ปีที ๖ ฉบับที ๒๖ วันที ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

การจัดงานเกษี ยณอายุราชการ ประจําปี $%%&
คณะอักษรศาสตร์ จะจัดงานเกษียณอายุราชการ ในวันพฤหัสบดีที )* กันยายน +,,- ระหว่างเวลา
)0.22-)-.22 น. ณ ห้อง ))) อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
รายชือผูเ้ กษียณอายุราชการในปี น9ี ได้แก่
). รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์
ภาควิชาปรัชญา
+. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา แสงอร่ามเรือง
ภาควิชาภาษาตะวันตก
?. รองศาสตราจารย์สุกญ
ั ญา สุจฉายา
ภาควิชาภาษาไทย
0. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กฤษรา วริศราภูรชิ า
ภาควิชาศิลปการละคร
,. นางพัชรี ฉิมถาวร
ศูนย์สารนิเทศมนุ ษยศาสตร์
@. นายประพันธ์ คําอ่อน
หน่ วยโสตทัศนศึกษา
-. นายประสพ สว่างดี
หน่ วยโสตทัศนศึกษา

ข่าวจากฝ่ ายวิ รชั กิ จ
เอกอัครราชทูต Austria เยือนคณะอักษรศาสตร์

เมือวันที )0 มีนาคม +,,- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษร
ศาสตร์ และรองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรชั กิจ ได้ให้การต้อนรับ H. E. Mr.
Enno Drofenik เอกอัครราชทูตออสเตรีย ณ ห้อง *)0 อาคารมหาจักรีสริ นิ ธร
๑

วัตถุ ประสงค์การมาเยือน เพือหารือเรืองการจัดงานสัมมนาเกียวกับ KAFKA ระหว่างคณะอักษร
ศาสตร์กบั สถานทูตออสเตรีย ในโอกาสนี9 มีผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึงฤดี โลหผล หัวหน้าภาควิชาภาษา
ตะวันตก อาจารย์ ดร.อารตี แก้วสัมฤทธิ T หัวหน้าสาขาวิชาภาษาเยอรมัน และศาสตราจารย์ถนอมนวล โอ
เจริญ อาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาเยอรมัน เข้าร่วมหารือด้วย

ข่าวจากฝ่ ายประกันคุณภาพ
คณะอักษรศาสตร์ ได้มกี ารตรวจประกันคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. และ สมศ. ประจําปี +,,(ปีการศึกษา +,,@) เมือวันที ++-+? กรกฎาคม +,,- มีกรรมการผูต้ รวจประเมินคุณภาพ ดังนี9
รองศาสตราจารย์เทพประสิทธิ T กุลธวัชวิชยั
ประธานกรรมการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬศิ พงศ์ จุฬารัตน์
กรรมการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ทอแสง เชาว์ชุติ
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ
เลขานุ การ
กรรมการได้ตรวจผลการดําเนินงานของคณะ ตามเกณฑ์ สกอ. และสมศ. และตรวจผลการดําเนินงาน
ของภาควิชาตามเกณฑ์ของสกอ. ของภาควิชาประวัตศิ าสตร์ และภาควิชาภาษาตะวันตก (เฉพาะด้านวิชาการ
กิจกรรมพัฒนานิสติ วิจยั และบริการวิชาการ) มีผลการตรวจประเมินดังนี9
ผลการตรวจตัวบ่งชี/ สกอ. สรุปได้ดงั นี9
ตัวชี/วดั

ชื1อตัวบ่งชี/
องค์ประกอบที1 4 กระบวนการพัฒนาแผน
1.1
กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ประกอบที1 $ การผลิ ตบัณฑิ ต
2.1
ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.2
อาจารย์ประจําทีมีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
2.3
อาจารย์ประจําทีดํารงตําแหน่ งทางวิชาการ
2.4
ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุ น
2.5
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้
2.6
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
2.7
ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน ตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต
2.8
ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมทีจัดให้กบั นักศึกษา

ค่ าเดิม ค่ าใหม่
5

5

4

4

5
2.91
5
4

5
2.91
5
4

4
5

4
5

5

5

เหตุผลการเปลี1ยนแปลงคะแนน

๒

ตัวชี/วดั

ชื1อตัวบ่งชี/
องค์ประกอบที1 3 กิ จกรรมพัฒนานิ สิตนักศึกษา
3.1
ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร

