 แจง้เรือ่งเพือ่ทราบท่ัวไป 13

บรหิารอืน่ๆ 16 0 16 การค านวณตน้ทนุตอ่หน่วยในการผลติบัณฑติ การตัง้
สาขาวชิาภาษาอาหรับ และเรือ่งอืน่ๆ

13

การเงนิ 82 14 96

ประกาศเงนิทนุ/อตัรา

การจัดเก็บเงนิ

6 0 6 เกณฑแ์ละอตัราการจา่ยเงนิประเภทตา่งๆ และอนุมัตริา่ง
ประกาศเงนิทนุ

2, 4

ขออนุมัตงิบประมาณ/

ขออนุมัตใิชเ้งนิ

59 10 69 ขออนุมัตงิบประมาณ ขออนุมัตเิงนิทนุ ขออนุมัตใิชเ้งนินอก
งบประมาณ ขออนุมัตคิา่ใชจ้า่ยตา่งๆส าหรับจัดซือ้วสัด ุ
ครภัุณฑ ์จัดโครงการ เป็นคา่ตอบแทน ฯลฯ

2

รายงานการเงนิ 9 3 12 รายงานการเงนิเดอืนตา่งๆของคณะฯ 3

การลงทนุ 8 1 9 ขออนุมัตนิ าเงนิฝากประจ าทีค่รบก าหนดไปฝากในสถาบัน

การเงนิ หรอืการลงทนุในลักษณะอืน่
บรกิารวชิาการ 35 2 37 อนุมัตโิครงการบรกิารวชิาการของศนูยบ์รกิารวชิาการ 

เปลีย่นแปลงก าหนดการอบรม หรอืเปลีย่นแปลงโครงการ
อบรมตา่งๆ

6

วางแผนและงบประมาณ 14 0 14 นโยบายและแผนการด าเนนิงานคณะอกัษรศาสตร ์ 
ขอ้ตกลงการจัดท าผลผลติและเป้าหมายตัวชีว้ดั (SDA) การ

ตดิตามการใชง้บประมาณและรายงานผลการใชง้บประมาณ

1, 2, 6

วจัิย 46 3 49

การผลติผลงานวชิาการ 9 0 9 อนุมัตทินุการท าผลงานวชิาการ 9 เรือ่ง อนุมัตคิา่ตอบแทน
ผูเ้ขยีน 6 รายการ

2, 6

การจัดพมิพผ์ลงาน

วชิาการ

12 0 12 อนุมัตคิา่ใชจ้า่ยในการจัดพมิพห์นังสอื 15  เลม่ วารสาร
อกัษรศาสตร ์3 ฉบับ วารสารภาษาและวรรณคดไีทย 1 ฉบับ

2

วจัิยอืน่ๆ 25 3 28 นโยบายวจัิย แหลง่ทนุวจัิย ทนุวจิโยปการ คลัสเตอรว์จัิยใหม่
 โครงการเพือ่รว่มฉลองวโรกาส 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีและจฬุาฯ 100 ปี 
โครงการจัดท าโปสเตอรเ์พือ่เผยแพรผ่ลงานของคณาจารย ์
และการขออนุมัตหินังสอื/วารสารเพือ่มอบเป็น

อภนัินทนาการ หรอืจ าหน่ายลดราคา

2, 6



เรือ่ง

จ านวนวาระ

ในการ

ประชมุ

กรรมการ

บรหิารฯ

จ านวน

เรือ่งจาก

การอนุมัติ

โดยการ

เวยีน

รวม รายละเอยีด

ขอ้บังคับจฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย

วา่ดว้ยคณะ

กรรมการบรหิารคณะ ส านัก
วชิา และวทิยาลัย พ.ศ. 

๒๕๕๔วชิาการ 131 34 165

หลักสตูร 32 1 33 เปิด ปิด แกไ้ขรายวชิา   รวม 87 รายวชิา

เพิม่กลุม่รายวชิาโท การปรับปรงุหลักสตูร และการเปิด
หลักสตูรใหม ่(หลักสตูรศลิปศาสตรดษุฎบีัณฑติ สาขาวชิา
พทุธศาสน์ศกึษา)

5

การจัดการเรยีนการ

สอน

6 0 6 การประเมนิการสอนแบบออนไลน ์CU-CAS  การปรับจ านวน

นสิติในแตล่ะหลักสตูร (optimum size) ปัญหาจากการที่

นสิติคณะอืน่มาเรยีนรายวชิาของคณะ การปรับเปลีย่น
ตารางสอนเพือ่ใหใ้ชห้อ้งเรยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ

 การจัดการเรยีนการสอนรายวชิา 2200301 กลุม่ประเทศ

อาเซยีน

5, 9

โปรแกรมเกยีรตนิยิม 2 1 3 อนุมัตนิสิติเขา้โปรแกรมเกรีตนิยิม 5

การรับบคุคลเขา้ศกึษา 31 21 52 -ระดับปรญิญาตร ีการปรับสดัสว่นในองคป์ระกอบการรับ
บคุคลเขา้ศกึษาในสถาบันอดุมศกึษาในระบบกลาง 
(Admissions) การรับตรง การรับบคุคลเขา้ศกึษาในคณะ
อกัษรศาสตร ์โดยวธิรัีบตรง (แบบพเิศษ)  การรับนสิติ

หลักสตูร BALAC การรับนสิติทนุจฬุาฯ–ชนบท

-ระดับบัณฑติศกึษา การรับนสิติระดับบัณฑติศกึษาของ
หลักสตูรตา่งๆ

4, 5, 6

ผูส้ าเร็จการศกึษา 7 7 14 อนุมัตชิือ่ผูส้มควรไดรั้บการพจิารณาใหเ้ป็นผูส้ าเร็จ

การศกึษา ระดับปรญิญาตร ีโท และเอก
4, 10

แกไ้ขผลการเรยีน 0 0 0

ขออนุมัตอิืน่ๆ 5 0 5 อนุมัตใิหน้สิติรลาไปศกึษา ณ ตา่งประเทศ   อนุมัตนิสิติรว่ม
ฟัง

13

งานทะเบยีน 12 0 12 การเปลีย่นระดับการศกึษา การเทยีบโอนรายวชิา 5

งานบัณฑติศกึษา 33 4 37 ก าหนดวนัสง่และวนัสอบวทิยานพินธแ์ละวนัสง่สารนพินธ ์
อนุมัตโิครงรา่งวทิยานพินธ ์ รายงานผลการสอบวทิยานพินธ์
 อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธ ์การอนุมัตกิารขยายเวลา
ศกึษาตอ่

4, 5

วชิาการอืน่ๆ 3 0 3 คะแนน CU-TEP ผลงานวชิาการทีเ่ผยแพรใ่นทีป่ระชมุ

วชิาการ วารสารวชิาการและสิง่พมิพว์ชิาการ ส าหรับนสิติ
ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2556 และรายชือ่วารสาร  และแนว
ปฎบิัตเิกีย่วกบัการสง่ใบแจง้ผลการศกึษา (CR 58)

