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รายละเอียดขอมูลการรายงานตัวชี้วัดของ 4 เสา 6 ฐาน
การฝกอบรมดานบริหารของผูบริหาร
การปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

บทสรุปผูบ ริหาร

บทสรุปผูบริหาร
ในปงบประมาณ 2550 คณะอักษรศาสตรมีการดําเนินงานเพื่อประกันและพัฒนาคุณภาพในเกือบทุก
ภารกิจหลักและนับเปนปที่สองที่คณะฯใชระบบคุณภาพ CU-QA 84 (4 เสา 6 ฐาน) เพื่อกํากับและตรวจสอบ
การดําเนินงานของคณะฯ ผลการดําเนินงานในแตละภารกิจ รวมทั้งการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของระบบ
คุณภาพ CU-QA 84 สรุปโดยรวมไดดังนี้
• ดานกระบวนการสนับสนุน มีการพัฒนาที่เดนชัดหลายเรื่อง ในดานการบริหารจัดการ มีการ
แตงตั้งผูชวยคณบดีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตําแหนงไดแก ผูชวยคณบดีดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชวยงานคณบดี
ในดานนี้และชวยพัฒนาฐานขอมูลคณะอักษรศาสตรซึ่งไดจัดทําและเริ่มใชงานในปงบประมาณ 2549 ให
สมบูรณยิ่งขึ้น ในป 2550 คณะฯยังไดเปลี่ยนนโยบายจากการจัดซื้อครุภัณฑ IT มาเปนการเชาเพื่อแกปญหา
จํานวนบุคลากร IT ของคณะฯไมเพียงพอที่จะดูแลครุภัณฑ IT ทั้งหมด การเปลี่ยนนโยบายดังกลาวมีผลให
มูลคาการซอมแซมสินทรัพยลดลงอยางชัดเจน การพัฒนาที่เดนชัดอีกเรื่องหนึ่งของคณะอักษรศาสตรใน
ปงบประมาณ 2550 ไดแกการพัฒนาดานกายภาพซึ่งไดรับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย เริ่มจากการ
ปรับปรุงพื้นหองสํ านักคณบดีและสํา นักงานเลขานุก ารคณะฯการซอมแซมเครื่องปรับอากาศอาคารมหา
วชิราวุธ จนถึงการรื้อตึกอักษรศาสตร 4 เพื่อสรางอาคารมหาจักรีสิรินธรเพื่อรองรับการขยายตัวทางวิชาการ
ของคณะอักษรศาสตรในอนาคต นอกจากการพัฒนาดานกายภาพ คณะอักษรศาสตรยังไดดําเนินการตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยจัดทําแผนอัตรากําลัง 5 ป (2551-2555) เพื่อหาบุคลากรใหมมาทดแทนบุคลากรที่
เกษียณอายุ รวมทั้งแผนพัฒนาวิชาการ 5 ป (2551-2555) เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
100 ป ในดานการประกันคุณภาพ ไดจัดใหมีการตรวจติดตามคุณภาพภายในโดยมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
คณะฯเปนผูตรวจ (แบบ P2) เปนครั้งแรก
• ภารกิจดานหลักสูตรและการเรียนการสอน ในปงบประมาณ 2550 หลักสูตรและการเรียนการ
สอนมีพัฒนาการที่โดดเดน มีการปรับปรุงหลักสูตรทั้งหมด 6 หลักสูตรไดแก หลักสูตรระดับปริญญาตรี 1
หลักสูตร ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร ทุกหลักสูตรดังกลาวไดประเมิน
ตนเองตามขอกําหนดปจจัยคุณภาพของ CU-CQA และปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปการศึกษา 2550 หลักสูตรเกียรตินิยมรับนิสิตเปนรุนที่ 3
จํานวน 3 คน รวมนิสิตในหลักสูตรเกียรตินิยมทั้งหมดในปการศึกษา 2550 จํานวน 15 คน นอกจากนี้ คณะ
อักษรศาสตรไดเตรียมจัดทําหลักสูตรใหมเปนแหงแรกในประเทศไทย นั่นคือ หลักสูตรนานาชาติระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมศึกษา เพื่อเปดสอนในปการศึกษา 2551 ในดานการเรียนการสอน
รายวิชาที่ใช E-learning เพิ่มขึ้นเปน 125 วิชาจากเดิม 80 วิชาในปการศึกษา 2549
• ภารกิจดานการวิจัย ผลการดําเนินงานดานการวิจัยมีการพัฒนาที่เดนชัดในหลายเรื่องเมื่อเทียบ
กับในป 2549 ในปงบประมาณ 2550 งานวิจัยที่ทําสําเร็จมีทั้งหมด 44 เรื่อง (ป 2549 มี 22 เรื่อง) โครงการวิจัย
ที่ไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายในมหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 33 เรื่อง (ป 2549 มี 10 เรื่อง) โครงการวิจัยที่
ไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยมี 11 เรื่องเทากับในป 2549 ในเรื่องการเผยแพร
งานวิจัยของอาจารยที่นําเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติมีทั้งหมด 17 เรื่อง (ป 2549 มี 8 เรื่อง) ในเรื่องระบบ
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คุณภาพ คณะอักษรศาสตรไดเผยแพรหนังสือคูมือ ระบบคุณภาพ CU-RQA จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยโดยแจก
แกทุกหนวยงานในคณะฯที่มีการเรียนการสอน
• ภารกิจดานการใหบริการและสนับสนุน การเก็บขอมูลตามตัวชี้วัดในระบบคุณภาพ CU-QA 84
สําหรับภารกิจนี้มีความชัดเจนและแนนอนในเกือบทุกขอ บางขอยังคงเปนตัวเลขประมาณ ไดแก ขอมูลที่
แสดงเปนอัตรารอยละ ชองทางการใหบริการไดขยายเพิ่มขึ้นอยางเต็มที่จาก 6 ชองทางในป 2549 เปน 9
ชองทาง โดยเฉพาะในงานบริการการศึกษาซึ่งสวนใหญใหบริการแกนิสิต นอกจากเพิ่มชองทางการบริการ
แลว หลายหนวยงานยังเพิ่มการบริการใหมๆ รวมทั้งปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อลดขั้นตอนการใหบริการดวย
• ภารกิจดานการบริการวิชาการ ในปงบประมาณ 2550 งานบริการวิชาการที่มีรายไดมีทั้งหมด
35 โครงการ ลดลงจากป 2549 ซึ่งมีอยู 37 โครงการ คิดเปนรายไดทั้งหมดเทากับ 12.3 ลานบาท ประกอบดวย
โครงการอบรมบุคคลภายนอกทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และโครงการงานแปล ในการนี้มีขอตกลงความ
รวมมือกับหนวยงานตางๆทั้งของรัฐและเอกชนทั้งของไทยและตางประเทศ รวม 13 หนวยงาน (ป 2549 มี 10
หนวยงาน) งานบริการวิชาการที่ไมมีรายไดมีทั้งหมด 6 โครงการ ไดแก โครงการของหอพระไตรปฎก
นานาชาติ โครงการละครของภาควิชาศิลปการละคร และโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ของภาควิชา
จากผลการดํ า เนิ น งานในป ง บประมาณ 2550 สรุ ป ได ว า ทุ ก หน ว ยงานได ดํ า เนิ น การทุ ก ภารกิ จ
ครบถวนตามนโยบายและแผนงานที่กําหนดไว สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะฯ และมีผลสําเร็จโดยรวม
เปนที่นาพอใจ ในปงบประมาณ 2551 คณะฯจึงไดวางแผนตอยอดความสําเร็จในทุกภารกิจโดยตั้งเปาหมายที่
สูงขึ้นทั้งดานหลักสูตร การวิจัย การบริการและสนับสนุน และการบริการวิชาการ พรอมทั้งวางแผนพัฒนา
กระบวนการสนับสนุนใหสมบูรณและมั่นคงยิ่งขึ้น

บทที่ 1
ขอมูลพื้นฐานในปงบประมาณ 2550 ของคณะอักษรศาสตร

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

ประวัติและโครงสรางของคณะอักษรศาสตร
วิสัยทัศน/พันธกิจ/วัตถุประสงค
แผนกลยุทธ
ทรัพยากร การใหบริการที่มี จํานวนผลผลิต/ผลลัพธ
ระบบคุณภาพของคณะอักษรศาสตร
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1.1 ประวัติและโครงสรางของคณะอักษรศาสตร
จากคณะอักษรศาสตรและวิทยาศาสตรมาเปนคณะอักษรศาสตร
เมื่อวันจันทรที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จพระราชดําเนินมาทรง
วางศิลาฤกษตึกบัญชาการโรงเรียนขาราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (ตึกอักษร
ศาสตร 1 เดิมหรืออาคารมหาจุฬาลงกรณในปจจุบัน) และในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2459 ไดมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาโปรดกระหมอมสถาปนาโรงเรียนขาราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวขึ้น
เปนมหาวิทยาลัยสังกัดในกระทรวงธรรมการและพระราชทานนามวา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อีก 1 ปตอมาใน
เดือนตุลาคม พ.ศ.2460 พระเจานองยาเธอกรมหมื่นชัยนาทนเรนทร ซึ่งเปนอธิการบดีกรมมหาวิทยาลัยในกระทรวง
ธรรมการพระองคแรกไดทรงตั้งคณะอักษรศาสตรและวิทยาศาสตรขึ้นซึ่งเปนหนึ่งในสี่คณะที่ไดมีการจัดตั้งขึ้น
อีกสามคณะไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร คณะแพทยศาสตร และคณะรัฐประศาสนศาสตร หมอมเจาพูนศรีเกษม
เกษมศรี ทรงเปนคณบดีของคณะอักษรศาสตรและวิทยาศาสตรองคแรก ระหวาง พ.ศ. 2461-2468
เมื่อแรกกอตั้ง คณะอักษรศาสตรและวิทยาศาสตรมุงสอนวิชาเตรียมแพทยเปนสวนใหญ วิชาที่จัดสอนมี
เคมี ฟสิกส ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และประวัติศาสตร ตอมาในปพ.ศ. 2471 จึงไดเปดสอนวิชา
อักษรศาสตร หลักสูตรสามป ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้จะไดรับประกาศนียบัตรครูมัธยมอักษรศาสตร
(ป.ม.) ในสองปแรกวิชาที่สอนเปนวิชาอักษรศาสตรโดยเฉพาะ มีวิชาภาษาไทย ภาษาบาลี ภาษาอังกฤษ ภาษา
ฝรั่งเศส ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ธรรมวิภาค และคณิตศาสตร ในภายหลังไดเพิ่มภาษาเยอรมันขึ้นอีกวิชาหนึ่ง
หลังจากนั้นจึงเรียนวิชาครูอีกหนึ่งป ในปพ.ศ. 2473 มีผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรครูมัธยม
อักษรศาสตร (ป.ม.) รุนแรก 16 คน ในปพ.ศ.2473 นี้ไดเปดสอนวิชาวิทยาศาสตร หลักสูตรสามป โดยจัดสอนวิชา
วิทยาศาสตรในสองปแรกและวิชาครูในปที่ 3 ทํานองเดียวกันกับวิชาอักษรศาสตร ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นี้จะไดรับประกาศนียบัตรครูมัธยมเชนกัน
ตอมาในปพ.ศ.2476 ไดมีพระราชกฤษฎีกาแยกคณะอักษรศาสตรและวิทยาศาสตรออกจากกันเปนสองคณะ
คือ คณะอักษรศาสตรและคณะวิทยาศาสตร คณะอักษรศาสตรแบงออกเปนแผนกอักษรศาสตรและแผนกฝกหัด
ครู แตในปเดียวกันนั้นเองคณะอักษรศาสตรและคณะวิทยาศาสตรไดกลับยุบรวมเปนคณะเดียวกันอีกและแบงงาน
ออกเปน 9 แผนก คือ แผนกสารบรรณและหอสมุดของคณะ แผนกเคมี แผนกฟสิกส แผนกชีววิทยา แผนก
คณิตศาสตร แผนกภาษาไทยและโบราณตะวันออก แผนกภาษาปจจุบัน แผนกภูมิศาสตรและประวัติศาสตร และ
แผนกฝกหัดครู
ในดานการสอน มีการปรับปรุงหลักสูตรใหสอนถึงขั้นปริญญาบัณฑิตในพ.ศ.2477 อักษรศาสตรบัณฑิตรุน
แรกที่สําเร็จการศึกษาเมื่อพ.ศ.2478 มีจํานวน 33 คน ตอมาในปพ.ศ.2485 ไดเปดสอนในขั้นปริญญามหาบัณฑิตใน
แผนกวิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตร มีผูสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิตรุนแรกในปพ.ศ.
2487 จํานวน 2 คน
ในป พ .ศ.2486 ได มี ก ารแยกคณะอั ก ษรศาสตร แ ละวิ ท ยาศาสตร อ อกเป น คณะอั ก ษรศาสตร แ ละคณะ
วิทยาศาสตร ตางหากจากกันอีกครั้งหนึ่ง แตยังมีคณบดีคนเดียวกันและมีการบริหารงานรวมกัน ตอมาในปพ.ศ.
2491 คณะอักษรศาสตรไดเปลี่ยนชื่อเปน คณะอักษรศาสตรและครุศาสตร เพื่อเปดการสอนในขั้นปริญญาครุศา
สตรบัณฑิตขึ้น ในขณะนั้นคณะอักษรศาสตรและครุศาสตรมีแผนกวิชาตางๆรวม 4 แผนกวิชาคือ แผนกวิชา
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ภาษาไทยและโบราณตะวันออก แผนกวิชาภาษาตางประเทศ แผนกวิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตร และแผนก
วิชาครุศาสตร
ในป พ.ศ. 2493 คณะอักษรศาสตรและครุศาสตรไดแยกการบริหารเปนอิสระจากคณะวิทยาศาสตร มีคณบดี
ของตนเอง ในปพ.ศ.2498 ไดจัดตั้งแผนกวิชาบรรณารักษศาสตรเพิ่มขึ้นอีกแผนกหนึ่งในคณะอักษรศาสตรและครุ
ศาสตร
พ.ศ.2500 แผนกวิชาครุศาสตร ไดรับการยกฐานะเปนคณะครุศาสตร แยกตัวออกไปจากคณะอักษรศาสตร
พ.ศ.2504 มีการจัดแบงแผนกวิชาในคณะอักษรศาสตรใหม ประกอบดวย 6 แผนกวิชา คือ แผนกวิชา
ภาษาไทย แผนกวิชาภาษาตะวันออก แผนกวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาภาษาตะวันตก แผนกวิชาภูมิศาสตรและ
ประวัติศาสตร และแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร ในปพ.ศ.2514 มีการจัดตั้งแผนกวิชาปรัชญาขึ้น รวมทั้งจัดตั้ง
แผนกวิชาศิลปการละครในปพ.ศ.2515 ในปเดียวกันนี้เอง ไดแยกแผนกวิชาภูมิศาสตรออกมาเปนแผนกวิชาหนึ่ง
ตางหากดวย
ในปพ.ศ.2517 คณะอักษรศาสตรเปดสอนระดับปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตเปนครั้งแรกในแผนกวิชา
ภาษาไทย แขนงวิชาภาษาและวรรณคดี มีผูจบการศึกษาคนแรกเมื่อพ.ศ.2521
ปพ.ศ.2520 จัดตั้งแผนกวิชาภาษาศาสตร ปพ.ศ. 2522 เปลี่ยนจากคําวา “แผนกวิชา” เปน “ภาควิชา” ตาม
พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522 และในปพ.ศ.2540 จัดตั้งภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
โครงสรางของคณะอักษรศาสตร
ในปงบประมาณ 2550 คณะอักษรศาสตรมี 11 ภาควิชา 12 สาขาวิชา และ 1 หนวยบริหารวิชา ดังนี้
1. ภาควิชาภาษาไทย
2. ภาควิชาภาษาอังกฤษ
3. ภาควิชาประวัติศาสตร
4. ภาควิชาภูมิศาสตร
5. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร
6. ภาควิชาปรัชญา
7. ภาควิชาศิลปการละคร
8. ภาควิชาภาษาศาสตร
9. ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
10. ภาควิชาภาษาตะวันออก
10.1 สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต
10.2 สาขาวิชาภาษาจีน
10.3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน
10.4 สาขาวิชาภาษามาเลย
10.5 สาขาวิชาภาษาเกาหลี
10.6 สาขาวิชาภาษาเวียดนาม
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11. ภาควิชาภาษาตะวันตก
11.1 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
11.2 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
11.3 สาขาวิชาภาษาสเปน
11.4 สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน
11.5 สาขาวิชาภาษาโปรตุเกส
11.6 สาขาวิชาภาษารัสเซีย
หนวยบริหารวิชาอารยธรรมไทย
นอกจากนี้ ยังมีศูนยที่รับผิดชอบหลักสูตรอีก 3 ศูนย ไดแก
ศูนยไทยศึกษา
ศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ
ศูนยวรรณคดีศึกษา
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9

คณะผูบริหาร

ศาสตราจารย ดร.ธีระพันธ เหลืองทองคํา
คณบดีคณะอักษรศาสตร

รองคณบดี

ผูชวยศาสตราจารยสาวิตรี เจริญพงศ
ฝายบริหาร

รองศาสตราจารยพิพาดา ยังเจริญ
ฝายวิจัย

ผูชวยศาสตราจารยพรรณพิมล กุลบุญ
ฝายวางแผนและพัฒนา

ผูชวยศาสตราจารยปทมา อัตนโถ
ฝายกิจการนิสิต

รองศาสตราจารย ดร.อนงคนาฎ เถกิงวิทย
ฝายวิชาการ

รองศาสตราจารย ดร.พจี ยุวชิต
ฝายวิรัชกิจ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารุณี ปทมะศังข
ฝายประกันคุณภาพ
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หัวหนาภาควิชา

รศ.ดร.ชลดา เรืองรักษลิขิต
ภาษาไทย

รศ.ผองศรี จั่นหาว
ภูมิศาสตร

รศ.เนื่องนอย บุณยเนตร
ปรัชญา

ผศ.สุนิจ สุตัณฑวิบูลย
ภาษาอังกฤษ

รศ.ฉลอง สุนทราวาณิชย
ประวัติศาสตร

ผศ.จินดารัตน เบอรพันธุ
บรรณารักษศาสตร

ผศ.ฤทธิรงค จิวากานนท
ศิลปการละคร

รศ.ดร.กิ่งกาญจน เทพกาญจนา
ภาษาศาสตร

ผศ.ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ
ภาษาตะวันออก

ผศ.ดร.จาตุรี ติงศภัทิย
วรรณคดีเปรียบเทียบ

รศ.ดร.ขจิตรา ภังคานนท
ภาษาตะวันตก
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1.2 วิสัยทัศน/พันธกิจ/วัตถุประสงค

วิสัยทัศน
คณะอักษรศาสตรจะดํารงความเปนเลิศทางวิชาการในระดับชาติและพัฒนาสูระดับ
นานาชาติ

ปรัชญา/ ปณิธาน
คณะอักษรศาสตรเปนผูนําในการสรางและถายทอดความรูทางมนุษยศาสตรและศาสตรที่
เกี่ยวของเพื่อความกาวหนาทางวิชาการและภูมิปญญาของสังคม

พันธกิจ
คณะอักษรศาสตรเปนสถาบันวิชาการขั้นสูงที่มุงบุกเบิก คนควา พัฒนา ถายทอดและ
เผยแพรองคความรูทางมนุษยศาสตรและศาสตรที่เกี่ยวของเพื่อสนองความตองการของสังคมทั้งดาน
วิชาการและวิชาชีพ และเปนกลไกสรางสมดุลในการพัฒนาประเทศ

วัตถุประสงค
1) ผลิตบัณฑิตทุกระดับที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานอักษรศาสตร สามารถคิดและวิเคราะหอยาง
เปนระบบ มีโลกทัศนกวาง สามารถประยุกตความรูและปรับตนใหเขากับสถานการณ ในการ
ประกอบอาชีพและการดํารงชีพ
2) สรางองคความรูและผลิตงานวิชาการที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ
3) ใหบริการทางวิชาการดานมนุษยศาสตรและศาสตรที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาบุคคลและองคกรใน
สังคม
4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและสงเสริมการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมสากล
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1.3 แผนกลยุทธของคณะอักษรศาสตร ป 2548 - 2551
กลยุทธ (เปาหมาย)
1.
2.

เสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ
พัฒนาและเสริมสรางความแข็งแกรงทางการวิจัยทั้งในศาสตรเดียวกันและการบูรณาการระหวาง
ศาสตร
3. สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ
4. เพิ่มบทบาทของคณะอักษรศาสตรในสังคมประเทศไทยและนานาชาติ
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม
6. สรางธรรมาภิบาลในการบริหาร
7. พั ฒ นาระบบบริ ห ารบุ ค คลของคณะให ส ามารถแสวงหา ดู แ ล รั ก ษา และพั ฒ นาบุ ค ลากรอย า งมี
คุณภาพ
8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริหารวิชาการ
9. ประชาสัมพันธเชิงรุก
10. แสวงหารายได

แนวทางการดําเนินงาน

1.

เสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ
1.1 พัฒนารูปแบบ โครงสราง หลักสูตรใหมๆ และการพัฒนา การเรียนการสอน
1.2 สนับสนุนอาจารยใหผลิตและเผยแพรผลงานวิชาการ
1.3 สนับสนุนความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและตางประเทศเพื่อการเรียนการสอน

2. พัฒนาและเสริมสรางความแข็งแกรงทางการวิจัยทั้งในศาสตรเดียวกันและการบูรณาการ ร ะ ห ว า ง
ศาสตร
2.1 สรางงานวิจัยใหมในศาสตร
2.2 พัฒนาและสรางองคความรูผานทางบูรณาการ
2.3 สนับสนุน CE และ RU อยางตอเนื่อง
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3.

สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ
3.1 พัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตคณะอักษรศาสตร ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาด ว ยการพั ฒ นาวิ ช าการและกิ จ กรรมที่ เ สริ ม สร า งสมรรถนะ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง มี
จรรยาบรรณและคุณธรรมของนิสิต ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับสังคมรวมทั้งการเตรียมความ
พรอมสําหรับการทํางานและการเปนสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคม
3.2 สนับสนุนใหนิสิตผลิตและเผยแพรผลงานวิชาการ
3.3 ใหความสําคัญกับกิจกรรมเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงมีของนิสิต ผานการทํางานรวมกันระหวางนิสิต
กับนิสิต และระหวางนิสิตกับสังคมภายนอกอยางเปนรูปธรรม บัณฑิตของคณะอักษรศาสตรจะมีทั้ง
Academic transcript และ Activity transcript เมื่อสําเร็จการศึกษา

4.

เพิ่มบทบาทของคณะอักษรศาสตรในสังคมประเทศไทยและนานาชาติ
4.1 เตรี ย มการเพิ่ ม ทางเลื อ กและการขยายโอกาสทางการศึ ก ษาด ว ยการศึ ก ษาทางไกล
(Distance education)
4.2 เชื่อมโยงยุทธศาสตรของคณะกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและของประเทศ
4.3 เสริมสรางความเชื่อมโยงระหวางคณะอักษรศาสตรกับชุมชนและทองถิ่น ธุรกิจและอุตสาหกรรม
ภูมิภาคและนานาชาติ

5.

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม
5.1 จัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรมอยางตอเนื่อง
5.2 ผสมผสานศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม เขากับการเรียนการสอน
5.3 สรางกลไกใหนิสิตมีสวนรวมในกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น

6.

