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บทสรุปผูบรหิาร 
 

   ในปงบประมาณ 2551 คณะอักษรศาสตรมีการดําเนินงานเพื่อประกันและพัฒนาคุณภาพในทุกภารกิจ
หลักและนับเปนปท่ีสามท่ีคณะฯใชระบบคุณภาพ CU-QA 84 (4 เสา 6 ฐาน) เพื่อกํากับและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของคณะฯ    ผลการดําเนินงานในแตละภ 
ารกิจ รวมท้ังการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของระบบคุณภาพ CU-QA 84 สรุปโดยรวมไดดังนี้ 

   • ดานกระบวนการสนับสนุน    มีการพัฒนาในหลายเรื่อง  ในดานการบริหารจัดการ คณะฯประสบ
ความสําเร็จเกินเปาหมายในการดําเนินการตามแผนพัฒนาขององคกร ระดับความสําเร็จของคณะฯอยูท่ี 82% ใน 
ขณะที่เปาหมายของมหาวิทยาลัยกําหนดไวท่ี 80%    ในป 2551 เปนปท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดเปลี่ยนสถานะ
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ คณะอักษรศาสตรจึงมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการเพื่อใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติจุฬาฯ พ.ศ.2551 ไดแก การเปลี่ยนองคประกอบคณะกรรมการบริหารคณะ  คณะกรรมการฯชุดใหม
ประกอบดวยคณบดี รองคณบดีจํานวน 3 คน ไดแก รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายวางแผนพัฒนาและบริการ
วิชาการ และรองคณบดีฝายวิจัย  กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 3 คน  กรรมการบริหารคณะประเภทผูแทนคณา 
จารยประจํา 8 คน   นอกจากนี้คณะฯไดจัดทําแผนงานคณะอักษรศาสตรปงบประมาณ 2551-2555 ตามยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล   มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบฐานขอมูลคณะอักษรศาสตร
ซึ่งเริ่มใชมาตั้งแตปงบประมาณ 2549 และปรับปรุงเว็บไซตของคณะฯโดยเพิ่มขอมูลหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) เปนภาษาอังกฤษ รวมท้ังเพิ่มหนาใหมใหหนวยงานใหมของมหาวิทยาลัยท่ีตั้งข้ึนใน
คณะฯ ไดแก สถาบันขงจื่อแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   ในดานการประกันคุณภาพ คณะฯมีผลงานเปนที่นาพอใจ
เริ่มจากคณะฯไดรับเกียรติบัตรในโครงการรางวัลคุณภาพแหงจุฬาฯ ระดับ CU-Quality Prize รางวัลประเภทที่ 4 
การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและวางระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ   ในการตรวจคุณภาพภายในประจําป
เปนครั้งแรกที่คณะฯไดจัดใหมีการตรวจติดตามคุณภาพภายในแบบบูรณาการโดยใชมาตรฐานของสํานักงานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และระบบคุณภาพ CU-QA 84 ไปพรอมกัน โดยมีผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภาย 
นอกมหาวิทยาลัยเปนประธานคณะกรรมการผูตรวจ  ในป 2551 ยังเปนปท่ีคณะฯไดใชระบบคุณภาพ CU-QA 84 
อยางสมบูรณ ซึ่งรวมทั้งมาตรฐาน CU-CQA และ CU-RQA เพื่อตรวจติดตามการดําเนินงานของคณะฯในทุกภารกิจ
หลักและในกระบวนการสนับสนุน  

   • ภารกิจดานหลักสูตรและการเรียนการสอน    ในปงบประมาณ 2551 คณะอักษรศาสตรเปดหลักสูตร
ใหม 2 หลักสูตรซึ่งเปนหลักสูตรแรกในประเทศ นั่นคือ หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมศึกษา และหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาจีน   มีการปรับปรุงหลักสูตรท้ังหมด 8 หลักสูตรไดแก 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร  ระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร   นอกจากนี้   
ในปการศึกษา 2551 นิสิตท่ีเขาศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยมมีจํานวนเพิ่มข้ึน 4 คน เปนนิสิตรุนที่ 4   นิสิตรุนแรก
จํานวน 4 คนไดสําเร็จการศึกษาแลวในภาคปลาย ปการศึกษา 2550  ทุกคนไดรับทุนการศึกษาตอในระดับปริญญา
โทและเอกทั้งในคณะอักษรศาสตรและในตางประเทศ  ในปการศึกษา 2551 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมรุนที่ 2 
สําเร็จการศึกษาอีก 7 คน  เหลือนิสิตเกียรตินิยมรุนที่ 3 และรุนที่ 4 ท่ียังศึกษาอยูรวมท้ังสิ้น 6 คน   ในดานการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร มีการตรวจหลักสูตรครั้งแรกตามตัวช้ีวัดของระบบคุณภาพ CU-CQA โดยคณะกรรมการ
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ท่ีคณะฯไดแตงตั้งข้ึน  หลักสูตรท่ีไดรับการตรวจมีจํานวน 3 หลักสูตรซึ่งเปดใชมานานกวา 5 ปและยังไมมีการ
ปรับปรุง 

   • ภารกิจดานการวิจัย    ผลการดําเนินงานดานการวิจัยของอาจารยในปงบประมาณ 2551 ไมโดดเดน
เมื่อเทียบกับในป 2550  งานวิจัยของอาจารยท่ีทําสําเร็จมีท้ังหมด 38 เรื่อง (ป 2550 มี 44 เรื่อง)  โครงการวิจัยท่ี
ไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายในมหาวิทยาลัยมีท้ังหมด 18 เรื่อง (ป 2550 มี 33 เรื่อง)  โครงการวิจัยท่ีไดรับ
ทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยมี 3 เรื่อง (ป 2550 มี 9 เรื่อง)   ในเรื่องการเผยแพร งานวิจัยของ
อาจารยท่ีนําเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติมีท้ังหมด 18 เรื่อง (ป 2550 มี 17 เรื่อง)  นําเสนอในที่ประชุม
ระดับชาติ 3 เรื่อง (ป 2550 มี 6 เรื่อง)   แมวาผลงานวิจัยของอาจารยไมโดดเดน แตในป 2551 เริ่มปรากฏผล
งานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตามระเบียบใหมของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
เผยแพรผลงานวิจัยกอนจบการศึกษา  จึงมีงานวิจัยของนิสิตนําเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติจํานวน 7 เรื่อง  
ตีพิมพเผยแพรในวารสารนานาชาติ 3 เรื่องและในวารสารระดับชาติ 2 เรื่อง   อยางไรก็ตาม คณะฯยังมุงมั่นพัฒนา
งานวิจัยอยางตอเนื่องโดยจัดทําโครงการศูนยแหงความเปนเลิศทางวิชาการดานภาษา ภาษาศาสตร และวรรณคดี 
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยในทั้งสามดานดังกลาวโดยไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย   ในดานการ
ประกันคุณภาพงานวิจัย คณะฯไดใชระบบคุณภาพ CU-RQA เปนครั้งแรกโดยกําหนดใหโครงการวิจัยท่ีไดรับทุน
สนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก 2 โครงการ ประเมินตนเองตามตัวช้ีวัด 95 ขอของระบบคุณภาพดังกลาว 

   • ภารกิจดานการใหบริการและสนับสนุน    ในปงบประมาณ 2551 หนวยงานบริการและสนับสนุน
ของคณะฯบางหนวยงาน เชน งานบริการการศึกษา งานคลังและพัสดุ ไดปรับปรุงกระบวนการภายในหลายเรื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน เชน จัดทําแบบฟอรมและคูมือการขอใชบริการ  เพิ่มชองทางการใหบริการ 
เปนตน  ผลการดําเนินงานของคณะฯในเรื่องซึ่งเปนตัวช้ีวัดหนึ่งในระบบคุณภาพ CU-QA 84 จึงทะลุเปาหมายที่ตั้ง
ไว   นอกจากนี้ ผูบริหารคณะฯยังมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาภารกิจดานการใหบริการและสนับสนุนใหมีประสิทธิผล
ยิ่งข้ึน จึงไดเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจากสวนประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทําโครงการวิจัย
เรื่อง “การพัฒนาตนแบบสํานักงานเลขานุการคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” ซึ่งอยูภายใตโครงการ 
DD : Diagnosis & Development Project ของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองตอวิสัยทัศนจุฬาฯ 100 ปประการหนึ่งคือ 
“จุฬาฯมีบุคลากรสายสนับสนุนและระบบบริหารท่ีเกื้อหนุนตอการเปนชุมชนวิชาการ”  โครงการวิจัยนี้ไดรับความ
เห็นชอบจากมหาวิทยาลัยและมีระยะเวลาดําเนินการ 1 ป    

   • ภารกิจดานการบริการวิชาการ    ในปงบประมาณ 2551 งานบริการวิชาการแกบุคคลภายนอก
ประสบความสําเร็จเกินเปาหมาย  โครงการบริการวิชาการท่ีดําเนินการไดมีท้ังหมด 47 โครงการ เพิ่มสูงข้ึนมาก
จากป 2550 ซึ่งมีอยู 35 โครงการ  โครงการที่มีรายไดมี 42 โครงการ คิดเปนรายไดท้ังหมดที่ยังไมไดหักคาใชจาย
เทากับ 17.6 ลานบาท  ประกอบดวยโครงการอบรมบุคคลภายนอกทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และโครงการ
งานแปล  งานบริการวิชาการที่ไมมีรายไดมี 5 โครงการ ไดแก โครงการของหอพระไตรปฎกนานาชาติและ
โครงการอบรมของภาควิชา   ในการใหบริการวิชาการ คณะฯไดทําขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานตางๆทั้ง
ของรัฐและเอกชนทั้งของไทยและตางประเทศ รวม 11 หนวยงาน  
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   จากผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2551 สรุปไดวาคณะฯไดดําเนินการทุกภารกิจครบถวนตาม
นโยบายและแผนงานที่กําหนดไว สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย และมีผลสําเร็จโดยรวมเกิน
เปาหมายในหลายภารกิจ เปนที่นาพอใจ   ในปงบประมาณ 2552 คณะฯจึงไดวางแผนพัฒนาและตอยอดความ  
สําเร็จโดยตั้งเปาหมายที่สูงข้ึนในภารกิจที่ประสบผลสําเร็จในปนี้ ไดแก ภารกิจดานหลักสูตร การเรียนการสอน 
และบัณฑิต และภารกิจดานการบริการวิชาการ และตั้งเปาหมายเทาเดิมในภารกิจดานการวิจัยและดานการบริการ
และสนับสนุน โดยเนนการวางแผนดําเนินงานที่ชัดเจนและการติดตามอยางใกลชิดมากขึ้น  
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บทที่ 1  
ขอมูลพื้นฐานในปงบประมาณ 2551 ของคณะอักษรศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ประวัติและโครงสรางของคณะอักษรศาสตร  
1.2 รายชื่อผูบริหาร  
1.3 วิสัยทัศน/พันธกิจ/วัตถุประสงค  
1.4 แผนกลยุทธ  
1.5 ระบบคุณภาพของคณะอักษรศาสตร 
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1.1 ประวัติและโครงสรางของคณะอักษรศาสตร 
 จากคณะอกัษรศาสตรและวิทยาศาสตรมาเปนคณะอักษรศาสตร 
 เมื่อวันจันทรท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จพระราช
ดําเนินมาทรงวางศิลาฤกษตึกบัญชาการโรงเรียนขาราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหวั (ตึกอกัษรศาสตร 1 เดิมหรืออาคารมหาจุฬาลงกรณในปจจุบัน) และในวันที่ 26 มีนาคม 
พ.ศ.2459 ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมสถาปนาโรงเรยีนขาราชการพลเรอืนของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัข้ึนเปนมหาวิทยาลัยสังกัดในกระทรวงธรรมการและ
พระราชทานนามวา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   อีก 1 ปตอมาในเดือนตุลาคม พ.ศ.2460 พระเจานองยาเธอ
กรมหมื่นชัยนาทนเรนทร ซึ่งเปนอธิการบดีกรมมหาวิทยาลยัในกระทรวงธรรมการพระองคแรกไดทรงตั้ง
คณะอักษรศาสตรและวิทยาศาสตรข้ึนซึ่งเปนหนึ่งในสี่คณะที่ไดมีการจัดตั้งข้ึน  อีกสามคณะไดแก คณะ
วิศวกรรมศาสตร คณะแพทยศาสตร และคณะรัฐประศาสนศาสตร   หมอมเจาพูนศรีเกษม เกษมศรี ทรง
เปนคณบดีของคณะอักษรศาสตรและวิทยาศาสตรองคแรก ระหวาง พ.ศ. 2461-2468 
 เมื่อแรกกอตั้ง คณะอักษรศาสตรและวิทยาศาสตรมุงสอนวิชาเตรียมแพทยเปนสวนใหญ   วิชาที่
จัดสอนมี เคมี  ฟสิกส  ชีววิทยา  ภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส และประวัติศาสตร   ตอมาในปพ.ศ. 2471 จงึ
ไดเปดสอนวิชาอักษรศาสตร หลักสูตรสามป   ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้จะไดรับประกาศนียบัตร
ครูมัธยมอักษรศาสตร (ป.ม.)   ในสองปแรกวิชาที่สอนเปนวิชาอักษรศาสตรโดยเฉพาะ  มีวิชาภาษาไทย  
ภาษาบาลี ภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส  ประวัติศาสตร  ภูมิศาสตร  ธรรมวภิาค และคณิตศาสตร   ใน
ภายหลังไดเพิ่มภาษาเยอรมันขึน้อีกวิชาหนึ่ง   หลังจากนั้นจึงเรียนวิชาครูอีกหนึ่งป    ในปพ.ศ. 2473 มี
ผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรครูมัธยมอักษรศาสตร (ป.ม.) รุนแรก 16 คน   ในปพ.ศ.2473 
นี้ไดเปดสอนวชิาวิทยาศาสตร หลักสูตรสามป โดยจัดสอนวิชาวิทยาศาสตรในสองปแรกและวิชาครูในป
ท่ี 3 ทํานองเดียวกันกับวิชาอักษรศาสตร   ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้จะไดรับประกาศนียบัตรครู
มัธยมเชนกัน 

 ตอมาในปพ.ศ.2476 ไดมีพระราชกฤษฎีกาแยกคณะอักษรศาสตรและวิทยาศาสตรออกจากกัน
เปนสองคณะ คือ คณะอักษรศาสตรและคณะวิทยาศาสตร   คณะอักษรศาสตรแบงออกเปนแผนกอักษร
ศาสตรและแผนกฝกหัดครู  แตในปเดียวกันนั้นเองคณะอักษรศาสตรและคณะวิทยาศาสตรไดกลับยุบรวม
เปนคณะเดียวกันอีกและแบงงานออกเปน 9 แผนก คือ  แผนกสารบรรณและหอสมุดของคณะ  แผนกเคมี  
แผนกฟสิกส  แผนกชีววิทยา  แผนกคณิตศาสตร  แผนกภาษาไทยและโบราณตะวันออก แผนกภาษา
ปจจุบัน  แผนกภูมิศาสตรและประวัติศาสตร และแผนกฝกหัดครู  

 ในดานการสอน มีการปรับปรุงหลักสูตรใหสอนถึงข้ันปรญิญาบัณฑิตในพ.ศ.2477 อักษรศาสตร
บัณฑิตรุนแรกที่สําเร็จการศึกษาเมื่อพ.ศ.2478 มีจํานวน 33 คน  ตอมาในปพ.ศ.2485 ไดเปดสอนในขั้น
ปริญญามหาบัณฑิตในแผนกวิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตร  มีผูสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาอักษรศา
สตรมหาบัณฑิตรุนแรกในปพ.ศ.2487 จํานวน 2 คน 
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 ในปพ.ศ.2486 ไดมีการแยกคณะอักษรศาสตรและวิทยาศาสตรออกเปนคณะอักษรศาสตรและ
คณะวิทยาศาสตร ตางหากจากกันอีกครั้งหนึ่ง  แตยังมีคณบดีคนเดียวกันและมีการบริหารงานรวมกัน   
ตอมาในปพ.ศ.2491 คณะอักษรศาสตรไดเปลี่ยนชื่อเปน คณะอักษรศาสตรและครุศาสตร เพื่อเปดการสอน
ในขั้นปริญญาครุศาสตรบัณฑิตข้ึน   ในขณะนั้นคณะอักษรศาสตรและครุศาสตรมีแผนกวิชาตางๆรวม 4 
แผนกวิชาคือ แผนกวิชาภาษาไทยและโบราณตะวันออก  แผนกวิชาภาษาตางประเทศ  แผนกวิชา
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตร  และแผนกวิชาครุศาสตร 

ในป พ.ศ. 2493 คณะอักษรศาสตรและครุศาสตรไดแยกการบริหารเปนอิสระจากคณะวิทยาศาสตร 
มีคณบดีของตนเอง   ในปพ.ศ.2498 ไดจัดตั้งแผนกวิชาบรรณารักษศาสตรเพิ่มข้ึนอีกแผนกหนึ่งในคณะ
อักษรศาสตรและครุศาสตร 

พ.ศ.2500 แผนกวิชาครุศาสตร ไดรับการยกฐานะเปนคณะครุศาสตร แยกตัวออกไปจากคณะ 
อักษรศาสตร 

 พ.ศ.2504  มีการจัดแบงแผนกวิชาในคณะอักษรศาสตรใหม ประกอบดวย 6 แผนกวิชา คือ แผนก
วิชาภาษาไทย  แผนกวิชาภาษาตะวันออก  แผนกวิชาภาษาอังกฤษ  แผนกวิชาภาษาตะวันตก  แผนกวิชา
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตร และแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร   ในปพ.ศ.2514 มีการจัดตัง้แผนกวิชา
ปรัชญาขึ้น  รวมท้ังจัดตั้งแผนกวิชาศิลปการละครในปพ.ศ.2515   ในปเดียวกันนี้เอง ไดแยกแผนกวิชา
ภูมิศาสตรออกมาเปนแผนกวิชาหนึ่งตางหากดวย     

 ในปพ.ศ.2517 คณะอักษรศาสตรเปดสอนระดับปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตเปนครั้งแรกใน
แผนกวิชาภาษาไทย  แขนงวิชาภาษาและวรรณคดี   มีผูจบการศึกษาคนแรกเมื่อพ.ศ.2521 

ปพ.ศ.2520 จดัตั้งแผนกวิชาภาษาศาสตร   ปพ.ศ. 2522 เปลี่ยนจากคําวา “แผนกวิชา” เปน 
“ภาควิชา” ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522 และในปพ.ศ.2540 จัดตั้งภาควิชา
วรรณคดีเปรียบเทียบ 
 
  โครงสรางของคณะอักษรศาสตร 

 ในปงบประมาณ 2551 คณะอักษรศาสตรมี 11 ภาควิชา  12 สาขาวิชา และ 1 หนวยบรหิารวิชา  
ดังนี้ 
1. ภาควิชาภาษาไทย  
2.  ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
3.  ภาควิชาประวัติศาสตร 
4.  ภาควิชาภูมิศาสตร 
5.  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร 
6.  ภาควิชาปรัชญา 
7.  ภาควิชาศิลปการละคร 
8.  ภาควิชาภาษาศาสตร 
9.  ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ 
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10. ภาควิชาภาษาตะวันออก 
  10.1 สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต 
  10.2  สาขาวิชาภาษาจีน 
  10.3  สาขาวิชาภาษาญี่ปุน 
  10.4  สาขาวิชาภาษามาเลย 
            10.5  สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
  10.6  สาขาวิชาภาษาเวียดนาม 

 11. ภาควิชาภาษาตะวันตก 
  11.1  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
  11.2  สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
  11.3  สาขาวิชาภาษาสเปน 
  11.4  สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน 
  11.5  สาขาวิชาภาษาโปรตุเกส 
  11.6  สาขาวิชาภาษารัสเซีย 
 

หนวยบริหารวชิาอารยธรรมไทย 
 

นอกจากนี้ ยังมศูีนยท่ีรับผิดชอบหลักสูตรอีก 3 ศูนย ไดแก  
  ศูนยไทยศึกษา 

ศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ  
ศูนยวรรณคดีศึกษา 
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คณะอักษรศาสตร

คณบดี

คณะกรรมการประจําคณะ

( คณะกรรมการอํานวยการการประกันคุณภาพ )

ฝายบริหาร ฝายวางแผนฯ ฝายวิชาการ ฝายวิจัย ฝายกิจการนิสิต ฝายวิรัชกิจ ฝายประกันคุณภาพ

สํานักงานเลขานุการคณะ

     งานบริหารและธุรการ                ภาควิชาภาษาไทย ศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร

  หนวยสารบรรณ                ภาควิชาภาษาอังกฤษ       ศูนยคอมพิวเตอร   

  หนวยอาคารและสถานที่                ภาควิชาประวัติศาสตร       ศูนยวิจัยการประมวลผลภาษาและวัจนะ

     ี่                ิ ิ         ิ ิ  โ โ ี

ภาควิชา/หนวยงานที่ดูแลหลักสูตร ศูนยและหนวยงานอื่น

โครงสรางองคกรและการบริหารคณะอักษรศาสตร

  หนวยการเจาหนาที                ภาควิชาภูมิศาสตร       ศูนยจริยธรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

     งานคลังและพัสดุ                ภาควิชาบรรณารักษศาสตร       ศูนยบริการวิชาการ

  หนวยการเงินและบัญชี                ภาควิชาปรัชญา        หอพระไตรปฏกนานาชาติ

  หนวยพัสดุ                ภาควิชาศิลปการละคร

     งานบริการการศึกษา                ภาควิชาภาษาศาสตร

  หนวยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา                ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ

  หนวยโสตทัศนศึกษา                ภาควิชาภาษาตะวันออก

  หนวยสงเสริมและพัฒนาวิชาการ                ภาควิชาภาษาตะวันตก

     งานนโยบายและแผน                หนวยบริหารวิชาอารยธรรมไทย

     งานประกันคุณภาพ                ศูนยไทยศึกษา

               ศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ

               ศูนยวรรณคดีศึกษา 11
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1.2  รายชื่อผูบริหาร 
 

             คณะผูบริหาร 

 
 
 
 
 
 

      ศาสตราจารย ดร.ธีระพันธ  เหลืองทองคํา 
           คณบดีคณะอักษรศาสตร 
 

          รองคณบดี 

 
 

 
 

 

    ผูชวยศาสตราจารยสาวิตรี  เจริญพงศ ผูชวยศาสตราจารยพรรณพิมล  กุลบุญ รองศาสตราจารย ดร.อนงคนาฎ  เถกิงวิทย 
                              ฝายบริหาร ฝายวางแผนและพฒันา                         ฝายวิชาการ 

 

    

 

รองศาสตราจารยพิพาดา  ยังเจริญ ผูชวยศาสตราจารยปทมา  อัตนโถ รองศาสตราจารย ดร.พจี  ยุวชิต ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารุณี  ปทมะศังข 
                 ฝายวิจัย 

 

ฝายกิจการนิสิต ฝายวิรัชกิจ ฝายประกันคณุภาพ 
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หัวหนาภาควิชา 

 
 

 
 

                             

รศ.ดร.ชลดา  เรืองรักษลิขิต ผศ.สุนิจ  สุตัณฑวิบูลย รศ.ฉลอง สุนทราวาณิชย 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร 

 
 

 
 

  

 ผศ.สุรศักดิ์  ศิริไพบูลยสินธ ผศ.จินดารัตน  เบอรพันธุ อาจารยดังกมล  ณ  ปอมเพชร 
     ภูมิศาสตร บรรณารักษศาสตร ศิลปการละคร 

 
 

 
 

  

รศ.เนื่องนอย บุณยเนตร รศ.ดร.กิ่งกาญจน  เทพกาญจนา            ผศ.ดร.จาตุรี  ติงศภัทิย  
         ปรัชญา            ภาษาศาสตร   วรรณคดีเปรียบเทียบ 

 
 

 
 

          ผศ.ดร.ประพจน  อัศววิรุฬหการ     รศ.ดร.ขจิตรา  ภังคานนท 
                    ภาษาตะวันออก            ภาษาตะวันตก 
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1.3  วิสัยทัศน/พันธกิจ/วัตถปุระสงค  
 

 
 

วิสัยทัศน 
 

 คณะอักษรศาสตรจะดํารงความเปนเลิศทางวิชาการในระดับชาติและพัฒนาสูระดับ
นานาชาต ิ

ปรัชญา/ ปณิธาน 
 

คณะอักษรศาสตรเปนผูนําในการสรางและถายทอดความรูทางมนุษยศาสตรและ
ศาสตรท่ีเก่ียวของเพื่อความกาวหนาทางวชิาการและภูมิปญญาของสงัคม 

 

พันธกิจ 
 

คณะอักษรศาสตรเปนสถาบนัวิชาการขั้นสงูท่ีมุงบุกเบิก คนควา พัฒนา ถายทอด
และเผยแพรองคความรูทางมนุษยศาสตรและศาสตรท่ีเก่ียวของเพื่อสนองความตองการของ
สังคมทั้งดานวิชาการและวชิาชพี  และเปนกลไกสรางสมดุลในการพฒันาประเทศ   

 
 

วัตถุประสงค 

 

1) ผลิตบัณฑิตทุกระดับท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญดานอักษรศาสตร สามารถคิดและวิเคราะห
อยางเปนระบบ มีโลกทัศนกวาง สามารถประยุกตความรูและปรับตนใหเขากับสถานการณ 
ในการประกอบอาชีพและการดํารงชีพ 

2) สรางองคความรูและผลิตงานวิชาการที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ 
3) ใหบริการทางวิชาการดานมนุษยศาสตรและศาสตรท่ีเก่ียวของเพื่อพัฒนาบุคคลและ

องคกรในสังคม 
4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและสงเสริมการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมสากล 
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1.4  แผนกลยุทธของคณะอักษรศาสตร  ป 2548 - 2551 

กลยุทธ (เปาหมาย) 

1. เสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ 
2. พัฒนาและเสริมสรางความแข็งแกรงทางการวิจัยท้ังในศาสตรเดียวกันและการบูรณาการ

ระหวางศาสตร 
3. สรางบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและมีเอกลักษณ 
4. เพิ่มบทบาทของคณะอักษรศาสตรในสังคมประเทศไทยและนานาชาติ 
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจรยิธรรม 
6. สรางธรรมาภิบาลในการบริหาร 
7. พัฒนาระบบบริหารบุคคลของคณะใหสามารถแสวงหา ดูแล รักษา และพัฒนาบุคลากรอยาง

มีคุณภาพ 
8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริหารวิชาการ 
9. ประชาสัมพันธเชิงรุก 
10. แสวงหารายได 

แนวทางการดําเนินงาน 

 1. เสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ 

  1.1 พัฒนารูปแบบ โครงสราง หลกัสูตรใหมๆ และการพัฒนา การเรียนการสอน 

  1.2 สนับสนุนอาจารยใหผลิตและเผยแพรผลงานวิชาการ 

  1.3 สนับสนุนความรวมมอืกับหนวยงานภายนอกและตางประเทศเพื่อการเรียนการสอน 

 2. พัฒนาและเสริมสรางความแข็งแกรงทางการวิจัยท้ังในศาสตรเดียวกันและการบูรณาการ
 ระหวางศาสตร 

  2.1 สรางงานวิจยัใหมในศาสตร 

  2.2 พัฒนาและสรางองคความรูผานทางบูรณาการ  

  2.3 สนับสนุน CE และ RU อยางตอเนื่อง 

 3. สรางบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและมีเอกลักษณ 

  3.1 พัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตคณะอักษรศาสตร ท้ังในระดับ
ปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษาดวยการพัฒนาวิชาการและกิจกรรมที่เสริมสรางสมรรถนะ 
คุณลักษณะที่พึงมี จรรยาบรรณและคุณธรรมของนิสิต ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับสังคม
รวมท้ังการเตรยีมความพรอมสําหรับการทํางานและการเปนสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคม 
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 3.2 สนับสนุนใหนิสิตผลิตและเผยแพรผลงานวิชาการ 

 3.3 ใหความสําคัญกับกิจกรรมเสรมิสรางคุณลักษณะที่พึงมีของนิสิต ผานการทํางานรวมกัน
ระหวางนิสิตกบันิสิต และระหวางนิสิตกับสังคมภายนอกอยางเปนรูปธรรม บัณฑิตของ
คณะอักษรศาสตรจะมีท้ัง Academic transcript และ Activity transcript เมื่อสําเร็จการศึกษา 

4. เพิ่มบทบาทของคณะอักษรศาสตรในสังคมประเทศไทยและนานาชาติ 

 4.1 เตรียมการเพิ่มทางเลือกและการขยายโอกาสทางการศึกษาดวยการศึกษาทางไกล              
(Distance education) 

 4.2 เชื่อมโยงยุทธศาสตรของคณะกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและของประเทศ 

 4.3 เสริมสรางความเชื่อมโยงระหวางคณะอักษรศาสตรกับชุมชนและทองถิ่น ธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ภมูิภาคและนานาชาติ 

5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจรยิธรรม 

 5.1 จัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรมอยางตอเนื่อง 

 5.2 ผสมผสานศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจรยิธรรม เขากับการเรียนการสอน 

 5.3 สรางกลไกใหนิสิตมีสวนรวมในกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น 

6. สรางธรรมาภิบาลในการบริหาร 

 6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศทางบัญชี การเงิน พัสดุ งบประมาณในระบบอิเล็กทรอนิกส 

 6.2 ปรับขั้นตอนและกระบวนการในงานบริหารใหกระชับและรวดเร็ว เชน การบริหารงานพสัดุ 
การคลัง เปนตน 

 6.3 ปรับปรุงกระบวนการและกิจกรรมคุณภาพและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง 

7. พัฒนาระบบบริหารบุคคลของคณะฯ ใหสามารถแสวงหา ดแูล รักษา และพัฒนาบุคลากรอยางมีคุณภาพ 

 7.1 พัฒนาระบบบริหารบุคคลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 7.2 พัฒนาความรูและทักษะของบุคลากร 

8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริหารวิชาการ 

 8.1 พัฒนาและบูรณาการฐานขอมูลท่ีมีอยูเพื่อสราง Single Datawarehouse 

 8.2 พัฒนาผูดําเนินการและผูใชฐานขอมูลอยางตอเนื่อง 
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9. ประชาสัมพันธเชิงรุก 

 9.1 พัฒนาระบบกลางของคณะฯในการประชาสัมพันธสูภายนอก 

 9.2 ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธและสื่อสารขอมูลภายใน 

 9.3 ประชาสัมพันธดานวิชาการและผลงานของคณะฯ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 9.4 รักษาภาพลักษณของคณะฯ อยางมีกระบวนการและตอเนื่อง 

10. แสวงหารายได 

 10.1 บริการองคความรูสูภายนอก 

 10.2 ระดมความรวมมือจากนิสิตเกาและภาคธุรกิจ 
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1.4.1.1   จํานวนอาจารย ป 2551  จําแนกตามภาควิชา/ตําแหนงวิชาการ/วุฒิการศึกษาสูงสุด 
               (ไมรวมอาจารยชาวตางประเทศ)

ขาราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ศ. รศ. ผศ. อ. รวม เอก โท ตรี รวม

1 ภาษาไทย 16 6 22 - 6 3 13 22 13 7 2 22
2 ภาษาตะวันออก 12 15 27 - 3 8 16 27 14 13 - 27
3 ภาษาอังกฤษ 13 14 27 - 2 12 13 27 9 18 - 27
4 ประวัติศาสตร 5 6 11 - 3 3 5 11 7 4 - 11
5 ภาษาตะวันตก 13 16 29 2 5 7 15 29 15 14 - 29
6 ปรัชญา 6 4 10 - 4 3 3 10 7 3 - 10
7 บรรณารักษศาสตร 5 5 10 - 1 4 5 10 2 8 - 10
8 ศิลปการละคร 5 4 9 - 3 2 4 9 1 8 - 9
9 ภูมิศาสตร 3 3 6 - 2 1 3 6 1 5 - 6
10 ภาษาศาสตร 2 4 6 1 1 2 2 6 6 - - 6
11 วรรณคดีเปรียบเทียบ 2 7 9 - 1 3 5 9 6 3 - 9

ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
หนวยงาน/ภาควิชา รวม

12 หนวยบริหารวิชาอารยธรรมไทย 1 1 2 - - - 2 2 - 2 - 2
13 ศูนยการแปลและการลามฯ 0 1 1 - - - 1 1 1 - - 1

83 86 169 3 31 48 87 169 82 85 2 169รวมทั้งส้ิน
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ศาสตราจารย 
3 คน  2% รองศาสตราจารย 

31 คน  18%

ผูชวยศาสตราจารย 
48 คน  28%

อาจารย 
87 คน  52%

จํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงวิชาการ

ศ. รศ. ผศ. อ.

ศาสตราจารย 
3 คน  2% รองศาสตราจารย 

31 คน  18%

ผูชวยศาสตราจารย 
48 คน  28%

อาจารย 
87 คน  52%

จํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงวิชาการ

ศ. รศ. ผศ. อ.

ปริญญาเอก 
82 คน 49%

ปริญญาโท
 85 คน 50%

ปริญญาตรี 
2 คน 1%

จํานวนอาจารยจําแนกตามวุฒิการศึกษา

เอก โท ตรี
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1.4.1.2   จํานวนเจาหนาที่สายสนับสนุน

ลําดับที่ ประเภท จํานวน
1 ขาราชการ 22
2 พนักงานมหาวิทยาลัย 43
3 ลูกจางประจําฯ 29
4 พนักงานมหาวิทยาลัยประจําโครงการ 21

115รวม

ขาราชการ 
22 คน 19%

พนักงานมหาวิทยาลัย
ประจําโครงการ 

21 คน 18%

จํานวนเจาหนาท่ีสายสนับสนุน

ขาราชการ 
22 คน 19%

พนักงานมหาวิทยาลัย
 43 คน  38%

ลูกจางประจําฯ 
29 คน 25%

พนักงานมหาวิทยาลัย
ประจําโครงการ 

21 คน 18%

จํานวนเจาหนาท่ีสายสนับสนุน

ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจําฯ พนักงานมหาวิทยาลัยประจําโครงการ
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1.4.1.3   จํานวนบุคลากรคณะอักษรศาสตร

ลําดับที่ ประเภท จํานวน
1 ขาราชการสายวิชาการ 83
2 ขาราชการสายสนับสนุน 22
3 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 86
4 พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 43
5 ลูกจางประจําเงินงบประมาณแผนดิน 29
6 พนักงานมหาวิทยาลัยประจําโครงการ 21
7 อาจารยชาวตางประเทศ 23

307รวม

ขาราชการสายวิชาการ
83

พนักงานมหาวิทยาลยั
ประจําโครงการ 

21 คน 7%

อาจารยชาวตางประเทศ 
23 คน 7%

จํานวนบุคลากรคณะอักษรศาสตร

ขาราชการสายวิชาการ
83

27%

ขาราชการสายสนับสนุน
22
7%พนักงานมหาวิทยาลยัสาย

วิชาการ
86

28%

พนักงาน
มหาวิทยาลยั
สายสนับสนุน

43
14%

ลูกจางประจําเงิน
งบประมาณแผนดิน

29
9%

พนักงานมหาวิทยาลยั
ประจําโครงการ 

21 คน 7%

อาจารยชาวตางประเทศ 
23 คน 7%

จํานวนบุคลากรคณะอักษรศาสตร

ขาราชการสายวิชาการ ขาราชการสายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ลูกจางประจําเงินงบประมาณแผนดิน พนักงานมหาวิทยาลัยประจําโครงการ

อาจารยชาวตางประเทศ
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 1.4.1.4 สารนิเทศ 

 
ตารางที ่1  ทรัพยากรสารนิเทศที่ศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตรไดจัดซื้อหรือไดรับบริจาคในปงบประมาณ 

2550 แยกตามสาขาวิชา (หนวย : เลม ชื่อ มวน ตลับ แผน)              (หนวย: เลม ชื่อเร่ือง)  

สาขาวิชา 
หนังสือ วารสาร เทป

บันทึกเสียง 
ซีดีรอม ดีวีดี/วีซดี ี

การละคร 53     
ความรูทั่วไป 36 15   2 

บรรณารักษศาสตร 37 1    
ปรัชญา 74 8  1  
ประวัติศาสตร 201 1   1 

ภาษาและวรรณคดีเกาหลี 66  2 6  
ภาษาและวรรณคดีจีน 190 3    
ภาษาและวรรณคดีญี่ปุน 70 3  6  
ภาษาและวรรณคดีไทย 639 1    

ภาษาและวรรณคดีบาลี-สันสกฤต 66 1    

ภาษาและวรรณคดีโปรตุเกส 56   1  
ภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส 118 3    
ภาษาและวรรณคดีพมา 11     
ภาษาและวรรณคดีมาเลย 28     
ภาษาและวรรณคดีเยอรมัน 29     
ภาษาและวรรณคดีรัสเซีย 23     
ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม 25     
ภาษาและวรรณคดีสเปน 29     
ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 149     
ภาษาและวรรณคดีอิตาเลียน 36     
ภาษาศาสตร 171 12   13 

ภูมิศาสตร 42     
วิทยาศาสตร 5 1    
ศาสนา 43 1    
ศิลปะและดนตรี 13     
สังคมศาสตร 135 25    

รวม 2,345 75 2 14 16 
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ตารางที ่2    จาํนวนทรัพยากรสารนิเทศของศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร ในป 2551 เปรียบเทียบกับป 

2550 

 

ประเภท 
หนวย 

ทรัพยากรที่จดัซื้อ ทรัพยากรที่ไดรับ
บริจาค 

ทรัพยากรที่มี
ทั้งหมด 

  2550 2551 2550 2551 2550 2551 

หนังสือ เลม 2,066 2,345 4,960 3,447 188,950 194,742 

วิทยานิพนธ/ 

รายงานการวิจยั 

เลม - - 336 64 4,491 4,555 
 

วารสาร ชื่อ 44 75 136 135 439  

วีดิทัศน  เร่ือง - - 13 - 2,769 2,769 

เทปบันทึกเสียง เร่ือง 3 8 17 - 769 777 

ซีดีรอม  เร่ือง 70 14 76 123 606 743 

ดีวีดี/วีซีด ี เร่ือง 12 16 61 93 80 189 

สไลด เร่ือง - - - - 11 11 

เครื่องแตงกาย  /

ผาทอมือ 

ชิ้น - - - 1 324 325 
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1.4.1.5   งบประมาณ
               แหลงสนับสนุนงบประมาณ (แหลงสําคัญ) ปงบประมาณ 2551

-  งบประมาณแผนดิน 61.6 ลานบาท
-  งบประมาณเงินทุนคณะ 30.5 ลานบาท
-  เงินทุนวิจัยภายใน 1.1 ลานบาท
-  เงินทุนวิจัยภายนอก 3.8 ลานบาท
-  การบริการวิชาการ 13 ลานบาท

รวมแหลงสนับสนุนงบประมาณ 110 ลานบาท

เงินทุนวิจัยภายใน 1.1
 1%

เงินทุนวิจัยภายนอก 3.8
 13%

การบริการวิชาการ 13 
11%

แหลงสนบัสนนุงบประมาณ (แหลงสําคัญ) ปงบประมาณ 2551

งบประมาณแผนดิน 61.6
 50%

งบประมาณเงินทุนคณะ
30.5
28%

เงินทุนวิจัยภายใน 1.1
 1%

เงินทุนวิจัยภายนอก 3.8
 13%

การบริการวิชาการ 13 
11%

แหลงสนบัสนนุงบประมาณ (แหลงสําคัญ) ปงบประมาณ 2551

งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินทุนคณะ เงินทุนวิจัยภายใน

เงินทุนวิจัยภายนอก การบริการวิชาการ
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เงินเดือน คาตอบแทน ครุภัณฑที่ดิน

คาจาง ใชสอยวัสดุ ส่ิงกอสราง

2545 2,565,050.96 6,608,959.82 2,539,275.70 15,396.00 8,787,653.44 224,764.75 20,741,100.67

2546 2,789,756.89 9,136,874.12 30,765.00 521,011.50 10,978,635.82 39,757.26 23,496,800.59

2547 1,168,490.62 7,271,076.02 3,866,137.90 324,800.00 11,737,648.84 588,404.39 24,956,557.77

2548 2,250,257.63 8,877,209.06 614,785.61 13,988.00 10,670,224.25 800,254.22 23,226,718.77

2549 1,514,057.49 9,411,895.76 190,906.10 1,455,893.28 13,021,894.21 - 25,594,646.84
2550 2,457,417.32 9,804,337.00 1,122,576.00 2,844,308.78 14,927,487.74 1,710,068.00 32,866,195.20

2551 3,806,784.88 10,366,650.45 290,198.50 68,867.78 13,137,358.77 2,928,985.13 30,598,845.51

งบประมาณเงินทุนคณะจําแนกตามหมวดรายจาย  ปงบประมาณ 2546 - 2551 

ป สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน สํารอง รวม

งบประมาณเงินทุนคณะ ปงบประมาณ 2551  
จําแนกตามหมวดรายจาย

เงินเดือน  3,806,784.88
 12%

คาตอบแทน ใชสอยวัสดุ
 10,366,650.45

 34%

ครุภัณฑที่ดินสิ่งกอสราง
,290,198.50 

1%

สาธารณูปโภค 68,867.78
 0%

เงินอุดหนุน 13,137,358.77
 43%

สํารอง  2,928,985.13
 10%

งบประมาณเงินทุนคณะ ปงบประมาณ 2551  
จําแนกตามหมวดรายจาย

เงินเดือน คาตอบแทน ใชสอยวัสดุ ครุภัณฑท่ีดินสิ่งกอสราง สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน สํารอง
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1.5 ระบบและกลไกประกันคุณภาพของคณะอักษรศาสตร     
 1.5.1   ระบบคุณภาพ CU-QA 84    ประกอบดวยการประกันคุณภาพในสองสวน  ดังนี้ 

   การประกันคุณภาพกระบวนการหลัก  ไดแก 
(1)  หลักสูตร การเรียนการสอน และบัณฑิต โดยใชระบบประกันคุณภาพหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย (CU-CQA)  ประกอบดวยปจจัยคุณภาพ 16 ขอ  
(2)  กระบวนการวิจัยและงานวิจัย โดยใชระบบประกันคุณภาพการวิจยัของมหาวิทยาลัย 

(CU-RQA)  ประกอบดวยปจจัยคุณภาพ  19 ขอ 
 (3)  การใหบริการและสนับสนุน ประกอบดวยตัวช้ีวัดคุณภาพ 15 ขอและตัวช้ีวัดความเสีย่ง 8 ขอ 
(4)  การบริการวิชาการ  ประกอบดวยตัวช้ีวัดคุณภาพ 20 ขอและตัวช้ีวัดความเสี่ยง 4 ขอ 

 การประกันคุณภาพกระบวนการสนับสนุน  ไดแก 
(1)   การบริหารจัดการหนวยงาน  ประกอบดวยตัวช้ีวัดคุณภาพ 5 ขอและตัวช้ีวัดความเสี่ยง 1 ขอ 
(2)   การบริหารขอมูล สารสนเทศ และความรู  ประกอบดวยตัวช้ีวัดคุณภาพ 3 ขอและตัวช้ีวัด

ความเสี่ยง 1 ขอ 
(3)   การบริหารสินทรัพยและกายภาพ  ประกอบดวยตัวช้ีวัดคุณภาพ 1 ขอและตัวช้ีวัดความเสีย่ง 1 ขอ 
(4)   การบริหารทรพัยากรบุคคล  ประกอบดวยตัวช้ีวัดคุณภาพ 3 ขอและตัวช้ีวัดความเสี่ยง 3 ขอ 
(5)   การบริหารงบประมาณและการเงิน  ประกอบดวยตัวช้ีวดัคุณภาพ 2 ขอและตวัช้ีวัดความเสีย่ง 1 ขอ 
(6)   การตรวจติดตาม การปองกนั และการรับมือ  ประกอบดวยตวัช้ีวดัคุณภาพ 4  ขอและตัวช้ีวดัความ

เสี่ยง 3  ขอ 
 

1.5.2   ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามงคประกอบ
คุณภาพ 9 ดานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    ภายหลังจากที่สวนประกันคุณภาพ  สํานัก
บริหารวิชาการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดการประชุมช้ี แจงแกทุกหนวยงานเรือ่ง “การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถาน ศึกษาระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา” เมื่อ
วันที่ 20 มีนาคม 2551 แลว คณะอักษรศาสตรก็ไดเริ่มเก็บขอมูลตามตัวบงช้ีขององคประกอบ 9 ดาน 

 
1.5.3    ตัวบงชี้การประเมินคณุภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ซึ่งประกอบดวย 7 มาตรฐาน  48 ตัวบงช้ี 
 
1.5.4   เอกสารการประกันคุณภาพที่ใช 

  (1)  คูมือคุณภาพคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ฉบับที่ 1 (ปรับปรุงครั้งท่ี 4) วันที่ 
 28 กันยายน 2550 

 (2) คูมือข้ันตอนปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพภายใน  คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  ฉบับที่ 1 (ปรับปรุงครั้งท่ี 1) วนัที่ 26 มกราคม 2548 
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 (3)  คูมือข้ันตอนปฏิบัติงาน เรื่อง การแกไข/ปรับปรุง  คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหา 
 วิทยาลัยฉบับที่ 1 (ปรับปรุงครั้งท่ี 2) วันที่ 11 ตุลาคม 2549 

 (4)  ระบบประกันคุณภาพ CU-QA 84  เอกสารเผยแพรในการประชุมเพื่อทําความเขาใจแนวทางใน
การตรวจรูปแบบใหมและวิธีการเก็บขอมูลตามตัวช้ีวัดคุณภาพและตัวช้ีวัดความเสี่ยง  วันที่      
14 กุมภาพันธ 2549 

 (5)  ระบบประกันคุณภาพหลักสูตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (CU-CQA)  ฉบับที่ 1 วันที่                 
23 ธันวาคม 2548 

 (6)  ระบบประกันคุณภาพการวิจัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (CU-RQA)  ฉบับที่ 1 วันที่                    
23 พฤษภาคม 2550 

 (7)  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  มกราคม 2551 

 (8)  คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)  กรกฎาคม 2549 

 
1.5.5    การบริหารดานคุณภาพ    การประกันคุณภาพในคณะอักษรศาสตรดําเนินการโดยผาน

คณะกรรมการ 3 ชุด ไดแก 
(1)   คณะกรรมการอํานวยการการประกันคุณภาพ   มีหนาท่ีกําหนดนโยบาย วางแนวทางพัฒนา และ

อนุมัติแผนการดําเนินการดานคุณภาพ    
(2)   คณะกรรมการดําเนินการการประกันคุณภาพ   มีหนาท่ีวางแผนดําเนินงานการประกันคุณภาพ

และการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ  ติดตามความ กาวหนาของการดําเนินงาน   
คณะกรรมการทั้งชุด (1) และ (2) มีคณบดีทําหนาท่ีเปนประธานกรรมการ 

(3)   คณะกรรมการประสานงานการประกันคุณภาพ   มีหนาท่ีรายงานขอมูลตามภารกิจและเตรยีม
ความพรอมเพือ่รับการตรวจตดิตามคุณภาพภายใน   ในชุดนี้ รองคณบดีฝายประกันคุณภาพซึ่ง
เปนผูแทนฝายบริหารดานประกันคุณภาพ (QMR) ของคณะอักษรศาสตรดวย ทําหนาท่ีเปน
ประธานกรรมการ  
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บทที่ 2  

กิจกรรมและการดําเนินการดานคุณภาพ และความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 กิจกรรมการดานคุณภาพที่มีดําเนินการ      
2.2 กิจกรรมที่สรางความโดดเดน/กิจกรรมเดนของหนวยงานในปที่สะทอนการพัฒนา คุณภาพ  
2.3  สรุปการดําเนินการดานความเสี่ยงทีเ่กิดขึ้น และผลลัพธดานความเสี่ยง 
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2.1   กิจกรรมดานคณุภาพที่มีการดําเนินการ 
  สรุปภาพรวมไดดังนี้ 

  • ดานการบริหารจัดการ (M0) 
    (1)  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการการประกันคุณภาพ 
    (2)  ประชุมคณะกรรมการอํานวยการการประกันคุณภาพ  2 ครั้ง 
    (3)  จัดทําโครงการศูนยแหงความเปนเลิศทางวิชาการดานภาษา ภาษาศาสตร และวรรณคดี 
    (4)  สัมมนาคณาจารยคณะอักษรศาสตร ประจําปพ.ศ.2551 
    (5)  เสนอโครงการวิจัยตอสวนประกันคุณภาพ สํานักบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยเรือ่ง “การ 
      พัฒนาตนแบบสํานักงานเลขานุการคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” 
    (6)  จัดทําแผนงานคณะอกัษรศาสตร ปงบประมาณ 2551 - 2555 
    (7)  แตงตั้งกรรมการบริหารคณะ ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา จํานวน 8 คน  ตามขอบังคับ 
      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยคณะกรรมการบริหารคณะ สํานัก และวิทยาลัย พ.ศ.2551 

  • ดานบุคคล  (M1) 
    (1)  ฝายวิจัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตัวช้ีวัดผลงานทางวิชาการสายมนุษยศาสตรตามมาตรฐาน 
      ของสมศ. 
    (2)  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองอาจารยผูสมควรไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติดานการ 
      เรียนการสอนและดานกิจการนสิิต ประจําป 2550 โดยมรีองคณบดีฝายประกันคุณภาพเปน 
      ประธาน 
    (3)  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเดน (สายสนับสนุน) ประจําป 2550 โดยมีรองคณบดีฝาย 
      บริหารเปนประธาน 
    (4)  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจหลักสูตรคณะอักษรศาสตร 
    (5)  แตงตั้งกรรมการบริหารคณะ ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา จํานวน 8 คน  ตามขอบังคับ 
      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยคณะกรรมการ บริหารคณะ สํานัก และวิทยาลัย พ.ศ.2551 
    (6)  แตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR)  
    (7)  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจคุณภาพภายในของคณะอักษรศาสตรตามขอกําหนดของสกอ. 