6, 11

นสิติ 31 4 35

วนัิยนสิติ 4 0 4 พจิารณานสิติผดิวนัิยนสิติ เชน่ นสิติแตง่กายผดิระเบยีบ 
นสิติทจุรติในการสอบ เขา้สอบสาย

13

ทนุ/เกือ้กลู 18 2 20 ทนุอดุหนุนการศกึษาจากกจิการนสิติ การจัดสรรทนุอดุหนุน
การศกึษาเฉพาะคา่เลา่เรยีน ประเภท 60/40 และ

ทนุอดุหนุนการศกึษาอืน่ๆ

นสิติท าชือ่เสยีง 3 2 5 รายงานรายชือ่นสิติไดรั้บรางวลั นสิติดเีดน่ และนสิติ
เดนิทางไปตา่งประเทศ

อืน่ๆ 6 0 6 แผนงานจัดกจิกรรมของคณะกรรมการฝ่ายกจิการนสิติ ผล
การประเมนิคณุลักษณะนสิติทีพ่งึประสงค์

1

ประกนัคณุภาพ 17 0 17 การวางแผนเตรยีมการรับการตรวจประกนัคณุภาพ  สกอ.  

ผลการตรวจประเมนิคณุภาพ  สกอ. การประเมนิผูบ้รหิารคณะ

 คณะกรรมการบรหิารคณะและหวัหนา้ภาควชิา สรปุผลการ
ด าเนนิงานคณะกรรมการบรหิารคณะอกัษรศาสตร ์
ปีงบประมาณ 2555  แผนและรายงานความคบืหนา้การ

ด าเนนิงานการบรหิารความเสีย่ง และเรือ่งอืน่ๆ

3, 6

673 113 786

หมายเหต ุ คณะกรรมการบรหิาร มไิดป้ฏบิัตหินา้ทีต่ามขอ้ 9 ของขอ้บังคับ ซึง่ไดแ้ก ่"(๙) ด าเนนิการเกีย่วกบัการแตง่ตัง้และ

ถอดถอนการด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ เชีย่วชาญ และเชีย่วชาญพเิศษตามขอ้บังคับวา่ดว้ยการนัน้" เนื่องจากคณะฯไมม่ี

ลักษณะงานดังกลา่ว (Not Applicable - N/A)



๑๒ 

 

ขอ้บงัคบัจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
ว่าดว้ยคณะกรรมการบริหารคณะ สํานกัวิชา และวิทยาลยั  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจและหน้าที�ดังต่อไปนี!   
(๑) วางนโยบาย ตลอดจนกาํหนดเป้าหมายและแผนงานของส่วนงานให้สอดคล้องกบันโยบายของ
มหาวิทยาลัย  
(๒) กาํหนดแนวทางการบริหารการเงินและการงบประมาณ รวมทั!งให้ความเหน็ชอบในงบประมาณของส่วน
งานเพื�อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
(๓) ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการดาํเนินงาน รายงานการเงินและรายงานกิจการประจาํปีเสนอ

ต่อมหาวิทยาลัย 

(๔) ออกระเบียบและประกาศของส่วนงานตามที�ข้อบังคับหรือระเบียบมหาวิทยาลัยกาํหนดหรือตามที�สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย ทั!งนี!  โดยไม่ขดัหรือแย้งต่อข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย  
(๕) เสนอหลักสูตร และการเปิด ปรับปรุง ยุบรวม หรือยกเลิกหลักสูตรการศึกษา ของส่วนงานต่อสภา
มหาวิทยาลัย  
(๖) กาํหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการ การรักษามาตรฐานคุณภาพ
ทางวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา และกาํหนดระบบภาระงานให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย  
(๗) ออกระเบียบและประกาศของส่วนงานเกี�ยวกบัการบริหารงานบุคคล โดยไม่ขดัหรือแย้งต่อข้อบังคับ 
ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย  
(๘) ดาํเนินการเกี�ยวกบัการแต่งตั!งและถอดถอนศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือผู้ ช่วยศาสตราจารย์ของ
ส่วนงานนั!นเสนอต่อคณะวุฒยาจารย์  

(๙) ดาํเนินการเกี�ยวกบัการแต่งตั!งและถอดถอนการดาํรงตาํแหน่งระดับชาํนาญการ เชี�ยวชาญ และเชี�ยวชาญ
พิเศษตามข้อบังคับว่าด้วยการนั!น  
(๑๐) ให้ความเห็นชอบแก่ผู้สาํเรจ็การศึกษาเพื�อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
(๑๑) ให้คาํปรึกษาและให้ความเหน็แก่คณบดี และปฏิบัติหน้าที�อื�นตามที�คณบดีมอบหมาย  
(๑๒) แต่งตั!งคณะอนุกรรมการ คณะทาํงาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ�งเพื�อกระทาํการใดๆ อนัอยู่ในอาํนาจ
หน้าที�ของคณะกรรมการบริหาร รวมทั!งมอบอาํนาจให้คณะอนุกรรมการ คณะทาํงาน หรือบุคคลดังกล่าวทาํ
การแทนแล้วรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ  
(๑๓) ปฏิบัติหน้าที�อื�นๆ ตามที�กาํหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย หรือตามที�

บัณฑิตวิทยาลัย อธกิารบดี หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 



 

ผลการดาํเนินงานตามแผนและนโยบาย คณะอกัษรศาสตร ์ปีงบประมาณ ���  

ฝ่ายบริหาร 

  นโยบาย/กจิกรรม แผน ผล ผลการดําเนินงาน 

1 ดาํเนินการใหร้ะบบการพสัดุ การเงิน การบญัชี 
ระบบงานบริหารบุคคลและงานสารบรรณที�มี
ประสิทธิภาพอยา่งตอ่เนื�อง 

ตลอด
ปี 

ตลอด
ปี 

ดาํเนินการอยา่งต่อเนื�อง เช่น จดัทาํประกาศเรื�องการกาํหนดอตัรา
การจ่ายเงินประเภทต่างๆ ประกาศเรื�องเกณฑแ์ละอตัราจ่ายเงิน
ประเภทต่างๆของกองทุนทั-วไป แนวทางการขออนุมตัิใชเ้งินของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมของหน่วยงานในคณะอกัษร
ศาสตร์ 

2 ควบคุมและดูแลการบริหารความเสี�ยงดา้นการเงิน เช่น 
วางแผนการจดัเตรียมเงินบาํเหน็จชดเชยระยะยาวอยา่ง
ต่อเนื�อง  

ต.ค.-
พ.ย., 
ก.ย. 

ต.ค.-
พ.ย., 
ก.ย. 

