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ขาวจากสาขาวิชาภาษาอิตาเลียน
เนื่องในโอกาสปแหงดาราศาสตรสากล และประเทศอิตาลีประกาศใหเปน “ปแหงกาลิเลโอ” สาขาวิชา
ภาษาอิตาเลียน ภาควิชาภาษาตะวันตก รวมกับศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา ขอเชิญทานชมนิทรรศการ
เกี่ยวกับประวัติและผลงานของ กาลิเลโอ กาลิเลอี ที่ทานอาจไมทราบมากอน ณ ทองฟาจําลอง กรุงเทพฯ
ในชวงระหวางวันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2552 ผลงานที่สาขาวิชาสงไปรวมงานดวยนั้น เปนฝมือของนิสิตใน
รายวิชาปริทัศนอารยธรรมอิตาเลียน ภายใตความดูแลของอาจารย Carlo Alberto Segnin และวิชาแปล
อิตาเลียนขั้นกลาง ในความควบคุมของรองศาสตราจารยชัตสุณี สินธุสิงห

ขาวจากภาควิชาภาษาไทย
สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดประชุม International Conference on Thai
Studies หัวขอ Thai Food Heritage: Local to Global เมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม 2552 ที่โรงแรมตะวันนา โดยมี
อาจารย และนิสิตจากภาควิชาภาษาไทยไปรวมเสนองานวิจัยดังนี้
รองศาสตราจารย ดร.ชลดา เรืองรักษลิขติ เสนอหัวขอ “Court Cuisines, Longing and Lamentation
in Kap He Chom Khrueang Khao Wan, and Food Heritage”
อาจารย ดร.น้ําผึ้ง ปทมะลางคุล เสนอหัวขอ “Food in Tri Bhumi Pra Ruang: Its Signification and
Social Implication”
อาจารย ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข เสนอหัวขอ “Health-Claimed Foods and the Myth of Smart
Consumers in Thai Society”
นายอาทิตย เจียมรัตตัญู และนายธิติ แจมขจรเกียรติ เสนอหัวขอ “Court Cuisine, Devotion and
Reminiscence in M.L.Nueang Nilaratna’s Cheewit Nai Wang”
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ขาวจากสาขาวิชาภาษาสเปน
เมื่อวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2552 ที่ผานมา สาขาวิชาภาษาสเปนและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาไดจัด
กิจกรรมคายภาษาและ วัฒนธรรมสเปนที่เขาคอทะเลภู จังหวัดเพชรบูรณ ในงานนี้นิสิตเอกภาษาสเปน
จํานวน 30 คน และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทั้งที่เรียนภาษาสเปนเปนวิชาเลือก และนักเรียนแผน
ศิลปสเปนรุนแรกของประเทศไทยจํานวนรวม 40 คน ไดรวมทํากิจกรรมตางๆระหวางพี่นองอาทิ การ
ทําอาหารวางสเปน การแสดงและเกมการละเลน นอกจากนี้คณาจารยในสาขาวิชาภาษาสเปนไดเปนวิทยากร
เรื่อง "ศึกษาวัฒนธรรมสเปนและละตินอเมริกาผานวรรณกรรม" แกนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สวน
นิสิตอักษรศาสตรก็ไดมีโอกาสฝกสมาธิและรับฟงเรื่องจิตวิทยาพื้นฐาน จากวิทยากรชาวสเปนดวย

ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ และภาควิชาภาษาศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะ
จัดการอบรมอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง “มิติใหมของการใชคลังขอมูลเพื่อการเรียนการสอนและ
การวิจัยภาษาอังกฤษ” ในวันจันทรที่ 19 ตุลาคม 2552 เวลา 8.30 -16.00 น.
โดยผูเขารวมอบรมที่เปนขาราชการ ลูกจาง พนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถ
เขารวมการอบรมไดโดยไมถือเปนวันลาและสามารถเบิกจายคาอบรรมจากตนสังกัดไดตามระเบียบราชการ
ผูสนใจติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ศูนยบริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ โทรศัพท 02-2184640