3.2

ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
องค์ประกอบที1 < การวิ จยั
4.1
ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์
4.2
ระบบและกลไกจัดการความรูจ้ ากงานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์
4.3
เงินสนับสนุ นงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา
องค์ประกอบที1 % การบริ การวิ ชาการแก่สงั คม
5.1
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงั คม
5.2
กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม
องค์ประกอบที1 = การทํานุบาํ รุงศิ ลปวัฒนธรรม
6.1
ระบบและกลไกการทํานุ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที1 & การบริ หารและการจัดการ
7.1
ภาวะผูน้ ําของสภาสถาบันและผูบ้ ริหารทุกระดับ
ของสถาบัน
7.2
การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
7.3
ระบบสารสนเทศเพือการบริหารและการตัดสินใจ
7.4
ระบบบริหารความเสียง
องค์ประกอบที1 8 การเงิ นและงบประมาณ
8.1
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที1 @ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

ค่ าเดิม ค่ าใหม่
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4

4

เหตุผลการเปลี1ยนแปลงคะแนน
มีผลการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการในข้อ )-? ทุกข้อไม่ตํากว่า
?.,) จากคะแนนเต็ม , จากผลการ
ประเมินคุณภาพการให้บริการทีคณะ
ดําเนินการสํารวจเอง

<.=@ <.&<
๓

ผลการตรวจตัวบ่งชี/ สมศ. สรุปได้ดงั นี9
ตัวชี/วดั
ค่ าเดิม
ชื1อตัวบ่งชี/
4.96
)
บัณฑิตปริญญาตรีทได้
ี งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
N/A
+
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
?
ผลงานของผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที 5
ได้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
0
ผลงานของผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 2.83
ทีได้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
5
,
งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทได้
ี รบั การตีพมิ พ์
หรือเผยแพร่
5
@
งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทนํี าไปใช้ประโยชน์
5
ผลงานวิชาการทีได้รบั การรับรองคุณภาพ
5
*
ผลการนํ าความรูแ้ ละประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจยั
5
j
ผลการเรียนรูแ้ ละเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก
5
)2 การส่งเสริมและสนับสนุ นด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
5
)) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและ
วัฒนธรรม
)+ การปฏิบตั ติ ามหน้าทีของสภาสถาบัน
4.75
)? การปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้าทีของผูบ้ ริหาร
สถาบัน
3.89
)0 การพัฒนาคณาจารย์
4.69
), ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรอง
โดยต้นสังกัด
5
)@.) ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
N/A
)@.+ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
5
)- ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่งผล
สะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของสถาบัน
5
)*.) ผลการชีน9 ํา ป้องกัน หรือแก้ปญั หาของสังคมใน
ประเด็นที 1 ภายในสถาบัน

ค่ าใหม่ เหตุผลการเปลี1ยนแปลงคะแนน
4.96
N/A

5
2.83
5
5
5
5

5
5
5

4.75
3.89
4.74 ผลจากการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายใน สกอ. มีคะแนนเพิมขึน9
5
N/A
5
5

๔

ตัวชี/วดั

ค่ าเดิม ค่ าใหม่ เหตุผลการเปลี1ยนแปลงคะแนน
ชื1อตัวบ่งชี/
5
5
)*.+ ผลการชีน9 ํา ป้องกัน หรือแก้ปญั หาของสังคมใน
ประเด็นที 2 ภายนอกสถาบัน

