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บันทกึการแก้ไข 

ปรับปรุง
ครังท ี

วนัท ี รายการแก้ไข 

1 15 พฤศจิกายน 2545 ปรับเนือหาให้ชดัเจนขึน เพิมการเชือมโยงระหว่างหน่วยงาน และ
ระบุบุคคล/หน่วยงานทีรับผิดชอบเพิมเติมให้ครบตามขนัตอนที
ดาํเนินการ 

2 15 มกราคม  2546 เพิมโครงสร้างองคก์รคณะอกัษรศาสตร์ โครงสร้างการบริหารงาน
คณะ  โครงสร้างระบบประกันคุณภาพ  ความเพียงพอต่อ การ
ส่งเสริมการวิจยั กระบวนการจดัการการวิจยัและการผลิตผลงาน
วิชาการ  กระบวนการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจยัและผลงาน
วิชาการเปลียนการประเมินผลการเรียนการสอนเป็นการประเมินผล
การสอน 

3 25 พฤศจิกายน 2547 ปรับโครงสร้างการบริหารงานคณะ  ปรับเนือหาให้ชดัเจนขึนและ
ระบุบุคคล/หน่วยงานทีรับผดิชอบเพิมเติม 

4 28  กนัยายน  2550 ปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานของคณะ แกไ้ขหน้าที
ของคณะกรรมการดาํเนินการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ 

5 10 มิถุนายน 2552 ปรับโครงสร้างองคก์ร พนัธกิจ วตัถุประสงค ์ ระบบคุณภาพของ
คณะอกัษรศาสตร์ และการบริหารงานของคณะ ใหค้รอบคลุมระบบ
การประกนัคุณภาพของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
และระบบ CU–QA 84 ซึงใชแ้ทนระบบ CU-QA 84.1 ปรับปรุง
รายชือกรรมการ และจาํนวนเอกสารคุณภาพ 
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ข้อท ี 1. วตัถุประสงค์และขอบเขต 

1.1    คู่มือคุณภาพ 
คู่มือคุณภาพของคณะอกัษรศาสตร์นีจดัทาํขึนโดยคณะกรรมการดาํเนินการการประกนัคุณภาพ

คณะอกัษรศาสตร์  และคณะกรรมการอาํนวยการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ ไดอ้นุมติัให้
ประกาศใชใ้นการประชุมครังที 1 /2545  เมือวนัที  12  มิถุนายน  2545   คณะอกัษรศาสตร์จดัทาํคูมื่อ
คุณภาพนีตามมาตรฐาน CU-QA 84.1  เพือใชเ้ป็นเอกสารแม่บทของคณะเกียวกบัการดาํเนินการดา้น
การประกนัคุณภาพ   คู่มือคุณภาพของคณะอกัษรศาสตร์นีระบุนโยบายคุณภาพของคณะอกัษรศาสตร์
และแนวทางการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ตามขอ้กาํหนดในมาตรฐาน CU-QA 84.1  อนัประกอบดว้ย
ขอ้กาํหนดพืนฐาน 14 ขอ้และขอ้กาํหนดเพอืความกา้วหนา้อีก 7 ขอ้  

ขอ้กาํหนดพืนฐาน 14 ขอ้ตามมาตรฐาน CU-QA 84.1 ประกอบดว้ยเรืองต่างๆ ดงันี ปรัชญา/
ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนงาน ระบบคุณภาพขององคก์ร การเรียนการสอน การวิจยั กิจการนิสิต  
การบริการวิชาการ/วิชาชีพสู่สงัคม  การส่งเสริมและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม  การบริหารและการ
จดัการ การเงินและงบประมาณ การตรวจสอบคุณภาพภายในและภายนอก การแกไ้ข/ปรับปรุง การ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ การพฒันาสู่ความเป็นเลิศ และกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 

ส่วนขอ้กาํหนดเพือความกา้วหนา้นนั คณะอกัษรศาสตร์ไดพ้ิจารณากาํหนดไวใ้นคู่มือคุณภาพนี
ครบทงั 7 ขอ้ตามมาตรฐาน CU-QA 84.1 ไดแ้ก่  ความร่วมมือกบันานาประเทศ   เทคโนโลยสีารสนเทศ  
โครงการสหวิทยาการ สือการเรียนการสอน  ความเป็นผูน้าํทางวิชาการ/วิชาชีพ  การเป็นทีพึงของสงัคม    
และการบูรณาการการวิจยักบัการเรียนการสอน 

1.2    ความเป็นมาของคณะอกัษรศาสตร์ 
คณะอกัษรศาสตร์ไดก่้อตงัขึนเมือ พ.ศ. 2459 เป็น 1 ใน 4 คณะแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

คณะอกัษรศาสตร์นนัเมือแรกก่อตงัรวมอยูก่บัคณะวิทยาศาสตร์ เรียกชือวา่คณะอกัษรศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ต่อมาคณะวิทยาศาสตร์ไดแ้ยกออกไปในปี พ.ศ. 2491 และคณะอกัษรศาสตร์ไดเ้ปลียนชือ
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เป็นคณะอกัษรศาสตร์และครุศาสตร์  ในทีสุดเมือปี พ.ศ. 2500  คณะครุศาสตร์ไดแ้ยกออกไปตงัเป็นคณะ
ต่างหาก คณะอกัษรศาสตร์จึงเปลียนชือเป็นชือปัจจุบนัตงัแต่นนัเป็นตน้มา 

ในปัจจุบนัคณะอกัษรศาสตร์ประกอบขึนดว้ย 11 ภาควิชา ไดแ้ก่  ภาควชิาภาษาไทย  ภาควิชา
ภาษาองักฤษ  ภาควิชาภาษาตะวนัออก   ภาควิชาภาษาตะวนัตก   ภาควิชาประวติัศาสตร์   ภาควิชา
ภูมิศาสตร์  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ภาควิชาปรัชญา   ภาควิชาศิลปการละคร   ภาควิชาภาษาศาสตร์   
และภาควิชา วรรณคดีเปรียบเทียบ  คณะอกัษรศาสตร์ยงัมีหน่วยงานทีรับผดิชอบหลกัสูตรและกลุ่ม
รายวิชาอีก 3 หน่วยงาน ไดแ้ก่  ศูนยไ์ทยศึกษา   ศูนยก์ารแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ  และหน่วย
วิชาอารยธรรมไทย  นอกจากนีคณะอกัษรศาสตร์ยงัมีศูนยส์ารนิเทศมนุษยศาสตร์  ศูนยค์อมพิวเตอร์  
และหน่วยโสตทศันศึกษา  ทาํหนา้ทีสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนและการวิจยั  มีหน่วยงานที
ปฏิบติัหนา้ทีดา้นการวจิยัโดยเฉพาะไดแ้ก่ศูนยว์จิยัการประมวลผลภาษาและวจันะ  และมีสาํนกั
เลขานุการคณะอกัษรศาสตร์ทาํหนา้ทีสนบัสนุนการดาํเนินการดา้นต่างๆ ของคณะ 

จนถึงปัจจุบนั (พ.ศ. 2552) คณะอกัษรศาสตร์ไดผ้ลิตอกัษรศาสตรบณัฑิตไปแลว้ 73 รุ่น  ส่วน
ในระดบับณัฑิตศึกษานนั คณะอกัษรศาสตร์ไดเ้ปิดสอนหลกัสูตรระดบัมหาบณัฑิตเมือ พ.ศ. 2487 และ
ระดบัดุษฎีบณัฑิตเมือ พ.ศ. 2517 ในปัจจุบนัหลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิตประกอบดว้ยสาขาวิชาเอก 
14  สาขา วิชาโท 21 สาขา และมีหลกัสูตรนานาชาติ 1 หลกัสูตรคณะเปิดสอนระดบัมหาบณัฑิต 20 
หลกัสูตร และระดบัดุษฎีบณัฑิต 9 หลกัสูตร  ในจาํนวนนีมีหลกัสูตรทีจดัการเรียนการสอนเป็น
ภาษาองักฤษอยู ่4 หลกัสูตร   เป็นหลกัสูตรสหสาขาวิชาทีรับผดิชอบร่วมกบัคณะและสถาบนัอืน ๆ ใน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัในระดบัมหาบณัฑิต 2 หลกัสูตรและในระดบัดุษฎีบณัฑิต 1 หลกัสูตร 

1.3 ความเป็นมาของการดําเนินการเกยีวกบัการประกนัคุณภาพของคณะอกัษรศาสตร์ 
 ตลอดระยะเวลา 93 ปีทีไดด้าํเนินการมา คณะอกัษรศาสตร์ไดใ้หค้วามสาํคญัแก่คุณภาพของ

อาจารย ์นิสิต การจดัการเรียนการสอน การผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารยแ์ละการใหบ้ริการทาง
วิชาการแก่สังคมเป็นอย่างยิง แต่การดาํเนินการทีเกียวข้องกับเรืองของคุณภาพทังหมดยงัไม่ได้
ประสานเขา้เป็นระบบและขาดหลกัฐานทีสามารถแสดงให้เห็นการดาํเนินการทีชัดเจน เมือสภา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัไดมี้มติเห็นชอบระบบประกนัคุณภาพทางวิชาการในการประชุมครังที 576 
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เมือวนัที 28 สิงหาคม พ.ศ. 2540 คณะอกัษรศาสตร์ก็ไดด้าํเนินการตามระบบทีกาํหนดขึนในขณะนนั
ในดา้นต่าง ๆ หลายดา้น ต่อมาเมือสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัในการประชุมครังที 609 เมือวนัที 27 
กรกฎาคม พ.ศ. 2543 ไดมี้มติอนุมติันโยบายและแผนแม่บทการประกนัคุณภาพของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั โดยกาํหนดใหทุ้กหน่วยงานจดัทาํระบบประกนัคุณภาพใหบ้รรลุผลการใชร้ะบบประกนั
คุณภาพภายใน พ.ศ.2545 และพร้อมรับการประเมินคุณภาพจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา คณะอกัษรศาสตร์กรั็บนโยบายดงักล่าวมาดาํเนินการ 
 ขนัตอนสําคญัของการประกนัคุณภาพของคณะอกัษรศาสตร์คือการแต่งตงัคณะกรรมการ
อาํนวยการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ ตามมติของคณะกรรมการประจาํคณะอกัษรศาสตร์ใน
การประชุมครังที 3/2544 เมือวนัที 7 กุมภาพนัธ์ 2544  คณะกรรมการดงักล่าวประกอบดว้ยคณบดีคณะ
อกัษรศาสตร์เป็นประธาน รองคณบดี ผูช่้วยคณบดี หวัหนา้ภาควิชา   กรรมการประเภทผูแ้ทนคณาจารย์
ในคณะกรรมการประจาํคณะอกัษรศาสตร์  ผูอ้าํนวยการศูนยข์องคณะฯทีมีหลกัสูตรในความดูแล  และ
ผูอ้าํนวยการศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ โดยมีเลขานุการคณะอักษรศาสตร์เป็นกรรมการและ
เลขานุการ   คณะกรรมการอาํนวยการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ในการประชุมครังที 
3/2544 เมือวนัที 29 สิงหาคม พ.ศ. 2544 ไดมี้มติใหใ้ชม้าตรฐานประกนัคุณภาพสาํหรับหน่วยงานดา้น
การเรียนการสอน: CU-QA 84.1 เป็นมาตรฐานสาํหรับดาํเนินการเกียวกบัการประกนัคุณภาพของคณะ
อกัษรศาสตร์   ซึงในปี 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัไดพ้ฒันาระบบประกนัคุณภาพดงักล่าวโดยผนวก
รวมมาตรฐาน CU-QA 84.1  84.2  84.3 และ 84.4 เขา้ดว้ยกนัจนเหลือระบบเพียงหนึงเดียวในชือระบบ
ประกนัคุณภาพ  มาตรฐาน CU-QA 84  ทงันีในปี 2551 ตามทีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไดก้าํหนดให้สถาบนัอุดมศึกษานาํตวัชีวดัและเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทีพฒันาขึน
ไปใชใ้นการพฒันาการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานการศึกษา ตงัแต่ปี 2550 เป็นตน้ไป จึงถือ
วา่ระบบดงักล่าวเป็นมาตรฐานสาํหรับการดาํเนินการเกียวกบัการประกนัคุณภาพของคณะอกัษรศาสตร์
ดว้ยเช่นกนั 
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1.4    นโยบายคุณภาพของคณะอกัษรศาสตร์ 
 คณะอกัษรศาสตร์มีนโยบายคุณภาพดงันี 

1. คุณภาพเป็นหวัใจของการดาํเนินงานของคณะอกัษรศาสตร์ 
2. คณะอกัษรศาสตร์ทาํประกนัคุณภาพเพือพฒันาคุณภาพ 
3. การดาํเนินการเพือพฒันาคุณภาพของคณะอกัษรศาสตร์จะเกิดขึนในกิจกรรมทุกๆ ดา้นของ

คณะ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนการสอน การวิจยัและผลิตผลงานทางวิชาการ  การใหบ้ริการทาง
วิชาการ/วิชาชีพแก่สงัคม  การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและการบริหารจดัการ 

4. ทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกฝ่ายของคณะมีส่วนร่วมในการดาํเนินการดา้นการประกนั
คุณภาพตามขอ้กาํหนดในคูมื่อคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ 

5. คณะอกัษรศาสตร์จะดาํเนินการดา้นการประกนัคุณภาพอยา่งต่อเนือง 

ข้อท ี 2.  มาตรฐานและเอกสารอ้างองิ 
 2.1   เอกสารแนะนาํการใชม้าตรฐานประกนัคุณภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั CU–QA 84 
 2.2 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา สาํนกังาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา 
2.3   เอกสารการประกนัคุณภาพการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  สาํนกับริหารวิชาการ  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ข้อท ี  3.  นิยาม   