ดาํเนินการอยา่งต่อเนื�อง จดัหาผลประโยชนเ์รื�องเงินฝากใหมี้
ประสิทธิภาพยิ�งขึ-น เช่น การซื-อหน่วยลงทุนในกองทุนส่วน
บุคคลที�มหาวทิยาลยัอนุญาต และบริหารจดัการเงินฝากออม
ทรัยพใ์หไ้ดรั้บผลประโยชน์มากขึ-น  

3 ดาํเนินการบรรจุบุคลากรสายวชิาการตามความ
ตอ้งการของหน่วยงาน สนบัสนุนใหอ้าจารยใ์หมไ่ด้
ศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอก และส่งเสริมใหอ้าจารย์
ขอตาํแหน่งทางวชิาการในระดบัที�สูงขึ-น 

ตลอด
ปี 

ตลอด
ปี 

ดาํเนินการต่อเนื�องตลอดทั-งปี  

4 ดาํเนินการบริหารจดัการอาคารมหาจกัรีสิรินธร 
รวมทั-งสาํรวจประสิทธิภาพการใชง้านของพสัดุ
อุปกรณ์ในอาคาร เพื�อใหก้ารบาํรุงรักษาเป็นไปอยา่งมี
มาตรฐาน 

ตลอด
ปี 

ตลอด
ปี 

ดาํเนินการบริหารอาคารมหาจกัรีสิรินธรอยา่งต่อเนื�อง จดัทาํ
แผนพฒันาอาคารเช่น การตรวจเครื�องจกัรและเครื�องปรับอากาศ
ประจาํวนั / สัปดาห์ / เดือนและปี แผนซอ้มช่วยเหลือกรณีลิฟท์
ขดัขอ้ง แผนการประหยดัพลงังานไฟฟ้า นํ- าประปา แผนการ
ปรับปรุงภมิูทศันข์องอาคาร  

5 จดัประเมินการทาํงานและสาํรวจภาวะผูน้าํของ
ผูบ้ริหารทุกระดบัของคณะ 

ก.พ. ก.พ. จดัทาํประเมินผลการบริหารงานของผูบ้ริหารคณะ 

6 ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานของ
บุคลากรของคณะอกัษรศาสตร์ใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายของคณะ 

มิ.ย.-
ก.ค. 

มิ.ย.-
ก.ค. 

ไดจ้ดัทาํเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรคณะ
อกัษรศาสตร์ 

7 ส่งเสริมการพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากร รักษาให้
บุคลากรมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ วดัผลการ
พฒันาอาจารยแ์ละบุคลากรไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือในการปฏิบติังานและสร้าง
เสริมความสามคัคีในกลุม่บุคลากร 

มี.ค., 
พ.ค. 

พ.ค.  จดัสมัมนาบุคลากรทั-งอาจารยแ์ละเจา้หนา้ที�   

 

 

 

 



ฝ่ายวางแผนฯ 

  นโยบาย/กจิกรรม แผน ผล ผลการดําเนินงาน 

1 จดัทาํงบประมาณตามยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั
และคณะ 

พ.ย. ต.ค. ประชุมเมื�อเดือนตุลาคม 2556 

2 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การใชง้บประมาณ รวมทั-งวิเคราะห์การประหยดั 
งบประมาณ 

ต.ค.,ม.ค.,
เม.ย.,ก.ค 

ส.ค.-ก.ย. 
56 

ประชุมเมื�อเดือน ส.ค.-ก.ย. 56 

3 กาํกบัและดูแลแผนอตัรากาํลงัเพื�อรองรับการ
เปลี�ยนแปลงในอนาคต 

  ส.ค.-ก.ย. 
56 

ประชุมเมื�อเดือน ส.ค.-ก.ย. 56 

4 รายงานและดูแลความถูกตอ้งเหมาะสมของตวัชี-วดั
ต่าง ๆ ที�ส่งใหม้หาวทิยาลยั ตลอดจนรายงานให้
ผูบ้ริหารทุกระดบัของคณะทราบและเขา้ใจ
ความสาํคญัของตวัชี-วดัต่าง ๆ 

ต.ค.,ม.ค.,
เม.ย.,ก.ค.,
ก.ย. 

ดาํเนินการ
หลงัปิดแต่
ละไตรมาส 

ดาํเนินการหลงัปิดแต่ละไตรมาส 

5 ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมบริการวชิาการ
ของศูนยบ์ริการวิชาการ ภาควชิาและหน่วยงาน 

ส.ค. ก.ย. ดาํเนินการแลว้เมื�อเดือนกนัยายน 2556 

6 พฒันาความร่วมมือระหวา่งศูนยบ์ริการวชิาการกบั
องคก์รและหน่วยงานภายนอกทั-งในระดบัชาติและ
ระดบันานาชาติในการจดักิจกรรมบริการวชิาการ 

ส.ค. ก.ย. ดาํเนินการแลว้เมื�อเดือนกนัยายน 2556 

7 วเิคราะห์และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดาํเนินงานศูนยบ์ริการวชิาการ 

ส.ค. ก.ย. ดาํเนินการแลว้เมื�อเดือนกนัยายน 2556 

8 ปรับปรุงการดาํเนินงานศูนยบ์ริการวชิาการ ส.ค. ก.ย. ดาํเนินการแลว้เมื�อเดือนกนัยายน 2556 

 

ฝ่ายวิชาการ 

 นโยบาย/กจิกรรม แผน ผล ผลการดําเนินงาน 

1 พฒันาหลกัสูตรอกัษรศาสตร
บณัฑิต  เป็นแบบเนน้ผลการ
เรียนรู้ใหเ้สร็จสมบูรณ์  ภายในปี
การศึกษา  2555 

ต.ค.-
พ.ค. 

ต.ค.-
พ.ค. 

ฝ่ายวชิาการไดพ้ฒันาหลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต  เป็นแบบเนน้ผลการเรียนรู้ให้
เสร็จสมบูรณ์  ภายในปีการศึกษา  2555  จาํนวน 14   หลกัสูตร  คือ 
1.  หลกัสูตรอษัรศาสตรมหาบณัฑิต    สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ 
2.  หลกัสูตรอษัรศาสตรมหาบณัฑิต    สาขาวิชาภูมิศาสตร์และ ภูมิสารสนเทศ 
3.  หลกัสูตรอษัรศาสตรมหาบณัฑิต    สาขาวิชาปรัชญา 
4.  หลกัสูตรอษัรศาสตรมหาบณัฑิต    สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
5.  หลกัสูตรอษัรศาสตรมหาบณัฑิต    สาขาวิชาภาษาจีน 
6.  หลกัสูตรอษัรศาสตรมหาบณัฑิต    สาขาวิชาภาษาญี�ปุ่น เป็นภาษาต่างประเทศ 
7.  หลกัสูตรอษัรศาสตรมหาบณัฑิต    สาขาวิชาภาษาเยอรมนั 
8.  หลกัสูตรอษัรศาสตรมหาบณัฑิต    สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั�งเศส 
9.  หลกัสูตรอษัรศาสตรมหาบณัฑิต    สาขาวิชาการแปลและ การล่าม 
10.  หลกัสูตรอษัรศาสตรดุษฎีบณัฑิต    สาขาวชิาประวตัิศาสตร์ 
11.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต    สาขาวชิาปรัชญา 



 นโยบาย/กจิกรรม แผน ผล ผลการดําเนินงาน 

12.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต    สาขาวชิาภาษาศาสตร์ 
13.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต    สาขาวชิาภาษาจีน 
14.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต    สาขาวชิาภาษาและ วรรณคดีฝรั�งเศส 

2 เริ�มใชห้ลกัสูตรอกัษรศาสตรมหา
บณัฑิต  และดุษฎีบณัฑิต 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2555) 

มิ.ย.-
ก.ย. 