สรางธรรมาภิบาลในการบริหาร
6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศทางบัญชี การเงิน พัสดุ งบประมาณในระบบอิเล็กทรอนิกส
6.2 ปรับขั้นตอนและกระบวนการในงานบริหารใหกระชับและรวดเร็ว เชน การบริหารงานพัสดุ การคลัง
เปนตน
6.3 ปรับปรุงกระบวนการและกิจกรรมคุณภาพและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง

7.

พัฒนาระบบบริหารบุคคลของคณะฯ ใหสามารถแสวงหา ดูแล รักษา และพัฒนาบุคลากรอยางมีคุณภาพ
7.1 พัฒนาระบบบริหารบุคคลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
7.2 พัฒนาความรูและทักษะของบุคลากร

8.

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริหารวิชาการ
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8.1 พัฒนาและบูรณาการฐานขอมูลที่มีอยูเพื่อสราง Single Datawarehouse
8.2 พัฒนาผูดําเนินการและผูใชฐานขอมูลอยางตอเนื่อง
9.

ประชาสัมพันธเชิงรุก
9.1 พัฒนาระบบกลางของคณะฯในการประชาสัมพันธสูภายนอก
9.2 ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธและสื่อสารขอมูลภายใน
9.3 ประชาสัมพันธดานวิชาการและผลงานของคณะฯ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
9.4 รักษาภาพลักษณของคณะฯ อยางมีกระบวนการและตอเนื่อง

10. แสวงหารายได
10.1 บริการองคความรูสูภายนอก
10.2 ระดมความรวมมือจากนิสิตเกาและภาคธุรกิจ
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1.4 ทรัพยากร / การใหบริการที่มี / จํานวนผลผลิต/ผลลัพธที่ได
1.4.1 ทรัพยากร (บุคลากร สารนิเทศ งบประมาณ)
1.4.1.1 จํานวนอาจารยในปงบประมาณ 2550 (ไมนับอาจารยชาวตางประเทศ)
ลําดับ
ที่

หนวยงาน/
ภาควิชา

ขา
พนักงาน รวม
ตําแหนงทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
ราชกา มหาวิทยาลัย
ศ. รศ. ผศ. อ. รวม เอก โท ตรี รวม
ร

1 ภาษาไทย

16

6

22

-

6

2 ภาษาอังกฤษ
3 ประวัตศิ าสตร

22
8

6
3

28
11

1

2
3

4 ภูมิศาสตร
5 บรรณารักษศาสตร

4
8

3
3

7
11

-

2
1

3 13 22 13 8 1 22
12 14 27 8 19 1 28
3 4 11 7 4 - 11
1 4 7 1 6 - 7
5 5 11 1 10 - 11

6 ปรัชญา
7 ศิลปการละคร

11
7

1
2

12
9

1
-

5
3

3 3
2 4

12
9

7
-

5
9

-

12
9

8 ภาษาศาสตร
9 วรรณคดีเปรียบ เทียบ

6
4

2
4

8
8

1
-

2
1

3 2
3 4

8
8

8
5

3

-

8
8

10 ภาษาตะวันออก
11 ภาษาตะวันตก

17
22

10
7

27
29

1

3
7

12 หนวยบริหารวิชา
อารยธรรมไทย
13 ศูนยการแปลและการลามฯ

1

0

1

-

-

9 15 27 14 12 1 27
8 13 29 15 14 - 29
- 1 1 - 1 - 1

0

1

-

-

รวมทั้งสิ้น

126

48

1 174 4

1

1 - 1 - 1
35 52 83 174 78 93 3 174
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จํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงวิชาการ
ศาสตราจารย 4 คน 2%

รองศาสตราจารย
35 คน 20%

อาจารย 83 คน
48%

ผูชวยศาสตราจารย
52 คน 30%

ศ.

รศ.

ผศ.

อ.

จํานวนอาจารยจําแนกตามวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี 3 คน, 2%
ปริญญาเอก 78 คน, 45%

ปริญญาโท 93 คน, 53%

เอก

โท

ตรี
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1.4.1.2 จํานวนเจาหนาที่สายสนับสนุน

ลําดับที่
1
2
3
4

ประเภท
ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจางประจํา
พนักงานมหาวิทยาลัยประจําโครงการ
รวม

จํานวน
27
32
30
30
119

จํานวนเจาหนาที่สายสนับสนุน
พนักงานมหาวิทยาลัย
ประจําโครงการ
30 คน, 25%

ขาราชการ
27 คน, 23%

พนักงานมหาวิทยาลัย
32 คน, 27%

ลูกจางประจํา
30 คน, 25%

ขาราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ลูกจางประจํา

ลูกจางชัว่ คราว
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1.4.1.3 จํานวนบุคลากรคณะอักษรศาสตร ปงบประมาณ 2550
ลําดับที่
ประเภท
จํานวน
1
ขาราชการสายวิชาการ
126
2
ขาราชการสายสนับสนุน
27
3
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
48
4
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
32
5
ลูกจางประจําเงินงบประมาณแผนดิน
30
6
พนักงานมหาวิทยาลัยประจําโครงการ
30
7
อาจารยชาวตางประเทศ
24
รวม
317

พนักงานมหาวิทยาลัย
ประจําโครงการ, 30, 9%

อาจารย
ชาวตางประเทศ, 24, 8%

ขาราชการสายวิชาการ
126, 40%

ลูกจางประจําเงิน
งบประมาณแผนดิน,
30, 9%

พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน, 32, 10%

พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ, 48, 15%

ขาราชการสายสนับสนุน
27, 9%

ขาราชการสายวิชาการ

ขาราชการสายสนับสนุน

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ลูกจางประจําเงินงบประมาณแผนดิน

พนักงานมหาวิทยาลัย ประจําโครงการ

อาจารย ชาวตางประเทศ
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1.4.1.4 สารนิเทศ
ตารางที่ 1 ทรัพยากรสารนิเทศที่ศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตรไดจัดซื้อหรือไดรับบริจาคใน
ปงบประมาณ2550 แยกตามสาขาวิชา (หนวย: เลม ชื่อ มวน ตลับ แผน)
สาขาวิชา
การละคร
ความรูทั่วไป
บรรณารักษศาสตร
ปรัชญา
ประวัติศาสตร
ภาษาและวรรณคดีเกาหลี
ภาษาและวรรณคดีจีน
ภาษาและวรรณคดีญี่ปุน
ภาษาและวรรณคดีไทย
ภาษาและวรรณคดีบาลี-สันสกฤต
ภาษาและวรรณคดีโปรตุเกส
ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
ภาษาและวรรณคดีมาเลย
ภาษาและวรรณคดีเยอรมัน
ภาษาและวรรณคดีรัสเซีย
ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม
ภาษาและวรรณคดีสเปน
ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
ภาษาและวรรณคดีอิตาเลียน
ภาษาศาสตร
ภูมิศาสตร
วิทยาศาสตร
ศาสนา
ศิลปะและดนตรี
สังคมศาสตร
รวม

หนังสือ วารสาร วีดิทัศน เทปบันทึกเสียง ซีดีรอม
22
12
32
91
188
49
124
40
525
42
12
134
10
110
26
62
52
207
52
176
28
11
14
47
2,066

1
6
1
3
1
6
3
4
5
1
1
2
11
44

3
3

13
37
2
16
1
1
70

12
12
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ตารางที่ 2 จํานวนทรัพยากรสารนิเทศของศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร เปรียบเทียบปงบประมาณ 2549
และ 2550

ประเภท

หนังสือ
วิทยานิพนธ/
รายงานการวิจัย
วารสาร
วีดิทัศน
เทปบันทึกเสียง
ซีดีรอม
ดีวีดี
สไลด

หนวย

เลม
เลม
ชื่อ
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

ทรัพยากรที่จัดซื้อ
ใหม
2549
2550
2,104
2,066
41
9
23
-

44
3
70
12
-

ทรัพยากรที่ไดรับ
ทรัพยากรที่มีทั้งหมด
บริจาค
2549
2550
2549
2550
4,960
1,466
182,117 188,950
336
150
4,155
4,491
59
23
4
18
7
-

136
13
17
76
61
-

415
2,756
749
460
7
11

439
2,769
769
606
80
11
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1.4.1.5 งบประมาณ
แหลงสนับสนุนงบประมาณ (แหลงสําคัญ) ปงบประมาณ 2550
- งบประมาณแผนดิน
89.2
ลานบาท
- งบประมาณเงินทุนคณะ
32.8
ลานบาท
- เงินทุนวิจัยภายใน
1.6
ลานบาท
- เงินทุนวิจัยภายนอก
15.8
ลานบาท
- การบริการวิชาการ
12.3
ลานบาท
รวมแหลงสนับสนุนงบประมาณ 151.7
ลานบาท

งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินทุนคณะป 2550
งบประมาณเงินทุนคณะ
32866195.20, 27%

งบประมาณ
แผนดิน
89288000.00,
งบประมาณเงินทุนคณะ

งบประมาณแผนดิน
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งบประมาณเงินทุนคณะจําแนกตามหมวดรายจาย ปงบประมาณ 2545 - 2550
ป
2545
2546
2547
2548
2549
2550

เงินเดือน
คาจาง
2,565,050.96
2,789,756.89
1,168,490.62
2,250,257.63
1,514,057.49
2,457,417.32

คาตอบแทน
ใชสอยวัสดุ
6,608,959.82
9,136,874.12
7,271,076.02
8,877,209.06
9,411,895.76
9,804,337.00

ครุภัณฑที่ดิน
สาธารณูปโภค
สิ่งกอสราง
2,539,275.70
15,396.00
30,765.00
521,011.50
3,866,137.90
324,800.00
614,785.61
13,988.00
190,906.10 1,455,893.28
1,122,576.00 2,844,308.78

เงินอุดหนุน

สํารอง

รวม

8,787,653.44
10,978,635.82
11,737,648.84
10,670,224.25
13,021,894.21
14,927,487.74

224,764.75
39,757.26
588,404.39
800,254.22
1,710,068.00

20,741,100.67
23,496,800.59
24,956,557.77
23,226,718.77
25,594,646.84
32,866,195.20

งบประมาณเงินทุนคณะ ปงบประมาณ 2550
จําแนกตามหมวดรายจาย
สํารอง 1,710,068.00,
5%

เงินอุดหนุน
14,927,487.74,
46%

เงินเดือน 2,457,417.32,
7%

คาตอบแทน
ใชสอยวัสดุ
9,804,337.00,
30%

ครุภัณฑดินสิ่งกอสราง
1,122,576.00,
3%

เงินเดือน

สาธารณูปโภค
2,844,308.78,
9%
คาตอบแทน ใชสอยวัสดุ ครุภัณฑที่ดินสิ่งกอสราง

สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

สํารอง
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1.4.2 การใหบริการที่มี
1.4.2.1 หลักสูตรที่เปดสอน รวม 28 หลักสูตร
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 8 หลักสูตร
1) สาขาวิชาภาษาไทย
2) สาขาวิชาปรัชญา
3) สาขาวิชาภาษาศาสตร
4) สาขาวิชาประวัติศาสตร
5) สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
6) สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
7) สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ
8) สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 19 หลักสูตร
1) สาขาวิชาภาษาไทย
2) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3) สาขาวิชาประวัติศาสตร
4) สาขาวิชาภูมิศาสตร
5) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
6) สาขาวิชาปรัชญา
7) สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
8) สาขาวิชาภาษาศาสตร
9) สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
10) สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
11) สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
12) สาขาวิชาภาษาญี่ปุน
13) สาขาวิชาภาษาญี่ปุนเปนภาษาตางประเทศ
14) สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต
15) สาขาวิชาภาษาจีน
16) สาขาวิชาการแปลและการลาม (อัตราพิเศษ)
17) สาขาวิชาไทยศึกษา (นานาชาติ)
18) สาขาวิชาภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ (นานาชาติ)
19) สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสสูโลกธุรกิจ (นานาชาติ)
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หลักสูตรปริญญาบัณฑิต 1 หลักสูตร
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ประกอบดวยสาขาวิชาเอก 14 สาขา
-

สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาประวัติศาสตร
สาขาวิชาภูมิศาสตร
สาขาวิชาสารนิเทศศาสตร
สาขาวิชาปรัชญา
สาขาวิชาศิลปการละคร
สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
สาขาวิชาสเปน
สาขาวิชาอิตาเลียน

1.4.2.2 ศูนยวิจัยและหนวยวิจัย
ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CE) 1 ศูนย ไดแก
- ศูนยวิจัยการประมวลผลภาษาและวัจนะ
หนวยวิจัย (RU) 3 หนวย ไดแก
- ศูนยประวัติศาสตรความสัมพันธไทยกับประเทศในเอเชีย น
- ศูนยภาษาและวรรณคดีไทย อยูในภาควิชาภาษาไทย
- ศูนยจริยธรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1.4.2.3 การบริการวิชาการ/บริการสังคม
แหลงบริการวิชาการ/บริการสังคมในคณะอักษรศาสตรมีทั้งหมด 18 แหลง ไดแก
- ศูนยบริการวิชาการ
- ศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ
- หอพระไตรปฎกนานาชาติ
- ภาควิชาทั้ง 11 ภาค
- ศูนยที่มีหลักสูตร 2 ศูนย ไดแก ศูนยไทยศึกษาและศูนยวรรณคดีศึกษา
- ศูนยวิจัยการประมวลผลภาษาและวัจนะ
- ศูนยจริยธรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร

การบริการวิชาการ/บริการสังคม ปงบประมาณ 2550
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
นิทรรศการ “รางวัลวรรณกรรมเยาวชนไทย”
นิทรรศการ “รางวัลซีไรต”
การบริการงานแปลและงานลาม
การอบรม “ปริทัศนประเทศไทยกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต”
การอบรมภาษาอิตาเลียนสําหรับบุคคลภายนอก
การอบรมภาษาเวียดนามสําหรับพนักงานบริษัท ดี เอส ที อินเตอรเนชั่นแนล (กรุงเทพฯ) จํากัด
การประเมินทักษะการพูดภาษาตางประเทศสําหรับบุคลากรบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
การอบรมภาษาจีนกลางสําหรับบุคคลภายนอก ระดับ 2
การอบรมภาษาสเปนสําหรับบุคคลภายนอก
นิทรรศการ “นักเขียนซีไรตที่จากไป : คําพูน บุญทวี และ กนกพงศ สงสมพันธุ”
การอบรมภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ รุนที่ 1/2550
การอบรมภาษาเวียดนามสําหรับพนักงานบริษัท คาสากลซีเมนตไทย จํากัด
การอบรมเทคนิคการลามพูดตามเบื้องตน อังกฤษ – ไทย สําหรับบุคคลภายนอก
การแสดงละคร เรื่อง “พายุพิโรธ”
การอบรมภาษาอิตาเลียนสําหรับบุคคลภายนอก ระดับ 1 และระดับ 3
การอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตรการเขียน
การอบรมภาษาเวียดนามเบื้องตน 1 สําหรับบุคคลภายนอก
การอบรมภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 1 สําหรับบุคคลภายนอก
การแสดงละครวิทยานิพนธ เรื่อง “จุรี จันสอน”

หนวยงานที่จัด

ระยะเวลา

ศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร
ศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร
ศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ
ศูนยไทยศึกษา
สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน ภาควิชาภาษาตะวันตก
ศูนยบริการวิชาการ
ศูนยบริการวิชาการ
ศูนยบริการวิชาการ
สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก
ศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร
ศูนยบริการวิชาการ
ศูนยบริการวิชาการ
ศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ
ภาควิชาศิลปการละคร
สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ศูนยบริการวิชาการ
ศูนยบริการวิชาการ
ภาควิชาศิลปการละคร

28 ก.ย. – 28 ต.ค. 49
ต.ค. 49 – พ.ย. 49
ต.ค. 49 – ก.ย. 50
10 ต.ค. – 3 พ.ย. 49
24 ต.ค. – 29 ธ.ค. 49
30 ต.ค. – 6 ธ.ค. 49
29 – 30 พ.ย. 49
2 พ.ย. 49 – 16 ม.ค. 50
11 พ.ย. 49 – 10 ก.พ. 50
12 ธ.ค. 49 – 12 ม.ค. 50
8 ม.ค. 50 – 22 ม.ค. 51
8 ม.ค. – 13 ก.พ. 50
15 ม.ค. – 5 ก.พ. 50
ม.ค. - ก.พ. 50
29 ม.ค. – 6 เม.ย. 50
3 ก.พ. – 21 เม.ย. 50
5 ก.พ. – 14 มี.ค. 50
6 ก.พ. – 12 เม.ย. 50
9 - 11 ก.พ. 50

25
25

26

26

ลําดับ
ที่
20
21
22
23
24
25
26

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
การอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตรการฟง
การอบรม “การแปลเอกสารทางกฎหมาย อังกฤษ - ไทย”
การอบรมภาษาอิตาเลียนสําหรับขาราชการกระทรวงการตางประเทศ
การอบรมภาษาสเปน ระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3
การอบรมครูภูมิศาสตรเรื่อง “เทคนิคทางภูมิศาสตรที่จําเปนสําหรับการเรียนการสอนระดับมัธยม”
นิทรรศการ “พระมหากรุณาแผปกพสกจุฬาฯ”
การสัมมนาปฏิบัติการผูนําการศึกษาและเผยแผพระพุทธศาสนา จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1

27
28
29
30

การอบรมเรื่อง “การใชโปรแกรมประยุกต CDS/ISIS เพื่อการจัดการสารนิเทศหองสมุด”
การอบรมการแปลสําหรับเจาหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
การอบรมภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ รุนที่ 2/2550
กิจกรรมวันวิสาขบูชา จังหวัดสมุทรสงคราม

31
32
33
34
35
36
37
38

นิทรรศการ “หนังสือที่ไดรับรางวัลการประกวดหนังสือดีเดนประจําป 2550”
การอบรมภาษาจีนกลางสําหรับบุคคลภายนอก
การอบรมภาษาอิตาเลียนสําหรับบุคคลภายนอก
การอบรมภาษารัสเซียสําหรับบุคคลภายนอก
การทัศนศึกษาวัฒนธรรมภาษาไทยสําหรับมหาวิทยาลัยปกกิ่ง
นิทรรศการ “หนังสือที่ไดรับรางวัล”
การอบรมภาษาเกาหลีสําหรับบุคคลภายนอก ระดับพื้นฐาน 1
การอบรมเทคนิคการนําเสนองานสําหรับบุคลากรกรมการเจรจาการคา

26

หนวยงานที่จัด

ระยะเวลา

ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ
สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน ภาควิชาภาษาตะวันตก
สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก
ศูนยบริการวิชาการ
ศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร
หอพระไตรปฎกนานาชาติ รวมกับมูลนิธิ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยฯ
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร
ศูนยบริการวิชาการ
ศูนยบริการวิชาการ
หอพระไตรปฎกนานาชาติ รวมกับมูลนิธิ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยฯ
ศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร
ศูนยบริการวิชาการ
สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน ภาควิชาภาษาตะวันตก
สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาไทย
ศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร
สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก
ศูนยบริการวิชาการ

10 มี.ค. – 26 พ.ค. 50
19 มี.ค. – 28 พ.ค. 50
21 มี.ค. – 18 มิ.ย. 50
26 มี.ค. – 7 ก.ค. 50
29 – 31 มี.ค. 50
2 – 20 เม.ย. 50
19 เม.ย. 50
23 – 26 เม.ย. 50
14 พ.ค. – 4 มิ.ย. 50
21 พ.ค. 50 – 3 มิ.ย. 51
31 พ.ค. 50
มิ.ย. 50
5 มิ.ย. – 28 ส.ค. 50
18 มิ.ย. – 24 ส.ค. 50
30 มิ.ย. – 6 ต.ค. 50
1 ก.ค. – 11 ส.ค. 50
4 – 20 ก.ค. 50
16 ก.ค. – 10 ก.ย. 50
3 - 4 ส.ค. 50

ลําดับ
ที่
39
40
41
42

43
44
45

46

47
48

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

หนวยงานที่จัด

ระยะเวลา

โครงการอบรมภาษาตางประเทศสําหรับกระทรวงการตางประเทศ
โครงการอบรมความรูราชาศัพทสําหรับสื่อมวลชน
การแสดงละคร เรื่อง “สัต(ว) บุรุษสุดขอบโลก”
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการดานศาสนาและวัฒนธรรมสําหรับผูนําทองถิ่น
การสืบทอดศาสนทายาท ตามพระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัด
สมุทรสงคราม
การอบรมภาษาสเปน ระดับพื้นฐาน 1
การอบรมภาษาสเปน ระดับพื้นฐาน 2
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการดานศาสนาและวัฒนธรรมสําหรับผูนําทองถิ่น
การสืบทอดศาสนทายาท ตามพระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัด
นาน
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับการแพทยและ
การศึกษาวิชาแพทย”

ศูนยบริการวิชาการ
ศูนยบริการวิชาการ
ภาควิชาศิลปการละคร
หอพระไตรปฎกนานาชาติ รวมกับมูลนิธิ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยฯ
และกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก
ศูนยบริการวิชาการ
หอพระไตรปฎกนานาชาติ รวมกับ
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

14 ส.ค. - 2 พ.ย. 50
18 ส.ค. 50
22 ส.ค. - 2 ก.ย. 50
31 ส.ค. - 1 ก.ย. 50

ภาควิชาประวัติศาสตร รวมกับมูลนิธิ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก
ศูนยไทยศึกษา
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน ภาควิชาภาษาตะวันออก

17 - 24 ก.ย. 50

การสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยแกนิสิตตางประเทศและนิสิตแลกเปลี่ยน
การอบรมภาษาไทยสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยไดโต บุงกะ

1 ก.ย. - 28 พ.ย. 50
1 ก.ย. - 28 พ.ย. 50
7 - 8 ก.ย. 50

18 ก.ย. - 18 ต.ค. 50
24 ก.ย. - 12 ต.ค. 50

27
27

28
28

1.4.3 จํานวนผลผลิต / ผลลัพธที่ได
1.4.3.1 จํานวนบัณฑิต ปการศึกษา 2550
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2550
จําแนกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา

รวม
21
71
17
21
20
2
1
38
31
25
12
28
12

รวม

299

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร
ภูมิศาสตร
สารนิเทศศึกษา
ปรัชญา
ศิลปการละคร
ภาษาบาลีและสันสกฤต
ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุน
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
ภาษาสเปน
ภาษาอิตาเลียน

29
29

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2550 จําแนกตามสาขาวิชา
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

-

-

-

ภาษาและวรรณคดีญี่ปุน

3

-

3

ภาษาฝรั่งเศส

2

-

2

ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส

-

1

1

ภาษาเยอรมัน

-

-

-

ภาษาสเปน

-

-

-

ภาษาอิตาเลียน

-

-

-

ภาษาฝรั่งเศส สูโลกธุรกิจ

10

-

10

การแปลและการลามฯ

24

-

24

พุทธศาสนศึกษา

1

-

1

123

14

137

รวม

30
30

จํานวนผูสํา เร็จการศึกษาทุกระดับ ปการศึกษา 2550
ผูสํา เร็จการศึกษาทั้งหมด 436 คน
ปริญญาเอก
14 คน, 3%

ปริญญาโท
123 คน, 28%

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี
299 คน, 69%

1.4.3.2 งานวิจัยที่สําเร็จในปงบประมาณ 2550
ลําดับ
ชื่อผูวิจัย
ที่
1 ศ. ดร.ปยนาถ บุนนาค
รศ. ดร.สุนันท อัญชลีนุกูล

หนวยงาน

ชื่องานวิจัย

ภาควิชาประวัติศาสตร 9 แผนดินของการปฏิรูประบบราชการ
ภาควิชาภาษาไทย

อ. ดร.ดินาร บุญธรรม

ภาควิชาประวัติศาสตร

2
3

ศ. ดร. พรสรรค วัฒนางกูร
รศ. ดร.กิ่งกาญจน เทพกาญจนา

ภาควิชาภาษาตะวันตก การเดินทางขามพรมแดน - จากวรรณกรรมสูแผนฟลม โทมัส มันน “ความตายที่เวนิส”
ภาควิชาภาษาศาสตร การศึกษาหนวยสรางแสดงเหตุการณกอผลในเชิงแบบลักษณภาษา

4
5
6
7
8

รศ. ดร. พจี ยุวชิต
รศ. ดร. พจี ยุวชิต
รศ. ดร. วรรณา แสงอรามเรือง
รศ. ดร.วรรณา แสงอรามเรือง
รศ. ดร.สมภาร พรมทา

ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาปรัชญา

9

รศ. ดร. สุจริตรา
จงสถิตยวัฒนา
รศ. ดร. เสาวลักษณ
สุริยะวงษไพศาล

10

ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษา
ตะวันออก

การแปลงโฉมระหวางการเดินทางของนางเอกของเช็กสเปยร
ภาพลักษณของพอคายิวที่นําเสนอในบทละครยุคอลิซาบีธัน
การเรียนการสอนภาษาเยอรมันในประเทศไทย อดีต-ปจจุบัน-อนาคต
กรรมวาจกในภาษาเยอรมัน: การถายความเปนภาษาไทย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในฐานะธรรมราชาดานพุทธ
ศาสนูปถัมภ
การเดินทางของปญญาและจินตนาการในกามนิต ของเสถียรโกเศศ - นาคประทีป
การเรียนการสอนหนังสือพิมพภาษาญี่ปุนในประเทศไทยและญี่ปุน

แหลงทุน
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.)