  • ดานการตรวจคุณภาพ  (M2) 
    (1)  จัดอบรมเชงิปฏิบัติการเรื่อง “การตรวจคุณภาพภายในภายใตแนวคิด PQRS สําหรับการประกัน 
      คุณภาพหลักสูตร” 
    (2)  ตรวจหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามตัวช้ีวัดในระบบคุณภาพ CU-CQA 
    (3)  ดําเนินการประกันคุณภาพงานวิจัย 
    (4)  ตรวจประเมินและตรวจติดตามคุณภาพภายในแบบบูรณาการโดยใชมาตรฐานของสํานักงาน 
      คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และระบบคุณภาพ CU-QA 84 
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  • ดานระบบคุณภาพ  (M3) 
    (1)  ประชุมพิจารณากําหนดลักษณะงานวิจัยและงานสรางสรรคในสาขามนุษยศาสตรตามมาตรฐาน 
           ของสมศ. 
    (2)  เผยแพรระบบคุณภาพ CU-RQA แกทุกหนวยงานในคณะเพื่อใชเปนทางเลือกในการประกัน 
      คุณภาพงานวิจัย 

  • ดานเครื่องมือ  (M4) 
    (1)  ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของฐานขอมูลคณะอักษรศาสตร 

  •  ดานระบบเอกสารและระบบงาน  (M5) 
    (1)  จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ของคณะอักษรศาสตร ประจําปการศึกษา 2551 
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กิจกรรมดานคณุภาพที่มีการดําเนินการในปงบประมาณ 2551 

วันที่ กิจกรรมดานคุณภาพที่ดําเนินการ ประเภท ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ 
16 – 17  
ต.ค. 50 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การตรวจคุณภาพภายใน
ภายใตแนวคิด PQRS สําหรับการประกันคุณภาพหลักสูตร” 

M2 - อาจารยและเจาหนาที่คณะอักษรศาสตรไดรับวุฒิบัตร สามารถเปนผูตรวจคุณภาพภายใน  
  ในระบบคุณภาพ CU-QA 84 
- คณะอักษรศาสตรมีผูตรวจคุณภาพภายในในระบบคุณภาพ CU-QA 84 เพิ่มขึ้น 

19 ต.ค. 50 ฝายวิจัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตัวชี้วัดผลงานทาง
วิชาการสายมนุษยศาสตรตามมาตรฐานของสมศ.  

M1 
M3 

คณะกรรมการประกอบดวยอาจารยภายในคณะจากภาควิชาตางๆจํานวน 6 คน  มีรองคณบดีฝายวิจัย
และรองคณบดีฝายประกันคุณภาพเปนที่ปรึกษา  คณะกรรมการไดประชุมกันรวม 5 ครั้งเพื่อกําหนด
ลักษณะงานวิจัยและงานสรางสรรคในสาขามนุษยศาสตรตามมาตรฐานของสมศ. ดังนี้  งานวิจัยและ
งานสรางสรรคในสาขาวิชามนุษยศาสตรประกอบดวย 1. งาน วิจัย อาจนําเสนอในรูปของ research 
monograph หรอืบทความ  2. งานสรางสรรคดานศิลปะการละคร  3. งานตํารา หนังสือ บทความ
วิชาการ  4. งานแปล  5. พจนานุกรม ศัพทานุกรม  6. งานวชิาการอื่นๆ เชน งานนิทรรศการ  บท
วิจารณหนังสอื บรรณาธิการกิจ  บทเรียนโทรทัศน  งานออกแบบและพัฒนาฐานขอมูล  เปนตน   
คณะกรรมการยังไดกําหนดระดับคุณภาพของแตละงานและเสนอใหคณะจัดประชุมผูเกี่ยวของดาน
มนุษยศาสตรจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศมารวมแสดงความคิดเห็นและเสนอผลสรุปใหสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พิจารณาตอไป 

ต.ค. 50 จัดทําโครงการศูนยแหงความเปนเลิศทางวิชาการดานภาษา 
ภาษาศาสตร และวรรณคดี 

M0 คณะอักษรศาสตรดําเนินโครงการศูนยแหงความเปนเลิศทางวิชาการดานภาษา ภาษาศาสตร และ
วรรณคดี โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  โครงการนีอ้ยูในแผนพัฒนาวิชาการ 5 ป 
(2551 - 2555) ของคณะซึ่งจัดทําขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ในปงบประมาณ 2551 โครงการ 
ไดจัดการประชุมระดับชาติและนานาชาติเพื่อสงเสริมการวิจยั และไดสนับสนุนคาใชจายใหอาจารย
และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไปคนควาวิจัย ณ ตางประเทศ 
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วันที่ กิจกรรมดานคุณภาพที่ดําเนินการ ประเภท ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ 

13 ธ.ค. 50 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองอาจารยผูสมควร
ไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรตดิานการเรียนการสอนและ
ดานกิจการนิสิต ประจําป 2550 โดยมรีองคณบดีฝายประกัน
คุณภาพเปนประธาน 

M1 เสนอชื่ออาจารยผูสมควรไดรบัรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติดานการเรียนการสอนและดานกิจการนิสิต 
ประจําป 2550 ตอคณะกรรมการประจําคณะ 

3 ม.ค. 51 แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเดน (สายสนับสนุน) 
ประจําป 2550 โดยมีรองคณบดีฝายบริหารเปนประธาน 

M1 เสนอชื่อบุคลากรดีเดน (สายสนับสนุน) คณะอักษรศาสตร ประจําป 2550 ตอคณะกรรมการประจํา
คณะ 

19 ก.พ. 51 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการการประกันคุณภาพ M0 - กําหนดการตรวจคุณภาพหลกัสูตร 3 หลักสตูร ไดแก  
         หลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร 
         หลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศึกษา 
         หลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
- ฝายประกันคุณภาพจัดทําตัวอยางแผนพัฒนาเพื่อใหหนวยงานตางๆใชเปนตัวอยางในการจัดทําแผน  
  พัฒนาของหนวยงานใหแตกตางจากแผนงานประจํา ตามขอเสนอแนะของผูตรวจคุณภาพภายใน 
  ประจําป 2550 

27 ก.พ. 51 ประชุมคณะกรรมการอํานวยการการประกันคุณภาพ M0 - เห็นชอบการดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของผูตรวจคุณภาพภายในประจําป 2550 
- กําหนดการตรวจคุณภาพภายในประจําป 2551 ในระบบ CU-QA 84  ใหตรวจ 
        เสาที่ 1  หลักสูตรและการเรียนการสอน 
        เสาที่ 2  การวิจัย 
        ฐานที่ 5  การบริหารงบประมาณและการเงิน 
        ฐานที่ 6  การตรวจติดตาม  การปองกัน และการรับมือ 
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วันที่ กิจกรรมดานคุณภาพที่ดําเนินการ ประเภท ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ 

24 มี.ค. 51 สัมมนาคณาจารยคณะอักษรศาสตร ประจําปพ.ศ.2551 M0 คณะไดเชิญผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของมาใหความรูความเขาใจแกคณาจารยคณะเกี่ยวกับระเบียบใหม 
ของมหาวิทยาลัยเมื่อเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐและใหขอมูลที่ชัดเจนแก
คณาจารยที่ประสงคจะออกจากสถานะขาราชการ 

25 มี.ค. 51 - แตงตั้งคณะกรรมการตรวจหลักสูตรคณะอักษรศาสตร 
- ตรวจหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามตัวชี้วัดในระบบ 
  คุณภาพ CU-CQA 

M1 
M2 

คณะกรรมการตรวจหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประกอบดวยอาจารยภายในคณะ 4 คนและผูทรง 
คุณวุฒิภายนอกคณะ 1 คนซึ่งทําหนาที่เปนประธาน  คณะกรรมการไดตรวจ 3 หลักสูตรที่ยังไมมีการ
ปรับหลักสูตรหลังจากใชมาแลว 5 ป  คณะกรรมการไดชี้จุดเดนและโอกาสของหลักสูตร รวมทั้งให
ขอเสนอแนะเปนแนวทางในการปรับปรุงหลกัสูตร 

8 พ.ค. 51 เสนอโครงการวิจัยตอสวนประกันคุณภาพ สํานักบริหาร
วิชาการของมหาวิทยาลัยเรื่อง “การพัฒนาตนแบบ
สํานักงานเลขานุการคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย”  

M0 สวนประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยไดอนมุัติงบประมาณสนับสนุนการดําเนินโครงการวิจยัเรื่อง 
“การพัฒนาตนแบบสํานักงานเลขานุการคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหา วิทยาลัย” ซึ่งอยูภายใต
โครงการ DD : Diagnosis & Development Project ของมหาวทิยาลัยเพื่อตอบสนองตอวิสัยทัศนจุฬา 
100 ปประการหนึ่งคือ “จุฬาฯมีบุคลากรสายสนับสนุนและระบบบริหารที่เกื้อหนุนตอการเปนชุมชน
วิชาการ” 

28 พ.ค. 51 แจกเพื่อเผยแพรระบบคุณภาพ CU-RQA แกทุกหนวยงาน
ในคณะเพื่อใชเปนทางเลือกในการประกันคุณภาพงานวิจัย 

M3 ทุกหนวยงานในคณะที่มีภารกิจดานการวิจัยทําความรูจักระบบคุณภาพ CU-RQA ที่มหา วิทยาลัยได
พัฒนาขึ้น และเตรียมดําเนินการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดของ CU-RQA ซึ่งประกอบดวยปจจัย
คุณภาพ 19 ขอ 

16 มิ.ย. 51 จัดทําแผนงานคณะอักษรศาสตร ปงบประมาณ 2551 - 2555 M0 คณะมีแผนการดําเนินงาน 5 ปที่จัดทําขึ้นตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล 
 
 
 
 

35



 

วันที่ กิจกรรมดานคุณภาพที่ดําเนินการ ประเภท ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ 

15 ก.ค. 51 แตงตั้งกรรมการบริหารคณะ ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา จํานวน 
8 คน  ตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยคณะกรรมการ 
บริหารคณะ สํานัก และวิทยาลัย พ.ศ.2551 

M0 
M1 

คณะอักษรศาสตรมีคณะกรรมการบริหารคณะชุดใหม สอดคลองกับขอบังคับใหมตามพระ 
ราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551  ประกอบดวยคณบดี  รองคณบดี 3 คน ไดแก 
รองคณบดีฝายบริหาร  รองคณบดฝีายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ และรองคณบดี 
ฝายวิจัย  กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 3 คน  กรรมการบริหารคณะประเภทผูแทน 
คณาจารยประจํา 8 คน 

23 ก.ค. 51 ดําเนินการประกันคุณภาพงานวิจัย M2 โครงการวิจัยใหญ 2 โครงการที่ไดรับทุนสนับสนุนจากภายนอกประเมินตนเองตามตัวชี้วดั
ของระบบคุณภาพ CU-RQA ซึ่งประกอบดวยปจจัยคุณภาพ 19 ขอและตัวชี้วัด 95 ขอ  

25 ก.ค. 51 แตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน (SAR) โดยมีรองคณบดีฝายประกันคุณภาพเปนประธาน 

M1 
M5 

คณะกรรมการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานและจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
เพื่อเตรียมรับการตรวจตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

27 ส.ค. 51 ประชุมคณะกรรมการอํานวยการการประกันคุณภาพ M0 อนุมัติกําหนดการตรวจคุณภาพภายในประจําป 2551 ซึ่งเปนการตรวจแบบบูรณาการตาม
ตัวชี้วัดของสกอ. และของระบบคุณภาพ CU-QA 84  และอนุมัติรายชื่อคณะกรรมการผูตรวจ 

4 – 5  
ก.ย. 51 

ตรวจประเมินและตรวจติดตามคุณภาพภายในแบบบูรณาการโดยใช
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) และ
ระบบคุณภาพ CU-QA 84 

M1 
 
 

M2 

- แตงตั้งคณะกรรมการตรวจคณุภาพภายในของคณะอักษรศาสตรตามขอกําหนดของสกอ.  
  ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒจิากภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอย 1 คน และกรรมการที่ผาน 
  การอบรมเปนผูตรวจของสกอ. อยางนอย 1 คน 
- คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของคณะตามตัวชี้วัดของสกอ. ในรอบปการศึกษา  
  2550 โดยวิเคราะหจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 
  คุณภาพการศึกษาของคณะ    
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วันที่ กิจกรรมดานคุณภาพที่ดําเนินการ ประเภท ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ 

   - คณะกรรมการตรวจติดตามการดําเนินงานของคณะตามตัวชี้วัดของ CU-QA 84 ในฐานที่ 5   
  การบริหารงบประมาณและการเงิน  ฐานที่ 6 การตรวจติดตาม การปองกัน และการรับมือ  
  และเสาที่ 4 การบริการวิชาการ 
เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจ คณะกรรมการไดนําเสนอผลการตรวจดวยวาจาตอผูบริหารคณะ  
พรอมทั้งใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร  
(ดูรายละเอียดผลการตรวจในบทที่ 4  ขอ 4.1) 

ก.ย. 51 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของฐานขอมูลคณะอักษร
ศาสตร 

M4 ฐานขอมูลคณะอักษรศาสตรประกอบดวย 10 ฐานขอมูลยอย  คณะไดจัดทําและใชงานภาย 
ในคณะตั้งแตป 2549   ในปงบประมาณ 2551 ฝายวางแผนฯจงึจัดทําแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของฐานขอมูลคณะอักษรศาสตร 2 ชุด  ชุดที่ 1 เปน
แบบสอบถามสําหรับผูนําเขาขอมูลและชุดที่ 2 เปนแบบสอบถามสําหรับผูใชฐานขอมูล   ผล
ของการวิเคราะหแบบสอบถามจะนําไปพัฒนาและปรบัปรุงฐานขอมูลใหสอดคลองกับความ
ตองการและการใชงาน 
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2.2   กิจกรรมที่สรางความโดดเดน / กิจกรรมเดนของคณะอักษรศาสตรท่ีสะทอนการพัฒนาคุณภาพ 

 2.2.1 ดานหลักสูตร  การเรียนการสอน และบัณฑิต  

   2.2.1.1  ดานหลักสูตร 

กิจกรรมดานหลักสูตร ลักษณะเดน 

1. การเปดหลักสูตรใหม 2   
    หลักสูตร 
    ระดับป.ตรี      1  หลักสูตร 
    ระดับป.เอก     1  หลักสูตร 
    
    
 

1.1 หลักสูตรอกัษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม  (หลักสตูร 
      นานาชาติ)  (Bachelor of Arts in Language and Culture)  เปนหลักสูตร 
      นานาชาติระดับปริญญาตรีหลักสูตรแรกของประเทศที่เปนแนว Cultural  
      Studies  จํานวน 132 หนวยกิต  การเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษและเรียน 
      ภาษาตางประเทศอื่นอีกหนึ่งภาษา  นิสิตสามารถไปศึกษารายวิชาในมหา  
      วิทยาลัยตางประเทศที่มีโครงการความรวมมือกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
      เพื่อโอนหนวยกิตไดดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   
      หลักสูตรเปดสอนเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551  นิสิตรุนแรกมีจํานวน 59 คน 
1.2 หลักสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 
      2551)  เปนหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรแรกของ 
      ประเทศ  อยูในความดูแลของสาขาวิชาภาษาจีน  ภาควิชาภาษาตะวันออก 

2. การปรับปรุงหลักสูตร 
    ทั้งหมด 8 หลักสูตร 
    ระดับป.ตรี      1  หลักสูตร 
    ระดับป.โท      4  หลักสูตร 
    ระดับป.เอก     3  หลักสูตร 

2.1 หลักสูตรอกัษรศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)   เปนหลักสูตร 
      ระดับปริญญาตรีของคณะซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตรฉบับพ.ศ. 2548  ในฉบับ 
      ปรับปรุงใหมนี้ไดเพิ่มวิชาโทใหนิสิตเลือกเรียนไดอีก 3 สาขาวิชา ไดแก   
      ภาษาเกาหลี  ภาษารัสเซีย และอเมริกาศึกษา  รวมเปนวิชาโทที่เปดใหเลือก 
      เรียนไดท้ังหมด 20 สาขาวิชา 
2.2 หลักสูตรอกัษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสาร 
      นิเทศศาสตร (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2551)   เปนหลักสูตรของภาควิชา 
      บรรณารักษศาสตรท่ีไดปรับปรุงภายหลงัจากไดรับการตรวจตามตัวช้ีวดัของ 
      ระบบคุณภาพ CU-CQA โดยคณะกรรมการผูตรวจ 
2.3 หลักสูตรอกัษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร  (หลักสูตร 
      ปรับปรุง พ.ศ.2550)  ของภาควิชาภาษาศาสตร 
2.4 หลักสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร  (หลักสูตร 
      ปรับปรุง พ.ศ.2550)  ของภาควิชาภาษาศาสตร 
2.5 หลักสูตรอกัษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา  (หลักสูตรปรับปรุง   
      พ.ศ.2551)  ของภาควิชาปรัชญา 
2.6 หลักสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา  (หลักสูตรปรับปรุง   
      พ.ศ.2551)  ของภาควิชาปรัชญา 
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กิจกรรมดานหลักสูตร ลักษณะเดน 

 2.7 หลักสูตรอกัษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส   
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551)  ของภาควิชาภาษาตะวันตก 
2.8 หลักสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส   
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551)  ของภาควิชาภาษาตะวันตก 
การปรับปรุงหลักสูตรในขอ 2.3 ถึง 2.8 นอกจากปรับปรุงรายวิชาใหทันสมัยแลว
ยังเปนการปรับปรุงเพื่อใหสามารถบริหารจัดการแบบตอเนื่องปริญญาโท-เอกได   
หลักสูตรปรับปรุงท้ัง 8 หลักสูตรเปดสอนในภาคตน ปการศึกษา 2551 

3. การประกันคุณภาพหลักสูตร การตรวจหลักสูตรครั้งแรกตามตัวช้ีวัดของระบบคุณภาพ CU-CQA โดยคณะ 
กรรมการที่คณะไดแตงตั้งข้ึน  หลักสูตรท่ีไดรับการตรวจจํานวน 3 หลักสูตรซึ่ง 
เปดใชมานานกวา 5 ป ไดแก 
3.1 หลักสูตรอกัษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร  (หลักสูตร 
      ปรับปรุง พ.ศ.2543)  ของภาควิชาประวัติศาสตร 
3.2 หลักสูตรอกัษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสาร 
      นิเทศศาสตร (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2544)  ของภาควิชาบรรณารักษศาสตร 
3.3 หลักสูตรอกัษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  (หลักสูตรใหม 
      2541)  ของศูนยพุทธศาสนศึกษา 

    

   2.2.1.2  ดานการเรียนการสอนและบัณฑิต 

    (1)  นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) ในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต      
    ในปการศึกษา 2551 นิสิตท่ีเขาศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยมมีจํานวน 4 คน เปนนิสิตรุนที่ 4   นิสิต
รุนแรกจํานวน 4 คนไดสําเร็จการศึกษาในภาคปลาย ปการศึกษา 2550  รายละเอียดดังนี ้

  นายชัยรัตน  พลมุข  ภาควิชาภาษาไทย  คะแนนเฉลี่ย 3.82  ไดรับทุน 72 พรรษา ศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย  คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
    น.ส.ธีราภา  ไพโรหกุล  ภาควชิาประวัติศาสตร  คะแนนเฉลี่ย 3.83  ไดรับพระราชทานทุน 
อานันทมหิดล ศึกษาตอระดับปริญญาโท  สาขา Renaissance and Early Modern History  ณ University of York  
ประเทศสหราชอาณาจักร 
    น.ส.นิธินา  ปรีชาทวีกิจ  ภาควิชาศิลปการละคร  คะแนนเฉลี่ย 3.86  ไดรับทุน 72 พรรษา ศึกษา 
ตอระดับปริญญาโท  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

  น.ส.ภาวดี  สายสุวรรณ  ภาควิชาภาษาศาสตร  คะแนนเฉลี่ย 3.76  ไดรับทุน 72 พรรษาศึกษาตอ 
หลักสูตรตอเนือ่งปริญญาโท-เอก  สาขาวิชาภาษาศาสตร  คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

  นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมรุนที่ 2 - รุนที่ 4 มีจํานวนทั้งหมด 13 คน 
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    (2)   จํานวนนสิิต 

จํานวนนิสติระดับปริญญาตรี ภาคตน  ปการศึกษา 2551  แยกตามสาขาวิชา 
 

สาขาวิชา ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่  2 ชั้นปที่  3 ชั้นปที่ 4 รวมทั้งหมด 

ยังไมแยกสาขาวิชา 239 - - - 239 

สาขาวิชาภาษาไทย 13 16 25 25 79 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - 69 62 71 202 

สาขาวิชาประวัติศาสตร - 3 13 9 25 

สาขาวิชาภูมิศาสตร 23 23 19 19 84 

สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา 3 18 22 27 70 

สาขาวิชาปรัชญา - 4 7 7 18 

สาขาวิชาศิลปการละคร - 10 16 10 36 

สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต - 1 - - 1 

สาขาวิชาภาษาจีน - 30 29 35 94 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุน 35 35 25 40 135 

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส - 30 18 15 63 

สาขาวิชาภาษาเยอรมัน - 20 20 22 62 

สาขาวิชาภาษาสเปน - 28 16 37 81 

สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน - 14 20 13 47 

                                                    รวม 313 301 292 330 1,236 
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จํานวนนิสติระดับบัณฑิตศกึษา ภาคตน  ปการศึกษา 2551  แยกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ไทยศึกษา  8 15 23 

ภาษาไทย   45 28 73 

ภาษาอังกฤษ  19 - 19 

ประวัติศาสตร  35 7 42 

ภูมิศาสตร  1 - 1 

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 20 - 20 

ปรัชญา  25 9 34 

ศิลปการละคร 19 - 19 

ภาษาศาสตร  40 26 66 

วรรณคดีเปรียบเทียบ  32 - 32 

วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ - 16 16 

ภาษาบาลีและสันสกฤต  4 - 4 

ภาษาจีน   3 - 3 

ภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ 3 - 3 

ภาษาญี่ปุน 12 - 12 

ภาษาและวรรณคดีญ่ีปุน  1 - 1 

ภาษาญี่ปุนเปนภาษาตางประเทศ 9 - 9 

ภาษาฝรั่งเศส  8 - 8 

ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส - 3 3 

ภาษาเยอรมัน   10 1 11 

ภาษาฝรั่งเศสสูโลกธุรกจิ 12 - 12 

การแปลและการลามฯ   86 - 86 

พุทธศาสนศึกษา 8 - 8 

รวม 400 105 505 
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    (3)   จํานวนบณัฑิต 

จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี ปการศึกษา 2550  แยกตามสาขาวิชา 
 

สาขาวิชา จํานวน 

ภาษาไทย   21 

ภาษาอังกฤษ  71 

ประวัติศาสตร  17 

ภูมิศาสตร  21 

สารนิเทศศึกษา  20 

ปรัชญา  2 

ศิลปการละคร 1 

ภาษาบาลีและสันสกฤต  - 

ภาษาจีน   38 

ภาษาญี่ปุน 31 

ภาษาฝรั่งเศส  25 

ภาษาเยอรมัน   12 

ภาษาสเปน 28 

ภาษาอิตาเลียน 12 

                                                                     รวม 299 
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จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปการศึกษา 2550  แยกตามสาขาวชิา 

สาขาวิชา ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ไทยศึกษา 4 - 4 

ภาษาไทย   20 - 20 

ภาษาอังกฤษ  9 - 9 

ประวัติศาสตร  7 1 8 

ภูมิศาสตร  8 - 8 

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 6 - 6 

ปรัชญา  3 1 4 

ภาษาศาสตร  9 4 13 

วรรณคดีเปรียบเทียบ  4 - 4 

วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ  - 7 7 

ศิลปการละคร - - - 

ภาษาบาลีและสันสกฤต  3 - 3 

ภาษาจีน   - - - 

ภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ  10 - 10 

ภาษาญี่ปุน  - - - 

ภาษาและวรรณคดีญ่ีปุน  3 - 3 

ภาษาฝรั่งเศส  2 - 2 

ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส - 1 1 
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สาขาวิชา ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ภาษาเยอรมัน   - - - 

ภาษาสเปน - - - 

ภาษาอิตาเลียน - - - 

ภาษาฝรั่งเศส สูโลกธุรกจิ  10 - 10 

การแปลและการลามฯ   24 - 24 

พุทธศาสนศึกษา 1 - 1 

                                                              รวม 123 14 137 
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    (4)   นิสติไดรับทุนไปตางประเทศ / เขารวมกิจกรรมระดับนานาชาติ  ปงบประมาณ 2551 
 

ลําดับ
ที่ 

รายชื่อนิสิต ระดับชั้น ภาควิชา/สาขาวิชา ระยะเวลา ประเภททุน หนวยงานที่ใหทุน 

1 น.ส.กนกรัตน  นามะสนธิ ป.ตรี  ป 2 ภาษาอังกฤษ 1 – 8 พ.ค. 51 ทุนเขารวมโครงการ Asian Emporiums Course 2008  รวมกับ
นักศึกษาจากประเทศตางๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

มูลนิธิ SEASREP 

2 นายทศพล  ศรีพุม ป.ตรี  ป 2 ภาษาไทย 1 – 8 พ.ค. 51 ทุนเขารวมโครงการ Asian Emporiums Course 2008  รวมกับ
นักศึกษาจากประเทศตางๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

มูลนิธิ SEASREP 

3 นายธนพล  จึงศิรกุลวิทย ป.ตรี  ป 3 ภาษาไทย 1 – 8 พ.ค. 51 ทุนเขารวมโครงการ Asian Emporiums Course 2008  รวมกับ
นักศึกษาจากประเทศตางๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

มูลนิธิ SEASREP 

4 น.ส.พิมพมนัส  วิบุลศิลป ป.ตรี  ป 3 ประวัติศาสตร 1 – 8 พ.ค. 51 ทุนเขารวมโครงการ Asian Emporiums Course 2008  รวมกับ
นักศึกษาจากประเทศตางๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

มูลนิธิ SEASREP 

5 น.ส.มนทกานต  สุวรรณทรรภ ป.ตรี  ป 3 อังกฤษ 1 – 8 พ.ค. 51 ทุนเขารวมโครงการ Asian Emporiums Course 2008  รวมกับ
นักศึกษาจากประเทศตางๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

มูลนิธิ SEASREP 

6 นายอัศฎากร  กีรตินันทวัฒนา ป.ตรี  ป 2 ภาษาฝรั่งเศส 1 – 8 พ.ค. 51 ทุนเขารวมโครงการ Asian Emporiums Course 2008  รวมกับ
นักศึกษาจากประเทศตางๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

มูลนิธิ SEASREP 

7 น.ส.สุชญา  ปรีชาชนะภัย ป.ตรี  ป 3 ประวัติศาสตร 20 – 27 พ.ค. 51 ทุนเสนอรายงานและเขารวมการประชุม The 10th AUN 
Education Forum and Young Speakers Contest  ณ ประเทศ
บรูไน 

University Brunei 
Darussalam (UBD) 

8 นายพงษพันธ  พึ่งตน ปริญญาโท ประวัติศาสตร พ.ค. – ต.ค. 51 ทุนศึกษาภาษาเขมร ณ The Royal University of Phnom Penh มูลนิธิ SEASREP 
 

45



 

 

 

ลําดับ
ที่ 

รายชื่อนิสิต ระดับชั้น ภาควิชา/สาขาวิชา ระยะเวลา ประเภททุน หนวยงานที่ใหทุน 

9 น.ส.ธนัชพร  อัครบวร ป.ตรี  ป 4 ภาษาอังกฤษ ต.ค. 50 – ก.ย. 51 ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Osaka   ประเทศญี่ปุน JASSO (Japan Student 
Services Organization) 

10 น.ส.วรนุช  ไทยฉัตรทอง ป ตรี  ป 4 ภาษาอังกฤษ ต.ค. 50 – ก.ย. 51 ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Kyushu   ประเทศญี่ปุน JASSO (Japan Student 
Services Organization) 

11 น.ส.อนุสรา  แทนพิทักษ ป.ตรี  ป 4 ภาษาอังกฤษ ต.ค. 50 – ก.ย. 51 ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Saitama   ประเทศญี่ปุน JASSO (Japan Student 
Services Organization) 

12 น.ส.กนิษฐา  ฉันทสกุลเดช ป.ตรี  ป 4 ปรัชญา ต.ค. 50 – ก.ย. 51 ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Osaka   ประเทศญี่ปุน JASSO (Japan Student 
Services Organization) 

13 น.ส.รุจิรา  อัศวรุงสกุล ป.ตรี  ป 4 ภาษาจีน ต.ค. 50 – ก.ย. 51 ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมแหงปกกิง่    
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

รัฐบาลจีน 

14 น.ส.ศุภรักษ  ธนภิญโญ ป.ตรี  ป 4 ภาษาจีน ต.ค. 50 – ก.ย. 51 ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมแหงปกกิง่    
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

รัฐบาลจีน 

15 น.ส.จันทนวิสา  ลายนอก ป.ตรี  ป 4 ภาษาญี่ปุน ต.ค. 50 – ก.ย. 51 ทุนแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย Ryukoku   ประเทศญี่ปุน มหาวิทยาลัย Ryukoku  
ประเทศญี่ปุน 

16 นายณฐพล  จิตวีระกุล ป.ตรี  ป 4 ภาษาญี่ปุน ต.ค. 50 – ก.ย. 51 ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Kyushu   ประเทศญี่ปุน ทุนรัฐบาลญี่ปุน 
(Monbusho) 

17 น.ส.ณิชมน  หิรัญพฤกษ ป.ตรี  ป 4 
 

ภาษาญี่ปุน 
 

ต.ค. 50 – ก.ย. 51 ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Osaka   ประเทศญี่ปุน Heiwa Nakajima 
Foundation 
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ลําดับ
ที่ 

รายชื่อนิสิต ระดับชั้น ภาควิชา/สาขาวิชา ระยะเวลา ประเภททุน หนวยงานที่ใหทุน 

18 น.ส.ทิพยรัตน  โพธิสิทธิพร ป.ตรี  ป 4 ภาษาญี่ปุน ต.ค. 50 – ก.ย. 51 ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Nagoya    ประเทศญี่ปุน ทุนรัฐบาลญี่ปุน 
(Monbusho) 

19 น.ส.ธิติญา  หมื่นยิ่ง ป.ตรี  ป 4 ภาษาญี่ปุน ต.ค. 50 – ก.ย. 51 ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Osaka   ประเทศญี่ปุน ทุนรัฐบาลญี่ปุน 
(Monbusho) 

20 น.ส.ธีราพร  คลายแกว ป.ตรี  ป 4 ภาษาญี่ปุน ต.ค. 50 – ก.ย. 51 ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Keio   ประเทศญี่ปุน JASSO (Japan Student 
Services Organization) 

21 น.ส.นิยกานต  อติยุทธกุล ป.ตรี  ป 4 ภาษาญี่ปุน ต.ค. 50 – ก.ย. 51 ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Niigata   ประเทศญี่ปุน ทุนรัฐบาลญี่ปุน 
(Monbusho) 

22 น.ส.รอยแกว  สิริอาชา ป.ตรี  ป 4 ภาษาญี่ปุน ต.ค. 50 – ก.ย. 51 ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Tohoku   ประเทศญี่ปุน ทุนรัฐบาลญี่ปุน 
(Monbusho) 

23 น.ส.วริศรา  บอเกิด ป.ตรี  ป 4 ภาษาญี่ปุน ต.ค. 50 – ก.ย. 51 ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Rikkyo   ประเทศญี่ปุน JASSO (Japan Student 
Services Organization) 

24 น.ส.วสุภัค  ชินธเนศ ป.ตรี  ป 3 ภาษาญี่ปุน ต.ค. 50 – ก.ย. 51 ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Kanazawa  ประเทศญี่ปุน ทุนรัฐบาลญี่ปุน 
(Monbusho) 

25 น.ส.ณัฐชยา  หิรัญญสมบัติ ปริญญาโท ภาษาเยอรมัน ต.ค. 50 – มี.ค. 51 ทุนศึกษาคนควาวิจัย ณ มหาวิทยาลัย Siegen 
ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี

มหาวิทยาลัย Siegen 
ประเทศสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมน ี 
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ลําดับ
ที่ 

รายชื่อนิสิต ระดับชั้น ภาควิชา/สาขาวิชา ระยะเวลา ประเภททุน หนวยงานที่ใหทุน 

26 น.ส.สุลักษณ  หลําอุบล ป.ตรี  ป 2 ภาษาอังกฤษ ม.ค. – พ.ค. 51 ทุนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร ทุนแลกเปลี่ยน AUN-
NUS (National 

University of Singapore) 
27 นายธนาวัฒน  การยกุลวิทิต ปริญญาโท ภาษาเยอรมัน มี.ค. – พ.ค. 51 ทุนคนควาขอมูลในการเขียนงานวิทยานิพนธ ณ กรุงเบอรลนิ  

ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี
องคการ DAAD  

28 น.ส.ทิพวรรณ  พฤฒิศาสตร ป.ตรี  ป 3 ภาษาเยอรมัน เม.ย. – พ.ค. 51 ทุนฝกงานกับมหาวิทยาลัยมึนสเตอร  ณ เมืองมึนสเตอร  
ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี

สมาคมเยอรมัน-ไทยแหง
ประเทศเยอรมนี 

29 น.ส.ศุภชามา  คชาชีวะ ป.ตรี  ป 3 ภาษาเยอรมัน เม.ย. – พ.ค. 51 ทุนเรียนภาษาเยอรมันภาคฤดูรอนที่มหาวิทยาลัยดุสเซลดอรฟ 
ณ เมืองดุสเซลดอรฟ  ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี

องคการ DAAD  

30 น.ส.สิริรัตน  ติณะรัตน ป.ตรี  ป 3 ภาษาเยอรมัน เม.ย. – พ.ค. 51 ทุนฝกงานกับองคการ DAAD ณ กรุงบอนน  ประเทศ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี

สมาคมเยอรมัน-ไทยแหง
ประเทศเยอรมนี 

31 น.ส.อัจฉรา  อึ้งตระกูล ปริญญาโท ภาษาญี่ปุน 26 ก.ค. – 23 ก.ย. 
51 

ทุนคนควาวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุน The Japan Foundation 

32 นายอรรถพล  เตชะพันธ ปริญญาโท ภาษาเยอรมัน ต.ค. 51 – ก.ค. 52 ทุน Hermann-Hesse เพื่อคนควาขอมูลในการเขียนงาน
วิทยานิพนธ  ณ เมืองทูบิงเงน  ประเทศสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมน ี

มหาวิทยาลัยทูบิงเงน  
ประเทศสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมน ี
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    (5)   นิสติไดรับรางวัล / ไดรับคัดเลือก  ป 2551 

 

ลําดับ
ที่ 

รายชื่อ ระดับชั้น/
สาขาวิชา 

รางวัล / ตําแหนงที่ไดรับ หนวยงานที่ใหรางวัล/ 
ผูจัด 

วันที่ 
ประกาศ 

1 น.ส.สิรณัฐ  ธรรมธราชัย ป.ตรี  ป 4 
ภาษาฝรั่งเศส 

รางวัลดีเดน สาขาวรรณกรรม ในการประกวด Young Thai Artist 2007 จาก
ผลงานเรือ่ง “คาฟาริสตาร” ซึ่งเปนนิยายแนวแฟนตาซีเชิงปรัชญา  ผลงานนี้จะ
ไดรับการตีพิมพกับสํานักพิมพนานมี บุคส 

มูลนิธิปูนซีเมนตไทย 17 ต.ค. 50 

2 น.ส.พิรุณรัตน  ตุลยฐิตนันทน ป.ตรี  ป 4 
ภาษาไทย 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง การนําเสนอผลงานในโครงการคายภาษีสนุก 
“RD Camp” 

กรมสรรพากร 21 – 31 ต.ค. 
50 

3 น.ส.เชษฐธิดา  กิตติ์ชัยวัชร ป.ตรี  ป 2 
ภาษาไทย 

รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจนอดุมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ  ครั้งที่ 8  
ประจําป 2550 ในหัวขอ “ตามรอยพระยุคลบาท ชวยชาติไดอยางไร”  ไดรบั
ทุนการศึกษา 20,000 บาท 

สมาคมนิสิตเกาจุฬาฯ  
ในพระบรมราชูปถัมภ 

10 พ.ย. 50 

4 น.ส.พอพันธุ  นิลวงศ ป.ตรี  ป 2 
ภูมิศาสตร 

รางวัลชมเชย การประกวดสุนทร พจนอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ  ครั้งที่ 8  
ประจําป 2550 ในหัวขอ “ตามรอยพระยุคลบาท ชวยชาติไดอยางไร”  ไดรบั
ทุนการศึกษา 10,000 บาท 

สมาคมนิสิตเกาจุฬาฯ  
ในพระบรมราชูปถัมภ 

10 พ.ย. 50 

5 นายณัชพล  ศิริสวัสดิ ์ ป.ตรี  ป 2 
ภาษาไทย 

รางวัลชนะเลิศแขงขันรองเพลงภาษาอังกฤษในงาน English Festival 2007 ณ 
มหาวิทยาลัยชานโถว  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

มหาวิทยาลัยชานโถว  
ประเทศสาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน 

29 พ.ย. – 1 
ธ.ค. 50 
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ลําดับ
ที่ 

รายชื่อ ระดับชั้น/
สาขาวิชา 

รางวัล / ตําแหนงที่ไดรับ หนวยงานที่ใหรางวัล/ 
ผูจัด 

วันที่ 
ประกาศ 

6 
7 
8 
9 
10 

นายสาโรจน  แซเตียว 
นายปยะบุตร  สุมนศรีวรกุล 
น.ส.ณัฐทิตา  สรานนท 
น.ส.ณัฐสิกานต  หงสทอง 
น.ส.เมทินี  ภัทรนุราพร 

ป.ตรี  ป 3 
ภาษาฝรั่งเศส 

รางวัลที่ 1 การแขงขันพูดบทสนทนาภาษาฝรั่งเศส  ระดับอุดม ศึกษา สมาคมครูฝรั่งเศสแหง
ประเทศไทย 

1 ธ.ค. 50 

11 น.ส.ธัญญา  ลัญฉประสิทธิ์ ป.ตรี  ป 2 
ภาษาฝรั่งเศส 

รางวัลที่ 1 การแขงขันตอบปญหาจากวีดิทัศน  ระดับอุดมศึกษา สมาคมครูฝรั่งเศสแหง
ประเทศไทย 

1 ธ.ค. 50 

12 นายภูริชญ  หนูเกื้อ ป.ตรี  ป 1 รางวัลที่ 2 การแขงขันกลาวสุนทรพจนภาษาฝรั่งเศส  ระดับอุดมศึกษา สมาคมครูฝรั่งเศสแหง
ประเทศไทย 

1 ธ.ค. 50 

13 นายจิรวุฒิ  กิจการุณ ป.ตรี  ป 2 
ภาษาฝรั่งเศส 

รางวัลชมเชย การแขงขันเขียนบรรยายภาพเปนภาษาฝรั่งเศส – ไทย  
ระดับอุดมศึกษา 

สมาคมครูฝรั่งเศสแหง
ประเทศไทย 

1 ธ.ค. 50 

14 น.ส.พัทธจิต  ตั้งสินมั่นคง ป.ตรี  ป 3
ภาษาจีน 

ไดรับคัดเลือกเปนผูอัญเชิญพระเกี้ยวในการแขงขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – 
ธรรมศาสตร ครั้งที่ 64 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 6 ธ.ค. 50 

15 น.ส.อุบลศรี  รัตนภพ ป.ตรี  ป 3 
ภูมิศาสตร 

รางวัลชนะเลิศอันดับที่สอง การประกวดเรียงความโครงการพัฒนาเยาวชนไทย
ใหเปนคนดี มีความรูคูคุณธรรม เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  จากเรียงความเรือ่ง “ประโยชนของชาติ  
ประโยชนสวนตน  จะเลือกอะไรดี?” 

