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 เมื�อวนัศุกรท์ี� � มกราคม ���� เวลา !".$" น. คณาจารยอ์าวุโสของคณะอกัษรศาสตร ์ไดแ้ก่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ฬาพานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา เรงิพทิยา รองศาสตราจารย์
ฉันทนา ไชยชติ ศาสตราจารยก์ติตคิุณ ดร.วจินิตน์ ภาณุพงศ์ ผูช่้วยศาสตราจารยจ์ติโสมนัส ศวิะดติถ์ และ
รองศาตราจารยส์ุนทร ีหงัสสตู ไดม้าเยอืนคณะอกัษรศาสตร ์เพื�อมอบเงนิใหแ้ก่มลูนิธมิหาจกัรสีรินิธร ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ อศัววริฬุหการ คณบดคีณะอกัษรศาสตร ์และรองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉัตรา
ภรณ์ รองคณบดฝี่ายวริชักจิ ให้การต้อนรบัและรบัมอบเงนิบรจิาค ณ ห้องสมุดคณะอกัษรศาสตร ์อาคาร
มหาวชริาวุธ 
 หลงัจากนั Aน คณบดีได้นําคณาจารย์อาวุโสชมห้องต่างๆ ของห้องสมุดคณะฯ ซึ�งได้รบัการ
ปรบัปรุงใหม่ รวมทั Aงนําชมประติมากรรม รูปภาพประวตัิศาสตร์ และงานศิลปะ ซึ�งจดัแสดงในห้องต่างๆ 
ดว้ย จากนั Aน คณาจารยไ์ดไ้ปรบัประทานอาหารกลางวนัรว่มกนั ณ โรงแรมโนโวเทล 

 
 

  
 
 
 

ข่าวจากคณะอกัษรศาสตร ์
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ฝ่ายวิจยั คณะอกัษรศาสตร ์

ขอเชญิเขา้ฟงัการเสวนาในโครงการอาศรมวจิยั 
เรื�อง 

เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมลูผลงานวิชาการอย่างเป็นระบบ 
วทิยากร 

อาจารย ์ดร.ทรงพนัธ ์เจิมประยงค ์
วนัพฤหสับดีที, -. มกราคม -//0 

เวลา 1-.22-14.22 น. 
ณ ศนูยค์อมพิวเตอรค์ณะอกัษรศาสตร ์ชั 5น - อาคารบรมราชกมุารี 

  
 

 
 
 

���� รองศาสตราจารย์ ดร.มนธริา ราโท ภาควชิาภาษาตะวนัออก ได้ร่วมเป็นคณะผู้เชี�ยวชาญด้าน
อาเซยีนประจาํศูนยว์จิยัและคณะผู้เชี�ยวชาญดา้นอาเซยีน (SSC’S ASEAN RESEARCH & EXPERT 
CENTRE) เพื�อใหค้ําปรกึษา ขอ้แนะนําและขอ้เสนอแนะต่างๆ ที�เป็นประโยชน์เกี�ยวกบัประเทศในอาเซยีน 
ณ ศูนยศ์กึษายทุธศาสตร ์สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ  
 

���� อาจารยก์ติตพิงศ์ บุญเกดิ ภาควชิาภาษาตะวนัออก ได้รบัเชญิจากคณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยั
ศลิปากร เป็นอาจารยส์อนพเิศษ รายวชิาการฟงัและการพดูภาษาฮนิด ี! ทุกวนัพฤหสับด ีเริ�มตั Aงแต่วนัที� !� 
มกราคม ถงึวนัที� Z พฤษภาคม ���� ณ มหาวทิยาลยัศลิปากร วงัท่าพระ 
 

���� อาจารย ์ดร.สริวิรรณ จุฬากรณ์ ภาควชิาภาษาตะวนัตก ได้รบัเชญิจากมูลนิธสิ่งเสรมิวปิสัสนา
กรรมฐานในพระสงัฆราชูปถมัภ์ เป็นวทิยากรการอบรมวปิสัสนากรรมฐาน แก่ผู้เขา้อบรมทั Aงชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ ระหว่างวนัที� �$ ธนัวาคม ���Z ถงึวนัที� \ มกราคม ���� ณ ศูนยว์ปิสัสนากรรมฐานธรรม
จนัทปภา จงัหวดัจนัทบุร ี
 

���� อาจารยแ์ม่ชวีมิุตตยิา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางชา้ง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาต ิ ได้รบั
เชญิบรรยายเรื�อง "เรื�องเล่าจากพระไตรปิฎก" แก่ผูป้ฏบิตัธิรรม เมื�อวนัเสารท์ี� !Z มกราคม ���� เวลา 
!$.""-!\.$" น. ณ "สวนอุศม" (สถานปฏบิตัธิรรมสาํหรบัเพศหญงิ) 
 

คณะกรรมการประชาสมัพนัธค์ณะอกัษรศาสตร ์
สง่ขา่วประชาสมัพนัธไ์ดท้ี�  นางกญัญก์นก สิงหฤกษ ์  โทร. �\���   E–mail: artspr08@hotmail.com 

ใคร ทาํอะไร ที,ไหน 

ข่าวจากฝ่ายวิจยั 



      ผลการดาํเนนิงานคณะกรรมการบรหิารคณะอกัษรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557

จากการประชมุคณะกรรมการบรหิารคณะอักษรศาสตรร์ะหวา่งเดอืนตลุาคม 2556 – กันยายน 2557 ไดม้กีารประชมุรวม 22 ครัง้ 
มเีรือ่งอนุมัตโิดยการเวยีน 16 ครัง้ มรีายละเอยีดดังนี้

หมวด

จํานวนวาระ
ในการ
ประชมุ
กรรมการ
บรหิารฯ

จํานวน
เรือ่งจาก
การอนุมัติ
โดยการ
เวยีน

รวม

บรหิารบคุคล 85 4 89

บรหิาร 241 7 248

การเงนิ 91 9 100

บรกิารวชิาการ 15 1 16

วางแผนและงบประมาณ 14 1 15

วจัิย 42 2 44

วชิาการ 137 35 172

นสิติ 24 7 31

ประกันคณุภาพ 8 0 8

รวม 657 66 723

หากจําแนกวาระตา่งๆตามเรือ่ง มรีายละเอยีดดังนี้

เรือ่ง

จํานวนวาระ
ในการ
ประชมุ
กรรมการ
บรหิารฯ

จํานวน
เรือ่งจาก
การอนุมัติ
โดยการ
เวยีน

รวม รายละเอยีด

ขอ้บังคบัจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั
ว่าดว้ยคณะ

กรรมการบรหิารคณะ สาํนัก
วชิา และวทิยาลยั พ.ศ. 

๒๕๕๔
บรหิารบคุคล 85 4 89

การจา้ง/บรรจุอาจารย์ 23 2 25 7

การจา้ง/บรรจุอาจารย‐์
เจา้หนา้ที่

3 0 3 7

การจา้ง/บรรจุ
เจา้หนา้ที่

15 0 15 7

อาจารยช์าว
ตา่งประเทศ

23 1 24 อนุมัตกิารจา้งอาจารยช์าวตา่งประเทศ  จํานวน 6 คน
อนุมัตผิลการประเมนิผลการปฎบัิตงิานของลกูจา้งชัว่คราว
ชาวตา่งประเทศทกุ 6 เดอืน / 
อนุมัตคิา่ตอบแทนประสบการณ์วชิาการ/คา่เชา่บา้น รวม 
จํานวน 27 คน
อนุมัตกิารตอ่สัญญาจา้งอาจารยช์าวตา่งประเทศ จํานวน 28
 คน

7

ภาระงาน/การประเมนิ 10 1 11 การประเมนิอาจารย‐์เจา้หนา้ที ่การขึน้เงนิเดอืนขา้ราชการ
และพนักงานมหาวทิยาลัย การจัดทํารา่งประกาศสว่นงาน 
เรือ่ง เกณฑแ์ละวธิกีารคํานวณภาระงานขัน้ต่ําของ
คณาจารยป์ระจําในสังกัด

1, 7

สวัสดกิาร 1 0 1 อนุมัตคิา่ลว่งเวลาเจา้หนา้ทีท่ีม่าดแูลการฉีดปลวกในวันหยดุ 2, 7

บรหิารงานบคุคลอืน่ๆ 10 0 10 ตดิตามอัตรากําลังของคณะฯ อนุมัตแิละวางแนวทางการ
จา้งบคุคลอายเุกนิหกสบิปีบรบิรูณ์ปฏบัิตงิานเป็นพนักงาน
มหาวทิยาลัย แจง้เรือ่งการขอตําแหน่งทางวชิาการกอ่น
หมดสัญญาครัง้ที ่2