ทุนวิจัยคณะอักษรศาสตร
สนง. กองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)
ทุนวิจัยคณะอักษรศาสตร
ทุนวิจัยคณะอักษรศาสตร
ทุนวิจัยคณะอักษรศาสตร
ทุนวิจัยคณะอักษรศาสตร
ทุนวิจัยคณะอักษรศาสตร
ทุนวิจัยคณะอักษรศาสตร
Toyota Fund for Japanese
Section, Faculty of Arts,
Chulalongkorn University

31
31

32

32

ลําดับ
ชื่อผูวิจัย
ที่
11 รศ. ดร. เสาวลักษณ
สุริยะวงษไพศาล

หนวยงาน

ชื่องานวิจัย

ภาควิชาภาษา
ตะวันออก

The Women in Noh Plays - The Mother, Stepmother, Wet Nurse and Daughter

12

รศ. ดร.โสรัจจ หงศลดารมภ

ภาควิชาปรัชญา

จริยธรรมของการแบงแยกดิจิตัล

13

รศ. ดร.โสรัจจ หงศลดารมภ

ภาควิชาปรัชญา

The Role of the Universities in Information Technology for Development in Asia

14
15
16
17

รศ. ดร.โสรัจจ
รศ. ดร.โสรัจจ
รศ. ดร.โสรัจจ
รศ. ดร.โสรัจจ

ภาควิชาปรัชญา
ภาควิชาปรัชญา
ภาควิชาปรัชญา
ภาควิชาปรัชญา

18
19

รศ. ผองศรี จั่นหาว
รศ. พรรัตน ดํารุง

20

รศ.พรรัตน ดํารุง

21

รศ. สุกัญญา สุจฉายา

22

รศ.สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ

หงศลดารมภ
หงศลดารมภ
หงศลดารมภ
หงศลดารมภ

ทัศนคติเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในวรรณกรรมไทย
พุทธศาสนากับโคลนนิ่ง
ญาณวิทยากับนโยบายวิทยาศาสตร
ASEAN-EU LEMLIFE : A Collaborative International Training Programme in Law,
Ethics and Management in the Life Sciences
ภาควิชาภูมิศาสตร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับพระปรีชาสามารถดานภูมิศาสตรและสิ่งแวดลอม
ภาควิชาศิลปการละคร การพัฒนางานศิลปะการแสดงรวมสมัยจากดนตรีและทารําโบราณ (โขน) – การ ศึกษา
ระหวางศิลปนไทยกับกัมพูชา
ภาควิชาศิลปการละคร "เรื่องเกาเลาใหม 4 : สีดา : ศรีราม"
ศูนยคติชนวิทยา
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาอังกฤษ

การคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นตามแผนพัฒนากฎหมายทรัพยสินทางปญญา
ป 2550 (กิจกรรมที่ 2)
อาหาร อารมณและอํานาจของสตรีในงานการประชุม เอสควิเวลและไอแซค เดนนิสัน

แหลงทุน
Toyota Fund for Japanese
Section, Faculty of Arts,
Chulalongkorn University
สนง. กองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)
International Development
Research Centre Canada
สภาวิจัย
สภาวิจัย
สภาวิจัย
ASEAN-EU University
Network Program
ทุนวิจัยคณะอักษรศาสตร
ทุนวิจัยคณะอักษรศาสตร
สนง.กองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)
กระทรวงพาณิชย
เงินทุนคณะ

ลําดับ
ชื่อผูวิจัย
ที่
23 ผศ. ดร. คารินา โชติรวี
24 ผศ. ดร.คารินา โชติรวี
25 ผศ. ดร. ณัฐพร พานโพธิ์ทอง
อ. ดร. ศิริพร ภักดีผาสุก
อ. ดร. สุรเดช โชติอุดมพงษ
อ. ดร. สุภัควดี อมาตยกุล

หนวยงาน

ชื่องานวิจัย

แหลงทุน

ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาไทย

บาหรือดี: จิตวิทยากับความเปนธรรมในวรรณกรรมอังกฤษยุคศตวรรษที่ 20
การเดินทางขามขอบเขตแหงเพศ พรมแดนและหวงเวลา
พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา: การศึกษาเนื้อหาและกลวิธีทาง
ภาษา

เงินทุนคณะ
เงินทุนคณะ
เงินทุนคณะ

ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ
ภาควิชาภาษาปรัชญา

26
27

ผศ. ดร.ตรีศิลป บุญขจร
ผศ. ดร.มนธิรา ราโท

ศูนยวรรณคดีศึกษา
ภาควิชาภาษา
ตะวันออก

28

ผศ. ดร.มนธิรา ราโท

29

ผศ. ดร.วรวุฒิ จิราสมบัติ

30

ผศ. ดร.วิโรจน อรุณมานะกุล

ภาควิชาภาษา
ตะวันออก
ภาควิชาภาษา
ตะวันออก
ภาควิชาภาษาศาสตร

31

ผศ. ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน

ศูนยวิจัยประมวลผล
ภาษาและวัจนะ

โครงการจัดทําฐานขอมูลมรดกทางวัฒนธรรมภาคกลาง
พลวัตและการเปลี่ยนแปลงของวรรณกรรมเวียดนามหลังป ค.ศ.1975

สํานักงานวัฒนธรรมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย
วรรณกรรมกับความเปนธรรม : การศึกษาเรื่องสั้นเวียดนามยุคหลังสงคราม (หลังป ค.ศ.
เงินทุนคณะ
1975)
History of foreign language education in Thailand until World War II
Toyota Fund
IBM Thai Dictionary with POS Tagged
Thai Text to Speech and Thai Automatic Word Recognition for SUN IVR Systems

บริษัท ไอ บี เอ็ม
ประเทศไทย จํากัด
บริษัท Sun Systems
Corporation Limited

33
33

34

34

ลําดับ
ชื่อผูวิจัย
ที่
32 ผศ. ร.ท. ดร.บรรจบ บรรณรุจิ

หนวยงาน
ภาควิชาภาษา
ตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาศิลปการละคร

ชื่องานวิจัย
โสถัตตถีมหานิทาน: การตรวจชําระและศึกษาวิเคราะห

33
34
35

ผศ. ชูศรี มีวงศอุโฆษ
ผศ.ไซมอน เจ.พี.ไรท
ผศ. ฤทธิรงค จิวากานนท

ภาพสตรีในภาษิตและคําพังเพยเยอรมัน
In Search OF Lost World: The Travels of Graham Greene
“เรื่องเกาเลาใหม 3 : การกํากับศิลปสําหรับละครรวมสมัย”

36
37

ผศ. สาวิตรี เจริญพงศ
อ. ดร. ชุติมา ประกาศวุฒิสาร

38

อ. ดร. ชุติมา ประกาศวุฒิสาร

39
40

อ. ดร.ปรีณา แขงขัน
อ. ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ

41

อ. ดังกมล ณ ปอมเพชร

ภาควิชาประวัติศาสตร
ภาควิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ
ภาควิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ
ภาควิชาศิลปการละคร

42

อ. ตรีดาว อภัยววงศ

ภาควิชาศิลปการละคร “เรื่องเกาเลาใหม 1: เกศาราพุนเซล”

43
44

อ. นูรีดา สะแลแม
อ. ภาสุรี ลือสกุล

ภาควิชาภาษาตะวันออก มองบทบาทและสถานภาพสตรีมาเลยผานสํานวนและสุภาษิตมาเลย
ภาควิชาภาษาตะวันตก การเดินทางหลากทวีปกับพัฒนาการกวีนิพนธของปาโปล เนรูดา

ธรรมราชา: พระผูทรงแผเมตตาตอสรรพชีวิต
พื้นที่ความทรงจํากับการสรางอัตลักษณพลัดถิ่นในวรรณกรรมสตรีรวมสมัย

แหลงทุน
เงินทุนคณะ
เงินทุนคณะ
เงินทุนคณะ
สนง.กองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)
เงินทุนคณะ
เงินทุนคณะ

ความเงียบที่สงเสียง: ผูหญิงกับความรุนแรงทางเพศในวรรณกรรมสตรีโลกที่สาม

เงินทุนคณะ

2202689 Selected Topics in English Linguistics
สัจจนิยมมหัศจรรยและการเดินทางแหงวรรณศิลปขามวัฒนธรรม

เงินทุนคณะ
เงินทุนคณะ

“เรื่องเกาเลาใหม 2: มหัศจรรยผจญภัยเจาชายหอย”

สนง.กองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)
สนง.กองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)
เงินทุนคณะ
เงินทุนคณะ

1.4.3.3 ผลงานวิชาการทุกประเภทที่ตีพิมพ ในปงบประมาณ 2550
ลําดับ
ชื่อผูเขียน
ที่
1 ศ. ดร.พรสวรรค วัฒนางกูร

ชื่อผลงาน

แหลงตีพิมพ/วารสารที่ตีพิมพ
วารสารอักษรศาสตรฉบับนิทานตํานานจินตนาการความจริง
ปที่ 35 ฉบับที่2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2549) หนา 27-60
วารสารภาษาและวรรณคดีไทย ปที่ 22 ธันวาคม 2548
Thoughts August 2006
วารสารอักษรศาสตรฉบับนิทานตํานานจินตนาการความจริง
ปที่ 35 ฉบับที่2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2549) หนา 288-309
International Review of Information Ethics 4 (2007)
International Review of Information Ethics 7 (2007)
วารสารอักษรศาสตรฉบับนิทานตํานานจินตนาการความจริง
ปที่ 35 ฉบับที่2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2549) หนา 1-26
วารสารอักษรศาสตรฉบับนิทานตํานานจินตนาการความจริง
ปที่ 35 ฉบับที่2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2549) หนา 162-193
Manusya 11 (2006)

2
3
4

รศ. ดร.ชลดา เรืองรักษลิขิต
รศ. ดร.พจี ยุวชิต
รศ. ดร.ศิราพร ณ ถลาง

ประสานวรรณศิลปและคีตศิลป: เพลงเลียนแบบพื้นบาน - ตัวแทนจิตวิญญาณชาวบาน
เยอรมัน
อิทธิพลของานสุนทรภูที่มีตอนิทานวัดเกาะ
ทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณกับการศึกษาวรรณคดี
ตํานานตัวอักษร: กลไกทางวัฒนธรรมของชาติพันธุที่ไมมีตัวอักษร

5
6
7

รศ. ดร.โสรัจจ หงศลดารมภ
รศ. ดร.โสรัจจ หงศลดารมภ
รศ. ชัตสุนี สินธุสิงห

Eighth Asian Bioethics Conference
Information Divide Information Flow and Global Justice
นิทานดาวินชี อัจฉริยภาพดานวรรณศิลปของ เลโอนารโด

8

รศ. สุกัญญา สุจฉายา

แถน แมน : เทพ เทวาหรือบรรพชนไทย

9

รศ. สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ

10

รศ. อิงอร สุพันธุวณิช

The Defiance of Patriarchy and the Creation of a Female Literary Tradition in
Contemporary World Popular Fiction
กลอนเพลงยาวของคุณสุวรรณ: ภาพสะทอนรักรวมเพศสมัยรัตนโกสินทรตอนตน

11

ผศ. ดร.คารินา โชติรวี

Midnight's Children งานเขียนโพสตโคโลเนียลของซัลมาน รัชดี

วารสารภาษาและวรรณคดีไทย ปที่ 22 ธันวาคม 2548ฉบับ
ภาษาและวรรณคดีกับสังคม
Thoughts August 2006

35

35

36
36

ลําดับ
ชื่อผูเขียน
ที่
12 ผศ. ดร.จินตนา ธันวานิวัฒน
13

ผศ. ดร.ชมนาด ศีติสาร

14

ผศ. ดร. ชมนาด ศีติสาร

15
16
17

ผศ. ดร.ชมนาด ศีติสาร
ผศ. รท. ดร.บรรจบ บรรณรุจิ
ผศ. ผองพรรณ ลวนานนท

18

ผศ. ศุภกาญจน เอี่ยมหฤท

19

ผศ. ศุภกาญจน เอี่ยมหฤท

20

อ. ดร.จุฬิศพงศ จุฬารัตน

21

อ. ดร. ชุติมา ประกาศวุฒิสาร

22

อ. ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิสาร

ชื่อผลงาน

แหลงตีพิมพ/วารสารที่ตีพิมพ

บทบาทของตํานานประวัติศาสตรและเทพปกรนัมจีนในนวนิยายเรื่อง ความฝนในหอ วารสารอักษรศาสตรฉบับนิทานตํานานจินตนาการความจริง
ปที่ 35 ฉบับที่2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2549) หนา 89-111
แดง
"ไก" ในวัฒนธรรมของชาวญี่ปุน
วารสารอักษรศาสตรฉบับนิทานตํานานจินตนาการความจริง
ปที่ 35 ฉบับที่2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2549) หนา 135-161
หนังสือแปล “ไกกับคน : จากมุมมองทางชีวชาติพันธุวิทยา” ของเจาชายอากิฌิโนะมิ กรุงเทพฯ : อมรินทร, 2550 (298 หนา)
ยะ ฟูมิฮิโตะ และคณะ
Sumo's Multi-Cultural Tires
Japanese Scientific Monthly Vol.60 No.3 pp.51-55
ภาษาบาลีในพระไตรปฏก: ลักษณะการใชที่ไมแพรหลายในอรรถกถา
วารสารศาสนศาสตรปริทรรศน มกราคม-มิถุนายน 2550
ความขัดแยงในองคการ: หองสมุด/ศูนยสารนิเทศ
วารสารบรรณารักษศาสตร ปที่ 26ฉบับที่ 2 กรกฏาคม 2549
หนา 1-10
The Role of Empire in Establishing English Studies as a Standard Norm & PostThoughts August 2006
Colonial Transformation
บทบาทของการกินในเทพปกรณัมกรีก-โรมัน: ความสุขและรางวัล ฤาทุกขภัยพิบัติ วารสารอักษรศาสตรฉบับนิทานตํานานจินตนาการความจริง
ปที่ 35 ฉบับที่2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2549) หนา 61-88
และบทลงโทษ
Muslim Communities during the Ayutthaya Period
MANUSYA : Journal of Humanities Regular Issue Vol.10
No.1 (2007)
ความเงียบที่สงเสียง: กระบวนการรื้อสรางของผูถูกขมขืนในมุมปากโลก
รัฐศาสตรสาร ปที่ 28 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2550) หนา
1-27
The politics of Discourse in Sexual Abuse Narratives
MANUSYA 10.1 (2007)

ลําดับ
ชื่อผูเขียน
ที่
23 อ. ดร.รุงภัทร เริงพิทยา

ชื่อผลงาน
มุมมองทางภาษาศาสตรของคําวา "ฝน"

24
25

อ. ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธุ
อ. ดร.อรรถยา สุวรรณระดา

Comparative Literature: Recent Debates on an Imagined Discipline
จินตนาการในวรรณกรรมนิทานเรื่อง ทะเกะโตะริโมะโนะงะตะริ

26
27

อ. ดร.อรรถยา สุวรรณธาดา
อ. วชิราภรณ คลังธนบูรณ

สัญลักษณแหงธาตุทั้งหาในวรรณกรรมญี่ปุนเรื่อง ทะเกะโตะริโมะโนะงะตะริ
เทคโนโลยี RFID กับหองสมุด

28

อ. Simon J.P. Wright

29

อ. Tony O'Neill

Sometimes More Than Just a Cigar: Freudian Interpretation from a Literary
Perspective
Psychological Realism in George Eliot's The Lifted Veil

แหลงตีพิมพ/วารสารที่ตีพิมพ
วารสารอักษรศาสตรฉบับนิทานตํานานจินตนาการความจริง
ปที่ 35 ฉบับที่2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2549)
MANUSYA (Special Issue) Vol.II 2006 pp.88-101
วารสารอักษรศาสตรฉบับนิทานตํานานจินตนาการความจริง
ปที่ 35 ฉบับที่2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2549) หนา 112-134
วารสาร The Journal Vol.3 No.1 2007 (กําลังพิมพ)
วารสารบรรณารักษศาสตร ปที่ 26ฉบับที่ 2 กรกฏาคม 2549
หนา 11-20
Thoughts August 2006
Thoughts August 2006

37

37

38

38

1.4.3.4 อาจารยเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ ในทีป่ ระชุมระดับชาติ ปงบประมาณ 2550
ลําดับ
ที่

ชื่ออาจารย

หนวยงาน

ชื่อผลงาน

1

รศ. ผองศรี จั่นหาว
อ. ฐิติรัตน ปนบํารุงจิต

2

อ. นูรีดา สะแลแม

3

รศ. ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์
อ. ภาสุรี ลือสกุล

4

ผศ. ดร.วิลิตา ศรีอุฬารพงศ

5

รศ. ดร.วรรณา
แสงอรามเรือง

ภาควิชาภาษาตะวันตก กรรมวาจกในภาษาเยอรมัน: การถายความเปนภาษาไทย

6

อ. เพ็ญพิสาข ศรีวรนารถ

ภาควิชาภาษาตะวันตก ปญหาในการแปลผานภาษาที่สองกรณีศึกษา: การแปล
วรรณกรรมเรื่อง เปโดร ปาราโม

การประชุม

วัน/ เดือน/ป

ภาควิชาภูมิศาสตร

แกะรอยประเทศไทยจากสายตาของชาวตางประเทศผาน
แผนที่

การประชุมทางวิชาการ เรื่อง “ขาม
พรมแดนความรูไทย - เทศ”

14 ส.ค. 50

ภาควิชาภาษา
ตะวันออก

มองบทบาทและสถานภาพสตรีมาเลยผานสํานวนและ
สุภาษิตมาเลย

การประชุมทางวิชาการ เรื่อง “ขาม
พรมแดนความรูไทย - เทศ”

14 ส.ค. 50

การประชุมทางวิชาการ เรื่อง “ขาม
พรมแดนความรูไทย - เทศ”

14 ส.ค. 50

การประชุมทางวิชาการ เรื่อง “ขาม
พรมแดนความรูไทย - เทศ”
การประชุมทางวิชาการ เรื่อง “ขาม
พรมแดนความรูไทย - เทศ”
การประชุมทางวิชาการ เรื่อง “ขาม
พรมแดนความรูไทย - เทศ”

14 ส.ค. 50

ภาควิชาภาษาตะวันตก การมองขามพรมแดนของนักเขียนผูลี้ภัยการเมือง: ภาพ
สะทอนภาษาและวัฒนธรรมสเปนของแควนอันดาลูเซียชวง
ปลายทศวรรษที่ 1950 (1957-1958) ในนวนิยายเรื่อง
วิทยานิพนธของแนนซี (La Tesis de Nancy)
ภาควิชาภาษาตะวันตก ประโยคกรรมวาจกในภาษาเยอรมันและภาษาไทย: การศึกษา
เปรียบตาง

14 ส.ค. 50
14 ส.ค. 50

1.4.3.5 อาจารยเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ ในทีป่ ระชุมระดับนานาชาติ ปงบประมาณ 2550
ลําดับ
ที่

ชื่ออาจารย

หนวยงาน

ชื่อผลงาน

ศ. ดร. ธีระพันธ
เหลืองทองคํา

ภาควิชาภาษาศาสตร Tonal evolution induced by language contact: A
case study of the T’in (Lua’) language of Nan
province, Northern Thailand

2

ศ. ดร.พรสรรค วัฒนางกูร

3
4

รศ. ดร.กฤษดาวรรณ
หงศลดารมภ
รศ. ดร.ชลดา เรืองรักษลิขิต

ภาควิชาภาษา
Translation as Cultural Praxis
ตะวันตก
ภาควิชาภาษาศาสตร Indexicality in Thai and in Tibetan: Implications
for a Buddhism-grounded Theory
ภาควิชาภาษาไทย The Various Forms and Roles of the Ogres'
Transformations in Thai Tales

5

รศ. ดร.ศิราพร ณ ถลาง

ภาควิชาภาษาไทย

Five Folktales Commonly Known among Thaitai Peoples

6

รศ. ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์

ภาควิชาภาษา
ตะวันตก

“Unica Visita De Espana Del Rey Chulalongkorn
En 1897”
(การเสด็จประพาสราชอาณาจักรสเปนใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั )

วัน/ เดือน/ป

Mon-Khmer Workshop จัดโดย The language
and Cognition Group, Max Planck Institute for
Psycholinguistics
เมือง Nijmegen ประเทศเนเธอรแลนด
Translation as Cultural Praxis
ประเทศอินเดีย
The 11th International Pragmatic Conference
เมือง Gotenberg ประเทศสวีเดน
The International Symposium on Dai-Thai
Studies เมืองเชียงรุง สิบสองปนนา
ประเทศสาธารณประชาชนจีน
The International Symposium on Dai-Thai
Studies เมืองเชียงรุง สิบสองปนนา
ประเทศสาธารณประชาชนจีน
สมาคมผูเชี่ยวชาญภาษาและวัฒนธรรมสเปน
ประจําภาคพื้นเอเชียครั้งที่ 6 (EI VI Congreso
Internacional de Ia Asociacion Asiatica de
Hispanistas) กรุงมานิลา ประเทศฟลิปปนส

16 - 18 เม.ย.
50

2 - 5 พ.ย.49
9 –13 ก.ค.
50
6 - 7 ต.ค. 49

6 - 7 ต.ค. 49

5 – 7 ก.ค. 50

39

1

การประชุม

39

40

40

ลําดับ
ที่

หนวยงาน

ชื่อผลงาน

การประชุม

วัน/ เดือน/ป

รศ. ดร.สุจิตรา
จงสถิตยวัฒนา
รศ. ดร. สุวรรณา
สถาอานันท

ภาควิชาภาษาไทย

The 5th EUROSEAS Conference
เมือง Naples ประเทศอิตาลี
การประชุม Asian Congress of Philosophy
ประเทศเกาหลีใต

12 -15
ก.ย. 50
1 - 2 มิ.ย. 50

9

รศ. ดร.โสรัจจ หงศลดารมภ

ภาควิชาปรัชญา

การประชุมวิชาการนานาชาติประจําป
The 8th Metanexus Institute Annual Conference
ประเทศสหรัฐอเมริกา