สโมสรโรตาร ี
เจริญนคร 

6 ธ.ค. 50 

 
 

50



 

    

ลําดับ
ที่ 

รายชื่อ ระดับชั้น/
สาขาวิชา 

รางวัล / ตําแหนงที่ไดรับ หนวยงานที่ใหรางวัล/ 
ผูจัด 

วันที่ 
ประกาศ 

16 น.ส.สุธิญา  พูนเอียด ป.ตรี  ป 3 
ภาษาไทย 

- รางวัลชมเชยยอดเยี่ยมการประกวดเรียงความโครงการพัฒนาเยาวชนไทยใหเปน 
  คนดี มีความรูคูคุณธรรม เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80  
  พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั  จากเรยีงความเรื่อง “คอรรัปชั่น รายยิ่งกวา 
  เอดส” 
- รางวัลที่ 3 การประกวดผลงานชิงรางวัลเงินทุนภูมิพล ประจําปการศึกษา 2551  
  ประเภทเรียงความ  นิสิตขึ้นรับพระราชทานรางวัลในวันพธิีพระราชทาน 
  ปริญญาบัตร ปการศึกษา 2550 

สโมสรโรตาร ี
เจริญนคร 

 
 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

6 ธ.ค. 50 
 
 
 

11 ก.ค. 51 

17 นายสุรเชษฐ  พิชิตพงศเผา ป.โท 
ภาษาไทย 

รางวัลชมเชยพิเศษ การประกวดเรียงความโครงการพัฒนาเยาวชนไทยใหเปนคน
ดี มีความรูคูคุณธรรม เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั   

สโมสรโรตาร ี
เจริญนคร 

 

6 ธ.ค. 50 
 

18 น.ส.จันแพรว  โตโพธิ์กลาง  ป.ตรี  ป 3 
ภาษาญี่ปุน 

รางวัลชมเชยพิเศษ การประกวดเรียงความโครงการพัฒนาเยาวชนไทยใหเปนคน
ดี มีความรูคูคุณธรรม เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจา อยูหวั   

สโมสรโรตาร ี
เจริญนคร 

 

6 ธ.ค. 50 
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ลําดับ
ที่ 

รายชื่อ ระดับชั้น/
สาขาวิชา 

รางวัล / ตําแหนงที่ไดรับ หนวยงานที่ใหรางวัล/ 
ผูจัด 

วันที่ 
ประกาศ 

19 
 

20 

น.ส.นาถพร   
กาญจนภิญโญวงศ 
นายศุภสิทธิ์  ปวทาไม 

ป.ตรี  ป 4 
ภาษาฝรั่งเศส 

ไดรับคัดเลือกใหเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันตอบคําถามความรูทั่วไป 
“Questions pour un champion” กับผูแทนจากประเทศตางๆ ณ กรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส ระหวางวันที่ 29 ก.พ. – 8 มี.ค. 51  จัดโดยสถานีโทรทัศน FRANCE 3 
ประเทศฝรั่งเศส 

บริษัทผูผลิตรายการ 
FREMANTLEMEDIA 

15 ธ.ค. 50 

21 น.ส.นันทิภา  แซเฉา ป.ตรี  ป 4 
ภาษาจีน 

ศาสตราจารย ดร.เผิง จงผิง ไดสงความเรียงของนิสิตในรายวิชา 2222438 การ
เขียนภาษาจีน 2  เพื่อรับการพจิารณาตีพิมพในหนังสือพิมพ Renmin Ribao  ความ
เรียงของนิสิตไดรับการคัดเลือกใหตีพิมพในหนังสือพิมพดงักลาว 

หนังสือพิมพ Renmin 
Ribao (People’s Daily) 
ฉบับเผยแพรตางประเทศ
ของสาธารณรัฐประชาชน

จีน 

24 ธ.ค. 50 

22 น.ส.พรรณิภา  ชวนาทนุสรณ ป.ตรี  ป 4 
ภาษาจีน 

ศาสตราจารย ดร.เผิง จงผิง ไดสงความเรียงของนิสิตในรายวิชา 2222438 การ
เขียนภาษาจีน 2  เพื่อรับการพจิารณาตีพิมพในหนังสือ พิมพ Renmin Ribao  
ความเรียงของนิสิตไดรับการคัดเลือกใหตีพิมพในหนังสือพิมพดังกลาว 

หนังสือพิมพ Renmin 
Ribao (People’s Daily) 
ฉบับเผยแพรตางประเทศ
ของสาธารณรัฐประชาชน

จีน 

28 ม.ค. 51 

23 
24 

น.ส.แทนจันท  วิจิตรสุคนธ 
น.ส.กรลักษณ  แกวกัลยา 

ป.ตรี  ป 3 
ภาษาอิตาเลียน 

ไดรับใหเขาฝกงาน ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงโรม  สาธารณรัฐอิตาลี สถานเอกอัครราชทูตไทย
ประจํากรุงโรม  
สาธารณรัฐอิตาลี 

11 – 31 มี.ค. 
51 

 
 

52



 

    

ลําดับ
ที่ 

รายชื่อ ระดับชั้น/
สาขาวิชา 

รางวัล/เกียรติที่ไดรับ หนวยงานที่ใหรางวัล/ 
ผูจัด 

วันที่ 
ประกาศ 

25 น.ส.ชนัญญา  ศรีปรีชานันท ป.ตรี  ป 4 
ภาษาฝรั่งเศส 

รางวัลที่ 1 การแขงขันความรูภาษาฝรั่งเศสดานธุรกิจ (Le Mot d’Or) ระดับชาติ  
ไดรับทุนเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสเปนเวลา 1 สัปดาหเพื่อรวมงาน “วันภาษา
ฝรั่ง เศสธุรกิจ”  ณ กระทรวงเศรษฐกิจ การคลัง และอุตสาหกรรม 

รัฐบาลฝรั่งเศส 20 มี.ค. 51 

26 นายพีระ  พนารัตน ป.ตรี  ป 1 
 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดบทรอยกรองรําลกึพระคุณครู เนื่องในพิธีไหวครูของ
นิสิตจุฬาฯ ประจําปการศึกษา 2551 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 12 มิ.ย. 51 
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    (6)   นิสติเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ ในทีป่ระชุมระดับนานาชาต ิ ปงบประมาณ 2551 
 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อนิสิต ระดับชั้น ภาควิชา/สาขาวิชา 

ที่สังกัด 
ชื่อผลงาน การประชุม วันที่ 

1 นายทินภาส  พาหะนิชย ป.โท สาขาวิชาภาษาญี่ปุน
ภาควิชาภาษา
ตะวันออก 

การแสดงความรูสึกของสุนัขเลี้ยงในวรรณ 
กรรมของ มุกุ  ฮะโตจู 

การสัมมนารวมประจําประหวางคณะภาษาตาง 
ประเทศ  มหาวิทยาลัยโอซากา และสาขาวิชาภาษา 
ญี่ปุน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ณ เมืองโอซากา 
ประเทศญี่ปุน 

19 มี.ค. 51 

2 นางภัทรอร  พิพัฒนกุล 
 

ป.โท สาขาวิชาภาษาญี่ปุน
ภาควิชาภาษา
ตะวันออก 

ไฟกับตํานานการคลอดบุตรในตํานานเทพ
ญี่ปุนในวรรณกรรมเรื่อง โคะจิกิ และ นิฮน
โฌะก ิ

การประชุมกลุมศึกษาเพศและสตรีศึกษา  คณะ
อักษรศาสตร  มหาวิทยาลัยโอซากา  ประเทศญี่ปุน 

18 มี.ค. 51 

การสัมมนารวมประจําประหวางคณะภาษาตาง 
ประเทศ  มหาวิทยาลัยโอซากา และสาขาวิชาภาษา 
ญี่ปุน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ณ เมืองโอซากา 
ประเทศญี่ปุน 

19 มี.ค. 51 

3 น.ส.วิวันพร  กิจไกรลาศ ป.โท สาขาวิชาภาษาญี่ปุน
ภาควิชาภาษา
ตะวันออก 

ตัวละครหญิงในวรรณกรรมของ ฮิงุชิ อิชิโย  
กับผูหญิงในยุคเมจิ 

การประชุมกลุมศึกษาเพศและสตรีศึกษา  คณะ
อักษรศาสตร  มหาวิทยาลัยโอซากา  ประเทศญี่ปุน 

18 มี.ค. 51 

การสัมมนารวมประจําประหวางคณะภาษาตาง 
ประเทศ  มหาวิทยาลัยโอซากา และสาขาวิชาภาษา 
ญี่ปุน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ณ เมืองโอซากา 
ประเทศญี่ปุน 

19 มี.ค. 51 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อนิสิต ระดับชั้น ภาควิชา/สาขาวิชา 

ที่สังกัด 
ชื่อผลงาน การประชุม วันที่ 

4 น.ส.วีรี  เกวลกลุ ป.โท ภาควิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ 

In the Shadow of the Past: Gothic 
Representation in Thai Contemporary 
Literature 

การประชุมวิชาการเรื่อง Feminist Ethical Issues in 
Globalization ณ Asian Center for Women’s 
Studies, Ewha Womans University  กรุงโซล  
ประเทศเกาหลีใต 

29 – 31 
ก.ค. 51 

5 น.ส.สุวภา  ธีรกิตติกุล ป.โท สาขาวิชาภาษาญี่ปุน
ภาควิชาภาษา
ตะวันออก 

ความจงรักภักดขีองตัวละครผูติดตามของ 
มินะโมะโตะ โนะ โยะฌิทซุเนะ 

การสัมมนารวมประจําประหวางคณะภาษาตาง 
ประเทศ  มหาวิทยาลัยโอซากา และสาขาวิชาภาษา 
ญี่ปุน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

19 มี.ค. 51 

6 น.ส.สุธิดา  สุนทรวิภาต ป.เอก ภาควิชาภาษาศาสตร The Interlanguage of Thai Undergraduate 
Students majoring in English: The Use of verb 
Phrase 

The 12th Conference of Pan-Pacific Association of 
Applied Linguistics  ณ เมืองพัทยา  ประเทศไทย 

ธ.ค. 50 

7 น.ส.อรุณี  อรุณเรือง ป.เอก ภาควิชาภาษาศาสตร The Effect of the Lexical-Based EFL Learning 
Approach on Learners’ General Language 
Proficiencies and Lexical Abilities 

The 12th Conference of Pan-Pacific Association of 
Applied Linguistics  ณ เมืองพัทยา  ประเทศไทย 

ธ.ค. 50 
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    (7)   บทความวิชาการ / วิทยานิพนธ ของนสิิตที่ตีพิมพเผยแพร ในปงบประมาณ 2551                                                      

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อผูเขียน ระดับชั้น /  
สาขาวิชา 

ชื่อผลงาน แหลงตีพิมพ/วารสารที่ตีพิมพ 

1 นายกีรติ  ธนะไชย ป.โท   ภาษาไทย บุหงารวงฟาในปาแกว : ฉันทลักษณจาก “วรรณคดี” ถึง “กวีนิพนธไทย
สมัยใหม” 

โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ  คณะ
อักษรศาสตร 

2 น.ส.บัวริน  วังคีรี ป.เอก   วรรณคดีและ
วรรณคดีเปรียบเทียบ 

Self-awareness of Luang Phrabang Laoness in Thailand: A Case Study 
of  Myth and Ritual 

MANUSYA  ฉบับ Regular Vol.11 No. 
1, March 2008.  

3 นางรุงทิพย  รัตนภานุศร ป.เอก   ภาษาศาสตร The Grammaticalization of the Verb of Seeing as an Evidential marker 
in Thai 

Studies in Cognitive Linguistics.  ฉบับที่ 
7, 2550.  จัดพิมพโดย Japanese Cognitive 
Linguistics Association  ประเทศญี่ปุน 

4 น.ส.วิมลมาศ  ปฤชากุล ป.เอก   วรรณคดีและ
วรรณคดีเปรียบเทียบ 

“Tam Nam Kluang” (Hoax Legend) Traditional Legend and its Power 
of Identity Formation 

South East Asian. Vol. 46  No. 46, May 
2008. 

5 น.ส.เสาวณิต  จุลวงศ ป.เอก   วรรณคดีและ
วรรณคดีเปรียบเทียบ 

นัยยะของการเลานิทานใน เจาการะเกด เรื่องรกัแตเมื่อครั้งบรมสมกัปป วารสาร ศิลปศาสตร  ปที่ 7  ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2550) 
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  2.2.2  ดานการวิจัย 

   2.2.2.1  โครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนนุจากแหลงทุนภายใน  ปงบประมาณ 2551 (ระหวางวันที่ 1 ต.ค. 50 - 30 ก.ย 51) 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่องานวิจัย ชื่อผูวิจัย หนวยงาน แหลงทุนวิจัย ระยะเวลา 
เริ่มตน - สิ้นสุด 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กลุมวิจัย Nanoethics รศ. ดร.โสรัจจ  หงศลดารมภ ศูนยจริยธรรมวทิยา 
ศาสตรและเทคโนโลย ี

 

ทุนพัฒนาอาจารยใหม 
กองทุนรัชดาภิเษก

สมโภช 

2550 - 2555 120,000 

2 ศึกษาความคิดเรื่อง "ความเปนหญิง" และสถานะสตรีใน 

นวนิยายโรมานซภาษาอังกฤษรวมสมัย 

ผศ. รองรัตน  ดุษฎีสุรพจน ภาควิชาภาษาอังกฤษ 

 

ทุนวิจัยคณะอักษร
ศาสตร 

1 ต.ค. 50 – 

30 ก.ย. 51 

29,000 

3 แกะรอย "ความเปนไทย" ใน ความสุขของกะทิ ฉบับ
ภาษาอังกฤษ 

ผศ. ปทมา  อัตนโถ ภาควิชาภาษาอังกฤษ 

 

ทุนวิจัยคณะอักษร
ศาสตร 

1 ม.ค. 51 – 

31 ธ.ค. 51 

27,220 

4 การสรางแผนที่แนวแบงเขตภาษาระหวางภาษาไทยถิ่นกลาง
และภาษาไทยถิ่นอื่นดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

อ. ดร.ศิริวิไล  ธีระโรจนารัตน ภาควิชาภูมิศาสตร 
 

ทุนวิจัยคณะอักษร
ศาสตร 

ก.พ. 51 –  

ม.ค. 52 

65,000 

5 คุณานุประโยคในภาษาอังกฤษแบบไทย ผศ. ดร.น้ําทิพย  ภิงคารวัฒน ภาควิชาภาษาอังกฤษ 

 

ทุนวิจัยคณะอักษร
ศาสตร 

มี.ค. 51 –  

ก.พ. 52 

17,600 

6 การออกเสยีงตวัเลขในภาษาญี่ปุนของผูเรียนภาษาญี่ปุนชาว
ฟลิปปนส 

ผศ. ดร.กนกวรรณ  เลาหบูรณะ
กิจ  คะตะกิริ 

ภาควิชาภาษา
ตะวันออก 

ทุนวิจัยคณะอักษร
ศาสตร 

มี.ค. 51 –  

ก.พ. 52 

30,000 

7 ความเชื่อเกี่ยวกบัการเขียนประโยคภาษาญี่ปุนและสาเหตุของ
การเปลี่ยนแปลงความเชื่อของผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทย 

อ. ดร.อิฌ ิบะชิ  เระอิโกะ ภาควิชาภาษา
ตะวันออก 

ทุนวิจัยคณะอักษร
ศาสตร 

มี.ค. 51 –  

ก.พ. 52 

30,000 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่องานวิจัย ชื่อผูวิจัย หนวยงาน 
 

แหลงทุนวิจัย ระยะเวลา 
เริ่มตน - สิ้นสุด 

งบประมาณ 

(บาท) 

8 การตายของเซนโนะริเคียว ผูใหกําเนิดและกอตั้งวัฒนธรรม
การชงชาของญี่ปุน 

อ. ดร.อิวะอิ  ฌ ิเงะกิ ภาควิชาภาษา
ตะวันออก 

ทุนวิจัยคณะอักษร
ศาสตร 

มี.ค. 51 –  

ก.พ. 52 

60,000 

9 การศึกษาเปรียบเทียบคํากริยากลุมซะเฮ็นและคํากริยาวะโงะ ที่
พบบอยในหนังสือพิมพญี่ปุน 

อ.อิเกะตะนิ  คิโยะมิ ภาควิชาภาษา
ตะวันออก 

ทุนวิจัยคณะอักษร
ศาสตร 

มี.ค. 51 –  

ก.พ. 52 

60,000 

10 ตํานานพระศรีอารยในสังคมไทย : การสรางสรรคและบทบาท  

(ชื่อวิทยานิพนธ) 

รศ. ดร.ศิราพร  ณ ถลาง 
นายอภิลักษณ  เกษมผลกูล 

ภาควิชาภาษาไทย 

 

ทุน 90 ป จุฬาลงกรณ 2551 - 2555 18,500 

11 อุปลักษณที่นักการเมืองไทยใช : การศึกษาตามแนว

อรรถศาสตรปริชานและวัจนปฏิบัติศาสตร  

ผศ. ดร.ณัฐพร  พานโพธิ์ทอง 
น.ส.รัชนียญา  กลิ่นน้ําหอม 

ภาควิชาภาษาไทย 
 

 

ทุน 90 ป จุฬาลงกรณ 2551 - 2555 10,000 

12 เก็บใบลานที่รวงหลน : การฟนฟูนวนิยายเขมรหลังยุคเขมร

แดง 

อ. ดร.ใกลรุง  อามระดิษ ภาควิชาภาษาไทย 

 

ทุนวิจัยคณะอักษร
ศาสตร 

มิ.ย. 51 –  

พ.ค. 52 

60,000 

13 บทบาทและความสําคัญของการแปลวรรณกรรมสืบสวนใน
การตอตานการขยายอาณานิคมของจักรวรรดติะวันตก 

อ. ดร.ทอแสง  เชาวชุติ ภาควิชาวรรณคดี 
เปรียบเทียบ 

 

ทุนพัฒนาอาจารยใหม 
กองทุนรัชดาภิเษก

สมโภช 

1 ก.ค. 51 –  

31 ก.ค. 52 

120,000 

14 กลุมคํากับวรรณศิลป : กรณีศึกษาภาษาในงานวรรณกรรมของ 

เจน ออสติน ตามแนวภาษาศาสตรคลังขอมูล 

อ. ดร.รักสงบ  วิจิตรโสภณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
 

 

ทุนพัฒนาอาจารยใหม 
กองทุนรัชดาภิเษก

สมโภช 

1 ก.ค. 51 –  

31 ก.ค. 52 

120,000 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่องานวิจัย ชื่อผูวิจัย หนวยงาน 
 

แหลงทุนวิจัย ระยะเวลา 
เริ่มตน - สิ้นสุด 

งบประมาณ 

(บาท) 

15 กระแสตอบโตทุนนิยมและโลกาภิวัตน : การศึกษาผาน

วรรณกรรม วาทกรรม และวัฒนธรรม 

อ. ดร.วิลลา  วลิัยทอง ภาควิชาประวัติศาสตร 
 

ทุนวิจัยคณะอักษร
ศาสตร 

1 มี.ค. –  

1 ต.ค. 51 

29,700 

16 การสรางแผนที่แนวแบงเขตภาษาระหวางภาษาไทยถิ่นกลาง
และภาษาไทยถิ่นอื่นดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

อ. ดร.ศิริวิไล  ธีระโรจนารัตน ภาควิชาภูมิศาสตร 
 

 

ทุนพัฒนาอาจารยใหม 
กองทุนรัชดาภิเษก

สมโภช 

1 ส.ค. 51 –  

31 ส.ค. 52 

120,000 

17 ภาพของประเทศไทยในนิยายของ คารล  เดอริง อ. ดร.อารตี  แกวสัมฤทธิ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก 
 

 

ทุนพัฒนาอาจารยใหม 
กองทุนรัชดาภิเษก

สมโภช 

25 ส.ค. 51 –  

31 ส.ค. 52 

120,000 

18 การใชวิธีฝกฝนศิลปะการแสดงแบบสตานิสลาฟกี (The 

Stanislavski Approach) 

อ. พันพัสสา  ธูปเทียน ภาควิชาศิลปการละคร 

 

ทุนวิจัยคณะอักษร
ศาสตร 

ก.ย. 51 -  

ก.ย. 52 

70,000 
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   2.2.2.2   โครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนนุจากแหลงทุนภายนอก  ปงบประมาณ 2551 (ระหวางวันที่ 1 ต.ค. 50 - 30 ก.ย 51) 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่องานวิจัย ชื่อผูวิจัย หนวยงาน แหลงทุนวิจัย ระยะเวลา 
เริ่มตน - สิ้นสุด 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 แผนงานวิจัยปญหาและอุปสรรคทางภาษาศาสตรในการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศสําหรับผูเรียน
ชาวไทย 

รศ. ดร.กิ่งกาญจน  เทพกาญจนา ภาควิชาภาษาศาสตร งบประมาณแผนดิน ต.ค. 50 –  

ก.ย. 50 

535,000 

2 กลุมวิจัยจริยธรรมและมิติทางสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศ รศ. ดร.โสรัจจ  หงศลดารมภ ศูนยจริยธรรมวิทยา 
ศาสตรและเทคโนโลยี 

สํานักงานคณะ 

กรรมการการอุดมศึกษา 
1 ต.ค. 50 – 

30 ก.ย. 53 

3,000,000 

3 วาทกรรม “ความเปนผูหญิง” ในนิตยสารสุขภาพและความงาม
ภาษาไทย 

อ. ดร.ศิริพร  ภักดีผาสุข ภาควิชาวรรณคดี 

เปรียบเทียบ 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

15 พ.ค. 51 – 

14 พ.ค. 53 

240,000 
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   2.2.2.3   งานวจิัย/ตํารา ที่สําเร็จในปงบประมาณ 2551 (ระหวางวันที่ 1 ต.ค. 50 - 30 ก.ย 51) 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อผูวิจัย หนวยงาน ชื่องาน แหลงทุน 

1 ศ. ดร.ธีระพันธ  เหลืองทองคํา ภาควิชาภาษาศาสตร ความหลากหลายทางภาษาในจังหวัดนาน : ความรูพื้นฐานเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 

2 ศ. ดร.ธีระพันธ  เหลืองทองคํา ภาควิชาภาษาศาสตร A Synthesis of the Database of 902 Villages (99 sub-districts) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 

3 ศ. ดร.ธีระพันธ  เหลืองทองคํา ภาควิชาภาษาศาสตร Dictionary of the 15 Languages Spoken in Nan Province สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 

4 ศ. ดร.ธีระพันธ  เหลืองทองคํา ภาควิชาภาษาศาสตร Map of Tourist Attractions and Ethnic Groups in Nan Province Thailand สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 

5 

 

 

รศ. ดร.กฤษดาวรรณ   

หงศลดารมภ 
รศ. ดร.โสรัจจ  หงศลดารมภ 

ภาควิชาภาษาศาสตร 
ภาควิชาปรัชญา 

การตรัสรูโดยทันที : วาทกรรมผานคอมพิวเตอรเกี่ยวกับพุทธศาสนาในสังคมไทย ทุนวิจัยคณะอักษรศาสตร 

6 รศ. ดร.พจี  ยุวชิต ภาควิชาภาษาอังกฤษ ตางวัยตางความคิดในชีวิตกวีหญิง เอเดรียน ริช ทุนวิจัยคณะอักษรศาสตร 
7 รศ. ดร.วัลยา  ววิัฒนศร ภาควิชาภาษาตะวันตก ความคิดสรางสรรคในการถายทอดวรรณศิลปและบริบททางวัฒนธรรม : 

กรณีศึกษาการแปล ความสุขของกะทิ จากฉบับแปลภาษาอังกฤษเปนภาษา ฝรั่งเศส 

ทุนวิจัยคณะอักษรศาสตร 

8 รศ. ดร.สถาพร  ทิพยศักดิ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก การมองขามพรมแดนของนักเขียนผูลี้ภัยการเมือง : ภาพสะทอนภาษาและ
วัฒนธรรมสเปนของแควนอันตาลูเชียชวงปลายทศวรรษที่ 1950 (1957-1958) 

ในนวนิยายเรื่อง วิทยาศาสตรของแนนซี (La Tesis de Nancy) 

ทุนวิจัยคณะอักษรศาสตร 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อผูวิจัย หนวยงาน ชื่องาน แหลงทุน 

9 รศ. ดร.สุนันท  อัญชลีนุกุล  

(ผูวิจัยหลัก) 

น.ส.กัญญาณัฐ  เกรียงเดช 

ภาควิชาภาษาไทย การศึกษาคํานามแสดงอุปกรณดานวิทยาศาสตรแนวภาษาศาสตรคอมพิวเตอร สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

10 รศ. ดร.โสรัจจ  หงศลดารมภ ภาควิชาปรัชญา การพัฒนาดัชนีการเกษียณอายุของขาราชการและพนักงานของรัฐ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

11 รศ. ดร.โสรัจจ  หงศลดารมภ ศูนยจริยธรรม
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

Technology and Culture : Ethical and Social Implication of Genetics in Asia and 

Europe 

Asia-Europe Workshop Series, 

International Institute for Asia 

Studies 

12 รศ. ถนอมนวล  โอเจริญ ภาควิชาภาษาตะวันตก ความคิดสรางสรรคในการถายทอดวรรณศิลปและบริบททางวัฒนธรรม : 

กรณีศึกษาการแปล ความสุขของกะทิ จากฉบับแปลภาษาอังกฤษเปนภาษา เยอรมัน 

ทุนวิจัยคณะอักษรศาสตร 

13 รศ. สุรภีพรรณ  ฉัตราภรณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ บทกวีนิพนธอเมริกันรวมสมัยกับพุทธศาสนิกชนเซน : สะพานเชื่อมสุนทรียศาสตร
ตะวันตกกับจริยธรรมตะวันออก 

ทุนวิจัยคณะอักษรศาสตร 

14 ผศ. ร.ท. ดร.บรรจบ  บรรณรจุิ ภาควิชาภาษา
ตะวันออก 

อภิธรรม-ปกรณอธิบายความอภิธรรม : ศึกษาวิเคราะหลักษณะความเปนปกรณผาน
ทางการอธิบายความและการใชภาษาบาลี 

ทุนวิจัยคณะอักษรศาสตร 

15 ผศ. ดร.จาตุรี  ติงศภัทยิ์ ภาควิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ 

องครางแหงความเปนอื่น : จริยธรรมการเขียนและองครางในนวนิยายของ คุตซีเออ ทุนวิจัยคณะอักษรศาสตร 

16 ผศ. ดร.จิรันธรา  ศรีอุทัย ภาควิชาภาษาอังกฤษ รูปแทนของอรรถศาสตรขอความเฉพาะใหความหมายอางองิเชิงอดีตกาล : 

หลักฐานการแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ 

ทุนพัฒนาอาจารยใหม  
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อผูวิจัย หนวยงาน ชื่องาน แหลงทุน 

17 ผศ. ดร.ณัฐพร  พานโพธิ์ทอง ภาควิชาภาษาไทย วาทกรรมศัลยกรรมความงามในภาษาไทย ทุนวิจัยคณะอักษรศาสตร 
18 ผศ. ดร.ตรีศิลป  บุญขจร ภาควิชาวรรณคดี

เปรียบเทียบ 

“สุภาพบุรุษ” ในพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหวักบั
วรรณคดีศรีบูรพา 

ทุน 90 ป จุฬาลงกรณ 

19 ผศ. ดร.วิโรจน  อรุณมานะกุล 

(ผูวิจัยหลัก) 

รศ. ดร.กิ่งกาญจน  เทพกาญจนา 
ผศ. ปรีมา  มัลลิกะมาส 

นายมานพ  วงศสายสุวรรณ 

ภาควิชาภาษาศาสตร 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ 

 

 

โครงการพัฒนาคลังขอมูลภาษาไทยแหงชาติ เงินพระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพฯ 

20 ผศ. ดร.วิโรจน  อรุณมานะกุล ภาควิชาภาษาศาสตร อุดมการณในวาทกรรมบนสื่ออินเทอรเน็ต : กรณีศึกษาเว็บบอรดการเมืองไทย ทุนวิจัยคณะอักษรศาสตร 
21 ผศ. ดร.สุดาพร  ลักษณียนาวิน ศูนยวิจัยการ

ประมวลผลภาษา
และวัจนะ 

Thai Text to Speech and Thai Automatic Word Recognition for SUNIVR Systems Sun Systems Corporation 

Limited 

22 ผศ. ม.ร.ว.กองกาญจน  ตะเวทีกุล ภาควิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ 

การตีความบทละครของเทนเนสซี วิลเลียมส : การอานตามแนวจิตวิเคราะหของ 

ฟรอยด 
- 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อผูวิจัย หนวยงาน ชื่องาน แหลงทุน 

23 ผศ. จินดารัตน  เบอรพันธุ 
(ผูวิจัยหลัก) 

ผศ. ดร.พิมพรําไพ  เปรมสมิทธ 
อ. ดร.ดวงเนตร  วงศประทีป 

อ. เนณุภา  สุภเวชย 
อ. วชิราภรณ  คลังธนบูรณ 
อ. อรนุช  เศวตรัตนเสถียร 

ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร 

การจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 1) ของสํานัก
ราชเลขาธิการ พ.ศ. 2552-2555 

สํานักราชเลขาธิการ 

24 อ. ดร.เดือนเต็ม  กฤษดาธานนท ภาควิชาภาษา
ตะวันออก 

ความคิดสรางสรรคในการถายทอดวรรณศิลปและบริบททางวัฒนธรรม : 

กรณีศึกษาการแปล ความสุขของกะทิ จากฉบับแปลภาษาอังกฤษเปนภาษา ญี่ปุน 

ทุนวิจัยคณะอักษรศาสตร 

25 อ. ดร.เดือนเต็ม  กฤษดาธานนท ภาควิชาภาษา
ตะวันออก 

ตัวละครหญิงในวรรณกรรม ทะเกะคุระเบะ  ผูหญิงกับการสรางสรรควรรณกรรม
สมัยใหม 

ทุนพัฒนาอาจารยใหม  
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 

26 อ. ดร.เทพี  จรัสจรุงเกียรต ิ

น.ส.ชนกพร  อังศุวิริยะ 

ภาควิชาภาษาไทย ความเปนผูหญิงในนิตยสาร สตรีสาร (พ.ศ.2491-2539) : การศึกษาความ สัมพันธ
ระหวางภาษากบัอุดมการณ 

ทุน 90 ป จุฬาลงกรณ 

27 อ. ดร.เทพี  จรัสจรุงเกียรต ิ ภาควิชาภาษาไทย วาทกรรมทองเที่ยวในวัฒนธรรมบริโภคนิยม ทุนวิจัยคณะอักษรศาสตร 
28 อ. ดร.ธีราภรณ  รติธรรมกุล ภาควิชาภาษาศาสตร การใชรูปภาษาแทนสิ่งอางถึงของเด็กเล็กที่พูดภาษาไทย ทุนพัฒนาอาจารยใหม  

กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 

29 อ. ดร.ภาวรรณ  เรืองศิลป ภาควิชาประวัติศาสตร ชาวตางชาติกับกฎหมายและระเบียบสังคมไทยในสังคมอยุธยา : กรณีศึกษาหมูบาน
ฮอลันดา 

ทุนวิจัยคณะอักษรศาสตร 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อผูวิจัย หนวยงาน ชื่องาน แหลงทุน 

30 อ. ดร.มัทธนี  พลังเทพินทร ภาควิชาภาษาอังกฤษ Communicative competence in a Blended Learning Environment : A Case Study 

of Thai Undergraduates Learning English Through In-class and On-line 

Discussions 

ทุนพัฒนาอาจารยใหม  
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 

31 อ. ดร.ศศรักษ  เพชรเชิดชู ภาควิชาภาษาตะวันออก การแปลจีน-ไทย ทุนวิจัยคณะอักษรศาสตร 
32 อ. ดร.ศิริพร  ภกัดีผาสุข ภาควิชาวรรณคดี

เปรียบเทียบ 

วาทกรรมโฆษณาสินคาและบริการที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ทุนวิจัยคณะอักษรศาสตร 

33 อ. ดร.สรรควัฒน  ประดิษฐพงษ ภาควิชาภาษาตะวันตก ผูหญิงสามสงครามเดียว : ภาพสงครามโลกครัง้ที่สองผานตัวละครสตรีในงาน
วรรณกรรมอิตาเลียน 

ทุนวิจัยคณะอักษรศาสตร 

34 อ. ดร.สุดา  รังกุพันธ ภาควิชาภาษาศาสตร ทัศนะภาวะในไวยากรณและปริจเฉทไทย สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย 

35 อ. ดร.สุภัควดี  อมาตยกุล ภาควิชาปรัชญา ปรัชญาหรือวรรณกรรม : การยอนแยงตัวบททางปรัชญาผานอุปลักษณในปรัชญา 
“ปฏิบัตินิยมแบบใหม” ของริชารด  รอรที 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 

36 อ. ดร.สุรเดช  โชติอุดมพันธ ภาควิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ 

ชนชั้นและเพศสถานะใน ปราสาทมืด : การละเมิดกรอบจารตีสังคมในวรรณกรรม
กอธิกไทย 

ทุนวิจัยคณะอักษรศาสตร 

37 อ. ดร.หนึ่งหทัย  แรงผลสัมฤทธิ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก ความสัมพันธระหวางการณลักษณะและวลีเกี่ยวกับเวลาในภาษาสเปน : การศึกษา
แนวภาษาศาสตรคลังขอมูล 

ทุนพัฒนาอาจารยใหม  
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 

38 อ. ดร.อติพร  เสถียรสุต ภาควิชาภาษาตะวันตก ศิลปะการใชวาทะในบทละครเรื่อง ซาอรี ทุนวิจัยคณะอักษรศาสตร 
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   2.2.2.4   อาจารยเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ ในที่ประชุมระดับชาต ิ ปงบประมาณ 2551 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่ออาจารย หนวยงาน ชื่อผลงาน การประชุม วันที่ 

1 รศ. อิงอร  สุพนัธุวณิช ภาควิชาภาษาไทย เสนาะถอย รอยอารมณ : การสื่อสารอารมณที่มา
จากเพลงไทย 

การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “เสนาะถอย  รอย
อารมณ : ความงดงามของภาษาในเพลงที่มาจาก
วรรณคดีไทย” 

18 ส.ค. 51 

2 ผศ. ดร.พรทิพย  พุกผาสุข ภาควิชาภาษาไทย เสนาะถอย รอยลํานํา : ภาษาไทยในเพลงที่มาจาก
วรรณคดีไทย 

การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “เสนาะถอย  รอย
อารมณ : ความงดงามของภาษาในเพลงที่มาจาก
วรรณคดีไทย” 

18 ส.ค. 51 

3 ศ.กิตติคุณ ดร.อมรา  
ประสิทธิ์รัฐสินธุ 

ภาควิชาภาษาศาสตร ทัศนคติของคนลาวตอภาษาลาวและภาษาไทย : 

การศึกษาดวยกลวิธีพรางเสยีงคู 
การประชุมเรื่อง “ความหลากหลายทางภาษาในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต” 

5 ก.ย. 51 
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   2.2.2.5   อาจารยเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ ในที่ประชุมระดับนานาชาต ิ ปงบประมาณ 2551 
 

ลําดับที่ ชื่ออาจารย หนวยงาน ชื่อผลงาน การประชุม วันที่ 

1 ศ. ดร.ธีระพันธ  เหลืองทองคํา ภาควิชาภาษาศาสตร Language Change without Collision : A 

Glimpse at Linguistic Diversity in Northern 

Thailand and Southern Laos 

Beijing Forum 2007  ณ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

2 - 4  

พ.ย. 50 

2 ศ. ดร.พรสรรค  วัฒนางกูร ภาควิชาภาษาตะวันตก Psycholinguistic Approach as a New 

Translation Technique : the Translation of 

Thomas Mann’s early 'Erzaehlungen' from 

German into Thai 

การประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมสหวฒัน 

ธรรมอักษรศาสตรเยอรมัน (GIG)  ณ กรุงเทลอาวิฟ 

ประเทศอิสราเอล 

15 – 19 

มิ.ย. 51 

To the Reception of Buddhism in Works of 

Hesse, Thomas Mann and Gjellerup 

การประชุมอักษรศาสตรเยอรมันแหงเอเชีย ประจําป 
2551  ณ มหาวิทยาลัย Kanazawa Seiryo  ประเทศ
ญี่ปุน 

26 ส.ค. – 

2 ก.ย. 51  

3 รศ. ดร.กิ่งกาญจน  เทพกาญจนา ภาควิชาภาษาศาสตร The Impact of Modernization on the Thai Legal 

Discourse during the Bangkok Period 

Symposium on Intercultural Communication ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย 

   

19 - 30  

พ.ย. 50 

4 รศ. ดร.ชลดา  เรืองรักษลิขิต ภาควิชาภาษาไทย ปญหาของชาวจีนที่เรียนภาษาไทยเปนภาษา 
ตางประเทศ 

การสัมมนาการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษา 

ตางประเทศ  ณ มหาวิทยาลัยภาษาและการคาตาง 

ประเทศ  มณฑลกวางตุง  ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  

14 – 17 

ธ.ค. 50 
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ลําดับที่ ชื่ออาจารย หนวยงาน ชื่อผลงาน การประชุม วันที่ 

5 รศ. ดร.ศิราพร  ณ ถลาง ภาควิชาภาษาไทย Khamti Buddhism and Culture : An Observation 

from a Visit to Khamti Land in Arunachal 

Pradesh in 2006 

Shan Buddhism and Culture  ณ กรุงลอนดอน   

ประเทศสหราชอาณาจักร 

8 – 9  

ธ.ค. 50 

6 รศ. ดร.สุจิตรา  จงสถิตยวัฒนา ภาควิชาภาษาไทย The Princess of Saenwi : Tragic Romance of a 

Shan Princess 

Shan Buddhism and Culture  ณ กรุงลอนดอน   

ประเทศสหราชอาณาจักร 

8 – 9  

ธ.ค. 50 

Modern Thai Didactic Poetry : The Harmony 

between Nature, Love and Enlightenment   

India and Southeast Asia : Shared Culture Heritage  

ณ เมือง Allahabad  ประเทศอินเดีย  

11 - 13 

ม.ค. 51 

Contemplation on Human Body and Death in 

Thai Chanting Text 

Emory University  เมือง Atlanta  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

23 - 28 

มิ.ย. 51 

7 รศ. ดร.สุวรรณา  สถาอานันท ภาควิชาปรัชญา Challenges to Women in The Family in The 

21th Century 

Federation of Asian Bishops' Conferences Office of 

Laity and Family  ณ Majodi Centre, Plentong, Johor  

ประเทศมาเลเซีย 

28 - 29  

ม.ค. 51 

8 รศ. ดร.โสรัจจ  หงศลดารมภ ภาควิชาปรัชญา Floridi and Spinoza on Global Information 

Ethics 

The 3rd Asia-Pacific Computing and Philosophy 

Conference 

2 - 4  

ต.ค. 50 

Privacy and Data Protection in Asia and the 

Pacific 

The First Asia-Pacific Conference on the Ethical Dimension 

of the Information Society  ณ กรงุฮานอย  ประเทศเวียดนาม 

12 - 14 

มี.ค. 51 

Language, Reality, Emptiness and Laughs The 17th International Symposium of the Académie 

du Midi  ประชุมในหัวขอ Laughter: East and West 

ณ เมือง Aix-les-Bains  ประเทศฝรั่งเศส 

12 - 16  

พ.ค. 51 
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ลําดับที่ ชื่ออาจารย หนวยงาน ชื่อผลงาน การประชุม วันที่ 

   Subject Self and Soul The 9th Annual Conference  ณ ประเทศสเปน 12 - 16 

ก.ค. 51 

International Conference on Science, 

Technology and Human Values in the Context 

of Asian Development 

National University of Singapore  ประเทศสิงคโปร 27 - 29 

ก.ค. 51 

9 รศ. พรรัตน  ดํารุง ภาควิชาศิลปการละคร Traditional Modernity : A Thai Case Study  Contemporary Traditional Performing Arts  

ณ มหาวิทยาลัยมิชิแกน  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
18 - 29  

ต.ค. 50 

10 รศ. สุรภีพรรณ  ฉัตราภรณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ From Whore to Heroine : Deconstructing the 

Myth of the Fallen Woman and Redefining 

Female Sexuality in Contemporary World 

Literature 

The Eleventh International Conference on World 

Literature  ณ North Dakota State University  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

4 – 6  

เม.ย. 51 

11 อ. ดร.กนิษฐ  ศิริจันทร ภาควิชาปรัชญา Thinking Critically as an Examination of 

Thoughts 

The XXII  World Congress of Philosophy ป 2551

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
29 ก.ค. –  

5 ส.ค. 51 

12 อ. ดร.ภาวรรณ  เรืองศิลป ภาควิชาประวัติศาสตร Dutch East India Company Settlement in 

Ayutthaya  

Cultural Interactions between Europeans and Local 

Peoples in Asian Port Cities in The Seventeenth and 

Eighteenth Centuries  ณ ประเทศญี่ปุน 

13 ต.ค. 50 

13 อ. ดร.วิลลา  วลิัยทอง ภาควิชาประวัติศาสตร Advertising the American Dream: American 

Products and Advertising in Thailand, 1940s - 

1970s 

Cold War in Asia : The Cultural Dimension  จัดโดย 

Asia Research Institute (ARI) แหง The National 

University of Singapore  ประเทศสิงคโปร 

23 - 26 

มี.ค. 51 
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ลําดับที่ ชื่ออาจารย หนวยงาน ชื่อผลงาน การประชุม วันที่ 

14 อ. ดร.อนันต  เหลาเลิศวรกุล ภาควิชาภาษาไทย วัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับเจานาย การประชุมไทศึกษาที่เขตปกครองใตคง  เมืองขอน
มณฑลยูนาน  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

25 - 29 

พ.ย. 50 

การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษา 

ตางประเทศ 

การสัมมนาการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศ  ณ มหาวิทยาลัยภาษาและการคา
ตางประเทศ  มณฑลกวางตุง  ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  

14 – 17 

ธ.ค. 50 

15 อ. ดร.ศิริพร  ภกัดีผาสุข ภาควิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ 

The concept of "Bunkhun" as an account for the 

act of responding to thanks in Thai culture 

Sociolinguistics Symposium : Micro and Macro 

Connections  ณ เมืองอัมสเตอรดัม   

ประเทศเนเธอรแลนด 

3 – 5 

 เม.ย. 51 

16 อ. ดร.อรรถยา  สุวรรณระดา ภาควิชาภาษาตะวันออก (ชื่อผลงานภาษาญี่ปุน) การเสนอผลงานวิจัยวรรณคดีญี่ปุนโบราณในการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 31  ณ ประเทศญี่ปุน 

15 – 16 

พ.ย. 50 

17 อ. พันพัสสา  ธุปเทียน ภาควิชาศิลปการละคร ผลงานสรางสรรคที่มาจากการวิจัยเรื่อง “การใช
ศิลปะการแสดงในการพัฒนารูปแบบการแสดง
หนังใหญ  อําเภอบานดอน  จงัหวัดระยอง” 

การสัมมนาเรื่อง “Cultural Exchange Between 

Thailand and Europe” ในเทศกาล INTERDOCK: 

The International Puppet Theatre Festival ณ เมืองลุน  

ประเทศสวีเดน และมหาวิทยาลัยเอเธนส  เมือง
เอเธนส  ประเทศกรีซ 

24 - 28 

ก.ย. 51 

  

18 อ. อาทิตย  ชีรวณิชยกุล ภาควิชาภาษาไทย Funeral for the Living: Dharma Teaching in 

Lanna Funerary Texts 

Emory University  เมือง Atlanta  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

22 มิ.ย. -  

5 ก.ค. 51 
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   2.2.2.6   ผลงานวิชาการทุกประเภทของอาจารยที่ตีพิมพเผยแพร ในปงบประมาณ 2551                                                      
ลําดับที่ ชื่อผลงาน ชื่อผูเขียน แหลงตีพิมพ/วารสารที่ตีพิมพ 

1 ระบบเสียงภาษาไทย (พิมพครั้งที่ 6) ศ. ดร.กาญจนา  นาคสกุล โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ  คณะอักษรศาสตร 

2 แบบการเสริมสรอยในภาษาไทยและเขมร ศ. ดร.กาญจนา  นาคสกุล วารสารภาษาและวรรณคดีไทย  ฉบับพิเศษ  90 ปภาควิชา
ภาษาไทย  ปที่ 24  ธันวาคม 2550 

3 จากภูฟานาน  สูภูฟามหานคร (ไทย-จีน) ศ. ดร.ธีระพันธ  เหลืองทองคํา กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

4 จากภูฟานาน  สูภูฟามหานคร (ไทย-ญี่ปุน) ศ. ดร.ธีระพันธ  เหลืองทองคํา กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

5 จากภูฟานาน  สูภูฟามหานคร (ไทย-อังกฤษ) ศ. ดร.ธีระพันธ  เหลืองทองคํา กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

6 ประวัติศาสตรไทยสมัยใหม (ตั้งแตการทําสนธิสัญญาบาวริง ถึง 

“เหตุการณ 14 ตุลาคม” พ.ศ. 2516) 

ศ. ดร.ปยนาถ  บุนนาค กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550. 