6, 7, 11

บรหิาร 241 7 248

บรหิารอาคาร/
ทรัพยากร

7 0 7 ตดิตามการจัดซือ้ครภุัณฑ ์จําหน่ายครภุัณฑท์ีเ่สือ่มสภาพ
แลว้ ปรับปรงุการฉีดปลวกเป็นวันเสารเ์พือ่ใหส้ามารถ
ดําเนนิการฉีดปลวกไดอ้ยา่งทั่วถงึ

13

Present paper / 

พัฒนาบคุลากร
32 4 36 อนุมัตทินุสนับสนุนคา่เดนิทางไปราชการตา่งประเทศเพือ่

ไปเสนอผลงานวชิาการนานาชาต ิ22 ทนุ
อนุมัตไิปคน้ควา้วจัิยในตา่งประเทศ 13 คน
อนุมัตกิารลาศกึษาของอาจารย ์9 คน
ขยายเวลาศกึษาตอ่ของอาจารย ์6 คน
ตดิตามรายงานความกา้วหนา้ของนักเรยีนทนุ 5 คน

2, 6

อนุมัตกิารยกเวน้คณุสมบัต ิอาจารย ์ จํานวน 6 อัตรา
บรรจุอาจารยใ์หม ่11 คน
จา้งเจา้หนา้ทีใ่หม ่ 9 คน 
อนุมัตกิารปรับวฒุอิาจารยท์ีสํ่าเร็จการศกึษา 2 คน
ตอ่สัญญาอาจารยพ์นักงานมหาวทิยาลัย 39 คน
ตอ่สัญญาเจา้หนา้ที ่20 คน
อนุมัตกิารจา้งอาจารยแ์ละเจา้หนา้ทีห่ลังเกษียณ



เรือ่ง

จํานวนวาระ
ในการ
ประชมุ
กรรมการ
บรหิารฯ

จํานวน
เรือ่งจาก
การอนุมัติ
โดยการ
เวยีน

รวม รายละเอยีด

ขอ้บังคบัจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั
ว่าดว้ยคณะ

กรรมการบรหิารคณะ สาํนัก
วชิา และวทิยาลยั พ.ศ. 

๒๕๕๔
การขอตําแหน่งวชิาการ 11 0 11 ตดิตามแผนการขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการของ

อาจารยใ์นภาควชิาระหวา่งปี 2555 – 2559 ฉบับปรับปรงุใหม่
 ในชว่ง พฤศจกิายน 2556 
พจิารณาเอกสารทีย่ืน่ขอกําหนดตําแหน่งวชิาการของ
อาจารย ์18 คน แบง่เป็น
อาจารย ์ขอ ผศ. 14 คน
ผศ. ขอ รศ. 1 คน
รศ. ขอ ศ. 3 คน

8

ลา ป.พ. 18 1 19 พจิารณาโครงการลาป.พ. 2 ครัง้ อนุมัตกิารลาป.พ. อาจารย์
รวม 5 คน
ตดิตามความกา้วหนา้ของการลาป.พ. 4 คน และตดิตาม
รายงานฉบับสมบรูณ์ของอาจารย ์8 คน

7

ยกยอ่ง/เชดิชเูกยีรติ 18 0 18 การเสนอชือ่อาจารย/์บคุลากรทีส่มควรไดรั้บรางวัลหรอืเห
รีย่ญรางวัลตา่งๆ แจง้ขา่วคณาจารยท์ีไ่ดรั้บรางวัลตา่งๆ

11

เกือ้กลู 0 0 0

แตง่ตัง้/สรรหาบคุลากร 27 1 28 สรรหาหัวหนา้ภาควชิา หัวหนา้สาขาวชิา กรรมการบรหิาร
คณะประเภทผูแ้ทนคณาจารยป์ระจํา ประธานหลักสตูร 
ผูอํ้านวยการศนูย ์เสนอชือ่ผูท้รงคณุวฒุ ิผูบ้รหิารตา่งๆ

12

แตง่ตัง้กรรมการ 92 0 92 กรรมการตา่งๆของภาควชิา หรอืของคณะ 12

จัดกจิกรรม 20 0 20 แจง้เรือ่งการจัดกจิกรรม ประชมุวชิาการ กจิกรรมนานาชาต ิ
ประชาสัมพันธก์จิกรรมตา่งๆ อนุมัตกิารจัดกจิกรรมตา่งๆ 
ประสานงานการจัดกจิกรรมตา่งๆของคณะฯ

13

เพือ่ทราบอืน่ๆ 10 0 10 แจง้เรือ่งเพือ่ทราบทั่วไป ยอดเงนิบรจิาคเขา้มลูนธิมิหา
จักรสีรินิธร

13

บรหิารอืน่ๆ 6 1 7 การเบกิเงนิคา่ทีพั่กจากกองทนุวจัิย การเปิด‐ปิดประตหูา
วทิยาลัย ระหวา่งชว่งเหตกุารณ์ทางการเมอืงและระหวา่ง
ทําทอ่ระบายน้ํา

13

การเงนิ 91 9 100

ประกาศเงนิทนุ/อัตรา
การจัดเก็บเงนิ

8 0 8 อนุมัตริา่งประกาศเงนิทนุ กําหนดอัตราการจัดเก็บเงนิและ
อัตราการเบกิจ่ายคา่ใชจ้่าย เกณฑก์ารขอทนุสนับสนุนการ
เสนอผลงานวจัิยในประเทศและการขอทนุไปเสนอผลงาน
ตา่งประเทศ

2, 4

ขออนุมัตงิบประมาณ/

ขออนุมัตใิชเ้งนิ
53 8 61 อนุมัตใิชเ้งนินอกงบประมาณ เงนิทนุ หรอืโครงการตา่งๆรวม

  127 โครงการ
2

รายงานการเงนิ 16 1 17 รายงานการเงนิเดอืนตา่งๆของคณะฯ 3

การลงทนุ 14 0 14 ขออนุมัตนํิาเงนิฝากประจําทีค่รบกําหนดไปฝากในสถาบัน
การเงนิ หรอืการลงทนุในลักษณะอืน่

3

บรกิารวชิาการ 15 1 16 อนุมัตโิครงการบรกิารวชิาการของศนูยบ์รกิารวชิาการ 
เปลีย่นแปลงกําหนดการอบรม หรอืเปลีย่นแปลงโครงการ
อบรมตา่งๆ

6

วางแผนและงบประมาณ 14 1 15 อนุมัต ิ ขอ้ตกลงการจัดทําผลผลติและเป้าหมายตัวชีวั้ด 
ประจําปีงบประมาณ (SDA) พ.ศ. 2557, 2558 รวมถงึ และ
แผนการดําเนนิงานคณะอักษรศาสตร ์ปีงบประมาณ 2559 
ตดิตามและรายงานผลการดําเนนิงาน SDA  ปีงบประมาณ 
2557 

อนุมัตงิบประมาณรายไดค้ณะ ปี 2558 
การตดิตามการใชง้บประมาณและรายงานผลการใช ้
งบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 และ2557

1, 2, 6

วจัิย 42 2 44

การผลติผลงานวชิาการ 9 0 9 อนุมัตทินุสนับสนุนผลติผลงานวชิาการ 16 รายการ 2, 6

การจัดพมิพผ์ลงาน
วชิาการ

6 0 6 อนุมัตคิา่ใชจ้่ายในการจัดพมิพว์ารสารอักษรศาสตร ์2 ฉบับ 
วารสารภาษาและวรรณคดไีทย 1 ฉบับ หนังสอื 19 เลม่

2

วจัิยอืน่ๆ 27 2 29 รายงานผลการดําเนนิงานโครงการวจัิย และขออนุมัติ
หนังสอื/วารสารเพือ่มอบเป็นอภนัินทนาการ หรอืจําหน่าย
ลดราคา

2, 6



เรือ่ง

จํานวนวาระ
ในการ
ประชมุ
กรรมการ
บรหิารฯ

จํานวน
เรือ่งจาก
การอนุมัติ
โดยการ
เวยีน

รวม รายละเอยีด

ขอ้บังคบัจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั
ว่าดว้ยคณะ

กรรมการบรหิารคณะ สาํนัก
วชิา และวทิยาลยั พ.ศ. 