ขาวจากฝายวิรัชกิจ
Associate Professor Dr. Yoshikawa Kenji และ Professor Yuko Takeshi ผูแทนจากมหาวิทยาลัย
Toyo Eiwa ประเทศญี่ปุนไดมาเยือนคณะอักษรศาสตร เพื่อติดตามความกาวหนาในโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน
กั บ คณะอั ก ษรศาสตร และเพื่ อ เจรจาหาแนวทางในการสร า งเสริ ม กิ จ กรรม ความร ว มมื อ ในโครงการ
แลกเปลี่ยนอาจารยและโครงการวิจัยรวมกัน
อนึ่ง คณะอักษรศาสตร มีสัญญาความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Toyo Eiwa เปนเวลา 7 ป เริ่มตั้งแต
เดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนธันวาคม 2557 และถึงปจจุบันไดมีการแลกเปลี่ยนนิสิตเปนจํานวน 2 รุน
มหาวิทยาลัย Toyo Eiwa เปนมหาวิทยาลัย
คริสเตียน ตั้งอยูที่เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุน โดยขยาย
และยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยในป ค.ศ.1989 จากวิทยาลัย
ซึ่งกอตั้งโดยมิชันนารีชาวแคนนาดาในป ค.ศ.1884
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ขาวจากฝายกิจการนิสิต
เมื่อวั นเสารที่ 22 สิงหาคมที่ผานมา ฝายกิจการนิสิตไดจัดโครงการใหนิสิตเปดโลกทรรศนใน 2
รายการดวยกัน
รายการ แรกคือ การชมการแสดงโขนรวมสมัย "ศึกแสงอาทิตย" ผลงานของอาจารยพิเชษฐ กลั่นชื่น
ศิลปนรางวัลศิลปาธร และศิลปนเอเชียคนแรกที่ไดรับรางวัล Princess Margriet Award for Cultural
Diversity จาก European Cultural Foundation ที่หอประชุมสมาคมฝรั่งเศส ถนนสาธรใต งานนี้ไดอาจารย
ปวิตรเปนหัวหนาทีมพาชมครับ
ในวันเดียวกัน นิสิตอีกกลุมก็ไดเลือกที่จะไปทัศนศึกษาและเพาะตนกลา โดยมีนิสิตกลุมอิสระจาก
คณะอักษรศาสตรและวิศวกรรมศาสตรไดจัดไปทัศนศึกษา และปลูกตนกลาสําหรับปาชายเลนที่อุทยานการ
เรียนรูพันทายนรสิงห ตําบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร
รองคณบดีฝายกิจการนิสิต ขอกระซิบใหใจหายเลนวา ตอนเชิญชวนนิสิตใหไปในตอนแรก นิสิตกลุม
หนึ่งเขาใจวาเราจะไปดูโรงงานทําน้ําพริกกัน ถามวาทําไม ก็ไดความวานิสิตพวกนั้นไมรูจักวาพันทายนรสิงห
เปนใคร เฮอ...

โครงการธารน้ําใจ
ฝายกิจการนิสิต ไดจัดโครงการธารน้ําใจอักษรศาสตร เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2552 ไดรายได
จากการจําหนายสินคาเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 15,584 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันหารอยแปดสิบสี่บาทถวน) โดย
รายไดจากการจําหนายสินคาในครั้งนี้ ฝายกิจการนิสิตจะมอบใหแกโรงเรียนบานจับไม อําเภอเฝาไร จังหวัด
หนองคาย เพื่อสมทบทุนสรางหองสมุดในสวนที่ยังสรางไมเสร็จ

