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ข่าวจากภาควิ ชาประวัติศาสตร์
ภาควิ ชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย
ขอเชิ ญร่วมสัมมนาวิ ชาการ
เปิ ดตัวหนังสือ ปากไก่และใบเรือ ว่าด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์ วรรณกรรมต้นรัตนโกสิ นทร์
วันศุกร์ที ธันวาคม
เวลา .!!- #. ! น.
ห้อง
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ (ตึกอักษรศาสตร์ เก่า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12.30-13.00
.!!- .!!
.!!- #.!!

16.00-16.30

ลงทะเบียน
ปาฐกถานํ า ศ. ดร.เกษียร เตชะพีระ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อภิปราย “ปากไก่และใบเรือ ในหลากหลายมิต”ิ
รศ. ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ. ดร.พอพันธุ์ อุยยานนท์
สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รศ. ดร.สุธาชัย ยิมE ประเสริฐ
ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.คริส เบเคอร์
นักวิชาการอิสระ
บรรณาธิการ Pen and Sail: Literature and History
In Early Bangkok
ดําเนินรายการ
อ. ดร.ธนาพล ลิมอภิชาต
ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปจั ฉิมกถา อ. ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิร ิ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๑

ข่าวจากภาควิ ชาภาษาศาสตร์

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!!

๒

ข่าวจากภาควิ ชาภาษาตะวันตก
นิ สิตสาขาวิ ชาภาษาฝรังเศสชนะการแข่
%
งขัน
ด้วยสมาคมครูภาษาฝรังเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้จดั งานกิจกรรมประจําปี เมือวัน
อาทิตย์ที ธันวาคม
ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น นิสติ คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรังเศส ได้
เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมดังกล่าว และได้รบั รางวัลดังนีE
1. น.ส.มนัชนันท์ ปญั ญาคําเลิศ
น.ส.วิมลณัฐ ทองสะอาด
น.ส.วรดา เอลสโตว์
น.ส.กิรณา โกอุดมวิทย์
นายคมสัน สุวรรณประดิษฐ์
ได้รางวัลอันดับ การแข่งขันพูดบทสนทนาภาษาฝรังเศสตามหัวข้อทีกําหนดให้
2. น.ส.รุจลิ กั ษณ์ สีลาเขต
ได้รางวัลยอดเยียม การแข่งขันตอบคําถามความรูท้ วไปเกี
ั
ยวกับประเทศฝรังเศส-ไทย
3. น.ส.ณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง
ได้รางวัลยอดเยียม การแข่งขันเขียนบรรยายภาพเป็ นภาษาฝรังเศส
4. น.ส.วริษฐา นาครทรรพ
ได้รางวัลอันดับ การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรังเศส
5. น.ส.ปาลิตา จุนแสงจันทร์
ได้รางวัลยอดเยียม การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรังเศส
6. น.ส.พธูสริ ี จรัญวัฒนากิจ
ได้รางวัลอันดับ การแข่งขันตอบคําถามจากวิดทิ ศั น์
7. น.ส.อาจรีย์ จุลาสัย
ได้รางวัลอันดับ การแข่งขันวาดภาพตามคําบอก

ใคร ทําอะไร ที%ไหน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรวิ ไิ ล ธีระโรจนารัตน์ ภาควิชาภูมศิ าสตร์ ได้รบั เชิญให้เข้าร่วมนํ าเสนอ
บทความวิจยั ในหัวข้อเรือง "Mapping Spatial Ongoing Change of Thai Dialects in the Upper Central
Region of Thailand: A Case of Phonological Study" ในงานสัมนาวิชาการนานาชาติ "The First
International Conference on Asean Geolinguistics" จัดโดย Aoyama Gakuin University ณ ประเทศ
ญีปุน่ ระหว่างวันที 14-15 ธันวาคม 2555
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์ โทร. ‚ ‚‚ E–mail: artspr08@hotmail.com

๓

ข่าวจากฝ่ ายประกันคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ
ฝ่ ายบริ หาร
นโยบาย/กิจกรรม
1 ดําเนินการให้ระบบการพัสดุ การเงิน การบัญชี ระบบงาน
บริ หารบุคคลและงานสารบรรณที&มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื&อง
2 ควบคุมและดูแลการบริ หารความเสี& ยงด้านการเงิน เช่น วาง
แผนการจัดเตรี ยมเงินบําเหน็จชดเชยระยะยาว ด้านพัสดุ และ
สํารวจพัสดุท1 งั หมดของคณะเพื&อให้ใช้พสั ดุที&ยงั ใช้ได้อย่าง
คุม้ ค่า จัดจําหน่ายพัสดุที&ใช้ไม่ได้แล้ว
3 ดําเนินการบรรจุบุคลากรสายวิชาการตามความต้องการของ
หน่วยงาน สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ได้ศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญญาเอก และส่งเสริ มให้อาจารย์ขอตําแหน่งทางวิชาการใน
ระดับที&สูงขึ1น
4 ดําเนินการบริ หารจัดการอาคารมหาจักรี สิรินธร เตรี ยมจัดหา
และติดตั1งพัสดุอปุ กรณ์ในอาคาร

5 จัดประเมินการทํางานและสํารวจภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารทุก
ระดับของคณะ
6 จัดทําเกณฑ์การประเมินการปฏิบตั ิงานของบุคลากรของคณะ
อักษรศาสตร์อย่างเป็ นรู ปธรรม
7 พัฒนารักษาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีประสิ ทธิภาพ ส่งเสริ ม
ให้เกิดความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานและสร้างเสริ มความ
สามัคคีในกลุ่มบุคลากร
ฝ่ ายวางแผนและพัฒนา
นโยบาย/กิจกรรม
1 จัดทํางบประมาณตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
2 ติดตามและประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของการใช้
งบประมาณ รวมทั1งวิเคราะห์การประหยัด งบประมาณ
3 กํากับและดูแลแผนอัตรากําลังเพือ& รองรับการเปลี&ยนแปลงใน
อนาคต

แผน
ตลอดปี

ผล
ตลอดปี

ต.ค.-พ.ย.
54,
ก.ย.55

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ได้ดาํ เนินการอย่างต่อเนื&อง เช่น ปรับปรุ ง
เอกสารรายงานการเงินประจําเดือนเพื&อเสนอ
คณะกรรมการบริ หารคณะ
ต.ค.-พ.ย. ได้ดาํ เนินการจัดเตรี ยมเงินบําเหน็จชดเชยระยะ
54,
ยาวแล้ว
ก.ย.55

ตลอดปี

ตลอดปี

ตลอดปี

ตลอดปี

แผน
พ.ย.-54

ผล
ต.ค.-54
ต.ค.-54

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ประชุม เมื&อเดือนตุลาคม 2554
ประชุมจัดทํางบ