2 - 6 มิ.ย. 50

10

รศ. พรรัตน ดํารุง

ภาควิชาศิลปการ
ละคร

Wanthong in the film Khun Phaen : To be or not
to be is a question of self-love
Rethinking Philosophy in Asia บทความเรื่อง
The West as Dialogical Partner in Thai
Philosophical Discourse
"Transdisciplinarity and the Unity of Knowledge
: Beyond the Science and Religion Dialogue"
บทความเรื่อง Charting the Trandisciplinary
Space through Spinoza's God and Nāgārjuna's
Śūnyatā
Sita - Sri Rama? Listening for Sita's Voice,
Understanding a Woman in her world

20 พ.ย.49

11

รศ. พรรัตน ดํารุง

12

รศ. พรรัตน ดํารุง

ภาควิชาศิลปการ
ละคร
ภาควิชาศิลปการ
ละคร

The 7th Women Playwrights International
Conference 2006
เมืองจารการตา ประเทศอินโดนีเซีย
พิธีเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสิงคโปร
ประเทศสิงคโปร
การประชุมเครือขาย World Dance Alliance

7
8

ชื่ออาจารย

ภาควิชาปรัชญา

Revitalising Giants and Monkey ผลงานวิจัยรวม
ไทย- กัมพูชา
Exploring Partnerships with Common Roots :
two new Ways of combining classical dance
traditions in Mainland Southeast Asian
performance

21 - 24
ธ.ค. 49
4 - 6 มิ.ย. 50

ลําดับ
ที่

ชื่ออาจารย

13

รศ. สุกัญญา สุจฉายา

14

รศ. สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ

15

ผศ. ดร.ชมนาด ศีติสาร

16

อ. ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป

17

อ. ดร.อนันต เหลาเลิศวรกุล

หนวยงาน

ภาควิชาภาษาไทย

ชื่อผลงาน

The First Augury Chicken in Tai Myth: Its
Relation to Power and Wisdom

ภาควิชาภาษาอังกฤษ Bad Girls, Food and Female Position in
Contemporary World Literature Bestsellers
ภาควิชาภาษา
Study of Wild Chicken and Domestic Chicken
ตะวันออก
from Cultural Perspective
ภาควิชา
Regional Integration in Europe and Asia and
ประวัติศาสตร
Regional Blocs : Ligal, Economic, and Political
Perspectives Perspectives
ภาควิชาภาษาไทย Sanskritization: a Case Study on Pali and
Sanskrit Loanwords in Thai

การประชุม

The International Symposium on Dai-Thai
Studies เมืองเชียงรุง สิบสองปนนา
ประเทศสาธารณประชาชนจีน
The Tenth Annual Red River Conference on
World Literature
The 2007 HMCR Congress
Regional Integration in Europe and Asia and
Regional Blocs : Ligal, Economic, and Political
Perspectives Perspectives ประเทศ เกาหลีใต
The International Symposium on Dai-Thai
Studies เมืองเชียงรุง สิบสองปนนา
ประเทศสาธารณประชาชนจีน

วัน/ เดือน/ป

6 - 7 ต.ค. 49

20 –22
เม.ย. 50
16 ม.ค. 50
17 - 19
พ.ค. 50
6 - 7 ต.ค. 49

41
41

42

42

1.4.3.6 อาจารยเปนวิทยากรบรรยายในตางประเทศ
ลําดับ
ที่

1

ชื่ออาจารย

ศ. ดร.พรสรรค
วัฒนางกูร

หนวยงาน

หัวขอการบรรยาย

การประชุม

ภาควิชาภาษาตะวันตก การพิสูจนตนเองในวรรณกรรมเรือ่ ง
การแสดงปาฐกถาแกนัก
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน Faust ของเกอเธอ และ Siddhartha ของ ศึกษาเยอรมันรวมกวา 200
แอรมันน เฮสเซอ - คําตอบจากพุทธ
คน
ศาสนา

หนวยงานที่จัด

วัน/ เดือน/ป

มหาวิทยาลัยเกิททิงเงิน (GeorgAugust-Universität GöttingenSeminar für Deutsche
Philologie) โดยศ. ดร.ฮายนริช
เดเทอริง (Professor Dr.
Heinrich Detering)

8 พ.ค. 50

1.4.3.7 อาจารยไดรับเชิญใหเขารวมงานในตางประเทศ
ลําดับ
ที่

ชื่ออาจารย

หนวยงาน

งานที่เขารวม

สถานที่

กรุงปกกิ่ง ประเทศาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

1

รศ. ดร.สุจิตรา
จงสถิตยวัฒนา

ภาควิชาภาษาไทย

การเรียนการสอนภาษาไทย ใน
ฐานะภาษาตางประเทศ

2

รศ. ดร.สุจิตรา
จงสถิตยวัฒนา

ภาควิชาภาษาไทย

Thailand United States
กรุงวอชิงตันดีซี
Relations จัดโดยสถานทูตไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในสหรัฐอเมริกา

3

รศ. จารุณี หงสจารุ

4

รศ. จารุณี หงสจารุ

ภาควิชาศิลปการละคร การสัมมนาดานดนตรีในงาน
ประเทศสิงคโปร
The School of Church Music
Singapore Bible College
ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญในฐานะวิทยากร เพื่อ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต
รวมเดินทางไปขับรองเพลง
ประสานเสียงที่สถานี โทรทัศน
คริสตจักร และ
มหาวิทยาลัยพระคริสต ใน
สาธารณรัฐเกาหลีใต

หนวยงานที่เชิญ

วัน/ เดือน/ป

สถาบันไทยศึกษามหาวิทยาลัย
ปกกิ่ง

2 - 3 พ.ย. 49

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.)

9 - 10 พ.ค. 50

Singapore Bible College

8 - 10 ก.พ. 50

Hallelujah Church และ คณะ
World Mission Partnership
(WMP)

10 - 17 เม.ย. 50

43
43

44

44

ลําดับ
ที่

ชื่ออาจารย

5

อาจารยปวิตร
มหาสารินันทน

6

อาจารย พันพัสสา ธูป
เทียน

หนวยงาน

งานที่เขารวม

สถานที่

ภาควิชาศิลปการละคร Creative Education Summit
เขตการปกครองพิเศษฮองกง
จัดโดยสถาบัน Hong Kong
Institute of Contemporary
Culture (HKICC)
ภาควิชาศิลปการละคร การแสดงละครเรื่อง “Al takes a ไดรับเชิญไปกํากับการแสดง
bride”
ละครในเทศกาล The New
Mardi Gras Festival ณ เมือง
ซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย

หนวยงานที่เชิญ

วัน/ เดือน/ป

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวม
สมัย กระทรวงวัฒนธรรม

9 - 13 พ.ย. 49

Miss Jeneffa Soldatic
ผูอํานวยการแสดงละคร

12 - 25 ก.พ. 50

1.4.3.8 โครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนภายใน ปงบประมาณ 2550 (ระหวางวันที่ 1 ต.ค. 49 - 30 ก.ย 50)
ลําดับที่

ชื่องานวิจัย

1

การใชรูปภาษาแทนสิ่งอางถึงของเด็กเล็กที่พูดภาษาไทย

2

ความสัมพันธระหวางการณลักษณะและวลีเกี่ยวกับเวลาใน
ภาษาสเปน : การศึกษาแนวภาษาศาสตรคลังขอมูล
Communicative Competence in a Blended Learning
Environment: A Case Study of Thai Undergraduates
Learning English through In-class and On-line
Discussions
ความเปนผูหญิงในนิตยสารสตรีสาร (พ.ศ.2491 - 2539):
การศึกษาความสัมพันธระหวางภาษากับอุดการณ
"สุภาพบุรุษ" ในพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัวกับวรรณคดีศรีบูรพา
จักรวาลวิทยาและจริยศาสตรในปรัชญาสํานักขงจื๊อ
การแปรของวรรณยุกตในภาษาไทยถิ่นเชียงใหมตามกลุมอายุ
การจําแนกความแตกตางของฐานกรณชุดพยัญชนะตนกักดวย
วิธีสมการจุดรวม:กรณีศึกษาภาษามง เมี่ยน และมัล
ความสัมพันธระหวางคาระยะเวลากับคาความถี่ฟอรเมินท
ของเสียงสระ: กรณีศึกษาภาษามง เมี่ยน และมัล

3

4
5
6
7
8
9

ชื่อผูวิจัย
อ. ดร.ธีราภรณ รติธรรมกุล

หนวยงาน

แหลงทุนวิจัย

ภาควิชาภาษาศาสตร

ทุนพัฒนาอาจารย
ใหม
อ. ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก ทุนพัฒนาอาจารย
ใหม
อ. ดร.มัทธนี พลังเทพินทร
ภาควิชาภาษาอังกฤษ ทุนพัฒนาอาจารย
ใหม

ระยะเวลา
เริ่มตน - สิ้นสุด
2550 - 2551

งบประมาณ
(บาท)
120,000

2550 - 2551

120,000

2550 - 2551

120,000

อ. ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ

ภาควิชาภาษาไทย

ทุน 90 ป

2550 - 2551

40,000

ผศ. ดร.ตรีศิลป บุญขจร

ทุน 90 ป

2550 - 2551

56,000

รศ. ดร.สุวรรณา สถาอานันท
ผศ. ดร. ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย
ศ. ดร.ธีระพันธ เหลืองทองคํา

ภาควิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ
ภาควิชาปรัชญา
ภาควิชาภาษาศาสตร
ภาควิชาภาษาศาสตร

ทุน 90 ป
ทุน 90 ป
ทุน 90 ป

2549 - 2550
2549 - 2550
2549 - 2550

105,000
64,000
80,000

ศ. ดร.ธีระพันธ เหลืองทองคํา

ภาควิชาภาษาศาสตร

ทุน 90 ป

2549 - 2550

80,000

45
45

46

46

ลําดับที่

ชื่องานวิจัย

ชื่อผูวิจัย

หนวยงาน

แหลงทุนวิจัย

10

ศ. ดร.ธีระพันธ เหลืองทองคํา

ภาควิชาภาษาศาสตร

รศ. สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ
ผศ. ดร.จาตุรี ติงศภัทิย

15

พฤติกรรมคาความถี่มูลฐานของเสียงสระอันเนื่องมาจาก
อิทธิพลของพยัญชนะตนเสียงกองกังวาน อโฆษะ และโฆษะ:
กรณีศึกษาภาษามง เมี่ยน และมัล
บทกวีนิพนธอเมริกันรวมสมัยกับพุทธศาสนานิกายเซน:
สะพานเชื่อมสุนทรียศาสตรตะวันตกกับจริยธรรมตะวันออก
องครางแหงความเปนอื่น : จริยธรรมการเขียนและองคราง
ในนวนิยายของคุตซีเออ
อภิธรรม-ปกรณอธิบายความอภิธรรม: ศึกษาวิเคราะหลักษณะ
ความเปนปกรณผานทางการอธิบายความและการใชภาษาบาลี
ความพึงพอใจของผูใชเว็บไซตคณะอักษรศาสตรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
วาทกรรมไฟใตในวรรณกรรมไทยรวมสมัย

16

ประวัติศาสตรยุโรปตะวันออกสมัยใหม

ผศ. ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ

17

รายวิชา 2222344 การแปลจีน-ไทย

อ. ดร.ศศรักษ เพชรเชิดชู

18

ชาวตางชาติกับกฎหมายและระเบียบสังคมไทยในสมัยอยุธยา อ. ภาวรรณ เรืองศิลป
:กรณีศึกษาหมูบานฮอลันดา
วาทกรรมทองเที่ยวในวัฒนธรรมบริโภคนิยม
อ. ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ
วาทกรรมโฆษณาสินคาและบริการที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ อ. ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข

11
12
13
14

19
20

ผศ. รท. ดร.บรรจบ บรรณรุจิ
อ. เนณุภา สุภเวชย
อ. วชิราภรณ คลังธนบูรณ
ผศ. ดร. ตรีศิลป บุญขจร

ทุน 90 ป

ระยะเวลา
เริ่มตน - สิ้นสุด
2549 - 2550

งบประมาณ
(บาท)
80,000

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ทุนวิจัยคณะฯ

ม.ค. 50 - ม.ค. 51

60,000

ภาควิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ
ภาควิชาภาษา
ตะวันออก
ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร
ภาควิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ
ภาควิชาประวัติศาสตร

ทุนวิจัยคณะฯ

มิ.ย. 50 –
พ.ค.51
ก.พ. 50 –
ก.พ.51
มิ.ย. 50 –
พ.ค. 51
ส.ค. 50 –
ก.ค. 51
1 ม.ค. 50 31 ธ.ค. 50
1 ก.พ. 50 –
31 ม.ค. 51
1 ม.ค. 50 3 ธ.ค. 50
ก.พ. 50 – ม.ค. 51
ก.พ.50 – ม.ค.51

54,400

ทุนวิจัยคณะฯ
ทุนวิจัยคณะฯ
ทุนวิจัยคณะฯ
ทุนวิจัยคณะฯ

ภาควิชาภาษา
ตะวันออก
ภาควิชาประวัติศาสตร

ทุนวิจัยคณะฯ
ทุนวิจัยคณะฯ

ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทย

ทุนวิจัยคณะฯ
ทุนวิจัยคณะฯ

60,000
65,800
70,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000

ลําดับที่

ชื่องานวิจัย

ชื่อผูวิจัย

หนวยงาน

แหลงทุนวิจัย

21
22

วาทกรรมศัลยกรรมความงามในภาษาไทย
อุดมการณในวาทกรรมบนสื่ออินเทอรเน็ต: กรณีศึกษาเว็บ
บอรดการเมืองไทย
การตรัสรูโดยทันที วาทกรรมผานคอมพิวเตอรเกี่ยวกับพุทธ
ศาสนาในสังคมไทย

อ. ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง
ผศ. ดร. วิโรจน อรุณมานะกุล

ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาศาสตร

รศ. ดร. กฤษดาวรรณ
หงศลดารมภ
รศ. ดร.โสรัจจ หงศลดารมภ
รศ. ดร. วัลยา วิวัฒนศร

รศ. ถนอมนวล โอเจริญ

23

24

25

26

27
28
29

ความคิดสรางสรรคในการถายทอดวรรณศิลปและบริบททาง
วัฒนธรรม: กรณีศึกษาการแปล ความสุขของกะทิจากฉบับ
แปลภาษาอังกฤษเปนภาษาฝรั่งเศส
ความคิดสรางสรรคในการถายทอดวรรณศิลปและบริบททาง
วัฒนธรรม: กรณีศึกษาการแปล ความสุขของกะทิจากฉบับ
แปลภาษาอังกฤษเปนภาษาเยอรมัน
ความคิดสรางสรรคในการถายทอดวรรณศิลปและบริบททาง
วัฒนธรรม: กรณีศึกษาการแปล ความสุขของกะทิจากฉบับ
แปลภาษาอังกฤษเปนภาษาญี่ปุน
ผูหญิงสามสงครามเดียว: ภาพสงครามโลกครั้งที่สอง ผานตัว
ละครสตรีในงานวรรณกรรมอิตาเลียน
Looking Back on Anger : Reflections on a turning point
in the history of British theatre
ตางวัยตางความคิดในชีวิตหญิงเอเดรียนริช

ทุนวิจัยคณะฯ
ทุนวิจัยคณะฯ

ระยะเวลา
เริ่มตน - สิ้นสุด
ก.พ. 50 – ม.ค. 51
ก.พ. 50 – ม.ค. 51

งบประมาณ
(บาท)
30,000
30,000

ภาควิชาภาษาศาสตร

ทุนวิจัยคณะฯ

ก.พ. 50 – ม.ค. 51

30,000

ภาควิชาปรัชญา
ภาควิชาภาษาตะวันตก

ทุนวิจัยคณะฯ

มี.ค. 50 – ธ.ค. 50

28,460

ภาควิชาภาษาตะวันตก

ทุนวิจัยคณะฯ

มี.ค. 50 – ธ.ค. 50

28,460

ภาควิชาภาษา
ตะวันออก

ทุนวิจัยคณะฯ

มี.ค. 50 – ธ.ค. 50

28,460

อ. สรรควัฒน ประดิษฐพงษ

ภาควิชาภาษาตะวันตก

ทุนวิจัยคณะฯ

มี.ค. 50 – ธ.ค. 50

30,000

ผศ. โทนี่ โอนีลล

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ทุนวิจัยคณะฯ

เม.ย. 50 - มี.ค. 51

20,000

รศ. ดร. พจี ยุวชิต

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ทุนวิจัยคณะฯ

พ.ค. 50 – พ.ค. 51

18,720

อ. ดร. เดือนเต็ม
กฤษดาธานนท

47
47

48

48

ลําดับที่

ชื่องานวิจัย

30

ชนชั้นและเพศสถานะในปราสาทมืด: การละเมิดกรอบจารีต
สังคมในวรรณกรรมอธิกไทย
ศิลปะการใชวาทะในบทละครเรื่อง ซาอีร
ศึกษาความคิดเรื่อง "ความเปนหญิง" และสถานะสตรี
ในนวนิยายโรมานซ ภาษาอังกฤษรวมสมัย
แกะรอย "ความเปนไทย" ในความสุขของกะทิฉบับ
ภาษาอังกฤษ

31
32
33

ชื่อผูวิจัย

หนวยงาน

แหลงทุนวิจัย
ทุนวิจัยคณะฯ

อ. ดร.อติพร เสถียรสุต
ผศ. รองรัตน ดุษฎีสุรพจน

ภาควิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ทุนวิจัยคณะฯ
ทุนวิจัยคณะฯ

ผศ. ปทมา อัตนโถ

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ทุนวิจัยคณะฯ

อ. ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ

ระยะเวลา
เริ่มตน - สิ้นสุด
มิ.ย. 50 – พ.ค. 51

งบประมาณ
(บาท)
30,000

เม.ย. 50 - มี.ค. 51
1 ต.ค. 50 –
30 ก.ย. 51
1 ม.ค. 51 31 ธ.ค. 51

24,000
29,000
27,220

1.4.3.9 โครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก ปงบประมาณ 2550 (ระหวางวันที่ 1 ต.ค. 49 - 30 ก.ย 50)
ลําดับ
ที่

1

ชื่องานวิจัย

ชื่อผูวิจัย

หนวยงาน

แหลงทุนวิจัย

ระยะเวลา
เริ่มตน - สิ้นสุด

งบประมาณ
(บาท)

พลวัตของการสวดอานวรรณกรรมเรื่องพระมาลัย:
การศึกษาเปรียบเทียบการสวด
พระมาลัยที่จังหวัดกาญจนบุรีและชลบุรี
หญิงรายในกายงาม: ความเปนหญิงและวิกฤตความ
ทันสมัยในสังคมไทย

อ. ดร.ปรมินท จารุวร

ภาควิชาภาษาไทย

สนง.กองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)

2 ก.ค. 50 –
1 ก.ค. 52

480,000

อ. ดร.ชุติมา
ประกาศวุฒิสาร

ภาควิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ

2 ก.ค. 50 –
1 ก.ค. 52

335,000

3

ไวยากรณไทยฉบับครอบคลุมภาษายอย

ศ. ดร.อมรา
ประสิทธิ์รัฐสินธุ

ภาควิชา
ภาษาศาสตร

31 ก.ค.50 –
30 ก.ค.53

6,000,000

4

สนง.กองทุนสนับสนุน
การวิจัย
(สกว.)
สนง.กองทุนสนับสนุน
การวิจัย
(สกว.)
สํานักราชเลขาธิการ
พ.ศ. 2552 - 2555

การจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ผศ. จินดารัตน เบอรพันธุ
ภาควิชา
สื่อสาร(ฉบับที่ 1)ของสํานักราชเลขาธิการ พ.ศ. 2552 บรรณารักษศาสตร
2555
โครงการพัฒนาดัชนีการเกษียณอายุของขาราชการและ รศ. ดร.โสรัจจ หงศลดารมภ ภาควิชาปรัชญา
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
พนักงานของรัฐ
และสังคมแหงชาติ
การสรางเครือขายคําไทยของมโนทัศน พื้นฐานรวมของ ผศ. ดร.วิโรจน อรุณมานะกุล
ภาควิชา
สํานักพัฒนาวิทยาศาสตร
เอนทิตีลําดับที่หนึ่งดวยวิธีการแปลของภาพและการใช
ภาษาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ
พจนานุกรมที่สรางดวยวิธีการแตกตางกัน

29 มิ.ย. 50 –
29 มี.ค. 51

4,970,000

29 มิ.ย. 50
28 ธ.ค. 50
1 มิ.ย.50 –
31 พ.ค. 52

200,000

2

5
6

327,000

49
49

50

50

ลําดับ
ที่

ชื่องานวิจัย

ชื่อผูวิจัย

7

การสรางเครือขายคําไทยของมโนทัศน พื้นฐานรวมของเอนทิ ผศ. ดร.วิโรจน อรุณมานะกุล
ตีลําดับที่สองดวยวิธีการแปลทองทาง: การศึกษาปจจัยความ
หลากหลายของความหมายที่มีตอความถูกตองของการแปล

8

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 90 ป

9

โครงการวิจัยภาคสนามการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น

10

ชื่อสถานที่จังหวัดนาน: ภาพสะทอนแหงมรดกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม

11

รูปแทนทางอรรถศาสตรของขอความเฉพาะใหความ
หมายอางอิงเชิงอดีตกาล: หลักฐานการแปลภาษาอังกฤษ
เปนภาษาไทยและภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ

หนวยงาน

แหลงทุนวิจัย

ระยะเวลา
เริ่มตน - สิ้นสุด

งบประมาณ
(บาท)