ขาวจากศูนยบริการวิชาการ
โครงการอบรมการแปลและตรวจแกตนฉบับ ศูนยบริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร เปดโครงการ
อบรมการแปลและตรวจแกตนฉบับ ในระหวางวันที่ 31 ตุลาคม 2552 – 23 มกราคม 2553 ทุกวันเสาร ตั้งแต
เวลา 13.00 – 18.00 น. วิทยากรหลักคือ คุณมกุฏ อรฤดี แหงสํานักพิมพผีเสื้อ
คาธรรมเนียมการอบรมและคาเอกสารคนละ 5,900 บาท รับสมัครตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน
ดูรายละเอียดไดที่ www.AksornChula.com
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โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง นวนิยายนิทศั น
ผูแตง รศ.อิงอร สุพันธวณิช
ราคาปก 240 ราคาจําหนาย 204
บทคัดยอ
นวนิยายนิทัศนเปนตําราการศึกษานวนิยาย ไทยอยางกวางขวาง ตั้งแตประวัตินวนิยายเริ่มแรกของ
ไทยจนถึงปจจุบัน รวมทั้งใหรายละเอียดเกี่ยวกับการใหรางวัลนวนิยายของไทย ตั้งแตรางวัล ส.ป.อ. รางวัล
จากการประกวดหนังสือประจําปของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือฯ ในงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ และรางวัล
วรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียนหรือรางวัลซีไรต ผูอานจะเห็นตัวอยางการวิเคราะหวิจารณ
นวนิยายอยางหลากหลาย และเห็นสายธารของนวนิยายไทย ตลอดจนมองเห็นความสัมพันธระหวางนวนิยาย
กับสังคมไดชัดเจนขึ้น

ใคร ทําอะไร ที่ไหน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมนาด ศีติสาร ไดรับเชิญใหเปนวิทยากรในงานเสวนาพิเศษของสถาบัน
เอเชี ย ตะวั น ออกศึ ก ษา ในพระราชู ป ถั ม ภ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต หัวขอเรื่อง “เรียนภาษาญี่ปุนอยางไรใหไดเรื่อง” ใหกับนักศึกษาที่เรียน
ภาษาญี่ปุนกับสถาบันฯ และบุคคลผูสนใจจากภายนอก ในวันที่ 23 สิงหาคม 2552 เวลา 13.00-16.00 น.
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมนาด ศีติสาร ไดรับเชิญใหเขารวมการประชุมนานาชาติ “The 21st
Century Approach to Japanese Studies Programmes in Southeast Asia: Towards the Creation of a
New Academic Network between Japan and Southeast Asia” และเขารวมเสวนาเรื่อง “Osaka
University Forum 2009 in collaboration with Ministry of Education Malaysia, the Teacher Education
Division” ในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2552 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย

- เอกสารฉบับนี้ทําสําเนาดวย copy print -

4

ขาวจากฝายประกันคุณภาพ
คณะอักษรศาสตร ไดจัดใหมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําป 2552 ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2552 โดยมี
คณะกรรมการผูตรวจดังตอไปนี้
อ.ดร.จุฬิศพงศ จุฬารัตน ประธานกรรมการ
รศ.ชัตสุณี สินธุสิงห
กรรมการ
ผศ.รองรัตน ดุษฎีสุรพจน กรรมการและเลขานุการ
ฝายประกันคุณภาพขอรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ ดังนี้

ผลการตรวจประเมินคุณภาพ ตามเกณฑมาตรฐานของสกอ. ซึ่งตรวจในวันที่ 5 สิงหาคม 2552
หมายเหตุ คะแนนประเมิน มีคะแนนเต็ม 3
ตัวบงชี้ ชื่อตัวบงชี้

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง

ผลการ
ประเมิน

เหตุผลของการประเมิน
ที่ตางจากทีร่ ะบุใน SAR

แปลความ

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน
1.1

1.2

มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการ
กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนใหครบทุกภารกิจ
รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการ
ปฏิบัติงานที่กําหนด

3

3

2

2

ระดับดี

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร และชุมชน
ภายนอกมีสวนรวม
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท
ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของคณาจารย
มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ระดับดี
3
3
3

3
3
3

1
2

1
2

1

1

3

3

2

2

5

2.9
2.10
2.11
2.12

2.13

3.1
3.2

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตน
เปนไปตามเกณฑ
ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษา
ในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง
ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ
ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมี
คุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