ม.ค.-55

ดําเนินการแล้วทุก 4 ปี ทําเมื&อ มกราคม 2555

ดําเนินการต่อเนื&องตลอดทั1งปี

ได้ติดตั1งพัสดุอปุ กรณ์ในอาคารเรี ยบร้อยแล้ว
และได้ติดตามการใช้งานของพัสดุอุปกรณ์
เหล่านี1เพื&อให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิ ทธิภาพ
อย่างต่อเนื&อง
ก.พ.-55 ก.พ.-55 จัดทําประเมินผลการบริ หารงานของผูบ้ ริ หาร
คณะ
มิ.ย.-ก.ค. มิ.ย.-ก.ค. ได้จดั ทําเกณฑ์การประเมินการปฏิบตั ิงานของ
55
55
บุคลากรของคณะอักษรศาสตร์แล้ว
มี.ค.54, เม.ย.-พ.ค. จัดสัมมนาบุคลากรทั1งอาจารย์และเจ้าหน้าที&
พ.ค.55
55

ต.ค.54,
ม.ค.55,
เม.ย.55,
ก.ค.55

นโยบาย/กิจกรรม
4 รายงานและดูแลความถูกต้องเหมาะสมของตัวชี1วดั ต่าง ๆ ที&ส่ง
ให้มหาวิทยาลัย ตลอดจนรายงานให้ผบู ้ ริ หารทุกระดับของ
คณะทราบและเข้าใจความสําคัญของตัวชี1วดั ต่าง ๆ
5 ส่งเสริ มและสนับสนุนการจัดกิจกรรมบริ การวิชาการของ
ศูนย์บริ การวิชาการ ภาควิชาและหน่วยงาน
6 พัฒนาความร่ วมมือระหว่างศูนย์บริ การวิชาการกับองค์กรและ
หน่วยงานภายนอกทั1งในระดับชาติและระดับนานาชาติในการ
จัดกิจกรรมบริ การวิชาการ
7 วิเคราะห์และประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของการ
ดําเนินงานศูนย์บริ การวิชาการ
8 ปรับปรุ งการดําเนินงานศูนย์บริ การวิชาการ
ฝ่ ายวิชาการ
นโยบาย/กิจกรรม
1 พัฒนาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต และ
ดุษฎีบณ
ั ฑิตทุกหลักสูตรเป็ นแบบเน้นผลการ
เรี ยนรู ้ให้เสร็ จภายในปี การศึกษา 2554

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

ผล

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ ดําเนินการหลังปิ ดแต่ละไตรมาส
หลังปิ ดแต่
ละไตรมาส

พ.ย.-54

ส.ค.-54

ดําเนินการแล้วเมื&อเดือนสิ งหาคม 2554

พ.ย.-54

ส.ค.-54

ดําเนินการแล้วเมื&อเดือนสิ งหาคม 2554

ส.ค.-55

ส.ค.-54

ดําเนินการแล้วเมื&อเดือนสิ งหาคม 2554

ส.ค.-55

ส.ค.-54

ดําเนินการแล้วเมื&อเดือนสิ งหาคม 2554

แผน
ต.ค.54ก.พ.55
มิ.ย.55ก.ค.55

ผล
ต.ค.54ก.พ.55
มิ.ย.55ก.ค.55

2 พัฒนาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตเป็ นแบบ
เน้นผลการเรี ยนรู ้ให้เสร็ จภายในปี การศึกษา
2555

ตลอดปี

ตลอดปี

3 ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรตาม
มาตรฐาน CU-CQA อย่างต่อเนื&อง

พ.ค.55มิ.ย.55

พ.ค.55มิ.ย.55

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
ที&ได้รับการพัฒนาหลักสูตรเป็ นแบบเน้นผลการเรี ยนรู ้ ปี
การศึกษา 2554 รายละเอียดดังนี1
1. ดําเนินการแล้ว จํานวน 26 หลักสูตร (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ)
2. อยูร่ ะหว่างดําเนินการ จํานวน 3 หลักสูตร
2.1 หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วรรณคดี เปรี ยบเทียบ
2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา พุทธ
ศาสน์ศึกษา
2.3 หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวรรณดี
และวรรณคดีเปรี ยบเทียบ
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตที&ได้รับการพัฒนาหลักสูตร
เป็ นแบบเน้นผลการเรี ยนรู ้ ปี การศึกษา 2555 อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการ 2 หลักสูตร รายละเอียดดังนี11. หลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิต2. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา ภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาควิชา/สาขาวิชาได้ดาํ เนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
ตามมาตรฐาน CU-CQA จํานวน 27 หลักสูตร

นโยบาย/กิจกรรม
4 ดําเนินการหลักสูตรเกียรตินิยมอย่างต่อเนื&อง

แผน
ตลอดปี

ผล
ตลอดปี

5 ส่งเสริ มให้พฒั นาหลักสูตรระดับปริ ญญาโทและ
เอกให้เป็ นหลักสูตรต่อเนื&อง

ต.ค.54พ.ย.54

ต.ค.54พ.ย.54

6 ส่งเสริ มให้พฒั นาหลักสูตรปริ ญญาตรี และโทให้
เป็ นหลักสูตรต่อเนื&อง
7 สนับสนุนให้เพิ&มจํานวนรายวิชาที&ใช้ E-Learning
อย่างต่อเนื&อง

ต.ค.54พ.ย.54
ตลอดปี

8 ส่งเสริ มให้อาจารย์ผลิตสื& อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์เพิ&มขึ1นโดยจัดอบรมและให้ทุน
สนับสนุนการผลิต

ตลอดปี

9 สนับสนุนให้มีการแลกเปลี&ยนนิสิตนักศึกษากับ
สถาบันในต่างประเทศเพิ&มขึ1น

ตลอดปี

10 สนับสนุนให้นิสิตส่งผลงานเข้าประกวดใน
ระดับชาติและนานาชาติเพิ&มขึ1น

ต.ค.54ม.ค.55
มี.ค.55,
พ.ค.55,
ก.ย.55

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ในปี การศึกษา 2555 นิสิตที&เข้าศึกษาในโปรแกรมเกียรติ
นิยม มีจาํ นวน 10 คน เป็ นนิสิตรุ่ นที& 8 รวมนิสิตโปรแกรม
เกียรตินิยมรุ่ นที& 6 - รุ่ นที& 8 จํานวนทั1งหมด 25 คน และ
นิสิตรุ่ นที& 5 จํานวน 5 คน ได้สาํ เร็ จการศึกษาในภาคปลาย
ปี การศึกษา 2554 รายละเอียดตามเอกสารที&แนบมาพร้อมนี1
ฝ่ ายวิชาการส่งเสริ มให้ภาควิชา/สาขาวิชาพัฒนาหลักสูตร
ระดับปริ ญญาโทและเอกให้เป็ นหลักสูตรต่อเนื&อง จํานวน 1
หลักสูตร คือหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
ไม่ได้ดาํ เนินการ

