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ปีที� ๖    ฉบบัที� ๒๖   วนัที� ๒๒ สงิหาคม ๒๕๕๗ 
 

 
 
 

 

คณะอกัษรศาสตร ์จะจดังานเกษยีณอายรุาชการ ในวนัพฤหสับดทีี� )* กนัยายน +,,- ระหว่างเวลา 
)0.22-)-.22 น. ณ หอ้ง ))) อาคารมหาจฬุาลงกรณ์  
รายชื�อผูเ้กษยีณอายรุาชการในปีนี9 ไดแ้ก่ 

). รองศาสตราจารย ์ดร.สุวรรณา สถาอานนัท ์  ภาควชิาปรชัญา  
+. รองศาสตราจารย ์ดร.วรรณา แสงอรา่มเรอืง  ภาควชิาภาษาตะวนัตก  
?. รองศาสตราจารยส์ุกญัญา สุจฉายา   ภาควชิาภาษาไทย 
0. ผูช่้วยศาสตราจารยก์ฤษรา วรศิราภูรชิา  ภาควชิาศลิปการละคร 
,. นางพชัร ีฉิมถาวร     ศูนยส์ารนิเทศมนุษยศาสตร ์
@. นายประพนัธ ์คาํอ่อน     หน่วยโสตทศันศกึษา 
-. นายประสพ สว่างด ี     หน่วยโสตทศันศกึษา 

 
 
 

 

เอกอคัรราชทูต Austria เยือนคณะอกัษรศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
เมื�อวนัที� )0 มนีาคม +,,- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ คณบดคีณะอกัษร

ศาสตร ์และรองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดฝี่ายวริชักจิ ไดใ้หก้ารต้อนรบั H. E. Mr. 
Enno Drofenik เอกอคัรราชทตูออสเตรยี ณ หอ้ง *)0 อาคารมหาจกัรสีรินิธร 

การจดังานเกษียณอายรุาชการ ประจาํปี $%%&  

ข่าวจากฝ่ายวิรชักิจ  



 ๒ 

วตัถุประสงค์การมาเยอืน เพื�อหารอืเรื�องการจดังานสมัมนาเกี�ยวกบั KAFKA ระหว่างคณะอกัษร
ศาสตรก์บัสถานทูตออสเตรยี ในโอกาสนี9 มผีูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.หนึ�งฤด ีโลหผล หวัหน้าภาควชิาภาษา
ตะวนัตก อาจารย ์ดร.อารต ีแก้วสมัฤทธิ T หวัหน้าสาขาวชิาภาษาเยอรมนั และศาสตราจารยถ์นอมนวล โอ
เจรญิ อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาภาษาเยอรมนั เขา้รว่มหารอืดว้ย 
 
 
 
 
 

คณะอกัษรศาสตร ์ไดม้กีารตรวจประกนัคุณภาพภายใน ตามเกณฑ ์สกอ. และ สมศ. ประจาํปี +,,- 
(ปีการศกึษา +,,@) เมื�อวนัที� ++-+? กรกฎาคม +,,- มกีรรมการผูต้รวจประเมนิคุณภาพ ดงันี9 

รองศาสตราจารยเ์ทพประสทิธิ T กุลธวชัวชิยั ประธานกรรมการ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จฬุศิพงศ ์จฬุารตัน์ กรรมการ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทอแสง เชาวชุ์ต ิ  กรรมการ 

อาจารย ์ดร.ศริประภา ชวะนะญาณ            เลขานุการ 

  

กรรมการได้ตรวจผลการดําเนินงานของคณะ ตามเกณฑ ์สกอ. และสมศ. และตรวจผลการดําเนินงาน
ของภาควชิาตามเกณฑข์องสกอ. ของภาควชิาประวตัศิาสตร ์และภาควชิาภาษาตะวนัตก (เฉพาะด้านวชิาการ 
กจิกรรมพฒันานิสติ วจิยั และบรกิารวชิาการ) มผีลการตรวจประเมนิดงันี9 
 