7 การเดินทางขามพรมแดน-จากวรรณกรรมสูแผนฟลม โธมสั มันน 
ความตายที่เวนิส 

ศ. ดร.พรสรรค  วัฒนางกูร วารสารอักษรศาสตร ฉบับพิเศษ การเดินทางหลายมิติหลาก
พรมแดน 

8 ศักดิ์ศรีนิพนธ ศ. ดร.ศักดิ์ศรี  แยมนัดดา โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ  คณะอักษรศาสตร 
9 ศักดิ์ศรีวรรณกรรม ศ. ดร.ศักดิ์ศรี  แยมนัดดา โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ  คณะอักษรศาสตร 
10 นิทานพื้นบานศึกษา (พิมพครั้งที่ 3) ศ.พิเศษ ดร.ประคอง  นิมมานเหมินท โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ  คณะอักษรศาสตร 
11 เฟาสท (พิมพครั้งที่ 2) ศ. พิเศษ อําภา  โอตระกูล โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ  คณะอักษรศาสตร 
12 วัจนปฏิบัติศาสตร รศ. ดร.กฤษดาวรรณ  หงศลดารมภ 

อ. ดร.ธีรนุช  โชคสุวณิช 

โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ  คณะอักษรศาสตร 
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ลําดับที่ ชื่อผลงาน ชื่อผูเขียน แหลงตีพิมพ/วารสารที่ตีพิมพ 

13 ไวยากรณไทย (พิมพครั้งที่ 2) รศ. ดร.นววรรณ  พันธุเมธา โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ  คณะอักษรศาสตร 
14 อารยธรรม - วัฒนธรรมในสังคมไทย รศ. ดร.ธิดา  สาระยา โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ  คณะอักษรศาสตร 
15 พัฒนาการของการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย รศ. ดร.ประพิณ  มโนมัยวิบูลย วารสารอักษรศาสตร ฉบับ ภาษาไทย-เทศ : การเรียนการ

สอน  ปที่ 36  ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2550) 

16 ภาษาจีนกลาง 1  รศ. ดร.ประพิณ  มโนมัยวิบูลย โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ  คณะอักษรศาสตร 
17 การแปลงโฉมระหวางการเดินทางของนางเอกของเช็คสเปยร รศ. ดร.พจี  ยุวชิต วารสารอักษรศาสตร ฉบับพิเศษ การเดินทางหลายมิติหลาก

พรมแดน 

18 สายสัมพันธในครอบครัวของสังคมชายขอบในสหัรัฐอเมรกิาจาก
มุมมองของกวหีญิงอเมริกันรวมสมัย 

รศ. ดร.พจี  ยุวชิต รวมบทความ  ภาษิต  สํานวน  คําพังเพย: บทศึกษาครอบ 

ครัวและคุณธรรมในวัฒนธรรมนานาชาติ 
19 การเรียนการภาษาเยอรมันในประเทศไทย อดีต-ปจจุบัน-อนาคต รศ. ดร.วรรณา  แสงอรามเรอืง วารสารอักษรศาสตร ฉบับ ภาษาไทย-เทศ : การเรียนการ

สอน  ปที่ 36  ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2550) 

20 ประโยคกรรมภาษาเยอรมัน รศ. ดร.วรรณา  แสงอรามเรอืง โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ  คณะอักษรศาสตร  
21 การเดินทางของปญญาและจินตนาการในการนิต ของเสถียรโกเศศ 

- นาคะประทีป 

รศ. ดร.สุจิตรา  จงสถิตยวัฒนา วารสารอักษรศาสตร ฉบับพิเศษ การเดินทางหลายมิติหลาก
พรมแดน 

22 ทัศนะของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการโคลนมนุษย รศ. ดร.สมภาร  พรมทา วารสารพุทธศาสนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ปที่ 14  

ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2550 (หนา 6-108) 

23 Ladder of Knowledge: มาตรฐานและคุณภาพแบบเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษในสมัยปฏิรูปการศึกษา 

รศ. ดร.สุนันท  อัญชลีนุกูล วารสารอักษรศาสตร ฉบับ ภาษาไทย-เทศ : การเรียนการ
สอน  ปที่ 36  ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2550) 
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ลําดับที่ ชื่อผลงาน ชื่อผูเขียน แหลงตีพิมพ/วารสารที่ตีพิมพ 

24 หลากมิติของคําแสดงโภชนลกัษณในตําราอาหารไทย  อังกฤษ  

ฝรั่งเศส 

รศ. ดร.สุนันท  อัญชลีนุกูล วารสารอักษรศาสตร ฉบับพิเศษ การเดินทางหลายมิติหลาก
พรมแดน 

25 

 

อารยธรรมตะวนัออก 

 

รศ. ดร.สุรางคศรี  ตันเสียงสม 

รศ. พิพาดา  ยังเจริญ 

ผศ. สาวิตรี  เจริญพงศ 
อ. ดร.ดินาร  บุญธรรม 

โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ  คณะอักษรศาสตร 

26 120 ป ไทย-ญี่ปุน : ความสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลง รศ. ดร.สุรางคศรี  ตันเสียงสม เอเชียปริทัศน  ปที่ 28  ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2550 (หนา 1-41)  

27 บทวิจารณหนังสือเรือ่งนโยบายตางประเทศญี่ปุน รศ. ดร.สุรางคศรี  ตันเสียงสม เอเชียปริทัศน  ปที่ 28  ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2550 (หนา 1-41)  

28 วรรณคดีทัศนา (พิมพครั้งที่ 4) รศ. ชัตสุณี  สินธุสิงห โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ  คณะอักษรศาสตร 
29 ยะมะดะ วะกะ: จากคะระยุกิซังสูนักตอสูเพื่อสิทธิสตรี รศ. พิพาดา  ยังเจริญ พิพาดา  ยังเจรญิ "ยะมะดะ วะกะ: จากคะระยุกิซังสูนักตอสู

เพื่อสิทธิสตรี"  ใน ดร. สุวดี  เจริญพงศ และ ดร.ปยนาถ  

บุนนาค.  สตรีแถวหนาในประวัติศาสตรเอเชีย.  หนา 269-

315.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพบานพิทักษอักษร.  2550. 

30 ภาษาญี่ปุนชุดเที่ยวเมืองไทย (พิมพครั้งที่ 2) รศ. มณฑา  พิมพทอง โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ  คณะอักษรศาสตร 
31 การวิเคราะหปญหาและวิธีแกปญหาของนักแสดงในการกํากับการ

แสดงละครสมัยใหมแนวตางๆในประเทศไทย 

รศ. สดใส  พันธุมโกมล โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ  คณะอักษรศาสตร 

32 การสอนไวยากรณภาษาญี่ปุนชั้นกลางโดยใหผูเรียนเปนศูนยกลาง ผศ. ดร.กนกวรรณ  เลาหบูรณะกิจ  คะตะกิริ วารสารอักษรศาสตร  ปที่ 36  ฉบับที่ 2  ป 2550 (หนา 143-

175) 
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ลําดับที่ ชื่อผลงาน ชื่อผูเขียน แหลงตีพิมพ/วารสารที่ตีพิมพ 
33 กาวไกลไปกับภาษาญี่ปุน เลม 1 (พิมพครั้งที่ 3) ผศ. ดร.กนกวรรณ  เลาหบูรณะกิจ  คะตะกิริ โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ  คณะอักษรศาสตร 
34 กาวไกลไปกับภาษาญี่ปุน เลม 2 (พิมพครั้งที่ 3) ผศ. ดร.กนกวรรณ  เลาหบูรณะกิจ  คะตะกิริ โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ  คณะอักษรศาสตร 
35 การเดินทางขามขอบเขตพรมแดนเพศสถานะและหวงเวลาใน 

นวนิยาย เรือ่ง Orlando ของ เวอรจิเนีย วูลฟ 
ผศ.ดร.คารินา  โชติรว ี วารสารอักษรศาสตร ฉบับพิเศษ การเดินทางหลายมิติหลาก

พรมแดน 

36 จาก "เจาพออางทองคํา" สู "คนชนชั้นธรรมดาที่กลาแฉ": กลวิธีทาง
ภาษากับการนําเสนออัตลักษณของชูวิทย  กมลวิศิษฏ ในวาท
กรรมการหาเสียงเลือกตั้ง 

ผศ. ดร.ณัฐพร  พานโพธิ์ทอง วารสารภาษาและวรรณคดีไทย  ฉบับพิเศษ  90 ปภาควิชา
ภาษาไทย  ปที่ 24  ธันวาคม 2550 

37 In Search of Liberation : Buddhism and the Beat Writers  ผศ. ดร.ดารินทร  ประดิษฐทัศนีย โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ  คณะอักษรศาสตร 
38 การเปลี่ยนแปลงของภาษา (พิมพครั้งที่ 2) ผศ. ดร.น้ําทิพย  ภิงคารวัฒน โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ  คณะอักษรศาสตร 
39 การศึกษาภาษาญี่ปุนในประเทศไทย ผศ. ดร.วรวุฒ ิ จิราสมบัติ วารสารอักษรศาสตร ฉบับ ภาษาไทย-เทศ : การเรียนการ

สอน  ปที่ 36  ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2550) 

40 อักขรวิธีไทยและการถอดอักษร ผศ. ดร.วิโรจน  อรุณมานะกุล โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ  คณะอักษรศาสตร 
41 Refiguring an Eloquent Egyptian Queen-Monarch: M.L. 

Ananchanok Pahnichaputt's I, Cleopatra  

ผศ. ดร.สงวนศรี  ขันธวิเชียร วารสาร Thoughts  July 2008   

42 ภาพสตรีในภาษิตเยอรมัน ผศ. ชูศรี  มีวงศอุโฆษ รวมบทความ  ภาษิต  สํานวน  คําพังเพย: บทศึกษาครอบ 

ครัวและคุณธรรมในวัฒนธรรมนานาชาติ 
43 In Search of Lost Worlds: the Travels of Graham Greene  ผศ. ไซมอน เจ.พี. ไรท วารสารอักษรศาสตร ฉบับพิเศษ การเดินทางหลายมิติหลาก

พรมแดน 
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ลําดับที่ ชื่อผลงาน ชื่อผูเขียน แหลงตีพิมพ/วารสารที่ตีพิมพ 

44 การแปลกับการสอนภาษาอังกฤษ (Translation and English 

Language Teaching) 

ผศ. ปรีมา  มัลลิกะมาส โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ  คณะอักษรศาสตร 

45 ลักษณะรวมทางภาษาในสุภาษิตภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

 

ผศ. ปรีมา  มัลลิกะมาส 

ผศ. ณัฐมา  พงศไพโรจน 
รวมบทความ  ภาษิต  สํานวน  คําพังเพย: บทศึกษาครอบ 

ครัวและคุณธรรมในวัฒนธรรมนานาชาติ 
46 การสื่อมโนทัศนกรรมวาจกในการแปลวรรณกรรมจากภาษาไทย

เปนภาษา อังกฤษ กรณีศึกษา : เรื่อง "กลิ่นฟาง (The Sweet Scent of 

Hay)" และเรื่อง "หลายชีวิต (Many Lives)" 

ผศ. ปรีมา  มัลลิกะมาส วารสาร Thoughts  July 2008   

47 อาคารหองสมดุมหาวิทยาลัยกับปญหาที่อาจเกิดขึ้นได ผศ. ผองพรรณ  ลวนานนท เอกสารบรรณารักษศาสตร ชุดรวมบทความทางวิชาการ
ของคณาจารยภาควิชาบรรณารักษศาสตร  คณะอักษร
ศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย [ม.ป.ป.]. 

48 วิวัฒนาการอักษรและอักขรวธิีไทย ผศ. อิงอร  สุพันธุวณิช โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ  คณะอักษรศาสตร 
49 คําไทย - คําเทศ  อ. ดร.ใกลรุง  อามระดิษ วารสารภาษาและวรรณคดีไทย  ฉบับพิเศษ 90 ปภาควิชา

ภาษาไทย  ปที่ 24  ธันวาคม 2550 

50 เก็บใบลานที่รวงหลน : การฟนฟูนวนิยายเขมรหลังยุคเขมรแดง อ. ดร.ใกลรุง  อามระดิษ โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ  คณะอักษรศาสตร 
51 กรุนระบั่นบนชั้นชะฎัต: เจาเซ็นครั้งแผนดินกรุงรัตนโกสินทร อ. ดร.จุฬิศพงศ  จุฬารัตน วารสารสมาคมประวัติศาสตรฯ ฉบับที่ 25 (2550) 

52 ดีหรือชั่ว : มุมมองจากภาษิตและสํานวนญี่ปุน อ. ดร.ชวาลิน  เศวตนันทน รวมบทความ  ภาษิต  สํานวน  คําพังเพย: บทศึกษาครอบ 

ครัวและคุณธรรมในวัฒนธรรมนานาชาติ 
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ลําดับที่ ชื่อผลงาน ชื่อผูเขียน แหลงตีพิมพ/วารสารที่ตีพิมพ 

53 พื้นที่ในความทรงจํากับการสรางอัตลักษณพลัดถิ่นในวรรณกรรม
สตรีรวมสมยั  

อ. ดร.ชุติมา  ประกาศวุฒิสาร วารสารอักษรศาสตร ฉบับพิเศษ การเดินทางหลายมิติหลาก
พรมแดน 

54 เขียนชีวิต ลิขิตตัวตน : เรื่องเลาความเจ็บปวยใน เอดสไดอารี  อ. ดร.ชุติมา  ประกาศวุฒิสาร วารสารอักษรศาสตร ฉบับ วาทกรรม ภาพแทนอัตลักษณ 
ปที่ 37  ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2551)  

55 ออสุต: ภาพสะทอนความสัมพันธระหวางสตรีในสังคมอยุธยากับ
พอคาชาวดัตช  

อ. ดร.ธีรวัต  ณ ปอมเพชร ธีรวัต  ณ ปอมเพชร.  "ออสุต:  ภาพสะทอนความสัมพันธ
ระหวางสตรีในสังคมอยุธยากบัพอคาชาวดัตช" ใน ดร.สุวด ี 

เจริญพงศ และ ดร.ปยนาถ  บุนนาค.  สตรีแถวหนาใน
ประวัติศาสตรเอเชีย.  หนา 239-266.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
บานพิทักษอักษร.  2550. 

56 เมื่อไมสวดพระมาลัยในงานศพ: ความเปลี่ยนแปลงของการสวด
พระมาลัยในสังคมไทย  

อ. ดร.ปรมินท  จารุวร วารสารภาษาและวรรณคดีไทย  ฉบับพิเศษ 90 ปภาควิชา
ภาษาไทย  ปที่ 24  ธันวาคม 2550 

57 A Cross-Cultural View of GIVING Terms in English and Thai  อ. ดร.รุงภัทร  เริงพิทยา วารสาร Thoughts  July 2008   

58 (hao) ในภาษาจีนกลางแปลเปนภาษาไทยอยางไรดี  อ. ดร.ศศรักษ  เพชรเชิดชู วารสารอักษรศาสตร ฉบับ ภาษาไทย-เทศ : การเรียนการ
สอน  ปที่ 36  ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2550) 

59 พื้นที่กับการเดินทางขามวัฒนธรรมในวรรณกรรมสัจนยิม
มหัศจรรย 

อ. ดร.สุรเดช  โชติอุดมพันธ วารสารอักษรศาสตร ฉบับพิเศษ การเดินทางหลายมิติหลาก
พรมแดน 

60 

 

สถานภาพหญิงชายในครอบครัวจีน: มุมสะทอนจากภาษิต  สํานวน 

และคําพังเพยจีน  

อ. ดร.สุรีย  ชุณหเรืองเดช วารสารอักษรศาสตร ฉบับ วาทกรรม ภาพแทนอัตลักษณ 
ปที่ 37  ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2551)  
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ลําดับที่ ชื่อผลงาน ชื่อผูเขียน แหลงตีพิมพ/วารสารที่ตีพิมพ 

61 สถานภาพหญิงชายในครอบครัวจีน: มุมสะทอนจากภาษิต สํานวน 

และคําพังเพยจีน 

อ. ดร.สุรีย  ชุณหเรืองเดช รวมบทความ  ภาษิต  สํานวน  คําพังเพย: บทศึกษาครอบ 

ครัวและคุณธรรมในวัฒนธรรมนานาชาติ 
62 ตํานานเจาหญิงจากดวงจันทร (พิมพครั้งที่ 2)  แปลจาก 

Taketorimonogatari  

อ. ดร.อรรถยา  สุวรรณระดา โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ  คณะอักษรศาสตร 

63 บันทึกการเดินทางจากเมืองโทะเชะ (พิมพครั้งที่ 2)  แปลจาก 

Tosanikki 

อ. ดร.อรรถยา  สุวรรณระดา โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ  คณะอักษรศาสตร 

64 Germanisms in Modern English Usage : A Cultural, Historical 

and ESL Perspective  

อ. ดร.Scott Humphries วารสาร Thoughts  July 2008   

65 การเดินทางหลากทวีปกับพัฒนาการกวีนิพนธของ ปาโบล เนรูดา   อ. ภาสุร ี ลือสกุล วารสารอักษรศาสตร ฉบับพิเศษ การเดินทางหลายมิติหลาก
พรมแดน 

66 "ริมัก" ใน "อะปูริมัก": อัตลักษณทับซอนของโฆเซ มาเรีย อาร
เกดัสใน สายน้ําลึก 

อ. ภาสุร ี ลือสกุล วารสารอักษรศาสตร ฉบับ วาทกรรม ภาพแทนอัตลักษณ 
ปที่ 37  ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2551)  

67 Revisionism and Historiographical Fiction: Death and 
Nightingales by Eugene McCabe  

อ. Tony O'Neill วารสาร Thoughts  July 2008   

68 การคนควาและการเขียนรายงาน  คณาจารยภาควิชาบรรณารักษศาตร พิมพครั้งที่ 8  กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ
คณะอักษรศาสตร, 2550 

69 ภาษาทัศนา (พิมพครั้งที่ 6) คณาจารยภาควิชาภาษาศาสตร โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ  คณะอักษรศาสตร 
70 อารยธรรมไทย (พิมพครั้งที่ 4) คณาจารยหนวยวิชาอารยธรรมไทย โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ  คณะอักษรศาสตร 
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   2.2.2.7   อาจารยไดรับทุนไปตางประเทศ / ไดรับเชิญใหเขารวมกิจกรรมระดับนานาชาติ  ปงบประมาณ 2551 
 

ลําดับ
ที่ 

รายชื่อ หนวยงาน ระยะเวลา กิจกรรม หนวยงาน 
ที่ใหทุน / ที่เชิญ 

1 ศ. ดร.ธีระพันธ  เหลืองทองคํา ภาควิชาภาษาศาสตร 5 - 7 พ.ย. 50 บรรยาย ณ Academy of Social Sciences และ Central University for 

Nationalities  ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

รัฐบาลจีน 

2 รศ.ดร.วรรณา  แสงอรามเรอืง สาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน 

1 เม.ย. –  

31 พ.ค. 51 

ทุนดูงานดานการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย Kassel และเจรจาเรือ่ง
ความรวม มือดานการวิจัยกับมหา วิทยาลัย Kassel และ Siegen  

ประเทศเยอรมนี 

องคการ DAAD 

3 รศ. ดร.สุวรรณา  สถาอานันท ภาควิชาปรัชญา 15 - 16  

พ.ย. 50 

เขารวมการประชุม AAWS Inaugural Conference Engendering Asian 

Woman’s Studies in the Age of Globalization  ณ ประเทศเกาหลีใต 
Asian Association of Woman’s 

Studies 

10 - 12  

ธ.ค. 50 

เขารวมการประชุมเรื่อง Ancient Civilizations, New Beginnings: A 

Dialogue of Change  ณ ประเทศฝรั่งเศส 

Asia-Europe Foundation และ 

World Public Forum - Dialogue 

of Civilization 

4 รศ. จารุณี  หงสจาร ุ ภาควิชาศิลปการ
ละคร 

22 ก.พ. -  

2 มี.ค. 51 

เขารวมงาน The BACHWOCHEN Stuttgart 2008  ณ เมือง Stuttgart  

ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี

The Goethe-Institute 

5 ผศ. ดร.จินตนา  ธันวานิวัฒน  
บารตั้น 

สาขาวิชาภาษาจีน 3 - 7 ต.ค. 50 เขารวมการประชุม The 9th Cimbalom World Congress in 

Oberammergau  ณ ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี 
AISA Fellows-Up-Award 

(Travel Grant), Asian 

Scholarship Foundation 
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ลําดับ
ที่ 

รายชื่อ หนวยงาน ระยะเวลา กิจกรรม หนวยงาน 
ที่ใหทุน / ที่เชิญ 

6 ผศ. ดร.ตรีศิลป  บุญขจร ภาควิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ 

เม.ย. – ก.ค. 

51 

ไดรับเชิญใหไปสอนรายวิชาดานวรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย  

จํานวน 4 รายวชิา  ณ ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี

Institute of Asian and African 

Studies, University of Hamburg  

ประเทศสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมน ี

7 ผศ. ดร.วรวุฒิ  จิราสมบัติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุน 6 - 7 ต.ค. 50 เขารวมการประชุมกรรมการ Society for Teaching Japanese as a 

Foreign Language  ณ ประเทศญี่ปุน 

Toyota Fund 

8 ผศ. ชูศรี  มีวงศอุโฆษ สาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน 

1 เม.ย. – 31 

พ.ค. 51 

ทุนดูงานและวิจัยดานวรรณคดีเยอรมันที่มหาวิทยาลัย Düsseldorf  

พรอมทั้งเยี่ยมชมและคนควาที่ Heinrich Heine Archive 

องคการ DAAD 

9 อ. ดร.ธีรนุช  โชคสุวณิช ภาควิชาภาษาไทย 1 เม.ย. 51 -  

31 มี.ค. 53 

เปนอาจารยรับเชิญเพื่อสอนภาษาไทยระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

ณ มหาวิทยาลัยโอซากา  ประเทศญี่ปุน 

มหาวิทยาลัยโอซากา   
ประเทศญี่ปุน 

10 อ. ดร.ภาวรรณ  เรืองศิลป ภาควิชา
ประวัติศาสตร 

23 – 25  

ต.ค. 50 

เขารวมการประชุม ASEAN People’s Assembly 2007  ณ ประเทศ
ฟลิปปนส 

Institute for Strategic and 

Development Studies (ISDS) 

11 อ. ดร.อารตี  แกวสัมฤทธิ์ สาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน 

ก.ย. – ธ.ค. 51 ทุนดูงานและวิจัยดานวรรณคดีเยอรมันที่มหาวิทยาลัย Siegen   

ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี 

มูลนิธิ Hans-Seidel-Stiftung 

12 อ. เธียรธิดา  ธรรมเจริญกิจ สาขาวิชาภาษาเกาหลี 22 - 29  

ต.ค. 50 

เขารวมการประชุม Alumni Program for Former-KGSS  ณ ประเทศ
เกาหลีใต 

The National Institute for 

International Education 

Development 
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ลําดับ
ที่ 

รายชื่อ หนวยงาน ระยะเวลา กิจกรรม หนวยงาน 
ที่ใหทุน / ที่เชิญ 

13 อ. ภาสุรี  ลือสกุล สาขาวิชาภาษาสเปน ก.ค. - ก.ย. 51 เดินทางไปเก็บขอมูลการวิจยัในประเทศเม็กซิโก  ชิลี และอารเจนตินา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใน
โครงการศูนยความเปนเลิศทาง
วิชาการดานภาษา  ภาษาศาสตร 
และวรรณคดี  ตามแผนพัฒนา
วิชาการจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

100 ป 
14 อ. มิชิโกะ  อิไม สาขาวิชาภาษาญี่ปุน 6 - 7 ต.ค. 50 การประชุมดานการสอนภาษาญี่ปุน จัดโดย Society for Teaching 

Japanese as a Foreign Language  ณ ประเทศญี่ปุน 

Toyota Fund 

15 อ. วชิราภรณ  คลังธนบูรณ ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร 

18 ส.ค. 51 เดินทางไปศึกษาตอระดับปริญญาโท หลักสูตร International Master in 

Digital Library Learning  เปนเวลา 2 ป 
ทุน Erasmus Mundus 

16 อ. สืบพงศ  ชางบุญชู สาขาวิชาภาษาจีน ก.ย. 51 -  

ส.ค. 55 

เดินทางไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ Peking University  ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ทุนรัฐบาลจีน 
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  2.2.3   ดานวิชาการ  คุณธรรมจริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม 

   2.2.3.1   กิจกรรมพัฒนาดานวิชาการสําหรบับุคลากรคณะและบุคคลทั่วไป ระดับชาต ิ ปงบประมาณ 2551 
 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วิทยากรนํา หนวยงานที่จัด วันที่ 

1 การอภิปรายเรือ่ง “นักเขียนกบัการสะทอนสังคมไทย” - รศ. ดร.คุณหญิงวินิตา  ดิถียนต 
- นายอัศศิริ  ธรรมโชต ิ

- นางปยะพร  ศักดิ์เกษม 

- นางชมัยภร  แสงกระจาง 

- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- คณะอักษรศาสตร 
- สมาคมนิสิตเกาคณะอักษร 

  ศาสตร  จุฬาฯ 

26 ต.ค. 50 

2 การสัมมนาเรื่อง “แนวคิดหลังสมัยใหมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมปจจุบัน” นิสิตในภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
และคณาจารยจากหลายสถาบัน 

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ 15 พ.ย. 50 

3 อาศรมวิจัยเรื่อง “ความจริงที่ไมมีใครอยากฟง ในการแปลงานวรรณกรรมวิทยา ศาสตร
สิ่งแวดลอม” 

นายคุณากร วาณิชยวิรุฬห ฝายวิจัย 22 พ.ย. 50 

4 การสัมมนาเรื่อง “กลุมรักเพศเดียวกันกับปรากฏ การณทางวัฒนธรรมรวมสมัย” นิสิต  คณาจารย และนักวิชาการจาก
หลายสถาบัน 

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ 30 พ.ย. 50 

5 อาศรมวิจัยเรื่อง “เมื่อผูดีองักฤษออกชอปปง... : วัฒนธรรมการชอปปงและกระแส
บริโภคนิยมในสังคม 'สุภาพชน' ของอังกฤษ” 

นายดุล อิศรางกูร ณ อยุธยา ฝายวิจัย 20 ธ.ค. 50 

6 การบรรยายเรื่อง “กาลที่หายไปใน 'อรรถศาสตรปริยาย'” ผศ. ดร.จิรันธรา  ศรีอุทัย ภาควิชาภาษาศาสตร 11 ม.ค. 51 

7 รายการอักษรพาทีเรื่อง “อักษรพาทีผานเพลง”  ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ ดร.วีระ  สมบูรณ ฝายวิจัย 12 ม.ค. 51 

8 การบรรยายเรื่อง “การถายเทภาษาระหวางภาษาเขมรกับภาษาไทยในกรุงศรีอยุธยา” รศ. ดร.วิไลวรรณ  ขนิษฐานันท ภาควิชาภาษาศาสตร 18 ม.ค. 51 

81



 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วิทยากรนํา หนวยงานที่จัด วันที่ 

9 อาศรมวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบกิจกรรมทางดนตรีจนีในปริบทวัฒนธรรมจีน-
ไทย” 

ผศ. ดร.จินตนา ธันวานิวัฒน ฝายวิจัย 31 ม.ค. 51 

10 รายการอักษรพาทีเรื่อง “ทุกยางเทาเขาเหมือนเงาเรืองราม  ฝงนามฝงรางอยูกลาง
แผนดิน”  ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ 

ผศ. ดร.สุธาชัย  ยิ้มประเสริฐ ฝายวิจัย 2 ก.พ. 51 

11 การบรรยายในกิจกรรมเพือ่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสครบ 100 ปที่มหา 
วิทยาลัยเคมบริดจทูลเกลาฯถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แดพระบาท 

สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั  หัวขอ “เสภาเรื่องขุนชางขุนแผนกับกฎหมายตรา
สามดวง” 

รศ. ดร.ชลดา  เรืองรักษลิขิต - ภาควิชาภาษาไทย 

- หอประวัติจุฬาฯ 

7 ก.พ. 51 

12 การบรรยายในกิจกรรมเพือ่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสครบ 100 ปที่มหา 
วิทยาลัยเคมบริดจทูลเกลาฯถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แดพระบาท 

สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั  หัวขอ “ภาษากฎหมายสมัยรัชกาลที่ 5” 

คุณกฤษฎา  บุณยสมิต 

อัยการพิเศษฝายสัญญาและหารือ 

สํานักงานอัยการสูงสุด 

- ภาควิชาภาษาไทย 

- หอประวัติจุฬาฯ 

7 ก.พ. 51 

13 รายการอักษรพาทีเรื่อง “รักของเราเหมือนดินกับน้ํา”  ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ คุณชาญวิทย  อรามฤทธิ์ ฝายวิจัย 9 ก.พ. 51 

14 รายการอักษรพาทีเรื่อง “ถาคุณหลงรัก La vie en rose  ฟงเพลงรักหลงัวันวาเลนไทน
กับ Edith Piaf’  ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ 

อ. กาญจนา บุนนาค ฝายวิจัย 16 ก.พ. 51 

15 การอานบทละครเรื่อง “สวนสัตว”  แปลและแปลงบทจากเรื่อง The Zoo Story  ของ 

Edward Albee 

น.ส.นิธินา  ปรีชาทวีกิจ 

นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม   ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ 

ภาควิชาศิลปการละคร 19 – 20  

ก.พ. 51 

16 รายการอักษรพาทีเรื่อง “กวีนพินธดั่งมนตรา”  ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ ศ. ดร.พรสรรค วัฒนางกูร ฝายวิจัย 23 ก.พ. 51 
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ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วิทยากรนํา หนวยงานที่จัด วันที่ 

17 อาศรมวิจัยเรื่อง “เรนลับ... ลวงล้ํา...วรรณ กรรมกอธิก : จาก เจน แอร สู ปราสาทมืด” อ. ดร.สุรเดช  โชติอุดมพันธ ฝายวิจัย 28 ก.พ. 51 

18 รายการอักษรพาทีเรื่อง “Walk on: กาวเดินตอไป...อองซาน ซูจี”  ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ ผศ. ดร.คารีนา โชติรว ี ฝายวิจัย 8 มี.ค. 51 

19 รายการอักษรพาทีเรื่อง “ดาบก็ไมมีใหแกวง เปลก็ไมมีใหไกว”  ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ รศ. สุกัญญา สุจฉายา ฝายวิจัย 14 มี.ค. 51 

20 รายการอักษรพาทีเรื่อง “ผูหญิงคนนี้... FRIEDA”  ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ ผศ. รัศมี กฤษณมิษ ฝายวิจัย 22 มี.ค. 51 

21 รายการอักษรพาทีเรื่อง “เสียง บทกวี ดนตรี กรรมกร”  ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ นายวิชัย นราไพบูลย ฝายวิจัย 26 มี.ค. 51 

22 รายการอักษรพาทีเรื่อง “คุกขังเขาได แต 'หัวใจ' อยาปรารถนา”  ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ ผศ.ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ ฝายวิจัย 10 พ.ค. 51 

23 รายการอักษรพาทีเรื่อง “สนทนาผานเพลง บทเพลงทิเบต : บทเพลงแหงความสุข”  

ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ 

รศ.ดร.กฤษดาวรรณ  หงศลดารมณ ฝายวิจัย 7 มิ.ย. 51 

24 อาศรมวิจัยเรื่อง “การสรางแผนที่เสนแบงเขตภาษาสําหรับภาษาไทยถิ่นดวยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร” 

ผศ. ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย 
อ. ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน 

ฝายวิจัย 12 มิ.ย. 51 

25 การสัมมนาเรื่อง “ขอมูลสวนบุคคลกับความเสี่ยงในยุครัฐบาลอิเล็กทรอนิกส” นักวิชาการจากหลายสถาบัน ศูนยจริยธรรมวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

9 ก.ค. 51 

26 การสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปสายสัมพันธไทย – สาธารณรัฐเกาหลี นักวิชาการจากหลายสถาบัน สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
ภาควิชาภาษาตะวันออก 

23 – 25 ก.ค. 

51 

27 เสวนาวิชาการ “สรรพสารคดี  เบิ่งผี (เจานาย) เมืองยโสฯ” นิสิตปริญญาโทภาควิชาภาษาไทยที่
ปฏิบัติการภาค สนามเพื่อการวจิัยทาง
คติชนวิทยา 

ศูนยคติชนวิทยา 
ภาควิชาภาษาไทย 

 

24 ก.ค. 51 
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ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วิทยากรนํา หนวยงานที่จัด วันที่ 

28 การบรรยายเรื่อง “บริบททางวัฒนธรรมในงานแปล” รศ. ดร.วัลยา ววิัฒนศร คณะอนุกรรมการบริหารเงิน 

ทุนวรรณกรรม อําพรรณ  

โอตระกูล ซาลส  
ภาควิชาภาษาตะวันตก 

28 ก.ค. 51 

29 การประชุมวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแหง ชาติเรื่อง “พระเจาบรมวงศเธอกรมหลวง
วงษาธิราชสนิท : จินดามณีศรีรัตนโกสินทร” 

รศ. ดร.ชลดา  เรืองรักษลิขิต 

รศ. ดร.สุนันท  อัญชลีนุกูล 

อ. ดร.อนันต  เหลาเลิศวรกุล 

ภาควิชาภาษาไทย 29 ก.ค. 51 

30 อาศรมวิจัยเรื่อง “พระราชนิพนธแปล(ง) : รัชกาลที่ 6 กับกระแสจักรวรรคินิยม” อ. ดร.ทอแสง  เชาวชุติ ฝายวิจัย 31 ก.ค. 51 

31 การสัมมนาบัณฑิตศึกษา 2551 “40 ปการปฏิวัติ 1968” นักวิชาการจากหลายสถาบัน ภาควิชาประวัติศาสตร 4 ส.ค. – 8 

ก.ย. 51 

32 การบรรยายเรื่อง “แผนที่โบราณไทย-เทศ: โลกภูมิสัณฐานแบบไตรภูมิ  จักรวรรดินิยม
ตะวันตกและ 'อธิปไตย' ของไทย” 

รศ. ฉลอง สุนทราวาณิชย ฝายวิจัย 6 ส.ค. 51 

33 การบรรยายเรื่อง “ตัวตนที่แปลกแยกจากความหลากหลายทางภาษาของตัวละครลาม
อาชีพ ในเรื่องสั้นเยอรมันชือ่ 'สิมุลทาน' ของ อิงเงอบอรก บัคมันน” 

ศ. ถนอมนวล โอเจริญ ภาควิชาภาษาตะวันตก 15 ส.ค. 51 

34 การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “เสนาะถอย รอยอารมณ : ความงดงามของภาษาใน
เพลงที่มาจากวรรณคดีไทย” 

คณาจารยภาควิชาภาษา ไทย ภาควิชาภาษาไทย 18 ส.ค. 51 

35 อาศรมวิจัยเรื่อง “นวนิยายอิงประวัติศาสตรในมุมมองโพสตโคโลเนียล” น.ส.วริตตา  ศรีรัตนา ฝายวิจัย 28 ส.ค. 51 
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ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วิทยากรนํา หนวยงานที่จัด วันที่ 

36 การประชุมวิชาการเรื่อง “จิตกบัชีวิต : มุมมองจากพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร” ศ. ดร.สมภาร พรมทา และ นักวิชาการ
จากหลายสถาบัน 

ศูนยจริยธรรมวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

29 – 30 ส.ค. 

51 

37 การประชุมและนิทรรศการเรื่อง “ความหลากหลายทางภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต” 

ศ. กิตติคุณ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย 
ศ. กิตติคุณ ดร.อมรา  ประสิทธิ์รัฐสินธุ 
ศ. ดร.ธีระพันธ  เหลืองทองคํา 
คณาจารยจากสถาบันอื่น 

- ภาควิชาภาษาศาสตร 
- ศูนยแหงความเปนเลิศทางวิชา  
  การดานภาษาศาสตรและ 

  วรรณคดี 

5 ก.ย. 51 

38 การบรรยายพิเศษเรื่อง “ผลงานวิจัย 35 ปที่ภูมิใจ”  ศ. ดร.ธีระพันธ  เหลืองทองคํา ภาควิชาภาษาศาสตร 5 ก.ย. 51 

39 การบรรยายเรื่อง “ภาษาศาสตรกับการพัฒนาสังคมพหุภาษา” ศ. ดร.สุวิไล  เปรมศรีรัตน 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ภาควิชาภาษาศาสตร 5 ก.ย. 51 

40 การบรรยายเรื่อง “ความหลากหลายทางภาษาในภาษาลานนา” รศ. ดรสมพงษ  วิทยศักดิ์พันธุ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ภาควิชาภาษาศาสตร 5 ก.ย. 51 

41 การบรรยายเรื่อง “คําประสมไทย : หมวดหมูที่ปรับเปลี่ยน ทับซอน และสับสน” รศ. ดร.อัญชลี  สิงหนอย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ภาควิชาภาษาศาสตร 5 ก.ย. 51 

42 การบรรยายเรื่อง “หลากหลายสายพันธุภาษาในภาษาไทย” รศ. ดร.วิไลวรรณ  ขนิษฐานันท 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ภาควิชาภาษาศาสตร 5 ก.ย. 51 

43 การบรรยายเรื่อง “การสูญเสียลักษณะดั้งเดิมทางภาษา : กรณีการเกิดพยัญชนะกักพน
ลมในภาษามลายูถิ่นปตตานี” 

ผศ. ดร.รุสลัน  อุทัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ภาควิชาภาษาศาสตร 5 ก.ย. 51 
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ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วิทยากรนํา หนวยงานที่จัด วันที่ 

44 การบรรยายเรื่อง “การเปรียบเทียบคําลักษณนามในภาษาไท-กะได” ศ. ดร.สมทรง  บุรุษพัฒน 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ภาควิชาภาษาศาสตร 5 ก.ย. 51 

45 การบรรยายเรื่อง “ความหลากหลายของภาษาตระกูลไทในลาว” อ. ดร.ธนานันท  ตรงดี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ภาควิชาภาษาศาสตร 5 ก.ย. 51 

46 รายการอักษรพาทีเรื่อง “เก็บดอกไมแหง 'สันติสุข' มาฝาก...จากทิเบต”  ทางสถานีวิทยุ
จุฬาฯ 

ผศ. ดร.กฤษดาวรรณ  หงศลดารมภ ฝายวิจัย 13 ก.ย. 51 

47 รายการอักษรพาทีเรื่อง “ขันทีแขกในสมัยอยุธยา”  ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ อ. ดร.จุฬิศพงษ  จุฬารัตน ฝายวิจัย 20 ก.ย. 51 

48 อาศรมวิจัยเรื่อง “ภาพยนตร : อาวุธที่ทรงแสนยานุภาพของมุสโสลินี?” อ. ปาจรีย  ทาชาติ ฝายวิจัย 25 ก.ย. 51 

49 มองสุนทรภูผานแวนคติชนวิทยา  ภาควิชาภาษาไทย  
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   2.2.3.2   กิจกรรมพัฒนาดานวิชาการสําหรบับุคลากรคณะและบุคคลทั่วไป ระดับนานาชาต ิ ปงบประมาณ 2551 
 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วิทยากร หนวยงานที่จัด วันที่ 

1 การสัมมนาเรื่อง “Séminaire de Recherche en Français sur 

le Monde des Affaires” 

Marie-Claude Strigler  

(ผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยปารีส 3) 

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส   

ภาควิชาภาษาตะวันตก 

11 – 15  

ธ.ค. 50 

2 Why Wayang Has the Ring of Truth: The Realism of 

Javanese Shadowplay (with a Comparison to its Malay and 

Thai Counterparts) 

Professor Bernard Arps 

(Professor of Javanese Linguistics and Literature in the Department 

of Languages and Cultures of Southeast Asia and Oceania et Leiden 

University) 

ภาควิชาภาษาไทย 

โครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก สกว. 

14 ม.ค. 51 

3 The Interplay between Deception and Truth in Inao of 

King Rama II 

รศ. ดร.ชลดา  เรืองรักษลิขิต 

อ. ธานีรัตน  จตุทะศรี 
ภาควิชาภาษาไทย 

โครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก สกว. 

17 ม.ค. 51 

4 “The Sweet-Talking Panji”: The Place of a Javanese Story 

in the Southeast Asian Panji/Inao Corpus of the 18th 

Century  

Professor Bernard Arps 

(Professor of Javanese Linguistics and Literature in the Department 

of Languages and Cultures of Southeast Asia and Oceania et Leiden 

University) 

ภาควิชาภาษาไทย 

โครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก สกว. 