คาํศัพท์ ความหมาย 
CU–QA 84.1 มาตรฐานประกนัคุณภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัสาํหรับหน่วยงานดา้น

การเรียนการสอน “84” หมายถึง ครบรอบ 84 ปีของการก่อตงัจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

CU–QA 84 มาตรฐานประกนัคุณภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัทีไดมี้การปรับปรุงและ
ใชม้าตงัแต่ปี 2548 โดยผนวกรวมมาตรฐาน CU-QA 84.1  84.2  84.3 และ 84.4 

มาตรฐาน ขอ้กาํหนดทีระบุไวเ้พือประโยชน์ในการจดัทาํระบบประกนัคุณภาพและเพือใช้
เป็นเกณฑใ์นการตรวจติดตาม 

ขอ้กาํหนด
พืนฐาน 

หวัขอ้และสาระของมาตรฐาน CU–QA 84.1 ทีองคก์รพึงกาํหนดไวใ้นคู่มือคุณภาพ 

ขอ้กาํหนดเพิม
เพือความกา้วหนา้ 

หวัขอ้และสาระของมาตรฐาน CU–QA 84.1 ทีแนะนาํใหอ้งคก์รพิจารณาวา่ควรจะ
กาํหนดไวใ้นคูมื่อคุณภาพขององคก์ร 

ปัจจยันาํเขา้ ทรัพยากรต่างๆ  รวมทงัทรัพยากรบุคคลทีถูกใชไ้ปในกระบวนการดาํเนินการ
เพือใหไ้ดผ้ลงานออกมา 

กระบวนการ การดาํเนินการทงัหมดหรือบางส่วนในงานหนึงๆหรือหลายงานทีมีความสัมพนัธ์
เชือมโยงกนัเป็นขนัตอนขององคก์ร 

ผลผลิต ผลทีไดจ้ากการทาํงานหรือของกระบวนการดาํเนินการทีสามารถบ่งชีและ
ตรวจสอบได ้

ผูรั้บบริการ บุคคล / หน่วยงานทงัจากภายในและ / หรือภายนอกทีรับผลผลิตหรือรับบริการจาก
องคก์ร เช่น นิสิต อาจารย ์บุคลากร ผูใ้ชบ้ณัฑิต หน่วยงานทีมีความร่วมมือระหวา่ง
กนั  หน่วยงานทีรับงานบริการขององคก์ร  เป็นตน้ 
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ข้อท ี  4.   ข้อกาํหนดพนืฐาน  

4.1    ปรัชญา/ปณธิาน พนัธกจิ วตัถุประสงค์และแผนงาน 
4.1.1   ปรัชญา/ปณธิาน 

คณะอกัษรศาสตร์เป็นผูน้าํในการสร้างและถ่ายทอดความรู้ทางมนุษยศาสตร์และศาสตร์ที  
เกียวขอ้งเพือความกา้วหนา้ทางวิชาการ และภูมิปัญญาของสงัคม 

4.1.2   พนัธกจิของคณะอกัษรศาสตร์ 
คณะอกัษรศาสตร์เป็นสถาบนัวิชาการขนัสูงทีมุ่งบุกเบิก คน้ควา้ พฒันา ถ่ายทอดและเผยแพร่  

องคค์วามรู้ทางมนุษยศาสตร์และศาสตร์ทีเกียวขอ้งเพือสนองความตอ้งการของสังคมทงัดา้นวิชาการ
และวิชาชีพ  และเป็นกลไกสร้างสมดุลในการพฒันาประเทศอยา่งยงัยนื   

4.1.3   วตัถุประสงค์ของคณะอกัษรศาสตร์   
1)    ผลิตบณัฑิตทุกระดบัทีมีความรู้ความเชียวชาญดา้นอกัษรศาสตร์เป็นทียอมรับในระดบั

นานาชาติ สามารถคิดและวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ   มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถ
เป็นผูน้าํสงัคมได ้มีโลกทศันก์วา้ง  สามารถประยกุตค์วามรู้และปรับตนใหเ้ขา้กบั
พลวตัของการเปลียนแปลงในทุกๆ ดา้น 

2)    สร้างองคค์วามรู้และผลิตงานวิชาการทีมีคุณภาพในระดบันานาชาติ     
3)    ใหบ้ริการทางวิชาการดา้นมนุษยศาสตร์และศาสตร์ทีเกียวขอ้งเพือพฒันาบุคคล      

และองคก์รในสงัคม 
4)    สืบสานและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม    

4.1.4    แผนงาน 
4.1.4.1   คณะอกัษรศาสตร์วางแผนงานเป็น 3 ระยะ  ดงันี  

• ระยะยาว เป็นแผนระยะ 15 ปี 
• ระยะกลาง  เป็นแผนระยะ 5 ปี      
• ระยะสนั เป็นแผนระยะ 1 ปี     
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4.1.4.2  ภาควิชาและศนูยว์างแผนงานระยะยาว ระยะกลางและระยะสนัทีสอดคลอ้งกบั
 แผนงานของคณะ 

4.1.5 การประเมินแผนงาน 
4.1.5.1 คณะอกัษรศาสตร์ประเมินแผนงานระยะสนัเป็นประจาํทุกปี แผนงานระยะกลางประเมิน 
   เมือจบแผน ส่วนแผนระยะยาวนนัคณะนาํผลทีไดจ้ากการประเมินแผนระยะกลางมา  
   ปรับปรุงแผนระยะยาวใหส้อดคลอ้งและทนัต่อความเปลียนแปลง 
4.1.5.2  ภาควิชาและศนูยป์ระเมินแผนงานระยะสนัและระยะกลางพร้อมกบัการดาํเนินการ  
   ระดบัคณะ และนาํผลทีไดไ้ปปรับปรุงแผนระยะยาวใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินงานของคณะ 

4.2    ระบบคุณภาพของคณะอกัษรศาสตร์ 
การประกนัคุณภาพของคณะอกัษรศาสตร์มีระบบดงันี 

4.2.1   ผูรั้บผดิชอบ 
4.2.1.1  คณะกรรมการอํานวยการการประกนัคณุภาพคณะอักษรศาสตร์  ประกอบดว้ยคณบดี

คณะอกัษรศาสตร์เป็นประธานคณะกรรมการ  กรรมการในคณะกรรมการบริหารคณะอกัษรศาสตร์    
ผูอ้าํนวยการศูนยที์มีหลกัสูตรในความดูแล  ผูอ้าํนวยการศูนยส์ารนิเทศมนุษยศาสตร์ ผูอ้าํนวยการศูนย์
คอมพิวเตอร์ และเลขานุการคณะ เป็นกรรมการและเลขานุการ  คณะกรรมการชุดนีมีหนา้ทีดงันี 

1. กาํหนดนโยบายการประกนัคุณภาพของคณะ 
2. อนุมติัแผนการดาํเนินการทีคณะกรรมการดาํเนินการการประกนัคุณภาพคณะเสนอ 
3. เห็นชอบงบประมาณทีจะใชใ้นการดาํเนินการการประกนัคุณภาพของคณะฯเพือเสนอ

คณะกรรมการบริหารคณะฯพิจารณาอนุมติั 
4. รับทราบผลการตรวจประเมินคุณภาพของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

ของคณะ  
5. วางแนวทางพฒันาการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพของคณะ 
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4.2.1.2      คณะกรรมการดําเนินการการประกนัคณุภาพคณะอักษรศาสตร์ ประกอบดว้ยคณบดี
เป็นประธาน  รองคณบดีคนอืน  ๆ อาจารยค์ณะอกัษรศาสตร์อีกจาํนวนหนึง  และเลขานุการคณะ เป็น 
กรรมการ   เจา้หนา้ทีงานประกนัคุณภาพเป็นเลขานุการ คณะกรรมการชุดนี มีหนา้ทีดงันี 

1. วางแผนดาํเนินงานการประกนัคุณภาพและการบริหารความเสียงของคณะ 
2. จดักิจกรรมต่างๆ เพือพฒันาการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพและการบริหารความ

เสียงของคณะ 
3. ติดตามความกา้วหนา้เกียวกบัการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพและการบริหาร

ความเสียงของทุกหน่วยงานและรายงานคณะกรรมการอาํนวยการการประกนัคุณภาพ
ของคณะ 

4.2.1.3    คณะกรรมการตรวจสอบคณุภาพภายในของคณะอักษรศาสตร์   ประกอบดว้ยประธาน
คณะกรรมการทีเป็นผูท้รงคุณวฒิุจากภายในหรือภายนอกคณะอกัษรศาสตร์ทีคณะกรรมการบริหารคณะ
อกัษรศาสตร์แต่งตงั และกรรมการอีกจาํนวนหนึงทีประธานคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในของ
คณะเสนอใหค้ณะกรรมการบริหารคณะอกัษรศาสตร์แต่งตงั  คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน
ของคณะมีหนา้ทีดงันี 

1. กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละวางแผนการตรวจสอบคุณภาพภายในของคณะ 
2. ดาํเนินการตรวจสอบคุณภาพทุกหน่วยงานในคณะปีละ 1 ครัง  
3. รายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการอาํนวยการการประกนัคุณภาพคณะอกัษร-

ศาสตร์ทราบ 
4.2.1.4    คณะกรรมการประสานงานการประกนัคณุภาพ   ทาํหนา้ทีในการเตรียมความพร้อม

เพือรับการตรวจติดตามคุณภาพและประชาสมัพนัธ์เรืองการประกนัคุณภาพ 



       
คณะอกัษรศาสตร์    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

รหสัเอกสาร: QM – ARTS -01 

ประกาศใชว้นัที  10  มิถุนายน  2552 

คู่มือคุณภาพ :  QUALITY MANUAL ฉบบัที : 01 ปรับปรุงครังที  05 หนา้ 13/50 

 

ผูเ้สนอ :          คณะกรรมการดาํเนินการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ 

ผูท้บทวน :      คณะกรรมการดาํเนินการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ 

ผูอ้นุมติั :         คณะกรรมการอาํนวยการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ 

 

แผนภูมิท ี1 โครงสร้างระบบประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดี 

คณะกรรมการบริหารคณะ 
( คณะกรรมการอาํนวยการ     

การประกนัคุณภาพ ) 

ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร
ดา้นประกนัคุณภาพ 

ประธาน
คณะกรรมการ    
ผูต้รวจติดตาม
คุณภาพภายใน 

(IQAPM) 

คณะกรรมการดาํเนินการ   
การประกนัคุณภาพ 

คณะกรรมการประสานงาน   
การประกนัคุณภาพ 

เจา้หนา้ที 
หน่วยควบคุมเอกสาร 
ในระบบ คุณภาพ 
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4.2.2   ชุดคู่มือคุณภาพ 
4.2.2.1 คู่มือคณุภาพ (Quality Manual, QM) เป็นคู่มือทีระบุขอ้กาํหนดคุณภาพของคณะ

อกัษรศาสตร์ ทีสร้างขึนตามมาตรฐาน CU-QA รหสัเอกสารของคู่มือคุณภาพ
ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ตวัอกัษรแสดงประเภทของเอกสาร   ตวัอกัษรแสดงชือคณะ 
และตวัเลขแสดงอนัดบัที เช่น QM-ARTS-01 

4.2.2.2 คู่มือขันตอนปฏิบัติงาน (Procedure Manual, PM) เป็นคู่มือทีบอกขนัตอนการ
ปฏิบติังานหรือระเบียบปฏิบติั รวมทงัผูรั้บผดิชอบในแต่ละขนัตอนและเอกสาร
สนบัสนุน ในระบบประกนัคุณภาพของคณะอกัษรศาสตร์มีคู่มือขนัตอนปฎิบติังาน    
2 รายการ ไดแ้ก่ 
1) คู่มือขนัตอนปฏิบติังานเรืองการตรวจสอบคุณภาพภายใน (PM-ARTS-01) 
2) คู่มือขนัตอนปฏิบติังานเรืองการแกไ้ข/ปรับปรุง (PM-ARTS-02) 

รหสัเอกสารของคู่มือขนัตอนปฏิบติัการประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ตวัอกัษรแสดง
ประเภทของเอกสาร ตวัอกัษรแสดงชือคณะ และตวัเลขแสดงอนัดบัที เช่น PM-ARTS-01 

4.2.2.3 เอกสารสนับสนุน ประกอบดว้ย คู่มือวิธีการปฏิบติังาน (Work Instruction, WI) 
แบบฟอร์ม (Form, FM) บนัทึกแสดงผลการปฏิบติังานและเอกสารสนบัสนุนอืน ๆ 
(Supporting Document, SD) 
รหสัเอกสารของเอกสารสนบัสนุนประกอบดว้ย 5 ส่วน คือ ตวัอกัษรแสดงประเภท
ของเอกสาร ไดแ้ก่ WI, FM หรือ SD ตวัอกัษรแสดงชือคณะ ไดแ้ก่ ARTS  ตวัอกัษร
แสดงชือหน่วยงาน เช่น HR คือ งานบุคคล EL คือ ภาควชิาภาษาตะวนัออก เป็นตน้    
ตวัเลขแสดงกลุ่มงาน  และตวัเลขแสดงอนัดบัที  ตวัอกัษร เช่น  WI-ARTS/HR-05-
002,  FM-ARTS/HR-02-003,  SD-ARTS/EL-02-006  เป็นตน้          

***  ทงันีรายการเอกสารสนบัสนุนพร้อมรหสัเอกสารทงัหมดจะรวบรวมไวใ้น
ภาคผนวกซึงจะจดัพิมพแ์ละรวมเล่มไวต่้างหาก 
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4.2.3  ขอบเขตของการดาํเนินการประกนัคุณภาพ 
4.2.3.1 ขอบเขตตามโครงสร้างการบริหารของคณะอกัษรศาสตร์ 