ต.ค.-
ก.ค. 

เริ�มใชห้ลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  และดุษฎีบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.  
2555)  จาํวน  9  หลกัสูตร  คือ 
1.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาประวติัศาสตร์ 
2.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาปรัชญา 
3.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
4.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั�งเศส 
5.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการแปลและการล่าม 
6.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ 
7.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาปรัชญา 
8.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
9.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั�งเศส 

3 ดาํเนินการประกนัคุณภาพ
หลกัสูตรตามมาตรฐาน  AUN 
อยา่งต่อเนื�อง 

ส.ค.-
ก.ย. 

ต.ค.-
ก.ค. 

1.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรม (หลกัสูตร
นานาชาติ)  ไม่ไดด้าํเนินการประกนัคุณภาพหลกัสูตรตามมาตรฐาน  AUN 
2.  ภาควชิา/สาขาวชิาไดด้าํเนินการประกนัคุณภาพหลกัสูตรตามมาตรฐาน  CU-
CQA  จาํนวน  14   หลกัสูตร  คือ 
 2.1  หลกัสูตรอษัรศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวชิาประวตัิศาสตร์ 
 2.2  หลกัสูตรอษัรศาสตรมหาบณัฑิต    สาขาวชิาภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ 
 2.3  หลกัสูตรอษัรศาสตรมหาบณัฑิต    สาขาวชิาปรัชญา 
 2.4  หลกัสูตรอษัรศาสตรมหาบณัฑิต    สาขาวชิาภาษาศาสตร์ 
 2.5  หลกัสูตรอษัรศาสตรมหาบณัฑิต    สาขาวชิาภาษาจีน 
 2.6  หลกัสูตรอษัรศาสตรมหาบณัฑิต    สาขาวชิาภาษาญี�ปุ่น เป็นภาษาต่างประเทศ 
 2.7  หลกัสูตรอษัรศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวชิาภาษาเยอรมนั 
 2.8  หลกัสูตรอษัรศาสตรมหาบณัฑิต    สาขาวชิาภาษาและวรรณคดีฝรั�งเศส 
 2.9  หลกัสูตรอษัรศาสตรมหาบณัฑิต    สาขาวชิาการแปลและการล่าม 
 2.10  หลกัสูตรอษัรศาสตรดุษฎีบณัฑิต   สาขาวชิาประวตัิศาสตร์ 
 2.11  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต    สาขาวิชาปรัชญา 
 2.12  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต    สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
  2.13  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต    สาขาวิชาภาษาจีน 
  2.14  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต    สาขาวิชาภาษา และวรรณคดีฝรั�งเศส 

4 ส่งเสริมใหห้ลกัสูตรระดบั
บณัฑิตศึกษารับนิสิตแผน  ก  
เพิ�มมากขึ-น 

ต.ค.-
มี.ค., 
ส.ค. 

ต.ค.-
มี.ค., 
ส.ค. 

แจง้ภาควิชา/สาขาวชิาในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอกัษรศาสตร์ใหร้ับ
นิสิตระดบับณัฑิตศึกษาแผน  ก  เพิ�มมากขึ-น 

5 ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดั
กิจกรรมเพื�อพฒันาคุณลกัษณะ
บณัฑิตที�พงึประสงคใ์หแ้ก่นิสิต

ตลอด
ปี 

พ.ย.-
เม.ย. 

ฝ่ายวชิาการส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมเพื�อพฒันาคุณลกัษณะบณัฑิตที�
พึงประสงคใ์หแ้ก่นิสิตคอื การประชุมวิชาการดา้นมนุษยศาสตร์ระดบัปริญญาตรี  
คณะอกัษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ครั- งที�  1 (3  กุมภาพนัธ์  2556) 



 นโยบาย/กจิกรรม แผน ผล ผลการดําเนินงาน 

ทุกระดบั 
6 ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดั

กิจกรรมเพื�อพฒันาความสามารถ
ในการเขียนบทความทางวชิาการ  
เพื�อตีพมิพแ์ละเผยแพร่ในระดบั
นานาชาติใหแ้ก่นิสิตระดบั
บณัฑิตศึกษา 

มี.ค.-
พ.ค. 

ก.ย. ฝ่ายวชิาการประชาสมัพนัธ์ไดด้าํเนินการประชาสัมพนัธ์ใหนิ้สิตระดบับณัฑิตศึกษา
เขา้ร่วมสมัมนาทางวิชาการเรื�อง “อุปสรรค ์ความทา้ทายและกลยทุธ์ ในการตีพิมพ์
ในวาสารทางวชิาการระดบันานาชาติ” ระหวา่งวนัที� UV-UU ตุลาคม UWWX 

7 จดักิจกรรมเพื�อพฒันาอาจารย์
ดา้นการเรียนการสอนอย่าง
สมํ�าเสมอ 

ตลอด
ปี 

ธ.ค.-
พ.ค. 

ฝ่ายวชิาการไดจ้ดักิจกรรมเพื�อพฒันาอาจารยด์า้นการเรียนการสอน  จาํนวน  3  ครั- ง  
รายละเอียดดงันี-  
1.  โครงการ  CU IE Media Project  เมื�อวนัที�  18  ธนัวาคม  2555 
2.  การอบรมเชิงปฏิบติัการเรื�อง "การใชเ้ทคโนโลยีจดักิจกรรมในชั-นเรียนแบบ 
interactive: Clicker"  เมื�อวนัที�27  มีนาคม  2556 
3.  โครงการ LMS: CourseVille  เมื�วนัที�  31  พฤษภาคม  2556 

8 สนบัสนุนใหมี้การแลกเปลี�ยน
นิสิตกบัสถาบนัในตา่งประเทศ 
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน
เพิ�มขึ-น 

ตลอด
ปี 

ตลอด
ปี 

นิสิตไปแลกเปลี�ยน ณ สถาบนัในต่างประเทศ  จาํนวน  45  คน 
(ประเทศญี�ปุ่ น  39  คน, ประเทศใตห้วนั  3  คน, ประเทศจีน  
2  คน  และประเทศเกาหลี  1  คน)  รายละเอียดตามเอกสารที�แนบมาพร้อมนี-  