๒๕๕๔
วชิาการ 137 35 172

หลักสตูร 17 1 18 เปิด ปิด แกไ้ขรายวชิา รวม 84 รายวชิา เปิดหลักสตูรใหม ่
พรอ้ม มคอ.
หลักสตูรศลิปศาสตรดษุฎบัีณฑติ สาขาวชิาภาษาบาล‐ี
สันสกฤตและพทุธศาสนศ์กึษา (หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2557)

5

การจัดการเรยีนการ
สอน

6 0 6 การใชอ้ปุกรณ์ Echo 360 และ Echo Personal Capture 
บันทกึการเรยีนการสอนในชว่งสถานการณ์ไมป่กต ิและการ
จัดทํา I‐book

6

โปรแกรมเกยีรตนิยิม 2 0 2 อนุมัตนิสิติเขา้โปรแกรมเกรีตนิยิม 6

การรับบคุคลเขา้ศกึษา 32 17 49 ‐ระดับปรญิญาตร ีการรับบคุคลเขา้ศกึษาในคณะอักษร
ศาสตรห์ลักสตูร อ.บ. การรับนสิติหลักสตูร BALAC การรับ
นสิติทนุจุฬาฯ–ชนบท
‐ระดับบัณฑติศกึษา การรับนสิติระดับบัณฑติศกึษาของ
หลักสตูรตา่งๆ

4, 5, 6

ผูสํ้าเร็จการศกึษา 9 5 14 อนุมัตชิือ่ผูส้มควรไดรั้บการพจิารณาใหเ้ป็นผูสํ้าเร็จ
การศกึษา ระดับปรญิญาตร ีโท และเอก

4, 10

แกไ้ขผลการเรยีน 5 0 5 แกไ้ขผลการศกึษา 7 รายวชิา 4

ขออนุมัตอิืน่ๆ 7 1 8 อนุมัตใิหน้สิติลาไปศกึษา ณ ตา่งประเทศ อนุญาตการเพย
แพรว่ทิยานพินธ ์การอนุมัตนิสิติรว่มฟัง อนุมัตใิหน้สิติทนุ
ประเทศเพือ่นบา้นของหลักสตูรอักษรศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาไทยศกึษา จบการศกึษา กรณี CU‐TEP ไมถ่งึ
เกณฑข์องหลักสตูร แตผ่า่นเกณฑข์องบัณฑติวทิยาลัย

4

งานทะเบยีน 14 4 18 การเปลีย่นระดับการศกึษา การเทยีบโอนรายวชิา 4

งานบัณฑติศกึษา 32 7 39 กําหนดวันสง่และวันสอบวทิยานพินธแ์ละวันสง่สารนพินธ ์
อนุมัตโิครงรา่งวทิยานพินธ ์ รายงานผลการสอบวทิยานพินธ์
 อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธ ์การอนุมัตกิารขยายเวลา
ศกึษาตอ่

4

วชิาการอืน่ๆ 13 0 13 ขอ้มลูเกีย่วกับนสิติและบัณฑติอักษรศาสตร ์การสอบถาม
ผูใ้ชบั้ณฑติ ผลการทดสอบวัดความสามารถในการใช ้
ภาษาไทยเพือ่การประกอบอาชพี

13

นสิติ 24 7 31

วนัิยนสิติ 2 0 2 พจิารณานสิติผดิวนัิยนสิติ จํานวน 2 คน 13

ทนุ/เกือ้กลู 18 6 24 อนุมัตทินุอดุหนุนการศกึษาจากกจิการนสิติ (ปรญิญาตร)ี 
อนุมัตทินุการศกึษาแกน่สิติจากประเทศเพือ่นบา้น
ทนุสนับสนุนเพือ่นําเสนอผลงานทางวชิาการสําหรับนสิติ
ปรญิญาโท

13

นสิติทําชือ่เสยีง 3 1 4 รายงานรายชือ่นสิติไดรั้บรางวัล นสิติดเีดน่ และนสิติ
เดนิทางไปตา่งประเทศ

13

อืน่ๆ 1 0 1 แผนการจัดกจิกรรมเพือ่พัฒนานสิติชว่งปิดภาคเรยีน เดอืน
มนีาคม‐กรกฎาคม 2557

13

ประกันคณุภาพ 8 0 8 รายงานผลการจัดการความเสีย่งปีงบประมาณ 56 และ
จัดทําและตดิตามแผนการจัดการความเสีย่งปีงบประมาณ 
57 ประเมนิผูบ้รหิาร ประเมนิผลการดําเนนิงาน
คณะกรรมการบรหิารคณะอักษรศาสตร ์ปีงบประมาณ 2556
 ตามขอ้บังคับจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย วา่ดว้ยคณะ
กรรมการบรหิารคณะ สํานักวชิา และวทิยาลัย พ.ศ. 2554
การวางแผนเตรยีมการรับการตรวจประกันคณุภาพ สมศ.
และ สกอ.  ปีการศกึษา 2556

3, 6

657 66 723

หมายเหต ุคณะกรรมการบรหิาร มไิดป้ฏบัิตหินา้ทีต่ามขอ ้9 ของขอ้บังคับ ซึง่ไดแ้ก ่"(๙) ดาเนนิการเกีย่วกับการแตง่ตัง้และ
ถอดถอนการดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ เชีย่วชาญ และเชีย่วชาญพเิศษตามขอ้บังคับวา่ดวย้การนัน้" เนือ่งจากคณะฯไมม่ี
ลักษณะงานดังกลา่ว (Not Applicable ‐ N/A)



 

 ขอ้บงัคบัจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
ว่าดว้ยคณะกรรมการบริหารคณะ สํานกัวิชา และวิทยาลยั  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจและหน้าที�ดังต่อไปนี!   
(๑) วางนโยบาย ตลอดจนกาํหนดเป้าหมายและแผนงานของส่วนงานให้สอดคล้องกบันโยบายของ
มหาวิทยาลัย  
(๒) กาํหนดแนวทางการบริหารการเงินและการงบประมาณ รวมทั!งให้ความเหน็ชอบในงบประมาณของส่วน
งานเพื�อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
(๓) ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการดาํเนินงาน รายงานการเงินและรายงานกิจการประจาํปีเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัย   
(๔) ออกระเบียบและประกาศของส่วนงานตามที�ข้อบังคับหรือระเบียบมหาวิทยาลัยกาํหนดหรือตามที�สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย ทั!งนี!  โดยไม่ขดัหรือแย้งต่อข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย  
(๕) เสนอหลักสูตร และการเปิด ปรับปรุง ยุบรวม หรือยกเลิกหลักสูตรการศึกษา ของส่วนงานต่อสภา
มหาวิทยาลัย  
(๖) กาํหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการ การรักษามาตรฐานคุณภาพ
ทางวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา และกาํหนดระบบภาระงานให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย  
(๗) ออกระเบียบและประกาศของส่วนงานเกี�ยวกบัการบริหารงานบุคคล โดยไม่ขดัหรือแย้งต่อข้อบังคับ 
ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย  
(๘) ดาํเนินการเกี�ยวกบัการแต่งตั!งและถอดถอนศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือผู้ ช่วยศาสตราจารย์ของ
ส่วนงานนั!นเสนอต่อคณะวุฒยาจารย์  

(๙) ดาํเนินการเกี�ยวกบัการแต่งตั!งและถอดถอนการดาํรงตาํแหน่งระดับชาํนาญการ เชี�ยวชาญ และเชี�ยวชาญ
พิเศษตามข้อบังคับว่าด้วยการนั!น  
(๑๐) ให้ความเห็นชอบแก่ผู้สาํเรจ็การศึกษาเพื�อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
(๑๑) ให้คาํปรึกษาและให้ความเหน็แก่คณบดี และปฏิบัติหน้าที�อื�นตามที�คณบดีมอบหมาย  
(๑๒) แต่งตั!งคณะอนุกรรมการ คณะทาํงาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ�งเพื�อกระทาํการใดๆ อนัอยู่ในอาํนาจ
หน้าที�ของคณะกรรมการบริหาร รวมทั!งมอบอาํนาจให้คณะอนุกรรมการ คณะทาํงาน หรือบุคคลดังกล่าวทาํ
การแทนแล้วรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ  
(๑๓) ปฏิบัติหน้าที�อื�นๆ ตามที�กาํหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย หรือตามที�

บัณฑิตวิทยาลัย อธกิารบดี หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 



ฝ่ายบริหาร 

  นโยบาย/กจิกรรม แผน ผล ผลการดําเนินงาน 

1 ดาํเนินการให้ระบบการพสัดุ การเงิน การบญัชี 
ระบบงานบริหารบุคคลและงานสารบรรณที�มี
ประสิทธิภาพอยา่งต่อเนื�อง 