การดาํเนินการการประกนัคุณภาพของคณะอกัษรศาสตร์มีขอบเขตครอบคลุมทุกส่วน
ของคณะ (ดูแผนภูมิที 2 โครงสร้างองคก์รคณะอกัษรศาสตร์ และแผนภูมิที 3 โครงสร้างการ
บริหารงานคณะอกัษรศาสตร์) ไดแ้ก่  

• การบริหารงานของคณบดีและคณะกรรมการบริหารคณะ   
• การดาํเนินงานของฝ่ายต่างๆ ซึงมีรองคณบดีเป็นผูรั้บผดิชอบไดแ้ก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่าย

วางแผนและพฒันา ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจยั ฝ่ายกิจการนิสิต  ฝ่ายวิรัชกิจ และฝ่าย
ประกนัคุณภาพ 

• การดาํเนินงานของภาควิชาและศูนยที์รับผดิชอบดูแลหลกัสูตร  
• การดาํเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ทีสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่ 

ศูนยส์ารนิเทศมนุษยศาสตร์ ศูนยค์อมพวิเตอร์  และหน่วยโสตทศันศึกษา  
• การดาํเนินงานของสาํนกังานเลขานุการคณะ อนัประกอบดว้ยงานบริหารและ

ธุรการ งานคลงัและพสัดุ งานบริการการศึกษา งานนโยบายและแผน และงาน
ประกนัคุณภาพ 

• การดาํเนินงานของศูนยเ์ชียวชาญเฉพาะทาง (CE) 
4.2.3.2  ขอบเขตตามกจิกรรมของคณะอกัษรศาสตร์ 

การดาํเนินการการประกนัคุณภาพของคณะอกัษรศาสตร์มีขอบเขตครอบคลุมทุก    
กิจกรรมของคณะ (ดูแผนภูมิที 4 กิจกรรมของคณะอกัษรศาสตร์)  กระบวนการทงัหมดแบ่งออกไดเ้ป็น
กระบวนการหลกัและกระบวนการรอง  ดงันี 

กระบวนการหลกั กระบวนการหลกัในระบบคุณภาพของคณะอกัษรศาสตร์ คือ  
  1.   การเรียนการสอน  
  2.   การวิจยั 
  3.   การส่งเสริมและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม  
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กระบวนการรอง  กระบวนการรองในระบบคุณภาพของคณะอกัษรศาสตร์ พร้อมทงั     

ผูรั้บผดิชอบและหน่วยงานสนบัสนุน มีดงันี 
 

กระบวนการ ผู้รับผดิชอบ หน่วยงานสนับสนุน 
1.  การจดัการเรียนการสอน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ งานบริการการศึกษา 
2.  การบริหารหลกัสูตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ งานบริการการศึกษา   
3. การพฒันาคณาจารย ์ - คณบดี 

- หวัหนา้ภาควิชา 
- สาํนกัคณบดี 
- ภาควิชา  

4. การพฒันานิสิต รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต งานบริการการศึกษา (หน่วยกิจการ
นิสิต) 

5.  การสนบัสนุนทางวิชาการ - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
- ผูอ้าํนวยการศูนยส์ารนิเทศ 
  มนุษยศาสตร์   
- ผูอ้าํนวยการศูนยค์อมพวิเตอร์ 

- หอ้งปฏิบติัการทางภาษาใน  
   หน่วยโสตทศันศึกษา 
- ศูนยส์ารนิเทศมนุษยศาสตร์   
- ศูนยค์อมพิวเตอร์ 

6. การผลิตผลงานวิชาการและ  
    การเผยแพร่ผลงานวิชาการ   

รองคณบดีฝ่ายวิจยั ฝ่ายวิจยั(โครงการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ) 
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แผนภูมทิ ี2 : โครงสร้างองค์กรคณะอกัษรศาสตร์ 
 
 
                                                     
 

 
 
สาํนกัคณบดี                ภาควชิา/ศูนยที์                     สาํนกังานเลขานุการคณะ                   ศูนย/์ สถาบนั 
                          ดูแลหลกัสูตร                                                             และหน่วยงานอืน 
 
   ฝ่ายบริหาร             ภาควชิาภาษาไทย    งานบริหารและธุรการ    ศูนยส์ารนิเทศมนุษยศาสตร์ 
   ฝ่ายวชิาการ                                ภาควชิาภาษาองักฤษ    งานบริการการศึกษา       ศูนยค์อมพิวเตอร์ 
   ฝ่ายวางแผนพฒันา      ภาควชิาประวติัศาสตร์      งานคลงัและพสัดุ              ศูนยว์จิยัการประมวลผลภาษาและวจันะ     
   ฝ่ายวจิยั                                     ภาควชิาภูมิศาสตร์         งานนโยบายและแผน        ศูนยจ์ริยธรรมวทิยาศาสตร์  
   ฝ่ายกิจการนิสิต                        ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์    งานประกนัคุณภาพ          และเทคโนโลย ี
   ฝ่ายวรัิชกิจ                              ภาควชิาปรัชญา                                                ศูนยบ์ริการวชิาการ       
   ฝ่ายประกนัคุณภาพ                    ภาควชิาศิลปการละคร              ศูนยค์ติชนวทิยา 
                                                      ภาควชิาภาษาศาสตร์            หอพระไตรปิฎกนานาชาติ 
                                                 ภาควชิาวรรณคดีเปรียบเทียบ                                                                  
                                                 ภาควชิาภาษาตะวนัออก                                                                                             
                                                     ภาควชิาภาษาตะวนัตก                                                             
                                                       หน่วยบริหารวชิาอารยธรรมไทย                                                                                                      
                                                      ศูนยไ์ทยศึกษา 
          ศูนยก์ารแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ 
           ศูนยว์รรณคดีศึกษา                                           

 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดี คณะกรรมการบริหารคณะ 
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แผนภูมิที  3  :  โครงสร้างการบริหารงานคณะอกัษรศาสตร์ 
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สภาพแวดล้อมทาง 

การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม 

การจดัการเรียน 

การสอน 
- การรับเข้า 

- การปฐมนิเทศ 

- นิเทศวิชาเอก-โท 

- ระบบอาจารย์ทีปรึกษา 

- การสอน 

- การวดัและประเมินผล 

- การปัจฉิมนิเทศ 

การบริหารหลกัสตูร 
 

- การเปิดหลกัสตูร 

- การปรับปรุงหลกัสตูร 

- การปรับปรุงเนือหารายวิชา 

การพฒันาอาจารย์ 

การสนบัสนนุ 

ทางวิชาการ 
- ศนูย์สารนิเทศฯ 

- ศนูย์คอมพิวเตอร์ 

- ห้องปฏิบติัการ 

การผลิตผลงาน 

วิชาการ 

การเผยแพร่ 

ผลงานวิชาการ 

คณะอกัษรศาสตร์ 

ปรัชญา พนัธกิจ เป้าหมาย 

วตัถปุระสงค์ 

การบริหารจดัการ 

การเงินงบประมาณ 

การพฒันานิสิต 
 

- ทนุอดุหนนุการศกึษา 

- โครงการกิจกรรม 

แผนภมูทิ ี4  แผนภมูกิจิกรรม  (Activity-based Chart) 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  การผลิตบณัฑิต การวิจยั          การทํานบํุารุง การให้บริการ 
ศิลปวฒันธรรม ทางวิชาการ 

ประโยชน์ต่อ 
สงัคม 

ความต้องการ 
ของสงัคม 

ความพงึพอใจ 
ของผู้ รับบริการ 

บณัฑิตทีพงึประสงค์ ผลงานวิชาการ   บริการทางวิชาการ 
ทีมีคณุภาพ   ทีสนองความต้องการ 
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4.3  การเรียนการสอน 

             คณะอกัษรศาสตร์จดัการเรียนการสอนเพือส่งผลใหไ้ดบ้ณัฑิตทีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การ
เรียนการสอนของคณะอกัษรศาสตร์ประกอบดว้ยหลกัสูตร  อาจารย ์ กระบวนการเรียนการสอน นิสิต   และ
ปัจจยัสนบัสนุนการเรียนการสอน   

4.3.1   หลกัสูตร 
  หลกัสูตรทุกหลกัสูตรของคณะอกัษรศาสตร์ทงัหลกัสูตรระดับปริญญาบณัฑิต ปริญญา

มหาบณัฑิต และปริญญาดุษฎีบณัฑิตมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทางดา้นวิชาการ และในกรณี
ของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา สาขาวิชาศิลปการ
ละคร และสาขาวิชาภูมิศาสตร์ หลกัสูตรมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการดา้นวิชาชีพดว้ย   

4.3.1.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะกรรมการวิชาการคณะอกัษรศาสตร์ หวัหนา้ภาควิชา  
ผูอ้าํนวยการศูนยที์มีหลกัสูตรในความดูแล  และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรทุกชุดประเมิน
หลกัสูตรอยา่งสมาํเสมอ ตามทีกาํหนดไวใ้นประกาศคณะอกัษรศาสตร์เรืองเกณฑก์ารดาํเนินงานเรือง
การประเมินและการปรับปรุงหลกัสูตร    

4.3.1.2  ภาควิชา / สาขาวิชา / ศูนยมี์คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  และมี 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาํหรับหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาแต่ละหลกัสูตรทีอยูใ่นความ
รับผดิชอบของภาควิชา/สาขาวิชา 

4.3.1.3 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการวิชาการคณะอกัษรศาสตร์ หวัหนา้ภาควิชา  
ผูอ้าํนวยการศูนยที์มีหลกัสูตรในความดูแล  และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรทุกชุด ดูแลปรับปรุง
หลกัสูตรใหท้นัต่อความกา้วหนา้ทางวิชาการและความเปลียนแปลงทางสงัคมโดยเนน้กระบวนการ
เรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยเปิดโอกาสให ้บุคคล องคก์ร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม และ
นาํเสนอคณะกรรมการบริหารคณะอกัษรศาสตร์เพือพิจารณาเห็นชอบ                                                                                

4.3.2   อาจารย ์
4.3.2.1 คณบดีคณะอกัษรศาสตร์  หวัหนา้ภาควิชา  ผูอ้าํนวยการศูนย ์และประธานหน่วยวิชา 
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รับผดิชอบดาํเนินการสรรหาคดัเลือกอาจารยใ์หไ้ดผู้ที้มีคุณวฒิุ  มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์  
มีจรรยาบรรณ และมีคุณธรรมจริยธรรม และเสนอคณะกรรมการบริหารคณะอกัษรศาสตร์เพือ
พิจารณาอนุมติั          

4.3.2.2   คณะกรรมการบริหารคณะอกัษรศาสตร์กาํหนดเกณฑภ์าระงานของอาจารย ์ 
4.3.2.3 อาจารยเ์สนอภาระงานของตนเองทีคาดวา่จะเกิดขึนในช่วง 6 เดือนขา้งหนา้ (เมษายน

และตุลาคม) ต่อคณะกรรมการประจาํภาควิชาเพือเห็นชอบ  
4.3.2.4 อาจารยร์ายงานภาระงานของตนเองทีเกิดขึนจริงในช่วง 6 เดือนทีผา่นมาต่อ 

คณะกรรมการประจาํภาควิชาเพือเห็นชอบ และพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ ในเดือน
มีนาคมและกนัยายนของทุกปี เพือเสนอคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพเิศษ คณะ
อกัษรศาสตร์ 

4.3.2.5 คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพเิศษคณะอกัษรศาสตร์ นาํขอ้มูล 
ภาระงานของอาจารยใ์นช่วง 6 เดือนทีผา่นมา มาพิจารณาเพือกาํหนดบุคคลทีจะไดรั้บเงินเดือนขึนเป็น
กรณีพิเศษในเดือนมีนาคมและกนัยายนของทุกปี และประกาศใหท้ราบโดยทวักนั  

4.3.2.6 หวัหนา้ภาควชิาสนบัสนุนคณาจารยใ์หส้ามารถพฒันาความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ทงัดา้นการสอนและการวิจยัอยา่งต่อเนือง  

4.3.3   กระบวนการเรียนการสอน 
4.3.3.1 หวัหนา้ภาควชิาและหวัหนา้หน่วยงานทีมีหลกัสูตรหรือรายวิชาในความดูแล

ดาํเนินการใหค้ณาจารยจ์ดัทาํประมวลรายวิชาของทุกรายวิชาทีเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตาม
แบบฟอร์มของมหาวิทยาลยั  และเผยแพร่ใหนิ้สิตทีเรียนแต่ละรายวิชาทราบ พร้อมทงัส่งใหฝ่้ายวิชาการ
คณะในช่วงตน้ภาคการศึกษา 

4.3.3.2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการวิชาการคณะอกัษรศาสตร์จดักิจกรรมเพือ
สนบัสนุนใหค้ณาจารยพ์ฒันาวิธีการเรียนการสอน จดัอบรมการทาํสือการสอนและการใชน้วตักรรม
ในการสอน 
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4.3.3.3 หวัหนา้ภาควชิาและหวัหนา้หน่วยงานทีมีหลกัสูตรหรือรายวิชาในความดูแล
ดาํเนินการใหนิ้สิตประเมินการสอนทงัแบบปลายปิดและปลายเปิดในทุกรายวิชาทงัระดบัปริญญาตรี
และระดบับณัฑิตศึกษา ในทุกภาคการศึกษา  

4.3.3.4 คณะอกัษรศาสตร์จดัใหมี้คณะกรรมการกาํกบัและประกนัคุณภาพวิทยานิพนธ์มี
หนา้ทีพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดบับณัฑิตศึกษาก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริหารคณะอกัษร
ศาสตร์เพือพิจารณา 