9 จดักิจกรรมของหอพระไตรปิฎก
นานาชาติอยา่งต่อเนื�อง 

ตลอด
ปี 

ตลอด
ปี 

หอพระไตรปิกนานาชาติไดจ้ดักิจกรรม  จาํนวน  9  โครงการรายละเอียดดงันี-  
1.  โครงการสมัมนาปฏิบติัการ เรื�อง “แนวทางการวิจยัและพฒันาตวับ่งชี- คุณธรรม
จริยธรรมในการสอนของเครือขา่ยสถาบนัอดุมศึกษาเพื�อพฒันาบณัฑิตอดุมคติ
ไทย”  (29 มีค 56) 
2.  โครงการสนทนาธรรมพฒันาชีวติ (1 พ.ย. 55 -25 ก.ค. 56) 
3.  โครงการเผยแพร่ความรู้พระไตรปิฎกคุณธรรมจริยธรรมทางสถานีวิทยแุห่งจุฬา
ฯ (4 ต.ค. 55 -15 ก.ย. 56) 
4.  โครงการเยี�ยมชมหอพระไตรปิฎกนานาชาติและบรรยายพิเศษ  (15 ธ.ค. 55 -16 
ก.ค. 56)  รายละเอียดตามเอกสารที�แนบมาพร้อมนี-  
5.  โครงการอบรมมหาปัฏฐาน (7 ม.ค. - 4 ก.พ. 56) 
6.  เปิดสอนรายวิชา  2200330  พระไตรปิฎกกบัวถีิชีวติ 

10 ร่วมมือกบัฝ่ายวรัิชกิจในการจดั
กิจกรรมที�เสริมสร้างบรรยากาศ
ความเป็นนานาชาติในคณะ 

ตลอด
ปี 

มิ.ย. ฝ่ายวชิาการไม่ไดด้าํเนินการร่วมมือกบัฝ่ายวิรัชกิจในการจดั 
กิจกรรมที�เสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติในคณะ 

11 สนบัสนุนใหมี้การเรียนการสอน
ภาษาอาเซียนและวชิาที�มีเนื-อหา
เกี�ยวกบัอาเซียนในหลกัสูตรทุก
ระดบั   

ตลอด
ปี 

พ.ค.-
ก.ย. 

ฝ่ายวชิาการไดเ้ปิดสอนายวชิา  2200301  กลุ่มประเทศ 
อาเซียน: ลกัษณะร่วมและความหลากหลาย  ใหแ้ก่นิสิตทั�งในคณะและนอกคณะ
เป็นวชิาบงัคบัในกลุ่มวิชาโทอาเซียนศึกษาและเปิดเป็นวชิาเลือก  นอกจากนี-   ยงั
เปิดรายวชิาเลือกใหแ้ก่นิสิตในคณะและนอกคณะ   ตั-งแตภ่าคการศึกษาตน้  ปี
การศึกษา  2556 อีก  6  รายวชิา   คือ 
1. รายวชิา  2205318  ภูมิศาสตร์อาเซียน 
2. รายวชิา  2207389  พหุนิยมทางศาสนาในอาเซียน 
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3. รายวชิา  2208301  การละครไทยและละครเอเซีย 
4. รายวชิา  2209375  ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 
5. รายวชิา  2210426  วรรณคดีเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
6. รายวชิา  2210427  วรรณกรรมเอเชียตะวนัออกเฉียงใตร่้วมสมยั 

 

ฝ่ายวิจัย 

  นโยบาย/กจิกรรม แผน ผล ผลการดําเนินงาน 

1 ส่งเสริมและใหทุ้นสนบัสนุนการผลิตงานวจิยั 
ตาํรา เอกสารคาํสอน และเอกสารประกอบการ
สอน 

ตลอดปี ม.ค., มี.ค., พ.ค., 
ส.ค.-ก.ย. 

มีผูข้อทุน 10 ทุน ดงัเอกสารแนบ 

2 สนบัสนุนใหอ้าจารยผ์ลิตผลงานวจิยัและงาน
สร้างสรรคอื์�น ๆ ตามยทุธศาสตร์ชาติ และวิจยัใน
ประเด็นที�เป็นนโยบายมหาวทิยาลยัและคณะ 

ตลอดปี ตลอดปี ฝ่ายวจิยัมีการสนบัสนุนทุนวจิยัตลอดปี 

3 สนบัสนุนใหอ้าจารยข์อทุนวจิยัจากแหล่งทุน
ภายนอกในกรณีที�อาจารยมี์ความพร้อม 

ตลอดปี มิ.ย. มีผูข้อทุน สกว 2 ทุน ดงัเอกสารแนบ 
 

4 จดัอบรมและใหค้วามรู้ในหวัขอ้ต่อไปนี-        

  4.1 การเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยั ม.ค.-ก.ย. ตลอดปี ฝ่ายวจิยัมีการสนบัสนุนทุนวจิยัตลอดปี 

  4.2 การขอทุนวจิยัทั-งภายในคณะ ภายนอกคณะ 
และภายนอกมหาวิทยาลยั 

ตลอดปี ตลอดปี ฝ่ายวจิยัมีการสนบัสนุนทุนวจิยัตลอดปี 

  4.3 การตีพมิพผ์ลงานวจิยัทั-งระดบัชาติและ
นานาชาติ 

ตลอดปี ม.ค.-ก.ย. มีอาจารยตี์พิมพน์านาชาติ 17 คน โครงการแรงจูงใจ 
ดงัเอกสารแนบ 

5 สร้างบรรยากาศเพื�อก่อใหเ้กิดความตื�นตวัในการ
ทาํวิจยั 

      

  5.1 จดัเสวนา “อาศรมวิจยั ต.ค.-ส.ค. พ.ย.,ม.ค.,ก.ค.-
ส.ค. 

โครงการอาศรมไดจ้ดั 6 ครั- ง ดงัเอกสารแนบ 
 

  5.2 จดัการบรรยายและการประชุมเชิงปฏิบติัการ
ในหวัขอ้ตา่งๆ 

ต.ค.-ส.ค. พ.ย.,ม.ค.,ก.ค.-
ส.ค. 

เช่นการจดับรรยาย "อาศรมวิจยั" 
 

6 สนบัสนุนใหอ้าจารยร่์วมกนัผลิตและตีพิมพ์
บทความวิจยัร่วมกบันิสิต   

ต.ค.-ส.ค. ต.ค.-มิ.ย. มีอาจายตี์พิมพ ์ 21 รายการ ดงัเอกสารแนบ 

7 สนบัสนุนการจดัตั-งและการดาํเนินงานหน่วยปฏิบติัการ
วจิยั (RU) และศูนยเ์ชี�ยวชาญเฉพาะทาง (CE) 

ตลอดปี ตลอดปี ฝ่ายวจิยัมีการสนบัสนุนทุนวจิยัตลอดปี 

8 เผยแพร่ขา่วสารเกี�ยวกบัการจดัการประชุมทั-งใน
และนอกประเทศ 

ตลอดปี ตลอดปี ฝ่ายวจิยัมีการสนบัสนุนทุนวจิยัตลอดปี 

9 จดัพมิพว์ารสารอกัษรศาสตร์ 2 ฉบบั ตลอดปี ตลอดปี วารสารอกัษรศาสตร์ ปีที� 42ฉบบัที� 1 (มกราคม-มิถ
นายน56) และ วารสารอกัษรศาสตร์ ปีที� 42ฉบบัที� 2 
(กรกฎาคม-ธนัวาคม56) 