ผลการตรวจตวับ่งชี/ สกอ. สรปุไดด้งันี9 
 

ตวัชี/วดั ชื1อตวับ่งชี/ ค่าเดมิ ค่าใหม่ เหตผุลการเปลี1ยนแปลงคะแนน 

องคป์ระกอบที1 4  กระบวนการพฒันาแผน  
1.1 กระบวนการพฒันาแผน 5 5  

องคป์ระกอบที1 $  การผลิตบณัฑิต  

2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบรหิารหลกัสตูร  4 4  

2.2 อาจารยป์ระจาํที�มคีุณวุฒปิรญิญาเอก 5 5  

2.3 อาจารยป์ระจาํที�ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ 2.91 2.91  

2.4 ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสนบัสนุน 5 5  

2.5 หอ้งสมดุ อุปกรณ์การศกึษา และสภาพแวดลอ้ม
การเรยีนรู ้

4 4  

2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรยีนการสอน 4 4  
2.7 ระบบและกลไกพฒันาสมัฤทธผิลการเรยีน ตาม

คุณลกัษณะของบณัฑติ 

5 5  

2.8 ระดบัความสาํเรจ็ของการเสรมิสรา้งคุณธรรม
จรยิธรรมที�จดัใหก้บันกัศกึษา 

5 5  

ข่าวจากฝ่ายประกนัคณุภาพ 



 ๓

ตวัชี/วดั ชื1อตวับ่งชี/ ค่าเดมิ ค่าใหม่ เหตผุลการเปลี1ยนแปลงคะแนน 

องคป์ระกอบที1 3 กิจกรรมพฒันานิสิตนักศึกษา  

3.1 ระบบและกลไกการใหค้ําปรกึษาและบรกิารดา้น
ขอ้มลูขา่วสาร 

4 5 มผีลการประเมนิคุณภาพของการ
ใหบ้รกิารในขอ้ )-? ทุกขอ้ไมต่ํ�ากว่า 
?.,) จากคะแนนเตม็ , จากผลการ
ประเมนิคุณภาพการใหบ้รกิารที�คณะ
ดาํเนินการสาํรวจเอง 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสรมิกจิกรรมนกัศกึษา 5 5  

องคป์ระกอบที1  <  การวิจยั  

4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวจิยัหรอืงาน
สรา้งสรรค ์ 

5 5  

4.2 ระบบและกลไกจดัการความรูจ้ากงานวจิยัหรอืงาน
สรา้งสรรค ์ 

5 ,  

4.3 เงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรา้งสรรคต่์อจาํนวน
อาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํ 

5 5  

องคป์ระกอบที1 % การบริการวิชาการแก่สงัคม  

5.1 ระบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม  5 ,  

5.2 กระบวนการบรกิารวชิาการใหเ้กดิประโยชน์ต่อ
สงัคม  

5 5  

องคป์ระกอบที1 = การทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม  

6.1 ระบบและกลไกการทาํนุบํารุงศลิปะและวฒันธรรม 5 5  

องคป์ระกอบที1 & การบริหารและการจดัการ  

7.1 ภาวะผูนํ้าของสภาสถาบนัและผูบ้รหิารทุกระดบั
ของสถาบนั 

5 5  

7.2 การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรยีนรู ้ 5 5  

7.3 ระบบสารสนเทศเพื�อการบรหิารและการตดัสนิใจ  5 5  

7.4 ระบบบรหิารความเสี�ยง  5 5  

องคป์ระกอบที1 8 การเงินและงบประมาณ  

8.1 ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ  5 5  

องคป์ระกอบที1 @ ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ  

9.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษา
ภายใน  

4 4  

 <.=@ <.&<  
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ผลการตรวจตวับ่งชี/ สมศ. สรปุไดด้งันี9   
ตวัชี/วดั ชื1อตวับ่งชี/ ค่าเดมิ ค่าใหม่ เหตผุลการเปลี1ยนแปลงคะแนน 

) บณัฑติปรญิญาตรทีีไดง้านทาํหรอืประกอบ
อาชพีอสิระภายใน 1 ปี 

4.96 4.96  

+ คุณภาพของบณัฑติปรญิญาตร ีโท และเอก 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แห่งชาต ิ

N/A N/A  

? ผลงานของผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทที�
ไดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร ่

5 
 

5 
 

 

0 ผลงานของผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก
ที�ไดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร่ 

