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ปีที� ๗  ฉบบัที� ๑๐   วนัที� ๒๗มนีาคม๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พมิพ์รําไพ เปรมสมทิธ์ ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร์ ได้รบัคดัเลอืกจาก
สมาคมหอ้งสมดุแห่งประเทศไทยฯ ใหเ้ป็น "บุคคลดเีด่นในวชิาชพีบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์
ประจําปี 899:" และไดเ้ขา้รบัประทานเกยีรตบิตัรเชดิชูเกยีรตจิากพระเจา้วรวงศ์เธอ พระองค์เจา้โสมสวลี
พระวรราชาทนิดัดามาตุ ในการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีและประชุมวชิาการ สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศ
ไทยฯ เมื�อวนัที�>? มนีาคม 899? ณ โรงแรมแอมบาสเดอร ์กรงุเทพฯ 

ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร .พิมพ์รํ า ไพ เปรมสมิทธ์  เ ป็นอาจารย์ผู้ สอนประจําภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ และยังดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานวิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ตั Aงแต่ปี 89B? ถงึปจัจุบนั ปฏบิตัหิน้าที�ทั Aงงานด้านบรหิารและงานดา้นการเรยีน
การสอน รวมถึงเป็นผู้นําการจดักิจกรรมที�อํานวยประโยชน์แก่วงการห้องสมุดมากมาย อาทิ การจดั
โครงการพฒันาหอ้งสมุด G ด ีอย่างต่อเนื�อง การจดัทําคลงัปญัญาจุฬาฯ (CUIR) ซึ�งใหบ้รกิารสารสนเทศใน
รปูแบบดจิทิลัแห่งแรกของประเทศไทย การจดักจิกรรมเสยีงธรรมแก่ผู้พกิารทางสายตา และกจิกรรมมอบ
ดว้ยใจใหด้ว้ยรกัแก่ผูด้อ้ยโอกาส   

สําหรบังานด้านวชิาการและการเรยีนการสอน อาจารย์ได้สร้างสรรค์ผลงานวจิยั ผลงานวชิาการ  
รวมถงึเป็นวทิยากรผูท้รงคุณวุฒทิั Aงในระดบัชาตแิละนานาชาต ิตลอดจนพฒันาหลกัสูตรทั Aงในระดบัปรญิญา
บณัฑติ และระดบับณัฑติศกึษาทางดา้นบรรณารกัษศาสตรแ์ละทางด้านสารสนเทศศกึษาแก่มหาวทิยาลยั
ต่างๆอกีดว้ย 
 

ข่าวจากภาควิชาบรรณารกัษศาสตร ์
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ศาสตราจารยม์ายุม ิซากุมะ อาจารยป์ระจาํ Graduate School of Japanese Applied Linguistics 

มหาวทิยาลยัวาเซดะ ประเทศญี�ปุ่น ไดเ้ขา้เยี�ยมคารวะคณบด ีคณะอกัษรศาสตร ์เมื�อวนัที� 9 มนีาคม 899?
เนื�องในโอกาสที�มาเป็นศาสตราจารยอ์าคนัตุกะใหก้บัหลกัสูตรปรญิญาโทภาษาญี�ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ 
และเป็นวทิยากรให้กบัหลกัสูตรปรญิญาตรเีอกภาษาญี�ปุ่น ของสาขาวชิาภาษาญี�ปุ่น ในระหว่างวนัที� 8f
กุมภาพนัธ ์ถงึ >9 มนีาคม 899? 
 นอกเหนือจากการเรยีนการสอนแล้ว ศาสตราจารย์มายุมซิากุมะยงัได้บรรยายพเิศษให้แก่บุคคล
ทั �วไปในวนัที� : มนีาคม 899? ที�ผ่านมา ในหวัขอ้ “แนวโน้มในการเขยีนย่อความ: สํานวนและการตคีวาม
รปูแบบความเรยีงประเภทต่างๆ” มผีูร้่วมเขา้ฟงัเป็นคณาจารยจ์ุฬา และสถาบนัต่างๆ นักศกึษาปรญิญาโท 
รวม 8G คน อนึ�ง การเชญิศาสตราจารยอ์าคนัตุกะในครั AงนีAไดร้บัความสนบัสนุนงบประมาณจากเจแปน  
ฟาวน์เดชั �น  
 
 

 

 

 

 

 
 