  นโยบาย/กจิกรรม แผน ผล ผลการดําเนินงาน 

10 ปรับปรุงวารสารอกัษรศาสตร์ใหไ้ดม้าตรฐานของ
สาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตลอดปี ตลอดปี ฝ่ายวจิยัมีการสนบัสนุนทุนวจิยัตลอดปี 

11 จดัพมิพผ์ลงานทางวชิาการของอาจารยแ์ละ
จดัพมิพผ์ลงานชุดบรมราชกมุารีอกัษรา-นุรักษแ์ละ
อกัษรศาสตร์บรมราชกมุารี 

ตลอดปี ตลอดปี ฝ่ายวจิยัมีการสนบัสนุนทุนวจิยัตลอดปี 

12 เผยแพร่ผลงานวิจยัสู่สาธารณะ ตลอดปี ตลอดปี มีการเผยแพร่ตลอด เช่น ทางเวบ็ไซต ์

13 สนบัสนุนทนุการเสนอผลงานวจิยัในที�ประชุม
ระดบันานาชาติ 

ต.ค.-ส.ค. ตลอดปี ไดมี้ผูข้อทุน 25 ทุน ดงัเอกสารแนบ 

14 สนบัสนุนการวจิยัเกี�ยวกบัอาเซียนศึกษา ต.ค.-ส.ค. เม.ย.-ส.ค. ดาํเนินการรวบรวมขอ้มูล 
 

 

ฝ่ายวิรัชกจิ 

  นโยบาย/กจิกรรม แผน ผล ผลการดําเนินงาน 

1 สร้างเครือขา่ยความสมัพนัธ์กบัต่างประเทศ
โดยเฉพาะกบักลุ่มประเทศอาเซียน สนบัสนุนและ
เผยแพร่ชื�อเสียงของคณะใหเ้ป็นที�รู้จกัและยอมรับ 
ในระดบันานาชาติ 

ตลอดปี ตลอดปี สร้างความสัมพนัธ์ที�ดีกบัองคก์รระหวา่งประเทศ/
สถานทูต อยา่งสมํ�าเสมอ  

2 สร้างและกระชบัความสมัพนัธ์รวมทั-งจดักิจกรรม
ร่วมกบัสถานทูต และองคก์รนานาชาติต่างๆ ทั-งใน
และนอกประเทศ 

ต.ค., 
ม.ค.-ก.ย. 

ตลอดปี จดังานสัปดาห์วฒันธรรมกบัสถานทตูประเทศต่างๆ 
ตลอดทั-งปี 

3 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้ความร่วมมือทาง
วชิาการ จดัทาํและต่อสัญญาความร่วมมือระหวา่ง
มหาวิทยาลยั  จดัโครงการแลกเปลี�ยนอาจารยแ์ละ
นิสิตกบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศโดยเฉพาะกบั
กลุ่มประเทศอาเซียน 

ต.ค.-ก.ค. ตลอดปี ดาํเนินการอยา่งสมํ�าเสมอ 

4 เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร และกิจกรรมของคณะและ
มหาวิทยาลยัโดยจดัทาํจดหมายขา่วภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษเผยแพร่แก่อาจารยท์ั-งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศของคณะ 

ตลอดปี ตลอดปี จดัทาํขา่วเทวาลยั และข่าว Aksara เผยแพร่คณาจารย์
ไทย/ต่างชาติ  

5 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้าจารยช์าวตา่งประเทศ
ไดม้ีส่วนร่วมในกิจกรรมตา่งๆของคณะ 

ต.ค.-พ.ย., 
ม.ค.-ก.พ., 
มิ.ย.-ก.ย. 

พ.ย.,ก.ค.,
ก.ย. 

เชิญคณาจารยต์า่งประเทศเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
คณะ  
 

6 สนบัสนุน  ส่งเสริม  และเผยแพร่หลกัสูตร
นานาชาติของคณะทั-งในระดบับณัฑิตศึกษา  
มหาบณัฑิตและดุษฎีบณัฑิต 

ตลอดปี ตลอดปี ประชาสมัพนัธ์หลกัสูตรนานาชาติอยา่งสมํ�าเสมอ 

7 จดับรรยาย  ประชุมวชิาการและอบรมเชิง
ปฏิบติัการเพื�อส่งเสริมความเป็นนานาชาติ โดย

พ.ย.,ก.พ.-
มี.ค. 

พ.ย. จดังานประชุมนานาชาติ Reaching the World 2012 



  นโยบาย/กจิกรรม แผน ผล ผลการดําเนินงาน 

ร่วมมือกบัฝ่ายวชิาการ ฝ่ายวจิยั 
8 ส่งเสริมและสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานทาง

วชิาการและวิจยัในระดบันานาชาติ  โดยร่วมมือกบั
ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายวจิยั 

ก.พ.-ก.ค. - - 
 

9 ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมนานาชาติของนิสิต พ.ย.-ก.พ., 
มิ.ย.-ส.ค. 

พ.ย.-ก.ย. ดาํเนินการอยา่งสมํ�าเสมอ 

10 จดักิจกรรมเตรียมความพร้อมสาํหรับนิสิตใน
การศึกษาต่อตา่งประเทศหรือทาํงานในองคก์ร
ระหวา่งประเทศโดยร่วมมือกบัฝ่ายกิจการนิสิต 

ส.ค. - - 

11 ร่วมมือกบัหลกัสูตรนานาชาติระดบัปริญญาบณัฑิต
จดักิจกรรมวชิาการและศิลปวฒันธรรมรวมทั-งจดั
กิจกรรมพบผูป้กครองนิสิตแรกเขา้ศึกษาใน
หลกัสูตร 

ก.ค. ส.ค. หลกัสูตรนานาชาติจดังานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โดยให้
ผูป้กครองมีส่วนร่วม 

12 สนบัสนุน ร่วมมือและอาํนวยความสะดวกใหก้บั
ภาควิชาต่างๆในการติดต่อกบัต่างประเทศและใน
การจดักิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 

ตลอดปี ม.ค.-ก.ย. ดาํเนินการอยา่งสมํ�าเสมอ 

13 เผยแพร่ขอ้มูลกิจกรรมและความกา้วหนา้ดา้นการ
ต่างประเทศของคณะบนเวบ็ไซต ์

ตลอดปี ตลอดปี ดาํเนินการอยา่งสมํ�าเสมอ 

14 ประสานงานกบัสาํนกังานวรัิชกิจและหน่วยงาน
ต่างๆในจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเพื�อส่งเสริมความ
เป็นนานาชาติของคณะ 

ตลอดปี ตลอดปี ดาํเนินการอยา่งสมํ�าเสมอ 

 

ฝ่ายกจิการนิสิต 

  นโยบาย/กจิกรรม แผน ผล ผลการดําเนินงาน 

1 จดัหรือส่งเสริมใหก้รรมการนิสิตอกัษร
ศาสตร์(ก.อศ.) จดักิจกรรมตา่งๆใหแ้ก่นิสิต
ในดา้นต่อไปนี-  

    ฝ่ายกิจการนิสิตส่งเสริมใหก้รรมการนิสิตอกัษรศาสตร์(ก.อศ.) 
จดักิจกรรมตา่งๆใหแ้ก่นิสิตในดา้นต่างๆ รายละเอียดตามเอกสาร
ที�แนบมาพร้อมนี-  

  1.1 ดา้นวชิาการ ตลอดปี ต.ค., 
ธ.ค.-ม.ค., 
มี.ค.-ก.ย. 