ตลอดปี ตลอดปี ดาํเนินการอยา่งต่อเนื�อง เช่น จดัทาํประกาศเรื�องการกาํหนดอตัรา
การจ่ายเงินประเภทต่างๆ ประกาศเรื�องเกณฑแ์ละอตัราจ่ายเงิน
ประเภทต่างๆของกองทุนทั�วไป แนวทางการขออนุมติัใชเ้งินของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมของหน่วยงานในคณะอกัษร
ศาสตร์ 

2 จดัหาผลประโยชน์จากเงินรายไดข้องคณะอยา่ง
เหมาะสม ควบคุมและดูแลการบริหารความเสี�ยงดา้น
การเงิน เช่น วางแผนการจดัเตรียมเงินบาํเหน็จชดเชย
ระยะยาวอยา่งต่อเนื�อง  

ตลอดปี ตลอดปี ดาํเนินการต่อเนื�องตลอดทั5งปี  

3 ดาํเนินการบรรจุบคุลากรสายวชิาการตามความ
ตอ้งการของหน่วยงาน เนน้ให้ภาควิชาจดัเตรียม
แผนงานเสนอวตัถุประสงคแ์ละความจาํเป็นที�ตอ้งรับ
อาจารยใ์หม่ตามนโยบายของภาควิชาและของคณะ 
สนบัสนุนให้อาจารยใ์หม่ไดศึ้กษาต่อในระดบัปริญญา
เอก และส่งเสริมใหอ้าจารยข์อตาํแหน่งทางวชิาการใน
ระดบัที�สูงขึ5น 

ตลอดปี ตลอดปี ดาํเนินการต่อเนื�องตลอดทั5งปี  

4 จดัประชุมคณบดี รองคณบดี ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการและหวัหนา้งาน เพื�อให้งาน
ดา้นสนบัสนุนมีความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพ
อยา่งยั�งยืน 

พ.ย.,ม.ค.
,มี.ค.
,พ.ค.,
ก.ค.,ก.ย. 

พ.ย.
,ก.ค.,
ก.ย. 

จดัประชุมเมื�อเดือน พฤศจิกายน 2556 เดือนกรกฎาคม 2557 และ
เดือนกนัยายน 2557 

5 จดัเสวนาการบริหารจดัการต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
ดาํเนินงานของคณะ เช่น การใชเ้งินตามงบประมาณ 
การจดัการการเงินตามระบบ ERP เป็นตน้  

พ.ค.
,ส.ค. 

ก.ย. จดัเสวนาการจดัอตัรากาํลงัของฝ่ายบริหาร มีรองอธิการบดีเป็น
ผูใ้หข้อ้มูล เดือนกนัยายน 2557 

6 ดาํเนินการบริหารจดัการอาคารมหาจกัรีสิรินธร 
รวมทั5งสาํรวจประสิทธิภาพการใชง้านของพสัดุ
อุปกรณ์ในอาคาร เพื�อใหก้ารบาํรุงรักษาเป็นไปอยา่งมี
มาตรฐาน 

ตลอดปี ตลอดปี ดาํเนินการบริหารอาคารมหาจกัรีสิรินธรอยา่งต่อเนื�อง จดัทาํ
แผนพฒันาอาคารเช่น การตรวจเครื�องจกัรและเครื�องปรับอากาศ
ประจาํวนั / สัปดาห์ / เดือนและปี แผนซ้อมช่วยเหลือกรณีลิฟท์
ขดัขอ้ง แผนการประหยดัพลงังานไฟฟ้า นํ5 าประปา แผนการ
ปรับปรุงภูมิทศัน์ของอาคาร  

7 จดัประเมินการทาํงานและสํารวจภาวะผูน้าํของ
ผูบ้ริหารทุกระดบัของคณะ 

ก.พ. ต.ค.-
ธ.ค. 

จดัทาํประเมินผลการบริหารงานของผูบ้ริหารคณะ 

8 ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานของ
บุคลากรของคณะอกัษรศาสตร์ใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายของคณะ 

มิ.ย.-ก.ค. มิ.ย.-ก.ค. ไดจ้ดัทาํเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรคณะ
อกัษรศาสตร์ 

9 ส่งเสริมการพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากร รักษาให้
บุคลากรมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ วดัผลการ
พฒันาอาจารยแ์ละบุคลากรไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบติังานและ
สร้างเสริมความสามคัคีในกลุ่มบคุลากร 

มี.ค.
,พ.ค. 

พ.ค.
,ก.ค. 

 จดัสัมมนาบุคลากรทั5งอาจารยแ์ละเจา้หนา้ที�  สัมมนาอาจารย์
วนัที� 15 พ.ค.57 สัมมนาเจา้หนา้ที� 24-25 ก.ค.57 

 



 

ฝ่ายวางแผนฯ 

  นโยบาย/กจิกรรม แผน ผล ผลการดําเนินงาน 

1 จดัทาํงบประมาณตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัและ
คณะ 

พ.ย. ต.ค. ประชุมเมื�อเดือนตุลาคม 2556 

2 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การใชง้บประมาณ รวมทั5งวเิคราะห์การประหยดั 
งบประมาณ 

ต.ค.,
ม.ค.,
เม.ย.
,ก.ค 

ต.ค. ประชุมเมื�อเดือนตุลาคม 2556 

3 กาํกบัและดูแลแผนอตัรากาํลงัให้สอดคลอ้งกบั
แผนงานของมหาวิทยาลยัโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์
ของคณะดว้ย 

พ.ค. ม.ค.-
ก.ย. 

ดาํเนินการอยา่งต่อเนื�องตั5งแต่ ม.ค.-ก.ย.57 

4 รายงานและดูแลความถูกตอ้งเหมาะสมของตวัชี5วดัต่าง 
ๆ ที�ส่งใหม้หาวทิยาลยั ตลอดจนรายงานใหผู้บ้ริหารทกุ
ระดบัของคณะทราบและเขา้ใจความสําคญัของตวัชี5วดั
ต่าง ๆ 

ต.ค.,
ม.ค.,
เม.ย.
,ก.ค.,
ก.ย. 

ต.ค.,
ม.ค.,
เม.ย.
,ก.ค. 

ดาํเนินการหลงัปิดแต่ละไตรมาส 

5 ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมบริการวชิาการ
ของศูนยบ์ริการวชิาการ ภาควชิาและหน่วยงาน 

ส.ค. ต.ค. ดาํเนินการแลว้เมื�อเดือนตุลาคม 2556 

6 พฒันาความร่วมมือระหวา่งศูนยบ์ริการวชิาการกบั
องคก์รและหน่วยงานภายนอกทั5งในระดบัชาติและ
ระดบันานาชาติในการจดักิจกรรมบริการวชิาการ 

ส.ค. ต.ค. ดาํเนินการแลว้เมื�อเดือนตุลาคม 2556 

7 วเิคราะห์และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดาํเนินงานศูนยบ์ริการวชิาการ 

ส.ค. ต.ค. ดาํเนินการแลว้เมื�อเดือนตุลาคม 2556 

8 ปรับปรุงการดาํเนินงานศูนยบ์ริการวชิาการ ส.ค. ต.ค. ดาํเนินการแลว้เมื�อเดือนตุลาคม 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ฝ่ายวิชาการ 

  นโยบาย/กจิกรรม แผน ผล ผลการดําเนินงาน 

1 เริ�มใชห้ลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ  2555)  และหลกัสูตรอกัษรศาสตร
บณัฑิต  สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรม หลกัสูตร
นานาชาติ (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2555) 

ส.ค.-
ก.ย. 

ส.ค.-
ก.ย. 

เริ�มใชห้ลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ  
2557)  และหลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาและ
วฒันธรรม หลกัสูตรนานาชาติ (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2557)  
เมื�อภาคการศึกษาตน้  ปีการศึกษา  2557 

2 ดาํเนินการประกนัคุณภาพหลกัสูตรตามมาตรฐาน 
AUN อยา่งต่อเนื�อง 

ตลอด
ปี 

- ไม่ไดด้าํเนินการ  เนื�องจากหลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต  
สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรม หลกัสูตรนานาชาติ (หลกัสูตรใหม่  
พ.ศ.  2551)  ไม่ไดป้ระกนัคุณภาพหลกัสูตรตามมาตรฐาน AUN 

3 ส่งเสริมให้หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษารับนิสิตแผน  ก  
เพิ�มมากขึ5น 

พ.ย.-
ธ.ค.
,ก.พ.-
ก.ค. 