ภาควิชา
ภาษาศาสตร

สํานักพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ

1 มิ.ย.50 –
31 พ.ค. 52

327,000

ทุนรัชดาภิเษกสมโภช

ตุลา 49 - กันยา
50

800,000

กรมทรัพยสินทางปญญา
กระทรวงพาณิชย

ธ.ค. 49 เม.ย. 50

1,650,000

งบประมาณแผนดิน

2 ม.ค. 50 –
31 ธ.ค. 50

600,000

ทุนพัฒนาอาจารยใหม
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช

7 ส.ค. 50 6 ส.ค. 51

120,000

ผศ. สาวิตรี เจริญพงศ
ภาควิชา
ศ. ปยนาถ บุนนาค
ประวัติศาสตร
รศ. ดร. สุรางศรี ตันเสียงสม
รศ. พิพาดา ยังเจริญ
ผศ. สุวิมล รุงเจริญ
ผศ. ดร. สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
อ. ดร. จุฬิศพงศ จุฬารัตน
อ. ดร. ดินาร บุญธรรม
อ. ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป
รศ. สุกัญญา สุจฉายา
ศูนยคติชนวิทยา
รศ. ดร.ศิราพร ณ ถลาง
ภาควิชาภาษาไทย
และคณะ
ผศ. อารดา กีระนันทน
ภาควิชาภาษาไทย
ศ. กิตติคุณ ดร.อมรา
ภาควิชา
ประสิทธิ์รัฐสินธุ
ภาษาศาสตร
ผศ. ดร.จิรันธรา ศรีอุทัย
ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ
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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) กระบวนการวิจยั และงานวิจัย โดยใชระบบประกันคุณภาพการวิจยั ของมหาวิทยาลัย (CURQA) ประกอบดวยปจจัยคุณภาพ 19 ขอ
(3) การใหบริการและสนับสนุน ประกอบดวยตัวชี้วัดคุณภาพ 15 ขอและตัวชี้วัดความเสี่ยง 8 ขอ
(4) การบริการวิชาการ ประกอบดวยตัวชี้วัดคุณภาพ 20 ขอและตัวชี้วัดความเสี่ยง 4 ขอ
การประกันคุณภาพกระบวนการสนับสนุน ไดแก
(1) การบริหารจัดการหนวยงาน ประกอบดวยตัวชี้วัดคุณภาพ 5 ขอและตัวชี้วัดความเสี่ยง 1 ขอ
(2) การบริหารขอมูล สารสนเทศ และความรู ประกอบดวยตัวชี้วัดคุณภาพ 3 ขอและตัวชี้วัด
ความเสี่ยง 1 ขอ
(3) การบริหารสินทรัพยและกายภาพ ประกอบดวยตัวชี้วัดคุณภาพ 1 ขอและตัวชีว้ ัดความเสี่ยง 1 ขอ
(4) การบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบดวยตัวชี้วัดคุณภาพ 3 ขอและตัวชี้วัดความเสี่ยง 3 ขอ
(5) การบริหารงบประมาณและการเงิน ประกอบดวยตัวชี้วดั คุณภาพ 2 ขอและตัวชีว้ ัดความเสีย่ ง 1 ขอ
(6) การตรวจติดตาม การปองกัน และการรับมือ ประกอบดวยตัวชี้วดั คุณภาพ 4 ขอและตัวชี้วดั ความ
เสี่ยง 3 ขอ
1.5.2 ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามองคประกอบคุณภาพ
9 ดานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายหลังจากที่สวนประกันคุณภาพ สํานักบริหารวิชาการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดการประชุมชี้ แจงแกทุกหนวยงานเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาน
ศึกษาระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา” เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 แลว คณะอักษร
ศาสตรก็ไดเริ่มเก็บขอมูลตามตัวบงชี้ขององคประกอบ 9 ดาน
1.5.3 ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งประกอบดวย 7 มาตรฐาน 48 ตัวบงชี้
1.5.4 เอกสารการประกันคุณภาพที่ใช
(1) คูมือคุณภาพคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 1 (ปรับปรุงครั้งที่ 4) วันที่
28 กันยายน 2550
(2) คูมือขั้นตอนปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพภายใน คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 1 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) วันที่ 26 มกราคม 2548
(3) คูมือขั้นตอนปฏิบัติงาน เรื่อง การแกไข/ปรับปรุง คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหา
วิทยาลัยฉบับที่ 1 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) วันที่ 11 ตุลาคม 2549
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(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

ระบบประกันคุณภาพ CU-QA 84 เอกสารเผยแพรในการประชุมเพื่อทําความเขาใจแนวทาง
ในการตรวจรูปแบบใหมและวิธีการเก็บขอมูลตามตัวชี้วัดคุณภาพและตัวชี้วัดความเสี่ยง
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2549
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (CU-CQA) ฉบับที่ 1 วันที่ 23
ธันวาคม 2548
ระบบประกันคุณภาพการวิจัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (CU-RQA) ฉบับที่ 1 วันที่ 23
พฤษภาคม 2550
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรม
การการอุดมศึกษา มกราคม 2551
คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กรกฎาคม 2549

1.5.4 การบริหารดานคุณภาพ การประกันคุณภาพในคณะอักษรศาสตรดําเนินการโดยผานคณะกรรม
การ 3 ชุด ไดแก
(1) คณะกรรมการอํานวยการการประกันคุณภาพ มีหนาที่กําหนดนโยบาย วางแนวทางพัฒนา และ
อนุมัติแผนการดําเนินการดานคุณภาพ
(2) คณะกรรมการดําเนินการการประกันคุณภาพ มีหนาที่วางแผนดําเนินงานการประกันคุณภาพ
และการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน คณะกรรมการทั้งชุด (1) และ (2)
มีคณบดีทําหนาที่เปนประธานกรรมการ
(3) คณะกรรมการประสานงานการประกันคุณภาพ มีหนาที่รายงานขอมูลตามภารกิจและเตรียม
ความพรอมเพือ่ รับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ในชุดนี้ รองคณบดีฝายประกันคุณภาพซึ่งเปนผูแทนฝาย
บริหารดานประกันคุณภาพ (QMR) ของคณะอักษรศาสตรดวย ทําหนาที่เปนประธานกรรมการ

บทที่ 2
แผนและการดําเนินการตามแผนการบริหารคุณภาพ
และความเสี่ยง

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

แผนพัฒนาคุณภาพภาพรวม 3 ป
แผนปฏิบัติการพัฒนาและประกันคุณภาพประจําป พรอมผลการดําเนินการ
กิจกรรมการดานคุณภาพที่มีดําเนินการ
กิจกรรมที่สรางความโดดเดน/กิจกรรมเดนของหนวยงานในปที่สะทอนการพัฒนาคุณภาพ
แผนบริหารความเสี่ยง การดําเนินการที่เกิดขึน้ และผลลัพธ

2.1 แผนพัฒนาคุณภาพภาพรวม 3 ป
ในปงบประมาณ 2550 คณะอักษรศาสตรไดกําหนดแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคลองกับแผนงานคณะอักษรศาสตร 2548 - 2551 (ดูขอ 1.3) ซึ่งครอบคลุมภารกิจหลักของคณะในทุก
ดาน ภาพรวมของแผนพัฒนาคุณภาพ 3 ป เปนดังนี้
แผนพัฒนาคุณภาพภาพรวม 3 ป ระหวางปงบประมาณ 2549 - 2551
ภารกิจหลักที่จะพัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

หลักสูตร การเรียนการสอน และบัณฑิต
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

นโยบายที่เกี่ยวเนื่อง

เปาหมาย

แนวทาง/การปฏิบตั ิ

มี 1. พัฒนารูปแบบ โครง - มีการปรับปรุงหลักสูตรของคณะ
ระดับปริญญาตรี
สราง หลักสูตรใหมๆ
และพัฒนาการเรียน - จํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา >5 การสอน
ที่มีการปรับปรุง
>80 - จํานวนวิชาที่ใช E-learning
>1 - หลักสูตรที่เปดใหม

จัดอบรมการใชโปรแกรม Blackboard
แกคณาจารย
จัด “อาศรมความคิด” เพื่อพัฒนาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการเรียนการสอน
จัดอบรมวิธีการสอนโดยผูเชี่ยวชาญ
ฝายวิชาการประเมินหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีและสนับสนุนใหภาควิชา
ประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
- จัดบรรยายใหความรูเรื่องการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
- ตรวจคุณภาพหลักสูตรที่ยังไมไดดําเนิน
การปรับปรุงภายในระยะเวลา 5 ป

- เสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ
- สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ
กลยุทธที่
เกี่ยวของ

ผูรับผิดชอบ/
ผูติดตาม

1.3.1, - ฝายวิชาการ
1.3.3, - ภาควิชาและ
สาขาวิชา
1.3.4,
1.3.8

ปงบประมาณ
2549 2550 2551

}

z

}

}

}

z

}

}

c

z

c

}

เงื่อนไขความสําเร็จ/ทรัพยากรที่
ตองการ

- ความสนใจและมุงมั่นของ
คณาจารยในเรื่องการ
c ประกันคุณภาพหลักสูตร
- ความรูและความสามารถ
ของคณาจารยในการใช
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
c
สอน
- มีอุปกรณคอมพิวเตอรที่ทัน
สมัย รวมทั้งทรัพยากรสาร
นิเทศที่เพียงพอตอการเรียน
c การสอน

หมายเหตุ : c หมายถึง ไดมีการกําหนดและวางแผนใหตองดําเนินการกิจกรรมไว หรือ ยังไมไดมีการดําเนินการใดๆ มีแตแผนเทานั้น
} หมายถึง ไดมีการดําเนินการกิจกรรมตามที่ไดกําหนดไวในแผน หากแตยังไมแลวเสร็จ
z หมายถึง ไดมีการดําเนินการกิจกรรมตามแผนแลวเสร็จเปนที่เรียบรอย
55

56

ภารกิจหลักที่จะพัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

หลักสูตร การเรียนการสอน และบัณฑิต
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

2. นิสิตมีความรูความ - จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําภายใน
เวลา 1 ป
สามารถทางวิชาการ
ความรูและความเขาใจ - จํานวนนิสิตที่ไดรับทุนไปตาง
ประเทศ
เกี่ยวกับสังคม และมี
- จํานวนนิสิตที่ไดรับรางวัลระดับ
จรรยาบรรณและ
ชาติท้งั ดานวิชาการและดาน
คุณธรรม
คุณธรรม
- จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรม

เปาหมาย

>80%
>30
>10

>60%
ของ
จํานวน
ที่คาด
หวัง

นโยบายที่เกี่ยวเนื่อง
แนวทาง/การปฏิบตั ิ

- เสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ
- สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ
กลยุทธที่
เกี่ยวของ

ผูรับผิดชอบ/
ผูติดตาม

- สนับสนุนการเปดหลักสูตรพิเศษระดับ
บัณฑิตศึกษา
- ทําโครงการหลักสูตรนานาชาติระดับ
ปริญญาตรี
1.3.1, - ฝายวิชาการ
- สนับสนุนการดําเนินการโปรแกรม
1.3.3, - ฝายกิจการนิสิต
เกียรตินิยม
- จัดกิจกรรมพัฒนานิสิตอยางตอเนื่อง ทั้ง 1.3.5 - ภาควิชาและ
สาขาวิชา
ดานวิชาการ วิชาชีพ และดานคุณธรรม
จริยธรรม
- สรางความสัมพันธระหวางนิสิตกับ
สังคมภายนอกอยางเปนรูปธรรม
- ผสมผสานคุณธรรมและจริยธรรมเขากับ
การเรียนการสอน
- สรางกลไกใหนิสิตมีสวนรวมในทุก
กิจกรรมมากขึ้น
- พัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา

หมายเหตุ : c หมายถึง ไดมีการกําหนดและวางแผนใหตองดําเนินการกิจกรรมไว หรือ ยังไมไดมีการดําเนินการใดๆ มีแตแผนเทานั้น
} หมายถึง ไดมีการดําเนินการกิจกรรมตามที่ไดกําหนดไวในแผน หากแตยังไมแลวเสร็จ
z หมายถึง ไดมีการดําเนินการกิจกรรมตามแผนแลวเสร็จเปนที่เรียบรอย

ปงบประมาณ
2549 2550 2551

เงื่อนไขความสําเร็จ/ทรัพยากรที่
ตองการ

}

z

}

}

c

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

c - การพัฒนานิสิตตองดําเนิน
การอยางตอเนื่องและมีงบ
c ประมาณเพียงพอ
- ใหความสําคัญกับกิจกรรมที่
เสริมสรางคุณลักษณะที่พึงมี
c ของนิสิต ผานการทํางาน
รวมกันระหวางนิสิตกับ
c นิสิต และระหวางนิสิตกับ
สังคมภายนอก
c

}

}

c

- มีอาจารยใหมเพียงพอเพื่อ
ทดแทนกับผูเกษียณอายุ

ภารกิจหลักที่จะพัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

การวิจัย
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1. อาจารยขอรับทุนวิจัย จํานวนงานวิจัยและบทความวิจัยที่
เพิ่มขึ้นทั้งทุนภายใน ไดรับจัดสรรทุนทั้งภายในและ
ภายนอก
และภายนอก

- พัฒนาและเสริมสรางความแข็งแกรงทางการวิจัยทั้งในศาสตรเดียว
กันและการบูรณาการระหวางศาสตร
- เพิ่มบทบาทของคณะอักษรศาสตรในสังคมประเทศไทยและนานาชาติ

นโยบายที่เกี่ยวเนื่อง
เปาหมาย

แนวทาง/การปฏิบตั ิ

>50 - จัดเสวนา “อาศรมวิจัย” เพื่อเผยแพรผล
งานวิจัยและสรางบรรยากาศการวิจัย
- จัดทําโครงการวิจัยรวมภายในคณะ
- จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ

กลยุทธที่
เกี่ยวของ

ผูรับผิดชอบ/
ผูติดตาม

1.3.1, - ฝายวิจัย
1.3.2, - ภาควิชาและ
สาขาวิชา
1.3.3,
1.3.4 - ศูนยวิจัยและ
หนวยวิจัย

ปงบประมาณ
2549 2550 2551

}

}

}

}

}

}

เงื่อนไขความสําเร็จ/ทรัพยากรที่
ตองการ

c - การประชาสัมพันธเรื่องทุน
วิจัยจากแหลงตางๆ อยาง
c ตอเนื่อง
c - การสนับสนุนการตั้งหนวย
วิจัย (RU) ในทุกสาขาวิชา
- มีโครงการวิจัยรวมสห
ศาสตรที่ไดรับทุนวิจัยจาก
ภายนอก
- ระเบียบเงินทุนวิจัยไม
เขมงวดจนเกินไป

หมายเหตุ : c หมายถึง ไดมีการกําหนดและวางแผนใหตองดําเนินการกิจกรรมไว หรือ ยังไมไดมีการดําเนินการใดๆ มีแตแผนเทานั้น
} หมายถึง ไดมีการดําเนินการกิจกรรมตามที่ไดกําหนดไวในแผน หากแตยังไมแลวเสร็จ
z หมายถึง ไดมีการดําเนินการกิจกรรมตามแผนแลวเสร็จเปนที่เรียบรอย
57

58

ภารกิจหลักที่จะพัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

การวิจัย
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

นโยบายที่เกี่ยวเนื่อง
เปาหมาย

แนวทาง/การปฏิบตั ิ

2. งานตําราและงานวิจัย จํานวนตําราและงานวิจัยที่ไดรับการตี >50 จัด “โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ”
และจัดงบประมาณพิมพตําราและงาน
ของอาจารยและนิสิต พิมพเผยแพรเปนรูปเลม
วิจัยของอาจารยและนิสิตทั้งในรูปสิ่งพิมพ
ไดรับการตีพิมพเผย
และอิเล็กทรอนิกส
แพรเปนรูปเลม
3. งานวิชาการ/วิจัยของ จํานวนงานวิชาการ/วิจัยของอาจารย
อาจารยและนิสิตไดรับ และนิสิตที่เสนอในที่ประชุมระดับ
การยอมรับในระดับ ชาติและนานาชาติ
ชาติและนานาชาติ

- พัฒนาและเสริมสรางความแข็งแกรงทางการวิจัยทั้งในศาสตรเดียว
กันและการบูรณาการระหวางศาสตร
- เพิ่มบทบาทของคณะอักษรศาสตรในสังคมประเทศไทยและนานาชาติ

>50 จัดงบประมาณอุดหนุนอาจารยและนิสิตที่
เขารวมประชุมและเสนอผลงานทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ

กลยุทธที่
เกี่ยวของ

ผูรับผิดชอบ/
ผูติดตาม

ปงบประมาณ
2549 2550 2551

1.3.1, คณะกรรมการเผย
1.3.2, แพรผลงานวิชา
1.3.3, การของฝายวิจัย
1.3.4

}

}

1.3.1, - ฝายวิจัย
1.3.2, - ภาควิชาและ
สาขาวิชา
1.3.3,
1.3.4

}

}

หมายเหตุ : c หมายถึง ไดมีการกําหนดและวางแผนใหตองดําเนินการกิจกรรมไว หรือ ยังไมไดมีการดําเนินการใดๆ มีแตแผนเทานั้น
} หมายถึง ไดมีการดําเนินการกิจกรรมตามที่ไดกําหนดไวในแผน หากแตยังไมแลวเสร็จ
z หมายถึง ไดมีการดําเนินการกิจกรรมตามแผนแลวเสร็จเปนที่เรียบรอย

เงื่อนไขความสําเร็จ/ทรัพยากรที่
ตองการ

c - มีงบประมาณเพียงพอ
- จัดทํารูปเลมอยางประณีต
สวยงามและมีการประสาน
งานกับแหลงจําหนายอยาง
มีประสิทธิภาพ
c - มีงบประมาณเพียงพอ
- มีระเบียบการใหทุนอุด
หนุนที่ชัดเจนและไมเขม
งวดจนเกินไปเพื่อสราง
แรงจูงใจ

ภารกิจหลักที่จะพัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

การบริการและสนับสนุน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

- บุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวของ
1. พัฒนาระบบบัญชี
ทุกคนมีความรูเกี่ยวกับระบบการ
การเงิน พัสดุ
งบประมาณ ในระบบ เงินที่พัฒนาใหมของมหาวิทยาลัย
และสามารถปฏิบัติไดถูกตอง
อิเล็กทรอนิกส
- มีการดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยง
ดานการเงินและพัสดุ

2. พัฒนาการบริการให - จํานวนงานบริการที่มีการลดขั้น
สะดวกและรวดเร็วขึ้น ตอนการดําเนินงาน
- ชองทางการใหบริการเพิ่มขึ้น

- สรางธรรมาภิบาลในการบริหาร
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริหาร
วิชาการ

นโยบายที่เกี่ยวของ
เปาหมาย

แนวทาง/การปฏิบตั ิ

100% - สงบุคลากรสายสนับสนุนเขารับการ
อบรมเกี่ยวกับระบบการเงินใหมของ
มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
- จัดประชุมบุคลากรทุกฝายของคณะเพื่อ
ระดับ ชี้แจงและทําความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับ
ความ ระบบการเงินที่พัฒนาใหม
เสี่ยง - ทบทวนระบบบริหารจัดการความเสี่ยง
ลดลง ดานการเงินและพัสดุ

>3

- ปรับกระบวนการและลดขั้นตอนในการ
บริการเพื่อใหกระชับและรวดเร็ว
เพิ่มขึ้น - พิจารณาเพิ่มชองทางการใหบริการ

กลยุทธที่
เกี่ยวของ

1.3.6

1.3.6

ผูรับผิดชอบ/
ผูติดตาม

ปงบประมาณ
2549 2550 2551

}

- รองคณบดีฝาย
บริหาร
- ผูบริหารทุก
หนวยงาน

ผูบริหารทุก
หนวยงาน

z

c

}

}

}

}

}

เงื่อนไขความสําเร็จ/ทรัพยากรที่
ตองการ

c - บุคลากรสายสนับสนุนดาน
บัญชี การเงิน พัสดุ และงบ
ประมาณ มีความเขาใจตรง
กันและประสานงานกันเพื่อ
พัฒนาระบบใหมในคณะ
- ผูบริหารทั้งระดับคณะและ
c หนวยงานเอาใจใส คิดวาง
แผนและดําเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอยางตอ
เนื่อง
c - ผูบริหารทุกหนวยงานมี
วิสัยทัศน พรอมที่จะเปลี่ยน
c แปลงเพื่อพัฒนา
- หนวยงานใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อการ
สื่อสาร

หมายเหตุ : c หมายถึง ไดมีการกําหนดและวางแผนใหตองดําเนินการกิจกรรมไว หรือ ยังไมไดมีการดําเนินการใดๆ มีแตแผนเทานั้น
} หมายถึง ไดมีการดําเนินการกิจกรรมตามที่ไดกําหนดไวในแผน หากแตยังไมแลวเสร็จ
z หมายถึง ไดมีการดําเนินการกิจกรรมตามแผนแลวเสร็จเปนที่เรียบรอย
59

60

ภารกิจหลักที่จะพัฒนา

ผลลัพธที่คาดหวัง

การบริการและสนับสนุน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

3. พัฒนาและบูรณาการ - คณะมีระบบฐานขอมูลที่สมบูรณ
เพื่อการบริหาร
ฐานขอมูลที่มีอยูเพื่อ
สราง Single
Datawarehouse

- สรางธรรมาภิบาลในการบริหาร
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริหาร
วิชาการ

นโยบายที่เกี่ยวของ

เปาหมาย

มี

แนวทาง/การปฏิบตั ิ

- จัดทําฐานขอมูลเพื่อการใชงานรวมกัน
ภายในคณะ
- จัดอบรมผูดําเนินการและผูใชฐาน
ขอมูล

กลยุทธที่
เกี่ยวของ

ผูรับผิดชอบ/
ผูติดตาม

ปงบประมาณ
2549 2550 2551

1.3.6, - คณะกรรมการ }
1.3.8 ฝายวางแผนและ
พัฒนา
z
- ผูบริหารทุก
หนวยงาน

หมายเหตุ : c หมายถึง ไดมีการกําหนดและวางแผนใหตองดําเนินการกิจกรรมไว หรือ ยังไมไดมีการดําเนินการใดๆ มีแตแผนเทานั้น
} หมายถึง ไดมีการดําเนินการกิจกรรมตามที่ไดกําหนดไวในแผน หากแตยังไมแลวเสร็จ
z หมายถึง ไดมีการดําเนินการกิจกรรมตามแผนแลวเสร็จเปนที่เรียบรอย

z

เงื่อนไขความสําเร็จ/ทรัพยากรที่
ตองการ

ทุกหนวยงานปอนขอมูลลงใน
ฐานขอมูลอยางสม่ําเสมอ

ภารกิจหลักที่จะพัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

การบริการวิชาการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1. เพิ่มทางเลือกและขยาย จํานวนวิชาที่มีการเรียนการสอนทาง
โอกาสทางการศึกษา ไกล
ดวยการศึกษาทางไกล

- เพิ่มบทบาทของคณะอักษรศาสตรในสังคมประเทศไทยและนานาชาติ
- ประชาสัมพันธเชิงรุก
- แสวงหารายได

นโยบายที่เกี่ยวเนื่อง
เปาหมาย

1

แนวทาง/การปฏิบตั ิ

จัดทําโครงการทดลองการศึกษาทางไกล

กลยุทธที่
เกี่ยวของ

ผูรับผิดชอบ/
ผูติดตาม

1.3.4,
1.3.9,
1.3.10

ฝายวิชาการ

ปงบประมาณ
2549 2550 2551

เงื่อนไขความสําเร็จ/ทรัพยากรที่
ตองการ

c

}

c มีอุปกรณที่ทันสมัยเพื่อ
การศึกษาทางไกลและมี
บุคลากรที่มีความรูในดานนี้

}

}

}

}

}

}

c คณาจารยมีจิตใจพรอมให
บริการและมีความสะดวก
c เนื่องจากสวนใหญเปนภารกิจ
ที่ตองปฏิบัตินอกเวลาทํางาน
c ปกติ

}

}

c

}

}

c

(Distance education)
2. สรางความเชื่อมโยง - จํานวนโครงการบริการวิชาการ
ระหวางคณะอักษร - จํานวนสัญญาความรวมมือดาน
ศาสตรกับชุมชนและ บริการวิชาการกับองคกรรัฐและ
เอกชน
ทองถิ่น ธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ภูมิภาค
และนานาชาติ

>100 - จัดโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรม
1.3.4, - ฝายวิจัย
>30 ไทยแกชาวตางประเทศ
1.3.9, - ศูนยบริการ
- จัดโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรม
1.3.10 วิชาการ
ตางประเทศแกบุคคลทั่วไปชาวไทย
- ศูนยการแปล
- จัดบริการการแปลและการลามแกบุคคล
และการลาม
เฉลิมพระเกียรติ
ทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
- ทําสัญญาความรวมมือดานการบริการ
วิชาการกับองคกรทั้งของรัฐและเอกชน
- เผยแพรความรูสูสาธารณชนผานทางสื่อ
ตางๆ เชน เว็บไซต วิทยุ

หมายเหตุ : c หมายถึง ไดมีการกําหนดและวางแผนใหตองดําเนินการกิจกรรมไว หรือ ยังไมไดมีการดําเนินการใดๆ มีแตแผนเทานั้น
} หมายถึง ไดมีการดําเนินการกิจกรรมตามที่ไดกําหนดไวในแผน หากแตยังไมแลวเสร็จ
z หมายถึง ไดมีการดําเนินการกิจกรรมตามแผนแลวเสร็จเปนที่เรียบรอย
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3. พัฒนาระบบกลาง
ของคณะในการ
ประชาสัมพันธสู
ภายนอก

การบริการวิชาการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

คณะมีเว็บไซตที่มีขอมูลสมบูรณทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งดาน
หลักสูตร การวิจัย และการบริการ
วิชาการ

- เพิ่มบทบาทของคณะอักษรศาสตรในสังคมประเทศไทยและ
นานาชาติ
- ประชาสัมพันธเชิงรุก
- แสวงหารายได

นโยบายที่เกี่ยวเนื่อง

เปาหมาย

มี

แนวทาง/การปฏิบตั ิ

- ใหคําปรึกษาและเปนที่พึ่งของสังคม
ดานวิชาการ
- รวมแกปญหาวิกฤตระดับชาติ
- สนับสนุนการจัดเสวนา/อภิปรายของ
ศูนยมนุษยศาสตรเพื่อสังคม ของภาค
วิชาปรัชญา เพื่อพิจารณากรณีปญหา
ตางๆในสังคม
- พัฒนาเว็บไซตของคณะอยางตอเนื่อง
- ประสานงานกับสมาคมนิสิตเกาคณะ
อักษรศาสตร เพื่อใหเผยแพรขาวกิจ
กรรมของคณะ

กลยุทธที่
เกี่ยวของ

ผูรับผิดชอบ/
ผูติดตาม

1.3.4, - รองคณบดีฝาย
1.3.9, วิชาการ
1.3.10 - รองคณบดีฝาย
วิรัชกิจ

หมายเหตุ : c หมายถึง ไดมีการกําหนดและวางแผนใหตองดําเนินการกิจกรรมไว หรือ ยังไมไดมีการดําเนินการใดๆ มีแตแผนเทานั้น
} หมายถึง ไดมีการดําเนินการกิจกรรมตามที่ไดกําหนดไวในแผน หากแตยังไมแลวเสร็จ
z หมายถึง ไดมีการดําเนินการกิจกรรมตามแผนแลวเสร็จเปนที่เรียบรอย

ปงบประมาณ
2549 2550 2551

เงื่อนไขความสําเร็จ/ทรัพยากรที่
ตองการ

}

}

c

}

}

c

}

c

c

}

}

}

}

c มีเจาหนาที่ประจําดูแลเว็บ
c ไซตของคณะเพื่อปอนขอมูล
ปจจุบันและปรับใหทันสมัย
อยูเสมอ

2.2 แผนปฏิบตั ิการพัฒนาและประกันคุณภาพ พรอมผลการดําเนินการ ปงบประมาณ 2550
แผนและผลการปฏิบัติการพัฒนาและประกันคุณภาพ ปงบประมาณ 2550
ภารกิจหลักที่จะพัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

หลักสูตร การเรียนการสอน และบัณฑิต
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

เปาหมาย

มี
1. พัฒนารูปแบบ โครง - มีการปรับปรุงหลักสูตรของคณะ
ระดับปริญญาตรี
สราง หลักสูตรใหมๆ
และพัฒนาการเรียน - จํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา >5
การสอน
ที่มีการปรับปรุง
>80
- จํานวนวิชาที่ใช E-learning
>1
- หลักสูตรที่เปดใหม

นโยบายที่เกี่ยวเนื่อง
ผล
ที่ได

แนวทาง/การปฏิบตั ิ

- เสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ
- สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ
ผูรับผิดชอบ/
ผูติดตาม

1

เดือนตามปงบประมาณ (ต.ค. 49 – ก.ย. 50)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- ฝายวิชาการ
มี - จัดอบรมการใชโปรแกรม Blackboard
แกคณาจารย
- ภาควิชาและ
สาขาวิชา
5 - จัด “อาศรมความคิด” เพื่อพัฒนาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการเรียนการสอน
125 - จัดอบรมวิธีการสอนโดยผูเชี่ยวชาญ
1 - ฝายวิชาการประเมินหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีและสนับสนุนใหภาควิชาประเมินหลัก
สูตรระดับบัณฑิตศึกษา
- จัดบรรยายใหความรูเรื่องการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
- ตรวจคุณภาพหลักสูตรที่ยังไมไดดําเนิน
การปรับปรุงภายในระยะเวลา 5 ป
- สนับสนุนการเปดหลักสูตรพิเศษระดับ
บัณฑิตศึกษา
- ทําโครงการหลักสูตรนานาชาติระดับ
ปริญญาตรี
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หลักสูตร การเรียนการสอน และบัณฑิต
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

2. นิสิตมีความรูความ - จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําภายใน
เวลา 1 ป
สามารถทางวิชาการ
ความรูและความเขาใจ - จํานวนนิสิตที่ไดรับทุนไปตาง
ประเทศ
เกี่ยวกับสังคม และมี
- จํานวนนิสิตที่ไดรับรางวัลระดับ
จรรยาบรรณและ
ชาติท้งั ดานวิชาการและดาน
คุณธรรม
คุณธรรม
- จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรม

เปาหมาย

>80%

นโยบายที่เกี่ยวเนื่อง
ผล
ที่ได

แนวทาง/การปฏิบตั ิ

- สนับสนุนการดําเนินการโปรแกรม
เกียรตินิยม
>30 35 - จัดกิจกรรมพัฒนานิสิตอยางตอเนื่อง ทั้ง
ดานวิชาการ วิชาชีพ และดานคุณธรรม
>10 11 จริยธรรม
- สรางความสัมพันธระหวางนิสิตกับ
สังคมภายนอกอยางเปนรูปธรรม
>60%
- ผสมผสานคุณธรรมและจริยธรรมเขากับ
ของ
การเรียนการสอน
จํานวน
- สรางกลไกใหนิสิตมีสวนรวมในทุก
ที่คาด
กิจกรรมมากขึ้นโดยจัดประชุมกลุมนิสิต
- พัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา
หวัง

- เสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ
- สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ
ผูรับผิดชอบ/
ผูติดตาม

- ฝายวิชาการ
- ฝายกิจการ
นิสิต
- ภาควิชาและ
สาขาวิชา

1

เดือนตามปงบประมาณ (ต.ค. 49 – ก.ย. 50)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ภารกิจหลักที่จะพัฒนา

ผลลัพธที่คาดหวัง

การวิจัย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1. อาจารยขอรับทุนวิจัย จํานวนงานวิจัยและบทความวิจัยที่
เพิ่มขึ้นทั้งทุนภายใน ไดรับจัดสรรทุนทั้งภายในและ
ภายนอก
และภายนอก

2. งานตําราและงานวิจัย
ของอาจารยและนิสิต
ไดรับการตีพิมพเผย
แพรเปนรูปเลม
3. งานวิชาการ/วิจัยของ
อาจารยและนิสิตไดรับ
การยอมรับในระดับ
ชาติและนานาชาติ

นโยบายที่เกี่ยวเนื่อง

เปาหมาย

>50

จํานวนตําราและงานวิจัยที่ไดรับการตี >50
พิมพเผยแพรเปนรูปเลม

จํานวนงานวิชาการ/วิจัยของอาจารย
และนิสิตที่เสนอในที่ประชุมระดับ
ชาติและนานาชาติ

>50

ผล
ที่ได

แนวทาง/การปฏิบตั ิ

52 - จัดเสวนา “อาศรมวิจัย” เพื่อเผยแพรผล
งานวิจัยและสรางบรรยากาศการวิจัย
- จัดการบรรยายพิเศษเพื่อสงเสริมการวิจัย
- จัดทําโครงการวิจัยรวมภายในคณะ
- จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ
46 จัด “โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ” และจัด
งบประมาณพิมพตําราและงานวิจัยของ
อาจารยและนิสิตทั้งในรูปสิ่งพิมพ และ
อิเล็กทรอนิกส
23 จัดงบประมาณอุดหนุนอาจารยและนิสิตที่เขา
รวมประชุมและเสนอผลงานทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ

- พัฒนาและเสริมสรางความแข็งแกรงทางการวิจัยทั้งในศาสตรเดียว
กันและการบูรณาการระหวางศาสตร
- เพิ่มบทบาทของคณะอักษรศาสตรในสังคมประเทศไทยและนานาชาติ
ผูรับผิดชอบ/
ผูติดตาม

1

เดือนตามปงบประมาณ (ต.ค. 49 – ก.ย. 50)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- ฝายวิจัย
- ภาควิชาและ
สาขาวิชา
- ศูนยวิจัยและ
หนวยวิจัย
คณะกรรมการ
เผยแพรผลงาน
วิชาการของฝาย
วิจัย
- ฝายวิจัย
- ภาควิชาและ
สาขาวิชา
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การบริการและสนับสนุน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

- บุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวของ
1. พัฒนาระบบบัญชี
ทุกคนมีความรูเกี่ยวกับระบบการ
การเงิน พัสดุ
งบประมาณ ในระบบ เงินที่พัฒนาใหมของมหาวิทยาลัย
และสามารถปฏิบัติไดถูกตอง
อิเล็กทรอนิกส
- มีการดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยง
ดานการเงินและพัสดุ

2. พัฒนาการบริการให - จํานวนงานบริการที่มีการลดขั้น
สะดวกและรวดเร็วขึ้น ตอนการดําเนินงาน
- ชองทางการใหบริการเพิ่มขึ้น
3. พัฒนาและบูรณาการ - คณะมีระบบฐานขอมูลที่สมบูรณ
เพื่อการบริหาร
ฐานขอมูลที่มีอยูเพื่อ
สราง Single
Datawarehouse

นโยบายที่เกี่ยวเนื่อง

เปาหมาย

ผล
ที่ได

แนวทาง/การปฏิบตั ิ

- สรางธรรมาภิบาลในการบริหาร
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริหาร
วิชาการ
ผูรับผิดชอบ/
ผูติดตาม

100% 100% - สงบุคลากรสายสนับสนุนเขารับการอบรม - รองคณบดี
ฝายบริหาร
เกี่ยวกับระบบการเงินใหมของ
- ผูบ ริหารทุก
มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
หนวยงาน
- จัดประชุมบุคลากรทุกฝายของคณะเพื่อ
ระดับ จาก ข1 ชี้แจงและทําความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับ
ความ เปน ระบบการเงินที่พัฒนาใหม
เสี่ยง ข2 - ทบทวนระบบบริหารจัดการความเสี่ยง
ลดลง
ดานการเงินและพัสดุ
>3
ผูบริหารทุก
2 - ปรับกระบวนการและลดขั้นตอนในการ
หนวยงาน
บริการเพื่อใหกระชับและรวดเร็ว
เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น - พิจารณาเพิ่มชองทางการใหบริการ
- คณะกรรมการ
มี
มี - จัดทําฐานขอมูลเพื่อการใชงานรวมกัน
ภายในคณะ
ฝายวางแผน
และพัฒนา
- ผูบริหารทุก
หนวยงาน

1

เดือนตามปงบประมาณ (ต.ค. 49 – ก.ย. 50)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ภารกิจหลักที่จะพัฒนา

ผลลัพธที่คาดหวัง

การบริการวิชาการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1. เพิ่มทางเลือกและขยาย จํานวนวิชาที่มีการเรียนการสอนทาง
โอกาสทางการศึกษา ไกล
ดวยการศึกษาทางไกล

นโยบายที่เกี่ยวเนื่อง

เปาหมาย

ผล
ที่ได

แนวทาง/การปฏิบตั ิ

- เพิ่มบทบาทของคณะอักษรศาสตรในสังคมประเทศไทยและนานาชาติ
- ประชาสัมพันธเชิงรุก
- แสวงหารายได
ผูรับผิดชอบ/
ผูติดตาม

1

1

จัดทําโครงการทดลองการศึกษาทางไกล

ฝายวิชาการ

>50
>30

51

- จัดโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรม
ไทยแกชาวตางประเทศ
- จัดโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรม
ตางประเทศแกบุคคลทั่วไปชาวไทย
- จัดบริการการแปลและการลามแกบุคคล
ทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
- ทําสัญญาความรวมมือดานการบริการ
วิชาการกับองคกรทั้งของรัฐและเอกชน
- เผยแพรความรูสูสาธารณชนผานทางสื่อ
ตางๆ เชน เว็บไซต วิทยุ
- ใหคําปรึกษาและเปนที่พึ่งของสังคม
ดานวิชาการ

- ฝายวิจัย
- ศูนยบริการ
วิชาการ
- ศูนยการแปล
และการลาม
เฉลิมพระ
เกียรติ

1

เดือนตามปงบประมาณ (ต.ค. 49 – ก.ย. 50)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(Distance education)
2. สรางความเชื่อมโยง - จํานวนโครงการบริการวิชาการ
ระหวางคณะอักษร - จํานวนสัญญาความรวมมือดาน
ศาสตรกับชุมชนและ บริการวิชาการกับองคกรรัฐและ
เอกชน
ทองถิ่น ธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ภูมิภาค
และนานาชาติ
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ภารกิจหลักที่จะพัฒนา

ผลลัพธที่คาดหวัง

3. พัฒนาระบบกลาง
ของคณะในการ
ประชาสัมพันธสู
ภายนอก

การบริการวิชาการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

คณะมีเว็บไซตที่มีขอมูลสมบูรณทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งดาน
หลักสูตร การวิจัย และการบริการ
วิชาการ

นโยบายที่เกี่ยวเนื่อง

เปาหมาย

มี

ผล
ที่ได

มี

แนวทาง/การปฏิบตั ิ

- พัฒนาเว็บไซตของคณะอยางตอเนื่อง
- ประสานงานกับสมาคมนิสิตเกาคณะ
อักษรศาสตร เพื่อใหเผยแพรขาวกิจ
กรรมของคณะ

- เพิ่มบทบาทของคณะอักษรศาสตรในสังคมประเทศไทยและนานาชาติ
- ประชาสัมพันธเชิงรุก
- แสวงหารายได
ผูรับผิดชอบ/
ผูติดตาม

- ฝายวิชาการ
- ฝายวิรัชกิจ

1

เดือนตามปงบประมาณ (ต.ค. 49 – ก.ย. 50)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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2.3 กิจกรรมอื่นๆดานคุณภาพที่มีการดําเนินการ
นอกเหนือจากการดําเนินการตามแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2550 แลว คณะอักษร
ศาสตรยังมีการดําเนินการอันเนื่องจากระบบคุณภาพดานอื่นๆ ดังนี้
• ดานการบริหารจัดการ (M0)
(1) ประชุมคณะกรรมการดําเนินการการประกันคุณภาพ 2 ครั้ง และคณะกรรมการอํานวยการการประกัน
คุณภาพ 4 ครั้ง
(2) ประชุมผูบริหารคณะเรื่อง การวางแผนอัตรากําลัง
(3) จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและวางระบบการควบคุมภายใน
(4) สัมมนาคณาจารยอักษรศาสตร ประจําป 2550
(5) สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนในหัวขอ “การพัฒนาจัดเก็บขอมูลในระบบประกันคุณภาพรูปแบบ
ใหม”
(6) จัดทํารายงานสรุปจํานวนขอรองเรียน / การสนองตอบตอขอรองเรียนลงใน “จดหมายขาวอักษร
สัมพันธ”
• ดานบุคคล (M1)
(1) แตงตั้งผูอํานวยการศูนยไทยศึกษาคณะอักษรศาสตร
(2) แตงตั้งผูชวยคณบดีดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) แตงตั้งคณะกรรมการประสานงานการประกันคุณภาพชุดใหม
(4) สงคณาจารยเขารวมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจคุณภาพภายใน (DD Program)” ของ
มหาวิทยาลัย
• ดานการตรวจคุณภาพ (M2)
(1) ตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของคณะผูประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
(2) ตรวจคุณภาพภายในคณะอักษรศาสตรประจําป 2550 ดวยตัวชี้วัดของ CU-QA 84 เปนการตรวจฐาน
ที่ 1 การบริหารจัดการหนวยงาน ฐานที่ 3 การบริหารสินทรัพยและกายภาพ และเสาที่ 3 การบริการ
และสนับสนุน
• ดานระบบคุณภาพ (M3)
(1) แกไขหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการการประกันคุณภาพที่กําหนดไวใน คูมือคุณภาพ ใหตรงกับที่
ปฏิบัติจริง
• ดานเครื่องมือ (M4)
(1) จัดทําเว็บไซตคณะเปนภาษาอังกฤษ
• ดานระบบเอกสารและระบบงาน (M5)
(1) ปรับขอกําหนดของหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรพ.ศ.2546)
(2) ประชุมวางแผนพัฒนาวิชาการของคณะ (แผน 5 ป 2551-2555)
การดําเนินการดานคุณภาพดังกลาวขางตนมีผลการดําเนินการดังนี้

13 พ.ย. 49 - ตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของคณะผูประเมินจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.)
13 ธ.ค. 49 - ปรับขอกําหนดของหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
พ.ศ.2546)
28 ธ.ค. 49 - จัดทําเว็บไซตคณะเปนภาษาอังกฤษ
7 ก.พ. 50 - ประชุมคณะกรรมการอํานวยการการประกันคุณภาพคณะอักษร
ศาสตร
26 ก.พ. 50 - จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและวางระบบการควบคุมภายใน

M5 - ในหมวดการศึกษาทั่วไป วิชาการศึกษาทั่วไปภาษาตางประเทศ นิสิตอักษรศาสตรสามารถ
เลือกเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ หรือรายวิชาภาษาตางประเทศอื่นที่ไมใชภาษาอังกฤษก็ได
M4 - คณะอักษรศาสตรมีเว็บไซตภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาษาตางประเทศอื่นๆที่มีการเรียนการสอน
M0 - ผูบริหารคณะทุกระดับรับทราบผลการตรวจประเมินของสมศ.
- ดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการผูตรวจคุณภาพภายในประจําป 2549
M0 - จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงดานการวิจัย ดานการพัฒนาระบบฐานขอมูล ดานการบริหาร
ขอมูลสารสนเทศและความรู ดานการบริหารสินทรัพยและกายภาพ ดานการประกัน
คุณภาพ

M2 - คณะผูประเมินจากสมศ. เขาตรวจเยีย่ มคณะอักษรศาสตร พบปะคณาจารย และใหความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะ

เวลา
กิจกรรมดานคุณภาพที่ดําเนินการ
ประเภท
ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ
12 ต.ค. 49 - ประชุมผูบริหารคณะเรื่อง การวางแผนอัตรากําลัง
M0 - คณะจัดทําแผนอัตรากําลัง ปงบประมาณ 2550-2554 เสนอมหาวิทยาลัย
14 ต.ค. 49 - ประชุมคณะกรรมการอํานวยการการประกันคุณภาพคณะอักษร
M0 - อนุมัติการแกไข คูมือขั้นตอนปฏิบัติงาน (Procedure Manual) เรื่อง การแกไข/ปรับปรุง
ศาสตร
24 ต.ค. 49 - แตงตั้งคณะกรรมการประสานงานการประกันคุณภาพชุดใหม
M1 - คณะกรรมการประสานงานฯชุดใหมมีจํานวน 26 คน ประกอบดวยผูแทนจากทุกหนวยงาน
เนื่องจากหมดวาระ
ในคณะ การประสานงานระหวางฝายประกันคุณภาพของคณะและหนวยงานตางๆสามารถ
ดําเนินไปไดอยางตอเนือ่ ง
1 พ.ย. 49 - แตงตั้งผูชวยคณบดีดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
M1 - การจัดทําขอมูลสารสนเทศของคณะมีความสมบูรณและดําเนินไปไดรวดเร็ว

กิจกรรมดานคุณภาพที่มีการดําเนินการในปงบประมาณ 2550
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8 – 11
ก.ค. 50

- ประชุมวางแผนพัฒนาวิชาการของคณะ (แผน 5 ป 2551-2555)

1 มิ.ย. 50 -

25 พ.ค. 50 -

23 พ.ค. 50 -

1 พ.ค. 50 -

3–4 เม.ย. 50
21 – 23 เม.ย. 50

M0, M5 - ผูบริหารคณะจัดทําแผนพัฒนาวิชาการ 5 ป (2551-2555) เสนอตอมหาวิทยาลัย

ประเภท
ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ
M0 - คณาจารยอภิปรายในหัวเรื่อง
1) งานวิจัยและงานสรางสรรคในสาขาวิชามนุษยศาสตร
2) การจัดทําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
และประเมินผลการบริหารงานของผูบริหารคณะ
สงคณาจารยเขารวมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจคุณ
M1 - อาจารยคณะอักษรศาสตร 3 คนเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจคุณภาพภายใน (DD
ภาพภายใน (DD Program)” ของมหาวิทยาลัย
Program)” ของมหาวิทยาลัยและไดรับเกียรติบัตรผูตรวจคุณภาพภายใน
สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนในหัวขอ “การพัฒนาจัดเก็บขอมูล M0 - บุคลากรสายสนับสนุนรับทราบถึงขอมูลที่ตองจัดเก็บตามตัวชี้วัดของระบบคุณภาพ
ในระบบประกันคุณภาพรูปแบบใหม”
CU-QA 84 ที่ไดปรับปรุงใหม รวมทั้งมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการ
เสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนาดานการบริการและสนับสนุน
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการการประกันคุณภาพคณะอักษร
M0 - กําหนดการตรวจคุณภาพภายในประจําป 2550
ศาสตร
- กําหนดการติดตามการแกไขภายหลังการตรวจคุณภาพภายในป 2549
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการการประกันคุณภาพคณะอักษร
M0 - รายงานผลการแกไขของหนวยงานภายหลังการตรวจคุณภาพภายในป 2549
ศาสตร
- อนุมัติแผนปฏิบัติงานของฝายประกันคุณภาพคณะในชวงครึ่งปหลังของปงบประมาณ 2550
- กําหนดการตรวจคุณภาพภายใน ฐานที่1 การบริหารจัดการหนวยงาน ฐานที่ 5 การบริหาร
งบประมาณและการเงิน และเสาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ฝายประกันคุณภาพรายงานสรุปจํานวนขอรองเรียน / การสนอง
M0 - คณาจารยและเจาหนาที่สายสนับสนุนไดรับทราบการดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนและ
ตอบตอขอรองเรียน จนถึงวันที่ 24 พ.ค. 50 ลงใน “จดหมายขาว
การสนองตอบตอขอรองเรียน
อักษรสัมพันธ”
แตงตั้งผูอํานวยการศูนยไทยศึกษา คณะอักษรศาสตร
M1 - รศ. ดร.ศิราพร ณ ถลาง ไดรับแตงตั้งเปนผูอํานวยการศูนยไทยศึกษา คณะอักษรศาสตร

เวลา
กิจกรรมดานคุณภาพที่ดําเนินการ
15 มี.ค. 50 - สัมมนาคณาจารยอักษรศาสตร ประจําป 2550
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* คณะอักษรศาสตรจัดการตรวจติดตามคุณภาพภายในในเดือนตุลาคมของปงบประมาณใหม เพื่อตรวจติดตามการดําเนินงานของปงบประมาณ 2550 ที่เพิ่งเสร็จสิ้นลง