ไม่ได้
ดําเนินการ
ตลอดปี ฝ่ ายวิชาการสนับสนุนให้ภาควิชา/สาขาวิชาจัดทําสื& อการ
สอนในรายวิชาที&มีการจัดการเรี ยนการสอนที&ใช้ E-Learning
ปี การศึกษา 2554จํานวน 151 รายวิชารายละเอียดดงนี1 ภาค
การศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย จํานวน 130 รายวิชา
ภาคฤดูร้อน จํานวน 1 รายวิชา และหลักสูตรนานาชาติ
จํานวน 20 รายวิชา
ตลอดปี ฝ่ ายวิชาการส่งเสริ มให้อาจารย์ผลิตสื& อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ทุนสนับสนุนการผลิตสื& อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 12,000 บาท (หนึ&งหมื&นสองพันบาท
ถ้วน) รายละเอียดดังนี1
1. รายวิชา 2205475 วิธีการวิเคราะห์เชิงพื1นที&
2. รายวิชา 2205334 ภูมิศาสตร์กบั การจัดการทรัพยากร การ
ท่องเที&ยว
3. รายวิชา 2205478 ภูมิศาสตร์ภูมิภาค
4. รายวิชา 2202234 การศึกษาวรรณกรรมอังกฤษเบื1องต้น
ตลอดปี ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2554 - ภาคการศึกษาต้น
ปี การศึกษา 2555 มีนิสิตได้รับทุนไปต่างประเทศ/เข้าร่ วม
กิจกรรมระดับนานาชาติ จํานวน 53 คน รายละเอียดตาม
เอกสารที&แนบมาพร้อมนี1
ต.ค.54- ฝ่ ายวิชาการสนับสนุนให้นิสิตส่งผลงานเข้าประกวดใน
ม.ค.55 ระดับชาติและนานาชาติ รายละเอียดตามเอกสารที&แนบมา
มี.ค.55, พร้อมนี1
พ.ค.55,
ก.ย.55

นโยบาย/กิจกรรม
11 จัดกิจกรรมของหอพระไตรปิ ฎกนานาชาติอย่าง
ต่อเนื&อง

แผน
ตลอดปี

ผล
ตลอดปี

12 จัดกิจกรรมวิชาการที&สอดคล้องกับสภาพสังคม

ตลอดปี

13 จัดกิจกรรมวิชาการที&เสริ มสร้างบรรยากาศความ
เป็ นนานาชาติ
14 ร่ วมมือกับศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์จดั
กิจกรรมส่งเสริ มให้นิสิตและอาจารย์ใช้
ประโยชน์จากศูนย์ฯ เพื&อพัฒนาศักยภาพด้าน
วิชาการอย่างต่อเนื&อง

ส.ค.-55

ไม่ได้
ดําเนินการ
ไม่ได้
ดําเนินการ
ไม่ได้
ดําเนินการ

1
2

3
4

มิ.ย.55,
ส.ค.55

ฝ่ ายวิจยั
นโยบาย/กิจกรรม
ส่งเสริ มและให้ทุนสนับสนุนการผลิตงานวิจยั ตํารา เอกสารคํา
สอน และเอกสารประกอบการสอน
สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์อื&น ๆ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการศึกษาร่ วมที&เป็ นนโยบาย
มหาวิทยาลัยและคณะ
สนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอกในกรณี
ที&อาจารย์มีความพร้อม
จัดอบรมและให้ความรู ้ในหัวข้อต่อไปนี1

4.1 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั
4.2 การขอทุนวิจยั ทั1งภายในคณะ ภายนอกคณะ และภายนอก
มหาวิทยาลัย

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ปี งบประมาณ 2555 หอพระไตรปิ ฎกนานาชาติ ดําเนินกิจกรรม
ต่างๆ รายละเอียดดังนี1
1. ออกอากาศวิทยุจุฬาฯ รายการต่างๆ ดังนี1 1.1 สยามสติ 1.2
ศาสน์สร้างสุ ข 1.3 หยิบมาถก ยกมาคุย 1.4 เสวนาวันพฤหัสบดี
2. เปิ ดสอนรายวิชา 2200330 พระไตรปิ ฎกกับวิถีชีวติ
3. จัดบรรยายพิเศษให้แก่หน่วยงานต่างๆ และรายวิชาต่างๆ
รายละเอียดตามเอกสารที&แนบมาพร้อมนี1

ไม่ได้ดาํ เนินการ
ไม่ได้ดาํ เนินการ
ไม่ได้ดาํ เนินการ

แผน
ตลอดปี

ผล
ตลอดปี

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ฝ่ ายวิจยั มีการสนับสนุนทุนวิจยั ตลอดปี

ตลอดปี

ตลอดปี

ฝ่ ายวิจยั มีการสนับสนุนทุนวิจยั ตลอดปี

ตลอดปี

ตลอดปี

ฝ่ ายวิจยั มีการสนับสนุนทุนวิจยั ตลอดปี

มี.ค.-55
ตลอดปี

เม.ย.55- การบรรยายและการสาธิตเรื& อง "แนะนําการใช้
พ.ค.55 iPad" (จัดตามคําขอของอาจารย์หลายท่าน
หลังจากที&ได้ฟังการบรรยายและการสาธิตการ
จัดทํา eBook ในการสัมมนาอาจารย์ของคณะใน
เดือนเมษายน 2555) พฤ. 31 พ.ค. 55 เวลา 9.3011.30 ที&หอ้ งประชุม 707 อาคารบรมราชกุมารี
จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม นิสิต บัณฑิตศึกษา 10 อาจารย์ 8
ตลอดปี ฝ่ ายวิจยั มีการสนับสนุนทุนวิจยั ตลอดปี
ตลอดปี

ฝ่ ายวิจยั มีการสนับสนุนทุนวิจยั ตลอดปี

นโยบาย/กิจกรรม
4.3 การตีพิมพ์ผลงานวิจยั ทั1งระดับชาติและนานาชาติ

แผน
ตลอดปี

5 สร้างบรรยากาศเพื&อก่อให้เกิดความตื&นตัวในการทําวิจยั

ผล
ตลอดปี

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
มีอาจารย์ตีพิมพ์นานาชาติ 4 คน

ตลอดปี

ฝ่ ายวิจยั มีการสนับสนุนทุนวิจยั ตลอดปี
อาศรมวิจยั เรื& อง "บทบาทของรพินทรนาถ
ตะกอร์, สวามี สัตยานันทปุรี และสุภาส จันทร
โพส ในความสัมพันธ์ระหว่างไทย-อินเดีย"
พฤ. 8 มี.ค. 55 เวลา 12:00-13:30 น. ที&หอ้ ง
ประชุม 707 อาคารบรมราชกุมารี จํานวน
ผูเ้ ข้าร่ วม นิสิต 4 อาจารย์ 4
อาศรมวิจยั เรื& อง "การตีพิมพ์หนังสื อกํากับ
สํานักพิมพ์ระดับนานาชาติ" พฤ. 29 มี.ค. 55
เวลา 16.00-18.00 น. ณ ห้อง 707 อาคารบรม
ราชกุมารี มีอาจารย์เข้าร่ วม 10 คน
ฝ่ ายวิจยั มีการสนับสนุนทุนวิจยั ตลอดปี