 ภาควชิาประวตัศิาสตร ์รว่มกบัศูนยไ์ทยศกึษา คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาฯ ไดจ้ดัโครงการปาฐกถาและ
เสวนาวชิาการ เรื�อง “การทูตศลิปะและศลิปะแห่งการทูต: หา้ศตวรรษแห่งการเดนิทางของโปรตุเกสใน
เอเชยี” เมื�อวนัพฤหสับดทีี�>8 มนีาคม 899? เวลา f?.Gf->:.ff น. ณ หอ้ง>f9 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดย
มวีตัถุประสงค์เพื�อส่งเสรมิการศกึษาค้นคว้าวจิยั และสรา้งเครอืข่ายวชิาการในหมู่อาจารย ์นักวจิยั นิสติ 
นักศกึษาในประเทศไทยที�สนใจดา้นประวตัศิาสตรศ์ลิปะและประวตัศิาสตรค์วามสมัพนัธไ์ทย-โปรตุเกส อกี
ทั Aงเป็นการเสรมิสร้างความรู้และให้บรกิารวชิาการต่อสาธารณชน งานเริ�มด้วยการกล่าวต้อนรบัแขกผู้มี
เกยีรต ิโดยผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ คณบดคีณะอกัษรศาสตร ์จากนั Aนฯพณฯ Mr. 
Luis Manuel Barreira de Sousa เอกอคัรราชทูตสาธารณรฐัโปรตุเกสประจาํประเทศไทยกล่าวเปิดงาน ต่อ
ดว้ยการปาฐกถาในหวัขอ้ Connecting workshops: the Portuguese artistic network in Asia (c.>s->?) 
โดย Professor NunoVassallo e Silva นักวชิาการชาวโปรตุเกส โดยม ีผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.วาสนา วงศ์
สุรวฒัน์ สรุปการปาฐกถาเป็นภาษาไทยในช่วงบ่ายเป็นการเสวนาประเด็นความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกบั
โปรตุเกส วทิยากรประกอบดว้ย รองศาสตราจารย ์ดร.สุธาชยั ยิAมประเสรฐิอาจารย ์ดร.ดนิาร ์บุญธรรม และ
คุณปฏพิฒัน์ พุ่มพงษ์แพทย ์การจดัปาฐกถาและเสวนาวชิาการเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย โดยมผีูส้นใจเขา้
รว่มงานประมาณ ?f คน 
 

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัออก 

ข่าวจากภาควิชาประวติัศาสตร ์
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���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้รบัเชิญจากบัณฑิต
วทิยาลยั เป็นวทิยากรเสวนา คุณูปการของวทิยานิพนธเ์รื�อง “ทศบารมใีนพุทธศาสนาเถรวาท” ในช่วงการเสวนา
ทางวชิาการเรื�อง “สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีกบัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา” ในงาน
สมัมนาทางวชิาการและนิทรรศการ เพื�อเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีใน
โอกาสทรงเจรญิพระชนมายุ sf พรรษา เมื�อวนัพุธที� 89 มนีาคม 899? เวลา >f.Gf->8.ff น. ณ หอ้ง ?fG ชั Aน ? 
อาคารจามจุร ี>f 
 

���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารตัน์ได้รบัเชญิเป็นกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ เมื�อวนัที� >? 
มนีาคม 899? เวลา >f.ff น. ณ หอ้งพดดว้ง อาคาร > ชั Aน G คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จุฬศิพงศ์ จุฬารตัน์ ไดร้บัเชญิใหเ้ขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพจิารณา
และเรยีบเรยีงประวตัศิาสตรไ์ทยสมยัอยุธยาครั Aงที� >/899? ในวนัองัคารที� 8B มนีาคม 899?เวลา fy.Gf-
>G.ff น. ณ หอ้งประชุมสาํนกัวรรณกรรมและประวตัศิาสตร ์อาคารกรมศลิปากร ชั Aน 9 ถนนศรอียธุยา 

 

���� อาจารย ์ดร.วลิลา วลิยัทอง ไดร้บัเชญิเป็นวทิยากรบรรยายในโครงการศลิป์เสวนาเรื�อง “ทณัฑะกาล
ของจติรภูมศิกัดิ z และผูต้้องขงัการเมอืง” เมื�อวนัที� >s มนีาคม 899? เวลา >9.ff->?.ff น. ณ หอ้ง ศศ.รส.
8Bf คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ 

 