2.83 2.83 
 

 

, งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการตพีมิพ์
หรอืเผยแพร่ 

5 5  

@ งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ี�นําไปใชป้ระโยชน์ 5 5  

- ผลงานวชิาการที�ไดร้บัการรบัรองคุณภาพ 5 5  
* ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการ

ใหบ้รกิารวชิาการมาใชใ้นการพฒันาการเรยีน
การสอนและ/หรอืการวจิยั 

5 5  

j ผลการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของ
ชุมชนหรอืองคก์รภายนอก 

5 5  

)2 การส่งเสรมิและสนบัสนุนดา้นศลิปะและ
วฒันธรรม 

5 5  

)) การพฒันาสุนทรยีภาพในมติทิางศลิปะและ
วฒันธรรม 

5 5  

)+ การปฏบิตัติามหน้าที�ของสภาสถาบนั - -  

)? การปฏบิตัติามบทบาทหน้าที�ของผูบ้รหิาร
สถาบนั 

4.75 4.75  

)0 การพฒันาคณาจารย ์ 3.89 3.89  

), ผลประเมนิการประกนัคุณภาพภายในรบัรอง
โดยตน้สงักดั 

4.69 4.74 ผลจากการตรวจประเมนิคุณภาพ
ภายใน สกอ. มคีะแนนเพิ�มขึ9น 

)@.) ผลการบรหิารสถาบนัใหเ้กดิอตัลกัษณ์ 5 5  

)@.+ ผลการพฒันาบณัฑติตามอตัลกัษณ์ N/A N/A  

)- ผลการพฒันาตามจดุเน้นและจดุเด่นที�ส่งผล
สะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนั 

5 5  

)*.) ผลการชี9นํา ป้องกนั หรอืแกป้ญัหาของสงัคมใน
ประเดน็ที� 1 ภายในสถาบนั 

5 5  



 ๕ 

ตวัชี/วดั ชื1อตวับ่งชี/ ค่าเดมิ ค่าใหม่ เหตผุลการเปลี1ยนแปลงคะแนน 

)*.+ ผลการชี9นํา ป้องกนั หรอืแกป้ญัหาของสงัคมใน
ประเดน็ที� 2 ภายนอกสถาบนั 

5 5  

 <.=@ <.&&  

 

ผลการตรวจประเมินภาควิชา 
 คะแนนการประเมินตนเอง คะแนนของผูต้รวจ 

ภาควิชาประวติัศาสตร ์ 4.20 4.26 

ภาควิชาภาษาตะวนัตก 4.92 4.57 

 
 

 
 
 

���� รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาองักฤษ ได้รบัเชญิจากกรมควบคุมโรค 
สํานักงานความร่วมมอืระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข เป็นวทิยากรและฝึกปฏบิตัิการเรื�อง “การ
เจรจาต่อรองและการนําเสนองาน” เพื�อเตรยีมความพรอ้มในการเขา้ร่วมประชุมระหว่างประเทศ แก่แพทย์
และบุคลากรทางการแพทย ์ระหว่างวนัที� )+-)? มถุินายน +,,- ณ โรงแรมพกัพงิองิทาง จงัหวดันนทบุร ี
 

���� รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้ร ับเชิญจากจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั เป็นพธิกีรดําเนินรายการในการเปิดการอบรมหลกัสูตร “ภูมพิลงัแผ่นดนิ” สําหรบัผู้บรหิาร
ระดบัสงู รุน่ที� ? ซึ�งประกอบดว้ยขา้ราชการ ทหาร ตํารวจ และพลเรอืนระดบัสูง รวมทั 9งผูบ้รหิารภาคเอกชน 
เมื�อวนัที� )- มถุินายน +,,- ระหว่างเวลา )?.22-+).22 น. ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดยมศีาสตราจารย ์
นพ.ภริมย ์กมลรตันกุล อธกิารบด ีเป็นผูใ้หก้ารตอ้นรบัผูเ้ขา้รบัการอบรม 
 

���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คารนิา โชติรวี ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบัเชิญจากคณะศิลปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เป็นวทิยากรบรรยายในงานสมัมนาวชิาการระดบันานาชาต ิ“ศลิปศาสตรว์ชิาการ 
ครั 9งที� )” โดยบรรยายในหวัขอ้ “Reading Dystopian Novel in Utopian Society” เมื�อวนัที� , สงิหาคม 
+,,- เวลา j.22-j.,2 น. ณ คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์ 
 

���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พมิพร์าํไพ เปรมสมทิธ ์ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์ไดร้บัการแต่งตั 9งจาก
สาํนกัหอสมดุแห่งชาต ิเป็นที�ปรกึษาคณะกรรมการฝ่ายวชิาการ ในคณะกรรมการจดัการประชุมสภาบรรณา 
รกัษ์แห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ครั 9งที� )@ Appointment of the committee to the )@th Congress of 
Southeast Asia Librarians (CONSAL XVI) ที�จะจดัขึ9นระหว่างวนัที� )2-)? มถุินายน +,,* ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) 
 

ใคร ทาํอะไร ที1ไหน 



 ๖ 

���� ผูช่้วยศาสตราจารยจ์นิดารตัน์ เบอรพนัธุ ์ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์ได้รบัเชญิจากคณะมนุษย 
ศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานี เป็นผูท้รงคุณวุฒพิจิารณาคุณภาพ
ตําราเรื�อง "บรกิารสารสนเทศ" แต่งโดย ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ญัญนิ์ชดา รุง่วชิานิวฒัน์ 
 

���� อาจารย ์ดร.ทรงพนัธ์ เจมิประยงค์ ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์ไดร้บัเชญิจากคณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม เป็นวทิยากรบรรยายหวัขอ้ "แนวโน้มวชิาชพีบรรณา 
รกัษ์ห้องสมุดและแหล่งบรกิารสารสนเทศในอนาคต" ในโครงการสมัมนาวชิาการเรื�อง "บรรณารกัษ์ในยุค
อเิลค็ทรอนิกส"์ เมื�อวนัที� )? สงิหาคม +,,- เวลา )?.22-)-.?2 น. ณ หอ้งประชุม Auditorium + อาคาร
ศูนยก์ารเรยีนรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิ�น มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม  

 

���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรพิร ภกัดีผาสุข ภาควิชาภาษาไทย ได้รบัเชิญจากมหาวิทยาลยัวลยั
ลกัษณ์ เป็นวทิยากรบรรยายเรื�อง “ทศิทางการศกึษาวจิยัคตชินไทย” เมื�อวนัที� 0 กรกฎาคม +,,- ณ อาคาร
ปฏบิตักิารเทคโนโลยแีละพฒันานวตักรรม มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

���� รองศาสตราจารย ์ดร.ตรศีลิป์ บุญขจร ภาควชิาวรรณคดเีปรยีบเทยีบ ได้รบัเชญิจากวทิยาลยัสห
วทิยาการ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เป็นวทิยากรบรรยายพเิศษในรายวชิา มธ.))2 สหวทิยาการ มนุษย 
ศาสตร ์ในภาคเรยีนที� ) ปีการศกึษา +,,- ณ วทิยาลยัสหวทิยาการ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยล์ําปาง 
จงัหวดัลาํปาง  
 

���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จุฬศิพงศ์ จุฬารตัน์ ภาควชิาประวตัศิาสตร ์ไดร้บัเชญิจากคณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล เป็นวทิยากรบรรยายหวัขอ้ “ประวตัศิาสตรก์รุงสุโขทยั” เมื�อวนัที� @ กรกฎาคม +,,- 
เวลา j.22-)@.22 น. ณ หอ้ง +2+ ชั 9น + อาคารเทพรตัน์ คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล  
 

���� อาจารย์ ดร.วิโรจน์ โกศลฤทธิชัย ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้ร ับเชิญจากสถาบันภาษา 
มหาวทิยาลยับูรพา เป็นวทิยากรบรรยายเรื�อง “โครงการอบรมภาษาองักฤษสําหรบัทหารเรอื อําเภอสตัหบี 
จงัหวดัชลบุร”ี ในวนัที� +, สิงหาคม +,,- เวลา j.22-)@.22 น. ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษา
ทหารเรอื จงัหวดัชลบุร ี
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