5.1 จัดเสวนา “อาศรมวิจยั

ต.ค54ส.ค.55

5.2 จัดการบรรยายและการประชุมเชิงปฏิบตั ิการในหัวข้อต่างๆ

ต.ค.54ส.ค.55

มี.ค55,
พ.ค.-มิ.ย.
55
พ.ค.55ส.ค.55

ต.ค.54ส.ค.55
ตลอดปี

ต.ค.54ส.ค.55
ตลอดปี

ตลอดปี

ตลอดปี

ฝ่ ายวิจยั มีการสนับสนุนทุนวิจยั ตลอดปี

ตลอดปี

ตลอดปี

ฝ่ ายวิจยั มีการสนับสนุนทุนวิจยั ตลอดปี

6 สนับสนุนให้อาจารย์ร่วมกันผลิตและตีพิมพ์บทความวิจยั
ร่ วมกับนิสิต
7 สนับสนุนการจัดตั1งและการดําเนินงานหน่วยปฏิบตั ิการวิจยั
(RU) และศูนย์เชี&ยวชาญเฉพาะทาง (CE)
8 เผยแพร่ ข่าวสารเกี&ยวกับการจัดการประชุมทั1งในและนอก
ประเทศ
9 จัดพิมพ์วารสารอักษรศาสตร์ 2 ฉบับ

10 ปรับปรุ งวารสารอักษรศาสตร์ให้ได้มาตรฐานของสํานักงาน
เม.ย.-ก.ย.
คณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติและปรับปรุ งให้ได้มาตรฐาน
55
เพียงพอที&จะได้รับการบรรจุในฐานข้อมูลวารสาร SCOPUS ได้
11 จัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และจัดพิมพ์ผลงานชุด
ตลอดปี
บรมราชกุมารี อกั ษรา-นุรักษ์และอักษรศาสตร์บรมราชกุมารี
12 จัดการความรู ้ที&ได้จากอาจารย์ที&มีประสบการณ์สูงเรื& องการวิจยั มี.ค.-พ.ค.
55

13 สนับสนุนทุนการเสนอผลงานวิจยั ในที&ประชุมระดับนานาชาติ

ต.ค.54ส.ค.55

ฝ่ ายวิจยั มีการสนับสนุนทุนวิจยั ตลอดปี

เม.ย.-ก.ย. ฝ่ ายวิจยั มีการสนับสนุนทุนวิจยั ตลอดปี
55
ตลอดปี

ฝ่ ายวิจยั มีการสนับสนุนทุนวิจยั ตลอดปี

มี.ค.-พ.ค. อาศรมวิจยั เรื& อง "การขอกําหนดตําแหน่งทาง
55
วิชาการระดับศาสตราจารย์" พฤ. 22 มี.ค. 55
เวลา 12.00-14.00 น. ณ ห้อง 707 อาคารบรม
ราชกุมารี มีอาจารย์เข้าร่ วม 14 คน
ต.ค.54- ฝ่ ายวิจยั มีการสนับสนุนทุนวิจยั ตลอดปี
ส.ค.55

1

2
3

4

ฝ่ ายวิรัชกิจ
นโยบาย/กิจกรรม
สร้างเครื อข่ายความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศ สนับสนุนและ
เผยแพร่ ชื&อเสี ยงของคณะให้เป็ นที&รู้จกั และยอมรับ ในระดับ
นานาชาติ
สร้างและกระชับความสัมพันธ์รวมทั1งจัดกิจกรรมร่ วมกับ
สถานทูต และองค์กรนานาชาติตา่ งๆ ทั1งในและนอกประเทศ
ส่งเสริ มและสนับสนุนให้มีความร่ วมมือทางวิชาการ จัดทําและ
ต่อสัญญาความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย จัดโครงการ
แลกเปลี&ยนอาจารย์และนิสิตกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร และกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย
โดยจัดทําจดหมายข่าวภาษาอังกฤษเผยแพร่ แก่อาจารย์ท1 งั ชาว
ไทยและชาวต่างประเทศของคณะ

แผน
ตลอดปี

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

ผล
ตลอดปี

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
สร้างความสัมพันธ์ที&ดีกบั องค์กรระหว่าง
ประเทศ/สถานทูต อย่างสมํ&าเสมอ

พ.ย.54-ก.ย. จัดงานสัปดาห์วฒั นธรรมกับสถานทูต
55
ประเทศต่างๆ ตลอดทั1งปี
ตลอดปี
ดําเนินการอย่างสํ&าเสมอ

ธ.ค.54,
มิ.ย.55,
ส.ค.-ก.ย.55

5 ส่งเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างอาจารย์ชาวไทยและชาว
ต.ค.-54
ก.ย.-55
ต่างประเทศ โดยจัดให้มีกิจกรรมร่ วมกันและจัดให้ผบู ้ ริ หารคณะ
หัวหน้าภาค หัวหน้าศูนย์และหลักสูตรที&เกี&ยวข้องพบปะพูดคุย
และสังสรรค์กบั อาจารย์ ชาวต่างประเทศของคณะ
6 ส่งเสริ มและสนับสนุนให้อาจารย์ชาวต่างประเทศได้มีส่วนร่ วม ก.ค.-ส.ค.55 พ.ย.54-มี.ค.55,
ก.ค.-ส.ค.55
ในกิจกรรมต่างๆของคณะ
7 สนับสนุน ส่งเสริ ม และเผยแพร่ หลักสูตรนานาชาติของคณะ
ตลอดปี
ตลอดปี
ทั1งในระดับบัณฑิตศึกษา มหาบัณฑิตและดุษฎีบณ
ั ฑิต
8 จัดบรรยาย ประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื&อส่งเสริ ม มี.ค.-55
มี.ค.-55
ความเป็ นนานาชาติ โดยร่ วมมือกับฝ่ ายวิชาการ ฝ่ ายวิจยั
9 ส่งเสริ มและสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการและวิจยั
ก.ย.-55
ไม่ได้
ในระดับนานาชาติ โดยร่ วมมือกับฝ่ าย วิชาการ ฝ่ ายวิจยั
ดําเนินการ
10 ส่งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมนานาชาติของนิสิต
ก.ค.-55
ตลอดปี
11 จัดกิจกรรมเตรี ยมความพร้อมสําหรับนิสิตในการศึกษาต่อ
ส.ค.-55
ส.ค.-55
ต่างประเทศหรื อทํางานในองค์กรระหว่างประเทศโดยร่ วมมือ
กับฝ่ ายกิจการนิสิต
12 ร่ วมมือกับหลักสูตรนานาชาติระดับปริ ญญาบัณฑิตจัดกิจกรรม
ก.ค.-55
ก.ค.-ส.ค.55
วิชาการและศิลปวัฒนธรรมรวมทั1งจัดกิจกรรมพบผูป้ กครอง
นิสิตแรกเข้าศึกษาในหลักสูตร
13 สนับสนุน ร่ วมมือและอํานวยความสะดวกให้กบั ภาควิชาต่างๆ
ตลอดปี
ตลอดปี
ในการติดต่อกับต่างประเทศและในการจัดกิจกรรมส่งเสริ ม
ความเป็ นนานาชาติ