พ.ย.-
ธ.ค.
,ก.พ.-
ก.ค. 

ฝ่ายวชิาการส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้พิ�มการรับนิสิต  แผน  ก  
หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาเพิ�มมากขึ5น  จาํนวน  10  หลกัสูตร  
ดงันี5  
1. หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาประวติัศาสตร์ 
2. หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาภมิูศาสตร์และภมิู
สารสนเทศ 
3.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิา
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
4. หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาปรัชญา 
5. หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวรรณคดี
เปรียบเทียบ 
6. หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาบาลี-
สันสกฤต  และพทุธศาสน์ศึกษา 
7. หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาไทยศึกษา 
8. หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาปรัชญา 
9. หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษีบณัฑิต  สาขาวชิาวรรณคดี
เปรียบเทียบ 
10. หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาบาลี-
สันสกฤต  และพทุธศาสน์ศึกษา 

4 ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมเพื�อพฒันา
คุณลกัษณะบณัฑิตที�พึงประสงค์ให้แก่นิสิตทุกระดบั 

ส.ค.-
ก.ย. 

ส.ค.-
ก.ย. 

ฝ่ายวชิาการส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมเพื�อพฒันา 
คุณลกัษณะบณัฑิตที�พึงประสงค์ใหแ้ก่นิสิต  คือ  โครงการทศัน
ศึกษาจงัหวดัลาํปาง  เชียงใหม่ และลาํพูน  ในวนัพฤหัสบดีที�  16  
ถึงวนัเสาร์ที�  18  มกราคม  2557                 

5 ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมเพื�อพฒันา
ความสามารถในการเขียนบทความทางวชิาการ เพื�อ
ตีพิมพแ์ละเผยแพร่ในระดบันานาชาติใหแ้ก่นิสิตระดบั
บณัฑิตศึกษา 

ส.ค.-
ก.ย. 

ส.ค.-
ก.ย. 

ไม่ไดด้าํเนินการ  จะดาํเนินการในภาคการศึกษาปลาย   
ปีการศึกษา  2557 

 

 

 



 

 

  นโยบาย/กิจกรรม แผน ผล ผลการดําเนินงาน 

6 ส่งเสริมให้นิสิตระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา
เขา้ร่วมกิจกรรมการประชุมวชิาการ  หรือนาํเสนอ
ผลงานทางวชิาการในที�ประชุมระดบัชาติหรือ
นานาชาติ 

พ.ย.
,ส.ค.-
ก.ย. 

ส.ค.-
ก.ย. 

ฝ่ายวชิาการส่งเสริมให้นางสาวนลินี  อินต๊ะซาว  นิสิตระดบั
มหาบณัฑิต   สาขาวชิาภาษาศาสตร์ เขา้ร่วมเสนอผลงานทาง
วชิาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ  The 27th Pacific Asia 
Conference on Language, Information, and Computation (PACLIC 
27) ที�ประเทศใตห้วนั  ระหวา่งวนัที�  22-24  พฤศจิกายน  2556 

7 จดักิจกรรมเพื�อพฒันาอาจารยด์า้นการเรียนการสอน
อยา่งสมํ�าเสมอ 

เม.ย.-
พ.ค. 

เม.ย.-
พ.ค. 

ฝ่ายวชิาการไดจ้ดักิจกรรมเพื�อพฒันาอาจารยด์า้นการเรียน 
การสอน  จาํนวน  4  ครั5 ง  รายละเอียดดงันี5  
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ  เรื�อง  "  การใชข้อ้มูลสถิติ 
สาํหรับการวิจยั  เมื�อวนัที�  29  เมษายน  2557 
2. โครงการบรรยายพิเศษ เรื�อง  ระบบ  CourseVill 
เมื�อวนัที�  29  พฤษภาคม  2557 
3. โครงการประชุมชี5แจงเรื�อง  การเขียน/ตรวจหลกัสูตร 
ตามรูปแบบ มคอ.2  เมื�อวนัที� 11  มิถุนายน  2557  
4. โครงการอบรมโปรแกรม Blackboard เมื�อวนัที�  14  สิงหาคม  
2557   

8 สนบัสนุนให้มีการแลกเปลี�ยนนิสิตกบัสถาบนัใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ�มขึ5น 

มี.ค.-
พ.ค. 

มี.ค.-
พ.ค. 

นิสิตไปแลกเปลี�ยน  ณ สถาบนัต่างประเทศ  จาํนวน  85  คน 
(ประเทศจีน  4, ประเทศญี�ปุ่น 77, ประเทศเกาหลีใต ้2 และประเทศ
สิงคโปร์ 2 คน)  รายละเอียดตามเอกสารที�แนบมาพร้อมนี5  

9 จดักิจกรรมของหอพระไตรปิฎกนานาชาติอยา่ง
ต่อเนื�อง 

ตลอด
ปี 

ตลอด
ปี 

หอพระไตรปิกนานาชาติไดจ้ดักิจกรรม  จาํนวน   5  โครงการ  
รายละเอยีดตามเอกสารที�แนบมาพร้อมนี5  

10 ร่วมมือกบัฝ่ายวรัิชกิจในการจดักิจกรรมที�เสริมสร้าง
บรรยากาศความเป็นนานาชาติในคณะ 

ตลอด
ปี 

- ไม่ไดด้าํเนินการ   

11 สนบัสนุนให้มีการเรียนการสอนภาษาอาเซียนและ
วิชาที�มีเนื5อหาเกี�ยวกบัอาเซียนในหลกัสูตรทุกระดบั   

ตลอด
ปี 

ตลอด
ปี 

ฝ่ายวชิาการมีการสนบัสนุนให้มีการเรียนการสอนภาษาอาเซียน 
และวชิาที�มีเนื5อหาเกี�ยวกบัอาเซียนในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี   
รายละเอยีดตามเอกสารที�แนบมาพร้อมนี5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฝ่ายวิจัย 

  นโยบาย/กจิกรรม แผน ผล ผลการดําเนินงาน 

1 ส่งเสริมและใหทุ้นสนบัสนุนการผลิตงานวิจยั ตาํรา 
เอกสารคาํสอน และเอกสารประกอบการสอน 

ตลอด
ปี 

ตลอด
ปี 

มีผูข้อทุน 10 ทุน  

2 สนบัสนุนให้อาจารยผ์ลิตผลงานวิจยัและงาน
สร้างสรรคอื์�น ๆ ตามยุทธศาสตร์ชาติ และวิจยัใน
ประเด็นที�เป็นนโยบายมหาวทิยาลยัและคณะ 

ตลอด
ปี 

ตลอด
ปี 

ฝ่ายวจิยัมีการสนบัสนุนทุนวิจยัตลอดปี 

3 สนบัสนุนให้อาจารยข์อทุนวิจยัจากแหล่งทุน
ภายนอกในกรณีที�อาจารยมี์ความพร้อม 

ตลอด
ปี 

ตลอด
ปี 

มีผูข้อทุน สกว 2 ทุน  

4 จดัอบรมและให้ความรู้ในหัวขอ้ต่อไปนี5        

  4.1 การเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยั ตลอด
ปี 

ตลอด
ปี 

ฝ่ายวจิยัมีการสนบัสนุนทุนวิจยัตลอดปี 

  4.2 การขอทุนวจิยัทั5งภายในคณะ ภายนอกคณะ 
และภายนอกมหาวิทยาลยั 

ตลอด
ปี 

ตลอด
ปี 

ฝ่ายวจิยัมีการสนบัสนุนทุนวิจยัตลอดปี 

  4.3 การตีพิมพผ์ลงานวิจยัทั5งระดบัชาติและ
นานาชาติ 

ตลอด
ปี 

ตลอด
ปี 

มีอาจารยตี์พิมพน์านาชาติ 17 คน โครงการแรงจูงใจ  

5 สร้างบรรยากาศเพื�อก่อใหเ้กิดความตื�นตวัในการทาํ
วจิยั 

      

  5.1 จดัเสวนา “อาศรมวิจยั ตลอด
ปี 

ม.ค.-
ก.ย 

โครงการอาศรมไดจ้ดั 6 ครั5 ง  

  5.2 จดัการบรรยายและการประชุมเชิงปฏิบติัการใน
หัวขอ้ต่างๆ 

ตลอด
ปี 

ม.ค.-
ก.ย 

เช่นการจดับรรยาย "อาศรมวิจยั" 