  1.2 ดา้นกีฬา ตลอดปี ธ.ค.-ม.ค., 
มิ.ย. 

  1.3 ดา้นบาํเพญ็ประโยชนแ์ละรักษาสภาพ
สิ�งแวดลอ้ม 

ตลอดปี ต.ค.,ธ.ค.,
ส.ค.-ก.ย. 



  นโยบาย/กจิกรรม แผน ผล ผลการดําเนินงาน 

  1.4 ดา้นนนัทนาการ ตลอดปี ม.ค.,พ.ค.-
มิ.ย.,ส.ค. 

  1.5 ดา้นศิลปวฒันธรรม ตลอดปี มี.ค.,มิ.ย. 

  1.6 ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ตลอดปี ต.ค.-มี.ค., 
พ.ค.-ก.ย. 

2 จดักิจกรรมส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตที�พึง
ประสงคข์องจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ต.ค.-มี.ค. ก.พ.,พ.ค.-
ก.ย. 

ฝ่ายกิจการนิสิตจดักิจกรรมส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตที�พึง
ประสงคข์องจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัรายละเอียดตามเอกสารที�
แนบมาพร้อมนี-  

3 ส่งเสริมหรือจดักิจกรรมที�เสริมสร้าง
บรรยากาศความเป็นนานาชาติ 

ต.ค.,ส.ค.-
ก.ย. 

ต.ค.,ส.ค.-
ก.ย. 

ฝ่ายกิจการนิสิตจดักิจกรรมที�เสริมสร้างบรรยากาศความเป็น
นานาชาติ คือ โครงการมิตรภาพไร้พรมแดน รายละเอียดดงันี-                                 
1. วนัที� 18 ตุลาคม 2555 (ชาวต่างชาติ 10 คน นิสิตไทย 5 คน) 
2. วนัที� 22 ตุลาคม 2555 (ชาวต่างชาติ 19 คน นิสิตไทย 10 คน)         
3. วนัที� 29 พฤศจิกายน 2555 (ชาวต่างชาติ 14 คน นิสิตไทย 5 
คน) 
4. วนัที� 24 มกราคม 2556 (ชาวต่างชาติ 20 คน นิสิตไทย 10 คน)  
5. วนัที� 31 มกราคม 2556 (ชาวต่างชาติ 23 คน นิสิตไทย 10 คน) 
6. วนัที� 14 มีนาคม 2556 (ชาวต่างชาติ 28 คน นิสิตไทย 10 คน) 
7. วนัที� 21 มีนาคม 2556 (ชาวต่างชาติ 22 คน นิสิตไทย 10 คน) 
8. วนัที� 23 พฤษภาคม 2556 (ชาวต่างชาติ 25 คน นิสิตไทย 10 
คน) 
9. วนัที� 31 พฤษภาคม 2556 (ชาวต่างชาติ 13 คน นิสิตไทย 5 คน) 
10. วนัที� 25 กรกฎาคม 2556 (ชาวต่างชาติ 18 คน นิสิตไทย 10 
คน)  
11. วนัที� 1 สิงหาคม 2556 (ชาวต่างชาติ 11 คน นิสิตไทย 5 คน) 
12. วนัที� 13 กนัยายน 2556 (ชาวต่างชาติ 22 คน นิสิตไทย 10 
คน) 
13. วนัที� 26 กนัยายน 2556 (ชาวต่างชาติ 12 คน นิสิตไทย 5 คน)                                   

4 จดักิจกรรมสร้างความเขา้ใจเกี�ยวกบัการ
เรียนและการใชชี้วติในคณะอกัษรศาสตร์
ใหแ้ก่ผูป้กครองนิสิตใหม่เพื�อประโยชน์
ของนิสิต 

มิ.ย. มิ.ย. ฝ่ายกิจการนิสิตจดังาน "ชมอกัษรฯ" (งานพบผูป้กครองนิสิต
ใหม)่ ประจาํปีการศึกษา 2556 เมื�อวนัที� 2 มิถนุายน 2556 ณ หอ้ง 
301-302 อาคารมหาจกัรีสิรินธร เพื�อสร้างความเขา้ใจเกี�ยวกบั
การเรียนและการใชชี้วติในคณะอกัษรศาสตร์ใหแ้ก่ผูป้กครอง
นิสิตใหม่ 



  นโยบาย/กจิกรรม แผน ผล ผลการดําเนินงาน 

5 ส่งเสริมใหนิ้สิตสาํนึกในสิทธิและหนา้ที�
ของตน 

ม.ค.-ก.พ.
,มิ.ย. 

ก.พ.,มิ.ย. ฝ่ายกิจการนิสิตส่งเสริมใหนิ้สิตสาํนึกในสิทธิและหนา้ที�ของตน 
รายละเอียดดงันี-                                                    
1.การเลือกตั-งคณะกรรมการนิสิตอกัษรศาสตร์ (ก.อศ.) ปี
การศึกษา 2556 เมื�อวนัที� 7 กุมภาพนัธ์ 2556  
2.การเลือกตั-งกรรมการในองคก์ารบริหารสโมสรนิสิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปีการศึกษา 2556 เมื�อวนัที� 7 กุมภาพนัธ์ 
2556 
3.การเลือกตั-งสมาชิกสามญัสภานิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปี
การศึกษา 2556 เมื�อวนัที� 7 กุมภาพนัธ์ 2556 
4.การเลือกตั-งซ่อมคณะกรรมการนิสิตอกัษรศาสตร์ (ก.อศ.) และ
เลือกตั-งซ่อมสมาชิกสามญัและสมาชิกสมทบสภานิสิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปีการศึกษา 2556 เมื�อวนัที� 28 มิถนุายน 
2556 

6 จดัสรรทุนการศึกษาและรางวลัแก่นิสิต ตลอดปี ต.ค.-มี.ค., 
มิ.ย.-ก.ย. 

ฝ่ายกิจการนิสิตจดัสรรทุนการศึกษาและใหร้างวลัแก่นิสิต 
รายละเอียดตามเอกสารที�แนบมาพร้อมนี-  

7 จดัหาทุนการศึกษาเพิ�มใหแ้ก่นิสิตที�เรียนดี
และขาดแคลน 

ตลอดปี ต.ค.-มี.ค., 
มิ.ย.-ก.ย. 