จัดทําข่าว Aksara เผยแพร่ คณาจารย์ไทย/
ต่างชาติ

ให้คณาจารย์ต่างประเทศเป็ น
คณะกรรมการชุดต่างๆ

เชิญคณาจารย์ต่างประเทศเข้าร่ วม
กิจกรรมต่างๆ ของคณะ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติอย่าง
สมํ&าเสมอ
จัดงานประชุมนานาชาติ
ดําเนินการอย่างสมํ&าเสมอ
จัดการบรรยายพิเศษเรื& องทุน ก.พ. ทุนฟุล
ไบร์ท และทุนออสเตรเลีย
หลักสูตรนานาชาติจดั งานปฐมนิเทศนิสิต
ใหม่ โดยให้ผปู ้ กครองมีส่วนร่ วม
ดําเนินการอย่างสมํ&าเสมอ

นโยบาย/กิจกรรม
14 เผยแพร่ ขอ้ มูลกิจกรรมและความก้าวหน้าของคณะบนเว็บไซต์
15 ประสานงานกับสํานักงานวิรัชกิจและหน่วยงานต่างๆใน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื&อส่งเสริ มความเป็ นนานาชาติของคณะ
ฝ่ ายกิจการนิสิต
นโยบาย/กิจกรรม
1 จัดหรื อส่งเสริ มให้กรรมการนิสิตอักษร
ศาสตร์(ก.อศ.) จัดกิจกรรมต่างๆให้แก่นิสิต
ในด้านต่อไปนี1
ปริ ญญาตรี 5 ด้าน บัณฑิตศึกษา 2 ด้าน
1.1 ด้านวิชาการ
1.2 ด้านกีฬา

แผน
ตลอดปี
ตลอดปี

แผน

ผล

พ.ย.-54
ส.ค.-55

พ.ย.-54
ส.ค.-55

1.3 ด้านบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสภาพ
สิ& งแวดล้อม
1.4 ด้านนันทนาการ

ต.ค.54,
พ.ค.55
มิ.ย.-55

ต.ค.54,
พ.ค.55
มิ.ย.-55

1.5 ด้านศิลปวัฒนธรรม
1.6 ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

พ.ย.-54
มิ.ย.-55

พ.ย.-54
มิ.ย.-55

2 จัดกิจกรรมส่งเสริ มคุณลักษณะบัณฑิตที&พึง
ประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ย.-54

พ.ย.-54

3 ส่งเสริ มหรื อจัดกิจกรรมที&เสริ มสร้าง
บรรยากาศความเป็ นนานาชาติ

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

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

4 จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจเกี&ยวกับการเรี ยน
และการใช้ชีวติ ในคณะอักษรศาสตร์ให้แก่
ผูป้ กครองนิสิตใหม่เพื&อประโยชน์ของนิสิต

ผล
ตลอดปี
ตลอดปี

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ดําเนินการอย่างสมํ&าเสมอ
ดําเนินการอย่างสมํ&าเสมอ

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ฝ่ ายกิจการนิสิตส่งเสริ มให้กรรมการนิสิต อักษรศาสตร์
(ก.อศ.) จัดกิจกรรมต่างๆให้แก่นิสิตในด้านต่างๆ ตลอดปี

ฝ่ ายกิจการนิสิตจัดกิจกรรมส่งเสริ มคุณลักษณะบัณฑิตที&พึง
ประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรายละเอียดตามเอกสารที&
แนบมาพร้อมนี1
ฝ่ ายกิจการนิสิตจัดกิจกรรมที&เสริ มสร้างบรรยากาศความเป็ น
นานาชาติ คือ โครงการมิตรภาพไร้พรมแดน รายละเอียดดังนี1
1. วันที& 9 สิ งหาคม 2555 (ชาวต่างชาติ 20 คน นิสิตไทย 5 คน)
2. วันที& 13 กันยายน 2555 (ชาวต่างชาติ 50 คน นิสิตไทย 10 คน)
3. วันที& 18 ตุลาคม 2555 (ชาวต่างชาติ 10 คน นิสิตไทย 5 คน)
ฝ่ ายกิจการนิสิตจัดงาน "ชมอักษรฯ" (งานพบผูป้ กครองนิสิตใหม่)
ประจําปี การศึกษา 2555 เมื&อวันที& 27 พฤษภาคม 2555 ณ ห้อง 503
อาคารบรมราชกุมารี เพื&อสร้างความเข้าใจเกี&ยวกับการเรี ยนและ
การใช้ชีวติ ในคณะอักษร-ศาสตร์ให้แก่ผปู ้ กครองนิสิตใหม่

นโยบาย/กิจกรรม
แผน
ผล
5 ส่งเสริ มให้นิสิตสํานึกในสิทธิและหน้าที&ของ ม.ค.ก.พ.55, ม.ค.ก.พ.55,
ตน
มิ.ย.55,
มิ.ย.55,
ก.ย.55
ก.ย.55

6 จัดสรรทุนการศึกษาและรางวัลแก่นิสิต
7 จัดหาทุนการศึกษาเพิ&มให้แก่นิสิตที&เรี ยนดี
และขาดแคลน
8 ส่งเสริ มและจัดกิจกรรมเพื&อพัฒนาศิษย์เก่า
9 ส่งเสริ มให้นิสิตทํางานพิเศษและฝึ กงาน

ฝ่ ายประกันคุณภาพ
นโยบาย/กิจกรรม
1 กํากับและดูแลการประกันคุณภาพของคณะ
ให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย ทั1งในภารกิจหลักและใน
กระบวนการสนับสนุน
2 ประสานงานการตรวจสอบคุณภาพภายใน
ของมหาวิทยาลัย และเตรี ยมการรับการ
ตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ฝ่ ายกิจการนิสิตส่งเสริ มให้นิสิตสํานึกในสิ ทธิและหน้าที&ของตน
รายละเอียดดังนี1
i.การเลือกตั1งคณะกรรมการนิสิตอักษรศาสตร์ (ก.อศ.) ปี
การศึกษา jkkkเมื&อวันที& i มีนาคม jkkk
j.การเลือกตั1งกรรมการในองค์การบริ หารสโมสรนิสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี การศึกษา jkkk วันที& i มีนาคม jkkk
l.การเลือกตั1งสมาชิกสามัญสภานิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี
การศึกษา jkkk เมื&อวันที& i มีนาคม jkkk
m.การเลือกตั1งซ่อมคณะกรรมการนิสิตอักษรศาสตร์ (ก.อศ.) ปี
การศึกษา jkkk เมื&อวันที& jn มิถุนายน jkkk
ตลอดปี
ตลอดปี ฝ่ ายกิจการนิสิตจัดสรรทุนการศึกษาและให้รางวัลแก่นิสิต
รายละเอียดตามเอกสารที&แนบมาพร้อมนี1
ต.ค.54ต.ค.54- ฝ่ ายกิจการนิสิตจัดหาทุนการศึกษาเพิ&มให้แก่นิสิตที&เรี ยนดีและ
มี.ค.55,มิ.ย.- มี.ค.55,มิ.ย.- ขาดแคลนรายละเอียดตามเอกสารที&แนบมาพร้อมนี1
ก.ย.55
ก.ย.55
พ.ย.-54