4.3.3.5  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรกาํหนดวธีิการติดตามและติดตามความกา้วหนา้ของ
งานวิทยานิพนธ์ระดบับณัฑิตศึกษา รวมทงักาํกบัดูแลคุณภาพวิทยานิพนธ์ของนิสิตในหลกัสูตร 

4.3.4 นิสิตและบณัฑิต 
4.3.4.1 คณะอกัษรศาสตร์คดัเลือกนิสิตในระดบัปริญญาบณัฑิตโดยใชร้ะบบการคดัเลือก

ของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในกรณีของนิสิตทีรับเขา้ดว้ยวิธีปกติ  และของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัในกรณีของนิสิตทีรับเขา้ดว้ยวธีิพิเศษ  

4.3.4.2 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาดาํเนินการคดัเลือกนิสิตตาม
ประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

4.3.4.3 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรติดตามผลการเรียนของนิสิตในหลกัสูตรอยา่งนอ้ยปี
ละ 1 ครัง 

4.3.4.4 คณะกรรมการวิชาการคณะอกัษรศาสตร์ดาํเนินการประเมินคุณภาพบณัฑิตระดบั
ปริญญาบณัฑิต และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาประเมินคุณภาพบณัฑิต
ระดบับณัฑิตศึกษาอยา่งสมาํเสมอ 

4.3.5   การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
4.3.5.1    คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรกาํหนดการวดัและประเมินผลการเรียนรู้อยา่งเป็น

ระบบและมีมาตรฐานตามหลกัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
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4.3.6  ปัจจยัสนบัสนุนการเรียนการสอน 
4.3.6.1   รองคณบดีฝ่ายวิจยัสนบัสนุนการจดัทาํเอกสารประกอบการสอน เอกสารคาํสอน 

หนงัสือและตาํรา ผูอ้าํนวยการโครงการเผยแพร่ผลงานวชิาการรับผดิชอบการ
จดัพิมพแ์ละเผยแพร่ 

4.3.6.2   รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันาจดัสรรงบประมาณใหกิ้จกรรมทีส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนิสิต  

4.3.6.3  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและหวัหนา้งานบริการการศึกษาประสานงานกบัผูเ้กียวขอ้ง
เพือจดัใหร้ายวิชาต่างๆ ไดใ้ชห้อ้งเรียนทีเหมาะสมกบัวธีิการจดัการเรียนการสอน  

4.3.6.4 ภาควิชาและหน่วยงานอืนทีมีหลกัสูตรหรือรายวิชาในความดูแลจดักิจกรรมวิชาการ
เพือเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค ์ และการใฝ่รู้ใฝ่
เรียนของนิสิต 

4.3.6.5   ศูนยส์ารนิเทศมนุษยศาสตร์มีทรัพยากรสารนิเทศ ไดแ้ก่ ตาํรา หนงัสือ วารสารทงั
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และสือการเรียนการสอนทีทนัสมยั มีวสัดุและ
อุปกรณ์ทีเอืออาํนวยต่อการสืบคน้และการเสาะแสวงหาความรู้จากทงัภายในและ
ภายนอกประเทศ  

4.3.6.6  ศูนยค์อมพิวเตอร์คณะอกัษรศาสตร์มีเครืองคอมพิวเตอร์ทีทนัสมยัเพือใชใ้นการเรียน
การสอน  การฝึกอบรม  และการคน้ควา้วจิยั  สาํหรับนิสิตอกัษรศาสตร์ทุกระดบั  

4.3.6.7 หน่วยโสตทศันศึกษามีโสตทศันูปกรณ์ทีทนัสมยัเพือใชใ้นการเรียนการสอน และการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองของนิสิต    

4.3.6.8   คณะอกัษรศาสตร์มีหอ้งปฏิบติัการเฉพาะดา้น ไดแ้ก่ หอ้งปฏิบติัการทางภาษาใน
หน่วยโสตทศันศึกษา หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์  หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ภูมิศาสตร์ หอ้งปฏิบติัการแผนทีและโรงละคร 

4.4  การวจัิยและการผลติผลงานทางวชิาการ 
คณะอกัษรศาสตร์สนบัสนุนและส่งเสริมงานวิจยัและการผลิตผลงานวิชาการ เพือสร้างองค์

ความรู้ใหม่ และพฒันาการเรียนการสอน 
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4.4.1   นโยบาย แผนงาน และระบบสนบัสนุนการวิจยัและการผลิตผลงานทางวิชาการ 
4.4.1.1 รองคณบดีฝ่ายวิจยั และคณะกรรมการส่งเสริมผลงานวิชาการคณะอกัษรศาสตร์

จดัทาํนโยบาย และระบบสนบัสนุนการวจิยัและการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย ์
โดยมุ่งเนน้ความเป็นเลิศทางวิชาการ ความเชือมโยงกบัการเรียนการสอนและความ
ตอ้งการของสงัคม และยดึหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณทีดีของการวิจยั และเสนอ
คณะกรรมการบริหารคณะอกัษรศาสตร์พิจารณาอนุมติั   

4.4.1.2 รองคณบดีฝ่ายวิจยัและคณะกรรมการส่งเสริมผลงานวิชาการคณะอกัษรศาสตร์จดัทาํ
แผนการดาํเนินงานประจาํปีของฝ่ายวิจยัทีสอดคลอ้งกบันโยบาย ของคณะ  

4.4.1.3 ภาควิชา หน่วยงานอืนทีมีหลกัสูตรหรือรายวิชาในความดูแล และศนูยเ์ชียวชาญเฉพาะ
ทางจดัทาํแผนงานการวจิยัและการผลิตผลงานทางวิชาการของหน่วยงานในแต่ละปี
ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของคณะ  

4.4.2 ทรัพยากรเพือการวิจยัและการผลิตผลงานวิชาการ 
4.4.2.1 คณะกรรมการบริหารคณะอกัษรศาสตร์อนุมติังบประมาณสนบัสนุนการวิจยัและการ

ผลิตผลงานวิชาการของอาจารยต์ามนโยบายและแผนงานทีกาํหนดไว ้  
4.4.2.2 คณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิจยัจดัหาทรัพยากรใหเ้พียงพอต่อการส่งเสริมการวิจยัโดย

เสาะแสวงหาทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอกทงัภาครัฐและภาคเอกชน   
4.4.2.3 รองคณบดีฝ่ายวิจยัรวบรวมขอ้มูลแหล่งทุน  ประชาสมัพนัธ์และประสานงานการขอรับ

ทุนสนบัสนุนการวิจยัและการผลิตผลงานวิชาการจากแหล่งทุนภายนอกใหแ้ก่คณาจารย์
และนิสิต 

4.4.3   กระบวนการจดัการการวิจยัและการผลิตผลงานวิชาการ 
4.4.3.1 คณะกรรมการส่งเสริมผลงานวิชาการคณะอกัษรศาสตร์วางระบบและเกณฑก์าร

ส่งเสริมสนบัสนุนการวจิยั และการผลิตผลงานวิชาการ  ซึงรวมถึง การพิจารณาจดัทาํ
ขอ้เสนอและ/ หรือรับทาํงานวิจยั  การวางแผนและการติดตามงานวิจยั การดูแล
ทรัพยสิ์นทางปัญญา    การจดัจา้งจดัซืออุปกรณ์  การจดัซือวสัดุการศึกษา และการ
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คดัเลือกบุคลากรทาํงานวจิยั    การดูแลรักษาเครืองมือและอุปกรณ์ตลอดจนวสัดุ
การศึกษา   รวมทงัสร้างมาตรการรักษาความปลอดภยัระหวา่งการวิจยั  การตรวจ
ประเมินผูท้าํวจิยั  เพือใหไ้ดคุ้ณภาพของงานตามเกณฑข์ององคก์ร  หรือทีมีการตกลง
ไวก้บัหน่วยงานภายนอกโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะอกัษร
ศาสตร์   

4.4.3.2  คณะกรรมการส่งเสริมผลงานวิชาการคณะอกัษรศาสตร์พิจารณาจดัสรรทุนสนบัสนุน
การวิจยั และการผลิตผลงานวิชาการตามเกณฑที์กาํหนดไวแ้ละเสนอคณะกรรมการ
บริหารคณะอกัษรศาสตร์พิจารณาอนุมติั 

4.4.3.3 คณะกรรมการส่งเสริมผลงานวิชาการคณะอกัษรศาสตร์ติดตามความกา้วหนา้ของการ
ทาํวิจยัและการผลิตผลงานวิชาการของอาจารยต์ามเกณฑที์กาํหนด 

4.4.3.4 คณะกรรมการส่งเสริมผลงานวิชาการประเมินผลงานวิจยัและผลงานวชิาการตาม
เกณฑที์กาํหนด 

4.4.4 กระบวนการสนบัสนุนการเผยแพร่งานวิจยัและผลงานวิชาการ 
4.4.4.1  รองคณบดีฝ่ายวิจยัร่วมกบัศนูยส์ารนิเทศมนุษยศาสตร์และหน่วยงานอืน ๆ พฒันา

ฐานขอ้มูลผลงานวิจยัและผลงานทางวิชาการของคณาจารยที์สามารถเผยแพร่และ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่สงัคม 

4.4.4.2 รองคณบดีฝ่ายวิจยัดาํเนินการและสนบัสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ใหด้าํเนินการเผยแพร่  
ผลงานวิจยัและผลงานวิชาการของอาจารยแ์ละนิสิตในรูปสิงพิมพซึ์งเป็นทียอมรับ  
ทงัในประเทศและต่างประเทศ  และการเสนอผลงานวิจยัในทีประชุมนานาชาติและ
การจดัประชุมทางวิชาการ  และควรมีระบบการถ่ายทอดความรู้ใหม่เพอืการพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

4.4.5 การประเมินระบบบริหารการวิจยั 
4.4.5.1 รองคณบดีฝ่ายวิจยัและคณะกรรมการส่งเสริมผลงานวิชาการคณะอกัษรศาสตร์

กาํหนดแนวทางและจดัใหมี้การประเมินระบบบริหารการวิจยัโดยครอบคลุมตงัแต่
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การประเมินนโยบายการวิจยั  การประเมินระบบการสนบัสนุนและส่งเสริมการวิจยั    
ไปจนถึงการประเมินผลแผนงานวิจยัของคณะอยา่งเป็นระบบและต่อเนือง 

4.5 กจิการนิสิต 
4.5.1 กิจกรรมเพือส่งเสริมพฒันาการของนิสิต 

4.5.1.1 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตจดัทาํแผนการดาํเนินงานดา้นกิจการนิสิตประจาํปีให้
คณะกรรมการบริหารคณะอกัษรศาสตร์พิจารณาอนุมติั   กิจกรรมทีจดัทาํเนน้การ
พฒันานิสิตใหมี้ความเจริญงอกงามในดา้นสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ มีทศันคติในการ
ดาํรงชีวิต สนบัสนุนกิจกรรมทีปลูกฝังใหนิ้สิตเป็นผูมี้ระเบียบวินยั มีคุณธรรม และ
จริยธรรม   รู้จกัการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม เสริมสร้างใหมี้ความรักในศิลปวฒันธรรม อีก
ทงัส่งเสริมใหนิ้สิตเขา้ใจถึงการเปลียนแปลงของสภาวะแวดลอ้มและความ
เจริญกา้วหนา้ของสงัคมปัจจุบนั      ตลอดจนการปลูกฝังใหนิ้สิตยดึมนัในอุดมการณ์
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

4.5.1.2 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คณะอกัษรศาสตร์กาํหนดโครงการพฒันานิสิตในแต่
ละปี ใหส้อดคลอ้งกบัแผนงานทีคณะกรรมการบริหารคณะอกัษรศาสตร์อนุมติั   

4.5.2 ระบบอาจารยที์ปรึกษา 
4.5.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการร่วมมือกบัรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และหวัหนา้ภาควิชา

พฒันาระบบอาจารยที์ปรึกษาใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งแทจ้ริงเพือใหไ้ดคุ้ณลกัษณะของ
บณัฑิตทีพึงประสงค ์โดยกาํหนดภารกิจและปฏิทินการทาํงานของอาจารยที์ปรึกษา 
เพือใหก้ลไกนีสามารถก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดในการพฒันานิสิตในทุกดา้น   

4.5.2.2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการร่วมมือกบัรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและหวัหนา้ภาควิชา
ดาํเนินการวางระบบการประเมินอาจารยที์ปรึกษาและจดัใหมี้การประเมินการทาํงาน
ของอาจารยที์ปรึกษา  
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4.5.3 การใหบ้ริการแนะนาํเกียวกบัอาชีพ 
4.5.3.1 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คณะอกัษรศาสตร์และภาควิชาจดักิจกรรมเตรียมความ

พร้อมใหนิ้สิตเขา้สู่อาชีพและศึกษาต่อ อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง  
4.5.3.2 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คณะอกัษรศาสตร์ร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกทีมี

ความเชียวชาญดา้นการจดัหางาน ใหค้าํปรึกษานิสิตเกียวกบัการประกอบอาชีพ และ
จดักิจกรรมเพอืสนบัสนุนการจดัหางานทาํของนิสิต  

4.5.4 การจดับริการแก่นิสิตปัจจุบนั และศิษยเ์ก่า 
4.5.4.1 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตร่วมกบัคณะกรรมการนิสิตคณะอกัษรศาสตร์(ก.อ.ศ.)

ใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินงานของสมาคมนิสิตเก่าคณะอกัษรศาสตร์ 
4.5.4.2 ฝ่ายกิจการนิสิตส่งข่าวประชาสมัพนัธ์กิจกรรมต่างๆ การฝึกงาน ฯลฯ ใหก้บันิสิต

ปัจจุบนัตลอดทงัปีการศึกษา  

4.6    การบริการวชิาการ/วชิาชีพสู่สังคม 
4.6.1 วตัถุประสงคแ์ละแผนงาน 

4.6.1.1 คณะกรรมการบริหารคณะและผูอ้าํนวยการศูนยบ์ริการวชิาการกาํหนดวตัถุประสงค์
และแผนงานการใหบ้ริการทางวิชาการ/วิชาชีพสู่สงัคมในแต่ละปี เพือเป็นแนวทาง
จดัทาํโครงการบริการวิชาการ 

4.6.2  การดาํเนินงาน 
4.6.2.1  ศูนยบ์ริการวิชาการ ภาควิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ในคณะอกัษรศาสตร์ดาํเนินงานการ

ใหบ้ริการทาง วิชาการ/ วิชาชีพใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละแผนงานของคณะ
อกัษรศาสตร์   

4.6.2.2 ผูอ้าํนวยการศูนยบ์ริการวิชาการตรวจติดตามผลการดาํเนินงานการใหบ้ริการทาง
วิชาการ/วิชาชีพสู่สงัคมอยา่งสมาํเสมอ  

4.6.3   การประเมินระบบการบริการ 
4.6.3.1 ผูอ้าํนวยการศูนยบ์ริการวิชาการจดัให้มีการประเมินระบบการบริการวิชาการ/วิชาชีพ

ทุกปี   
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4.7  การส่งเสริมและทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
4.7.1 วตัถุประสงคแ์ละแผนงาน 

4.7.1.1 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คณะอกัษรศาสตร์จดัทาํ 
แผนงานดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมประจาํปี 

4.7.1.2 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คณะอกัษรศาสตร์เพือกาํหนดโครงการทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรมในแต่ละปี ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและแผนงานของคณะอกัษร
ศาสตร์ 

4.7.2 การดาํเนินงาน 
4.7.2.1 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คณะอกัษรศาสตร์

ประสานงานกบัภาควิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ในคณะอกัษรศาสตร์ดาํเนินงานดา้น
การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมตามวตัถุประสงคแ์ละแผนงานทีกาํหนดไว ้ 

4.7.2.2 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คณะอกัษรศาสตร์จดัให้
มีการประเมินผลการดาํเนินงานทางดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมเป็นระยะๆ เพือ 
เพิมพนูประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาํเนินงาน  

4.8 การบริหารและการจัดการ 
คณบดีและรองคณบดีฝ่ายบริหารจดัวางระบบการบริหารและการจดัการทีคล่องตวั สามารถ

ปรับเปลียนระบบและนาํนวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ในการบริหารและจดัการมาใช ้มีโครงสร้างและ
ระบบทีสนบัสนุนภารกิจหลกัซึงไดแ้ก่ การสอน การวิจยั การบริการทางวิชาการแก่สงัคม และการทาํนุ
บาํรุงศิลปวฒันธรรมอยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

4.8.1 โครงสร้างการบริหาร 
4.8.1.1 คณบดีและรองคณบดีฝ่ายบริหารวางโครงสร้างการบริหารและการจดัการที

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละแผนงานของคณะฯ  
4.8.1.2 คณบดีรับผดิชอบการสรรหาและประเมินผูบ้ริหารและหวัหนา้งานในคณะอกัษรศาสตร์

ตามเกณฑที์มหาวิทยาลยัหรือคณะกรรมการบริหารคณะกาํหนด   เพือใหไ้ดผู้บ้ริหารและ
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หวัหนา้งานทีมีภาวะผูน้าํ  วสิยัทศัน์  ความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์  คุณธรรม   และ 
จริยธรรม 

4.8.2 อาํนาจหนา้ทีและการมอบหมายงานบุคลากรสายสนบัสนุน 
4.8.2.1   คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร หวัหนา้ภาควิชา  ผูอ้าํนวยการศูนย ์ เลขานุการคณะ

และหวัหนา้งานร่วมมือกนัจดัการมอบหมายอาํนาจหนา้ทีและความรับผดิชอบของ
บุคลากรตามหนา้ทีทีไดก้าํหนดไวใ้นระบบประกนัคุณภาพ โดยพิจารณาจาก
ความสามารถ ศกัยภาพ และความเหมาะสมในตาํแหน่งบนพืนฐานของการศึกษา 
การฝึกอบรม ทกัษะ และประสบการณ์  

4.8.3 ระบบการคดัเลือกบุคลากรสายสนบัสนุน 
4.8.3.1 คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหารและเลขานุการคณะ ร่วมกบัหวัหนา้หน่วยงานทีเกียวขอ้ง

ดาํเนินการสรรหาบุคลากรสายสนบัสนุนอยา่งเป็นระบบเพอืใหไ้ดบุ้คลากรทีมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ  

4.8.3.2 คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการคณะ และหวัหนา้หน่วยงานเสริมสร้างขวญั
และกาํลงัใจของบุคลากรสายสนบัสนุนเพอืรักษาผูที้มีคุณภาพไวใ้นหน่วยงาน 

4.8.3.3 คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการคณะและหวัหนา้หน่วยงานประเมินบุคลากร
อยา่งยติุธรรมเพือเสนอคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
พิจารณากาํหนดบุคคลทีจะไดรั้บเงินเดือนขึนเป็นกรณีพิเศษ และประกาศใหท้ราบ
โดยทวักนั 

4.8.4 ระบบขอ้มูลเพือการตดัสินใจ 
4.8.4.1    รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันาและรองคณบดีฝ่ายบริหารจดัวางระบบขอ้มูลและ

สารสนเทศ   เพือการดาํเนินงาน  การวางแผนและการตดัสินใจ  
4.8.5 ระบบสนบัสนุนการบริหาร 

4.8.5.1 รองคณบดีฝ่ายบริหารและเลขานุการคณะจดัวางระบบ กาํกบัดูแล และประเมินผล     
การดาํเนินงานทุก ๆ ดา้นของสาํนกังานเลขานุการคณะอยา่งสมาํเสมอ    
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4.8.5.2 หวัหนา้งานและบุคลากรทุกคนในงานบริหารและธุรการดาํเนินการดา้นต่าง ๆ ทีอยู่
ในความรับผดิชอบอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

4.8.5.3 หวัหนา้งานและบุคลากรทุกคนในงานคลงัและพสัดุดาํเนินการดา้นต่าง ๆ ทีอยูใ่น
ความรับผดิชอบอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

4.8.5.4 หวัหนา้งานและบุคลากรทุกคนในงานบริการการศึกษาดาํเนินการดา้นต่าง ๆ ทีอยูใ่น
ความรับผดิชอบอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

4.8.5.5 หวัหนา้งานและบุคลากรทุกคนในศนูยส์ารนิเทศมนุษยศาสตร์ดาํเนินการดา้นต่าง ๆ ที
อยูใ่นความรับผดิชอบอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

4.8.5.6 หวัหนา้งานและบุคลากรทุกคนในหน่วยโสตทศันศึกษาดาํเนินการดา้นต่าง ๆ ทีอยูใ่น
ความรับผดิชอบอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

4.8.5.7 หวัหนา้ศูนยแ์ละบุคลากรทุกคนในศนูยค์อมพิวเตอร์คณะอกัษรศาสตร์ดาํเนินการดา้น
ต่าง ๆ ทีอยูใ่นความรับผดิชอบอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

4.8.5.8 เจา้หนา้ทีประจาํหน่วยงานอืน ๆ ในสาํนกังานเลขานุการคณะดาํเนินการดา้นต่าง ๆ ที
อยูใ่นความรับผดิชอบอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

4.8.5.9 เจา้หนา้ทีประจาํภาควิชา  ศนูย ์หน่วยวิชาและหน่วยงานอืน ๆ ดาํเนินการดา้นต่าง ๆ ที
อยูใ่นความรับผดิชอบอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

4.8.6 การมีส่วนร่วมในการบริหาร 
4.8.6.1 คณบดีคณะอกัษรศาสตร์บริหารงานอยา่งโปร่งใส  เปิดโอกาสใหผู้บ้ริหารทุกระดบั

ของคณะ ไดแ้ก่ รองคณบดี หวัหนา้ภาควชิา ผูอ้าํนวยการศูนย ์ เลขานุการคณะและ 
หวัหนา้งานไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนและการตดัสินใจในภารกิจทีสาํคญัของคณะ
อกัษรศาสตร์ อีกทงันาํเสนอนโยบายและการดาํเนินการดา้นต่าง ๆ ใหป้ระชาคมของ
คณะอนัประกอบดว้ยคณาจารย ์เจา้หนา้ทีและนิสิตเพือทราบและเสนอขอ้คิดเห็นเป็น
ประจาํปีละ 1 ครัง 
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4.9 การเงินและงบประมาณ 
4.9.1 แหล่งเงินงบประมาณ 

4.9.1.1 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันาจดัทาํคาํของบประมาณแผน่ดินของแต่ละปี 
4.9.1.2 คณบดีคณะอกัษรศาสตร์แสวงหาเงินทุนจากแหล่งต่าง ๆ เพือสนบัสนุนการ

ดาํเนินงานของคณะฯ 
4.9.2 การจดัสรร การวิเคราะห์และการตรวจสอบ 

4.9.2.1 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันาและคณะกรรมการนโยบายและแผนคณะอกัษร
ศาสตร์จดัสรรงบประมาณและเสนอคณะกรรมการบริหารคณะอกัษรศาสตร์พิจารณา
อนุมติั   

4.9.2.2 คณะกรรมการการเงินตรวจสอบการดาํเนินการดา้นการเงินอยา่งสมาํเสมอ 
4.9.2.3 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันาและคณะกรรมการนโยบายและแผนคณะอกัษร

ศาสตร์วิเคราะห์การใชจ่้ายงบประมาณของแต่ละปีเพือเสนอคณะกรรมการบริหาร
คณะอกัษรศาสตร์พิจารณา 

4.9.2.4 คณะกรรมการบริหารคณะอกัษรศาสตร์ประเมินผลการใชง้บประมาณอยา่งเป็นระบบ  

4.10   การตรวจสอบคุณภาพภายในและภายนอก   
4.10.1     การตรวจสอบคุณภาพภายใน 

4.10.1.1    คณะกรรมการบริหารคณะอกัษรศาสตร์แต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ
ภายในของคณะอกัษรศาสตร์  

4.10.1.2     คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในของคณะอกัษรศาสตร์วางแผนและ
ดาํเนินการตรวจสอบคุณภาพภายในปีละ 1 ครัง โดยกาํหนดไวใ้นคู่มือขนัตอน
ปฏิบติังานเพือทวนสอบวา่กิจกรรมคุณภาพไดท้าํใหผ้ลผลิตหรือบริการแต่ละส่วน
เป็นไปตามแผนทีกาํหนดไวห้รือไม่ รวมถึงการประเมินประสิทธิผลโดยรวมของ
ระบบประกนัคุณภาพ  
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4.10.1.3    กาํหนดการตรวจสอบคุณภาพภายในตอ้งอยูบ่นพืนฐานของสถานะและความสาํคญั
ของกิจกรรมทีถูกตรวจ และตอ้งดาํเนินการโดยบุคลากรทีไม่มีหนา้ทีเกียวขอ้ง
โดยตรงกบักิจกรรมทีถูกตรวจ  

4.10.1.4    ประธานคณะกรรมการผูต้รวจติดตามคุณภาพภายใน(IQAPM) สรุปผลการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในคณะอกัษรศาสตร์และ
นาํเสนอคณะกรรมการอาํนวยการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์รับทราบ    

4.10.1.5    หวัหนา้หน่วยงานตอ้งดาํเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องทีตรวจพบในระหวา่งการตรวจ
อยา่งเร็วทีสุด      

4.10.1.6    ผูแ้ทนฝ่ายบริหารดา้นประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์(QMR) บนัทึกผลการ
ปฏิบติัการแกไ้ขตลอดจนประสิทธิผลของการปฏิบติัการแกไ้ขไว ้

4.10.1.7    กิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในทงัหมดตอ้งทวนสอบได ้ 
4.10.2   การตรวจสอบคุณภาพภายนอก 

4.10.2.1 คณะกรรมการอาํนวยการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์จดัระบบคุณภาพทีเอือ
ใหห้น่วยงานภายนอกตรวจสอบ 

4.10.2.2  งานประกนัคุณภาพจดัเกบ็รายงานการตรวจติดตามอยา่งเป็นระบบ 

4.11  การแก้ไข/ปรับปรุง 
   คณะกรรมการอาํนวยการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์กาํหนดขนัตอนการแกไ้ข/    

ปรับปรุง  และการเฝ้าระวงั  อนัสืบเนืองมาจากขอ้มลูการร้องเรียนทงัจากภายในและภายนอกคณะอกัษร
ศาสตร์  จากการตรวจสอบคุณภาพภายในและภายนอก  จากการติดตามขอ้มูลอืนๆ ทีนาํเสนอต่อคณะ
อกัษรศาสตร์  เพือวิเคราะห์ปรับปรุงการปฏิบติังานใหดี้ขึน และให้มีการจดัเก็บสถิติขอ้มูลการ
ร้องเรียนและการแกไ้ข/ปรับปรุงอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยกาํหนดไวเ้ป็นคู่มือขนัตอนปฏิบติังาน 
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4.12    การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
4.12.1     การฝึกอบรมและพฒันาศกัยภาพอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน 

4.12.1.1  คณะกรรมการบริหารคณะอกัษรศาสตร์กาํหนดนโยบายเกียวกบัการพฒันาและ
ธาํรงรักษาไวซึ้งอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนทีมีคุณภาพ   