6 สนบัสนุนให้อาจารยร่์วมกนัผลิตและตีพิมพ์
บทความวจิยัร่วมกบันิสิต   

ตลอด
ปี 

ตลอด
ปี 

มีอาจายตี์พิมพ ์ 21 รายการ  

7 สนบัสนุนการจดัตั5งและการดาํเนินงานหน่วย
ปฏิบติัการวิจยั (RU) และศูนยเ์ชี�ยวชาญเฉพาะทาง 
(CE) 

ตลอด
ปี 

ตลอด
ปี 

ฝ่ายวจิยัมีการสนบัสนุนทุนวิจยัตลอดปี 

8 เผยแพร่ข่าวสารเกี�ยวกบัการจดัการประชุมทั5งใน
และนอกประเทศ 

ตลอด
ปี 

ตลอด
ปี 

ฝ่ายวจิยัมีการสนบัสนุนทุนวิจยัตลอดปี 

9 จดัพิมพว์ารสารอกัษรศาสตร์ 2 ฉบบั ตลอด
ปี 

ตลอด
ปี 

วารสารอกัษรศาสตร์ ปีที� 42ฉบบัที� 1 (มกราคม-มิถุยายน56) และ 
วารสารอกัษรศาสตร์ ปีที� 42ฉบบัที� 2 (กรกฎาคม-ธนัวาคม56) 

10 ปรับปรุงวารสารอกัษรศาสตร์ใหไ้ดม้าตรฐานของ
สํานกังานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตลอด
ปี 

ตลอด
ปี 

ฝ่ายวจิยัมีการสนบัสนุนทุนวิจยัตลอดปี 

11 จดัพิมพผ์ลงานทางวิชาการของอาจารยแ์ละจดัพิมพ์
ผลงานชุดบรมราชกุมารีอกัษรา-นุรักษแ์ละอกัษร
ศาสตร์บรมราชกุมารี 

ตลอด
ปี 

ตลอด
ปี 

ฝ่ายวจิยัมีการสนบัสนุนทุนวิจยัตลอดปี 

12 เผยแพร่ผลงานวิจยัสู่สาธารณะ ตลอด
ปี 

ตลอด
ปี 

มีการเผยแพร่ตลอด เช่น ทางเวบ็ไซต ์

13 สนบัสนุนทุนการเสนอผลงานวจิยัในที�ประชุม
ระดบันานาชาติ 

ตลอด
ปี 

ตลอด
ปี 

ไดมี้ผูข้อทุน 25 ทุน  

14 สนบัสนุนการวจิยัเกี�ยวกบัอาเซียนศึกษา ตลอด
ปี 

ตลอด
ปี 

ดาํเนินการรวบร่วมขอ้มูล 



ฝ่ายวิรัชกจิ 

  นโยบาย/กจิกรรม แผน ผล ผลการดําเนินงาน 

1 สร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ
โดยเฉพาะกบักลุ่มประเทศอาเซียน สนบัสนุนและ
เผยแพร่ชื�อเสียงของคณะใหเ้ป็นที�รู้จกัและยอมรับ 
ในระดบันานาชาติ 

ตลอด
ปี 

ตลอด
ปี 

สร้างความสัมพนัธ์กบัองคก์รระหว่างประเทศ/สถานทตู อยา่ง
สมํ�าเสมอ  

2 สร้างและกระชบัความสัมพนัธ์รวมทั5งจดักิจกรรม
ร่วมกบัสถานทูต และองคก์รนานาชาติต่างๆ ทั5งใน
และนอกประเทศ 

พ.ย.
,มี.ค.-
เม.ย.
,ก.ค.-
ก.ย. 

พ.ย.-
เม.ย.
,ก.ค.-
ก.ย. 

สร้างและกระชบัความสัมพนัธ์กบัสถานทูตประเทศต่างๆ ตลอดทั5ง
ปี 

3 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีความร่วมมือทาง
วชิาการ จดัทาํและต่อสัญญาความร่วมมือระหวา่ง
มหาวิทยาลยั  จดัโครงการแลกเปลี�ยนอาจารยแ์ละ
นิสิตกบัมหาวิทยาลยัในต่างประเทศโดยเฉพาะกบั
กลุ่มประเทศอาเซียน 

ตลอด
ปี 

ธ.ค.-
มี.ค.

,ก.ค.-
ก.ย. 

ดาํเนินการจดัทาํและต่อสัญญาความร่วมมืออยา่งสมํ�าเสมอ 

4 เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร และกิจกรรมของคณะและ
มหาวิทยาลยัโดยจดัทาํจดหมายข่าวภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษเผยแพร่แก่อาจารยท์ั5งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศของคณะ 

ตลอด
ปี 

ตลอด
ปี 

จดัทาํข่าวเทวาลยั และข่าว Aksara เผยแพร่คณาจารยไ์ทย/ต่างชาติ  

5 สนบัสนุน  ส่งเสริม  และเผยแพร่หลกัสูตร
นานาชาติของคณะทั5งในระดบับณัฑิตศึกษา  
มหาบณัฑิตและดุษฎีบณัฑิต 

ต.ค.-
ธ.ค.
,ก.พ.-
เม.ย.
,ก.ค.-
ก.ย. 

ต.ค.
,ก.พ.-
เม.ย.
,ส.ค.-
ก.ย. 

ใหค้ณาจารยต่์างประเทศเป็นคณะกรรมการฝ่ายวรัิชกิจ และเขา้ร่วม
กิจกรรมต่างๆ 

6 จดับรรยาย  ประชุมวชิาการและอบรมเชิงปฏิบติัการ
เพื�อส่งเสริมความเป็นนานาชาติ  

ตลอด
ปี 

ตลอด
ปี 

ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรนานาชาติอยา่งสมํ�าเสมอ 

7 ส่งเสริมและสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานทาง
วชิาการและวจิยัในระดบันานาชาติ  โดยร่วมมือกบั
ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายวจิยั 

ต.ค.
,ส.ค.-
ก.ย. 

ต.ค. จดังานประชุมนานาชาติ Reaching the World 2013 

8 ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมนานาชาติของนิสิต ก.พ.-
ก.ค. 

ตลอด
ปี 

ดาํเนินการอยา่งสมํ�าเสมอ 

9 จดักิจกรรมเตรียมความพร้อมสาํหรับนิสิตใน
การศึกษาต่อต่างประเทศหรือทาํงานในองคก์ร
ระหวา่งประเทศโดยร่วมมือกบัฝ่ายกิจการนิสิต 

ต.ค.-
เม.ย.
,ส.ค.-
ก.ย. 

ส.ค.-
ก.ย. 

หลกัสูตรนานาชาติไดจ้ดัการปฐมนิเทศ และจดักิจกรรมสังสรรค์
ใหก้บันิสิต  

10 ร่วมมือกบัหลกัสูตรนานาชาติระดบัปริญญาบณัฑิต
จดักิจกรรมวชิาการและศิลปวฒันธรรม 

มี.ค.-
เม.ย. 

มี.ค.-
เม.ย. 

จดับรรยายทุนแลกเปลี�ยน AIMS ให้แก่นิสิต 
 
 
 
 



  นโยบาย/กจิกรรม แผน ผล ผลการดําเนินงาน 

11 สนบัสนุน ร่วมมือและอาํนวยความสะดวกให้กบั
ภาควิชาต่างๆในการติดต่อกบัต่างประเทศและใน
การจดักิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 

ต.ค.
,ส.ค. 

มี.ค.-
เม.ย.
,ส.ค.-
ก.ย. 

จดักิจกรรม BALAC Trip ใหแ้ก่นิสิต 

12 เผยแพร่ขอ้มูลกิจกรรมและความกา้วหนา้ดา้นการ
ต่างประเทศของคณะบนเวบ็ไซต์ 

ตลอด
ปี 

ตลอด
ปี 

ดาํเนินการอยา่งสมํ�าเสมอ 

13 ประสานงานกบัสาํนกังานวรัิชกิจและหน่วยงาน
ต่างๆในจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเพื�อส่งเสริมความ
เป็นนานาชาติของคณะ 

ตลอด
ปี 

ตลอด
ปี 

ดาํเนินการอยา่งสมํ�าเสมอ 

14 ประสานงานกบัสาํนกังานวรัิชกิจและหน่วยงาน
ต่างๆในจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเพื�อส่งเสริมความ
เป็นนานาชาติของคณะ 

ตลอด
ปี 

ตลอด
ปี 

ดาํเนินการอยา่งสมํ�าเสมอ 

 

ฝ่ายกจิการนิสิต 

  นโยบาย/กจิกรรม แผน ผล ผลการดําเนินงาน 

1 จดัหรือส่งเสริมใหก้รรมการนิสิตอกัษรศาสตร์(ก.อ
ศ.) จดักิจกรรมต่างๆใหแ้ก่นิสิตในดา้นต่อไปนี5  

    ฝ่ายกิจการนิสิตส่งเสริมใหก้รรมการนิสิตอกัษรศาสตร์(ก.อศ.) 
จดักิจกรรมต่างๆใหแ้ก่นิสิตในดา้นต่างๆ ดงันี5   

  1.1 ดา้นวิชาการ ต.ค.-ก.พ.
,ส.ค.-ก.ย. 