เวลา
กิจกรรมดานคุณภาพที่ดําเนินการ
ประเภท
ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ
30 ส.ค. 50 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินการการประกันคุณภาพคณะอักษร
M0 - แตงตั้งคณะกรรมการผูตรวจคุณภาพภายในประจําป 2550
ศาสตร
- กําหนดขอบเขตการตรวจคุณภาพภายในประจําป 2550
- หลักสูตรที่จะปรับปรุงเพื่อใชในปการศึกษา 2551 จํานวน 6 หลักสูตรประเมินตนเอง
- กําหนดการตรวจหลักสูตรทีย่ ังไมมีการปรับปรุงในรอบ 5 ป
19 ก.ย. 50 - ประชุมคณะกรรมการอํานวยการการประกันคุณภาพคณะอักษร
M0 - เปลี่ยนแปลงหัวขอการตรวจคุณภาพภายในประจําป 2550 ยกเลิกการตรวจฐาน 5 เปลี่ยน
ศาสตร
เปนฐาน 3 การบริหารสินทรัพยและกายภาพ
26 ก.ย. 50 - แกไขหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการการประกันคุณภาพ M1, M3 - คณะกรรมการดําเนินการการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตรมีหนาที่วางแผนและติดตาม
คณะอักษรศาสตรใหตรงกับตามที่ปฏิบัติจริง
การดําเนินงานทุกดานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยง
- ปรับปรุงและแกไขหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการฯ ใน คูมือคุณภาพคณะอักษรศาสตร
15 – 19 - ตรวจคุณภาพภายในคณะอักษรศาสตรประจําป 2550 ดวยตัวชี้วัด M2 - คณะกรรมการผูตรวจมีจํานวน 11 คน ในจํานวนนี้เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ 4 คน
ต.ค. 50* ของ CU-QA 84
- หนวยงานที่ไดรับการตรวจทั้งหมด 29 หนวยงาน ที่ไมไดรับการตรวจมีเพียงหนวยงาน
เดียว คือ ศูนยจริยธรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เนื่องจากเปนหนวยวิจัยที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม
- ทั้ง 29 หนวยงานไดรายงานขอมูลตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวของในทุกฐานและเสาและไดรับการ
ตรวจในฐานที่ 1 การบริหารจัดการหนวยงาน ฐานที่ 3 การบริหารสินทรัพยและกายภาพ
และเสาที่ 3 การใหบริการและสนับสนุน
สรุปผลการตรวจประจําป 2550
ไมมีใบ CAD คณะผูตรวจใหเพียงขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแกทุกหนวยงาน
(ดูรายละเอียดเกี่ยวกับขอเสนอแนะของผูตรวจคุณภาพภายใน ในบทที่ 4 ขอ 4.2)
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2.4 กิจกรรมเดนของคณะอักษรศาสตร ปงบประมาณ 2550
2.4.1 โครงการพัฒนานักอักษรศาสตรรุนใหมตามแนวพระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
โครงการนี้ไดดาํ เนินการคัดเลือกนักเรียนรุนแรกจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโดยมีการสอบขอเขียนและ
สอบสัมภาษณคัดเลือกนักเรียนได 29 คน และจัดปฐมนิเทศเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับโครงการและเตรียมความ
พรอมใหกับนักเรียนเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2549
กิจกรรมที่โครงการไดจัดสําหรับนักเรียนเพื่อใหนักเรียนเปนผูมีโลกทัศนกวาง มีวัฒนธรรม มีคุณธรรม
และเตรียมตัวที่จะเปนนักอักษรศาสตรที่ดีในอนาคต ไดแก
1. การแสดงดนตรีแจส (Bangkok Jazz Festival) ที่สนามเสือปา เมื่อวันที่ 15 และ 17 ธันวาคม 2549
(แบงกลุมเปนวันละ 15 คน)
2. การเขาชมละครเรื่อง “พายุพิโรธ” ที่โรงละครอักษรศาสตร ตึกอักษรศาสตร 4 เมื่อวันที่ 25 มกราคม
2550
3. การบรรยายพิเศษครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 หัวขอ “ความรูเกี่ยวแกภาษา” ณ หอง 310
อาคารบรมราชกุมารี วิทยากร : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรฬุ หการ
4. การบรรยายพิเศษครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550 หัวขอ “การกํากับการแสดงเรื่อง ‘พายุพิโรธ’
ณ หอง 308 อาคารบรมราชกุมารี วิทยากร : อาจารยปวิตร มหาสารินันทน
5. การบรรยายพิเศษครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2550 หัวขอ “เขียนเรียงความใหกระจางไดอยางไร”
ณ หอง 610 อาคารบรมราชกุมารี วิทยากร : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดารินทร ประดิษฐทัศนีย
6. การบรรยายพิเศษครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 หัวขอ “อานหนังสืออยางไรใหสนุก :
กรณีศึกษา เรื่อง BIG FISH” ณ หอง 412 อาคารบรมราชกุมารี วิทยากร : อาจารย ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ
คณะกรรมการดําเนินการฯไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2550 ใหขยายขอบเขต
การรับนักเรียนจากเดิมที่เคยรับนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนเดียวเ ปนเพิ่มโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ
มหา วิทยาลัย ฝายมัธยม และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ทั้งนี้ ตั้งแตปการศึกษา 2551
เปนตนไป
2.4.2 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต โปรแกรมเกียรตินิยม
คณะอักษรศาสตรยังคงดําเนินการรับนิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม รุนที่ 3 ในปการศึกษา 2550 จํานวน 3 คนใน
ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาศิลปการละคร และภาควิชาภาษาศาสตร นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมรุนแรกกําลังศึกษาอยูใน
ชั้นปที่ 4 และเริ่มการทําปริญญานิพนธในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2550 ตามขอกําหนดของหลักสูตร
นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมในปการศึกษา 2550 จําแนกตามภาควิชาไดดังนี้
รุนที่ 1
ภาควิชาภาษาไทย
1 คน
ภาควิชาประวัติศาสตร
1 คน
ภาควิชาศิลปการละคร
1 คน
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ภาควิชาภาษาศาสตร
ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
รุนที่ 2
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาประวัติศาสตร
ภาควิชาศิลปการละคร
ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
รุนที่ 3
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาศิลปการละคร
ภาควิชาภาษาศาสตร
รวมจํานวนทั้งหมด 15 คน

1
1
2
1
2
2
1
1
1

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

2.4.3 การพัฒนาหลักสูตร
2.4.3.1 การปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
เนื่องจากเมื่อสิน้ ปการศึกษา 2549 นิสิตที่ศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2546) ไดสําเร็จการศึกษาเปนรุนแรก ภาควิชาตางๆที่เล็งเห็นปญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรดังกลาวจึงขอปรับปรุง
หลักสูตร ฝายวิชาการคณะอักษรศาสตรจึงดําเนินการใหบัณฑิตที่จบการศึกษาประเมินหลักสูตร และใหภาควิชาตางๆ
พิจารณาดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรในสวนที่เปนวิชาเอกและวิชาโทของแตละภาคพรอมกัน เนื่องจากหลักสูตรอักษร
ศาสตรบัณฑิตถือเปน 1 หลักสูตร ฝายวิชาการไดเสนอวัตถุประสงคของหลักสูตรที่ปรับปรุงใหมและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคใหสอดคลองกับวิสัยทัศนจุฬาฯ 100 ป ซึ่งทบทวนในปพ.ศ.2550 การดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ดังกลาวคาดวาจะแลวเสร็จภายในสิ้นป 2550 และสามารถเริ่มใชหลักสูตรปรับปรุงใหมไดในปการศึกษา 2551
2.4.3.2 การปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
นอกจากการพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรีแลว ในปงบประมาณ 2550 ภาควิชาและสาขาวิชา
ที่มีการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและไดใชหลักสูตรมาครบ 5 ปแลว ไดประเมินหลักสูตรและเริม่ ดําเนิน
การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหทันใชในปการศึกษา 2551 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เริ่มดําเนินการปรับปรุงมี
ทั้งหมด 5 หลักสูตร ไดแก
- หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2543)
- หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2544)
- หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2544)
- หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2544)
- หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2544)
2.4.3.2 การรางหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ฝายวิชาการดําเนินการรางหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ตอเนื่องจากที่ไดเริ่ม
ไวในการประชุมวาระพิเศษเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2548 ในการประชุมครั้งนั้น ฝายวิชาการไดเสนอ SWOT
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Analysis และรางโครงสรางหลักสูตรตอที่ประชุมอันประกอบดวยคณบดี รองคณบดี หัวหนาภาควิชา หัวหนา
สาขาวิชา หรือผูแทน หลังจากนั้นไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการรางหลักสูตร รวมการประชุมที่ไดมีการพิจารณา
รางหลักสูตรและประเด็นตางๆที่เกี่ยวกับการเปดหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ในคณะ
กรรมการชุดตางๆ ไดแก คณะกรรมการรางหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการคณะอักษรศาสตร และคณะกรรมการ
ประจําคณะอักษรศาสตร ตั้งแตวันที่ 17 ตุลาคม 2548 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2550 เปนจํานวนทั้งสิ้น 19 ครั้ง การ
ดําเนินการรางหลักสูตรดังกลาวคาดวาจะแลวเสร็จภายในสิ้นปพ.ศ. 2550 หลักสูตรใหมนจี้ ะเปนหลักสูตรนานา
ชาติระดับปริญญาตรีหลักสูตรแรกของคณะอักษรศาสตร
2.4.4 การดําเนินการเรื่อง E – Learning
นอกเหนือจากการพัฒนาหลักสูตร ฝายวิชาการคณะอักษรศาสตรไดสนับสนุนใหอาจารยทํา E–
Learning เพื่อใชเปนสื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ อยางตอเนือ่ งตั้งแตป 2548 ซึ่งเปนปที่ไดมีการ
ลงทะเบียนใชโปรแกรม Blackboard กับมหาวิทยาลัยอยางเปนทางการจํานวน 20 รายวิชา และเพิ่มเปน 80 รายวิชา
ในป 2549 และ 125 รายวิชาในป 2550 ฝายวิชาการไดรวมมือกับสํานักบริหารวิชาการและสถาบันวิทยบริการจัด
อบรมการใชโปรแกรม Blackboard ใหแกคณาจารยและเจาหนาที่ของคณะเปนประจําทุกป ในปงบประมาณ
2550 ฝายวิชาการไดจัดการประชุมนําเสนอ E–Learning เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550 เพื่อใหคณาจารยที่ใช E–
Learning ในรูปแบบตางๆ ทั้งที่ใชโปรแกรม Blackboard หรือโปรแกรมอื่น หรือ Course Website ไดมีโอกาสมา
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันอันจะนําไปสูการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสประกอบการเรียนการสอนใหดียงิ่ ขึ้น และ
นําไปสูการเพิ่มจํานวนรายวิชาที่ใช E–Learning ใหมากขึ้นดวย
นอกจากนี้ รายวิชาศึกษาทั่วไปที่ฝายวิชาการคณะอักษรศาสตรดูแลรับผิดชอบรวมกับหอพระไตร ปฎก
นานาชาติ คือ รายวิชา พระไตรปฎกกับวิถีชิวิต ยังไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยใหจดั ทํา E–Learning ซึ่ง
นอกจากจะใชสอนนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแลว ยังใชสอนพระภิกษุและสามเณรของโรงเรียนนันทบุรีศรีนาน
จังหวัดนาน จํานวน 2,000 รูป ตามแนวพระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับเปน
Distance Learning วิชาแรกของคณะอักษรศาสตร
2.4.5 การจัดตั้งมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วันที่ 20 กุมภาพันธ 2550 ไดมีการจัดตั้ง “มูลนิธิมหาจักรีสริ ินธร เพื่อคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย” เพื่อหารายไดสมทบทุนในการจัดหาอุปกรณการเรียนการสอน รวมทั้งคาใชจายสาธารณูปโภค
สําหรับอาคาร “มหาจักรีสิรินธร” ซึ่งเปนอาคารใหมของคณะอักษรศาสตรที่อยูในระหวางการกอสราง แทนที่ตึก
อักษรศาสตร 4 เดิมที่ทรุดโทรมและถูกทุบทิ้งไป สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเปน
ประธานมูลนิธิ
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2.4.6 การไดรับรางวัลหรือไดรับการยกยอง
2.4.6.1 อาจารยไดรับรางวัลหรือไดรับการยกยองระดับชาติ/นานาชาติ
ลําดับ
ที่

รายชื่อ

1 อ. ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท

หนวยงาน

ภาควิชา
ประวัติศาสตร
2 รศ. ดร.วรรณา แสงอรามเรือง
สาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน
ภาควิชาภาษา
ตะวันตก
3 ศ. พิเศษ ดร.อําภา โอตระกูล
สาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน
ภาควิชาภาษา
ตะวันตก
4 อ. ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท
ภาควิชา
ประวัติศาสตร

5 รศ.ชัตสุณี สินธุสิงห

6 รศ. ดร.สุนันท อัญชลีนุกูล

รางวัล/ตําแหนงที่ไดรับ
ผูอํานวยการสถาบัน
เอเชียศึกษา
นายกสมาคมครูสอนภาษา
เยอรมันแหงประเทศไทย

ไดรับ “รางวัลสุรินทราชา”
นักแปลอาวุโสดีเดน

หนวยงานที่มอบรางวัล/
แตงตั้ง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วันที่
ประกาศ
26 ม.ค. 50

สมาคมครูสอน
ภาษาเยอรมันแหง
ประเทศไทย

17 ก.พ. 50

สมาคมนักแปลและลาม
แหงประเทศไทย

28 เม.ย. 50

ไดรับเข็มวิทยฐานะ “สมุท
วิทยาลัยการทัพเรือ
10 พ.ค. 50
ทาธิปตย” จากวิทยาลัยการ
วิทยาลัยการทัพบก
ทัพเรือ และ “แสนยาธิปตย”
จากวิทยาลัยการทัพบก ใน
ฐานะอาจารยผูบรรยายใน
หลักสูตรของสถาบันการ
ทหารชั้นสูงของสามเหลาทัพ
และไดทําคุณประโยชนแก
กองทัพ
ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ รัฐบาลอิตาลี โดยฯพณฯ 5 ก.ค. 50
สาขาวิชา
ภาษาอิตาเลียน Cavaliere dell’Ordine della เอกอัครราชทูตอิตาลีประจํา
ประเทศไทย
Stella della solidarieta’
ภาควิชาภาษา
italiana ในฐานะผูมีบทบาท
ตะวันตก
สําคัญยิ่งในการเผยแพรภาษา
และวัฒนธรรมอิตาเลียนใน
ประเทศไทย
ภาควิชา
ครูภาษาไทยดีเดน ประจําป สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 31 ต.ค. 50
ภาษาไทย
พ.ศ. 2550
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2.4.6.2
ลําดับ
ที่

นิสิตไดรับรางวัลระดับชาติ

รายชื่อนิสิต

ระดับชั้น

ภาควิชา/
สาขาวิชา

1 นายธวัชชัย
ปานนิล

ปริญญาตรี
ป 2

ภาษาจีน

2 น.ส.ออมขวัญ
เวชยชัย

กรุงเทพมหานคร
โครงการดวยรัก
และหวงใย ใน
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
ปริญญาตรี ภาษาไทย 29 ก.ค. 50 รางวัลชนะเลิศ การประกวด สถาบันไทยศึกษา
ป 3
การอานออกเสียงภาษาไทย จุฬาลงกรณมหา
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา ใน วิทยาลัย
งานมหกรรมการอานออกเสียง
ภาษาไทยหลากหลายสําเนียง
ปริญญาตรี ภาษาเยอรมัน 24 ส.ค. 50 รางวัลชนะเลิศ การประกวด สมาคมครูภาษา
ป 4
สุนทรพจนภาษาเยอรมันใน เยอรมันใน
หัวขอ “ภาวะโลกรอน” ในงาน ประเทศไทย
“Deutscher Tag” หรือ “วันรวม
ใจเยอรมัน”
ปริญญาตรี ภาษาเยอรมัน 24 ส.ค. 50 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง สมาคมครูภาษา
ป 4
การแขงขันตอบปญหาความรู เยอรมันใน
เกี่ยวกับประเทศเยอรมนีระดับ ประเทศไทย
อุดมศึกษา ในงาน “Deutscher
Tag” หรือ “วันรวมใจเยอรมัน”

3 นายจักรกฤต
โยมพยอม

4 น.ส.ศรัณยา
โกกนท

5 น.ส.นลินรัตน
รัตนจิตร

วัน/เดือน/
ป

ประเภทรางวัล

มิ.ย. 50 รางวัลดีเยี่ยม การประกวด
บทความวิชาการชิงรางวัลใน
เงินทุนภูมิพล เรื่อง “พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูกับการบริหาร
จัดการทรัพยากร” ซึ่งเปนผล
งานที่เขียนขึ้นรวมกับนิสิตตาง
คณะอีก 2 คน
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ประจําป รางวัล “เยาวชนคนเกง” โดย
ป 3
2550 นําเสนอโครงการที่มีชื่อวา
“คาราวานหองสมุดหรรษา” ซึ่ง
เปนการรวบรวมหนังสือ จัดทํา
เปนหองสมุดเคลื่อนที่สําหรับ
เด็ก

หนวยงานที่ให
รางวัล

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
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ลําดับ รายชื่อนิสิต
ที่
6 น.ส.สิริรัตน
ติณะรัตน

ระดับชั้น

ภาควิชา/ วัน/เดือน/
ประเภทรางวัล
สาขาวิชา
ป
ปริญญาตรี ภาษาเยอรมัน 24 ส.ค. 50 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
การแขงขันตอบปญหาความรู
ป 3
เกี่ยวกับประเทศเยอรมนีระดับ
อุดมศึกษา ในงาน “Deutscher
Tag” หรือ “วันรวมใจเยอรมัน”
7 กลุมนิสิต
ปริญญาตรี ภาษาเยอรมัน 24 ส.ค. 50 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
ป 3
วิชาเอก
การประกวดบอรดภาษา
ภาษาเยอรมัน
เยอรมันในหัวขอ “ภาวะโลก
รอน”
8 น.ส.สุธิญา
ปริญญาตรี ภาษาไทย 12 ส.ค. 50 รางวัลชนะเลิศการประกวด
พูนเอียด
ป 2
เรียงความวันแมแหงชาติ
ประจําป 2550 ระดับอุดมศึกษา
และประชาชน ในหัวขอ “แม
ผูสรางสังคมใหรมเย็น”
9 น.ส.อรุณวรรณ ปริญญาตรี ภาษาไทย 12 ส.ค. 50 รางวัลชนะเลิศการประกวด
คงมีผล
ป 2
เรียงความวันแมแหงชาติ
ประจํา ป 2550 ระดับอุดม
ศึกษาและประชาชน ในหัวขอ
“แมผูสรางสังคมใหรมเย็น”
10 น.ส.พอพันธุ
ปริญญาตรี ภูมิศาสตร 1 ก.ย. 50 รางวัลรองชนะเลิศ การ
นิลวงศ
ป 2
ประกวดสุนทรพจนเฉลิมพระ
เกียรติอุดมศึกษา รอบ
กรุงเทพมหานคร
11 น.ส.เชษฐธิดา ปริญญาตรี ภาษาไทย 1 ก.ย. 50 รางวัลชมเชย การประกวด
กิตติ์ชัยวัชร
ป 2
สุนทรพจนเฉลิมพระเกียรติ
อุดมศึกษา รอบกรุงเทพ
มหานคร

หนวยงานที่ให
รางวัล
สมาคมครูภาษา
เยอรมันใน
ประเทศไทย

สมาคมครูภาษา
เยอรมันใน
ประเทศไทย
สภาสังคม
สงเคราะหแหง
ประเทศไทยใน
พระบรม
ราชูปถัมภ
สภาสังคม
สงเคราะหแหง
ประเทศไทยใน
พระบรม
ราชูปถัมภ
สมาคมนิสิตเกา
จุฬาฯ

สมาคมนิสิตเกา
จุฬาฯ

2.4.7 นิสิตไดรับทุนไปตางประเทศ ปงบประมาณ 2550
ลําดับ
รายชื่อนิสิต
ที่
1 น.ส.ธานีรัตน จัตุทะศรี

ระดับชั้น

ภาควิชา/สาขาวิชา

ปริญญาเอก

ภาษาไทย

ระยะเวลา

ประเภททุน

ต.ค. 49 – ก.ย. 50 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกเพื่อศึกษาคน ควาขอมูล
ประกอบการทําวิทยานิพนธ ณ มหาวิทยาลัย Oxford
ประเทศอังกฤษ
ต.ค. 49 – ก.ย. 50 ทุนแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย Ryukoku ประเทศญี่ปุน

2

น.ส.อักษราภัค โพธิ์พูลเงิน

ปริญญาตรี ป 4

ภาษาไทย

3

น.ส.ธนัชพร อัครบวร

ปริญญาตรี ป 4

ภาษาอังกฤษ

ต.ค. 49 – ก.ย. 50 ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Osaka ประเทศญี่ปุน

4

น.ส.ปฏิมา ศรีวกุล

ปริญญาตรี ป 4

ภาษาอังกฤษ

ต.ค. 49 – ก.ย. 50 ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Osaka ประเทศญี่ปุน

5

น.ส.วรนุช ไทยฉัตรทอง

ปริญญาตรี ป 4

ภาษาอังกฤษ

ต.ค. 49 – ก.ย. 50 ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Kyushu ประเทศญี่ปุน

6

น.ส.อนุสรา แทนพิทักษ

ปริญญาตรี ป 4

ภาษาอังกฤษ

ต.ค. 49 – ก.ย. 50 ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Saitama ประเทศญี่ปุน

7

น.ส.กนิษฐา ฉันทสกุลเดช

ปริญญาตรี ป 3

ปรัชญา

ต.ค. 49 – ก.ย. 50 ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Osaka ประเทศญี่ปุน

8

น.ส.ชาฏินี มณีนาวาชัย

ปริญญาโท

ภาษาศาสตร

ต.ค. 49 – ก.ย. 50 ทุนแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย Tubingen
ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

หนวยงานที่ใหทุน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย Ryukoku
ประเทศญี่ปุน
JASSO (Japan Student
Services Organization)
OUSSEP (Osaka
University Short- term
Student Exchange
Program)
JASSO (Japan Student
Services Organization)
JASSO (Japan Student
Services Organization)
JASSO (Japan Student
Services Organization)
มหาวิทยาลัย Tubingen
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
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ระดับชั้น

ภาควิชา/สาขาวิชา

ระยะเวลา

ประเภททุน

ปริญญาตรี ป 4

ภาษาจีน

10 น.ส.ภรณี จิรวงศานนท

ปริญญาตรี ป 4

ภาษาจีน

11 น.ส.อธิชา เบญจพรสถิตกุล

ปริญญาตรี ป 4

ภาษาจีน

12 น.ส.กษมพรรณ ศรไตรรัตน

ปริญญาตรี ป 4

ภาษาญี่ปุน

ต.ค. 49 – ก.ย. 50 ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมแหงปกกิ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ต.ค. 49 – ก.ย. 50 ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมแหงปกกิ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ต.ค. 49 – ก.ย. 50 ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมแหงปกกิ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ต.ค. 49 – ก.ย. 50 ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Ryukoku ประเทศญี่ปุน

13 น.ส.ณฐินี เขมะรังษี

ปริญญาตรี ป 4

ภาษาญี่ปุน

ต.ค. 49 – ก.ย. 50 ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Kanazawa ประเทศญี่ปุน

14 น.ส.ภัทราพรรณ บุนนาค

ปริญญาตรี ป 4

ภาษาญี่ปุน

ต.ค. 49 – ก.ย. 50 ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Chiba ประเทศญี่ปุน

15 น.ส.สาธิมา ศรีบุญเรืองฤทธิ์

ปริญญาตรี ป 4

ภาษาญี่ปุน

ต.ค. 49 – ก.ย. 50 ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Osaka ประเทศญี่ปุน

16 น.ส.สุดาสิรี เตชานันท

ปริญญาตรี ป 4

ภาษาญี่ปุน

ต.ค. 49 – ก.ย. 50 ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Rikkyo ประเทศญี่ปุน

17 นายรณถวัน สุริสาร

ปริญญาเอก

ภาษาฝรั่งเศส

18 น.ส.ศรัณยา โกกนท

ปริญญาตรี ป 4

ภาษาเยอรมัน

ต.ค. 49 – ก.ย. 50 ทุนศึกษาคนควาวิจัย ณ มหาวิทยาลัยปารีส 3
ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส
เม.ย. – พ.ค. 50 ทุนเรียนภาษาเยอรมันระดับกลางภาคฤดูรอนที่มหาวิทยาลัยดุส
เซลดอรฟ