17 ม.ค. 51 

5 Refiguring English: Cultural Studies and Critical 

Literacies 

Dr. Brett Farmer ภาควิชาภาษาอังกฤษ 25 ม.ค. 51 

6 Revisionism and Historiographical Fiction: Eugene 

McCabe’s Death and Nightingales 

อ. Tony O’Neill ภาควิชาภาษาอังกฤษ 25 ม.ค. 51 
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ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วิทยากร หนวยงานที่จัด วันที่ 

7 On Correlative Constructions: A Typological and 

Theoretical Perspective 

Tommi Leung ภาควิชาภาษาศาสตร 25 ม.ค. 51 

8 การบรรยายเรื่อง “Introduction to Russian Aspect” อ. Alexey Ryzhov (สาขาวิชาภาษารัสเซีย) ภาควิชาภาษาศาสตร 8 ก.พ. 51 

9 การบรรยายพิเศษเรื่อง “ไทยศึกษา : หลักสูตรและการวิจัย” รศ. ดร.สุจิตรา  จงสถิตวัฒนา 
ผูอํานวยการสถาบันไทยศึกษา  จุฬาฯ 

- ศูนยไทยศึกษา  คณะอักษร 

  ศาสตร 
- สถาบันไทยศึกษา  จุฬาฯ 

3 เม.ย. 51 

10 การบรรยายพิเศษเรื่อง “ไทยศึกษา : หลักสูตรและการวิจัย
ในมหาวิทยาลัยสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร” 

รศ. ดร.เหงียน เตือง ลาย 

รองคณบดีคณะภาคตะวันออกศึกษา  มหาวิทยาลัยสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร  สังกัดมหาวิทยาลัยแหงชาติเวียดนาม 

- ศูนยไทยศึกษา  คณะอักษร 

  ศาสตร 
- สถาบันไทยศึกษา  จุฬาฯ 

3 เม.ย. 51 

11 การบรรยายพิเศษเรื่อง “ไทยศึกษา : หลักสูตรและการวิจัย
ในจุฬาฯ” 

รศ. ดร.ศิราพร  ณ ถลาง 

ผูอํานวยการศูนยไทยศึกษา  คณะอักษรศาสตร 
- ศูนยไทยศึกษา  คณะอักษร 

  ศาสตร 
- สถาบันไทยศึกษา  จุฬาฯ 

3 เม.ย. 51 

12 การสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปสาย
สัมพันธไทย – สาธารณรัฐเกาหลี 

นักวิชาการจากหลายสถาบัน - สาขาวิชาภาษาเกาหลี   
  ภาควิชาภาษาตะวันออก 

- กระทรวงการตางประเทศ 

23 – 25  

ก.ค. 51 

13 ภาพลักษณเกาหลีในปจจุบัน Professor Choi, Joon-Sik  (Ewha Womans University) - สาขาวิชาภาษาเกาหลี   
  ภาควิชาภาษาตะวันออก 

- กระทรวงการตางประเทศ 

24 ก.ค. 51 

88



 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วิทยากร หนวยงานที่จัด วันที่ 

14 ภาษาและวัฒนธรรม Professor Min, Hyung-Sik  (Seoul National University) - สาขาวิชาภาษาเกาหลี   
  ภาควิชาภาษาตะวันออก 

- กระทรวงการตางประเทศ 

24 ก.ค. 51 

15 การศึกษาภาษาเกาหลีในฐานะภาษาตางประเทศ Professor Choi, Eun-Kyu  (Seoul National University) - สาขาวิชาภาษาเกาหลี   
  ภาควิชาภาษาตะวันออก 

- กระทรวงการตางประเทศ 

24 ก.ค. 51 

16 การศึกษาภาษาเกาหลีเพื่อศึกษาตอ Professor Lee, Hai-Young  (Ewha Womans University) - สาขาวิชาภาษาเกาหลี   
  ภาควิชาภาษาตะวันออก 

- กระทรวงการตางประเทศ 

24 ก.ค. 51 

17 การศึกษาคําศัพทและไวยากรณภาษาเกาหลี Professor Park, Sun-Hee  (Ewha Womans University) - สาขาวิชาภาษาเกาหลี   
  ภาควิชาภาษาตะวันออก 

- กระทรวงการตางประเทศ 

24 ก.ค. 51 

18 การศึกษาภาษาเกาหลีจากวรรณคดี Professor Yoon, Yoe-Tak  (Seoul National University) - สาขาวิชาภาษาเกาหลี   
  ภาควิชาภาษาตะวันออก 

- กระทรวงการตางประเทศ 

24 ก.ค. 51 

19 การประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “Language, Literature 
and Culture in ASEAN: Unity in Diversity”  เพื่อฉลอง 40 

ปแหงการสถาปนาองคการอาเซียน 

คณาจารยชาวตาง ประเทศของคณะอักษรศาสตรและจากสถาบันอื่น ฝายวิรัชกิจ 4 – 5 ส.ค. 51 
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ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วิทยากร หนวยงานที่จัด วันที่ 

20 การบรรยายเรื่อง “Spiritual computing” Craig Warren Smith 

(Senior Advisor, Human Interactive Technology Laboratory, 

University of Washington) 

ศูนยจริยธรรมวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

4 ก.ย. 51 

21 การบรรยายเรื่อง “From Cultural to Transcultural Studies” Dr. Ingo Peters ภาควิชาภาษาอังกฤษ 4 ก.ย. 51 
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   2.2.3.3   กิจกรรมพัฒนาดานวิชาการเฉพาะสําหรับบุคลากรคณะ  ปงบประมาณ 2551 
 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วิทยากร หนวยงานที่จัด วันที่/เดือน/ป 

1 การอบรมเรือ่ง “การใชโปรแกรม Excel” อ. ดวงเนตร  วงศประทีป 

อ. เนณุภา  สุภเวชย 
ฝายวางแผนพฒันาและบริการ
วิชาการ 

25 ต.ค. 50 

2 การบรรยายเกี่ยวกับ รางขอบังคับและรางประกาศ ที่จะออกตามความในราง
พ.ร.บ.จุฬาฯ 

อ. ณรงคเดช  สรุโฆษิต (ผูชวยอธิการบดี) ฝายบริหาร 11 ม.ค. 51 

3 อาศรมความคิดครั้งที่ 3 : การเรียนการสอนภาษา ตางประเทศ  ประสบการณจาก
การไปดูงานที่ประเทศเวียดนาม” 

ผศ. ดร.มนธิรา  ราโท 

ผศ. รัศมี  กฤษณมิษ 

อ. ดร.หนึ่งหทัย  แรงผลสัมฤทธิ์ 

ฝายวิชาการ 6 ก.พ. 51 

4 การบรรยายเรื่อง “ทิศทางการออมเงินใหไดประโยชนสูงสุด” ผูแทนจากธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา และบริษัท อเมริกัน อินเตอร
เนชั่นแนล แอสชัวรันส จํากัด 

ฝายบริหาร 18 มิ.ย. 51 

5 การใชโปรแกรม Blackboard เพื่อการเรียนการสอนแบบ E-Learning ผศ. ชูพงศ  ปญจมะวัต 

นายสิทธิพร  เกิดปรางค 
- ฝายวิชาการ 

- ภาควิชาบรรณารักษศาสตร 
26 ก.ย. 51 
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   2.2.3.4   กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมสําหรับบุคลากรคณะและบุคคลทั่วไป  ปงบประมาณ 2551 
 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่จัด วันที่ 

1 โครงการ “จิตแข็งแรงดวยปญญาและสมาธิ” หอพระไตรปฎกนานาชาติ ทุกสัปดาห (24 ครั้ง) 

2 รายการ “กําลังใจจากหอพระไตรปฎกนานาชาติ”  ทางสถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หอพระไตรปฎกนานาชาติ 3 ครั้ง/สัปดาห  
(108 ครั้ง) 

3 บรรยายพิเศษเรือ่ง “พระไตรปฎก : คุณคาและความสําคัญ”  ณ ธรรมสถาน  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หอพระไตรปฎกนานาชาติ พ.ย. 50 – ม.ค. 51 

(8 ครั้ง) 

4 โครงการ “ธารน้ําใจอักษรศาสตร สงทายป 2550”  เพื่อจําหนายสิ่งของบริจาคและนําเงินมอบใหโรงเรียนบานจับไม  
อ. เฝาไร  จ. หนองคาย และมอบของที่เหลือใหโรงเรียนแมจาง  ต. แมเหาะ  อ. แมสะเรียง  จ. แมฮองสอน 

ฝายกิจการนิสิต 15 พ.ย. 50 

17 พ.ย. 50 

5 บรรยายพิเศษเรือ่ง “วิถีแหงพุทธปญญาจากพระไตรปฎก”  ณ ธรรมสถาน  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย หอพระไตรปฎกนานาชาติ ม.ค. – ก.พ. 51  

(4 ครั้ง) 

6 โครงการ “ธารน้ําใจอักษรศาสตร” ประจําปการศึกษา 2551  เพื่อจําหนายสิ่งของบริจาคและนําเงินมอบใหแกโรงเรียน
บานโสมง   จังหวัดตาก 

ฝายกิจการนิสิต 6 ส.ค. 51 

 

92



 

   2.2.3.5   กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม / ความสามัคคี เฉพาะสําหรับบุคลากรคณะ  ปงบประมาณ 2551 
 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่จัด วันที่ 

1 คายพัฒนาเยาวชนคณะอักษรศาสตร (คายตนกลา) ฝายกิจการนิสิต 12 – 21 ต.ค. 50 

2 การบรรยายพิเศษเรื่อง “ศาสนธรรมกับเรือ่งในมหาวิทยาลัย”  ฝายกิจการนิสิต 29 ต.ค. 50 

3 การบรรยายพิเศษเรื่อง “ขอแกอีกนิด  จะคิดเขาวัด”  (ทัศนคติอยางนี้ถูกตองหรือไม?)  ฝายกิจการนิสิต 21 พ.ย. 50 

4 งานเลี้ยงสังสรรคเจาหนาที่คณะในโอกาสขึ้นปใหมพ.ศ.2551 คณะอักษรศาสตร 28 ธ.ค. 50 

5 งานสังสรรคระหวางนิสิตปจจบุันที่เรียนภาษาฝรั่งเศสและศิษยเกาที่มีประสบการณการทํางานที่ใชภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

ภาควิชาภาษาตะวันตก 

15 ก.พ. 51 

6 การสัมมนาคณาจารยประจําป 2551 ฝายประกันคุณภาพ 24 มี.ค. 51 

7 การสัมมนาประจําปบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง “การพัฒนามนุษยสัมพันธและจิตวิทยาในการทํางาน” คณะอักษรศาสตร 27 – 28 มี.ค. 51 

8 โครงงาน Fun Library หองสมุดหรรษา ณ บานนันทภูมิ ฝายกิจการนิสิต 27 – 28 มี.ค. 51 

9 พิธีไหวครูของนิสิตคณะอักษรศาสตร ฝายกิจการนิสิต 12 มิ.ย. 51 

10 การศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดําร ิณ ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ  จังหวัดนครนายก ฝายกิจการนิสิต 23 ส.ค. 51 

11 นิสิตคณะอักษรศาสตรชั้นปที่ 2 (หลักสูตรปกติ)ไดจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธระหวางนิสิตใหแกนิสิตชั้นปที่ 1 ของ
หลักสูตรอ.บ. สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

ฝายกิจการนิสิต 23 – 24 ส.ค. 51 

12 โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนิสิตเรื่อง "เรียนรูดวยใจอยางใครครวญ"  ฝายกิจการนิสิต 29 ส.ค. และ 31 

ส.ค. 51 

13 โครงการ “คายเติมฝน (Dream Maker)” ณ ศูนยเตรียมความพรอมเด็กตางชาติในโรงเรียน  เครือขายสงเสรมิคุณภาพชีวิต
แรงงาน (LPN) วัดศรีสุทธาราม  จ.สมุทรสาคร 

ฝายกิจการนิสิต 30 ส.ค. 51 
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ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่จัด วันที่ 

14 โครงการพัฒนาหองสมุดเพื่อนอง  โรงเรียนวัดทาศรีโพธิ์เหนือ   

อ. แกงคอย  จังหวัดสระบุร ี

- ฝายกิจการนิสติ 

- ภาควิชาบรรณารักษศาสตร 
- ภาควิชาวิศวกรรม 

  คอมพิวเตอร   
  คณะวิศวกรรมศาสตร 

30 – 31 ส.ค. 51 

15 งาน “ผสมงาน  ผสานใจ”  เพื่อเปนเกียรติแกผูเกษียณอายุราชการของคณะ คณะอักษรศาสตร 25 ก.ย. 51 
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   2.2.3.6   โครงการศิลปวัฒนธรรมสําหรับบุคลากรคณะและบุคคลทั่วไป  ปงบประมาณ 2551 

 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่จัด วันที่ 

1 พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั เนื่องในวันมหาธรีราชเจา ภาควิชาภาษาไทย 23 พ.ย. 50 

2 งานลอยกระทง ประจําป 2550 ฝายกิจการนิสิต 24 พ.ย. 50 

3 การแสดงละครเรื่อง “ประสาทแตก” จากวรรณกรรมเรือ่ง “Terrorism” ของ The Presnyakov Brothers ภาควิชาศิลปการละคร 18 ม.ค. –  

3 ก.พ. 51 

4 โครงการภาพยนตรนานาชาติ 2551 (Chulalongkorn University International Film Festival 2008) - ภาควิชาศิลปการละคร 

- ศูนยสงเสริมวฒันธรรมแหงจฬุาฯ 

21 ม.ค. –  

7 ก.พ. 51 

5 นิทรรศการศิลปะ “The Flower Comes in Here” โดยมีผลงานศิลปะของศิลปนเกาหลี 1 คนและศิลปนไทย 1 คน 

ทั้งสองเปนศิษยเกาของ Academy of Fine Arts of Florence และมีศิลปนชาวอิตาเลียน 1 คน  

- สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน  

  ภาควิชาภาษาตะวันตก 

2 – 14 ก.พ. 51 

6 งานเทศกาลตรุษจีน - สาขาวิชาภาษาจีน  

  ภาควิชาภาษาตะวันออก 

- สถาบันขงจื่อแหงจุฬาฯ 

4 ก.พ. 51 

7 การบรรยายพิเศษเรื่อง “รูจักจนี กอนบินไปเที่ยว” - สาขาวิชาภาษาจีน  

  ภาควิชาภาษาตะวันออก 

- ศูนยบริการวิชาการ 

15 มี.ค. 51 

8 “การสวดพระปริตรตามการสังคายนาสวดมนตในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย”  เนื่องในสัปดาห
วิสาขบูชา   

- หอพระไตรปฎกฯ 

- สถาบันไทยศึกษา จุฬาฯ 

16 พ.ค. 51 
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ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่จัด วันที่ 

9 “ศึกษาและสวดพระปริตรตามการสังคายนาสวดมนตในสมัยรัชกาลที่ 2”  เนื่องในวันวิสาขบูชา  ณ อําเภอ 

อัมพวา  จ. สมุทรสงคราม 

- หอพระไตรปฎกฯ 

- สถาบันไทยศึกษา จุฬาฯ 

18 พ.ค. 51 

10 นิทรรศการ “The Galileo Chini Exhibition @ Central Chidlom  100 ปมรดกศิลป 'กาลิเลโอ คีนิ'  จิตรกรสอง
แผนดิน ผูรังสรรคงานศิลปในพระที่นั่งอนันตสมาคม”  เพื่อรวมฉลอง 140 ปความสัมพันธทางการทูตและการ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหวางประเทศไทยและประเทศอิตาลี (พ.ศ.2411-2551) 

- สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน  

   ภาควิชาภาษาตะวันตก 

- กระทรวงการตางประเทศ 

- กระทรวงวัฒนธรรม 

- สถานทูตอิตาลี 
- ธนาคารไทยพาณิชย 
- บ. สิงหคอรปอเรชั่น จก. 

- บ. คานาดอยล กรุป  

- หางเซ็นทรัล ชิดลม 

6 มิ.ย. –  

6 ก.ค. 51 

11 การเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปความสัมพันธทางการทูตระหวางประเทศเกาหลีและประเทศไทย - สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
   ภาควิชาภาษาตะวันออก 

- กระทรวงการตางประเทศ 

23 - 25  

ก.ค. 51 

12 การแสดงละครเรื่อง “เจาหญิงขี้เซากับเจาคางคก” ภาควิชาศิลปการละคร 16 – 31ส.ค. 51 

13 พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ ภาควิชาภาษาไทย 19 ก.ย. 51 
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   2.2.3.7  โครงการศิลปวัฒนธรรมเฉพาะสําหรับบุคลากรคณะ  ปงบประมาณ 2551 

 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่จัด วันที่ 

1 งาน “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”  ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ภาควิชาภาษาไทย 9 – 11 ธ.ค. 50 

2 พิธีทําบุญ-ตักบาตรพระภิกษุสงฆ เนื่องในวันครบรอบ 91 ปแหงการ สถาปนาคณะอักษรศาสตร คณะอักษรศาสตร 3 ม.ค. 51 

3 การเขาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร คณะอักษรศาสตร 23 ม.ค. 51  

6 ก.พ. 51 

4 พิธีอัญเชิญศิลาฤกษประดิษฐาน ณ บริเวณอาคารมหาจักรีสิรนิธร คณะอักษรศาสตร ฝายบริหาร 8 เม.ย. 51 

5 พิธีไหวครูของนิสิตคณะอักษรศาสตร ฝายกิจการนิสิต 12 มิ.ย. 51 

6 การพานิสิตชั้นปที่ 1 หลักสูตรอ.บ. สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ไปชมการแสดงรวมสมัยเรื่อง In 
Tune (ปะติดปะตอ) ที่นําเสนอการเตนรําแบบตะวันตกและการรําไทย สอดแทรกดวยบทเพลงคลาสสิกและการรองผาน
กาพย กลอน แบบไทย 

ฝายวิชาการ 20 ส.ค. 51 

7 โครงการพาชมการแสดงหุนละครเล็ก เรื่อง “กําเนิดพระคเณศ” ฝายกิจการนิสิต 13 ก.ย. 50 
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   2.2.4   ดานการบริการวิชาการ/บริการสังคม ปงบประมาณ 2551 (เฉพาะสําหรับบุคคลภายนอก) 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่จัด วัน/เดือน/ป 

1 อบรมภาษาตางประเทศสําหรับขาราชการกระทรวงการ
ตางประเทศ 

ศูนยบริการวิชาการ 14 ส.ค. –  
13 พ.ย. 50 

2 แปลเอกสารภาษาไทย ศูนยการแปลและการ 
ลามเฉลิมพระเกียรต ิ

1 ต.ค. 50 – 
30 ก.ย. 51 

3 แปลเอกสารภาษาตางประเทศ ศูนยการแปลและการ 
ลามเฉลิมพระเกียรต ิ

1 ต.ค. 50 – 
30 ก.ย. 51 

4 อบรมภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ (Intensive Thai 
Program 3/2550) 

ศูนยบริการวิชาการ 1 ต.ค. 50 - 
10 ต.ค. 51 

5 อบรมภาษาเกาหลีสําหรับบุคคลภายนอก - สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
   ภาควิชาภาษาตะวันออก 
- ศูนยบริการวิชาการ 

15 ต.ค. –  
3 ธ.ค. 50 

6 อบรมภาษาจีนสําหรับบุคคลภายนอก  - สาขาวิชาภาษาจีน 
   ภาควิชาภาษาตะวันออก 
- ศูนยบริการวิชาการ 

15 ต.ค. –  
19 ธ.ค. 50 

7 อบรมภาษาอิตาเลียนสําหรับบุคคลภายนอก  - สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน 
   ภาควิชาภาษาตะวันตก 
- ศูนยบริการวิชาการ 

15 ต.ค. –  
21 ธ.ค. 50 

8 อบรมภาษาเวียดนามสําหรับบุคคลภายนอก  - สาขาวิชาภาษาเวียดนาม 
   ภาควิชาภาษาตะวันตก 
- ศูนยบริการวิชาการ 

20 ต.ค. –  
22 ธ.ค. 50 

9 อบรมภาษารัสเซียสําหรับบุคคลภายนอก  - สาขาวิชาภาษารัสเซีย 
   ภาควิชาภาษาตะวันตก 
- ศูนยบริการวิชาการ 

20 ต.ค. 50 –  
19 ม.ค. 51 

10 อบรมความรูราชาศัพทสําหรับบริษัท อมรินทร พริ้นติ้ง 
แอนด  
พับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน) 

- ภาควิชาภาษาไทย 
- ศูนยบริการวิชาการ 

22 ต.ค. 50 

11  อบรมภาษาเกาหลีสําหรับบุคคลภายนอก  - สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
   ภาควิชาภาษาตะวันออก 
- ศูนยบริการวิชาการ 

27 ต.ค. - 
29 ธ.ค. 50 

12 ประเมินทักษะการพูดภาษาตางประเทศ ศูนยบริการวิชาการ 1 - 2  
พ.ย. 50 
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ลําดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่จัด วัน/เดือน/ป 

13 อบรมภาษาสเปนสําหรับบริษัท รอยัล  แลปดารี จํากัด - สาขาวิชาภาษาสเปน 
   ภาควิชาภาษาตะวันตก 
- ศูนยบริการวิชาการ 

ม.ค. - ก.พ. 
51 

14 อบรมเทคนิคการลามพูดตามขั้นสูง (ไทย-อังกฤษ) สําหรับ
เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ  สํานักภาษาตางประเทศ  
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

- ศูนยการแปลและการ 
   ลามเฉลิมพระเกียรติ 
- ศูนยบริการวิชาการ 

9 ม.ค. –  
8 ก.พ. 51 

15 อบรมภาษาอิตาเลียนสําหรับบุคคลภายนอก  - สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน 
   ภาควิชาภาษาตะวันตก 
- ศูนยบริการวิชาการ 

21 ม.ค. –  
26 มี.ค. 51 

16 อบรมภาษาสเปนสําหรับบุคคลภายนอก  - สาขาวิชาภาษาสเปน 
   ภาควิชาภาษาตะวันตก 
- ศูนยบริการวิชาการ 

21 ม.ค. –  
26 มี.ค. 51 

17 อบรมภาษาจีนสําหรับบุคคลภายนอก  - สาขาวิชาภาษาจีน 
   ภาควิชาภาษาตะวันออก 
- ศูนยบริการวิชาการ 

21 ม.ค. –  
26 มี.ค. 51 

18 อบรมภาษาเวียดนามสําหรับบุคคลภายนอก  - สาขาวิชาภาษาเวียดนาม 
   ภาควิชาภาษาตะวันตก 
- ศูนยบริการวิชาการ 

21 ม.ค. –  
29 มี.ค. 51 

19  อบรมภาษาเกาหลีสําหรับบุคคลภายนอก  - สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
   ภาควิชาภาษาตะวันออก 
- ศูนยบริการวิชาการ 

26 ม.ค. –  
29 มี.ค. 51 

20 อบรมภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ (Intensive Thai 
Program 1/2551) 

ศูนยบริการวิชาการ 30 ม.ค. 51 
- 6 ก.พ. 52 

21 ฝกนักแสดงกลุมยอย - ภาควิชาศิลปการละคร 
- ศูนยบริการวิชาการ 

1 ก.พ.-  
30 ก.ย. 51 

22 บรรยายพิเศษเรือ่ง “การทํางานอยางมีความสุขโดยสมดุล
ระหวางชีวิตกบังาน”  ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ 

หอพระไตรปฎกนานาชาติ 14 ก.พ. 51 

23 อบรมภาษาเวียดนามรายบุคคล โครงการ 1 - สาขาวิชาภาษาเวียดนาม 
   ภาควิชาภาษาตะวันตก 
- ศูนยบริการวิชาการ 

16 ก.พ. –  
5 เม.ย. 51 

24 บรรยายพิเศษเรือ่ง “ภาษาบาลี : ภาษาของพระพุทธเจาเพื่อ
มนุษยชาติ” ณ วัดจากแดง อ. พระปะแดง จ. สมุทรปราการ 

หอพระไตรปฎกนานาชาติ 8 มี.ค. 51 
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ลําดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่จัด วัน/เดือน/ป 

25 อบรมการเขียนบทความวิชาการ - ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
- ศูนยบริการวิชาการ 

19 - 31  
มี.ค. 51 

26 เพิ่มพูนความรูและทักษะการสอนภาษาญี่ปุนสําหรับ
อาจารยสอนภาษาญี่ปุนชาวไทย 

 - สาขาวิชาภาษาญี่ปุน 
   ภาควิชาภาษาตะวันออก 
 - ศูนยบริการวิชาการ 

31 มี.ค. –  
1 เม.ย. 51 

27 อบรมภาษาเวียดนามรายบุคคล โครงการ 1 ข้ัน 2 - สาขาวิชาภาษาเวียดนาม 
   ภาควิชาภาษาตะวันตก 
- ศูนยบริการวิชาการ 

เม.ย. - มิ.ย. 
51 

28 บรรยายพิเศษเรือ่ง “สังคีติสูตร”  ณ วัดจากแดง  อ. พระ
ประแดง   
จ. สมุทรปราการ 

หอพระไตรปฎกนานาชาติ เม.ย. - มิ.ย. 
51 

29 ฝรั่งเศสหนารอนที่อักษรฯ จุฬาฯ - สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
   ภาควิชาภาษาตะวันตก 
- ศูนยบริการวิชาการ 

21 เม.ย. –  
26 พ.ค. 51 

30 อบรมสัมมนา “หลักสูตรพระไตรปฎกกับวิถีชีวิต ครั้งท่ี 1”  
แกกลุมโรงเรียนปริยัติธรรม จงัหวัดนาน 12 โรงเรยีน  ณ วัด
ชางค้ําวรวิหาร  อ. เมือง  จ. นาน 

หอพระไตรปฎกนานาชาติ 24 – 25  
เม.ย. 51 

31 อบรมภาษาอิตาเลียนสําหรับขาราชการทหาร - สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน 
   ภาควิชาภาษาตะวันตก 
- ศูนยบริการวิชาการ 

7 พ.ค. –  
20 มิ.ย. 51 

32 อบรมภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ (Intensive Thai 
Program 2/2551) 

ศูนยบริการวิชาการ 9 มิ.ย. 51 –  
9 มิ.ย. 52 

33 ไดโตบุงกะ - สาขาวิชาภาษาญี่ปุน 
   ภาควิชาภาษาตะวันออก 
- ศูนยบริการวิชาการ 

9 มิ.ย. 51 –  
9 มิ.ย. 52 

34 อบรมภาษาเกาหลีสําหรับบุคคลภายนอก   - สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
   ภาควิชาภาษาตะวันออก 
- ศูนยบริการวิชาการ 

21 มิ.ย. –  
23 ส.ค. 51 

35 อบรมภาษาจีนสําหรับบุคคลภายนอก   - สาขาวิชาภาษาจีน 
   ภาควิชาภาษาตะวันออก 
- ศูนยบริการวิชาการ 

16 มิ.ย. –  
23 ส.ค. 51 
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ลําดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่จัด วัน/เดือน/ป 

36 อบรมภาษาฝรั่งเศสสําหรับบุคคลภายนอก    - สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส    
  ภาควิชาภาษาตะวันออก 
- ศูนยบริการวิชาการ 

21 มิ.ย. –  
23 ส.ค. 51 

37 อบรมภาษารัสเซียสําหรับบุคคลภายนอก    - สาขาวิชาภาษารัสเซีย 
   ภาควิชาภาษาตะวันออก 
- ศูนยบริการวิชาการ 

21 มิ.ย. –  
23 ส.ค. 51 

38 อบรมภาษาเวียดนามสําหรับบุคคลภายนอก    - สาขาวิชาภาษาเวียดนาม 
   ภาควิชาภาษาตะวันออก 
- ศูนยบริการวิชาการ 

21 มิ.ย. –  
23 ส.ค. 51 

39 อบรมภาษาสเปนสําหรับบุคคลภายนอก    - สาขาวิชาภาษาสเปน 
   ภาควิชาภาษาตะวันออก 
- ศูนยบริการวิชาการ 

21 มิ.ย. –  
23 ส.ค. 51 

40 อบรมภาษาอิตาเลียนสําหรับบุคคลภายนอก   - สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
   ภาควิชาภาษาตะวันออก 
- ศูนยบริการวิชาการ 

16 มิ.ย. –  
23 ส.ค. 51 

41 อบรมหลักสูตรมัคคุเทศกท่ัวไป (ตางประเทศ) รุนที่ 31/2551 - ศูนยบริการวิชาการ 
-  การทองเที่ยวแหง 
   ประเทศไทย 

21 มิ.ย. –  
30 พ.ย. 51 

42 อบรมเรือ่ง “Thailand and Southeast Asia: An overview”  ให
นักศึกษาจาก University of Innsbruck  ประเทศออสเตรีย 

ศูนยไทยศึกษา 9 - 16 ก.ค. 
51 

43 อบรมพื้นฐานไวยากรณอังกฤษ - ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
- ศูนยบริการวิชาการ 

26 ก.ค. –  
27 ก.ย. 51 

44 สนทนาภาษาญี่ปุนขั้นพื้นฐาน - สาขาวิชาภาษาญี่ปุน 
   ภาควิชาภาษาตะวันออก 
- ศูนยบริการวิชาการ 

26 ก.ค. –  
27 ก.ย. 51 

45 อบรมภาษาจีนสําหรับพนักงานหนวยธรุกิจการคาระหวาง
ประเทศ ปตท. 

- สาขาวิชาภาษาจีน 
   ภาควิชาภาษาตะวันออก 
- ศูนยบริการวิชาการ 

ส.ค. - ต.ค. 
51 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่จัด วัน/เดือน/ป 

46 คายภาษาและวัฒนธรรมสเปน  ณ คายริมขอบฟา  จ. 
สมุทรปราการ 

- สาขาวิชาภาษาสเปน 
   ภาควิชาภาษาตะวันตก 
- โรงเรียนเตรียมอุดม  
   ศึกษา 
- สนง. คณะกรรมการการ  
   ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- สมาคมฮิสปานิก-ไทย 

1 – 3 
ส.ค. 51 

47 สนทนาภาษาอังกฤษสําหรับบุคคลทั่วไป - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
   ภาควิชาภาษาตะวันออก 
- ศูนยบริการวิชาการ 

4 ส.ค. –  
5 ก.ย. 51 
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  2.2.5   อาจารยไดรับการยกยอง ป 2551 
 

ลําดับ
ที่ 

รายชื่อ หนวยงาน 
 

การยกยองที่ไดรับ หนวยงานที่ประกาศ วันที่ 
ประกาศ 

1 ศ.กิตติคุณ ดร.อมรา   
ประสิทธิ์รัฐสินธุ 

ภาควิชาภาษาศาสตร ไดรับรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว.  สาขาภาษาศาสตร ประจําป 2550 สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย 

2 ต.ค. 50 

2 รศ. ฉลอง  สุนทราวาณิชย ภาควิชา
ประวัติศาสตร 

นักวิจัยดีเดนแหงชาติประจําป 2550 สาขาปรัชญา สภาวิจัยแหงชาติ 10 ต.ค. 50 

3 รศ. ดร.สุจิตรา  จงสถิตยวัฒนา ภาควิชาภาษาไทย ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันไทยศึกษา  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1 พ.ย. 50 

4 อ. ดร.สิริวรรณ  จุฬากรณ สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส 

ภาควิชาภาษา
ตะวันตก 

ไดรับคัดเลือกใหเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันตอบคําถาม
ความรูทั่วไป “Questions pour un champion” กับผูแทนจากประเทศ
ตางๆ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหวางวนัที่ 29 ก.พ. – 8 มี.ค. 51  
จัดโดยสถานโีทรทัศน FRANCE 3 ประเทศฝรั่งเศส 

บริษัทผูผลิตรายการ 
FREMANTLEMEDIA 

15 ธ.ค. 50 

5 รศ. ดร.ประพิณ   
มโนมัยวิบูลย 

สาขาวิชาภาษาจีน 
ภาควิชาภาษา
ตะวันออก 

ไดรับแตงตั้งเปนศาสตราภิชาน เงินทุนบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร 
จํากัด (มหาชน) เปนวาระที่ 5  ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2551 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 27 ธ.ค. 50 

6 รศ. ถนอมนวล  โอเจริญ สาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน 
ภาควิชาภาษา
ตะวันตก 

- รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติอาจารย ดานการเรยีนการสอน ระดับดีเดน   
  กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช  ประจําป 2550 
- ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 28 มี.ค. 51 
 

มิ.ย. 51 
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ลําดับ
ที่ 

รายชื่อ หนวยงาน การยกยองที่ไดรับ หนวยงานที่ประกาศ วันที่ 
ประกาศ 

7 ผศ. ปทมา  อัตนโถ ภาควิชาภาษาอังกฤษ รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติอาจารยดานกิจการนสิิต  ประเภทผูบริหาร 
ประจําป 2550 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 28 มี.ค. 51 

8 อาจารยแมชีวิมตุติยา  
(รศ. ดร.สุภาพรรณ  ณ บางชาง) 

หอพระไตร ปฎก
นานาชาติ 

ไดรับพระราชทานรางวัล “เสาเสมาธรรมจักร” ประจําป 2551 จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

กรมการศาสนา  กระทรวง
วัฒนธรรม 

13 พ.ค. 51 

9 ศ. ดร.ปยนาถ  บุนนาค ภาควิชา
ประวัติศาสตร 

ไดรับแตงตั้งเปนศาสตราจารยกิตติคุณ ประจําปการศึกษา 2550 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 11 ก.ค. 51 

10 ศ. ปรีชา  ชางขวัญยืน ภาควิชาปรัชญา ไดรับแตงตั้งเปนศาสตราจารยกิตติคุณ ประจําปการศึกษา 2550 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 11 ก.ค. 51 
11 รศ. สุกัญญา  สุจฉายา ภาควิชาภาษาไทย รางวัลศาสตราจารย คุณหญิงกุหลาบ มัลลิกะมาส  ในฐานะผูมีผลงาน

ดีเดนดานคติชนวิทยา 
สมาคมครูภาษาไทย  
แหงประเทศไทย 

26 ก.ค. 51 

12 รศ. ดร.ศิราพร  ณ ถลาง ภาควิชาภาษาไทย ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ก.ย. 51 
13 รศ. ดร.สมภาร  พรมทา ภาควิชาปรัชญา ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มิ.ย. 51 
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  2.2.6   คณะอักษรศาสตรไดรับรางวัล / เกียรติบัตร  ป 2551 
 

ลําดับ
ท่ี 

รางวัล/เกียรติบัตร ท่ีไดรับ หนวยงานที่ให วันที่ 
ประกาศ 

1 รางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนแหกระทงและการประกวดกระทง 
(ประเภทสวยงาม)  ภายใตหัวขอเรื่อง “ธารน้าํพระทัย  หลั่งไหลทั่วหลา  
90 ปจุฬาฯ  เทิดราชา  พอแผนดิน”  ในงานลอยกระทง  ประจําปการศึกษา 
2550  รางวลัชนะเลิศการประกวดกระทงและขบวนแหดังกลาว คณะ
อักษรศาสตรไดรับติดตอกันเปนปท่ี 16 แลว 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 24 พ.ย. 50 

2 รางวัลท่ี 2  ในการประกวดปายประชาสัมพันธกิจกรรม  เนื่องในงานลอย
กระทง  ประจําปการศึกษา 2550 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 24 พ.ย. 50 

3 ไดรับเกียรติบัตรในโครงการรางวัลคุณภาพแหงจุฬาฯ ระดับ CU-Quality 
Prize รางวัลประเภทที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและวางระบบ
ควบคุมภายในแบบบูรณาการ 

สวนประกันคุณภาพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

14 ธ.ค. 50 
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  2.2.7   การเยี่ยมเยือน 

   2.2.7.1   ผูแทนหนวยงาน/องคกร ที่มาเยี่ยมเยือนคณะอักษรศาสตร  ปงบประมาณ 2551 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ สถานภาพ จํานวน 
(คน) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน/องคกร ประเทศ วันที่ 

1 
 
 
 
 

Dr.Douglas Halliday  
 
Prof. Joy  Palmer  
 
Prof. David E. Cooper  

- Dean of Graduate School, Academic  
  staff of the Department of Physics  
- Academic staff of the School of  
  education  
- Academic staff of the Department of  
  Philosophy 

3 มหาวิทยาลัย Durham อังกฤษ 
 
 
 
 
 

12 ต.ค 50 
 
 
 
 
 

2 
3 

Dr. Prashant  Pardeshi   
Prof. Kazuyuki  Kiryu  

Professor 2 
 

Kobe University  
Mimasaka University   

ญี่ปุน 17 ธ.ค. 50 
 

4 Prof. Nobruyuki  Honna  Editor-in–chief 1 Aoyama Gakuin University กรุงโตเกียว  ประเทศญี่ปุน  29 ก.พ. 51 
5 Prof. Yuko  Takeshita Professor 1 Toyo Eiwa University กรุงโตเกียว  ประเทศญี่ปุน  29 ก.พ. 51  
6 Dr. Simon  James Professor 1 

 
Western and Buddhist philosophy 
Department   มหาวิทยาลัย Durham 

อังกฤษ 20 มี.ค. 51 

7 Michi  Kaga Assistant Program Officer 1 The Toyota Foundation ญี่ปุน 8 เม.ย. 51 
8 Dr.Tamada  Yoshifumi Professor 1 Kyoto University ญี่ปุน 2 มิ.ย. 51 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อ สถานภาพ จํานวน 
(คน) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน/องคกร ประเทศ วันที่ 

9 Professor Dr.Wang  Lidi Dean, Graduate School of Translation 
and Interpretation 

1 
 

University of Beijing Foreign Studies จีน 12 – 14  
มิ.ย. 51 

10 Dr. Taro  Mochizuki Professor 1 Osaka  University ญี่ปุน 15 มิ.ย. 51 
11 Frank W.  Munger Professor of Law 1 New York Law School สหรัฐอเมริกา 16 มิ.ย. 51 
12 คณาจารยและนักศึกษา คณาจารยและนักศึกษา 20 The National University of Malaysia มาเลเซีย 2 ก.ค. 51 
13 Prof. Yan  Mujiyants  

และผูติดตาม 
Vice Dean of Academic Affairs 10 

 
Faculty of Languages and Arts :  

Semarang State University 
ญี่ปุน 28 ส.ค. 51 

 
14 Prof. Dr. Yukie  Tanaka  

และผูติดตาม 
ผูเชี่ยวชาญดานวรรณคดีญี่ปุนจากมหา 
วิทยาลัย Nishogakusha 

11 
 

Nishogakusha University 
 

อินโดนีเซีย 29 ส.ค. 51 
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   2.2.7.2   ผูแทนหนวยงาน/องคกร / ผูสนใจ ที่มาเยี่ยมเยือนหอพระไตรปฎกนานาชาติ  ปงบประมาณ 2551 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ สถานภาพ จํานวน 
(คน) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน/องคกร ประเทศ วันที่ 

1 Dr.Douglas Halliday  
 
Prof. Joy  Palmer  
 
Prof. David E. Cooper  

- Dean of Graduate School, Academic  
  staff of the Department of Physics  
- Academic staff of the School of  
  education  
- Academic staff of the Department of  
  Philosophy 

3 มหาวิทยาลัย Durham อังกฤษ 12 ต.ค. 50 

2 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการ 
ศึกษาทั่วไป รายวิชา บัณฑิตอุดม
คติ   

นิสิต 50 ศูนยการศึกษาทั่วไป  จุฬาฯ ไทย 13 พ.ย. 50 
16 ม.ค. 51 
21 ม.ค. 51 
24 มิ.ย. 51 
9 ก.ค. 51 

15 ก.ค. 51 
26 ส.ค. 51 

3 ด.ญ. สุกัญญา  เจริญวีระกุล   นักเรียนชั้นม. 2   1 โรงเรียนหอวงั ไทย 13 ธ.ค. 50 
4 คุณจิราพร  พงษเสฐียร   ขาราชการ 1 สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสาร 

สนเทศและการสื่อสาร 
ไทย 14 ธ.ค. 50 

5 พระอภิชาติ  ปญญาธโร   ภิกษุ 1 วัดสามเงาออก  ต.สามเงา  อ.สามเงา  จ.ตาก ไทย 17 ธ.ค. 50 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อ สถานภาพ จํานวน 
(คน) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน/องคกร ประเทศ วันที่ 

6 
7 

Dr. Prashant  Pardeshi   
Prof. Kazuyuki  Kiryu  

Professors 2 
 

Kobe University  
Mimasaka University   

ญี่ปุน 17 ธ.ค. 50 
 

8 รศ. ดร.ทัศนีย  นนทะสร 
รศ. ไพบูลย  เทวรักษ 
อ. วรินทร  ปนทอง 
คุณกิดานันท  ชํานาญเวช   

คณะผูวิจัยโครงการ  “9  กิจกรรมความ
ดี  ถวายแดองคราชัน” ในวโรกาส  80  
พรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 
นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการ
พัฒนามนุษย  

4 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ไทย 18 ธ.ค. 50 

9 คุณธัญญพร สิทธิเกตุชัย  และคณะ Assistant Director, Head of Public 
Phone Sales & Marketing Management  
และคณะ  

7 บริษัท ทรู คอรเปอเรชั่น จํากัด ไทย 20 ธ.ค. 50 

10 อาจารยและนิสติตางชาติ ชาวญี่ปุน  
สวีเดน  เบลเยี่ยม  จีน  ในหลักสูตร 
Intensive Thai Program   

อาจารยและนิสติ 8 ศูนยบริการวิชาการ  คณะอักษรศาสตร   ไทย 
ญี่ปุน 
สวีเดน 
เบลเยี่ยม 
จีน 

22 ม.ค. 51 

11 คุณสุรัญญา  กมลเสวีกุล 
คุณบุญเสริม  วิรติกุล 

เจาหนาที่ 2 มูลนิธิธรรมอิสระ ไทย 27 ก.พ. 51 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อ สถานภาพ จํานวน 
(คน) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน/องคกร ประเทศ วันที่ 

12 
13 

อาจารยและนิสติปริญญาเอก  
อาจารยโรงเรียน  

อาจารยและนิสติ 
อาจารยโรงเรียน 

4 คณะแพทยศาสตร  จุฬาฯ   
โรงเรียนสาธิตปทุมวัน 

ไทย 28 ก.พ. 51 

14 Dr. Simon  James Professor 1 
 

Western and Buddhist philosophy 
Department   มหาวิทยาลัย Durham 

อังกฤษ 7 มี.ค. 51 

15 
 

16 

อ. มยุรี เจริญ   
 
คุณวัฒนา  บุญญาสัย 

อาจารย 
 
ผูสนใจ 

2 ภาควิชาประวัติศาสตร  คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง   
- 

ไทย 10 มี.ค. 51 

17 ดร.วรรณดี  สุทธินรากร   
และผูรวมวจิัย 

หัวหนาทีมทําแผนแมบทกระทรวง
วัฒนธรรม 

2 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

ไทย 17 เม.ย. 51 

18 นิสิตใหมระดับบัณฑิตศึกษา  
(ป.โทและป.เอก)   

นิสิต 80 วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไทย 18 เม.ย. 51 

19 นักเรียนชมรมศาสนาและ
วัฒนธรรม 

นักเรียน 11 โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษา ไทย 13 มิ.ย. 51 

20 ร.ท.กิตติภพ  พรหมดี   
และคณะนักเรียนนายรอย 

อาจารยประจําสวนการศึกษาและคณะ
นักเรียนจากโครงการการศึกษาดูงาน 
สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

5 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไทย 19 มิ.ย. 51 

21 อาจารยและนักศึกษาในโครงการ 
Perspectives on Thailand 

อาจารยและนักศึกษา 5 มหาวิทยาลัย Sandiago สหรัฐอเมริกา 1 ก.ค. 51 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อ สถานภาพ จํานวน 
(คน) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน/องคกร ประเทศ วันที่ 

22 น.ส.จุฑารัตน  เสงี่ยมเฉย ขาราชการบํานาญ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไทย 1 ก.ค. 51 
23 อาจารยและนักศึกษาในโครงการ 

Perspectives on Thailand 
อาจารยและนักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย Stanford สหรัฐอเมริกา 26 ส.ค. 51 

24 นายเจตน  รัตนจีนะ นิสิตชั้นปที่ 1 1 คณะแพทยศาสตร  จุฬาฯ ไทย 9 ก.ย. 51 
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2.2.8   สัญญาความรวมมือกับตางประเทศในปงบประมาณ 2551 

ชื่อมหาวิทยาลัย ประเทศ เนื้อหาสัญญา วันที่ลงนาม 

Toyo Eiwa University ญ่ีปุน 1. การแลกเปลี่ยนดานวิชาการระหวางคณะอักษร 
    ศาสตรกับมหาวิทยาลัย Toyo Eiwa 
2. การแลกเปลี่ยนนิสิต/นักศึกษาระหวางสอง 
    มหาวิทยาลัย 
3. โครงการศึกษาภาษาไทยของนักศึกษามหา  
    วิทยาลัย Toyo Eiwa  ในโครงการ Intensive Thai 

1 ม.ค. 51 
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    2.3   การดําเนนิการดานความเสี่ยงและผลลัพธดานความเสี่ยง ปงบประมาณ 2551 

 
ระดับความเสี่ยง  

(ณ ต.ค.50) 
ระดับความเสี่ยง 

(ณ มี.ค.51) 
ระดับความเสี่ยง  

(ณ ก.ย.51) 
วัตถุประสงค / 
เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

 
 

(1) 

ความเสี่ยง / ปจจัยเสี่ยง 
 
 
 
 

(2) 

มาตรการจัดการความเสี่ยง
หรือกิจกรรมการควบคุม
ภายในที่ดําเนินการอยูแลว 

(PM/WI/SD) 
 

(3) 

ผลกระ 
ทบ  

(ก,ข) 
(4-1) 

โอกาส
เกิด  
(1,2) 
(4-2) 

มาตรการ/แผนการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเติม 

 
 
 

(5) 

ผูรับผิดชอบ/
เจาของความเสี่ยง 

 
 
 

(6) 

ผลกระ 
ทบ  

(ก,ข) 
(7-1) 

โอกาส
เกิด 
(1,2) 
(7-2) 

คําชี้แจงผลการดําเนินงาน  
(ณ มี.ค.51) 

 
 
 

(8) 

ผลกระ 
ทบ  

(ก,ข) 
(9-1) 

โอกาส
เกิด  
(1,2) 
(9-2) 

คําชี้แจงผลการ
ดําเนินงาน  
(ณ ก.ย.51) 

 
 

(10) 

1. พันธกิจดานการ - โครงการบริการวิชาการ - ปดโครงการที่ไมคุมทุน ก 1 - กําหนดอัตราคาบริการ - รองคณบดีฝาย ข 1 ไดดําเนินการตามมาตรการที่ ข 1 การดําเนินการตาม 

    บริการวิชาการ   มีรายจายเหนือรายได - สํารวจความตองการของ     ที่ชัดเจนและเหมาะสม   วางแผน พัฒนา   ระบุไวในสดมภที่ 5 ทุกประ   มาตรการในสดมภ 5 
- ปรับปรุงการดําเนิน - ผูสมัครเขาอบรมสละ   สังคมในการรับบริการ   - จัดการบริการวิชาการ   และบริการ   การและเพิ่มมาตรการ ดังนี้   และสดมภ 8 ใหผลดี 
  งานของศูนยบริการ   สิทธิ์ทําใหโครงการขาด   วิชาการ     ใหมๆ   วิชาการ   - ในการเปดอบรมแกบุคคล   โครงการบริการวิชา 
  วิชาการ   ทุนหรือเปดไมได - ติดตอหนวยงานภายนอก   - เพิ่มชองทางการติดตอ - ผูอํานวยการ      ภายนอก ศูนยฯกาํหนดคา   การที่เคยปดไปตาม 
    แจงการใหบริการ     เพื่อใหความสะดวกแกผู   ศูนยบริการ      คอบแทนผูสอนและกํา   นโยบายเดิมเนื่อง 
 - โครงการบริการวิชาการ - รวบรวมโครงการบริการวิชา     มารับบริการ   วิชาการ      หนดจํานวนผูเขารับการ   จากผูสมัครนอย 
   กระจายอยูตามหนวย   การที่กระจายตามหนวยงาน   - เปลี่ยนผูบริหารศูนยบริ - ผูอํานวยการ      อบรมต่ําสุดที่จะสามารถ   สามารถกลับมาเปด 
   งานตางๆ   ตางๆใหมาอยูในความดูแล     การวิชาการเพื่อใหเกิด   ศูนยการแปล       เปดการอบรมได  หากมีผู   ไดใหม 
    ของศูนยบริการวิชาการ     ความคิดใหมๆ   และการลาม      เขารับการอบรมมากกวาที่    
 - การบริการไมมีมาตร - สํารวจความพึงพอใจของผู   - เพิ่มเจาหนาที่ประจํา   เฉลิมพระเกยีรติ      กําหนดไว คาตอบแทนผู    
   ฐานและไมไดรับการ   มารับบริการ     หนวยงานที่มีคุณวุฒิสูง       สอนจะเพิ่มขึ้น    