4.12.1.2     รองคณบดีฝ่ายบริหารและเลขานุการคณะจดัทาํแผนพฒันาบุคลากร  
4.12.1.3     คณะกรรมการบริหารคณะอกัษรศาสตร์กาํหนดภารกิจของอาจารยแ์ละบุคลากรไว้

ชดัเจน  
4.12.1.4     คณบดีคณะอกัษรศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจยัและหวัหนา้

ภาควิชาพจิารณาความสามารถ ศกัยภาพ และความตอ้งการเพิมพนูความรู้ของ
อาจารยใ์นการดาํเนินกิจกรรมทีมีผลกระทบต่อคุณภาพการจดัการศึกษา  

4.12.1.5    รองคณบดีฝ่ายบริหารและเลขานุการคณะพิจารณาความสามารถ ศกัยภาพ และความ
ตอ้งการเพิมพนูความรู้ของบุคลากรสายสนบัสนุนในการดาํเนินกิจกรรมดา้นต่าง ๆ  

4.12.1.6     คณบดีคณะอกัษรศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจยัและหวัหนา้
ภาควิชาสนบัสนุนการพฒันาองคค์วามรู้ของอาจารยใ์หท้นัต่อการเปลียนแปลงใน
ศาสตร์และจดัใหมี้การฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพของอาจารยต์ามแผนทีกาํหนดไว ้ 

4.12.1.7    รองคณบดีฝ่ายบริหาร และเลขานุการคณะสนบัสนุนการพฒันาความรู้และทกัษะ
ของบุคลากรสายสนบัสนุนและจดัใหมี้การฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพของบุคลากร
สายสนบัสนุนตามแผนทีกาํหนดไว ้

4.12.1.8   งานบริหารและธุรการ จดัเกบ็ขอ้มูลเกียวกบัการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม และ 
คุณสมบติัอืนๆ  ของอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนทีมีความสาํคญัต่อคณะ
อกัษรศาสตร์ใหเ้ป็นระบบ  

4.12.1.9    รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวจิยัและเลขานุการ
คณะประเมินสมัฤทธิผลของการฝึกอบรมซึงอยูใ่นความรับผดิชอบ  เพือใหม้นัใจได้
วา่อาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนทราบและเขา้ใจวา่หนา้ทีและกิจกรรมทีแต่ละ
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บุคคลรับผดิชอบมีความสาํคญัและสมัพนัธ์กนั  ทงัยงัมีผลกระทบต่อการบรรลุ
เป้าหมายคุณภาพของคณะอกัษรศาสตร์  

4.12.2    การประเมินอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน 
4.12.2.1     คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษของคณะอกัษรศาสตร์

ประเมินผลการปฏิบติัภารกิจของอาจารยแ์ละบุคลากรปีละ 2 ครัง (ขา้ราชการปีละ 2 
ครัง  พนกังานมหาวิทยาลยัปีละ 1 ครัง) 

4.13     การพฒันาสู่ความเป็นเลศิ 
4.13.1  คณะกรรมการบริหารคณะอกัษรศาสตร์กาํหนดแผน เป้าหมาย และกิจกรรม เพือพฒันา

คณะอกัษรศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ โดยประเมินจุดแขง็และจุดอ่อนของคณะอกัษรศาสตร์  
4.13.2   คณบดีคณะอกัษรศาสตร์กาํหนดบุคลากรผูรั้บผดิชอบดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงจุดอ่อนและ

พฒันาจุดแขง็ของคณะอกัษรศาสตร์  
4.13.3   คณบดี และรองคณบดีฝ่ายต่างๆ กาํหนดเป้าหมายและแผนงานเพือพฒันาจุดแขง็ของคณะ

อกัษรศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ  
4.13.4   คณะกรรมการบริหารคณะอกัษรศาสตร์ประเมินการดาํเนินการเพือพฒันาคณะอกัษรศาสตร์ 

สู่ความเป็นเลิศ  

4.14      กจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
4.14.1   คณะกรรมการบริหารคณะอกัษรศาสตร์กาํหนดแผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณของนิสิต อาจารยแ์ละบุคลากร   
4.14.2   รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ  หวัหนา้ภาควิชาและเลขานุการคณะจดั    กิจกรรมเพือเสริมสร้าง

คุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต อาจารยแ์ละบุคลากรตามแผนทีกาํหนด เพือใหนิ้สิต 
อาจารย ์และบุคลากรเป็นผูที้รู้จกัตนเองมีสติในการคิด การพดู และการกระทาํ มีความ
เมตตากรุณา   มีความซือสตัยสุ์จริต มีความสุขมุรอบคอบรู้จกัไตร่ตรองเหตุผลและเห็น
การณ์ไกล มีความรับผดิชอบตลอดจนรู้เสียสละเพือประโยชน์สุขของสงัคมส่วนรวม   
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4.14.3   รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ  หวัหนา้ภาควิชาและเลขานุการคณะจดักิจกรรมเพือเสริมสร้าง
จรรยาบรรณในวิชาชีพใหก้บันิสิต อาจารย ์และบุคลากร  

4.14.4 คณบดีคณะอกัษรศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ หวัหนา้ภาควิชาและเลขานุการคณะ
ประเมินผลกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของนิสิต อาจารยแ์ละ
บุคลากร  

 

ข้อท ี5.   ข้อกาํหนดเพมิเพอืความก้าวหน้า  

5.1   ความร่วมมือกบันานาประเทศ 
5.1.1   คณะกรรมการบริหารคณะอกัษรศาสตร์กาํหนดนโยบายและแผนงานเกียวกบัการ

ดาํเนินงานดา้นความสมัพนัธ์กบันานาประเทศ เพือพฒันาการเรียนการสอนและการวิจยัให้
ทนัต่อการเปลียนแปลงของประชาคมโลก   

5.1.2   คณะอกัษรศาสตร์ ภาควิชา และศูนย ์สร้างและสนบัสนุนความสมัพนัธ์กบั
สถาบนัการศึกษาและหน่วยงานของประเทศต่าง ๆ อยา่งต่อเนือง  

5.1.3  คณบดีคณะอกัษรศาสตร์ หวัหนา้ภาควิชาและผูอ้าํนวยการศูนยที์มีหลกัสูตรในความดูแล
ดาํเนินการใหมี้การแลกเปลียนอาจารยแ์ละนิสิตกบัมหาวิทยาลยัในต่างประเทศอยา่ง
สมาํเสมอ  

5.2    เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.2.1    คณะกรรมการบริหารคณะอกัษรศาสตร์กาํหนดนโยบายดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ในการดาํเนินการดา้นต่าง ๆ ของคณะ ซึงเอืออาํนวยต่อการติดต่อสือสาร การสืบคน้และ
การเสาะแสวงหาความรู้จากทงัภายในและภายนอกประเทศ  

5.2.2    รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันาจดัสรรงบประมาณใหศ้นูยค์อมพิวเตอร์ ศนูยส์ารนิเทศ
มนุษยศาสตร์และหอ้งปฏิบติัการของภาควิชามีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชือมต่อที
ทนัสมยัตามความเหมาะสม 
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5.2.3    คณะกรรมการบริหารคณะอกัษรศาสตร์อนุมติังบประมาณเพอืพฒันาอุปกรณ์ทางดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศของคณะอกัษรศาสตร์ 

5.3    โครงการสหวทิยาการ 
5.3.1    คณะกรรมการบริหารคณะอกัษรศาสตร์กาํหนดนโยบายดา้นโครงการสหวิทยาการของ

คณะอกัษรศาสตร์ทงัในดา้นการผลิตบณัฑิตและการวิจยั  
5.3.2    คณบดีคณะอกัษรศาสตร์ หวัหนา้ภาควิชา และผูอ้าํนวยการศูนยที์มีหลกัสูตรในความดูแล

สนบัสนุนการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนหลกัสูตร สหสาขาวิชาทีอยูใ่นความ
รับผดิชอบของคณะอกัษรศาสตร์ ไดแ้ก่ หลกัสูตรอกัษรศาสตร มหาบณัฑิตสาขาวิชาไทย
ศึกษา  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชาการแปลและการล่าม และหลกัสูตร
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชาพทุธศาสน์ศึกษา  และหลกัสูตร     สหสาขาวิชาทีคณะ
อกัษรศาสตร์รับผดิชอบร่วมกบัคณะและสถาบนัอืน ไดแ้ก่ หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาวิชายโุรปศึกษา  หลกัสูตรศิลปศาสตร มหาบณัฑิตสาขาวิชาการจดัการวฒันธรรม  
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิตและดุษฎีบณัฑิตสาขาวิชาภาษาองักฤษเป็นภาษานานาชาติ  
และหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชาเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา 

5.4    สือการเรียนการสอน 
5.4.1    รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันาจดัสรรงบประมาณเพือใหมี้ทรัพยากรและโครงสร้าง

พืนฐานเพือการผลิตและการใชสื้อ  
5.4.2    ศูนยส์ารนิเทศมนุษยศาสตร์ มีอุปกรณ์และสือการเรียนการสอนสาํหรับการเรียนรู้ดว้ย

ตนเองทีทนัสมยั  สามารถใหบ้ริการนิสิตไดเ้พยีงพอ  
5.4.3    รองคณบดีฝ่ายวิชาการสนบัสนุนคณาจารยใ์หจ้ดัทาํสือการสอนรูปแบบต่าง ๆ เพือนาํไปใช้

ในการเรียนการสอน และใหนิ้สิตไดใ้ชศึ้กษาดว้ยตนเอง  
5.4.4   รองคณบดีฝ่ายวิชาการสนบัสนุนการจดัอบรมและจดัอบรมเพือใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรมี

ทกัษะในการผลิตสือการสอนรูปแบบต่าง ๆ  



       
คณะอกัษรศาสตร์    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

รหสัเอกสาร: QM – ARTS -01 

ประกาศใชว้นัที  10  มิถุนายน  2552 

คู่มือคุณภาพ :  QUALITY MANUAL ฉบบัที : 01 ปรับปรุงครังที  05 หนา้ 37/50 

 

ผูเ้สนอ :          คณะกรรมการดาํเนินการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ 

ผูท้บทวน :      คณะกรรมการดาํเนินการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ 

ผูอ้นุมติั :         คณะกรรมการอาํนวยการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ 

 

5.4.5    รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันาจดัสรรงบประมาณ และประสานงานกบัภาควิชาในการ
จดัใหมี้ทรัพยากรสารนิเทศทีจาํเป็นในทุกรายวิชาทีเปิดสอน 

5.4.6 หน่วยโสตทศันศึกษา ศนูยค์อมพิวเตอร์คณะอกัษรศาสตร์และศูนยส์ารนิเทศมนุษยศาสตร์
อาํนวยความสะดวกในการทาํสือการสอนรูปแบบต่าง ๆ  

5.5   ความเป็นผู้นําทางวชิาการ/ วชิาชีพ 
คณะอกัษรศาสตร์มุ่งพฒันาสู่ความเป็นผูน้าํทางวิชาการดา้นมนุษยศาสตร์และศาสตร์ที

เกียวขอ้งใหโ้ดดเด่น และเป็นทียอมรับในวงวิชาการและสงัคม  
5.5.1    การสาํรวจจุดเด่นหรือจุดแขง็ของคณะอกัษรศาสตร์ 

5.5.1.1 คณบดีคณะอกัษรศาสตร์  และรองคณบดีฝ่ายต่างๆ สาํรวจแหล่งขอ้มูลทงัภายในและ
ภายนอกคณะอกัษรศาสตร์เพือคน้หาจุดเด่นหรือจุดแขง็ของคณะอกัษรศาสตร์  

5.5.1.2 คณบดีคณะอกัษรศาสตร์และรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ วางแนวทางเสริมจุดเด่นของคณะ
อกัษรศาสตร์ใหแ้ขง็แกร่งยงิขึนดว้ยการพฒันาหลกัสูตร คุณภาพอาจารยแ์ละบณัฑิต  
ปริมาณและคุณภาพงานวิจยัและผลงานทางวิชาการ ตลอดจนทรัพยากรสารนิเทศ 

5.5.2     การวางแผนดาํเนินการ 
5.5.2.1   คณบดีคณะอกัษรศาสตร์กาํหนดใหทุ้กหน่วยงานรับผดิชอบการวางแผนและการ

ดาํเนินการต่อสงัคมภายนอก เพือรักษาและเชิดชูความเป็นผูน้าํในดา้นมนุษยศาสตร์
และศาสตร์ทีเกียวขอ้ง  ใหด้าํรงอยูแ่ละมีการพฒันาอยา่งต่อเนือง จนเป็นแหล่งอา้งอิง
ในดา้นดงักล่าวของสงัคมภายนอก 

5.6     การเป็นทพีงึของสังคม 
คณะอกัษรศาสตร์กาํหนดนโยบาย แผนงาน และมีการดาํเนินมาตรการดา้นการช่วยเหลือ

สงัคม ดว้ยองคค์วามรู้ทางวชิาการ งานวจิยั และทรัพยสิ์นทางปัญญา ทงัในสภาวการณ์ปกติและเมือ
สงัคมเกิดวกิฤตการณ์ต่าง ๆ  

 



       
คณะอกัษรศาสตร์    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

รหสัเอกสาร: QM – ARTS -01 

ประกาศใชว้นัที  10  มิถุนายน  2552 

คู่มือคุณภาพ :  QUALITY MANUAL ฉบบัที : 01 ปรับปรุงครังที  05 หนา้ 38/50 

 

ผูเ้สนอ :          คณะกรรมการดาํเนินการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ 

ผูท้บทวน :      คณะกรรมการดาํเนินการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ 

ผูอ้นุมติั :         คณะกรรมการอาํนวยการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ 

 