พ.ย.-54

ฝ่ ายกิจการนิสิตจัดกิจกรรมเพื&อพัฒนาศิษย์เก่า รายละเอียดตาม
เอกสารที&แนบมาพร้อมนี1
ต.ค.54,
ต.ค.54, ฝ่ ายกิจการนิสิตส่งเสริ มให้นิสิตฝึ กงาน รายละเอียดตามเอกสารที&
มี.ค.-พ.ค.55 มี.ค.-พ.ค.55 แนบมาพร้อมนี1

แผน
ตลอดปี

ผล
ตลอดปี

ต.ค.54ส.ค.55

ต.ค.54ส.ค.55
มิ.ย. 55
ส.ค. 55

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
กํากับดูแลระบบร้องเรี ยน ที&ส่งมาทางตูร้ ับเรื& องร้องเรี ยนทุก
สัปดาห์ และเรื& องที&ส่งมา E-mail อย่างสมํ&าเสมอตลอดปี เก็บ
ข้อมูลระบบ CU-QA 84 รวมถึงการกํากับดูแลให้มีการตรวจ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที&กาํ หนด
ประสานงานและดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพตลอดปี
สําหรับ
-การตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 สมศ. 11-15 มิ.ย. 55
-การตรวจประเมินคุณภาพภายใน สกอ. ปี การศึกษา 2554 เมื&อ
17 ส.ค. 55

นโยบาย/กิจกรรม
3 เป็ นศูนย์รวมข้อมูลแสดงผลการดําเนินงาน
ของคณะในทุกด้านเพื&อใช้เป็ นข้อมูลพื1นฐาน
ในการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนา

4 จัดทําและเผยแพร่ รายงานคุณภาพประจําปี
ของคณะ

5 พัฒนาความรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพแก่
บุคลากรของคณะ
6 พัฒนาระบบประกันคุณภาพและระบบ
บริ หารความเสี& ยงของคณะ
7 สร้างบุคลากรคณะอักษรศาสตร์เพื&อสามารถ
เป็ นผูต้ รวจสอบคุณภาพ (Auditors) อย่าง
ต่อเนื&อง
8 พัฒนาระบบการจัดการความรู ้ในองค์กร

แผน
ตลอดปี

ผล
ตลอดปี

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
รวบรวมข้อมูลในทุกด้าน เช่น บริ การวิชาการ กรรมการ
วิชาการ/กรรมการวิชาชีพ กิจกรรม การจัดประชุม/สัมมนา
อาจารย์-เจ้าหน้าที&เข้าร่ วมประชุม/อบรม การจัดการเรี ยนการ
สอน วิจยั และผลงานวิชาการ วิรัชกิจ รางวัลที&ได้รับ
กระบวนงานที&ได้รับการปรับปรุ ง กิจกรรมที&มีการแลกเปลียน
เรี ยนรู ้ ฯลฯ ซึ&งข้อมูลเหล่านี1 ใช้ประกอบการจัดทําแผนกลยุทธ์
การตั1งค่าเป้ าหมายตัวชี1วดั ต่างๆ ใช้ในการวิเคราะห์จุดเด่น จุด
แข็ง จุดอ่อนของคณะฯ นําเสนอในการตรวจประเมินคุณภาพ
และในโอกาสที&คณะผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัยมาเยีย& มคณะ
อักษรศาสตร์ เมื&อ ส.ค. 55
ต.ค.54ต.ค.54- รวบรวมข้อมูลและจัดทํารายงานคุณภาพประจําปี ทั1งนี1
ม.ค.55
มิ.ย.55 เนื&องจากเหตุการณ์น1 าํ ท่วมในช่วงปลายปี 2554 ข้อมูลที&ได้รับจึง
อาจไม่ครบสมบูรณ์ จึงได้ให้ส่วนงานต่างๆตรวจสอบข้อมูล
ใหม่ และจัดทํารายงานคุณภาพได้สาํ เร็ จเมื&อ 30 มิถุนายน 2555
เม.ย.-พ.ค. 26-ก.ค.- อบรมการจัดทํา SAR ภาควิชา วันที& 26 กรกฎาคม 2555 มีผู ้
55
55
อบรม เป็ นอาจารย์ 6 คน เจ้าหน้าที& 21 คน
ต.ค.-พ.ย. ต.ค.-พ.ย. วิเคราะห์ประเด็นความเสี& ยงและจัดทําแผนบริ หารความเสี& ยงฯ
54, มี.ค. 54, มี.ค. ในช่วงต้นปี งบประมาณ และติดตามการบริ หารจัดการความ
55, ก.ย.55 55, ต.ค.55 เสี& ยงในเดือน มีนาคม 2555 และ ตุลาคม 2555
มี.ค.-55
ในปี นี1 ไม่มีโครงการอบรมผูต้ รวจสอบคุณภาพ (Auditor)

ตลอดปี

ตลอดปี

จัดทําแผนการจัดการความรู ้ และรวบรวมประเด็นความรู ้ทาง
เว็บไซต์คณะฯ ที& http://www.arts.chula.ac.th/faculty/KM.html
ในปี งบประมาณ 55 นี1 รวบรวมประเด็นความรู ้ได้ 4 เรื& อง

ผลการดําเนินงานคณะกรรมการบริหารคณะอ ักษรศาสตร์ ปี งบประมาณ 2555
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 ได ้มีการประชุมรวม 21 ครัง้
มีเรือ
่ งอนุมัตโิ ดยการเวียน 22 ครัง้ มีรายละเอียดดังนี้

หมวด
บริหารบุคคล
บริหาร
การเงิน
บริการวิชาการ
วางแผนและงบประมาณ
วิจัย
วิชาการ
ิ
นิสต
ประกันคุณภาพ
รวม