���� อาจารย์ ดร.วิโรจน์ โกศลฤทธิชัย ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้ร ับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เป็นอาจารยพ์เิศษบรรยายในภาค 8 ปีการศกึษา 899: วชิา ฝศ. s9? ทฤษฎแีละ
วธิกีารสอนภาษาฝรั �งเศสในภาษาต่างประเทศ ในวนัศุกรท์ี� 8f มนีาคม 899? เวลา >G.Gf->s.Gf น. ณ หอ้ง 
ศศ.G>s ตกึคณะศลิปศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์

 

���� อาจารย์ ดร.วิโรจน์ โกศลฤทธิชัย ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้ร ับเชิญจากคณะโบราณคด ี
มหาวทิยาลยัศลิปากร เป็นผูท้รงคุณวุฒใินการตอบแบบสอบถามโครงการวจิยัเรื�อง การประเมนิผลความพงึ
พอใจของนักศกึษาชั Aนปีสุดทา้ยที�มต่ีอหลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑติฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.899B คณะโบราณคดี
  

 

 
 

ใคร ทาํอะไร ที�ไหน 

คณะกรรมการประชาสมัพนัธค์ณะอกัษรศาสตร ์
สง่ขา่วประชาสมัพนัธไ์ดท้ี� นางกญัญก์นก สิงหฤกษโ์ทร. ?B??9E–mail: artspr08@hotmail.com 
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สรุปผลการประเมินผู้บริหาร คณะอกัษรศาสตร์ 
ตามที�งานประกนัคุณภาพ คณะอกัษรศาสตร์ ไดจ้ดัให้มีการประเมินผูบ้ริหารโดยคณาจารย ์และเจา้หนา้ที�สาย

สนบัสนุนระดบัหวัหนา้งาน  ระหวา่งเดือนมกราคม ถึง กุมภาพนัธ์ /001 ที�ผา่นมานั2น มีจาํนวนผูส่้งแบบประเมิน 
45 ชุด จากจาํนวน 755 ชุด คิดเป็นร้อยละ 09.1;  มีผลการประเมินดงันี2  
 

• ความพงึพอใจเกี"ยวกบัคณะกรรมการบริหารคณะอกัษรศาสตร์โดยรวม 
 มากที�สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สุด ค่าเฉลี�ย 
ความพึงพอใจต่อผลการบริหารงานของคณะ
กรรมการบริหารคณะอกัษรศาสตร์โดยรวม
(N=11) 

15 57 15 1   3.98 

 
• ความพงึพอใจเกี"ยวกบัผู้บริหารคณะอกัษรศาสตร์ 

�. ศักยภาพ ความสามารถในการบริหาร และผลการปฏิบตัิงาน 

 มากที�สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สุด ค่าเฉลี�ย 

คณบดี (N=89) 29 48 11 1   4.18 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร (N=91) 27 52 11 1   4.15 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ (N=87) 16 56 15     4.01 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ (N=90) 18 58 14     4.04 

รองคณบดีฝ่ายวจิยั (N=90) 26 51 12 1   4.13 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (N=91) 24 56 11     4.14 

รองคณบดีฝ่ายวรัิชกิจ (N=89) 17 59 13     4.04 

รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ (N=88) 32 50 6     4.30 

ค่าเฉลี�ย      4.13 

 

2. บริหารงานด้วยหลกัธรรมาภบิาล (ปฏบิัติตามกฎระเบียบ มีคณุธรรม โปร่งใส) 

 
มากที�สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สุด ค่าเฉลี�ย 

คณบดี (N=87) 42 33 10 2   4.32 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร (N=89) 33 42 13 1   4.20 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ (N=85) 30 51 3 1   4.29 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ (N=84) 30 50 4     4.31 

รองคณบดีฝ่ายวจิยั (N=85) 33 46 5 1   4.31 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (N=86) 29 54 3     4.30 

รองคณบดีฝ่ายวรัิชกิจ (N=83) 26 49 6 2   4.19 

รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ (N=85) 34 48 2 1   4.35 

ค่าเฉลี�ย     

 

4.29 

 

ข่าวจากงานประกนัคณุภาพ 



 
 

๕ 
 

3. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ 

 
มากที�สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สุด ค่าเฉลี�ย 

คณบดี (N=86) 25 43 17 1   4.07 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร (N=86) 18 50 17 1   3.99 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ (N=83) 17 47 18 1   3.96 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ (N=84) 20 49 14 1   4.05 

รองคณบดีฝ่ายวจิยั (N=85) 21 51 12 1   4.08 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (N=82) 20 48 14     4.07 

รองคณบดีฝ่ายวรัิชกิจ (N=83) 15 50 16 2   3.94 

รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ (N=82) 20 49 12 1   4.07 

ค่าเฉลี�ย     

 