มี.ค. 1. กิจกรรมโปรเจกต ์503 

  ต.ค.-ก.พ.
,ส.ค.-ก.ย. 

ก.ค.-
ก.ย. 

2.การจดัทาํนิตยสารสีเทา ฉบบั Old Arts ประจาํปีการศึกษา 
2557 (Grey Magazine, Old Arts Issue) 

  ต.ค.-ก.พ.
,ส.ค.-ก.ย. 

พ.ย. 3.อบรมการแต่งกายและแต่งหนา้เพื�อการพฒันาบคุลิกภาพ 

  ต.ค.-ก.พ.
,ส.ค.-ก.ย. 

มี.ค. 4.โครงงานสัมมนาตน้ปี คณะกรรมการนิสิตอกัษรศาสตร์ 
ประจาํปีการศึกษา 2557 

  ต.ค.-ก.พ.
,ส.ค.-ก.ย. 

มี.ค. 5.สัมมนาปลายปี คณะกรรมการนิสิตอกัษรศาสตร์ ประจาํปี
การศึกษา 

  1.2 ดา้นกีฬา ต.ค.-ก.พ.
,ส.ค.-ก.ย. 

ก.ค.-
ส.ค. 

กิจกรรมกีฬา Freshy Game 

  1.3 ดา้นบาํเพญ็ประโยชน์และรักษาสภาพ
สิ�งแวดลอ้ม 

ต.ค.-ก.พ.
,ส.ค.-ก.ย. 

มิ.ย.-
ก.ค. 

1.อกัษรใจอาสา พฒันานอ้งนิคมทบักวาง สระบุรี 

  ต.ค.-ก.พ.
,ส.ค.-ก.ย. 

พ.ย. 
2.กิจกรรมหอ้งสมุดเพื�อนอ้ง 

 

 

 



  นโยบาย/กจิกรรม แผน ผล ผลการดําเนินงาน 

  1.4 ดา้นนนัทนาการ 
  
  

ต.ค.-ก.พ.
,ส.ค.-ก.ย. 

ก.ค. 1.โครงงานกิจกรรมรับนอ้งอกัษรฯ 

  ต.ค.-ก.พ.
,ส.ค.-ก.ย. 

ส.ค. 2.กองสันฯ หรรษา (Dancing and Playing for Recreation)                      

  ต.ค.-ก.พ.
,ส.ค.-ก.ย. 

ส.ค.-
ก.ย. 

3.กองเพลงสุขสันต์ (Enjoyable Karaoke Room) 

  1.5 ดา้นศิลปวฒันธรรม 
  
  
  
  

ต.ค.-ก.พ.
,ส.ค.-ก.ย. 

ส.ค. 1.โครงงานวนัไหวค้รู 

  ต.ค.-ก.พ.
,ส.ค.-ก.ย. 

ต.ค.-
มี.ค. 

2.กิจกรรมรณรงคก์ารแต่งกายถกูระเบียบ 

  ต.ค.-ก.พ.
,ส.ค.-ก.ย. 

ม.ค.-
ก.พ. 

3.โครงงานอาร์ทสตรีท: ถนน คน ศิลป์ Arts Street 2014 

  ต.ค.-ก.พ.
,ส.ค.-ก.ย. 

พ.ย. 4.กิจกรรมลอยกระทง 

  ต.ค.-ก.พ.
,ส.ค.-ก.ย. 

ก.ค. 5.ซุม้คณะอกัษรศาสตร์(งานวนัแรกพบนิสิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั) 

  ต.ค.-ก.พ.
,ส.ค.-ก.ย. 

ส.ค. 6.พิธีไหวค้รูคณะอกัษรศาสตร์ 

  1.6 ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ต.ค.-ก.พ.
,ส.ค.-ก.ย. 

ต.ค. โครงการชมภาพยนตร์ “The Butler  เดอะ บทัเลอร์ เกียรติยศ
พ่อบา้นบนัลอืโลก”  วนัองัคารที� 29 ตุลาคม 2556  

3 จดักิจกรรมส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตที�พงึ
ประสงคข์องจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ต.ค.,ส.ค.-
ก.ย. 

ก.ค. ฝ่ายกิจการนิสิตจดักิจกรรมส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตที�พึง
ประสงคข์องจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัรายละเอียดตามเอกสารที�
แนบมาพร้อมนี5  

4 ส่งเสริมหรือจดักิจกรรมที�เสริมสร้าง
บรรยากาศความเป็นนานาชาติ 

ก.ค. ธ.ค.-
ก.ย. 

ฝ่ายกิจการนิสิตจดักิจกรรมที�เสริมสร้างบรรยากาศความเป็น
นานาชาติ คือ โครงการมิตรภาพไร้พรมแดน รายละเอียดดงันี5                                  
1.วนัที� 21 พฤศจิกายน 2556 (ชาวต่างชาติ 14 คน นิสิตไทย15 คน)    
2. วนัที� 28 พฤศจิกายน 2556 (ชาวต่างชาติ 14 คน นิสิตไทย 6 คน)        
3. วนัที� 15 มกราคม 2557 (ชาวต่างชาติ 20 คน นิสิตไทย 5 คน)            
4. วนัที� 4 กุมภาพนัธ์ 2557 (ชาวต่างชาติ 23 คน นิสิตไทย 8 คน)            
5. วนัที� 11 มีนาคม 2557 (ชาวต่างชาติ 28 คน นิสิตไทย 5 คน)              
6. วนัที� 4 เมษายน 2557 (ชาวต่างชาติ 22 คน นิสิตไทย 3 คน)              
7. วนัที� 22 พฤษภาคม 2557 (ชาวต่างชาติ 25 คน นิสิตไทย 12 คน)        
8. วนัที� 30 พฤษภาคม 2557 (ชาวต่างชาติ 13 คน นิสิตไทย 2 คน)         
9. วนัที� 16 กรกฎาคม 2 (ชาวต่างชาติ 18 คน นิสิตไทย 10 คน)          
10. วนัที� 6 สิงหาคม 2557 (ชาวต่างชาติ 11 คน นิสิตไทย 5 คน)            
11. วนัที� 17 กนัยายน 2557 (ชาวต่างชาติ 22 คน นิสิตไทย 12 คน)        
12. วนัที� 1 ตุลาคม 2557 (ชาวต่างชาติ 12 คน นิสิตไทย 7 คน)                                     

 

 

 



  นโยบาย/กจิกรรม แผน ผล ผลการดําเนินงาน 

5 จดักิจกรรมสร้างความเขา้ใจเกี�ยวกบัการเรียน
และการใชชี้วติในคณะอกัษรศาสตร์ใหแ้ก่
ผูป้กครองนิสิตใหม่เพื�อประโยชนข์องนิสิต 

ก.พ.
,ก.ค. 

ก.ค. ฝ่ายกิจการนิสิตจดังานงาน “ชมอกัษรฯ” (งานพบผูป้กครองนิสิต
ใหม่)   ประจาํปีการศึกษา  2557     ในวนัอาทิตยที์�  20 กรกฎาคม 
2557 ณ ห้อง 301-302 อาคารมหาจกัรีสิรินธร เพื�อสร้างความเขา้ใจ
เกี�ยวกบัการเรียนและการใชชี้วติในคณะอกัษรศาสตร์ใหแ้ก่
ผูป้กครองนิสิตใหม่ 

6 ส่งเสริมให้นิสิตสํานึกในสิทธิและหนา้ที�ของ
ตน 

ต.ค.-
ก.พ.

,ส.ค.-
ก.ย. 