   ยอมรับจากหนวยงาน - แกไขขอรองเรียน     ขึ้น      - ในการบริการงานแปล     

   ภายนอก - สํารวจและติดตามการบริ             กําหนดใหมีผูอานงานแปล    

 - มีการแขงขันจากหนวย   การวิชาการลักษณะเดียวกัน          ในทุกงาน    

   งานภายนอก   ที่จัดโดยหนวยงานภายนอก           
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ระดับความเสี่ยง  
(ณ ต.ค.50) 

ระดับความเสี่ยง 
(ณ มี.ค.51) 

ระดับความเสี่ยง  
(ณ ก.ย.51) 

วัตถุประสงค / 
เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

 
 

(1) 

ความเสี่ยง / ปจจัยเสี่ยง 
 
 
 
 

(2) 

มาตรการจัดการความเสี่ยง
หรือกิจกรรมการควบคุม
ภายในที่ดําเนินการอยูแลว 

(PM/WI/SD) 
 

(3) 

ผลกระ 
ทบ  

(ก,ข) 
(4-1) 

โอกาส
เกิด  
(1,2) 
(4-2) 

มาตรการ/แผนการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเติม 

 
 
 

(5) 

ผูรับผิดชอบ/
เจาของความเสี่ยง 

 
 
 

(6) 

ผลกระ 
ทบ  

(ก,ข) 
(7-1) 

โอกาส
เกิด 
(1,2) 
(7-2) 

คําชี้แจงผลการดําเนินงาน (ณ 
มี.ค.51) 

 
 
 

(8) 

ผลกระ 
ทบ  

(ก,ข) 
(9-1) 

โอกาส
เกิด  
(1,2) 
(9-2) 

คําชี้แจงผลการ
ดําเนินงาน  
(ณ ก.ย.51) 

 
 

(10) 

1. พันธกิจดานการ - การสงงานแปลชากวา - กําหนดระยะเวลาสงงานเผื่อ           

    บริการวิชาการ   กําหนด   ไวใหเพียงพอ           
(ตอจากหนา 1) - ไมมีระบบการควบคุม - แตงตั้งคณะกรรมการดําเนิน           

   คุณภาพของงานบริการ   การในแตละโครงการเพื่อติด           
   และการใหบริการ   ตามการดําเนินงาน           
  - จัดการประชุมคณะกรรมการ           
    เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน           
    อยางสม่ําเสมอ           
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ระดับความเสี่ยง  
(ณ ต.ค.50) 

ระดับความเสี่ยง 
(ณ มี.ค.51) 

ระดับความเสี่ยง  
(ณ ก.ย.51) 

วัตถุประสงค / 
เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

 
 

(1) 

ความเสี่ยง / ปจจัยเสี่ยง 
 
 
 
 

(2) 

มาตรการจัดการความเสี่ยง
หรือกิจกรรมการควบคุม
ภายในที่ดําเนินการอยูแลว 

(PM/WI/SD) 
 

(3) 

ผลกระ 
ทบ  

(ก,ข) 
(4-1) 

โอกาส
เกิด  
(1,2) 
(4-2) 

มาตรการ/แผนการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเติม 

 
 
 

(5) 

ผูรับผิดชอบ/
เจาของความเสี่ยง 

 
 
 

(6) 

ผลกระ 
ทบ  

(ก,ข) 
(7-1) 

โอกาส
เกิด 
(1,2) 
(7-2) 

คําชี้แจงผลการดําเนินงาน (ณ 
มี.ค.51) 

 
 
 

(8) 

ผลกระ 
ทบ  

(ก,ข) 
(9-1) 

โอกาส
เกิด  
(1,2) 
(9-2) 

คําชี้แจงผลการ
ดําเนินงาน  
(ณ ก.ย.51) 

 
 

(10) 

2. พันธกิจดานการ - การสงรายงานทางการ - จัดประชุมบุคลากรทุก  ข 1 - แจงกําหนดเวลาการ - คณบดีและรอง ข 1 ระดับความเสีย่งภายหลัง ข 2 จากการตรวจคุณ 

    บริการและสนับ   เงิน รวมทั้งรายงานคุณ   ระดับทั้งอาจารยและเจา       สงขอมูลใหชัดเจน   คณบด ี   การควบคุมยังอยูในระดับ   ภาพภายในตามตัว 

    สนุน   ภาพประจําปลาชากวา   หนาที่เพื่อทําความเขาใจ   - กําหนดใหผูบริหาร - หัวหนาภาค    เดิม ไมลดลง   ความเสี่ยง   ชี้วัดของ CU-QA  

2.1 พัฒนาความรู   กําหนด   เรื่องการเก็บขอมูลเพื่อการ     แตละหนวยงานดูแล   วิชา   ขอหนึ่งสําหรับพันธกิจดาน   84 และการตรวจ 

      ดานการประ  - บุคลากรไมเขาใจชัด    พัฒนา     เรื่องความถูกตองของ - ผูอํานวยการ   การบริการและสนับสนุนที่   ประเมินตามตัวชี้ 

     กันคุณภาพแก   เจนเรื่องการเก็บขอมูล - ประชาสัมพันธการดําเนิน      ขอมูลและวิเคราะหผล   ศูนย   ยังไมมีการดําเนินการชัด   วัดของสกอ. ใน 

     บุคลากรคณะ   เพื่อการพัฒนา   การเกี่ยวกับการประกัน      การดําเนินงาน    เจน คือ หนวยงานไมมีแผน   เดือนก.ย. พบวา 

 - ขาดการประสานงาน   คุณภาพ   - ฝายประกันคุณภาพเขา    พัฒนา  มีแตแผนงานประจํา    หนวยงานบริการ 

   ระหวางเจาหนาที่ใน - แตงตั้งคณะกรรมการประ      ตรวจติดตามการดําเนิน    จากการตรวจคุณภาพภาย   และสนับสนุนยัง 

   การจัดเก็บขอมูลที่ถูก    สานงานประกันคุณภาพซึ่ง     งานตามตัวชี้วัดในแต    ในเมื่อเดือนตุลาคมที่ผาน   ไมมีแผนดําเนิน 

   ตองและสอดคลองกัน   มีผูแทนจากทุกหนวยงาน      ละหนวยงาน    มา  ผูตรวจซึ่งเปนผูทรงคุณ   งานที่ชัดเจนแมวา 

 - ผูบริหารที่ดูแลภารกิจ - จัดประชุมผูบริหารทั้งคณะ         วุฒิภายนอกไดใหขอสังเกต   ฝายประกันคุณ 

   หลักไมใหความสําคัญ   เพื่อแจงการดําเนินการตาม        วา หนวยงานมีการดําเนิน   ภาพของคณะไดจัด 

   และไมดูแลติดตามให   ตัวชี้วัด       การดานพัฒนาแตไมไดจัด   ทําตัวอยางแผน 

   มีการดําเนินการตาม  - จัดอบรมบุคลากรเพื่อเปน       ทําเปนแผนงาน  ปญหาของ   ดําเนินงานแจกให 

   ตัวชี้วัดคุณภาพ   ผูตรวจคุณภาพภายในและ       เรื่องนี้จึงอยูที่การจัดทําแผน   แกทุกหนวยงาน 

    ผูตรวจหลักสูตร       พัฒนาเปนลายลักษณอักษร   แลวภายหลังการ 
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ระดับความเสี่ยง  
(ณ ต.ค.50) 

ระดับความเสี่ยง 
(ณ มี.ค.51) 

ระดับความเสี่ยง  
(ณ ก.ย.51) 

วัตถุประสงค / 
เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

 
 

(1) 

ความเสี่ยง / ปจจัยเสี่ยง 
 
 
 
 

(2) 

มาตรการจัดการความเสี่ยง
หรือกิจกรรมการควบคุม
ภายในที่ดําเนินการอยูแลว 

(PM/WI/SD) 
 

(3) 

ผลกระ 
ทบ  

(ก,ข) 
(4-1) 

โอกาส
เกิด  
(1,2) 
(4-2) 

มาตรการ/แผนการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเติม 

 
 
 

(5) 

ผูรับผิดชอบ/
เจาของความเสี่ยง 

 
 
 

(6) 

ผลกระ 
ทบ  

(ก,ข) 
(7-1) 

โอกาส
เกิด 
(1,2) 
(7-2) 

คําชี้แจงผลการดําเนินงาน (ณ 
มี.ค.51) 

 
 
 

(8) 

ผลกระ 
ทบ  

(ก,ข) 
(9-1) 

โอกาส
เกิด  
(1,2) 
(9-2) 

คําชี้แจงผลการ
ดําเนินงาน  
(ณ ก.ย.51) 

 
 

(10) 

2. พันธกิจดานการ  - จัดการตรวจคุณภาพภายใน        ใหชัดเจน   ในการตรวจคุณ   ตรวจคุณภาพภาย 

    บริการและสนับ    โดยมีผูตรวจจากภายนอก       ภาพภายในครั้งตอไป จึงกํา   ในเมื่อเดือนต.ค. 

    สนุน - หนวยงานไมมีแผน - จัดอบรมการทําแผนพัฒนา   - จัดทําแผนพัฒนาเปน    หนดใหหนวยงานที่มีพันธ   50 

(ตอจากหนา 3)   พัฒนา   โดยวิทยากรจากภายนอก     แบบตัวอยางใหแก    กินดานการบริการและสนับ    

       หนวยงาน    สนุนแสดงแผนพัฒนาของ    

 - ไมมีแผนการจัดการ    - จัดสัมมนาบุคลากรเพื่อ    หนวยงานดวย    

   ความรูเพื่อพัฒนา      ทบทวนและชี้แจงแนว        

   บุคลากร      ทางการปฏิบัติงานอยาง        

       มีประสิทธิภาพ        
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ระดับความเสี่ยง  
(ณ ต.ค.50) 

ระดับความเสี่ยง 
(ณ มี.ค.51) 

ระดับความเสี่ยง  
(ณ ก.ย.51) 

วัตถุประสงค / 
เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

 
 

(1) 

ความเสี่ยง / ปจจัยเสี่ยง 
 
 
 
 

(2) 

มาตรการจัดการความเสี่ยง
หรือกิจกรรมการควบคุม
ภายในที่ดําเนินการอยูแลว 

(PM/WI/SD) 
 

(3) 

ผลกระ 
ทบ  

(ก,ข) 
(4-1) 

โอกาส
เกิด  
(1,2) 
(4-2) 

มาตรการ/แผนการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเติม 

 
 
 

(5) 

ผูรับผิดชอบ/
เจาของความเสี่ยง 

 
 
 

(6) 

ผลกระ 
ทบ  

(ก,ข) 
(7-1) 

โอกาส
เกิด 
(1,2) 
(7-2) 

คําชี้แจงผลการดําเนินงาน (ณ 
มี.ค.51) 

 
 
 

(8) 

ผลกระ 
ทบ  

(ก,ข) 
(9-1) 

โอกาส
เกิด  
(1,2) 
(9-2) 

คําชี้แจงผลการ
ดําเนินงาน  
(ณ ก.ย.51) 

 
 

(10) 

2. พันธกิจดานการ - บุคลากรสายสนับ  - พิจารณาขึ้นเงินเดอืนสูงสุด  ข 2 - ในระบบ CU-ERP, - รองคณบดีฝาย   ข 2 มาตรการควบคุมที่กลาวไว ข 1 มาตรการในสดมภ 

บริการและสนับ   สนุนขาดแรงจูงใจใน   2 ขั้น/ป สําหรับขาราชการ     CU-HR และ DTS   บริหาร   ในสดมภที่ (5)  มีความเครง   5 ใชไดผลดี ไมมี 

สนุน   การทํางาน เชน ความ    และ5%/ป สําหรับพนักงาน     ของมหาวิทยาลัยซึ่ง - เลขานุการ   ครัด ควบคุมความเสี่ยงดาน   รายงานความผิด 

2.2  ควบคุมและดูแล   มั่นคง  อัตราคาตอบ       เริ่มใชเมื่อ 15 ตุลาคม   คณะ   การเงิน พัสดุ และขอมูล   พลาดใดๆ รวมทั้ง 

       การบริหารความ   แทน  - สงบุคลากรไปอบรมเพื่อ     2550 มีมาตรการควบ  - หัวหนาภาค    ดานบุคลากรไวได   ขอคิดเห็นหรือขอ  

      เ สี่ยงดานการเงิน - บุคลากรขาดประสบ    รับความรูและแนวปฏิบัติ     คุมความเสีย่งอยูแลว   วิชา      เสนอแนะดานการ 

      พัสดุ และการเจา   การณ ความรูความเขา    ใหมๆที่มหาวิทยาลัย     ขณะนี้กําลังติดตามดูอยู - ผูอํานวยการ      เงินในรอบ 6 เดือน 

      หนาที่   ใจในระเบียบปฏบิัติ    กําหนด     หากพบวามีจุดออนใน   ศูนย      ที่ผานมา 

     - บุคลากรไมจัดเก็บ - มีระบบฐานขอมลูของคณะ     ประเด็นใด คณะกจ็ะ        

   รวบรวมขอมูลใหเปน    ซึ่งแตละหนวยงานกําหนด     วางมาตรการเพิ่มเติม        

   ระบบ    ใหมีผูดูแลเพิ่มเติมขอมูล             

 - ไมมีระบบควบคุม - วางระบบการควบคุมและ            

   ตรวจสอบการเบิก   ตรวจสอบการเบิกจายเงิน           

   จายเงิน - แตงตั้งคณะกรรมการตรวจ           

    สอบรายงานเงินคงเหลือ           

  - จัดซื้อเครื่องตรวจนับและ           

    ตรวจสอบธนบัตรปลอม           

 

117



 
 

 
 
 

ระดับความเสี่ยง  
(ณ ต.ค.50) 

ระดับความเสี่ยง 
(ณ มี.ค.51) 

ระดับความเสี่ยง  
(ณ ก.ย.51) 

วัตถุประสงค / 
เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

 
 

(1) 

ความเสี่ยง / ปจจัยเสี่ยง 
 
 
 
 

(2) 

มาตรการจัดการความเสี่ยง
หรือกิจกรรมการควบคุม
ภายในที่ดําเนินการอยูแลว 

(PM/WI/SD) 
 

(3) 

ผลกระ 
ทบ  

(ก,ข) 
(4-1) 

โอกาส
เกิด  
(1,2) 
(4-2) 

มาตรการ/แผนการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเติม 

 
 
 

(5) 

ผูรับผิดชอบ/
เจาของความเสี่ยง 

 
 
 

(6) 

ผลกระ 
ทบ  

(ก,ข) 
(7-1) 

โอกาส
เกิด 
(1,2) 
(7-2) 

คําชี้แจงผลการดําเนินงาน (ณ 
มี.ค.51) 

 
 
 

(8) 

ผลกระ 
ทบ  

(ก,ข) 
(9-1) 

โอกาส
เกิด  
(1,2) 
(9-2) 

คําชี้แจงผลการ
ดําเนินงาน  
(ณ ก.ย.51) 

 
 

(10) 

2. พันธกิจดานการ - ไมมีแผนพัฒนา - จัดสัมมนาบุคลากรประจําป           

    บริการและสนับ   บุคลากร   ทั้งอาจารยและเจาหนาที่           

    สนุน  - ทําแบบสอบถามสํารวจความ           
(ตอจากหนา 5)    ตองการของเจาหนาที่ที่จะ           

    พัฒนาตนเอง           

 - การปฏิบัติงานมีขั้น - จัดทําคูมือปฏิบัตงิานเรื่อง           

   ตอนยุงยาก  ไมคลอง    ตางๆตามระเบียบราชการ           

   ตัว            

 - เอกสารหาย - มีระบบการลงบันทึกรับ-สง           

    เอกสาร           
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บทที่ 3  

ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ ์   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.1 ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด ( ตัวชี้วัดตาม CU-QA Model : 4 เสา 6 ฐาน)  
o เทียบกับ ความคาดหวัง/เปาหมายของคณะอกัษรศาสตร  
o เทียบกับ 3 ปทีผ่านมา  

3.2 การประเมิน และวิเคราะหตนเองตามตัวชี้วัดเชิงเปรียบเทียบ 
3.3 สรุปผลสัมฤทธิ ์จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และวิธีปฏิบัติที่ดี 
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3.1  ผลการดําเนินการตามตวัชี้วัด CU-QA  : 4 เสา 6 ฐาน  ปงบประมาณ 2551 

  หนวยงานในคณะอักษรศาสตรท่ีรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในระบบมาตรฐาน CU-QA 84 ท่ี
เกี่ยวของกับหนวยงานของตน มีท้ังหมด 31 หนวยงาน  แยกเปนกลุมไดดังนี้ 
  กลุมท่ี 1  ภาควิชา  11 ภาค  ไดแก 
     (1)  ภาควิชาภาษาไทย       (2)  ภาควิชาภาษาอังกฤษ       
     (3)  ภาควิชาประวัติศาสตร      (4)  ภาควิชาภูมิศาสตร       
     (5)  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร     (6)  ภาควิชาศิลปการละคร   
     (7)  ภาควิชาปรัชญา        (8)  ภาควิชาภาษาศาสตร 
     (9)  ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ    (10)  ภาควิชาภาษาตะวันออก 
     (11)  ภาควิชาภาษาตะวันตก 
  กลุมท่ี 2  หนวยงานอื่นนอกจากภาควิชา ท่ีมีการเรียนการสอน  8 หนวยงาน  ไดแก 
     (1)  ศูนยไทยศึกษา        (2)  ศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ 
     (3)  ศูนยคอมพิวเตอร        (4)  หนวยบริหารวิชาอารยธรรมไทย 
     (5)  ศูนยวรรณคดีศึกษา       (6)  ศูนยบริการวิชาการ   
     (7)  ศูนยวรรณคดีศึกษา       (8)  หอพระไตรปฎกนานาชาติ 
  กลุมท่ี 3  หนวยงานสนับสนุนวิชาการ  2 หนวยงาน  ไดแก 
     (1)  ศูนยสารนิเทศมนษุยศาสตร     (2)  หนวยโสตทัศนศึกษา 
  กลุมท่ี 4  ศูนยวิจัย (CE)  2 หนวยงาน  ไดแก 
     (1)  ศูนยประมวลผลภาษาและวัจนะ   (2)  ศูนยจริยธรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กลุมท่ี 5  สํานักงานเลขานุการคณะ  5 หนวยงาน  ไดแก 
     (1)  งานบริหารและธุรการ      (2)  งานคลังและพัสดุ 
     (3)  งานบริการการศึกษา       (4)  งานนโยบายและแผน 
     (5)  งานประกันคุณภาพ 
  กลุมท่ี 6  สํานักคณบดี  3 หนวยงาน  ไดแก 
     (1)  ฝายวิจัย          (2)  ฝายกิจการนิสติ 
     (3)  ฝายวิรัชกิจ         
 
  ผลการดําเนินงานไดรายงานตามตัวช้ีวัดของกระบวนการสนับสนุนทั้ง 6 ฐานและเสาภารกิจหลักของคณะ 
ท้ัง 4 เสา ไดแก  เสาที่ 1 ภารกิจดานหลักสูตร การเรียนการสอน และบัณฑิต   เสาที่ 2 ภารกิจดานการวิจัย  เสาที่ 3  
ภารกิจดานการใหบริการและการสนับสนุน และเสาที่ 4 ภารกิจดานการบรกิารวิชาการ   
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  เสาท่ี 1  หลักสูตร  การเรียนการสอน และบัณฑิต    ในปงบประมาณ 2551 คณะอักษรศาสตรได
ดําเนินการเพื่อพัฒนาและประกันคณุภาพหลักสูตร  รวมทั้งพัฒนาการเรียนการสอน  ดังนี ้

1. การตรวจประเมินหลักสูตรตามตัวชี้วัด CU-CQA  
    คณะไดแตงตัง้คณะกรรมการตรวจประเมนิหลักสูตรโดยเลือกจากกรรมการประกันคุณภาพ
หลักสูตรคณะอักษรศาสตรที่ไดแตงตั้งไวแลว (ดูรายช่ือในภาคผนวก)   คณะกรรมการตรวจประเมนิ
หลักสูตรไดตรวจประเมนิ 3 หลักสูตรซึ่งเปดใชมาแลว 5 ปและยังไมไดปรับปรุง ไดแก    
    1) หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ.2541) 
    2) หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2543) 
    3) หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2544) 
ทั้งสามหลักสูตรไดประเมินตนเองตามตัวช้ีวัดของ CU-CQA   คณะกรรมการฯไดใหขอเสนอแนะเพื่อเปน
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแตละหลักสูตร   
   2. การปรับปรงุหลักสูตร   มีทั้งหมด 8 หลักสตูร  ไดแก 
    1) หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546)   ฝายวิชาการไดดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะซึ่งเปดใชมาเปนระยะเวลา 5 ปแลวและจัดทําหลักสูตรอักษร 
ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551)  เร่ิมใชตั้งแตภาคตน ปการศึกษา 2551  ในหลักสูตรปรับปรุง
ใหม เพิ่มสาขาวิชาโทใหผูเรียนไดเลือกตามความสนใจอกี 3 สาขาจากเดิม 18 สาขา จึงรวมเปน 21 สาขาวิชา  
สาขาที่เพิ่มขึ้นไดแก 
       - สาขาวิชาภาษาเกาหล ี
       -  สาขาวิชาภาษารัสเซีย 
       - สาขาวิชาอเมริกาศึกษา 
    2) หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551)  ของภาควชิาบรรณารักษศาสตร 
    3) หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาภาษาศาสตร (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2550)  
ของภาควิชาภาษาศาสตร 
    4) หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550)  
ของภาควิชาภาษาศาสตร 
    5) หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551)  ของ
ภาควิชาปรัชญา 
    6) หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551)  ของ
ภาควิชาปรัชญา 
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    7) หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2551)  ของภาควิชาภาษาตะวันตก 
    8) หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2551)  ของภาควิชาภาษาตะวันตก 
    หลักสูตรที่ 3) ถึง 8) เปนการปรับปรุงเพื่อใหสามารถบริหารจัดการเปนหลักสูตรตอเนื่อง
ปริญญาโท-เอกได 
   3. การสรางหลักสูตรใหม  เพื่อตอบสนองความตองการของสังคม  มี 2 หลักสูตรไดแก 
    1) หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)  เปน
หลักสูตรนานาชาติหลักสูตรแรกของประเทศในระดับปริญญาตรีที่เปนแนว Cultural Studies  หลักสูตรอยู
ในความดูแลของฝายวิชาการคณะ 
    2) หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม พ.ศ.2551)  ของ
ภาควิชาภาษาตะวนัออก 
   4. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑติ โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) 
    หลักสูตรระดบัปริญญาตรีที่มีโปรแกรมเกยีรตินิยมมี 5 สาขาวิชา (วิชาเอก)  ไดแก 
      - ภาษาไทย 
      - ประวัติศาสตร 
      - ศิลปการละคร 
      - ภาษาศาสตร 
      - วรรณคดีเปรยีบเทียบ 
    คณะอักษรศาสตรไดเร่ิมเปดหลักสูตรโปรแกรมเกยีรตนิิยมตั้งแตปการศึกษา 2548   มีนิสิตใน
โปรแกรมนี้สําเร็จการศึกษาไปแลว 2 รุนในปการศึกษา 2550 และ 2551 ตามลําดับ จาํนวนทั้งหมด 11 คน  
นิสิตอีก 2 รุนที่ยังศึกษาอยูมจีํานวน 6 คน   บัณฑิตโปรแกรมเกียรตนิิยมรุนแรกทั้งหมดจํานวน 4 คนไดรับ
ทุนเพื่อศึกษาตอจนถึงระดบัปริญญาเอก ดังนี ้
      - ทุน 72 พรรษาของบัณฑิตวิทยาลัย  จฬุาฯ เพื่อศึกษาตอทีค่ณะอักษรศาสตร  3 ทุน 
      - ทุนอานันทมหิดล เพื่อศึกษาตอ ณ ประเทศสหราชอาณาจักร  1 ทุน 
   5. การพัฒนาดาน E-Learning   
    ในปการศึกษา 2551 จํานวนรายวิชาที่ใช E-Learning ประกอบการเรยีนการสอนยังคงมีอยู
จํานวน 125 รายวิชา เทากับในปการศึกษา 2550   
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  เสาท่ี 2 การวิจัย     ภารกิจดานการวจิัยมีผลการดําเนินงานดังนี ้
   1. การประกันคณุภาพงานวิจัย 
    ในปงบประมาณ 2551 ฝายวจิัย คณะอักษรศาสตร ไดเร่ิมโครงการนํารองประกันคณุภาพ
งานวิจยัโดยกาํหนดใหโครงการวิจยัใหญ 2 โครงการที่กําลังดําเนินการอยู ประเมินตนเองตามปจจยัคุณภาพ 
19 ขอในระบบคุณภาพ CU-RQA   ไดแก 
    1) โครงการวิจัยเร่ือง “ปญหาและอุปสรรคทางภาษาศาสตรในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศสําหรับผูเรียนชาวไทย”           
     หัวหนาโครงการ : รศ. ดร.กิ่งกาญจน  เทพกาญจนา  ภาควิชาภาษาศาสตร 
     ผูรวมวิจยั :   ผศ. วิโรจน  อรุณมานะกุล    ภาควิชาภาษาศาสตร 
           ผศ. ปรีมา  มัลลิกะมาส     ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
     แหลงทุนวิจัย :  งบประมาณแผนดิน  (1,528,000.00 บาท) 
     ระยะเวลา :   ต.ค. 50 – ก.ย. 53 
    2) โครงการวิจัยเร่ือง “พลวัตของการสวดอานวรรณกรรมเรื่องพระมาลัย : การศึกษาเปรียบ 
เทียบการสวดพระมาลัยที่จังหวัดกาญจนบรีุและชลบุรี” 
     ผูวิจัย :    อ. ดร.ปรมินท  จารุวร     ภาควิชาภาษาไทย 
     แหลงทุนวิจัย :  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั  (480,000.00 บาท) 
     ระยะเวลา :   ก.ค. 50 – ก.ค. 52 
   2. โครงการวิจัยใหมในปงบประมาณ 2551 
    โครงการวิจัยใหมที่ไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก
มหาวิทยาลัย จํานวน       โครงการ (ดูรายละเอียดในบทที ่2 ขอ 2.2) 
   3. งานวิจัยท่ีสาํเร็จในปงบประมาณ 2551 
    งานวิจยัจากทกุแหลงทุนที่สําเร็จในปงบประมาณ 2551  (ดูรายละเอียดในบทที่ 2 ขอ 2.2) 
   4. งานวิจัยท่ีเผยแพรท้ังในระดบัชาติและนานาชาติ ปงบประมาณ 2551 
    งานวิจยัที่มีการตีพิมพหรือนาํเสนอในระดบัชาติ จํานวน       เร่ือง  ในระดับนานาชาต ิจํานวน   
เร่ือง  (ดูรายละเอียดในบทที ่2 ขอ 2.2) 
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  เสาท่ี 3  การใหบริการและการสนับสนุน   ขอมูลที่รายงานเปนขอมูลที่รวบรวมจากทัง้ 31 หนวยงาน  
 

ตัวชี้วัดคุณภาพ (KQI) และตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) 

No. 15 KQIs เปา ผล No. 8 KRIs เปา ผล 
KQI 
Ss1 

จํานวนผูรับบริการที่แสดงความ
ประทับใจในบริการ / จํานวน
แบบประเมินทั้งหมด 

80.0% 73.12% KRI 
Ss1 

รอยละของผูรับบริการที่
ได รับผลจากความ
ผิดพลาดของการ
ใหบริการ 

0% 0.66% 

KQI 
Ss2 

จํานวนครั้งในการเขาเยีย่มชมดู
งานจากหนวยงานภายนอก 

15 คร้ัง 27 คร้ัง KRI 
Ss2 

รอยละจํานวนครั้งขอผิด 
พลาดในการใหบริการ / 
จํานวนการใหบริการ
ทั้งหมด 

0% 0.66% 

KQI 
Ss3 

ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ 

3.75 3.68 KRI 
Ss3 

รอยละของกรณีปญหาขอ
รองเรียน / การรองขอของ
ผูรับบริการที่ตองแกไขซ้ํา 
/ ปญหาที่ตองแกไข
ทั้งหมด 

0% 0% 

KQI 
Ss4 

จํานวนงาน / กิจกรรม ที่มีรอบ
ระยะ เวลาในการใหบริการที่
ลดลง 

2 งาน 2 งาน KRI 
Ss4 

รอยละของกรณีปญหาขอ
รอง เรียน / การรองขอ
ของผูรับ บริการที่ยังไมได
รับการแกไข /  ปญหาที่
ตองแกไขทั้งหมด 

0% 0% 

KQI 
Ss5 

ระยะเวลาเฉลีย่ในการ
ตอบสนองตอการรองขอคํารอง  
ขอเสนอแนะ 

7 วัน 6 วัน KRI 
Ss5 

จํานวนครั้งที่ผูรับบริการ
รองทุกข - รองเรียน 

≤ 5  
คร้ัง 

3 
 คร้ัง 

KQI 
Ss6 

จํานวนงาน / กิจกรรม ที่มี
ขั้นตอนการใหบริการที่ลดลง 

2 งาน 2 งาน KRI 
Ss6 

จํานวนครั้งความบกพรอง
ที่พบจากการสุมตรวจ 

0 คร้ัง 0 คร้ัง 

KQI 
Ss7 

จํานวนขั้นตอน และ/หรือกฎ 
และ/หรือระเบยีบที่ปรับปรุง
เพื่อเพิ่มคุณ ภาพการใหบริการ 

2 เร่ือง 4 เร่ือง KRI 
Ss7 

จํานวนครั้งที่ไมสามารถ
ให บริการไดตามที่
กําหนดไว 

0 คร้ัง 25 คร้ัง 
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ตัวชี้วัดคุณภาพ (KQI) และตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) 

No. 15 KQIs เปา ผล No. 8 KRIs เปา ผล 
KQI 
Ss8 

จํานวนรูปแบบ - ประเภท
บริการใหมๆ 

2 งาน 0 งาน KRI 
Ss8 

จํานวนครั้งที่เกิดการรอง 
เรียนเรื่องการไมไดรับ
ขอมูลขาวสาร 

0 คร้ัง 0 คร้ัง 

KQI 
Ss9 

จํานวนชองทางในการ
ใหบริการ 

6  
ชองทาง 

9  
ชองทาง 

    

KQI 
Ss10 

รอยละการใหบริการ on line / 
การบริการทั้งหมด 

20% 30%     

KQI 
Ss11 

รอยละการใหบริการ self-
service / การบริการทั้งหมด 

80% 57%     

KQI 
Ss12 

รอยละการใหบริการ one stop 
service / การบริการทั้งหมด 

0% 0%     

KQI 
Ss13 

จํานวนครั้งและ/หรือชองทาง 
และ/หรือวิธีการใหมในการ
ส่ือสารใหขอมูลแกผูรับบริการ 

2  
ชองทาง 

2  
ชองทาง 

    

KQI 
Ss14 

รอยละการลดลงของการใช
เอกสารของผูรับบริการ 

10% 40%     

KQI 
Ss15 

จํานวนกิจกรรมที่มีการใช
เอกสารของผูรับบริการลดลง 

1  
กิจกรรม 

2  
กิจกรรม 

    

 
  โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสํานักงานเลขานกุารคณะ  นอกเหนือจากการดําเนนิภารกิจดานการให 
บริการและการสนับสนุนตามตัวช้ีวดัในระบบ CU-QA 84 แลว คณะอกัษรศาสตรยังเห็นความสําคัญของ
การพัฒนาสํานักงานเลขานกุารคณะ ซ่ึงเปนหนวยงานหลักที่มีภารกจิใหบริการและสนับสนุน จงึไดเขารวม
โครงการ...ของสวนประกนัคุณภาพ สํานกับริหารวิชาการ จุฬาฯ และจัดทําโครงการวิจัยเร่ือง... มรีะยะเวลา 
1 ป  และไดรับทุนสนับสนุนการดําเนินงานจากสวนประกันคณุภาพ จฬุาฯ เปนจํานวนเงิน 70,000.00 บาท  
ผูดําเนินการวจิัยประกอบดวย รศ. ...... จากคณะรัฐศาสตร เปนหวัหนาโครงการ   ผลของการวิจัยจะเปน
แนวทางพัฒนาการดําเนนิงานของสํานักงานเลขานุการคณะใหมีคณุภาพยิ่งขึ้น เพื่อไปสูตามเปาหมายของ
มหาวิทยาลัย 
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เสาท่ี 4  งานบริการวิชาการ    ขอมูลที่รายงานเปนขอมูลที่ไดจากแบบรายงานตัวช้ีวดัของทั้ง 31 
หนวยงาน  

 
ตัวชี้วัดคุณภาพ (KQI) และตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) 

No. 20 KQIs เปา ผล No. 4 KRIs เปา ผล 
KQI 
Sa1 

จํานวนการบรกิารวิชาการทีแ่ลว
เสร็จ (ระดับชาติ-ระดับ
นานาชาติ)/  จาํนวนบรกิาร
ทั้งหมด  

40 
(34-6) / 

45 
(88%) 

42 
(40-2) /  

47 
(89.36%) 

KRI 
Sa1 

จํานวนงานบรกิารฯ ที่มี
รายจายเหนือรายได/จํานวน
โครงการทั้งหมด         

0% 0% 

KQI 
Sa2 

จํานวนการบรกิารที่สนองตอบ
ตอความตองการของสังคมใน
รอบป / จํานวนบริการทั้งหมด
ในรอบป 

100% 100% KRI 
Sa2 

จํานวนผูรับบริการระดับ
องคกรที่ไมกลับมาใชบริการ
อีกในชวง 5 ป / จํานวน
ทั้งหมด 

5% 5% 

KQI 
Sa3 

จํานวนการบรกิารที่มีความ
รวมมือกับหนวยงาน–องคกรใน
ระดับชาติ / จํานวนบรกิาร
ทั้งหมด 

15 / 40 
หรือ  

37.5% 

13 / 47 
หรือ 

27.65% 

KRI 
Sa3 

จํานวนครั้งที่ถูกรองเรียน 
และ/หรือดําเนนิคดีทาง
กฎหมาย / จํานวนทั้งหมด 

0% 0% 

KQI 
Sa4 

จํานวนขอตกลง-ความรวมมือ / 
ป 

15 11 KRI 
Sa4 

จํานวนครั้งที่ใหขอมูลทาง
วิชาการผิดพลาด / ป 

0 คร้ัง 0 คร้ัง

KQI 
Sa5 

จํานวนหนวยงานที่มาเยีย่มชมดู
งาน /ป 

15 31     

KQI 
Sa6 

จํานวนรางวัลที่ไดรับ / ป 0 0     

KQI 
Sa7 

ระดับคะแนนจากผลการรับรูเชิง
บวกของผูรับบริการ-สังคมที่มี
ตอหนวยงาน 

4.00 4.00     

KQI 
Sa8 

เปอรเซ็นตการดําเนินการให
บรรลุตามแผนการสื่อสาร
การตลาดแบบประสมประสาน 

75.0% ไมได
จัดทํา
แผน 
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ตัวชี้วัดคุณภาพ (KQI) และตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) 

No. 15 KQIs เปา ผล No. 8 KRIs เปา ผล 
KQI 
Sa9 

คาใชจายตอจํานวนบุคลากร
ประจํา 
(บาท / คน) 

140,000 
 

99,884     

KQI 
Sa10 

รายรับ / ป (ยังไมไดหกั
เงินเดือนและคาจางบุคลากร)  

13 
 ลานบาท 

17.6 
ลานบาท 

    

KQI 
Sa11 

รายรับตอจํานวนบุคลากร
ประจํา (บาท / คน) 

 400,000 
 

1.0 ลาน      

KQI 
Sa12 

จํานวนผูรับบริการ (จํานวนคน 
/ ป) 

5,000 3,049     

KQI 
Sa13 

จํานวนผูรับบริการที่กลับมาใช
บริการซ้ํา / จํานวนทั้งหมด 

30% 15.08%     

KQI 
Sa14 

จํานวนการบรกิารที่สามารถสง
มอบไดตามเงือ่นไขทุก
ประการ / จํานวนทั้งหมด 

100% 98.36%     

KQI 
Sa15 

จํานวนผูรับบริการที่ไดรับ
ประโยชนโดยมิไดคาดหวังผล
กําไร (จํานวนหนวยงาน) / ป 

1 
หนวย 
งาน 

4  
หนวย 
งาน 

    

KQI 
Sa16 

จํานวนบุคลากรภายนอก/
องคกร (ที่ดอยโอกาส) ที่ไดรับ
การพัฒนา /ป 

1  
หนวย 
งาน 

0 
หนวย 
งาน 

    

KQI 
Sa17 

จํานวนโครงการดานศิลปะ 
วัฒนธรรม / ป 

25 
โครงการ 

13 
โครงการ 

    

KQI 
Sa18 

ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการที่มีตอการบริการ  

เฉลี่ย 
4.00 

เฉลี่ย 
4.11 

    

KQI 
Sa19 

การไดรับการรับรอง มี มี     

KQI 
Sa20 

การมีแนวปฏิบัติดาน
จรรยาบรรณ 

มี มี     

   

128



 

การรายงานรายละเอียดขอมูลตัวชี้วัดของหนวยงาน ปงบประมาณ 2551 
 

  กระบวนการสนับสนุน (Support Process) : ฐานของบาน                    ฐานที่ 1  การบริหารจัดการหนวยงาน :  5 KQI  1 KRI 
 

คาตัวชี้วัด 

ใน 3 รอบรายงานในอดีต 

 
รหัส 

 
 

(1) 

 
รายการตัวชี้วัด 

 
 

(2) 

ในรอบการ
รายงานปจจุบัน 

(3) 

เปาหมาย 

 
(4) 

2550 
(5) 

2549 
(6) 

2548 
(7) 

ขอมูล/แหลงขอมูลที่ใช
ประกอบในการคํานวณคา

ตัวชี้วัด 
(8) 

 
คาขอมูลของปปจจุบัน 

 
 

(9) 
KQI 1.1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตาม

แผนพัฒนาขององคกร 
82.52% 80% 74.7% 76% 82% ขอมูลจากสํานักบริหาร

แผนและคลังของ
มหาวิทยาลัย 

เปาหมายของมหาวิทยาลัย  80% 
ระดับความสําเร็จของคณะในป
งบฯ 2551 = 82.52% 

KQI 1.2 จํานวนงานที่ไดรับการปรับปรุงกระบวน 
การภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

11 5 งาน 13 9 15 ขอมูลจากทุกหนวยงาน รวมจํานวนงานทั้งหมดที่ไดรับ
การปรับปรุง 11 งาน 
(ดูรายละเอียดในภาคผนวก) 

KQI 1.3 จํานวนชั่วโมงการฝกอบรมของผูบริหาร/ป 
(โดยเฉพาะการอบรมดานบริหาร) 

88 ≥ 35 ชั่วโมง 53 ชั่วโมง 144 29 ขอมูลจากทุกหนวยงาน การฝกอบรมดานการบริหารมี
ทั้งหมด 7 รายการ รวม 88 ชม. 
(ดูในภาคผนวก) 

KQI 1.4 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการ
บริหารจัดการ 

ไมมีการประเมิน 3.75 
 
 
 
 

3.66 3.66 ไมมีการ
ประเมิน 

ขอมูลจากฝายประกัน
คุณภาพ 

ในปงบประมาณ 2551 ไมมีการ
ประเมินระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตอการบริหารจัดการ 
เนื่องจากผูบริหารคณะไม
ประสงคใหมีการประเมินทุกป 
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คาตัวชี้วัด 

ใน 3 รอบรายงานในอดีต 

 
รหัส 

 
 

(1) 

 
รายการตัวชี้วัด 

 
 

(2) 

ในรอบการ
รายงานปจจุบัน 

(3) 

เปาหมาย 

 
(4) 

2550 
(5) 

2549 
(6) 

2548 
(7) 

ขอมูล/แหลงขอมูลที่ใช
ประกอบในการคํานวณคา

ตัวชี้วัด 
(8) 

 
คาขอมูลของปปจจุบัน 

 
 

(9) 
KQI 1.5 การมีแผนการปรับปรุงระบบงานภายในเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพ 
ม ี มี มี มี มี แผนงานและการประเมิน 

ผลแผนงานของทุกหนวย 
งาน 

จํานวนงาน 11 งานที่ไดรับการ
ปรับปรุงใน KQI 1.2 มีอยูใน
แผนงานของหนวยงาน 

KRI 1.1 จํานวนครั้งที่มีการรายงานเหตุการณที่ไม
ปกติที่เกิดจากความบกพรองของการบริหาร
จัดการ (Incident Report) 

1 0 ครั้ง 15 ครั้ง 0 0 ขอมูลจากทุกหนวยงาน ทรัพยสินของอาจารยหายใน
ภาควิชาภาษาศาสตร 

 
สดมภที่ (9) คาขอมูลของปปจจุบัน คือ ฐานในการคิดหรือที่มาของคาตัวชี้วัดในรอบการรายงานปจจุบัน (สดมภที่ 3) 
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การรายงานรายละเอียดขอมูลตัวชี้วัดของหนวยงาน ปงบประมาณ 2551 
 

  กระบวนการสนับสนุน (Support Process) : ฐานของบาน               ฐานที่ 2  การบริหารขอมูล สารสนเทศ และความรู :  3 KQI  1 KRI 
 

คาตัวชี้วัด 

ใน 3 รอบรายงานในอดีต 

 
รหัส 

 
 

(1) 

 
รายการตัวชี้วัด 

 
 

(2) 

ในรอบการ
รายงานปจจุบัน 

(3) 

เปาหมาย 

 
(4) 

2550 
(5) 

2549 
(6) 

2548 
(7) 

ขอมูล/แหลงขอมูลที่ใช
ประกอบในการคํานวณคา

ตัวชี้วัด 
(8) 

 
คาขอมูลของปปจจุบัน 

 
 

(9) 
KQI 2.1 งบประมาณดาน  IT  Hardware : 

Humanware : Software : งบประมาณ
ทั้งหมด 

1,517,007 : 
1,579,052 : 

0 : 
92,266,094 บาท 

1.5 ลาน :  
1.5 ลาน :  
0 บาท :  

95 ลานบาท 

4.4 แสน : 
9.3 แสน : 

0 : 
92.9 ลานบาท 

1.3 ลาน : 
2.8 แสน : 
6 แสน : 

90 ลานบาท 

2 ลาน : 
2.4 แสน :  
0 บาท : 

98 ลานบาท 

ขอมูลจากฝายวางแผนฯ 
และงานคลังและพัสดุ 

Humanware = เงินเดือนบุคลากร  
ศูนยคอมพิวเตอร      3  คน 

ศูนยสารนิเทศฯ         2  คน 

หนวยโสตทัศนฯ       4  คน 
KQI 2.2 รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบ

บริหารและถายทอดความรูภายในองคกร 
80% 100% 80% 60% 60% ขอมูลจากทุกหนวยงาน เปนคาโดยประมาณพิจารณาจาก 

-  รายงานการประเมินผลระบบ 
   ฐานขอมูลของคณะ จัดทําโดย 
   ฝายวางแผนฯ 
-  ความถี่ในการประชุมของผู  
   บริหารคณะ 
-  การเผยแพรขอมูลและความรู 
    ภายในหนวยงาน 

KQI 2.3 จํานวนคอมพิวเตอร : จํานวนบุคลากร
ประจําสายวิชาการ : จํานวนบุคลาการสาย
สนับสนุน 

182 เครื่อง : 
192 คน : 
115 คน  

 

180 เครื่อง : 
195 คน : 
125 คน 

180  : 
198  : 

        125  

168 : 208 : 
121 

161 : 192 : 
113 

ขอมูลจากทุกหนวยงาน 
 

คอมพิวเตอรใชงาน 182 เครื่อง 
อาจารย 192 คน (รวมอาจารยชาว
ตางประเทศ) 
บุคลากรสายสนับสนุน 115 คน 
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คาตัวชี้วัด 

ใน 3 รอบรายงานในอดีต 

 
รหัส 

 
 

(1) 

 
รายการตัวชี้วัด 

 
 

(2) 

ในรอบการ
รายงานปจจุบัน 

(3) 

เปาหมาย 

 
(4) 

2549 
(5) 

2549 
(6) 

2548 
(7) 

ขอมูล/แหลงขอมูลที่ใช
ประกอบในการคํานวณคา

ตัวชี้วัด 
(8) 

 
คาขอมูลของปปจจุบัน 

 
 

(9) 
KRI 2.1 จํานวนครั้งที่ระบบ IT เสียฉุกเฉิน 7 ครั้ง ≤ 5 ครั้ง 4 8 1 ขอมูลจากศูนยคอมพิวเตอร