5.6.1 นโยบายและแผนงาน 
5.6.1.1    คณะอกัษรศาสตร์สนบัสนุนใหภ้าควิชา ศูนย ์และหน่วยงานทางวิชาการต่าง ๆ เป็น

ศูนยก์ลางใหค้าํปรึกษาในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และเพิมพนูบทบาทดา้นการช่วยเหลือ
สงัคม  

5.6.2 การดาํเนินงาน 
5.6.2.1 คณะอกัษรศาสตร์สนบัสนุนใหภ้าควิชา  ศูนย ์ และหน่วยงานทางวิชาการ ประเมินผล

การดาํเนินงานดา้นการช่วยเหลือสงัคมของคณะอกัษรศาสตร์อยา่งสมาํเสมอเพือ
เพิมพนูประสิทธิภาพของการดาํเนินงาน   

5.7     การบูรณาการการวจัิยกบัการเรียนการสอน 
5.7.1  คณะกรรมการบริหารคณะอกัษรศาสตร์กาํหนดนโยบายและแผนงานเพือเชือมโยงการวิจยั

ของคณาจารยข์องคณะอกัษรศาสตร์กบัการเรียนการสอน   
5.7.2  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันาจดัสรรงบประมาณเพอืสนบัสนุนกิจกรรมดา้นการ

เชือมโยงการวจิยัของคณาจารย ์คณะอกัษรศาสตร์กบัการเรียนการสอน  
5.7.3  รองคณบดีฝ่ายวิจยัและรองคณบดีฝ่ายวิชาการร่วมมือกนัสนบัสนุนการเชือมโยงการวิจยั

ของคณาจารยค์ณะอกัษรศาสตร์กบัการเรียนการสอน  
5.7.4 รองคณบดีฝ่ายวิจยัและรองคณบดีฝ่ายวิชาการเผยแพร่ผลงานของโครงการทีเกียวขอ้งกบั

การบูรณาการการวิจยักบัการเรียนการสอนต่อสาธารณชน 
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ข้อท ี6. เอกสารแนบท้าย 

6.1    ความเชือมโยงของข้อกาํหนดระบบประกนัคุณภาพ 

 
 
 
 
 

 

       ปัจจยันําเข้า 
 

 

           กระบวนการ 
 

 

        ผลผลติ 
 

 

ผู้รับบริการ 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

 

6.2    คู่มือขันตอนปฏิบตังิาน ( Procedure Manual : PM) 
6.2.1 คู่มือขนัตอนปฏิบติังานเรืองการตรวจสอบคุณภาพภายใน (PM-ARTS-01) 
6.2.2 คู่มือขนัตอนปฏิบติังานเรืองการแกไ้ขปรับปรุง (PM-ARTS-02) 

 
 
 

  4.3.4 4.4.4 5.4 5.7 

4.3.1 4.3.2   
4.3.4 4.3.6  
4.4.2  5.4 

กระกระบวนการต่าง ๆบวนการต่าง ๆ  
4.3.3 4.3.5 4.4.1 
4.4.3 4.4.5 4.5 
4.6 4.7 4.14 
5.3 5.7 

การวเิคราะห์  การติดตามการวเิคราะห์  การติดตาม   
และการแกไ้ขและการแกไ้ข//ปรับปรุงปรับปรุง 

4.2  4.3.5 4.10 4.11  
4.13  4.14  

ความพึงพอใจความพึงพอใจ   
4.3.1 4.3.5   
4.4.5    4.6.3 
5.5       5.6 
 

กการบริหารจดัการารบริหารจดัการ  
4.1 4.2 4.8 5.1 5.2 

การบริหารทรัพยากรการบริหารทรัพยากร   
4.9 4.12 
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6.3  รายชือกรรมการ 
6.3.1 คณะกรรมการอาํนวยการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ 

  1.    คณบดีคณะอกัษรศาสตร์         ประธานกรรมการ 
  2.    รองคณบดีฝ่ายบริหาร          กรรมการ 
  3.    รองคณบดีฝ่ายวิจยั           กรรมการ 
  4.    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ          กรรมการ 
  5.    รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา      กรรมการ 
  6.    รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ          กรรมการ 
  7.    รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต         กรรมการ 
  8.    รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ       กรรมการ 
  9.    หวัหนา้ภาควิชาภาษาตะวนัออก       กรรมการ 
  10.  หวัหนา้ภาควิชาภาษาไทย         กรรมการ 
  11.  หวัหนา้ภาควิชาประวติัศาสตร์       กรรมการ 
  12.  หวัหนา้ภาควิชาภาษาตะวนัตก       กรรมการ 
  13.  หวัหนา้ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์      กรรมการ 
  14.  หวัหนา้ภาควิชาปรัชญา         กรรมการ 
  15.  หวัหนา้ภาควิชาภาษาศาสตร์        กรรมการ 
  16.  หวัหนา้ภาควิชาภาษาองักฤษ        กรรมการ 
  17.  หวัหนา้ภาควิชาศิลปการละคร       กรรมการ 
  18.  หวัหนา้ภาควิชาภูมิศาสตร์         กรรมการ 
  19.  หวัหนา้ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ     กรรมการ 
  20.  ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิมล  รุ่งเจริญ      กรรมการ 
  21.  รองศาสตราจารย ์ดร.สถาพร  ทิพยศกัดิ     กรรมการ 
  22.  อาจารยด์วงเนตร  วงศป์ระทีป       กรรมการ 
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  23.  อาจารย ์ดร.กนิษฐ ์ ศิริจนัทร์        กรรมการ 
  24.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุดา  รังกพุนัธุ์     กรรมการ 
  25.  อาจารย ์ดร.สุรีย ์ ชุณหเรืองเดช       กรรมการ 
  26.  อาจารยสุ์เบญจา  เผา่เหลืองทอง       กรรมการ 
  27.  อาจารยป์วิตร  มหาสารินนัทน์       กรรมการ 
  28.  ผูอ้าํนวยการศูนยว์รรณคดีศึกษา       กรรมการ 
  29.  ผูอ้าํนวยการศูนยก์ารและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ  กรรมการ 
  30.  ผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยศึกษา        กรรมการ 
  31.  ผูอ้าํนวยการศูนยส์ารนิเทศมนุษยศาสตร์     กรรมการ 
  32.  ผูอ้าํนวยการศูนยค์อมพิวเตอร์        กรรมการ 
  33.  ผูอ้าํนวยการศูนยบ์ริการวิชาการ       กรรมการ 
  34.  เลขานุการคณะอกัษรศาสตร์        กรรมการและเลขานุการ 
  35.  นายสุธรรม  โตฤกษ ์          ผูช่้วยเลขานุการ  

 
  6.3.2 คณะกรรมการดําเนินการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ 

  1.คณบดีคณะอกัษรศาสตร์      ประธานคณะกรรมการ 
  2.รองคณบดีฝ่ายบริหาร           กรรมการ 
  3.รองคณบดีฝ่ายวิจยั           กรรมการ 
  4.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ          กรรมการ 
  5.รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา       กรรมการ 
  6.รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต         กรรมการ 
  7.รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ           กรรมการ 
  8. รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ        กรรมการ 

    9. รองศาสตราจารยเ์นืองนอ้ย  บุณยเนตร      กรรมการ 
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    10. อาจารย ์ดร.อนนัต ์เหล่าเลิศวรกลุ       กรรมการ 
    11. เลขานุการคณะอกัษรศาสตร์        กรรมการ 
    12. นางพรลภสั  เชวงวณิชชา         เลขานุการ 
 

6.3.3 คณะกรรมการประสานงานประกนัคุณภาพ 
 1.รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ   ประธานกรรมการ 
 2.รองศาสตราจารย ์ดร.วรรณา  แสงอร่ามเรือง   กรรมการ 
 3.รองศาสตราจารยเ์นืองนอ้ย  บุณยเนตร   กรรมการ  
 4.ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.หนึงฤดี  โลหผล   กรรมการ 
 5.ผูช่้วยศาสตราจารยฤ์ทธิรงค ์ จิวากานนท ์   กรรมการ 
 6.ผูช่้วยศาสตราจารยจิ์นดารัตน์ เบอรพนัธุ์   กรรมการ  
 7.ผูช่้วยศาสตราจารยว์ิภาดา  เพช็รรักษ ์   กรรมการ    
 8.ผูช่้วยศาสตราจารยป์ทมา  อตันโถ   กรรมการ    
 9.อาจารย ์ดร.อนนัต ์ เหล่าเลิศวรกลุ    กรรมการ 
 10.อาจารยถ์นอมนวล  หิรัญเทพ   กรรมการ 
 11.อาจารย ์ดร.จุฬิศพงศ ์ จุฬารัตน์   กรรมการ 
 12.อาจารย ์ดร.วรุณี  อุดมศิลป   กรรมการ 
 13.อาจารย ์ดร.พิริยะดิศ มานิตย ์   กรรมการ 
 14.อาจารย ์ดร.อรรถยา  สุวรรณระดา   กรรมการ 
 15.อาจารยภ์ทัรพร ปรัศวเ์มธีกลุ   กรรมการ 
 16.อาจารยเ์พิมทิพย ์ บวัเพช็ร์   กรรมการ 
 17.นายสมชาย  เผอืกผอ่ง   กรรมการ 
 18.นางสุปริญา ลุลิตานนท ์   กรรมการ 
 19.นางวิภา  หอมศิริ   กรรมการ 
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 20.นางพวงทิพา  อยูบ่าํรุง   กรรมการ 
 21.นางวีณา  เสลาคุณ   กรรมการ 
 22.นางจุฑามาศ  จนัทร์แกว้   กรรมการ 
 23.นางสาวสุจิตรา ไชยแกว้   กรรมการ 
 24.นางสาวกมลวรรณ  อกัษร   กรรมการ 
 25.นางกฤติยา  ทองเพช็ร   กรรมการ 
 26.นางสาวมนชัยา ชนะประเสริฐ   กรรมการ 
 27.นางสาวปัทมา  โลมาเจริญ   กรรมการ 
 28.นายฉลอง  แสงสิริวิจารณ์   กรรมการ 
 29.นางวรรณภา  จดัสนาม   กรรมการ 
 30.นางสาวนิภาพร  อางควนิช   กรรมการ 
 31.นางสาวจารุรัตน์  เทศลาํใย   กรรมการ 
 32.นางสาวสุดารัตน์  โคตรสมบติั   กรรมการ 
 33.นางสาววลยัลกัษณ์  ช่อพนัธุ์กลุ   กรรมการ 

    34.นางพรลภสั  เชวงวณิชชา        กรรมการและเลขานุการ  
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 6.4 จรรยาบรรณของอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 (ตามมติทปีระชุมคณบดี ครังท ี35/2542 วนัท ี3 พฤศจิกายน 2542) 

มหาวิทยาลยัเป็นสถาบนัแสวงหาความรู้ สร้างสรรค ์จรรโลง ถ่ายทอดเทคโนโลยี
และประยกุตว์ชิาการตลอดจนการบ่มเพาะบณัฑิต  เพือประโยชน์สุขของมวลมนุษยแ์ละสงัคมแต่
ความรู้และบณัฑิตทีปราศจากคุณธรรมกาํกบัยอ่มไม่เป็นทีพึงประสงค ์เพราะขาดความดีงาม และเป็น
ตน้เหตุแห่งทุกขโ์ทษทงัปวง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัมีปณิธานเพือสร้างสมและส่งเสริมเชิดชูความรู้คู่
คุณธรรม และถือเป็นหนา้ทีสาํคญัทีอาจารยทุ์กท่านจะตอ้งปฏิบติังานอยา่งมีจรรยาบรรณ จึง
เห็นสมควรประกาศจรรยาบรรณของอาจารยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและแนวปฏิบติั ดงัต่อไปนี 

จรรยาบรรณ แนวปฏิบัติ 
ขอ้ 1. อาจารยพึ์งอุทิศเวลาและ
เสียสละใหก้บังานสอนดว้ย
ความรับผดิชอบ 

1.1 ใหเ้วลาแก่นิสิตอยา่งเตม็ที 
1.2 ใหเ้กียรติและปฏิบติัต่อศิษยอ์ยา่งวญิ ูชน 
1.3 มีจิตใจกวา้งยอมรับความคิดเห็นของศิษยแ์ละผูร่้วมงาน 
1.4 ปฏิบติัต่อศิษยแ์บบกลัยาณมิตร 
1.5 ใหค้วามยติุธรรมและเสมอภาคแก่ศิษย ์
1.6 จดัเตรียมการสอน จดัทาํประมวลรายวิชา เขา้สอนและตรวจงานส่งคืน

ตามกาํหนด 
ขอ้ 2. อาจารยพึ์งสอนศิษย์
อยา่งเตม็ความสามารถดว้ยความ
บริสุทธิใจ 

2.1 จดัการสอนเพือพฒันาศิษยอ์ยา่งมุ่งมนั และตงัใจ วางแผนและเตรียม
สอนล่วงหนา้อยา่งเป็นระบบ 

2.2 พฒันาเทคนิควธีิการสอนแปลกใหม่ แลว้นาํมาใช ้ ในการเรียนการสอน 
2.3 มีความรับผดิชอบและปฏิบติังานเตม็ทีไม่ทิงงานกลางคนั 
2.4 สอนศิษยโ์ดยไม่ปิดบงั 
2.5 สอนศิษยโ์ดยไม่เลือกทีรักมกัทีชงั 



       
คณะอกัษรศาสตร์    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

รหสัเอกสาร: QM – ARTS -01 

ประกาศใชว้นัที  10  มิถุนายน  2552 

คู่มือคุณภาพ :  QUALITY MANUAL ฉบบัที : 01 ปรับปรุงครังที  05 หนา้ 45/50 

 

ผูเ้สนอ :          คณะกรรมการดาํเนินการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ 

ผูท้บทวน :      คณะกรรมการดาํเนินการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ 