ก.พ. ฝ่ายกิจการนิสิตส่งเสริมให้นิสิตสํานึกในสิทธิและหนา้ที�ของตน 
รายละเอยีดดงันี  
1.การเลอืกตั5งคณะกรรมการนิสิตอกัษรศาสตร์ (ก.อศ.) ปีการศึกษา 
2557 เมื�อวนัที� 4 กุมภาพนัธ์ 2557                                                              
2.การเลอืกตั5งกรรมการในองคก์ารบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ปีการศึกษา 2557 เมื�อวนัที� 4 กุมภาพนัธ์ 2557   
3.การเลอืกตั5งสมาชิกสามญัสภานิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ปี
การศึกษา 2557 เมื�อวนัที� 4 กุมภาพนัธ์ 2557                                                  
4.การเลอืกตั5งซ่อมคณะกรรมการนิสิตอกัษรศาสตร์ (ก.อศ.) และ
เลือกตั5งซ่อมสมาชิกสามญัและสมาชิกสมทบสภานิสิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ปีการศึกษา 2557 เมื�อวนัที� 12 กนัยายน 2557 

7 จดัสรรทุนการศึกษาและรางวลัแก่นิสิต ต.ค.-
ก.พ.

,ส.ค.-
ก.ย. 

ตลอดปี ฝ่ายกิจการนิสิตจดัสรรทุนการศึกษาและใหร้างวลัแก่นิสิต 
รายละเอยีดตามเอกสารที�แนบมาพร้อมนี5  

8 จดัหาทุนการศึกษาเพิ�มใหแ้ก่นิสิตที�เรียนดี
และขาดแคลน 

ต.ค.-
ก.พ.

,ส.ค.-
ก.ย. 

ตลอดปี ฝ่ายกิจการนิสิตจดัหาทุนการศึกษาเพิ�มให้แก่นิสิตที�เรียนดีและขาด
แคลนรายละเอียดตามเอกสารที�แนบมาพร้อมนี5  

9 ส่งเสริมและจดักิจกรรมเพื�อพฒันาศิษยเ์ก่า ต.ค.,
ม.ค.

,มี.ค.-
ก.ค. 

มิ.ย.-
ก.ค. 

.ฝ่ายกิจการนิสิตจดักิจกรรมเพื�อพฒันาศิษยเ์ก่า คือ โครงการเตรียม
ความพร้อมให้นิสิต สู่อกัษรศาตรบณัฑิตที�มุ่งหวงั  
1.โครงการ “พื5นฐานงานบริการดา้นโรงแรม และ อบรมเชิงปฎิบติั 
มารยาทการรับประทานอาหารตะวนัตก”ณ โรงแรมตะวนันา วนัที� 
25 กรกฎาคม 2557                                                                                  

ต.ค.,
ม.ค.

,มี.ค.-
ก.ค. 

มิ.ย.-
ก.ค. 

2. โครงการอบรมความรู้พื5นฐานดา้นโปรแกรม Excel   วนัที�  17 
กรกฎาคม 2557                                                

ต.ค.,
ม.ค.

,มี.ค.-
ก.ค. 

มิ.ย.-
ก.ค. 

3. โครงการพื5นฐานการทาํบญัชี วนัที� 5 สิงหาคม  2557   

10 ส่งเสริมให้นิสิตทาํงานพิเศษและฝึกงาน ตลอดปี ตลอดปี ฝ่ายกิจการนิสิตส่งเสริมให้นิสิตฝึกงาน รายละเอยีดตามเอกสารที�
แนบมาพร้อมนี5  

 

 



ฝ่ายประกนัคณุภาพ 

  นโยบาย/กิจกรรม แผน ผล ผลการดาํเนินงาน 
1 กาํกบัและดูแลการประกนัคุณภาพของคณะ

ให้สอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพของ
มหาวิทยาลยั ทั5งในภารกิจหลกัและใน
กระบวนการสนบัสนุน 

ตลอดปี ตลอดปี กาํกบัดแูลระบบร้องเรียน ที�ส่งมาทางตูรั้บเรื�องร้องเรียนทุก
สัปดาห์ และเรื�องที�ส่งมา E-mail อย่างสมํ�าเสมอตลอดปี เก็บ
ขอ้มูลระบบประกนัคุณภาพสกอ. สมศ. รวมถึงตวัชี5วดัของ
มหาวิทยาลยัอื�นๆ และกาํกบัดูแลให้มีการตรวจประเมิน
คุณภาพหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาที�กาํหนด 

2 ประสานงานการตรวจสอบคุณภาพภายใน
ของมหาวิทยาลยั และเตรียมการรับการ
ตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก       

ต.ค.-
ส.ค. 

ต.ค.-ส.ค. ประสานงานและดาํเนินการตรวจประเมินคุณภาพตลอดปี
สาํหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สกอ. ปีการศึกษา 
2556 เมื�อ 22-23 ก.ค. 57 

3 เป็นศูนยร์วมขอ้มูลแสดงผลการดาํเนินงาน
ของคณะในทุกดา้นเพื�อใชเ้ป็นขอ้มูลพื5นฐาน
ในการกาํหนดนโยบายและแผนพฒันา     

ตลอดปี ตลอดปี รวบรวมขอ้มูลในทกุดา้น เช่น บริการวชิาการ กรรมการ
วชิาการ/กรรมการวชิาชีพ กิจกรรม การจดัประชุม/สัมมนา 
อาจารย-์เจา้หนา้ที�เขา้ร่วมประชุม/อบรม การจดัการเรียนการ
สอน วจิยัและผลงานวชิาการ วรัิชกิจ รางวลัที�ไดรั้บ 
กระบวนงานที�ไดรั้บการปรับปรุง กิจกรรมที�มีการแลกเปลียน
เรียนรู้ ฯลฯ ซึ� งขอ้มูลเหล่านี5  ใชป้ระกอบการจดัทาํแผนกลยุทธ์ 
การตั5งค่าเป้าหมายตวัชี5วดั SDA และขอ้ตกลงคณบดี 

4 จดัทาํและเผยแพร่รายงานคุณภาพประจาํปี
ของคณะ 

ต.ค.-
ม.ค. 

ต.ค.-พ.ค. รวบรวมขอ้มูลและจดัทาํรายงานคุณภาพประจาํปี สาํเร็จเมื�อ 
พฤษภาคม 2557 

5 พฒันาความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพแก่
บุคลากรของคณะ 

เม.ย.-
พ.ค.,ก.ย. 

พ.ค.,ก.ค. อบรมในโอกาสต่างๆดงันี5  
- ประชุม และอบรมเชิงปฏิบติัการเรื�องเกณฑ์ตวัชี5 วดัและการ
จดัทาํรายงานประเมินตนเอง เมื�อ 20 พ.ค. 57 มีผูเ้ขา้ร่วมเป็น
อาจารย ์7 คนและเจา้หนา้ที� 21 คน 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเรื�องเกณฑ์ตวัชี5วดัและการ
จดัทาํรายงานประเมินตนเอง ครั5 งที� 2 เมื�อ 7 ก.ค. 57 มีผูเ้ขา้ร่วม 
เป็นอาจารย ์ 8 คน และเจา้หนา้ที� 16 คน 

6 พฒันาระบบประกนัคุณภาพและระบบ
บริหารความเสี�ยงของคณะ 

ต.ค.-
พ.ย.,
มี.ค.,ก.ย. 

ต.ค.-
พ.ย.,มี.ค.
,ก.ย. 
 

วเิคราะห์ประเด็นความเสี�ยงและจดัทาํแผนบริหารความเสี�ยงฯ
ในช่วงตน้ปีงบประมาณ และติดตามการบริหารจดัการความ
เสี�ยงในเดือน มีนาคม 2557 และ ตุลาคม 2557 

7 สร้างบุคลากรคณะอกัษรศาสตร์เพื�อสามารถ
เป็นผูต้รวจสอบคุณภาพ (Auditors) อยา่ง
ต่อเนื�อง 

มี.ค. พ.ค. ปีนี5ไม่มีโครงการจดัอบรมผูต้รวจประเมินคุณภาพ เนื�องจากใช้
เกณฑ์ตรวจประเมินแบบเดิมเป็นปีสุดทา้ย จึงมิไดส่้งชื�อผูใ้ด
เขา้อบรม อยา่งไรก็ดี เมื�อสกอ.ไดจ้ดัให้มีประชาพิจารณ์เกณฑ์
การประกนัคุณภาพแบบใหม่ ไดเ้ขา้ร่วมการประชาพิจารณ์
ครั5 งนี5ดว้ย เมื�อ 6 พ.ค. 57 

8 พฒันาระบบการจดัการความรู้ในองคก์ร ตลอดปี ตลอดปี จดัทาํแผนการจดัการความรู้ และรวบรวมประเด็นความรู้ทาง
เวบ็ไซตค์ณะฯ ที� 
http://www.arts.chula.ac.th/faculty/KM.html  

 