คณะ 
ระบบ IT ของคณะเสียฉุกเฉิน 7 
ครั้ง  ทั้งหมดมีสาเหตุจาก
ภายนอก 

 
 
สดมภที่ (9) คาขอมูลของปปจจุบัน คือ ฐานในการคิดหรือที่มาของคาตัวชี้วัดในรอบการรายงานปจจุบัน (สดมภที่ 3) 
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การรายงานรายละเอียดขอมูลตัวชี้วัดของหนวยงาน  ปงบประมาณ 2551 
 
 
  กระบวนการสนับสนุน (Support Process) : ฐานของบาน    ฐานที่ 3 การบริหารสินทรัพย (พื้นที่/อาคาร) และกายภาพ (สิง่แวดลอมและความปลอดภัย) : 1 KQI  1 KRI 
 

คาตัวชี้วัด 

ใน 3 รอบรายงานในอดีต 

 
รหัส 

 
 

(1) 

 
รายการตัวชี้วัด 

 
 

(2) 

ในรอบการ
รายงานปจจุบัน 

(3) 

เปาหมาย 

 
(4) 

2550 
(5) 

2549 
(6) 

2548 
(7) 

ขอมูล/แหลงขอมูลที่ใช
ประกอบในการคํานวณคา

ตัวชี้วัด 
(8) 

 
คาขอมูลของปปจจุบัน 

 
 

(9) 
KQI 3.1 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการ

บริหารสินทรัพยและกายภาพ  
ไมมีการประเมิน 3.75 

 
 
 
 

3.53 3.53 ไมมีการ
ประเมิน 

ขอมูลจากฝายประกัน
คุณภาพ 

ในปงบประมาณ 2551 ไมมีการ
ประเมินระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร เนื่องจากผูบริหารคณะ
ไมประสงคใหมีการประเมินทุกป 

KRI 3.1 มูลคาการซอมแซมสินทรัพย / ป 
งบฯจัดสรร : ใชจริง 

388,000 : 
558,689 บาท 

350,000 : 
300,000 บาท 

15,000 : 
13,926 บาท 

350,900 : 
408,960 บาท 

972,400 : 
1,162,057 บาท 

ขอมูลจากฝายวางแผนฯ 
และงานคลังและพัสดุ 

งบฯ ที่จัดสรร   388,100 บาท 
งบฯ ที่ใชจริง    558,689 บาท 

 
 
สดมภที่ (9) คาขอมูลของปปจจุบัน คือ ฐานในการคิดหรือที่มาของคาตัวชี้วัดในรอบการรายงานปจจุบัน (สดมภที่ 3) 
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การรายงานรายละเอียดขอมูลตัวชี้วัดของหนวยงาน  ปงบประมาณ 2551 
 

  กระบวนการสนับสนุน (Support Process) : ฐานของบาน                 ฐานที่ 4 การบริหารทรัพยากรบุคคล :  3 KQI  3 KRI 
 

คาตัวชี้วัด 

ใน 3 รอบรายงานในอดีต 

 
รหัส 

 
 

(1) 

 
รายการตัวชี้วัด 

 
 

(2) 

ในรอบการ
รายงานปจจุบัน 

(3) 

เปาหมาย 

 
(4) 

2550 
(5) 

2549 
(6) 

2548 
(7) 

ขอมูล/แหลงขอมูลที่ใช
ประกอบในการคํานวณคา

ตัวชี้วัด 
(8) 

 
คาขอมูลของปปจจุบัน 

 
 

(9) 
KQI 4.1 รอยละงบประมาณพัฒนาบุคลากร / 

งบประมาณทั้งหมด 
13.7% 13% 19.7% 

 
12.33% 13.63% ขอมูลจากฝายวางแผนฯ 

และงานคลังและพัสดุ 
งบฯพัฒนาบุคลากรที่ใชจริง  
=  12,704,655 บาท 
งบประมาณทั้งหมดที่ใชจริง  
=  92,266,094 บาท 

KQI 4.2 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  

ไมมีการประเมิน 3.75 
 
 
 
 

3.56 3.56 ไมมีการ
ประเมิน 

ขอมูลจากฝายประกัน
คุณภาพ 

ในปงบฯ 2551 ไมมีการประเมิน
ระดับความพึงพอใจของบุคลากร 
เนื่องจากผูบริหารคณะไม 
ประสงคใหมีการประเมินทุกป 

KQI 4.3 รอยละบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู / 
ทักษะ 

80.0% ≥ 90% 95% 90% 90% ขอมูลจากงานบริหารและ
ธุรการและภาควิชา 

บุคลากรในที่นี้นับรวมอาจารย
และเจาหนาที่สายสนับสนุน 

KRI 4.1 อัตราการลาออกของบุคลากร 5.86% ≤ 5% 8.00% 6.39% 5% ขอมูลจากงานบริหารและ
ธุรการ  

บุคลากรที่ลาออกทั้งหมด 18 คน 
อาจารยไทย  3  คน    
อาจารยชาวตางประเทศ  3  คน   
เจาหนาที่สายสนับสนุน  12  คน 
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คาตัวชี้วัด 

ใน 3 รอบรายงานในอดีต 

 
รหัส 

 
 

(1) 

 
รายการตัวชี้วัด 

 
 

(2) 

ในรอบการ
รายงานปจจุบัน 

(3) 

เปาหมาย 

 
(4) 

2550 
(5) 

2549 
(6) 

2548 
(7) 

ขอมูล/แหลงขอมูลที่ใช
ประกอบในการคํานวณคา

ตัวชี้วัด 
(8) 

 
คาขอมูลของปปจจุบัน 

 
 

(9) 
KRI 4.2 อัตราการขาดงานของบุคลากร 0% 0% 0% 0% 0% ขอมูลจากงานบริหารและ

ธุรการ  
ไมมีบุคลากรของคณะที่ขาดงาน
เกินกําหนด 

KRI 4.3 จํานวนขอรองทุกข – รองเรียนจากบุคลากร/ 
ป 

2 ≤ 10 ฉบับ 22  12 54 ขอมูลจากฝายประกัน
คุณภาพ 

บุคลากรในที่นี้หมายถึงบุคลากร
ภายในคณะ   ขอรองเรียนจาก
บุคลากรภายในคณะที่มาจากตูรับ
ขอคิดเห็น/ขอรองเรียน มีจํานวน 
2 ฉบับ 

 
 
สดมภที่ (9) คาขอมูลของปปจจุบัน คือ ฐานในการคิดหรือที่มาของคาตัวชี้วัดในรอบการรายงานปจจุบัน (สดมภที่ 3) 
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การรายงานรายละเอียดขอมูลตัวชี้วัดของหนวยงาน ปงบประมาณ 2551 
 
  กระบวนการสนับสนุน (Support Process) :  ฐานของบาน                  ฐานที่ 5  การบริหารงบประมาณและการเงิน : 2 KQI  1 KRI 
 

คาตัวชี้วัด 

ใน 3 รอบรายงานในอดีต 

 
รหัส 

 
 

(1) 

 
รายการตัวชี้วัด 

 
 

(2) 

ในรอบการ
รายงานปจจุบัน 

(3) 

เปาหมาย 

 
(4) 

2550 
(5) 

2549 
(6) 

2548 
(7) 

ขอมูล/แหลงขอมูลที่ใช
ประกอบในการคํานวณคา

ตัวชี้วัด 
(8) 

 
คาขอมูลของปปจจุบัน 

 
 

(9) 
KQI 5.1 สัดสวนของงบประมาณ  ขอใช : จัดสรร : 

ใชจริง 
143,740,038 : 
124,735,800 : 

92,266,094 บาท 

155 ลานบาท : 
130 ลานบาท :

95 ลานบาท 

152 ลาน : 
123 ลาน : 

92 ลาน 

162 ลาน : 
124 ลาน :  

90 ลาน 

155 ลานบาท : 
119 ลานบาท :

98 ลานบาท 

ขอมูลจากฝายวางแผนฯ 
และงานคลังและพัสดุ 

งบประมาณในที่นี้นับรวมงบฯ
แผนดินและงบฯเงินทุนคณะ 

KQI 5.2 รอยละงบประมาณ (ยูนิต) ที่ประหยัดได 
(การใชสาธารณูปโภคเทียบในชวงเดียวกัน
ของแตละป) 

ประหยัดได 
17.07% 

ประหยัดได 
5% 

ประหยัดได 
53.52% 

ประหยัดได 
11.05% 

เพิ่มขึ้น  
6.58% 

ขอมูลจากสํานักบริหาร
ระบบกายภาพ  สํานักงาน
มหาวิทยาลัย 

ตั้งแต ต.ค. 50 - ก.ย. 51 ใชไฟฟา 
ลดลงประหยัดได 17.07%  เมื่อ
เทียบกับคาเฉลี่ยหนวยไฟฟาที่ใช
ตั้งแต ต.ค. 49 – ก.ย. 50 

KRI 5.1 งบบุคลากร / งบดําเนินการทั้งหมด 43,474,886 /  
29,913,813 บาท 

88 ลานบาท / 
36 ลานบาท 

65 ลานบาท / 
27 ลานบาท 

92 ลานบาท /
22 ลานบาท 

70 ลานบาท / 
20 ลานบาท 

แบบรายงานแผน / ผลการ
ใชจายเงินงบประมาณ 
2551 ของฝายวางแผนฯ
และงานคลังและพัสดุ 

คิดจากงบฯที่ใชจริง : 92,266,094 
บาท  งบฯบุคลากร = เงินเดือน 
+ คาจาง   งบฯดําเนินการในที่นี้
ไมนับรวมงบฯบุคลากรและงบฯ
ลงทุน 

 
สดมภที่ (9) คาขอมูลของปปจจุบัน คือ ฐานในการคิดหรือที่มาของคาตัวชี้วัดในรอบการรายงานปจจุบัน (สดมภที่ 3) 
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การรายงานรายละเอียดขอมูลตัวชี้วัดของหนวยงาน ปงบประมาณ 2551 
  กระบวนการสนับสนุน (Support Process) :  ฐานของบาน               ฐานที่ 6  การตรวจติดตามการปองกันและการรับมือ :  5 KQI  3 KRI 
 

คาตัวชี้วัด 

ใน 3 รอบรายงานในอดีต 

 
รหัส 

 
 

(1) 

 
รายการตัวชี้วัด 

 
 

(2) 

ในรอบการ
รายงานปจจุบัน 

(3) 

เปาหมาย 

 
(4) 

2550 
(5) 

2549 
(6) 

2548 
(7) 

ขอมูล/แหลงขอมูลที่ใช
ประกอบในการคํานวณคา

ตัวชี้วัด 
(8) 

 
คาขอมูลของปปจจุบัน 

 
 

(9) 
KQI 6.1 รอยละของหัวขอการปรับปรุงที่เกิดขึ้นจริง

ภายหลังการตรวจประเมิน 
80% 100% 100% 100% 70% ขอมูลจากทุกหนวยงานที่

ไดรับการตรวจคุณภาพ
ภายในตามระบบ CU-QA 
84 และตามเกณฑสกอ. 

หัวขอที่ยังไมไดรับการปรับปรุง 
1. สถานที่บริการวิชาการที่ไมเสีย 
    เงิน  
2. การประมวลผลขอมูลดิบเพื่อ 
    ความสะดวกในการตรวจสอบ 

KQI 6.2 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการและ 
บุคลากร 

3.68 3.75 3.22 3.45 ไมมีการ
ประเมิน 

ขอมูลจากฝายประกัน
คุณภาพ  ศูนยคอมพิวเตอร 
และศูนยบริการวิชาการ 

เฉลี่ยความพึงพอใจ 
จากฝายประกันคุณภาพ    2.00 
จากศูนยคอมพิวเตอร       4.19 
จากศูนยบริการวิชาการ    4.07 
จากศูนยการแปล              4.15 
จากศูนยสารนิเทศฯ          4.00 

KQI 6.3 จํานวนครั้งที่มีการตรวจคุณภาพภายใน / ป 
(อยางนอย 1 ครั้งในรอบป) 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง ขอมูลจากฝายประกัน
คุณภาพ 

ฝายประกันคุณภาพจัดการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายในเมื่อวันที่  
4 – 5 กันยายน 2551 
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คาตัวชี้วัด 

ใน 3 รอบรายงานในอดีต 

 
รหัส 

 
 

(1) 

 
รายการตัวชี้วัด 

 
 

(2) 

ในรอบการ
รายงานปจจุบัน 

(3) 

เปาหมาย 
 

(4) 
2550 
(5) 

2549 
(6) 

2548 
(7) 

ขอมูล/แหลงขอมูลที่ใช
ประกอบในการคํานวณคา

ตัวชี้วัด 
(8) 

 
คาขอมูลของปปจจุบัน 

 
 

(9) 
KQI 6.4 ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการสนองตอบตอขอ

รองเรียน (รายงานขอมูลระยะเวลาโดยเฉลี่ย
ของการสนองตอบ และระยะเวลาโดยเฉลี่ย
ของการสิ้นสุดการปฏิบัติการสนองตอบ) 

การสนองตอบ 
    =  6  วัน 
การปฏิบัติการ 
    =  14  วัน 

≤ 2 สัปดาห 
ทั้งสองกรณี 

เวลาเฉลี่ย =  
8.6 วัน 

ทั้งสองกรณี 

การสนองตอบ 
= 1 สัปดาห 
การปฏิบัติการ 

= 3 สัปดาห 

-  3 สัปดาห 
-  ไมมีขอมูล 

ขอมูลจากฝายประกัน
คุณภาพ 

ระยะเวลาการสนองตอบ 
   ต่ําสุด 5 วัน   สูงสุด 8 วัน 
ระยะเวลาการปฏิบัติการ 
   ต่ําสุด 1 วัน   สูงสุด 42 วัน 

KQI 6.5 จํานวนงานที่ไดรับการปรับปรุงกระบวน 
การภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

11 5 13 9 15 ขอมูลจากทุกหนวยงาน รวมจํานวนงานทั้งหมดที่ไดรับ
การปรับปรุง 11 งาน 
(ดูรายละเอียดในภาคผนวก) 

KRI 6.1 รอยละประเด็นความเสี่ยงในระดับสูงที่ยัง
ไมไดดําเนินการรับมือ 

0% 0% 0% 25% 12,5% แบบรายงานการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

ไมมีความเสี่ยงเรื่องใดที่ยังไมได
ดําเนินการรับมือ 

KRI 6.2 จํานวนผูมีสวนรวมในการตรวจติดตาม –
ปองกัน - รับมือ / จํานวนบุคลากรทั้งหมด 

64.82% 60% 57.72% 57% 60% ขอมูลจากฝายประกัน
คุณภาพ 

รวมจํานวนกรรมการกํากับดูแล
ชุดตางๆทั้งในระดับคณะและ
ระดับภาควิชา   

KRI 6.3 จํานวนขอรองเรียน – รองทุกขจากผูรับ 
บริการ / ป 

3 ฉบับ ≤ 5 ฉบับ 25 ฉบับ 15 ฉบับ 12 ฉบับ ขอมูลจากทุกหนวยงาน มีขอรองเรียนที่ไดรับจากตูรับ
ขอคิดเห็น/ขอรองเรียน จํานวน
ทั้งหมด  3  ฉบับ 

 
 

สดมภที่ (9) คาขอมูลของปปจจุบัน คือ ฐานในการคิดหรือที่มาของคาตัวชี้วัดในรอบการรายงานปจจุบัน (สดมภที่ 3) 
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3.2  การประเมินและวิเคราะหตนเอง 
  จากผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด CU-QA 84 Model : 4 เสา 6 ฐาน ท่ีกลาวมาในขอ 3.1 ขางตน เมื่อพิจารณา
เชิงเปรียบเทียบกับเปาหมายและผลการดําเนินงานในรอบ 3 ปท่ีผานมา พบวามีการดําเนินงานบางเรื่องท่ีนาสนใจ  
ควรแกการกลาวถึงดังตอไปนี้ 

3.2.1  ฐานที่ 1  การบริหารจัดการหนวยงาน  
 

แบบการประเมินวิเคราะหตามตัวชี้วัดเชิงเปรียบเทียบ 

ฐานที่ 1  การบริหารจัดการหนวยงาน 

ผูประเมิน
และ

วิเคราะห 

  - รองคณบดีฝายวางแผน  
    พัฒนาฯ 
  - รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ 

คาตัวชี้วัด 
ลําดับ
ตัวชี้วัด 

รายการตัวชี้วัดที่มีความแตกตางกับ 
คาเปาหมายหรือมีพฤติกรรมท่ีผิดปกติ 

เม่ือเทียบกับ 3 ปท่ีผานมา 

สถานะ เปาหมาย 
ปปจจุบัน 2550 2546 2548 

KQI 1.1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาขององคกร 

 80% 82.52% 74.7% 76.0% 82.0% 

บทประเมินและวิเคราะห 
 KQI 1.1 : ในปงบประมาณ 2551 คณะอักษรศาสตรสามารถดําเนินงานไดเปนผลสําเร็จสูงกวาเปาหมายที่
กําหนดไว รวมท้ังสูงกวาในรอบ 2 ปท่ีผานมา   จากรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (SDA) ของ
มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตรสามารถบรรลุเปาหมายในหลายกิจกรรมของภารกิจหลัก  เชน การพัฒนาดาน
บุคลากรทั้งอาจารยและนิสิต  การพัฒนาดานการวิจัย และการพัฒนาดานการบริการวิชาการ เปนตน   

         อาจารยระดับปริญญาเอกในป 2551 มีจํานวนเพิ่มข้ึน  4 คน 
         อาจารยท่ีไดรับแตงตั้งเปนศาสตราจารยมีจํานวนเพิ่มข้ึน  3 คน 
         อาจารยไดรับเชิญเปนวิทยากร/เขารวมการประชุม ณ ตางประเทศ  10 คน มากกวาในป 2550 (7 คน) 
         อาจารยเสนอผลงานวิจัย ณ ตางประเทศจํานวน  18 คน มากกวาในป 2550 (16 คน) 
         นิสิตเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมนานาชาติจํานวน  7 คน  (ไมมีในป 2550)  
         นิสิตไดทุนไปตางประเทศจํานวน  26 คน มากกวาในป 2550 (22 คน) 
         นิสิตไดรับรางวัลระดับชาติจํานวน  26 คน มากกวาในป 2550 (11 คน) 
         การบริการวิชาการแกบุคคลภายนอกมีรายไดเพิ่มข้ึนจากป 2550 คิดเปน 30% 
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  3.2.2 ฐานที่ 1  การบริหารจัดการหนวยงาน 
    ฐานที่ 3 การบริหารสินทรัพยและกายภาพ 
    ฐานที่ 4 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

แบบการประเมินวิเคราะหตามตัวชี้วัดเชิงเปรียบเทียบ 

                  ฐานที่ 1  การบริหารจัดการหนวยงาน 

                      ฐานที่ 3 การบริหารสินทรัพยและกายภาพ 
                      ฐานที่ 4 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผูประเมิน
และ

วิเคราะห 

 -  รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ 
   

คาตัวชี้วัด 
ลําดับ
ตัวชี้วัด 

รายการตัวชี้วัดที่มีความแตกตาง
กับคาเปาหมายหรือมีพฤติกรรมท่ี
ผิดปกติเม่ือเทียบกับ 3 ปท่ีผานมา 

สถานะ เปาหมาย 
ปปจจุบัน 2550 2549 2548 

KQI 1.4 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีมีตอการบริหาร
จัดการ 

 
 

 
3.75 

ไมมีการ
ประเมิน 

 
3.66 

 
3.66 

ไมมีการ
ประเมิน 

 
KQI 3.1 ระดับความพึงพอใจของ 

บุคลากรท่ีมีตอการบริหารสิน 
ทรัพยและกายภาพ 

 
 

 
3.75 

ไมมีการ
ประเมิน 

 
3.53 

 
3.53 

ไมมีการ
ประเมิน 

KQI 4.2 ระดับความพึงพอใจของ 
บุคลากรท่ีมีตอการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 
 

 
3.75 

ไมมีการ
ประเมิน 

 
3.56 

 
3.56 

ไมมีการ
ประเมิน 

บทประเมินและวิเคราะห 
 KQI 1.4, KQI 3.1, KQI 4.2  :  ในปงบประมาณ 2551 คณะอักษรศาสตรไมไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจ 

   ของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารจัดการ  การบริหารสินทรัพยและกายภาพ และการบริหารทรัพยากรบุคคล   คณะ 
   ไดจัดใหมีการประเมินผูบริหารระดับคณะและภาควิชาในประเด็นตางๆขางตนในชวงตอระหวางปงบประมาณ  
   2549-2550 ซึ่งเปนครั้งเดียวในรอบ 4 ปของผูบริหารชุดนี้   อยางไรก็ตาม ผลของการประเมินไมไดนํามาสูการ 
   พัฒนาแตอยางใด และพบวากอใหเกิดความขัดแยงในบางภาควิชาดวย  ผูบริหารคณะจึงไมเห็นประโยชนและมี 
   ดําริไมดําเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในป 2551 ซึ่งเปนปสุดทายของการบริหารงาน   อันที่จริง  
   ในระบบประกันคุณภาพ การประเมินผูบริหารเปนเรื่องท่ีควรกระทํา  แตท้ังนี้ เพื่อใหการประเมินเกิดผลตาม 
   เปาหมายและนําไปสูการพัฒนา ตองอาศัยวิสัยทัศนและความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของผูบริหารใน 
   ทุกระดับเปนสําคัญ   
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 3.2.3 ฐานที่ 3 การบริหารสินทรัพยและกายภาพ 

แบบการประเมินวิเคราะหตามตัวชี้วัดเชิงเปรียบเทียบ 
ฐานที่ 3  การบริหารสินทรัพยและกายภาพ 

ผูประเมิน 
และวิเคราะห 

-  รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ 
-  หัวหนางานคลังและพัสดุ 
-  เจาหนาที่วิเคราะหแผน 

คาตัวชี้วัด ลําดับ
ตัวชี้วัด 

รายการตัวช้ีวัดทีมี่ความแตกตาง
กับคาเปาหมายหรือมีพฤติกรรมที่
ผิดปกติเม่ือเทียบกับ 3 ปที่ผานมา 

สถานะ เปาหมาย 
ปปจจุบัน 2550 2549 2548 

KRI 3.1 มูลคาการซอมแซมสินทรัพย/
ป    งบจัดสรร : ใชจริง 

? 350,000 : 
300,000 
บาท 

388,000 : 
558,689 
บาท 

15,000 : 
13,926 
บาท 

350,900 :  
408,960 
บาท 

972,400 : 
1,162,057 
บาท 

บทประเมินและวิเคราะห 
 KRI 3.1 :  จากรายงานมูลคาการซอมแซมสินทรัพยในรอบปจจุบันและในรอบ 3 ปท่ีผานมาพบวาการใชจายจริง
มีแนวโนมสูงกวางบประมาณที่ตั้งไว   ในเรื่องนี้ฝายวางแผนฯไดใหคําอธิบายวาในการตั้งงบประมาณซอมแซม
สินทรัพย ตามปกติจะตั้งงบประมาณไมใหสูงเกินไป เนื่องจากอาจไมมีคาใชจายเกิดข้ึนจริงหรืออาจเกิดข้ึนจริง
เพียงเล็กนอย  เมื่อมีคาใชจายการซอมแซมสินทรัพยเกิดข้ึนสูงกวาท่ีตั้งงบประมาณไว งานคลังและพัสดุจะ
พิจารณาเกลี่ยงบประมาณในหมวดอื่นมาใชแทน   ในป 2551 คาใชจายในการซอมแซมสินทรัพยกระโดดสูงข้ึน
มากจากป 2550 เนื่องจากสินทรัพยหลายรายการโดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศในหองทํางานอาจารยและภาควิชา
จํานวนมากถึงระยะเวลาที่ตองมีการซอมแซม   แมวาฝายวางแผนฯไดคาดการณลวงหนาและตั้งงบประมาณไว
สูงข้ึนมากกวาป 2550 ก็ตาม ก็ยังไมเพียงพอกับคาใชจายจริง   เรื่องนี้จึงเปนขอมูลท่ีคณะตองนําไปพิจารณาใน
การตั้งงบประมาณครั้งตอไป 
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  3.2.4  ฐานที่ 5  การบริหารงบประมาณและการเงิน 
 

แบบการประเมินวิเคราะหตามตัวชี้วัดเชิงเปรียบเทียบ 

ฐานที่ 5  การบริหารงบประมาณและการเงิน 
ผูประเมินและ
วิเคราะห 

 -  รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ 
 -  หัวหนางานคลังและพัสดุ 
 

คาตัวชี้วัด 
ลําดับ
ตัวชี้วัด 

รายการตัวชี้วัดที่มีความแตกตาง
กับคาเปาหมายหรือมีพฤติกรรมท่ี
ผิดปกติเม่ือเทียบกับ 3 ปท่ีผานมา 

สถานะ เปาหมาย 
ปปจจุบัน 2550 2549 2548 

KQI 
5.2 

รอยละงบประมาณ (ยูนิต) ท่ี
ประหยัดได (การใช
สาธารณูปโภคเทียบในชวงเดียว 
กันของแตละป) 

 
 

ประหยัด
ได 

5.00% 

ประหยัดได 
17.07% 

ประหยัด
ได 

53.52% 

ประหยัด
ได 

11.05% 

เพิ่มข้ึน 
6.58% 

 
คาตัวชี้วัด 

ลําดับ
ตัวชี้วัด 

รายการตัวชี้วัดที่มีความแตกตาง
กับคาเปาหมายหรือมีพฤติกรรมท่ี
ผิดปกติเม่ือเทียบกับ 3 ปท่ีผานมา 

สถานะ เปาหมาย 
ปปจจุบัน 2550 2549 2548 

KRI 5.1 งบบุคลากร / งบดําเนินการ
ท้ังหมด 

? 88 ลาน / 
36 บาท 

43.4 ลาน / 
29.9 ลาน 

65 ลาน / 
27 ลาน 

92 ลาน / 
22 ลาน 

70 ลาน / 
20 ลาน 

บทประเมินและวิเคราะห 
 KQI 5.2 : คณะอักษรศาสตรสามารถประหยัดคาสาธารณูปโภคไดเพิ่มข้ึนจากปกอนติดตอกันเปนปท่ีสาม   ในป 

2550 ซึ่งมีการทุบตึกอักษรศาสตร 4 คาสาธารณูปโภคไดลดลงอยางชัดเจนจากป 2549 ถึง 53.52%  แตในป 2551 
คาสาธารณูปโภคยังลดต่ําลงไปอีกคิดเปน 17.07%  สาเหตุนาจะเปนผลตอเนื่องมาจากการทุบตึกอักษรศาสตร 4   
นอกจากนี้ มาตรการประหยัดไฟที่คณะกําหนดใชตั้งแตป 2549  เชน  กําหนดเวลาเปดเครื่องปรับอากาศอาคาร
มหาวชิราวุธเปน 9.00 น. และปดเวลา 16.00 น.  ปดการใหบริการในหลายหนวยงานในชวงพักเที่ยง เปนตน  ยังมี
การดําเนินการอยางเครงครัดจนเปนผลสําเร็จของคณะ   
 

 KRI 5.1 :  งบบุคลากรในป 2551 ท่ีใชจริงเปนจํานวนนอยกวาทุกปเมื่อเปรียบเทียบกับในรอบ 3 ปท่ีผานมา 
เนื่องจากในป 2551 มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
ท่ีเปลี่ยนสถานะมาจากขาราชการ รวมท้ังคาสอนพิเศษ คณะไดเบิกจากเงินอุดหนุนของมหาวิทยาลัย จึงทําให
คาใชจายสวนนี้ในงบบุคลากรของคณะลดลงไป   ผลการดําเนินงานในที่นี้จึงไมไดแสดงใหเห็นคาใชจายจริงของ
คณะในเรื่องบุคลากร 
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  3.2.5  ฐานที่ 6  การตรวจติดตาม การปองกัน และการรับมือ 
 

แบบการประเมินวิเคราะหตามตัวชี้วัดเชิงเปรียบเทียบ 

ฐานที่ 6  การตรวจติดตาม การปองกัน และการรับมือ 
ผูประเมินและ
วิเคราะห 

   -  รองคณบดีฝายวางแผน พัฒนาฯ 
   -  รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ 

คาตัวชี้วัด 
ลําดับ
ตัวชี้วัด 

รายการตัวชี้วัดที่มีความแตกตาง
กับคาเปาหมายหรือมีพฤติกรรมที่
ผิดปกติเม่ือเทียบกับ 3 ปท่ีผานมา 

สถานะ เปาหมาย 
ปปจจุบัน 2550 2549 2548 

KQI 
6.1 

รอยละของหัวขอการปรับปรุงท่ี
เกิดข้ึนจริงภายหลังการตรวจ
ประเมิน 

 
 

100% 80% 100% 100% 70% 

บทประเมินและวิเคราะห 
 KQI 6.1 :  ในการตรวจคุณภาพภายในแบบบูรณาการตามตัวช้ีวัดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) และของระบบคุณภาพ CU-QA 84 ประจําป 2551 เมื่อวันที่ 4 - 5 กันยายน 2551 นั้น คณะกรรมการผูตรวจ
ไดใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลายขอซึ่งสวนใหญหนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนินการแกไขและแจงผลมายัง
ฝายประกันคุณภาพแลว  ขอเสนอแนะที่ยังไมไดรับการแกไขมีอยู 2 ขอไดแก 1)  คณะควรหาสถานที่บริการ
วิชาการที่ไมตองเสียคาใชจาย   ขอนี้เปนปญหาของคณะเกี่ยวกับการขาดแคลนหองเรียนในชวงเวลานี้และราคา
หองเรียนในอาคารบรมราชกุมารีไดปรับสูงข้ึนมาก  เมื่ออาคารเรียนหลังใหม “มหาจักรีสิรินธร” ของคณะ
กอสรางเสร็จ  ปญหานี้นาจะหมดไป   2)  การประมวลผลขอมูลดิบเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ   หลาย
หนวยงานไดดําเนินการแกไขในเรื่องนี้แลว แตหลายหนวยงานยังไมไดดําเนินการทั้งหนวยงานในสํานักงาน
เลขานุการคณะและหนวยงานที่เปนภาควิชา   เรื่องนี้เปนปญหามานานนับตั้งแตมีการดําเนินการเรื่องประกัน
คุณภาพ  ผูบริหารคณะยังไมสามารถโนมนาวใหทุกหนวยงานจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและประมวลผลขอมูล
เพื่อใชในการวางแผนพัฒนาหนวยงาน  แมวาไดกําหนดใหมีรองคณบดีฝายประกันคุณภาพเพื่อดูแลในเรื่องนี้แลว
ก็ตาม 
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 3.2.6 เสาท่ี 4  การบริการวิชาการ 
 

แบบการประเมินวิเคราะหตามตัวชี้วัดเชิงเปรียบเทียบ 
เสาที่ 4  การบริการวิชาการ 

ผูประเมิน
และ

วิเคราะห 

  -  รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ 
  -  ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 
 

คาตัวชี้วัด 
ลําดับ
ตัวชี้วัด 

รายการตัวชี้วัดที่มีความแตกตาง
กับคาเปาหมายหรือมีพฤติกรรม

ท่ีผิดปกติเม่ือเทียบกับ 3 ป 
ท่ีผานมา 

สถานะ เปาหมาย 
ปปจจุบัน 2550 2549 2548 

KQI 
Sa10 

รายรับ / ป 
(ยังไมไดหักเงนิเดือนและ
คาจางบุคลากร) 

 
 

13  
ลานบาท 

17.6  
ลานบาท 

12.3  
ลานบาท 

5.3  
ลานบาท 

ไมมี
ขอมูล 

บทประเมินและวิเคราะห 
 KQI Sa 10 :  การบริการวิชาการเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของคณะที่มีการพัฒนาอยางโดดเดน  รายรับท่ีแสดง  

   ณ ท่ีนี้เปนรายรับรวมของหนวยบริการงานแปลและศูนยบริการวิชาการ   นับตั้งแตศูนยบริการวิชาการไดกอตั้งข้ึน 
   อยางเปนทางการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549  การจัดอบรมทางวิชาการแกบุคคลภายนอกมีการพัฒนาขึ้นอยางชัดเจน  
   โดยเฉพาะการดําเนินงานที่เปนระบบซึ่งทําใหสามารถแสดงขอมูลตามตัวช้ีวัดไดทุกขอ  การมีแผนงานบริการ 
   วิชาการลวงหนารายป และการประชาสัมพันธท่ีกวางขวาง ทําใหผูสนใจทราบลวงหนาและวางแผนการพัฒนา 
   ตนเองไดอักษรศาสตรได  รายรับในสวนของศูนยบริการวิชาการจึงเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง   ในสวนของหนวย 
   บริการงานแปลของศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติซึ่งใหบริการมากวา 10 ปนั้น มีช่ือเสียงเปนที่รูจักกัน 
   มานาน  ในการแสดงขอมูลในที่นี้นับการใหบริการงานแปลทั้งหมดเปน 1 โครงการ  หากนับจํานวนชิ้นงานแปล 
   ท่ีดําเนินการ พบวาในปงบประมาณ 2551 มีงานแปลที่ใหบริการท้ังหมด 1,530 ช้ินงาน มากกวาในป 2550 ซึ่งมี  
   1,335 ช้ินงาน แมวารายรับไมไดสูงกวาก็ตาม   จํานวนงานแปลที่เพิ่มข้ึนหมายถึงผูมาขอรับบริการเพิ่มข้ึน  แสดง 
   ใหเห็นถึงช่ือเสียงของหนวยงานและการเปนที่ยอมรับจากสังคมภายนอก   
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3.3  สรุปผลสมัฤทธิ์  จุดเดน  จุดท่ีควรพัฒนา และวิธีปฏบิัติท่ีด ี   
  จากรายงานขางตน สรุปผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการดานคุณภาพตามตัวช้ีวัดไดดังนี้ 

  3.3.1  จุดเดน 
   (1)  ในปงบประมาณ 2551 คณะอักษรศาสตรสามารถดําเนนิการตามแผนพัฒนาไดสําเร็จถึง 82.25% เกิน
เปาหมายที่กําหนดไวคือ 80%   กิจกรรมในภารกิจหลักที่บรรลุเปาหมายมีหลายกิจกรรม  เชน  การพัฒนาบุคลากร
โดยเฉพาะอาจารยและนิสิต  การเผยแพรผลงานวิจัย ณ ตางประเทศ  การบริการวิชาการ 
   (2)  การพัฒนาที่ถือไดวาโดดเดนที่สุดและเปนความภาคภูมิใจของคณะคือ การพัฒนาดานบุคลากร   ใน
ปงบประมาณ 2551 อาจารยของคณะไดรับแตงตั้งเปนศาสตราจารย 3 คน  อาจารยจบการศึกษาระดับปริญญาเอก 4 
คน  อาจารยไดรับทุนไปศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ 1 คน และอาจารยไดรับรางวัลตางๆจากหนวยงาน
ภายนอก ไดแก  รางวัลนักวจิัยยอดเยี่ยม สาขาปรัชญา ของสภาวิจัยแหงชาติ 1 คน  รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สาขา
ภาษาศาสตร ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 คน  รางวัลศาสตราจารยกุหลาบ มัลลิกะมาส ของ
สมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทย 1 คน และรางวัล “เสาเสมาธรรมจักร” ของกรมการศาสนา  กระทรวง
วัฒนธรรม 1 คน   นอกจากอาจารยแลว นิสิตของคณะทุกระดับจํานวนมากขึ้นกวาป 2550 ไดรับรางวัลระดับชาติ  
ไดรับทุนไปตางประเทศ  รวมท้ังไดเสนอผลงานวิจัย ณ ตางประเทศซึ่งไมเคยมีมากอน    
   (3)  ในปงบประมาณ 2551 คณะอักษรศาสตรไดดําเนินการครบกระบวนการประกันคุณภาพในระบบ
คุณภาพ CU-QA 84  กลาวคือ  คณะไดดําเนินการตรวจติดตามครบทุกองคประกอบทั้ง 4 เสา 6 ฐานภายในกําหนด 
เวลา 3 ปท่ีสวนประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยไดกําหนดไว โดยเริ่มตั้งแตปงบประมาณ 2549 ซึ่งเปนปแรกที่ใช
ระบบคุณภาพ CU-QA 84 แบบ 4 เสา 6 ฐานในมหาวิทยาลัย   ในป 2551 คณะไดเริ่มการตรวจหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตรโดยใชตัวช้ีวัดของระบบคุณภาพ CU-CQA  และเริ่มการประเมินตนเองในโครงการวิจัย
ใหญ 2 โครงการโดยใชตัวช้ีวัดของระบบคุณภาพ CU-RQA 
   (4)  ภารกิจดานการบริการวิชาการของคณะมีพัฒนาการอยางตอเนื่องท่ีชัดเจน สามารถเปนแหลงรายได
ใหคณะ   หนวยงานบริการวิชาการที่สําคัญไดแก  ศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ และศูนยบริการวิชา 
การซึ่งดูแลจัดการอบรมทั้งระดับชาติและนานาชาติแกบุคคลภายนอกและเพิ่งกอตั้งเปนทางการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 
2549   ในป 2551 รายรับรวม/ป (ยังไมไดหักคาใชจาย) ของทั้งสองศูนยเพิ่มข้ึนจากป 2550 เทากับ 30%   ศูนยการ
แปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งใหบริการงานแปลมากวา 10 ป มีผลงานแปลในทุกภาษาที่มีการเรียนการสอน
ท่ีคณะอักษรศาสตร  มีช่ือเสียงและไดรับการยอมรับทั้งจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน ท้ังในประเทศและตาง 
ประเทศ   ในปงบประมาณ 2551 หนวยงานภายนอกที่มีขอตกลง/ความรวมมือ กับคณะอักษรศาสตรดานการบริการ
วิชาการมีจํานวน 11 หนวยงาน ดังนี้ 
      - กระทรวงการตางประเทศ 
      - สํานักภาษาตางประเทศ  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
      - การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
      - ธนาคารแหงประเทศไทย 
      - สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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      - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
      - บริษัท อมรินทร พรินติ้ง แอนด พับบลิชช่ิง จํากัด (มหาชน) 
      - บริษัท รอยัล แลปดารี จํากัด 
      - มหาวิทยาลัยเกยีวโต  ประเทศญี่ปุน 
      - มหาวิทยาลัยไดโตบุงกะ  ประเทศญี่ปุน 
      - มหาวิทยาลัยอนิสบรูก (Innsbruck)  ประเทศออสเตรยี                     

  3.3.2  จุดท่ีควรพัฒนา   
   (1)  ผูบริหารคณะควรจัดใหมีการประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรในดานตางๆ ตามขอกําหนดใน
ระบบคุณภาพในระยะเวลาที่เหมาะสม และนําผลการประเมินมาใชประโยชนในการพัฒนา   นอกเหนือจากการ
ประเมินผูบริหารแลว ทุกหนวยงานที่ใหบริการซึ่งรวมทั้งภาควิชา ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ
อยางเปนระบบ และนําผลการประเมินมาพิจารณาเพื่อใหเกิดการพัฒนาหนวยงานอยางเปนรูปธรรม 
   (2)  หลายหนวยงานในคณะยังมีปญหาในการรวบรวมขอมลูตามตัวช้ีวัด  เมื่อตองแสดงผลการดําเนิน 
งานในเวลาที่มีการตรวจติดตาม  ตรวจประเมิน หรือมกีารทํารายงานคุณภาพ จึงเกิดความยุงยากและเกิดปญหาหลาย
อยาง  เชน  ขอมูลไดไมครบ  ขอมูลไมสอดคลองกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ  รายงานมีความลาชา  เปนตน   ท่ี
ผานมา ฝายประกันคุณภาพของคณะไดจัดการประชุมหลายครั้งเพื่อช้ีแจงตวัช้ีวัดคุณภาพของมหาวิทยาลัยและของ
หนวยงานภายนอกไดแก สกอ. และสมศ. ท่ีดูแลการตรวจประเมินคุณภาพ เพื่อใหทุกหนวยงานจัดเก็บขอมูลให
สอดคลอง แตยงัไมประสบผลสําเร็จ 
   (3)  เจาหนาท่ีสายสนับสนุนของคณะซึ่งมีหนาท่ีใหบริการควรไดรับการพัฒนาอยางสม่ําเสมอเพื่อให
ไดรับความรูความคิดท่ีทันสมัย สามารถนํามาพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนได   บาง
หนวยงานไมมแีผนพัฒนาและไมรูจักการทําแผนพัฒนา  เนนแตการทํางานประจํา  ไมมีการประชุมรวมกันใน
หนวยงานเพือ่ประเมินผลการทํางานและพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงระบบงานหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานเพื่อให
การบริการรวดเร็วข้ึน   นอกจากนี้ เจาหนาท่ียงัขาดการติดตอประสานงานกันอยางเพียงพอ ทําใหไมไดรับขอมูลท่ี 
เกี่ยวของจากหนวยงานอื่น  ขอมูลท่ีแสดงจึงไมสมบูรณและไมมีการประมวลผล    

  3.3.3  วิธีปฏิบตัิท่ีด ี
   สืบเนื่องจากจุดท่ีควรพัฒนาในขอ (3) ขางตน ผูบริหารคณะตระหนักดีถึงปญหาที่มีอยูในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีสายสนับสนุน  ดวยเหตุนี้ในปงบประมาณ 2551 เมื่อมหาวิทยาลัยมีโครงการ DD : Diagnosis & 
Development Project เพื่อตอบสนองตอวิสัยทัศนจุฬาฯ 100 ปประการหนึ่งคือ “จุฬาฯมีบุคลากรสายสนับสนุนและ
ระบบบริหารท่ีเกื้อหนุนตอการเปนชุมชนวิชาการ”  คณะอักษรศาสตรจึงเขารวมโครงการนี้โดยเสนอโครงการวิจยั
เรื่อง “การพัฒนาตนแบบสํานักงานเลขานุการ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” เพื่อศึกษารูปแบบและ
พัฒนาสํานักงานเลขานุการคณะเพื่อใหเกิดระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคลองกบัวิสัยทัศน
ของมหาวิทยาลัย   ในการนี้คณะไดขอความอนุเคราะหทีมงานวิจัยจากคณะรัฐศาสตร จุฬาฯ มารวมเปนผูดําเนิน 
การวิจัย     
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บทที่ 4  
การพัฒนาคุณภาพของคณะอักษรศาสตรในปถัดไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 สรุปขอเสนอแนะที่ไดรับจากการตรวจติดตามและตรวจประเมิน 
4.2  การกําหนดเปาหมาย สําหรับแตละตัวชี้วัดในปถัดไป 
4.3  แนวทางการพัฒนาปรับปรุง และตัวชี้วัดของคณะอักษรศาสตร 
4.4  ความตองการการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย และเหตุผลความจําเปน 

 



 



 

4.1   สรุปขอเสนอแนะที่ไดรับจากการตรวจติดตามและตรวจประเมิน 
  คณะอักษรศาสตรไดดําเนินการตรวจคุณภาพภายในโดยรวม 1 ครั้งในรอบป 2551  เปนการตรวจแบบบูรณาการ กลาวคือ  ตรวจติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆใน
คณะตามตัวชี้วัดของระบบคุณภาพ CU-QA 84 และตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวชี้วัดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   นอกจากนี้ ยังมีการตรวจหลักสูตรตาม
ตัวชี้วัดของ CU-CQA และตรวจงานวิจัยตามตัวชี้วัดของ CU-RQA   

 

สรุปภาพรวมของการตรวจประจําป 2551 
 

วันที่ตรวจ ลักษณะคณะผูตรวจ ประเภท สาระสําคัญที่ตรวจ ผูรับการตรวจ ผลสรุปการตรวจ 

4 กันยายน 
2551 

คณะผูตรวจประกอบดวยคณะ 
กรรมการจํานวน 4 คนซึ่ง
คณบดีเปนผูแตงตั้งโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรม 
การอํานวยการการประกัน
คุณภาพคณะอักษรศาสตร 
ในจํานวนกรรมการทั้งหมด มี
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกคณะ 
2 คน  
(ดูรายชื่อคณะกรรมการผูตรวจ
ในภาคผนวก) 

A3 
การตรวจ 
ประเมิน 

A4 
การตรวจ 
สอบ 

ตรวจประเมินผลการดําเนิน 
งานในปการศึกษา 2550 ตาม
ตัวชี้วัดในองคประกอบคุณ 
ภาพของสกอ. และตรวจสอบ
ขอมูลหลักฐานการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
  