3

3

3

3

3
3

3
3

1

1

ระดับดีมาก

มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลอง
กับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
องคประกอบที่ 4 การวิจัย

3
3

4.1

มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยและงานสรางสรรค

3

2

4.2

มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรค

3

1

4.3

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร
ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา(สิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร) หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและ
ในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน
refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา

3

3

1

1

1

1

4.4

4.5

3
3
ระดับพอใช
มีการดําเนินการไมครบ 5
ขอขาดขอ 1 ขอ 5 และขอ
6 คะแนนประเมินตนเอง
จึงลดลงจาก 3 เปน 2
มีการดําเนินการไมครบ 3
ขอขาดขอ 2 ขอ 4 และขอ
5 คะแนนประเมินตนเอง
จึงลดลงจาก 3 เปน 1
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ระดับดีมาก

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
5.1

มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตาม
เปาหมายของสถาบัน

3

3

5.2

รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา
รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ
ตออาจารยประจํา
รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
จํานวนแหลงใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการ
ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

3

3

3

3

5.3

5.4
5.5

6.1

มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

6.2

มีผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรูและสราง
มาตรฐานศิลปวัฒนธรรม
ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณศิลปวัฒธรรม
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

6.3

7.1

2
2
เฉพาะกลุมผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม
ระดับดีมาก
3

3
เฉพาะกลุมผลิตบัณฑิตและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม
เฉพาะกลุมผลิตบัณฑิตและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม
ระดับพอใช

สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและ
สามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล
ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน

1

1

1

1

7.3
7.4

มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู
มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา
และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

1
2

1
2

7.5

ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการ
สอน และการวิจัย

3

3

7.6

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขา
มามีสวนรวมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา

3

3

7.7

รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ

0

0

7.2

7

7.8

มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการ
บริหารการศึกษา

3

3

7.9

ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมาย
ของระดับองคกรสูระดับบุคคล

2

2
ยังไมได
คุณภาพ

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
8.1

มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย
การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ

3

1

8.2

มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน

1

1

มีการดําเนินการไมครบ 5
ขอแรกโดยขาดขอ 5
คะแนนประเมินตนเองจึง
ลดลงจาก 3 เปน 1

ระดับดี

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา

3

3

9.2

มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกัน
คุณภาพแกนักศึกษา

3

1

9.3

ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

3

3

มีการดําเนินการไมครบ 4
ขอแรกคะแนนประเมิน
ตนเองจึงลดลงจาก 3 เปน 1

รวมตัวชี้วัดทีต่ รวจ 41 ตัวชีว้ ัด
ระดับดี

เฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ
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จากผลการตรวจตัวชี้วัด 41 ตัวชี้วัดใน 9 องคประกอบ หากนําตัวชี้วัดมาจัดกลุมใหมตามมาตรฐานอุดมศึกษา จะแสดง
คะแนนประเมินในดานมาตรฐานอุดมศึกษาไดดังนี้

มาตรฐานอุดมศึกษา

ผลการประเมิน
<=1.50 ยังไมไดคุณภาพ
1.51– 2.00 ระดับพอใช
2.01– 2.50 ระดับดี
2.51- 3.00 ระดับดีมาก

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา
ข. มาตรฐานดานพันธกิจ ของการบริหารการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู
เฉลี่ยรามทุกตัวบงชี้ ของทุกมาตรฐาน

ระดับดีมาก
ระดับพอใช
ระดับดี
ยังไมไดคุณภาพ
ระดับดี

จากผลการตรวจตัวชี้วัด 41 ตัวชี้วัดใน 9 องคประกอบ หากนําตัวชี้วัดมาจัดกลุมใหมตามมุมมองดานการบริหารจัดการ จะ
แสดงคะแนนประเมินในดานมาตรฐานอุดมศึกษาไดดังนี้