จํานวนวาระ
ในการ
ประชุม
กรรมการ

่ ง
จํานวนเรือ
จากการ
อนุมัตโิ ดย
การเวียน

88
219
94
30
8
22
172
28
12
673

7
21
7
4
7
62
4
1
113

รวม
95
240
101
34
8
29
234
32
13
786

หากจําแนกวาระต่างๆตามเรือ
่ ง มีรายละเอียดดังนี้

เรือ
่ ง
บริหารบุคคล
การจ ้าง/บรรจุอาจารย์

จํานวนวาระ
ในการ
ประชุม
กรรมการ
บริหารฯ

จํานวนเรือ
่ ง
จากการ
อนุมัตโิ ดย
การเวียน

รวม

88
18

7
3

95
21

การจ ้าง/บรรจุอาจารย์เจ ้าหน ้าที่
การจ ้าง/บรรจุเจ ้าหน ้าที่

5

0

5

10

4

14

อาจารย์ชาวต่างประเทศ

32

0

32

ภาระงาน/การประเมิน

10

0

10

สวัสดิการ

8

0

8

บริหารงานบุคคลอืน
่ ๆ

5

0

5

บริหาร
บริหารอาคาร/ทรัพยากร

219
8

21
0

240
8

12

3

15

Present paper /
พัฒนาบุคลากร

รายละเอียด

ต่อสัญญาอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย ต่อสัญญา/จ ้างอาจารย์
หลังเกษี ยณ อนุมัตต
ิ ําแหน่งอาจารย์ ปรับวุฒอ
ิ าจารย์ และบรรจุ
อาจารย์สําเร็จ 3 ท่าน
อนุมัตโิ ดยการเวียน
อนุมัตต
ิ ําแหน่งอาจารย์ 2 คน
ต่อสัญญา บรรจุ พนม. สายวิชาการและสายสนับสนุน รวม 13
ราย
ขออนุมัตจ
ิ ้าง อนุมัตก
ิ รอบ และบรรจุบค
ุ คลเป็ นพนักงาน
มหาวิทยาลัย 2 คน
อนุมัตจ
ิ ากการเวียน
บรรจุเจ ้าหน ้าที่ 2 คน ต่อสัญญา 4 คน
อนุมัตก
ิ ารจ ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ
อนุมัตผ
ิ ลการประเมินผลการปฎิบัตงิ านของลูกจ ้างชัว่ คราวชาว
ต่างประเทศทุก 6 เดือน
อนุมัตก
ิ ารต่อสัญญาจ ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ
อนุมัตค
ิ า่ ตอบแทนประสบการณ์วช
ิ าการ/ค่าเช่าบ ้าน
ภาระงานออนไลน์ การประเมินอาจารย์-เจ ้าหน ้าที่ การขึน
้ เงินเดือน
ข ้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
การลาคลอดบุตร สวัสดิการอาจารย์ชาวต่างประเทศและการเพิม
่
ค่าตอบแทนประสบการณ์ให ้แก่อาจารย์ชาวต่างประเทศ อนุมัตเิ บิก
จ่ายเงินโครงการประกันชีวต
ิ -อุบัตเิ หตุ-สุขภาพแบบกลุม
่ การจ่าย
บําเหน็ จชดเชยให ้แก่พนักงานวิสามัญ
การพิจารณาอัตราว่าง การปรับปรุงอัตรากําลัง ระเบียบว่าด ้วยการ
เปลีย
่ นสถานภาพฯ หลักเกณฑ์สําหรับบุคลากรทีไ่ ปปฏิบัตงิ านที่
หน่วยงานภายนอก
การบริหารจัดการอาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร การปรับปรุงอาคารมหา
วชิราวุธและศูนย์สารนิเทศ การปรับปรุงภูมท
ิ ัศน์รอบบริเวณคณะ
อักษรศาสตร์ การจัดการเปลีย
่ นคอมพิวเตอร์สําหรับเช่า
อนุมัตท
ิ น
ุ สนับสนุนค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศเพือ
่ ไปเสนอ
ผลงานวิชาการนานาชาติ 5 ทุน
อนุมัตก
ิ ารลาศึกษาของอาจารย์ 5 คน
ขยายเวลาศึกษาต่อของอาจารย์ 3 คน
อนุมต
ั โิ ดยการเวียน
อนุมัตท
ิ น
ุ สนับสนุนค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศเพือ
่ ไปเสนอ
ผลงานวิชาการนานาชาติ 1 ทุน
อนุมัตก
ิ ารลาศึกษาของอาจารย์1 คน
ขยายเวลาศึกษาต่อของอาจารย์ 1 คน

จํานวนวาระ
ในการ
ประชุม
กรรมการ
บริหารฯ

จํานวนเรือ
่ ง
จากการ
อนุมัตโิ ดย
การเวียน

รวม

รายละเอียด

10

0

10

ลา ป.พ.

15

2

17

ยกย่อง/เชิดชูเกียรติ

16

5

21

เกือ
้ กูล
แต่งตัง้ /สรรหาบุคลากร

6
26

0
0

6
26

แต่งตัง้ กรรมการ
จัดกิจกรรม

53
47

7
4

60
51

เพือ
่ ทราบอืน
่ ๆ
บริหารอืน
่ ๆ

11
15

0
0

11
15

พิจารณาเอกสารทีย
่ น
ื่ ขอกําหนดตําแหน่งวิชาการของอาจารย์ 10
คน
อาจารย์ ขอ ผศ. 7 คน
รศ. ขอ ศ. 1 คน
ไม่ทราบ 2
พิจารณาโครงการลาป.พ. 2 ครัง้ อนุมัตก
ิ ารลาป.พ. อาจารย์รวม 7
คน
ติดตามความก ้าวหน ้าของการลาป.พ. 5 คน และติดตามรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ของอาจารย์ 2 คน
่ อาจารย์/บุคลากรทีส
การเสนอชือ
่ มควรได ้รับรางวัลหรือเหรีย
่ ญ
รางวัลต่างๆ แจ ้งข่าวคณาจารย์ทไี่ ด ้รับรางวัลต่างๆ ปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ เครือ
่ งราชอิสริยาภรณ์ ฯลฯ
ิ ทีป
การให ้ความช่วยเหลือเจ ้าหน ้าทีแ
่ ละนิสต
่ ระสบอุทกภัย
สรรหาหัวหน ้าภาควิชา หัวหน ้าสาขาวิชา กรรมการบริหารคณะ
ประเภทผู ้แทนคณาจารย์ประจํา ประธานหลักสูตร ผู ้อํานวยการศูนย์
่ ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ ผู ้บริหารต่างๆ
เสนอชือ
กรรมการต่างๆของภาควิชา หรือของคณะ
แจ ้งเรือ
่ งการจัดกิจกรรม ประชุมวิชาการ กิจกรรมนานาชาติ
ประชาสัมพันธ์กจ
ิ กรรมต่างๆ อนุมัตก
ิ ารจัดกิจกรรมต่างๆ
ประสานงานการจัดกิจกรรมต่างๆของคณะฯ
แจ ้งเรือ
่ งเพือ
่ ทราบทั่วไป
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย การขอลาพักร ้อน ต่างประมวล
จรรยาบรรณคณาจารย์ ฯลฯ

94
8

7
1

101
9

64

4

68

11
11

2
0

13
11

30

4

34

8

0

8

วิจัย
การผลิตผลงานวิชาการ

22
3

7
2

29
5

การจัดพิมพ์ผลงาน
วิชาการ

9

4

13

วิจัยอืน
่ ๆ

10

1

11

วิชาการ
หลักสูตร

172
58

62
13

234
71

การจัดการเรียนการสอน

4

0

4

โปรแกรมเกียรตินย
ิ ม

1

1

2

เรือ
่ ง
การขอตําแหน่งวิชาการ

การเงิน
ประกาศเงินทุน/อัตรา
การจัดเก็บเงิน
ขออนุมัตงิ บประมาณ/
ขออนุมัตใิ ช ้เงิน
รายงานการเงิน
การลงทุน
30 บริการวิชาการ