<.=@ <.&&
ผลการตรวจประเมิ นภาควิ ชา
ภาควิ ชาประวัติศาสตร์
ภาควิ ชาภาษาตะวันตก

คะแนนการประเมิ นตนเอง

คะแนนของผูต้ รวจ

4.20

4.26

4.92

4.57

ใคร ทําอะไร ที1ไหน
รองศาสตราจารย์สุ รภีพรรณ ฉัต ราภรณ์ ภาควิชาภาษาอัง กฤษ ได้รบั เชิญ จากกรมควบคุ มโรค
สํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข เป็ นวิทยากรและฝึ กปฏิบตั ิการเรือง “การ
เจรจาต่อรองและการนํ าเสนองาน” เพือเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ แก่แพทย์
และบุคลากรทางการแพทย์ ระหว่างวันที )+-)? มิถุนายน +,,- ณ โรงแรมพักพิงอิงทาง จังหวัดนนทบุร ี
รองศาสตราจารย์สุ ร ภีพ รรณ ฉั ต ราภรณ์ ภาควิช าภาษาอัง กฤษ ได้ ร ับ เชิญ จากจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็ นพิธกี รดําเนินรายการในการเปิ ดการอบรมหลักสูตร “ภูมพิ ลังแผ่นดิน” สําหรับผู้บริหาร
ระดับสูง รุน่ ที ? ซึงประกอบด้วยข้าราชการ ทหาร ตํารวจ และพลเรือนระดับสูง รวมทัง9 ผูบ้ ริหารภาคเอกชน
เมือวันที )- มิถุนายน +,,- ระหว่างเวลา )?.22-+).22 น. ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดยมีศาสตราจารย์
นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี เป็ นผูใ้ ห้การต้อนรับผูเ้ ข้ารับการอบรม
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.คารินา โชติรวี ภาควิชาภาษาอัง กฤษ ได้รบั เชิญจากคณะศิล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ “ศิลปศาสตร์วชิ าการ
ครัง9 ที )” โดยบรรยายในหัวข้อ “Reading Dystopian Novel in Utopian Society” เมือวันที , สิงหาคม
+,,- เวลา j.22-j.,2 น. ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ราํ ไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รบั การแต่งตัง9 จาก
สํานักหอสมุดแห่งชาติ เป็ นทีปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ในคณะกรรมการจัดการประชุมสภาบรรณา
รักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครัง9 ที )@ Appointment of the committee to the )@th Congress of
Southeast Asia Librarians (CONSAL XVI) ทีจะจัดขึน9 ระหว่างวันที )2-)? มิถุนายน +,,* ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

๕

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จนิ ดารัตน์ เบอรพันธุ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รบั เชิญจากคณะมนุ ษย
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปตั ตานี เป็ นผูท้ รงคุณวุฒพิ จิ ารณาคุณภาพ
ตําราเรือง "บริการสารสนเทศ" แต่งโดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อญ
ั ญ์นิชดา รุง่ วิชานิวฒ
ั น์
อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รบั เชิญจากคณะมนุ ษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็ นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "แนวโน้ มวิชาชีพบรรณา
รักษ์ห้องสมุดและแหล่งบริการสารสนเทศในอนาคต" ในโครงการสัมมนาวิชาการเรือง "บรรณารักษ์ในยุค
อิเล็คทรอนิกส์" เมือวันที )? สิงหาคม +,,- เวลา )?.22-)-.?2 น. ณ ห้องประชุม Auditorium + อาคาร
ศูนย์การเรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญาท้องถิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ศิรพิ ร ภักดีผ าสุ ข ภาควิชาภาษาไทย ได้รบั เชิญจากมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ เป็ นวิทยากรบรรยายเรือง “ทิศทางการศึกษาวิจยั คติชนไทย” เมือวันที 0 กรกฎาคม +,,- ณ อาคาร
ปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศลิ ป์ บุญขจร ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ได้รบั เชิญจากวิทยาลัยสห
วิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิทยากรบรรยายพิเศษในรายวิชา มธ.))2 สหวิทยาการ มนุ ษย
ศาสตร์ ในภาคเรียนที ) ปีการศึกษา +,,- ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง
จังหวัดลําปาง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬศิ พงศ์ จุฬารัตน์ ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ ได้รบั เชิญจากคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ประวัตศิ าสตร์กรุงสุโขทัย” เมือวันที @ กรกฎาคม +,,เวลา j.22-)@.22 น. ณ ห้อง +2+ ชัน9 + อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ ดร.วิ โ รจน์ โกศลฤทธิ ช ัย ภาควิ ช าภาษาตะวั น ตก ได้ ร ับ เชิ ญ จากสถาบัน ภาษา
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็ นวิทยากรบรรยายเรือง “โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับทหารเรือ อําเภอสัตหีบ
จัง หวัด ชลบุ ร”ี ในวันที +, สิง หาคม +,,- เวลา j.22-)@.22 น. ณ ศู นย์ฝึ ก ทหารใหม่ กรมยุทธศึก ษา
ทหารเรือ จังหวัดชลบุร ี
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