มุมมองดานการบริหารจัดการ

ผลการประเมิน
<=1.50 ยังไมไดคุณภาพ
1.51– 2.00 ระดับพอใช
2.01– 2.50 ระดับดี
2.51- 3.00 ระดับดีมาก

ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย
ดานกระบวนการภายใน

ระดับดีมาก
ระดับดี

ดานการเงิน

ระดับพอใช

ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม

ระดับพอใช

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมุมมอง

ระดับดี

ทั้งนี้ กรรมการผูตรวจประเมินคุณภาพ ไดสัมภาษณตัวแทนนิสิตและอาจารยดวย และไดรายงานผลการสัมภาษณ ดังนี้
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ขอสังเกตจากการสัมภาษณนิสิตและอาจารย
อาจารย
การเรียนการสอน

๑. หลักสูตรปริญญาตรี ควรมุงพัฒนาความสามารถในการ
คิด วิเคราะหวิจารณ และการคนควาแสวงหาความรูของ
นิสิต การที่หลักสูตรมีจํานวนหนวยกิตรวม และรายวิชา
มากเกินไป ประกอบกับวิธีการสอนที่ เปนการปอนเนื้อหา
มากกวา การสงเสริมหรือกระตุนกระบวนการคิด และการ
แสดงความคิดของนิสิต ทําใหไมเกิดการเรียนรูที่แทจริง จึง
ควรลดจํานวนหนวยกิตรวม และรายวิชาใหนอยลง เพื่อให
นิสิตไดมีเวลาทั้งในและนอกหองเรียนในการใชความคิด
เชิงวิเคราะหวิจารณ และเขาใจเนื้อหาของรายวิชามากขึ้น
๒. สาขาวิชาภาษาตางประเทศบางสาขาขาดแคลนอาจารย
ชาวตางประเทศที่เปนเจาของภาษา
๓. จํานวนอาจารยที่สอนในหลักสูตรนานาชาติทั้งในและ
นอกคณะไมเพียงพอ ทําใหอาจารยที่สอนอยูตองรับภาระ
หนักอยางตอเนื่อง

นิสิต
ปริญญาตรี
๑. นิสิตหลักสูตรเกียรตินิยม และหลักสูตรปกติ
พอใจในการเรียนการสอนในคณะและหลักสูตร
โดยรวม
๒. การใชสื่ออิเล็กโทรนิกสทําใหการเรียนการ
สอนนาสนใจ และทําใหติดตามเนื้อหาไดงายขึ้น
อีกทั้งทําใหสามารถคนควาหาความรูจาก
Weblinks ที่อาจารยแนะนําได
๓. จํานวนรายวิชามากเกินไป
๔.นิสิตและอาจารยมีปฎิสัมพันธนอยเกินไปใน
หองเรียน
๕.โอกาสแสดงความคิดเห็นในหองเรียนไมมาก
พอ

ปริญญาโท-เอก
๑.นิสิตมีความพึงพอใจในเนื้อหาวิชาในหลักสูตร
และมีความพึงพอใจในการเรียนการสอน การเรียนรู
ดวยตนเองโดยมีอาจารยเปนผูแนะนําใหคําปรึกษา
และเห็นวาการมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นและ
อภิปรายในหองเรียนทําใหเกิดการเรียนรูที่ไดผล
๒. การเชิญวิทยากรหรือผูทรงคุณวุฒิจากตางประเทศ
มาบรรยายและใหคําปรึกษากับนิสิตเปนการสวนตัว
เปนเรื่องที่เปนประโยชนอยางยิ่ง
๓. นิสิตปริญญาเอกที่เรียนจบระดับปริญญาโทจาก
คณะอักษรศาสตรเห็นวารายวิชาที่ตองเรียนกอนการ
สอบรวบยอดซ้ําซอนกับรายวิชาที่เคยเรียนในระดับ
ปริญญาโท ควรใหถายโอนหนวยกิตไดเพื่อทุนเวลา
๔. ควรมีการอบรมการใช ฐานขอมูลตางๆของจุฬา

๔. คุณภาพของนิสิตปริญญาโทที่รับเขาใหมลดลง
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อาจารย
การวิจัย