ผูอ้นุมติั :         คณะกรรมการอาํนวยการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ 

 

ขอ้ 3. อาจารยพึ์งช่วยเหลือและ
ปฏิบติัต่อศิษยอ์ยา่งเป็นธรรม 

3.1 ส่งเสริมใหอ้าจารยมี์ความรับผดิชอบเกือกลูต่อศิษย ์รักษาความลบัของ
ศิษย ์

3.2 สร้างความรู้สึกเป็นมิตร เป็นทีพึงพาและไวว้างใจ ของศิษยแ์ต่ละคนและ
ทุกคน 

3.3 ตอบสนองขอ้เสนอของศิษยแ์ละการกระทาํของศิษยใ์นทาง   สร้างสรรค ์
ตามสภาพปัญหาความตอ้งการและศกัยภาพของ   ศิษยแ์ต่ละคนและทุก
คน 

3.4 เสนอแนะแนวทางพฒันาศิษยแ์ต่ละคนและทุกคนตามความถนดั ความ 
สนใจ และศกัยภาพของศิษย ์

3.5 รักและเมตตาศิษย ์โดยใหค้วามเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมใหก้าํลงัใจแก่
ศิษยโ์ดยเสมอหนา้ 

3.6 ละเวน้การกระทาํทีทาํใหศิ้ษยเ์กิดความกระทบกระเทือนต่อจิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์และสังคมของศิษย ์

3.7 ละเวน้การกระทาํทีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและร่างกายของศิษย ์
3.8 ละเวน้การกระทาํทีสกดักนัพฒันาการทางสติปัญญา อารมณ์  จิตใจและ

สังคมของศิษย ์
ขอ้ 4. อาจารยพึ์งเป็นแบบอยา่ง
ทีดีของศิษย ์

4.1 พึงปฏิบติัตนเพือเป็นแบบอยา่งทีดีสอดคลอ้งกบัคาํสอนของตนและ    
วฒันธรรมประเพณีอนัดีงาม 

4.2 ส่งเสริมและผดุงเกียรติแห่งความเป็นอาจารย ์
4.3 ส่งเสริมความกา้วหนา้ซึงกนัและกนัดว้ยเหตุผลและไม่เล่นพรรคเลน่พวก 
4.4 ปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ทีอาจารย ์
4.5 พดูจาสุภาพและสร้างสรรค ์โดยคาํนึงถึงผลทีจะเกิดขึนแก่ศิษยแ์ละสังคม 
4.6 พึงปฏิบติัตนใหเ้ป็นทีเชือถือของคนทวัไป 
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จรรยาบรรณ แนวปฏิบัติ 
ขอ้ 5. อาจารยพึ์งหมนัศึกษา
คน้ควา้ ติดตามความกา้วหนา้ทาง
วชิาการของตนใหท้นัต่อ
เหตุการณ์เสมอ 

5.1 มุ่งมนัในการพฒันาศาสตร์ของตนอยา่งจริงจงัและสมาํเสมอ 
5.2 ใฝ่รู้อยูเ่สมอ ติดตามความรู้ใหม่ ๆ ทงัในประเทศและต่างประเทศ เป็น  

การศึกษาต่อเนืองตลอดชีวติ 
5.3 ใฝ่หาความรู้เพือพฒันาตนเองและงานในหนา้ทีทีรับผดิชอบอยูเ่สมอ 

ขอ้ 6.     อาจารยพึ์งเป็นนกัวจิยัที 
มีจรรยาบรรณนกัวจิยัของ
สาํนกังานคณะกรรมการวจิยั
แห่งชาติ 

6.1 ซือสัตยแ์ละมีคุณธรรมในทางวชิาการและการจดัการ 
6.2 ตระหนักถึงพนัธกรณีในการทาํวิจยัตามขอ้ตกลงทีทาํไวก้บัหน่วยงาน   

ทีสนบัสนุนการวจิยัและต่อหน่วยงานทีตนสังกดั 
6.3 มีพืนฐานความรู้ในสาขาวชิาการทีทาํวจิยั 
6.4 มีความรับผดิชอบต่อสิงทีศึกษาวิจยั ไม่วา่จะเป็นสิงมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
6.5 ตอ้งเคารพศกัดิศรีและสิทธิของมนุษย ์ทีใชเ้ป็นตวัอยา่งในการวจิยั 
6.6 ตอ้งมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขนัตอนของการทาํวจิยั 
6.7 พึงนาํผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ในทางทีระบุ 
6.8 พึงเคารพความคิดเห็นทางวชิาการของผูอื้น 
6.9 พึงรับผดิชอบต่อสังคมทุกระดบั 

ขอ้ 7. อาจารยพึ์งสร้างและ
ส่งเสริมความสามคัคีในหมู่คณะ
และมีส่วนร่วม ในการพฒันา
มหาวทิยาลยัโดยส่วนรวม 

7.1 ส่งเสริมและสร้างความสามคัคีในกลุ่มอาจารยแ์ละนิสิต 
7.2 เขา้ร่วมประชุมสัมมนาเพือแลกเปลียนความรู้ ความคิด และประสบการณ์

ในหมู่นกัวชิาการ และผูเ้กียวขอ้งทงัภายในและ  ภายนอกมหาวทิยาลยั 
7.3 รักษาชือเสียงและประโยชน์ของมหาวทิยาลยั 
7.4 ไม่พึงใชชื้อและทรัพยากรของมหาวทิยาลยัเพือประโยชน์ส่วนตน หรือ 

เพือหมู่คณะโดยมิชอบ 
7.5 มีส่วนร่วมในการพฒันามหาวทิยาลยัโดยส่วนรวม 
7.6 เสียสละเพือมหาวทิยาลยัโดยส่วนรวม 
7.7 ชีแนะมหาวทิยาลยัเกียวกบัวธีิพฒันาปรับปรุงมหาวทิยาลยั 
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จรรยาบรรณ แนวปฏิบัติ 
ขอ้ 8. อาจารยพึ์งปฏิบติัตนดว้ย
ความรับผดิชอบต่อผูอื้นสังคม
และประเทศชาติ 

8.1 มีความเอาใจใส่ ห่วงใย อาทร และเกือกลูต่อผูอื้น 
8.2 เป็นผูชี้นาํการเปลียนแปลงดา้นต่าง ๆ เพือพฒันาสังคม 
8.3 ชีนาํและรับผดิชอบสังคมและสามารถชีนาํผูที้อยูใ่นศาสตร์อืนมาช่วย

สังคมได ้
8.4 รับผดิชอบต่อความเสือมและความเจริญของสังคม 
8.5 พึงรับใชส้ังคมดว้ยการสร้างสรรค ์ผลงานทางวชิาการทีไดม้าตรฐาน  
8.6 เป็นผูมี้จิตสาํนึก ติดตามและเฝ้าระวงัสังคมตลอดเวลา 

ขอ้ 9. อาจารยต์อ้งซือสัตยแ์ละมี   
คุณธรรม 

9.1 ซือสัตยต่์อตนเองและต่อศิษย ์ไม่ลอกเลียนแบบผลงานและ  ทรัพยสิ์น  
ทางปัญญาของผูอื้น 

9.2 ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผลงานทีเป็นของผูอื้นหรือทีเป็นเจา้ของ   
ร่วมกนัมาเป็นของตน 

9.3    ตอ้งไม่แสวงประโยชน์อนัเป็นอามิสสินจา้งจากศิษย ์
9.4 ไม่กระทาํการใด ๆ อนัเป็นการหาประโยชน์แก่ตนโดยมิชอบ 
9.5 มีความเป็นธรรมเกียวกบัผลประโยชน์ทีไดรั้บ 
9.6 มีความยติุธรรม ไม่มีอคติ 

ขอ้ 10. อาจารยพึ์งปฏิบติัตนต่อ
ผูอื้นอยา่งกลัยาณมิตร 

10.1 ยอมรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื้น เปิดใจกวา้งเพือพฒันา
ความรู้ทีถกูตอ้ง 

10.2 ไม่ยกตนข่มท่านใหเ้กียรติใหค้วามนบัถือเพือนร่วมงานทงัสายวชิาการ 
และสนบัสนุนทางวชิาการ 

10.3 ไม่หวงวชิาแลกเปลียนความรู้ในหมู่เพือนร่วมงานพร้อมทีจะสอนงานให้
เพือนร่วมงานรุ่นใหม่ 

10.4 พึงช่วยเหลือเกือกลูผูอื้นในทางสร้างสรรค ์
10.5 รักษาและแสวงหามิตรภาพระหวา่งผูร่้วมงานและผูร่้วมอาชีพ 
10.6 ยกยอ่งและนบัถือผูร่้วมงาน ผูร่้วมอาชีพทุกระดบัทีมีความรู้ 

ความสามารถและประพฤติดี 

 



       
คณะอกัษรศาสตร์    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

รหสัเอกสาร: QM – ARTS -01 

ประกาศใชว้นัที  10  มิถุนายน  2552 

คู่มือคุณภาพ :  QUALITY MANUAL ฉบบัที : 01 ปรับปรุงครังที  05 หนา้ 48/50 

 

ผูเ้สนอ :          คณะกรรมการดาํเนินการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ 

ผูท้บทวน :      คณะกรรมการดาํเนินการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ 

ผูอ้นุมติั :         คณะกรรมการอาํนวยการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ 

 

6.5    จํานวนเอกสารคุณภาพของหน่วยงานในคณะอกัษรศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ตารางท ี 1  หน่วยงานทมีีหลกัสูตรในความรับผดิชอบ 
 

ลาํดับท ี หน่วยงาน จํานวน WI จํานวน SD จํานวน FM 
1. ภาควิชาศิลปการละคร 24 54 5 
2. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 28 63 1 
3. ภาควิชาประวติัศาสตร์ 21 58 - 
4. ภาควิชาปรัชญา 25 49 8 
5. ภาควิชาภาษาไทย 24 58 - 
6. ภาควิชาภาษาศาสตร์ 31 49 10 
7. ภาควิชาภาษาองักฤษ 28 67 8 
8. ภาควิชาภูมิศาสตร์ 28 49 4 
9. ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ 24 52 - 
10. ภาควิชาภาษาตะวนัตก 11 27 - 
11. สาขาวิชาภาษาโปรตุเกส - 9 - 
12. สาขาวิชาภาษาฝรังเศส - 28 - 
13. สาขาวิชาภาษาเยอรมนั - 21 - 
14. สาขาวิชาภาษาสเปน - 21 - 
15. สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน - 18 - 
16. ภาควิชาภาษาตะวนัออก 22 29 - 
17. สาขาวิชาเกาหลี - 29 - 
18. สาขาวิชาภาษาจีน - 36 - 
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ผูเ้สนอ :          คณะกรรมการดาํเนินการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ 

ผูท้บทวน :      คณะกรรมการดาํเนินการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ 

ผูอ้นุมติั :         คณะกรรมการอาํนวยการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ 

 

ตารางท ี 1  หน่วยงานทมีีหลกัสูตรในความรับผดิชอบ (ต่อ) 

ลาํดับท ี หน่วยงาน จํานวน WI จํานวน SD จํานวน FM 
19. สาขาภาษาญีปุ่น - 32 - 
20. สาขาวิชาบาลีสนัสกฤต - 27 - 
21. สาขาวิชาภาษามาเลย ์ - 29 - 
22. ศูนยไ์ทยศึกษา 17 48 1 
23. หน่วยบริหารวิชาอารยธรรมไทย 15 31 - 
24. ศูนยก์ารแปลและการล่าม 15 39 22 

รวม 313 923 59 
 
ตารางท ี 2  หน่วยงานทไีม่มีหลกัสูตรในความรับผดิชอบ 
 

ลาํดับท ี หน่วยงาน จํานวน WI จํานวน SD จํานวน FM 

1.  ศูนยส์ารนิเทศมนุษยศาสตร์ 96 108 58 
2.  ศูนยค์อมพิวเตอร์ 6 13 5 
3.  สาํนกัคณบดี - 20 - 
4.  สาํนกังานเลขานุการคณะ - 1 3 
5.  หน่วยการเจา้หนา้ที 27 174 42 
6.  หน่วยสารบรรณ 12 94 6 
7.  หน่วยอาคารสถานทีและยานพาหนะ 7 18 7 
8.  งานคลงัและพสัดุ - 19 - 
9.  หน่วยการเงิน 17 14 30 
10.  หน่วยบญัชี 1 42 - 
11.  หน่วยพสัดุ 9 17 31 
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ผูท้บทวน :      คณะกรรมการดาํเนินการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ 
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ตารางท ี 2  หน่วยงานทไีม่มีหลกัสูตรในความรับผดิชอบ (ต่อ) 

ลาํดับท ี หน่วยงาน จํานวน WI จํานวน SD จํานวน FM 

12.  หน่วยงบประมาณ 2 3 3 
13.  งานบริการการศึกษา 17 37 34 
14.  หน่วยกิจการนิสิต 19 23 22 
15.  หน่วยทะเบียนและประเมินผล 10 51 30 
16.  หน่วยส่งเสริมและพฒันาวิชาการ 19 70 43 
17.  หน่วยโสตทศันศึกษา 23 18 3 
18.  งานนโยบายและแผน 3 8 34 
19.  งานประกนัคุณภาพ - 43 11 
20.  ศูนยบ์ริการวิชาการ 7 19 3 
21.  โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 25 39 33 
22.  ฝ่ายวิจยั 15 40 16 

รวม 315 871 414 

 
จํานวนเอกสารคุณภาพของคณะอกัษรศาสตร์ 
คู่มือขนัตอนการปฏิบติังาน(WI)   628 รายการ 
เอกสารสนบัสนุน (SD)        1,794 รายการ 
แบบฟอร์ม (FM)        473 รายการ 
 

********************** 
 
 
 