4.03 

 
4. มีความตั/งใจ อุทศิเวลา และเสียสละ 

 

มากที�สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สุด ค่าเฉลี�ย 
คณบดี (N=89) 37 39 12 1   4.26 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร (N=89) 42 41 6     4.40 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ (N=89) 31 48 10     4.24 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ (N=87) 31 45 11     4.23 

รองคณบดีฝ่ายวจิยั (N=88) 34 45 8 1   4.27 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (N=89) 41 41 7     4.38 

รองคณบดีฝ่ายวรัิชกิจ (N=88) 32 44 12     4.23 

รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ (N=88) 37 45 6     4.35 

ค่าเฉลี�ย 
     

4.30 

 
 

รายชื"อผู้บริหารคณะ 

     การแปลความค่าเฉลี"ย 
     4.51-5.00     พึงพอใจมากที�สุด 
     3.51-4.50     พึงพอใจมาก 
     2.51-3.50     พึงพอใจปานกลาง 
     1.51-2.50     พึงพอใจนอ้ย    
     1.00-1.50     พึงพอใจนอ้ยที�สุด 

 

1. คณบดี (ผศ.ดร.ประพจน ์ อศัววิรุฬหการ) 

2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผศ.ม.ร.ว.กองกาญจน ์ตะเวทีกลุ) 

3. รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ (ผศ.ดร.ชมนาด ศีติสาร) 

4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.สุนิจ  สุตณัฑวิบูลย)์ 

5. รองคณบดีฝ่ายวิจยั (รศ.ดร.ณฐัมา พงศไ์พโรจน)์ 

6. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผศ.สรรควฒัน ์ประดิษฐพงษ)์ 

7. รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ (รศ.สุรภีพรรณ ฉตัราภรณ์) 

8. รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ (อ.เนณุภา  สุภเวชย)์ 



 
 

๖ 
 

ความพงึพอใจเกี"ยวกบัผู้บริหารคณะอกัษรศาสตร์โดยรวม ในด้านธรรมาภิบาล มีจาํนวนผูส่้งแบบประเมิน 75 ชุด จาก

จาํนวน 177 ชุด คิดเป็นร้อยละ 42.37  มีผลการประเมินดงันี2  
 มากที�สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สุด ค่าเฉลี�ย 

ประสิทธิผล (Effectiveness) ปฏิบติัราชการบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแผนการปฏิบติังาน 
มีการติดตามประเมินผลและพฒันาปรับปรุงอยา่ง
ต่อเนื�องและเป็นระบบ (N=70) 

14 42 11 3  3.96 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) ออกแบบกระบวนการ
ปฏิบติังานเหมาะสม สามารถใชท้รัพยากรใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด (N=72) 

16 37 14 5  3.89 

การตอบสนอง (Responsiveness) ตอบสนองความ
คาดหวงัหรือความตอ้งการ (N=72) 

14 38 17 3  3.88 

ภาระรับผดิชอบ (Accountability) แสดงความ
รับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ที�และผลงานต่อ
เป้าหมายที�กาํหนดไว ้(N=72) 

22 40 7 3  4.13 

โปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการ เปิดเผย 
ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได ้(N=70) 

20 36 10 4  4.03 

มส่ีวนร่วม (Participation) เปิดโอกาสใหร่้วม
แสดงทศันะ ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแกไ้ขปัญหา 
ร่วมในกระบวนการตดัสินใจ และร่วม
กระบวนการพฒันา (N=70) 

21 31 13 4 1 3.96 

กระจายอาํนาจ (Decentralization) คือ การถ่าย
โอนอาํนาจการตดัสินใจ ทรัพยากร และภารกิจ 
มอบอาํนาจและความรับผิดชอบในการตดัสินใจ
และการดาํเนินการใหแ้ก่บุคลากร (N=69) 

17 34 12 4 2 3.87 

นิตธิรรม (Rule of Law) คือ การใชอ้าํนาจของ
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในการบริหาร
ราชการดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั(N=71) 

20 40 6 4 1 4.04 

ความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรั้บการปฏิบติั
และไดรั้บบริการอยา่งเท่าเทียมกนั (N=71) 

17 36 14 4  3.93 

มุ่งเน้นฉันทามต ิ(Consensus Oriented) คือ การ
หาขอ้ตกลงทั�วไปภายในกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียที�
เกี�ยวขอ้ง (N=71) 

21 34 13 3  4.03 

 
เฉลี�ย   3.97 
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