การบริหารจัดการ

อื่นๆ

ปริญญาตรี
๑. การวิจัยเปนภารกิจที่สําคัญ อาจารยทุกคนควรจัดสรร ๑. นิสิตหลักสูตรเกียรตินิยมตองการรายวิชาใหมที่
เวลาเพื่อผลิตผลงานวิจัยอยางสม่ําเสมอ ในกรณีที่อาจารยมี สอนพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัย
เวลาทําวิจัยนอย ควรทําการวิจัยขนาดเล็ก
๒.อาจารยรุนใหมควรมีโอกาสไดใชเวลาเพื่อสั่งสมการ
สอนและการวิจัยอยางเต็มที่

นิสิต
ปริญญาโท-เอก
๑.การสนับสนุนในดานเงินทุนและคําแนะนําปรึกษา
ใหนิสิตไปแสดงผลงานทางวิชาการในตางประเทศ
เปนประโยชนอยางยิ่ง

๑.เงินเดือนของอาจารยจุฬาฯเมื่อเทียบกับเงินเดือนของ
๑. นิสิตหลักสูตรเกียรตินิยมในชั้นปและสาขาวิชา ๑. ควรมีการใหทุนการศึกษามากขึ้น
อาจารยในมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแหงอื่นๆ แลวนอย ตางๆ ควรไดพบปะกันโดยมีอาจารยเปนแกนกลาง ๒. กฎของบัณฑิตวิทยาลัยบางขอ เชนเรื่องระยะเวลา
กวา
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการศึกษา ไมมีความยืดหยุน
๒.ขั้นตอนตางๆในการเสนอขอ ตําแหนงทางวิชาการ
ยุงยาก และการพิจารณาลาชา
๑. นิสิตตองการใหคณะชวยประสานงานเพื่อแกไข
ปญหาเรื่องนกพิราบที่โรงอาหารคณะอักษรศาสตร
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ผลการตรวจประเมินคุณภาพ ตามระบบ CU-QA ซึ่งตรวจในวันที่ 6 สิงหาคม 2552
ฐานที่ 2 การบริหารขอมูล สารสนเทศ และความรู
ตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด
KQI 2.1 งบประมาณดาน IT Hardware : Humanware :
Software : งบประมาณทั้งหมด
KQI 2.2 รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารและ
ถายทอดความรูภายในองคกร

KQI 2.3 จํานวนคอมพิวเตอร : จํานวนบุคลากรประจําสาย
วิชาการ : จํานวนบุคลาการสายสนับสนุน
KRI 2.1 จํานวนครั้งที่ระบบ IT เสียฉุกเฉิน

ผลการตรวจประเมิน
ไมมีขอแกไขจากขอมูลประเมินตนเอง
CAD
1. เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในความหมายของตัวชี้วัด จึง
รายงานคาตัวชี้วัดและขอมูลของปปจจุบันไมถูกตอง
2. เนื่องจากไมมีแผนในการพัฒนาระบบบริหารและถายทอดความรู
ในองคกร จึงไมสามารถประเมินความสําเร็จที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตอง
ไมมีขอแกไขจากขอมูลประเมินตนเอง
Finding Sheet #1
1. ขอมูลไมครบถวน ไมครอบคลุมขอมูลจากหนวยงานอื่นใน
คณะ มีแตขอมูลจากศูนยคอมพิวเตอร
2. ไมมีผูรับผิดชอบระบบ IT ของคณะโดยตรง

ฐานที่ 6 การตรวจติดตามการปองกันและการรับมือ
ตัวชี้วัด
KQI 6.1
KQI 6.2
KQI 6.3
KQI 6.4
KQI 6.5
KRI 6.1
KRI 6.2