8 วางแผนและงบประมาณ

เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆ และอนุมัตริ า่ งประกาศ
เงินทุน
ขออนุมัตงิ บประมาณ ขออนุมัตเิ งินทุน ขออนุมัตค
ิ า่ ใช ้จ่ายต่างๆ
้ วัสดุ ครุภัณฑ์ จัดโครงการ เป็ นค่าตอบแทน ฯลฯ
สําหรับจัดซือ
รายงานการเงินเดือนต่างๆของคณะฯ
ขออนุมัตน
ิ ํ าเงินฝากประจําทีค
่ รบกําหนดไปฝากในสถาบันการเงิน
หรือการลงทุนในลักษณะอืน
่
่ นแปลง
อนุมัตโิ ครงการบริการวิชาการของศูนย์บริการวิชาการ เปลีย
กําหนดการอบรม หรือเปลีย
่ นแปลงโครงการอบรมต่างๆ และกรณี
การคืนเงินแก่ผู ้เรียน
นโยบายและแผนการดําเนินงานคณะอักษรศาสตร์ ยุทธศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555-2559 การติดตามการใช ้
งบประมาณและรายงานผลการใช ้งบประมาณและ SDA

อนุมัตท
ิ น
ุ การทําผลงานวิชาการ 3 เรือ
่ ง
อนุมัตโิ ดยการเวียน
อนุมัตโิ ครงการวิจัย 2 เรือ
่ ง
อนุมัตค
ิ า่ ใช ้จ่ายในการจัดพิมพ์วารสารอักษรศาสตร์ 3 ฉบับ วารสาร
ภาษาและวรรณคดีไทย 1 ฉบับ หนังสือ 5 เล่ม
อนุมัตโิ ดยการเวียน
อนุมัตก
ิ ารจัดพิมพ์วารสาร 3 ฉบับ หนังสือ 1 เรือ
่ ง
รายงานผลการดําเนินงานโครงการวิจัย และขออนุมัตห
ิ นังสือ/
วารสารเพือ
่ มอบเป็ นอภินันทนาการ หรือจําหน่ายลดราคา อนุมัต ิ
การดําเนินการเกีย
่ วกับวารสาร
เปิ ด ปิ ด แก ้ไขรายวิชา รวม 239 รายวิชา และการจัดทําหลักสูตร
มคอ.2
อนุมัตโิ ดยการเวียน
เปิ ด ปิ ด แก ้ไขรายวิชา รวม 84 รายวิชา และการจัดทําหลักสูตร
มคอ.2
การประเมินการสอนแบบออนไลน์ การเปิ ดรายวิชา Introduction
to ASEAN การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร BALAC ช่วง
อุทกภัย
ิ เข ้าโปรแกรมเกีรตินย
อนุมัตน
ิ ส
ิ ต
ิ ม

จํานวนวาระ
ในการ
ประชุม
กรรมการ
บริหารฯ

จํานวนเรือ
่ ง
จากการ
อนุมัตโิ ดย
การเวียน

รวม

รายละเอียด

49

18

67

ผู ้สําเร็จการศึกษา

5

4

9

แก ้ไขผลการเรียน
ขออนุมัตอ
ิ น
ื่ ๆ

1
9

0
1

1
10

งานทะเบียน
งานบัณฑิตศึกษา

10
33

2
23

12
56

-ระดับปริญญาตรี การปรับสัดส่วนในองค์ประกอบการรับบุคคลเข ้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) การรับ
บุคคลเข ้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ โดยวิธรี ับตรง (แบบพิเศษ) ปี
ิ หลักสูตร BALAC การรับนิสต
ิ ทุนจุฬา
การศึกษา 2555 การรับนิสต
ฯ–ชนบท
ิ ระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตร
-ระดับบัณฑิตศึกษา การรับนิสต
ต่างๆ
่ื ผู ้สมควรได ้รับการพิจารณาให ้เป็ นผู ้สําเร็จการศึกษา
อนุมัตช
ิ อ
ระดับปริญญาตรี โท และเอก
แก ้ไขผลการศึกษา 1 รายวิชา
ิ รลาไปศึกษา ณ ต่างประเทศ อนุญาตการเพยแพร่
อนุมัตใิ ห ้นิสต
ิ ร่วมฟั ง
วิทยานิพนธ์ การอนุมัตน
ิ ส
ิ ต
การเปลีย
่ นระดับการศึกษา การเทียบโอนรายวิชา
กําหนดวันส่งและวันสอบวิทยานิพนธ์และวันส่งสารนิพนธ์ อนุมัต ิ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ รายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ท ี่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การอนุมัตก
ิ ารขยายเวลาศึกษาต่อ

วิชาการอืน
่ ๆ

2

0

2

28
11

4
2

32
13

ทุน/เกือ
้ กูล

12

2

14

่ เสียง
ิ ทําชือ
นิสต

4

0

4

1
12

0
1

1
13

673

113

786

เรือ
่ ง
การรับบุคคลเข ้าศึกษา

ิ
นิสต
ิ
วินัยนิสต

อืน
่ ๆ
12 ประกันคุณภาพ

673

่ นิสต
ิ ทีเ่ ดินทางไปต่างประเทศ นโยบายส่งเสริมจริยธรรมทาง
รายชือ
วิชาการ
ิ ผิดวินัยนิสต
ิ เช่น นิสต
ิ แต่งกายผิดระเบียบ นิสต
ิ ทุจริต
พิจารณานิสต
ิ ลักขโมยของ คัดลอกผลงานของผู ้อืน
ในการสอบ นิสต
่ ปลอม
่ อาจารย์
แปลงลายมือชือ
ิ การจัดสรรทุนอุดหนุน
ทุนอุดหนุนการศึกษาจากกิจการนิสต
การศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียน ประเภท 60/40 และทุนอุดหนุน
ิ ชาวต่างประเทศเพือ
การศึกษาอืน
่ ๆ พิจารณานิสต
่ รับทุนยกเว ้นค่า
เล่าเรียนบางส่วน
่ นิสต
ิ ได ้รับรางวัล นิสต
ิ ดีเด่น และนิสต
ิ เดินทางไป
รายงานรายชือ
ต่างประเทศ
ิ
ขอนุมัตแ
ิ ผนงานจัดกิจกรรมของคณะกรรมการฝ่ ายกิจการนิสต
การวางแผนเตรียมการรับการตรวจประกันคุณภาพ สมศ.และ สกอ.
ผลงานวิชาการของคณะ แผนการจัดกิจกรรมเพือ
่ มุง่ ผลลัพธ์การ
เรียนรู ้ ผลการตรวจประเมินคุณภาพ สมศ. และ สกอ. การประเมิน
ผู ้บริหารคณะ คณะกรรมการบริหารคณะและหัวหน ้าภาควิชา
สรุปผลการดําเนินงานคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์
่ ง
ปี งบประมาณ 2554 รายงานแผนการจัดการความเสีย