ฝ่ายกิจการนิสิตจดัหาทุนการศึกษาเพิ�มใหแ้ก่นิสิตที�เรียนดีและ
ขาดแคลนรายละเอียดตามเอกสารที�แนบมาพร้อมนี-  

8 ส่งเสริมและจดักิจกรรมเพื�อพฒันาศิษยเ์ก่า ต.ค.-มี.ค., 
มิ.ย.-ก.ย. 

  ฝ่ายกิจการนิสิตจดักิจกรรมเพื�อพฒันาศิษยเ์ก่า คือ อบรมมารยาท
การรับประทานอาหารแบบตะวนัตก (Western Dining Etiquette 
Workshop) วนัที� 12 และ 15 กมุภาพนัธ์ 2556 ณ โรงแรมตะวนั
นา 

9 ส่งเสริมใหนิ้สิตทาํงานพิเศษและฝึกงาน ต.ค.,ม.ค., 
มี.ค.-ก.ค. 

ต.ค.,ธ.ค.-
ม.ค.,มี.ค.-
พ.ค.,ก.ย. 

ฝ่ายกิจการนิสิตส่งเสริมใหนิ้สิตฝึกงาน รายละเอียดตามเอกสารที�
แนบมาพร้อมนี-  

 

ฝ่ายประกนัคณุภาพ 

 นโยบาย/กจิกรรม แผน ผล ผลการดําเนินงาน 

1 กาํกบัและดูแลการประกนัคุณภาพของคณะให้
สอดคลอ้งกบัระบบประกนัคณุภาพของ
มหาวิทยาลยั ทั-งในภารกิจหลกัและใน
กระบวนการสนบัสนุน 

ตลอด
ปี 

ตลอด
ปี 

กาํกบัดูแลระบบร้องเรียน ที�ส่งมาทางตูร้ับเรื�องร้องเรียนทุกสปัดาห์ 
และเรื�องที�ส่งมา E-mail อยา่งสมํ�าเสมอตลอดปี เก็บขอ้มูลระบบ
ประกนัคุณภาพสกอ. สมศ. รวมถึงตวัชี-วดัของมหาวิทยาลยัอื�นๆ 
และกาํกบัดูแลใหม้ีการตรวจประเมินคุณภาพหลกัสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที�กาํหนด 



 นโยบาย/กจิกรรม แผน ผล ผลการดําเนินงาน 

2 ประสานงานการตรวจสอบคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลยั และเตรียมการรับการตรวจสอบ
คุณภาพจากหน่วยงานภายนอก       

ต.ค.-
ส.ค. 

มิ.ย.-
ก.ค. 

ประสานงานและดาํเนินการตรวจประเมินคุณภาพตลอดปีสาํหรับ
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน สกอ. ปีการศึกษา 2555 เมื�อ 25-
26 ก.ค. 56 

3 เป็นศูนยร์วมขอ้มูลแสดงผลการดาํเนินงานของ
คณะในทกุดา้นเพื�อใชเ้ป็นขอ้มูลพื-นฐานในการ
กาํหนดนโยบายและแผนพฒันา     

ตลอด
ปี 

ตลอด
ปี 

รวบรวมขอ้มลูในทุกดา้น เช่น บริการวชิาการ กรรมการวชิาการ/
กรรมการวชิาชีพ กิจกรรม การจดัประชุม/สมัมนา อาจารย-์
เจา้หนา้ที�เขา้ร่วมประชุม/อบรม การจดัการเรียนการสอน วิจยัและ
ผลงานวชิาการ วรัิชกิจ รางวลัที�ไดรั้บ กระบวนงานที�ไดรั้บการ
ปรับปรุง กิจกรรมที�มีการแลกเปลียนเรียนรู้ ฯลฯ ซึ�งขอ้มูลเหลา่นี-  
ใชป้ระกอบการจดัทาํแผนกลยทุธ์ การตั-งคา่เป้าหมายตวัชี-วดั SDA 
และขอ้ตกลงคณบดี 

4 จดัทาํและเผยแพร่รายงานคุณภาพประจาํปีของ
คณะ 

ต.ค.-
ม.ค. 

ต.ค.-
พ.ค. 

รวบรวมขอ้มลูและจดัทาํรายงานคุณภาพประจาํปี สาํเร็จเมื�อ 
พฤษภาคม 2556 
 

5 พฒันาความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพแก่บุคลากร
ของคณะ 

เม.ย.-
พ.ค., 
ก.ย. 

ธ.ค., 
เม.ย.-
พ.ค., 
ก.ย. 

อบรมในโอกาสต่างๆดงันี-  
- อบรมประกนัคุณภาพ “อยูอ่ยา่งไรใหส้บาย อีก 3 ปีนี-  ภายใต ้
สกอ. สมศ. และอื�นๆ” ใหค้วามรู้เรื�องนโยบายการประกนัคุณภาพ 
ตวัชี-วดัและวธีิการจดัเก็บขอ้มูล จรรยาบรรณอาจารยแ์ละนกัวจิยั 
เมื�อ 19 ธ.ค. 55 มีผูเ้ขา้ร่วมเป็นอาจารย ์8 คน และเจา้หนา้ที� 34 คน 
- ประชุม และอบรมเชิงปฏิบตัิการเรื�องเกณฑต์วัชี-วดัและการจดัทาํ
รายงานประเมินตนเอง เมื�อ 30 พ.ค. 56 มีผูเ้ขา้ร่วมเป็นอาจารย ์7 
คนและเจา้หนา้ที� 23 คน 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเรื�องเกณฑต์วัชี-วดัและการจดัทาํ
รายงานประเมินตนเอง ครั- งที� 2 เมื�อ 8 ก.ค. 56 มีผูเ้ขา้ร่วม เป็น
อาจารย ์ 6 คน และเจา้หนา้ที� 21 คน 

6 พฒันาระบบประกนัคุณภาพและระบบบริหาร
ความเสี�ยงของคณะ 

ต.ค.-
พ.ย.,
มี.ค., 
ก.ย. 

ต.ค.-
พ.ย.,
มี.ค., 
ก.ย. 

วเิคราะห์ประเดน็ความเสี�ยงและจดัทาํแผนบริหารความเสี�ยงฯ
ในช่วงตน้ปีงบประมาณ และติดตามการบริหารจดัการความเสี�ยง
ในเดือน มีนาคม 2556 และ ตุลาคม 2556 
 

7 สร้างบคุลากรคณะอกัษรศาสตร์เพื�อสามารถเป็น
ผูต้รวจสอบคุณภาพ (Auditors) อยา่งต่อเนื�อง 

มี.ค. เม.ย. ดาํเนินการสรรหาบุคคลเพื�อเขา้รับการอบรมเป็นผูต้รวจสอบ
คุณภาพ มีผูผ้า่นหลกัสูตรเป็นผูต้รวจสอบคุณภาพ จาํนวน 2 คน 
 

8 พฒันาระบบการจดัการความรู้ในองคก์ร ตลอด
ปี 

ตลอด
ปี 

จดัทาํแผนการจดัการความรู้ และรวบรวมประเด็นความรู้ทาง
เวบ็ไซตค์ณะฯ ที� http://www.arts.chula.ac.th/faculty/KM.html  
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