KRI 6.3

ชื่อตัวชี้วัด
รอยละของหัวขอการปรับปรุงที่เกิดขึ้นจริง
ภายหลังการตรวจประเมิน
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการและบุคลากร
จํานวนครั้งที่มีการตรวจคุณภาพภายใน / ป
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการสนองตอบตอขอรองเรียน
จํานวนงานที่ไดรับการปรับปรุงกระบวน การ
ภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
รอยละประเด็นความเสี่ยงในระดับสูงที่ยังไมได
ดําเนินการรับมือ
จํานวนผูมีสวนรวมในการตรวจติดตาม –ปองกัน รับมือ / จํานวนบุคลากรทั้งหมด
จํานวนขอรองเรียน – รองทุกขจากผูรับ บริการ / ป

ผลการตรวจประเมิน
ไมมีขอแกไขจากขอมูลประเมินตนเอง
ไมมีขอแกไขจากขอมูลประเมินตนเอง
ไมมีขอแกไขจากขอมูลประเมินตนเอง
ไมมีขอแกไขจากขอมูลประเมินตนเอง
ไมมีขอแกไขจากขอมูลประเมินตนเอง
ไมมีขอแกไขจากขอมูลประเมินตนเอง
Finding Sheet #2
ตัวเลขคาตัวชี้วัดต่ํา เนื่องจากไมไดรวมบุคลากรที่มีสวนในการ
ประกันคุณภาพ
ไมมีขอแกไขจากขอมูลประเมินตนเอง

12

ขอสังเกตจากการประเมินคุณภาพคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2552
ในการประเมินครั้งนี้ ผูประเมินไดศึกษาเอกสารการประเมินตนเอง (SAR) การตรวจสอบขอมูล การ
สัมภาษณ โดยไดสัมภาษณนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งสัมภาษณ คณาจารยดวย ไดผล
สรุปในภาพรวมวา

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

จุดแข็ง
มีคณาจารยที่มีความรูความสามารถ ทุมเทใหแกการสอนและสนใจดูแลนิสิตเปนอยางดี
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ เปนที่ตองการของหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
มีหนวยงานที่ใหบริการแกสังคม ที่เปนที่เชื่อถือและไดรับการยอมรับ
มีผลงานที่เปนรูปธรรมชัดเจนในดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เชน งานของหอพระไตรปฎก นานาชาติ และ
กิจกรรมในวันสําคัญตางๆ
มีการนํานวัตกรรมใหมมาใชในการปฏิบัติงานหลายสวน เชน การจัดเก็บขอมูลของสวนประกันคุณภาพ และฝาย
วางแผน ตลอดจนการประชาสัมพันธดานตางๆ
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่เขมแข็ง และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
จุดที่ควรปรับปรุง
ควรสนับสนุนใหอาจารยไดมีโอกาสผลิตผลงานและขอตําแหนงวิชาการ โดยลดภาระงานดานอื่นๆ
ควรดําเนินการในการวางระบบ ในดานตางๆ โดยเฉพาะการจัดการความรู การวิจัย ระบบบริหารและถายทอด
ความรูสารสนเทศภายในองคกร
ขอมูลที่ใชประกอบการประเมินคุณภาพจํานวนหนึ่งไมถูกตองหรือคลาดเคลื่อนสงผลตอการประกันคุณภาพและ
การดําเนินงานดานอื่นๆ ในระดับคณะและมหาวิทยาลัย เชน ขอมูลใน SDA
ควรมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ และนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อดําเนินการปรับปรุงและพัฒนางานดานตางๆ
ของคณะ เชน ขอมูลของศูนยบริการวิชาการ

ขอสังเกตจากการตรวจเอกสารการประเมินตนเอง(SAR)
1. มีการตีความที่ยังไมตรงกับเกณฑมาตรฐานในบางตัวบงชี้
2. เอกสารที่นํามาใชอางอิงในการตรวจประกันคุณภาพในบางหัวขอไมตรงกับเกณฑมาตรฐานของตัวบงชี้นั้นๆ
3. ขอมูลบางสวนยังผิดพลาดและคลาดเคลื่อน

คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร
สงขาวประชาสัมพันธไดที่ น.ส.วลัยลักษณ ชอพันธุกุล โทร. 84885 E – mail : artspr08@hotmail.com
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