- ผูบริหารคณะ  
- หัวหนาหนวยงาน 
  ในสํานักงาน  
  เลขานุการคณะ 
 

(ดูผลสรุปการประเมินคณะอักษรศาสตร หนา       ) 
ขอเสนอแนะ   คณะอักษรศาสตรควรปรับวิธีการดําเนินการประกัน
คุณภาพ  ดังนี้ 
     1.  ตองมีทีมงานรับผิดชอบเรื่องนี้อยางตอเนื่อง 
     2.  ตองสรางระบบจัดเก็บขอมูลของภาควิชาและของคณะ  ทั้งนี้
เพราะขอมูลบางอยางคณะจัดเก็บเองไดโดยตรง  บางอยางคณะตอง
ประมวลจากขอมูลที่ภาควิชาสงให  หากภาควิชาไมรวบรวมจัดสงใหจะ
ทําใหขอมูลในภาพรวมตกหลนไปได 
     3.  ควรมีการประมวลผลขอมูลดิบเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ 
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วันที่ตรวจ ลักษณะคณะผูตรวจ ประเภท สาระสําคัญที่ตรวจ ผูรับการตรวจ ผลสรุปการตรวจ 

5 กันยายน 
2551 

กําหนดการตรวจแบบ P2   
คณะผูตรวจเปนชุดเดียวกับ
ผูตรวจประเมินในวันที่ 4 
กันยายน 2551 ประกอบดวย
คณะกรรมการจํานวน 4 คนซึ่ง
คณบดีเปนผูแตงตั้งโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรม 
การอํานวยการการประกัน
คุณภาพคณะอักษรศาสตร 
ในจํานวนกรรมการทั้งหมด มี
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกคณะ 
2 คน  
(ดูรายชื่อคณะกรรมการผูตรวจ
ในภาคผนวก) 

A1 
การตรวจ
ติดตาม 

ตรวจติดตามผลการดําเนิน 
งานตามตัวชี้วัดของระบบ
คุณภาพ CU-QA 84  ใน 2 
ฐาน ไดแก 

• ฐานที่ 5 การบริหารงบ  
   ประมาณและการเงิน  

• ฐานที่ 6 การตรวจติดตาม  
   การปองกัน และการรับมือ 
และ 1 เสา  ไดแก 

• เสาที่ 4 การบริการวิชาการ 
 

- รองคณบดีฝายวาง  
  แผน พัฒนา และ 
  บริการวิชาการ 
- รองคณบดีฝาย 
  ประกันคุณภาพ 
- ผูอํานวยการศนูยการ 
  แปลและการลาม 
  เฉลิมพระเกียรติ 
- ผูอํานวยการศนูย   
  บริการวิชาการ 
- หัวหนาและเจาหนาที่ 
  หนวยงานคลังและ 
  พัสดุ 
- เจาหนาที่วิเคราะห 
  แผน 

ขอเสนอแนะ    
1. คณะควรจัดหาสถานที่บริการวิชาการที่ไมตองเสียคาใชจาย 

 

หมายเหตุ : A0 = ตรวจเยี่ยม   A1 = ตรวจติดตาม  A2 = ตรวจรับรอง   A3 = ตรวจประเมิน  A4 = ตรวจสอบ และ A5 = ตรวจอื่นๆ 
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ตารางที่ 1  ผลการประเมินของคณะอักษรศาสตร ตามองคประกอบคณุภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ประจําปการศึกษา 2550 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลีย่ (ต่ําสุด = 1  สูงสุด = 3) ผลการประเมิน หมายเหตุ 
  Input Process Output รวม      <= 1.50   ยังไมไดคุณภาพ 

1.51– 2.00  ระดับพอใช 
2.01– 2.50  ระดับด ี

2.51-- 3.00  ระดับดีมาก 

  

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค     
                             และแผนการดําเนินการ 

- 3.00 2.00 2.50 ระดับดี   

องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 1.50 2.80 3.00 2.46 ระดับดี   

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา - 3.00 - 3.00 ระดับดีมาก   

องคประกอบที่ 4  การวิจัย 3.00 3.00 3.00 3.00 ระดับดีมาก   

องคประกอบที่ 5  การบริการวชิาการแกสังคม 3.00 3.00 1.50 2.25 ระดับดี   

องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - 3.00 - 3.00 ระดับดีมาก   

องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 3.00 2.00 2.67 2.33 ระดับดี   

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ - 1.50 - 1.50 ยังไมไดคุณภาพ   

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกัน              
                             คุณภาพ 

- 2.00 3.00 2.33 ระดับดี   

เฉลีย่รวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 2.14 2.48 2.62 2.46 ระดับดี   

ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดี ระดับดีมาก       
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ตารางที่ 2  ผลการประเมินของคณะอักษรศาสตร ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  ประจําปการศึกษา 2550 
มาตรฐานการอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลีย่ (ต่ําสุด = 1  สูงสุด = 3) ผลการประเมิน หมายเหตุ 

  Input Process Output รวม       <=1.50   ยังไมไดคุณภาพ 
1.51– 2.00  ระดับพอใช 
2.01– 2.50  ระดับดี 
2.51-- 3.00  ระดับดีมาก 

  

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต - - 3.00 3.00 ระดับดีมาก   
2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 
    อุดมศึกษา 

            

ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาล 
    ของการบริหารการอุดมศกึษา 

3.00 2.20 2.60 2.38 ระดับด ี   

ข. มาตรฐานดานพันธกิจ 
    ของการบริหารการอุดมศกึษา 

2.00 2.89 2.25 2.47 ระดับด ี   

3. มาตรฐานดานการสรางและ 
    พัฒนาสังคมฐานความรูและ 
    สังคมแหงการเรียนรู 

- 2.00 - 2.00 ระดับพอใช   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชีข้องทุกมาตรฐาน 2.14 2.48 2.62 2.46 ระดับด ี   

ผลการประเมิน ระดับด ี ระดับด ี ระดับดีมาก       
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ตารางที่ 3  ผลการประเมินของคณะอักษรศาสตร ตามมุมมองดานการบริหารจัดการ  ประจําปการศึกษา 2550 
มุมมองดานการบริหารจัดการ คะแนนการประเมินเฉลีย่ (ต่ําสุด = 1  สูงสุด = 3) ผลการประเมิน หมายเหตุ 

  Input Process Output รวม       <=1.50   ยังไมไดคุณภาพ 
1.51– 2.00  ระดับพอใช 
2.01– 2.50  ระดับดี 
2.51-- 3.00  ระดับดีมาก 

  

ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย 2.00 2.67 2.43 2.47 ระดับด ี   
ดานกระบวนการภายใน 2.00 2.57 2.67 2.55 ระดับดีมาก   
ดานการเงนิ 3.00 1.50 - 2.00 ระดับพอใช   
ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม 2.00 2.50 3.00 2.50 ระดับด ี   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชีข้องทุกมุมมอง 2.14 2.48 2.62 2.46 ระดับด ี   

ผลการประเมิน ระดับด ี ระดับด ี ระดับดีมาก       
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4.2   การกําหนดเปาหมายสาํหรับแตละตัวชี้วัดในปถัดไป 
  การกําหนดเปาหมายตัวช้ีวัดไดเนนงานประจําเปนหลัก   การกําหนดเปาหมายไดกระทําใน 2 ทิศทาง ดังนี้ 
   ทิศทาง Top-Down สําหรับตัวช้ีวัดในกระบวนการสนับสนุน (ฐานบาน)   ผูบริหารคณะที่ดูแลตัวช้ีวัดท่ี
เกี่ยวของเปนผูกําหนดโดยพิจารณาขอมูลกอนหนานี้ท้ังหมดประกอบการกําหนด  
   ทิศทาง Bottom-Up สําหรับตัวช้ีวัดในกระบวนการหลัก (เสาบาน) เฉพาะในเสาที่ 3 ภารกิจดานการ
บริการและสนับสนุน และเสาที่ 4 ภารกิจดานการบริการวิชาการ   แตละหนวยงานที่เกี่ยวของเปนผูกําหนดเปา 
หมายในเบื้องตนเพื่อใหผูบริหารคณะพิจารณากําหนดเปาหมายโดยรวมสุดทาย  
 

เปาหมายภาพรวมการดําเนินการตามตัวช้ีวัดสําหรับกระบวนการสนับสนุน : ฐานบาน ในปงบประมาณ 2551 
 

ฐานที่ 1  การบริหารจัดการหนวยงาน : 5 KQI   1 KRI เปา 
KQI 1.1  ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนพัฒนาขององคกร ≥ 80% 
KQI 1.2  จํานวนงานที่ไดรับการปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 5 งาน 
KQI 1.3  จํานวนชั่วโมงการฝกอบรมของผูบริหาร / ป ≥ 35 ช่ัวโมง 
KQI 1.4  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารจัดการ 3.75 
KQI 1.5  การมีแผนการปรับปรุงระบบงานภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มี 
KRI 1.1  จํานวนครั้งที่มีการรายงานเหตุการณที่ไมปกติที่เกิดจากความบกพรองของการบริหาร  
               จัดการ 

2 

ฐานที่ 2  การบริหารขอมูล  สารสนเทศ และความรู เปา 
KQI 2.1  งบประมาณดาน IT   Hardware : Humanware : Software : งบประมาณทั้งหมด 0.5 : 1.0 : 0 : 

100 ลานบาท 
KQI 2.2  รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารและถายทอดความรูภายในองคกร 80% 
KQI 2.3  จํานวนคอมพิวเตอร : จํานวนบุคลากรประจําสายวิชาการ : จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน  180 : 200 : 120 
KRI 2.1  จํานวนครั้งที่ระบบ IT เสียฉุกเฉิน ≤ 5 ครั้ง 

ฐานที่ 3  การบริหารสินทรัพยและกายภาพ เปา 
KQI 3.1  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารสินทรัพยและกายภาพ    3.75 
KRI 3.1  มูลคาการซอมแซมสินทรัพย / ป ≤ 100,000 บาท 

ฐานที่ 4  การบริหารทรัพยากรบุคคล เปา 
KQI 4.1  รอยละงบประมาณพัฒนาบุคลากร / งบประมาณทั้งหมด ≥ 1.00% 
KQI 4.2  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอระบบบริหาร (ทรัพยากรบุคคล) 3.75 
KQI 4.3  รอยละบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู / ทักษะ ≥ 90% 
KRI 4.1  อัตราการลาออกของบุคลากร ≤ 5% 
KRI 4.2  อัตราการขาดงานของบุคลากร 0% 
KRI 4.3  จํานวนขอรองทุกข – รองเรียนจากบุคลากร / ป   ≤ 5 ฉบับ 
 

154



 149 

ฐานที่ 5  การบริหารงบประมาณและการเงิน เปา 
KQI 5.1  สัดสวนของงบประมาณ ขอใช : จัดสรร : ใชจริง 160 : 130 :100  
KQI 5.2  รอยละงบประมาณ (ยูนิต) ที่ประหยัดได (การใชสาธารณูปโภคเทียบในชวงเดียวกันของ
แตละป)   

≥ 5% 

KRI 5.1  งบบุคลากร / งบดําเนินการทั้งหมด 70 / 30 ลานบาท 
ฐานที ่6  การตรวจติดตามการปองกันและรับมือ เปา 

KQI 6.1  รอยละของหัวขอการปรับปรุงที่เกิดขึ้นจริงภายหลังการตรวจประเมิน 100 % 
KQI 6.2  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการและบคุลากร  3.75 
KQI 6.3  จํานวนครั้งที่มีการตรวจคุณภาพภายใน 1 คร้ัง 
KQI 6.4  ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการสนองตอบตอขอรองเรียน                ≤ 2 สัปดาห 
KQI 6.5  จํานวนงานทีไ่ดรับการปรบัปรุงกระบวนการภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 5 งาน 
KRI 6.1  รอยละประเด็นความเสี่ยงในระดับสูงที่ยังไมไดดําเนินการรบัมือ 0% 
KRI 6.2  จํานวนผูมีสวนรวมในการตรวจติดตาม ปองกัน รับมอื / จาํนวนบุคลากรทั้งหมด  90% 
KRI 6.3  จํานวนขอรองเรียน-รองทุกขจากผูรับบริการ / ป  ≤ 5 ฉบับ 

 
 
 

เปาหมายประจําปงบประมาณ 2551 สวนกระบวนการหลัก (เสาบาน) : ภารกิจดานการบริการและสนับสนุน 
 

ตัวชี้วัดคุณภาพ (KQI) และตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) 

No. 15 KQI เปา No. 8 KRI เปา 
KQI 
Ss1 

จํานวนผูรับบริการที่แสดงความ
ประทับใจในบริการ / จํานวนแบบ
ประเมินทั้งหมด 

80.00% KRI 
Ss1 

รอยละของผูรับบริการที่ไดรับผล
จากความผิดพลาดของการ
ใหบริการ 

0% 

KQI 
Ss2 

จํานวนครั้งในการเขาเยี่ยมชมดูงานจาก
หนวยงานภายนอก 

15 KRI 
Ss2 

รอยละจํานวนครั้งขอผิดพลาดใน
การใหบริการ / จํานวนการ
ใหบริการทั้งหมด 

0% 

KQI 
Ss3 

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มี
ตอการใหบริการ 

3.75 KRI 
Ss3 

รอยละของกรณีปญหา ขอรอง 
เรียน/การรองขอของผูรับบริการที่
ตองแกไขซ้ํา / ปญหาที่ตองแกไข
ทั้งหมด 

0% 

KQI 
Ss4 

จํานวนงาน/กิจกรรม ที่มีรอบระยะเวลา
ในการใหบริการที่ลดลง 

2 งาน KRI 
Ss4 

รอยละของกรณีปญหา ขอรอง 
เรียน/การรองขอของผูรับบริการที่
ยังไมไดรับการแกไข / ปญหาที่ตอง
แกไขทั้งหมด 

0% 

KQI 
Ss5 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการตอบสนองตอการ
รองขอ  คํารอง ขอเสนอแนะ 

1 
สัปดาห 

KRI 
Ss5 

จํานวนครั้งที่ผูรับบริการรองทุกข-
รองเรียน 

≥ 5 ครั้ง 
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ตัวชี้วัดคุณภาพ (KQI) และตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) 

No. 15 KQI เปา No. 8 KRI เปา 
KQI 
Ss6 

จํานวนงาน/กิจกรรม ที่มีขั้นตอนการ
ใหบริการที่ลดลง 

2 งาน KRI 
Ss6 

จํานวนครั้งความบกพรองที่พบจาก
การสุมตรวจ 

0 

KQI 
Ss7 

จํานวนขั้นตอนและ/หรือกฎ และ/หรือ
ระเบียบที่ปรับปรุงเพื่อเพิ่มคุณภาพการ
ใหบริการ 

1 เรื่อง KRI 
Ss7 

จํานวนครั้งที่ไมสามารถใหบริการ
ไดตามที่กําหนดไว 

0 

KQI 
Ss8 

จํานวนรูปแบบ - ประเภทบริการใหมๆ 1 เรื่อง KRI 
Ss8 

จํานวนครั้งที่เกิดการรองเรียนเรื่อง
การไมไดรับขอมูลขาวสาร 

0 

KQI 
Ss9 

จํานวนชองทางในการใหบริการ 6 
ชองทาง 

   

KQI 
Ss10 

รอยละการใหบริการ on line / การ
บริการทั้งหมด 

20%    

KQI 
Ss11 

รอยละการใหบริการ self-service / การ
บริการทั้งหมด 

80%    

KQI 
Ss12 

รอยละการใหบริการ one stop service / 
การบริการทั้งหมด 

0%    

KQI 
Ss13 

จํานวนครั้งและ/หรือชองทาง และ/หรือ
วิธีการใหมในการสื่อสารใหขอมูลแก
ผูรับบริการ 

2    

KQI 
Ss14 

รอยละการลดลงของการใชเอกสารของ
ผูรับบริการ 

10%    

KQI 
Ss15 

จํานวนกิจกรรมที่มีการใชเอกสารของ
ผูรับบริการลดลง 

1 
กิจกรรม 
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เปาหมายประจําปงบประมาณ 2550 สวนกระบวนการหลัก (เสาบาน) : ภารกิจดานการบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดคุณภาพ (KQI) และตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) 

No. 20 KQI เปา No. 4 KRI เปา 
KQI 
Sa1 

จํานวนการบริการวิชาการที่แลวเสร็จ     
(ระดับชาติ-ระดับนานาชาติ) / จํานวน
บริการทั้งหมด  

40  
(34-6) /  

45 

KRI 
Sa1 

จํานวนงานบริการฯ ที่มีรายจายเหนือ
รายได/จํานวนโครงการทั้งหมด         

0% 

KQI 
Sa2 

จํานวนการบริการที่สนองตอบตอความ
ตองการของสังคมในรอบป / จํานวน
บริการทั้งหมดในรอบป 

100% KRI 
Sa2 

จํานวนผูรับบริการระดับองคกรที่ไม
กลับ มาใชบริการอีกในชวง 5 ป / 
จํานวนทั้งหมด 

5% 

KQI 
Sa3 

จํานวนการบริการที่มีความรวมมือกับ
หนวยงาน–องคกรในระดับชาติ / จํานวน
บริการทั้งหมด 

15 / 40 
 

KRI 
Sa3 

จํานวนครั้งที่ถูกรองเรียน และ/หรือ
ดําเนินคดีทางกฎหมาย / จํานวน
ทั้งหมด 

0 

KQI 
Sa4 

จํานวนขอตกลง-ความรวมมือ / ป 15 KRI 
Sa4 

จํานวนครั้งที่ใหขอมูลทางวิชาการ
ผิดพลาด / ป 

0 

KQI 
Sa5 

จํานวนหนวยงานที่มาเยี่ยมชมดูงาน /ป 15    

KQI 
Sa6 

จํานวนรางวัลที่ไดรับ / ป 0    

KQI 
Sa7 

ระดับคะแนนจากผลการรับรูเชิงบวก
ของผูรับบริการ-สังคมที่มีตอหนวยงาน 

 4.0 
 

   

KQI 
Sa8 

เปอรเซ็นตการดําเนินการใหบรรลุตาม
แผนการสื่อสารการตลาดแบบประสม
ประสาน 

75%    

KQI 
Sa9 

คาใชจายตอจํานวนบุคลากรประจํา  
(บาท/คน) 

 140,000 
 

   

KQI 
Sa10 

รายรับ / ป  13  
ลานบาท 

   

KQI 
Sa11 

รายรับตอจํานวนบุคลากรประจํา  
(บาท/คน) 

400,000 
 

   

KQI 
Sa12 

จํานวนผูรับบริการ  
(จํานวนคน/ป) 

5,000    

KQI 
Sa13 

จํานวนผูรับบริการที่กลับมาใชบริการซ้ํา / 
จํานวนทั้งหมด 

30%    

KQI 
Sa14 

จํานวนการบริการที่สามารถสงมอบได
ตามเงื่อนไขทุกประการ / จํานวนทั้งหมด 

100%    
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ตัวชี้วัดคุณภาพ (KQI) และตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) 

No. 20 KQI เปา No. 4 KRI เปา 
KQI 
Sa15 

จํานวนผูรับบริการที่ไดรับประโยชน โดย
มิไดคาดหวังผลกําไร (จํานวนหนวยงาน) 
/ ป 

1 
หนวยงาน 

   

KQI 
Sa16 

จํานวนบุคลากรภายนอก/องคกร (ที่ดอย
โอกาส) ที่ไดรับการพัฒนา/ป 

1    

KQI 
Sa17 

จํานวนโครงการดานศิลปะวัฒนธรรม / ป 25 
โครงการ 

   

KQI 
Sa18 

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มี
ตอการบริการ  

4.00    

KQI 
Sa19 

การไดรับการรับรอง มี    

KQI 
Sa20 

การมีแนวปฏิบัติดานจรรยาบรรณ มี    
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4.3   แนวทางการพัฒนาปรบัปรุงและตัวชีวั้ดของหนวยงาน 

ภารกิจที่จะพัฒนา แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด 

1. ดานหลักสูตร การเรียน 
    การสอน และบัณฑิต 

1.1 ประเมินผลหลักสูตรอ.บ. สาขาวิชาภาษา 
      และวัฒนธรรม ภายหลังจากเปดดําเนินการ 
      มาครบ 1 ป 
1.2 ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย 
1.3 ตรวจหลักสูตรท่ีดําเนินการมาครบ 5 ปและ 
      ยังไมไดปรับปรุง 

1.1 รายงานการประเมินผลและแผน    
      การปรับปรุง 
 
1.2 จํานวนหลกัสูตรท่ีปรับปรุง 
1.3 - จํานวนหลักสูตรท่ีไดรับการ 
         ตรวจ 
      - รายงานผลการตรวจหลกัสูตร 

2. ดานการวิจัย 2.1 พัฒนาและสรางองคความรูผานทางบูรณา 
      การระหวางศาสตร 
2.2 ดําเนินการศูนยแหงความเปนเลิศทางวิชาการ 
      เพื่อพัฒนางานวิจัย 
 
 
 
2.3 เผยแพรผลงานวิชาการของอาจารยและนสิิต 
      ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

2.1 จํานวนงานวิจัยกลุมสหสาขาวิชา 
 
2.2 - ผลการดําเนินงานของศูนยแหง 
        ความเปนเลิศทางวิชาการ 
      - จํานวนงานวิจัยตามโครงการ 
        ของศูนยแหงความเปนเลิศทาง 
        วิชาการ 
2.3 - การจัดประชุมวิชาการในระดับ  
        ชาติและนานาชาติ 
      - จํานวนผลงานของอาจารยและ 
        นิสิตท่ีไดรับการเผยแพรใน 
        ระดับชาติและนานาชาติ 

3. ดานการบริการและ 
    สนับสนุน 

3.1 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความเชี่ยว  
      ชาญในระบบงานที่ปรับเปลี่ยนใหมและ 
      ระบบอิเล็กทรอนิกสดานตางๆ 
3.2 พัฒนาการปฏิบัติงานดานสนับสนุนในทุก 
      ระบบตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
3.3 พัฒนาการใชอาคารเรียนอยางมีประสิทธิ  
      ภาพ 

3.1 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ 
      ไดรับการอบรม 
 
3.2 จํานวนงานที่ไดรับการปรับปรุง 
 
3.3 - จัดตั้งคณะกรรมการบรหิาร 
        จดัการอาคารมหาจักรีสิรนิธร 
      - การประชุมคณะกรรมการ 
        บริหารจัดการอาคารมหาจักร ี
        สิรินธร 
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ภารกิจที่จะพัฒนา แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด 
4. ดานการบริการวิชาการ 4.1 พัฒนาความรวมมอืระหวางศูนยบริการวชิา  

      การกับหนวยงานภายนอกทั้งในระดับชาติ 
      และนานาชาติในการจัดกิจกรรมบริการ 
      วิชาการ 
4.2 พัฒนาการดําเนินงานของศูนยบริการวิชา  
      การ 

4.1 จํานวนงานบริการวิชาการที่มี 
      ความรวมมือกับหนวยงานภาย  
      นอกทั้งในระดับชาติและนานา  
      ชาติ 
4.2 การประเมินผลความพึงพอใจ 
      ของผูรับบริการ 
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4.4  ความตองการการสนับสนุนจากมหาวทิยาลัยและเหตุผลความจําเปน 
 

สิ่งที่ตองการให
สนับสนุน 

ปริมาณ เหตุผลความจําเปน ผลท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 

1. การสรางและพัฒนา 
    บุคลากรดานการ 
    ประกันคุณภาพการ  
    ศึกษา 

อยางนอย 
ปละ 2 ครั้ง 

 

คณะอักษรศาสตรมีบุคลากรที่มีความรู
และสามารถเปนผูตรวจประเมนิ
คุณภาพภายในตามเกณฑมาตรฐานของ
สกอ.จํานวนนอยมาก (4 คน)   เนื่อง
ดวยสกอ.กําหนดใหคณะฯตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในทุกปดวยเกณฑ
นี้ จึงจําเปนที่มหาวิทยาลัยตองจัดการ
อบรมอยางตอเนื่องเพื่อใหแตละ
หนวยงานมีผูตรวจประเมินของตนเอง
อยางเพียงพอ 

1. บุคลากรคณะอักษรศาสตร 
    มีความรูความเขาใจที่ถูก  
    ตองเกี่ยวกับตัวช้ีวัดและ 
    เกณฑมาตรฐานของทุก 
    องคกรที่ใชในการประกัน 
    คุณภาพการศึกษา 
2. คณะอักษรศาสตรมี 
    บุคลากรที่สามารถเปนผู  
    ตรวจประเมินคุณภาพภาย  
    ในอยางเพียงพอ 
3. บุคลากรคณะอักษรศาสตร 
    มีทัศนคติท่ีดีตอการประกัน 
    คุณภาพการศึกษา 

2. การพัฒนาบุคลากร 
    เพื่อการปฏิบัติงาน 
    ประจํา 

อยางนอย 
ปละ 2 ครั้ง 

 

การจัดการความรูเปนตัวช้ีวัดสําคัญใน
การประกันคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลัยควรใหความรูหรอื
สนับสนุนใหมีการถาย ทอดความรูใน
ภารกิจทุกดานแกกัน เชน ดานการเรียน
การสอน  การวจิัย  การบริการวิชาการ 
เปนตน  เปนโอกาสใหเกิด การเรียนรู
รวมกันและแลกเปลี่ยนประสบ การณ
แกกัน   มหาวิทยาลัยควรเปนผูนําใน
การสรางเครือขายเพื่อการจัดการความรู
ระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
และกับมหาวิทยาลัยอื่นอยางเปน
รูปธรรมซึ่ง  หนวยงานตางๆสามารถ
นําไปอางอิงได 
 

1. บุคลากรไดรับทราบถึงการ 
    ดําเนินงานในหนวยงาน 
    ตางๆและนําความรูท่ีไดรับ 
    มาประยุกตใชเพื่อพัฒนา  
    การปฏิบัติภารกิจของตนเอง 
2. เกิดเครือขายการจัดการ 
    ความรูระหวางหนวยงาน 
    ภายในมหาวิทยาลัยและกับ 
    มหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งเปน 
    ตัวช้ีวัดคุณภาพในระบบ 
    การประกันคุณภาพการ  
    ศึกษา 
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บทที่ 5  
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการประกันคุณภาพ 

ของคณะอักษรศาสตรและของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

5.1 ปญหาที่พบจากระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
5.2 ขอเสนอการปรับปรุง เพ่ิมเติม ปรับลด ตัวชี้วัด และเหตุผลประกอบการปรับเปลี่ยน  
5.3 ขอเสนอการปรับปรุงการตรวจติดตาม  
5.4 ปญหา และขอเสนอเพื่อการปรับปรุงการดําเนินการในระดบัมหาวิทยาลัย 
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5.1  ปญหาที่พบจากระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลยั  
  ในการตรวจติดตามคุณภาพภายในประจําป 2551 คณะอักษรศาสตรไดใชวิธีการตรวจแบบ P2 พรอม
กับการตรวจตามตัวช้ีวัดของสกอ. เปนตรั้งแรก   กรรมการผูตรวจสวนหนึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มหาวิทยาลัย   ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกทําหนาท่ีเปนประธานของกลุม   ปญหาที่เกิดข้ึนจากการตรวจคุณภาพ
ดวยวิธีนี้ สรุปโดยรวมไดดงันี้  
   (1)  ผูตรวจจากภายนอกมีความเขาใจตัวช้ีวัดไมตรงกัน โดยเฉพาะตัวช้ีวัดของ CU-QA 84 
   (2)  ผูตรวจมีความละเอียดและความเขมงวดตางกัน  
   (3)  ธรรมเนียมปฏิบัติของแตละมหาวิทยาลัยไมเหมือนกันในการตรวจติดตาม เชน บางมหาวิทยาลัย
กําหนดใหตองแสดง SAR ในระดับภาควิชา  แตบางมหาวิทยาลัยไมไดกําหนด 
 

5.2  ขอเสนอการปรับปรุง เพ่ิมเติม ปรับลด ตัวชี้วัด และเหตุผลประกอบการปรับเปลี่ยน 
   (1)  ควรทําคําอธิบายประกอบตัวช้ีวัดแตละขอใหชัดเจนกวาเดิม   ในบางขอ ควรมีเกณฑใหชัดเจน
เพื่อชวยในการวิเคราะห  เชน ในฐานที่ 4 การบริหารทรัพยากรบุคคล  KQI 4.1 รอยละงบประมาณพัฒนา
บุคลากร / งบประมาณทั้งหมด  ในฐานที่ 5 การบริหารงบประมาณและการเงิน  KRI 5.1 งบฯบุคลากร / งบฯ 
ดําเนินการทั้งหมด  ไมสามารถวิเคราะหไดวางบประมาณที่ใชเพื่อบุคลากรมีความเหมาะสมเพียงใดเมื่อเปรยีบ 
เทียบกับงบประมาณทั้งหมดหรือเมือ่เปรียบเทียบกับงบฯดําเนินการ เนื่องจากไมทราบวาเกณฑท่ีเหมาะสมคือ
เทาไร    
   (2) ควรประมวลขอคิดเห็นเกี่ยวกบัตัวช้ีวัดท่ีไดจากคณะตางๆและจัดประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุง
หรือทําความเขาใจรวมกัน 
 

5.3  ขอเสนอการปรับปรุงการตรวจติดตาม 
  (1) การตรวจติดตามควรดําเนินการเมื่อจบปงบประมาณเพื่อตรวจการดําเนินงานและผลงานในปงบ 
ประมาณที่ผานมา  ตัวช้ีวัดหลายขอเกี่ยวของกับการใชงบประมาณจริง  การรายงานเมือ่สิน้สุดปงบประมาณ
แลวจะทําใหเห็นภาพการใชงบประมาณจริงของหนวยงาน  สามารถวิเคราะหไดวาดําเนินงานตามเปาหมาย
หรือไมและมีพฒันาการอยางไร 
  (2) ควรจัดประชุมผูตรวจบางเพื่อประมวลความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ 
 

5.4  ปญหาและขอเสนอเพื่อการปรับปรุงการดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
  (1) ควรจัดอบรมผูตรวจคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะผูตรวจตามตัวช้ีวัดของสกอ.  
  (2) มหาวิทยาลัยไดจัดทําระบบคุณภาพ CU-RQA ออกมา แตไมมีการดําเนินการใดๆเพื่อสนับสนุนการ
ใชระบบดังกลาว  ในระดับคณะจึงไมมีความสนใจที่จะนํามาใชอยางเปนรูปธรรม  ระบบ CU-QA 84 จงึยังไม
ครอบคลุมทุกภารกิจตามหลักการ   มหาวิทยาลัยควรมีความคิดท่ีชัดเจนในเรื่องนี้    
 

165



 



 161 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายละเอียดจํานวนชั่วโมงการฝกอบรมดานบริหารของผูบริหาร  
 รายละเอียดการปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 คณะกรรมการอํานวยการการประกันคุณภาพ 
 คณะกรรมการดําเนินการการประกันคุณภาพ 
 คณะกรรมการประสานงานการประกันคุณภาพ 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 คณะกรรมการผูตรวจประเมนิคุณภาพภายใน ประจําป 2551 
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รายละเอียดจํานวนชั่วโมงการฝกอบรมดานบริหารของผูบริหาร  ปงบประมาณ 2551 
(ขอมูลประกอบตัวชี้วัด KQI 1.3) 

 
 

ลําดับ
ที่ 

การอบรม/การสัมมนา ผูบริหารที่เขา 
รับการอบรม 

วันที่/เดือน/ป จํานวน
ชั่วโมง 

1 การสัมมนาเรื่อง “แนวทางการจัดทําผลงานเพื่อเขาสู
ตําแหนงชํานาญการ เชี่ยวชาญ สําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ” 

-  หัวหนาหนวยงาน 26 พ.ย. 50 3 

2 การสัมมนาผูบริหารของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
หลักสูตร “ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารเพื่อ
อนาคต” 

-  รองคณบดี 
-  รองผูอํานวยการศูนย 
-  หัวหนาภาควชิา 

17-21 ธ.ค. 50 
7-18 ม.ค. 51 

57 

3 การฝกอบรมเชงิปฏิบัติการหลักสูตร “ฝกอบรมผู
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดม 
ศึกษาเพื่อการขยายผล หลักสูตรท่ี 2” 

-  รองคณบดี 
-  รองผูอํานวยการศูนย 
-  หัวหนาภาควชิา 

21-22 ม.ค. 51 16 

4 การประชุมเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา” 

-  รองคณบดี 20 มี.ค. 51 3 

5 การสัมมนารวมกําหนดแผนยุทธศาสตรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551-2555 

-  คณบดี 
-  รองคณบดี 
-  คณะกรรมการประจํา 
   คณะ 

15 พ.ค. 51 3 

6 การสัมมนารวมกําหนดแผนยุทธศาสตรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย สําหรับผูบริหารสายสนับสนุน 

-  หัวหนาหนวยงาน 6 มิ.ย. 51 3 

7 การอบรมความรูความเขาใจเกี่ยวกับ “ศาลปกครอง” 
รุนที่ 1-2 

-  หัวหนาหนวยงาน 15 ส.ค. 51 3 

   รวม 88 
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การปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ปงบประมาณ 2551 
(ขอมูลประกอบการรายงานตัวชี้วัด KQI 1.2 และ KQI 6.5)  

 
 

ลําดับ
ที่ 

การปรับปรุง หนวยงานที่มีการปรับปรุง 

1 ปรับปรุงระบบแฟมขอมูลของหนวยงาน -  งานบริการการศึกษา 
2 ทบทวนและปรับปรุงระบบการใหบริการ -  งานบริการการศึกษา 
3 เพิ่มชองทางการใหบริการและประชาสัมพันธ -  ภาควิชา   

-  งานบริการการศึกษา 
-  ศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร   

4 จัดทําแบบฟอรมการขอใชบริการ -  งานบริการการศึกษา 
5 แกไขปรับปรุงแบบฟอรมการขอใชบริการท่ีใชอยู -  งานบริการการศึกษา 
6 แกไขคูมือการใชงาน (WI) -  งานคลังและพัสดุ 
7 จัดทําคูมือการขอรับบริการ -  งานบริการการศึกษา 
8 ปรับปรุงระบบการทํางานใหสอดคลองกับระบบของ

มหาวิทยาลัย ไดแก ระบบ CU-ERP  ระบบ CU-HR 
และระบบ DTS 

- งานคลังและพัสดุ 
- งานบริหารและธุรการ 
 

9 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจน -  งานบริการการศึกษา 
10 ปรับปรุงภูมิทัศนของหนวยงาน -  งานบริการการศึกษา 
11 พัฒนาเว็บไซตคณะ -  ฝายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ  
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คณะกรรมการอํานวยการการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร 
1. คณบดีคณะอักษรศาสตร            ประธานคณะกรรมการ 
2. รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ    กรรมการ 
3. รองคณบดีฝายบริหาร     กรรมการ 
4. รองคณบดีฝายวิจัย      กรรมการ 
5. รองคณบดีฝายวิชาการ     กรรมการ 
6. รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา    กรรมการ 
7. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต     กรรมการ 
8. รองคณบดีฝายวิรัชกิจ     กรรมการ 
9. หัวหนาภาควิชาภาษาไทย     กรรมการ 
10. หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร    กรรมการ 
11. หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันออก    กรรมการ 
12. หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ    กรรมการ 
13. หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันตก    กรรมการ 
14. หัวหนาภาควิชาปรัชญา     กรรมการ 
15. หัวหนาภาควิชาภูมิศาสตร     กรรมการ 
16. หัวหนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร    กรรมการ 
17. หัวหนาภาควิชาศิลปการละคร    กรรมการ 
18. หัวหนาภาควิชาภาษาศาสตร    กรรมการ 
19. หัวหนาภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ   กรรมการ 
20. ผูชวยศาสตราจารย ดร.น้ําทิพย  ภิงคารวัฒน   กรรมการ 
21. ผูชวยศาสตราจารยผองพรรณ  ลวนานนท   กรรมการ 
22. อาจารยสุวมิล  รุงเจริญ       กรรมการ 
23. อาจารยดังกมล  ณ ปอมเพชร    กรรมการ 
24. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิลติา  ศรีอุฬารพงศ   กรรมการ 
25. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมนาด  ศีติสาร   กรรมการ 
26. อาจารยจิราภรณ  ภัทราภานุภัทร    กรรมการ 
27. ผูชวยศาสตราจารยมรรยาท  กิจสุวรรณ   กรรมการ 
28. ผูอํานวยการศูนยวรรรณคดีศึกษา    กรรมการ 
29. ผูอํานวยการศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรต ิ  กรรมการ 
30. ผูอํานวยการศูนยไทยศึกษา     กรรมการ 
31. ผูอํานวยการศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร   กรรมการ 
32. ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร    กรรมการ 
33. เลขานุการคณะอักษรศาสตร         กรรมการและเลขานุการ 
34. นายสุธรรม  โตฤกษ        ผูชวยเลขานุการ 
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คณะกรรมการดําเนินการการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร 
1. คณบดีคณะอักษรศาสตร     ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ    รองประธานกรรมการ 
3.รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา    กรรมการ 
4. รองคณบดีฝายบริหาร      กรรมการ 
5. รองคณบดีฝายวิจัย       กรรมการ 
6. รองคณบดีฝายวิชาการ     กรรมการ 
7. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต     กรรมการ 
8. รองคณบดีฝายวิรัชกิจ     กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย ดร.ขจิตรา  ภังคานนท   กรรมการ 
8. อาจารย ดร.อนันต เหลาเลศิวรกุล    กรรมการ 
9. เลขานุการคณะอักษรศาสตร     กรรมการ 
10. นางพรลภสั  เชวงวณิชชา     เลขานุการ 

 
คณะกรรมการประสานงานประกันคุณภาพ 

1. รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ   ประธานกรรมการ 
    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารณีุ ปทมะศังข)   
2. รองศาสตราจารย ดร. ขจิตรา ภังคานนท   กรรมการ 
3. รองศาสตราจารยเนื่องนอย  บุณยเนตร    กรรมการ 
4. รองศาสตราจารยผองศร ี จัน่หาว    กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. มนธิรา ราโท    กรรมการ 
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรรณา แสงอรามเรอืง   กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริเพ็ญ  พิริยจิตรกรกิจ   กรรมการ 
8. ผูชวยศาสตราจารยจินดารัตน  เบอรพันธุ   กรรมการ 
9. ผูชวยศาสตราจารยดารินทร ประดิษฐทัศนีย   กรรมการ 
10. ผูชวยศาสตราจารยทัศนีย  สินสกุล        กรรมการ 
11. ผูชวยศาสตราจารยน้ําทิพย ภิงคารวัฒน   กรรมการ 
12. ผูชวยศาสตราจารยปรีมา มัลลิกะมาส    กรรมการ 
13. ผูชวยศาสตราจารย รัศม ีกฤษณมิษ    กรรมการ 
14. ผูชวยศาสตราจารย สุนิจ สุตัณฑวิบูลย   กรรมการ 
15. ผูชวยศาสตราจารยสวุิมล  รุงเจริญ    กรรมการ 
16. อาจารย ดร.กนิษฐ   ศิริจันทร       กรรมการ 
17. อาจารย ดร.ใกลรุง อามระดิษ     กรรมการ 
18. อาจารย ดร.ชุติมา  ประกาศวุฒิสาร       กรรมการ 
19. อาจารย ดร. ณัฐพร พานโพธิ์ทอง     กรรมการ 
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20. อาจารย ดร.ธีรนุช โชคสุวณิช     กรรมการ 
21. อาจารย ดร.ธีราภรณ  รติธรรมกุล    กรรมการ 
22. อาจารย ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป    กรรมการ 
23. อาจารย ดร. สุวรรณา สถาปตยพัฒนา    กรรมการ 
24. อาจารย ดร.อรรถยา   สุวรรณระดา    กรรมการ 
25. อาจารยดวงฤดี เจริญบัณฑิต     กรรมการ 
26. อาจารยดังกมล  ณ  ปอมเพชร    กรรมการ 
27. อาจารยนูรดีา หะยียะโกะ     กรรมการ 
28. อาจารยเนณุภา    สุภเวชย                กรรมการ 
29. อาจารยภัทรพร  ปรัศวเมธกีุล    กรรมการ 
30. อาจารยสถาพร  อรุณวิลาศ     กรรมการ 
31. อาจารยสรรควัฒน ประดิษฐพงษ     กรรมการ 
32. อาจารยสุภาพร  บุญรุง     กรรมการ 
33. นางสาวกมลวรรณ  อักษร     กรรมการ 
34. นางกฤติยา  ทองเพ็ชร     กรรมการ 
35. นางสาวจารุรัตน  เทศลําใย     กรรมการ 
36. นางจุฑามาศ  จันทรแกว     กรรมการ 
37. นายฉลอง  แสงสิริวิจารณ     กรรมการ 
38. นางสาวนิภาพร  อางควณิช     กรรมการ 
39. นางพวงทพิา  อยูบํารุง     กรรมการ 
40. นางสาวมนชัยา  ชนะประเสริฐ    กรรมการ 
41. นางวรรณา  จัดสนาม     กรรมการ 
42. นายวรรณเศรษฐ  บัวรา     กรรมการ 
43. นางวิภา  หอมศิร ิ      กรรมการ 
44. นางวีณา  เสลาคุณ      กรรมการ 
45. นายสมชาย  เผือกผอง     กรรมการ 
46. นางสาวสุทธิลักษณ  พึ่งผลพฤกษ    กรรมการ 
47. นางสุปริญา  ลุลิตานนท     กรรมการ 
48. นางพรลภสั  เชวงวณิชชา     กรรมการและเลขานุการ 
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คําสั่ง  คณะอักษรศาสตร 

ท่ี 121/2550 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตรของคณะอักษรศาสตร 

------------------------------------------------------------ 

เพื่อใหการบริหารจัดการประกันคุณภาพหลักสูตรของคณะอักษรศาสตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 9/2550 เมื่อวันที่ 13 
มิถุนายน 2550  คณะอักษรศาสตรจึงแตงตั้งใหผูมีนามตอไปนี้เปนคณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตรของ
คณะอักษรศาสตร 

1. รองคณบดีฝายวิชาการ     ประธานกรรมการ 
2.  รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ    รองประธานกรรมการ 
3.  รองศาสตราจารย ดร.เพ็ญศรี  ทองนพเนื้อ   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
4.  หัวหนาภาควิชาภาษาไทย     กรรมการ 
5. หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันออก    กรรมการ 
6. หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันตก    กรรมการ 
7. หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ    กรรมการ 
8. หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร    กรรมการ 
9. หัวหนาภาควิชาปรัชญา     กรรมการ 
10. หัวหนาภาควิชาภูมิศาสตร     กรรมการ 
11. หัวหนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร    กรรมการ 
12. หัวหนาภาควิชาศิลปการละคร    กรรมการ 
13. หัวหนาภาควิชาภาษาศาสตร    กรรมการ 
14. หัวหนาภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ   กรรมการ 
15. ผูอํานวยการศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรต ิ  กรรมการ 
16. ผูอํานวยการศูนยไทยศึกษา     กรรมการ 
17. ผูอํานวยการศูนยวรรณคดีศึกษา    กรรมการ 
18. ประธานบริหารหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา   กรรมการ 
19. นางวิภา  หอมศิริ      กรรมการและเลขานุการ 

    

ท้ังนี้ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2550 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2552  

 สั่ง ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2550 

     ลงนาม     ธีระพันธ  เหลืองทองคํา 
(ศาสตราจารย ดร.ธีระพันธ  เหลืองทองคํา) 
 คณบดีคณะอักษรศาสตร 
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ประกาศ  คณะอักษรศาสตร 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการผูตรวจคุณภาพภายในคณะอักษรศาสตร ประจําป 2551 

------------------------------------------------------------ 

 

เพื่อใหการตรวจคุณภาพภายในของคณะอักษรศาสตร ประจําป 2551 เปนไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ  คณะอักษรศาสตรจึงแตงตั้งใหผูมีนามตอไปนี้เปนคณะกรรมการผูตรวจคุณภาพภายในคณะอักษร
ศาสตร ประจําป 2551 ดังนี ้

1. รองศาสตราจารย ดร.นันทนา  รณเกียรติ   ประธานกรรมการ 
  (คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
2.   รองศาสตราจารยชัตสุณี  สินธุสิงห    กรรมการ 
 (อาจารยพิเศษภาควิชาภาษาตะวันตก  สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน 
  คณะอักษรศาสตร) 
3.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพียรศิร ิ วงศวิภานนท   กรรมการ 
 (ผูอํานวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย) 
4.  อาจารยเนณุภา  สุภเวชย     กรรมการและเลขานุการ 

 

   ท้ังนี้ตั้งแตวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป 

  

     ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 

 

            
            ธีระพันธ  เหลืองทองคํา 

    (ศาสตราจารย ดร.ธีระพันธ  เหลืองทองคํา) 
คณบดีคณะอักษรศาสตร 
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คณะผูจัดทํารายงานประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร 
 ปงบประมาณ 2551 

 
 

  1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารุณี  ปทมะศังข  รองคณบดีฝายประกนัคุณภาพ 
  2. นางพรลภัส  เชวงวณิชชา       เจาหนาที่งานประกันคณุภาพ 
 
   ออกแบบปกโดย 

อาจารย เนณุภา สุภเวชย      
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