หนวยงานที่ใหทุน
รัฐบาลจีน
รัฐบาลจีน
รัฐบาลจีน
JASSO (Japan Student
Services Organization)
ทุนรัฐบาลญี่ปุน
(Monbusho)
ทุนรัฐบาลญี่ปุน
(Monbusho)
Heiwa Nakajima
Foundation
JASSO (Japan Student
Services Organization)
รัฐบาลฝรั่งเศส
องคการ DAAD
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ลําดับ
รายชื่อนิสิต
ที่
9 น.ส.พิมพสุดา สกลวิภาส

ลําดับ
รายชื่อนิสิต
ที่
19 น.ส.สิรินทิพย
ตระกูลสิทธิโชค
20 น.ส.นาตยา สอิ้งทอง
21 นิสิตจํานวน 14 คน

22 น.ส.มาศสลิล นิมิตโสภณ

ระดับชั้น

ภาควิชา/สาขาวิชา

ระยะเวลา

ประเภททุน

หนวยงานที่ใหทุน

ปริญญาตรี ป 4

ภาษาเยอรมัน

เม.ย. – พ.ค. 50

องคการ DAAD

ปริญญาโท

ภาษาเยอรมัน

เม.ย. – พ.ค. 50

ทุนเรียนภาษาเยอรมันระดับกลางภาคฤดูรอนที่มหาวิทยาลัยดุส
เซลดอรฟ
ทุนฝกงานกับองคการ DAAD ที่กรุงบอนน ประเทศเยอรมนี

ปริญญาตรี
ป2 - ป4

ภาษาเยอรมัน

ปริญญาตรี ป 4

ภาษาญี่ปุน

12 - 13 พ.ค. 50 ทุนการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับประเทศเยอรมนี เดินทางไป
เยี่ยม 4 ชมมหาวิทยาลัย พรอมทั้งเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ
และรวมการสัมมนา ไดแก มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก
(Heidelberg) มหาวิทยาลัยคัสเซิ่ล (Kassel) มหาวิทยาลัย
เบอรลิน (Berlin) มหาวิทยาลัยซีเกน (Siegen)
มิ.ย. 50 – พ.ค. 51 ทุนแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย Nanzan ประเทศญี่ปุน

สมาคมเยอรมัน-ไทย
องคกรระหวางประทศของ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
(DAAD ) รวมกับ
คณะอักษรศาสตร
มหาวิทยาลัย Nanzan
ประเทศญี่ปุน

81
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2.4.8 การจัดงานวิชาการ ปงบประมาณ 2550
2.4.8.1

การจัดงานวิชาการระดับชาติ

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรมที่จัด
หนวยงานที่จัด
ที่
1 การประชุมทางวิชาการเรื่อง “พระบรมธรรมิกราชกับอักษรศาสตร” เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฝายวิจัย
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ในปพุทธศักราช 2549
2 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ประสบการณการเปนลาม” โดยเจาหนาที่การทูต กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประเทศ
สาขาวิชาภาษาจีน
ภาควิชาภาษาตะวันออก
3

การบรรยายทางวิชาการเพื่อประชาสัมพันธหลักสูตรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการลาม

4

การเสวนาแนะนําหนังสือของ ฌาคส เพรแวรต เรื่อง จดหมายจากหมูเกาะชเลจร ผลงานแปลจากภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาไทยของ - คณะอักษรศาสตร
อาจารยสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
- สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
ประจําประเทศไทย
- สํานักพิมพผีเสื้อ
การบรรยายทางวิชาการเรื่อง “การดําเนินงานและการอนุรักษหนังสือหายาก”
การอภิปรายเรื่อง “ศาสตราจารยอิฌิอิกับกึ่งศตวรรษบนเสนทางไทยศึกษา” เนื่องในโอกาสเปดตัวหนังสือเรื่อง กึ่งศตวรรษบนเสน คณะอักษรศาสตร
ทางไทยศึกษา ซึ่งเขียนโดยศาสตราจารยอิฌิอิ โยะเนะโอะ
พลังภาษา ภูมิปญญาวรรณคดีไทย: การนําเสนอผลงานวิจัยของศูนยวิจัยภาษาและวรรณคดีไทยเนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแหงชาติ - ศูนยวิจัยภาษาและวรรณคดีไทย
พ.ศ. 2550
- ฝายวิจัย
การบรรยายพิเศษเรื่อง “หลายชีวิตของมาดามโบวารี” เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปที่นวนิยายเรื่อง มาดามโบวารี ของ โฟลแบรต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
ตีพิมพเปนรูปเลม
ภาควิชาภาษาตะวันตก
การประชุมทางวิชาการ เรื่อง “ขามพรมแดนความรูไทย-เทศ”
ฝายวิจัยคณะอักษรศาสตร

5
6
7
8

ศูนยการแปลและการลามเฉลิม
พระเกียรติ

วัน/เดือน/ป
21 ธ.ค. 49
4 ม.ค. 50
9 ม.ค. 50
9 เม.ย. 50

18 พ.ค. 50
11 ก.ค. 50
27 ก.ค. 50
4 ส.ค. 50
14 ส.ค. 50

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรมที่จัด
หนวยงานที่จัด
ที่
9 การประชุมวิชาการ เรื่อง “ความสุขในสังคมสมัยใหม : จิตวิญญาณ สังคม และวิทยาศาสตร” (Happiness and Contemporary - ศูนยจริยธรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
Society: Spirituality, Society and Science)
- กลุมสนทนาพระพุทธศาสนา
และวิทยาศาสตร
มูลนิธิพันดารา
10 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิถีสมานฉันทระหวางศาสนาของชาวจีน 1,200 ลาน”
- หอพระไตรปฎกนานาชาติ
- สถาบันขงจื่อแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
11 การเสวนาเรื่อง “สงครามเวียดนาม : ความทรงจําที่ยังไมจางหาย” พรอมแนะนําหนังสือแปล บันทึกของ ดั่ง ถุย เจิ่ม
- ศูนยวรรณคดีศึกษา
- สาขาวิชาภาษาเวียดนาม
ภาควิชาภาษาตะวันออก
- ชมรมวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม
- โครงการจัดพิมพคบไฟ
12 ชาติพันธุในประเทศมาเลเชีย ศรีลังกาและไทย: มุมมองทางประวัติศาสตรและประเด็นรวมสมัย (Ethnicity in Malaysia, Sri - ศูนยประวัติศาสตร
- ฝายวิจัยคณะอักษรศาสตร
Lanka and Thailand : Historicat Perspectives and Contemporary Issues)
13
14

การประชุมวิชาการระดับชาติ “รื้อเวทีวิจัย... สรางวิจัยบนเวทีละคร”
ภาควิชาศิลปการละคร
การเสวนาเรื่อง “ความสัมพันธไทย – เวียดนาม : ความเปนมา ปญหา และแนวโนม” และแนะนําหนังสือเรื่อง ความเปนมาแหงการ - สาขาวิชาภาษาเวียดนาม
พัฒนาความสัมพันธไทย – เวียดนาม (1976 – 2000) ของ ดร. หวาง คัก นาม อาจารยมหาวิทยาลัยแหงชาติฮานอย
ภาควิชาภาษาตะวันออก
- สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ
- สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ
กรุงฮานอย

วัน/เดือน/ป
18 – 19
ส.ค. 50

29 ส.ค. 50

30 ส.ค. 50

5-9 ก.ย. 50
12 – 13 ก.ย. 50
19 ก.ย. 50
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2.4.8.2

การจัดงานวิชาการระดับนานาชาติ

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรมที่จัด
หนวยงานที่จัด
ที่
1 การประชุมนานาชาติเรื่อง “ปญญากับพลวัตของภาษาและวรรณคดีไทยในสังคมโลก (Thai Language and Literature: Wisdom - ภาควิชาภาษาไทย
- ศูนยไทยศึกษา
and Dynamism in the Global Context)
- ศูนยภาษาไทยสิรินธร
2 การสัมมนาในหัวขอที่เกี่ยวกับทฤษฎีภาษาศาสตรและการวิจัยทางภาษาศาสตรในเยอรมนี นําการสัมมนาโดย Professor Dr.Peter
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
Eisenberg จากมหาวิทยาลัย Potsdam ประเทศเยอรมนี
ภาควิชาภาษาตะวันตก
3 การประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “Body and Mind: Science and Spirituality Perspectives”
- ศูนยจริยธรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
- มูลนิธิพันดารา
4 การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “โธมัส มันน นักเลาเรื่อง (The Story Teller)”
- หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดี
เปรียบเทียบ
- สมาคมภาษาและหนังสือแหงประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ
5 การบรรยายทางวิชาการดานภาษาศาสตรในหัวเรื่องตางๆ
ภาควิชาภาษาศาสตร
6

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การสัมมนาการวิจัยดานภาษาฝรั่งเศสธุรกิจระหวางประเทศ” (Séminaire de Recherche en Français sur - สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
le Monde des Affaires) นําการสัมมนาโดย Madame Marie-Claude Strigler ผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย Paris III
- สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจํา
ประเทศไทย

วัน/เดือน/ป
10 - 12 พ.ย. 49

15 พ.ย. – 20 ธ.ค.
49
6 - 8 ธ.ค. 49

7 – 8 ธ.ค. 49

8 ธ.ค. 49 –
19 ม.ค. 50
12 -16 ธ.ค. 49

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรมที่จัด
ที่
7 การประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th Asian Bioethics Conference

8

การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับหนวยสรางกริยาเรียง (Serial verb constructions) โดย Professor Masayoshi Shibatani จาก

Department of Linguistics, Rice University ประเทศสหรัฐอเมริกา
9 การบรรยายพิเศษ “Meet with Ladda Tammy Duckworth: A Thai-American Leads in the U.S.”

10 การเสวนาทางวิชาการและแนะนําหนังสือ เรื่อง The Dutch East India Company Merchants at the Court of Ayutthaya:

Dutch Perceptions of the Thai Kingdom, c. 1604-1765
11 การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับวิทยาภาษาถิ่นและภาษาถิ่นของภาษาอังกฤษ โดย Professor Paul Kerswill จาก Lancaster University
ประเทศอังกฤษ
12 การประชุมนานาชาติดานญี่ปุนศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตไทย-ญี่ปุน 120 ปและครบรอบ
40 ปของการกอตั้งสาขาวิชาภาษาญี่ปุน
13 การบรรยายพิเศษเรื่อง “The Echo of Translation: Reported Speech, Value Conflicts and Communities”
14 International Symposium on Discourse, Communication and Modernity

หนวยงานที่จัด

วัน/เดือน/ป

- ศูนยจริยธรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
- วิทยาลัยสาธารณสุข
- องคการ UNESCO กรุงเทพฯ
ภาควิชาภาษาศาสตร

19 – 23 มี.ค. 50

- ฝายวิรัชกิจคณะอักษรศาสตร
- ฝายวัฒนธรรม สถานเอกอัคร
ราชทูตอเมริกันประจําประเทศ
ไทย
- ฝายวิจัยคณะอักษรศาสตร
- ภาควิชาประวัติศาสตร

14 มิ.ย. 50

โครงการวิจัยมหาบัณฑิต สกว.
ภาควิชาภาษาศาสตร

17 พ.ค. 50

25 มิ.ย. 50
19 – 20 ก.ค. 50

สาขาวิชาภาษาญี่ปุน
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ

2 ส.ค. 50

- ฝายวิจัยคณะอักษรศาสตร
- ศูนยจริยธรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

7 ก.ย. 50

4 ก.ย. 50
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2.4.9 ผูแทนหนวยงาน/องคกร ที่มาเยี่ยมเยือนคณะอักษรศาสตร ปงบประมาณ 2550
ลําดับ
ชื่อ
ที่
1 คณะผูจัดทําหลักสูตรอเมริกันศึกษา
2 Ms. Yasuko Takatsu

สถานภาพ

จํานวน
(คน)

อาจารย

Kyoto Notre Dame University

ญี่ปุน

6 พ.ย. 49

1

Society International Education and
Cultural Exchange
Integration and Regional Programs
Department (Inter-American
Development Bank)
University of Social Science and
Humanities, Hanoi
National Seoul University

ญี่ปุน

27 พ.ย. 49

สหรัฐอเมริกา

21 มี.ค. 50

เวียดนาม

29 มี.ค. 50

เกาหลีใต

30 มี.ค. 50

สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา

17 พ.ค. 50
30 พ.ค. 50

สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุน
ไทย
สหรัฐอเมริกา

13 มิ.ย. 50
15 มิ.ย. 50
20 มิ.ย. 50
20 มิ.ย. 50

สหรัฐอเมริกา
เนเธอรแลนด

24 – 26 มิ.ย. 50
29 มิ.ย. 50

ฟลิปปนส
สเปน

18 ก.ค. 50
3 ส.ค. 50

Ms. Kazuko Tanaka

5

Mr. Kaname Okada

Chief

1

6

Dr. Nguyen Tuong Lai

รองคณบดี

1

7

Mr. Tae-Ho Bark
Mr. Ho-Keun Song
Prof. Masayoshi Shibatani

อาจารย

2

อาจารย
อาจารย

1
1
1
1

10
11
12
13

Mr. Samson W.Lim

Ph.D. Candidate

Mr. Satoshi Ogihara

อาจารย

Ms. Sonsoles Iznart

President

Dr. Thom Huebner

อาจารย

1

14
15

Mr. Arindam Charkrabarti

อาจารย
อาจารย

1
1

16
17

Mr. Imeld B. Adante

Program officer

1
1

อธิการบดี

26 ต.ค. 49
30 ต.ค. 49

1

4

Mr. Jose Antonio Cobacho

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
Tokyo Joshi University

Ms. Mikiko Sakakida

Mr. Nick Enfield

วันที่

1

3

Mr. Ronald Y.Nakasone

ประเทศ
ไทย
ญี่ปุน

Director of the Alumni
Association
Manager Office of
International Programs
President

8
9

มหาวิทยาลัย/สถาบัน/องคกร

Department of Linguistics, Rice University
Stanford University Education Center,
California
Department of History, Cornell University
Osaka University
Hispanic-Thai Cultural Association
Department of Linguistics and Language
Development, University of San Jose State
University Of Hawaii
Max Plank Institute for Psycholinguistics,
Nijmegen
SEASREP Foundation
University of Murcia

2.5 แผนและรายงานการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ปงบประมาณ 2550
รายงานความคืบหนาการดําเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน
ปงบประมาณ 2550
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค /
เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ความเสี่ยง / ปจจัยเสี่ยง

(1)
1. พันธกิจดานการ
วิจัย
- งานวิจัยไดรับการ
อางอิงหรือนําไป

มาตรการจัดการความเสี่ยง
หรือกิจกรรมการควบคุม
ภายในที่ดําเนินการอยูแลว
(PM/WI/SD)

(2)
- งานวิจัยไดรับการอาง
อิงนอยทั้งในวารสารใน
ประเทศและตาง
ประเทศ

(3)
- จัดเสนอผลงานวิจัยของ

ระดับความเสี่ยง
(ณ ต.ค.49)
ผลกระ
ทบ
(ก,ข)
(4-1)
ก

โอกาส
เกิด
(5)
(1,2)
(4-2)
1
- จัดโครงการจางนิสิตคน

อาจารยที่ไดรับทุนวิจัย

หาการอางอิงในวารสาร

- เพิ่มเงินสนับสนุนการวิจัย

วิชาการทั้งในประเทศ

รวมทั้งการเผยแพรผลงาน

ใชประโยชนอยาง - คุณภาพของงานวิจัย

วิจัยทั้งในประเทศและตาง

แพรหลาย

ประเทศ

ไมดีพอ
- อาจารยทําวิจัยโดยไม
ขอทุนวิจัยและไมเผย
แพรผลงาน

มาตรการ/แผนการจัดการ ผูรับผิดชอบ/
ความเสี่ยงเพิ่มเติม
เจาของความเสี่ยง

- ประชาสัมพันธแหลงทุน
วิจัยทั้งภายในและภายนอก
- จัดอบรมการเขียนโครง
การวิจัย
- จัดหาผูเชี่ยวชาญภายใน

และตางประเทศ

(6)
- รองคณบดีฝาย
วิจัย

RM 1 (Rev.3)

คําชี้แจงผลการ
ระดับความ คําชี้แจงผลการดําเนินงาน (ณ ระดับความเสี่ยง
มี.ค.50)
ดําเนินงาน
เสี่ยง
(ณ ก.ย.50)
(ณ ก.ย.50)
(ณ มี.ค.50)
ผลกระ โอกาส
ผลกระ โอกาส
ทบ
ทบ เกิด
เกิด
(8)
(10)
(ก,ข) (1,2)
(ก,ข) (1,2)
(9-1) (9-2)
(7-1) (7-2)
ข
1 - หลายภาควิชาจางนิสิตคน
ข
2 - การดําเนินงานตาม
หาการอางอิงงานวิชา

มาตรการใน (5) และ

- รองคณบดีฝาย

การของอาจารยและบันทึก

(8) ประสบผลสําเร็จ

ประกันคุณภาพ

ลงในฐานขอมูลของคณะ

อยางเปนรูปธรรม

- ในการสัมมนาคณาจารย

ภาควิชาติดตามการ

การอางอิงเปนหัวขออภิ

อางอิงผลงานของ

ปรายหัวขอหนึ่งเพื่อให

อาจารยในภาควิชา

คณาจารยไดเห็นความ

และจะดําเนินโครงการ

สําคัญและบันทึกทุกครั้ง

จางนิสิตตอไป

ที่เห็นการอางอิงงานของ
ตนเอง

อานผลงานวิจัย

ทบทวนโดย……………………………………..(QMR)

อนุมัติโดย ……………………………………………………..(คณบดี)
87

88

รายงานความคืบหนาการดําเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน
ปงบประมาณ 2550
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค /
เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ความเสี่ยง / ปจจัยเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง
มาตรการ/แผนการจัดการ
หรือกิจกรรมการควบคุม
(ณ ต.ค.49)
ความเสี่ยงเพิ่มเติม
ภายในที่ดําเนินการอยูแลว ผลกระ โอกาส
(PM/WI/SD)
ทบ
เกิด
(ก,ข)
(1,2)
(1)
(2)
(3)
(5)
(4-1)
(4-2)
ข
2
- สนับสนุนงบประมาณใน
1. พันธกิจดานการ - สัดสวนของอาจารยที่ - การลาปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ดํารงตําแหนงทางวิชา พูนความรูทางวิชาการ
การทําและจัดพิมพผลงาน
วิจัย
- การพัฒนาอาจารย การไมเหมาะสม
- การพิจารณาใหความดี
วิชาการทุกประเภท
ดานการวิจัยเพื่อ - อาจารยไมสนใจทําผล ความชอบแกผูปฏิบัติ
- มีผูจัดการภาควิชาเพื่อลด
ใหอาจารยดํารง
งานวิชาการ
ภารกิจครบทุกดานรวมทั้ง
ภาระงานบริหารธุรการของ
ตําแหนงทางวิชา - อาจารยที่มีตําแหนง
ดานวิจัย
อาจารย ทําใหอาจารยมีเวลา
การสูงขึ้นถึงระดับ ทางวิชาการสูงเกษียณ - บางภาควิชาจัดการเรียน
มากขึ้นในการผลิตผลงาน
ศาสตราจารย
อายุหรือลาออก
การสอนเพื่อใหอาจารย
วิชาการ
- มาตรการในการรับและ ไดสลับกันทําผลงาน
- จางอาจารยเกษียณที่มีตาํ
พัฒนาอาจารยใหมมี
วิชาการ
แหนงทางวิชาการสูงมาเปน
ขอจํากัดตามนโยบาย
อาจารยพิเศษ
รัฐบาล

ทบทวนโดย……………………………………..(QMR)

ผูรับผิดชอบ/ ระดับความเสี่ยง (ณ
เจาของความเสี่ยง
มี.ค.50)
ผลกระ โอกาส
ทบ
เกิด
(ก,ข)
(1,2)
(6)
(7-1)
(7-2)
- รองคณบดีฝาย
ข
2
วิจัย
- รองคณบดีฝาย
วางแผน พัฒนา
และบริการวิชา
การ

คําชี้แจงผลการ
ดําเนินงาน (ณ มี.ค.50)

RM 1 (Rev.3)

ระดับความเสี่ยง
คําชี้แจงผลการ
(ณ ก.ย.50)
ดําเนินงาน
(ณ ก.ย.50)
ผลกระ โอกาส
ทบ
เกิด
(ก,ข)
(1,2)
(8)
(10)
(9-1)
(9-2)
- นอกจากการดําเนินการ
ข
2
- การดําเนินงานตาม
ตามมาตรการในสดมภ
มาตรการใน (5) และ
(5) แลว ฝายวิจัยยังได
(8) ประสบผลสําเร็จ
จัดทํางานวิจัยโดยมีผู
อยางเปนรูปธรรม
รวมวิจัยจากภาควิชา
ในปงบประมาณ
ตางๆ เพื่อใหมีจํานวน
2550 มีอาจารยขอตํา
อาจารยที่ทํางานวิจัย
แหนงทางวิชาการจน
เพิ่มขึ้น
ถึงระดับศาสตรา
จารย รวมทั้งหมด
11 คน

อนุมัติโดย ……………………………………………………..(คณบดี)

รายงานความคืบหนาการดําเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน
ปงบประมาณ 2550
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค /
เปาประสงค
ตามพันธกิจ

(1)
2. พันธกิจดานการ
พัฒนาระบบฐาน
ขอมูล
- ควบคุมและติดตาม
การนําเขาขอมูล
ใหมและขอมูลยอน
หลังใหครบถวนสม

ความเสี่ยง / ปจจัยเสี่ยง

(2)
- ฐานขอมูลไมทันสมัย
และเชื่อถือไมได
- ฐานขอมูลไมมีระบบ
ความปลอดภัย

มาตรการจัดการความเสี่ยง
หรือกิจกรรมการควบคุม
ภายในที่ดําเนินการอยูแลว
(PM/WI/SD)

ระดับความเสี่ยง
มาตรการ/แผนการ
ผูรับผิดชอบ/ ระดับความเสี่ยง
คําชี้แจงผลการ
จัดการความเสี่ยง
เจาของความเสี่ยง (ณ มี.ค.50)
(ณ ต.ค.49)
ดําเนินงาน (ณ มี.ค.50)
เพิ่มเติม
ผลกระ โอกาส
ผลกระ โอกาส
ทบ
เกิด
ทบ
เกิด
(ก,ข)
(1,2)
(ก,ข) (1,2)
(3)
(5)
(6)
(8)
(4-1)
(4-2)
(7-1) (7-2)
- จัดอบรมผูปอนขอมูลและผู
ข
2
ข
2 - คณะไดดําเนินการตาม
- ใหแตละหนวยงานจัด - รองคณบดี ฝาย
ใชฐานขอมูลอยางตอเนื่อง
ทําโครงการพัฒนาฐาน วางแผน พัฒนา
มาตรการในสดมภ (5)
ขอมูลที่เกี่ยวของกับ
และบริการวิชา
ทุกประการและไดติด
- จัดเจาหนาที่ดูแลโดยเฉพาะ
เพื่อติดตามการนําเขาขอมูล

- บุคลากรยังไมมีความรู - จัดการตรวจคุณภาพภายใน
โดยเนนการตรวจฐาน
เพียงพอเกี่ยวกับฐาน
ขอมูล

ขอมูล

บูรณในฐานขอมูล

- จัดทํารหัสผานเขาฐาน

10 ฐานของคณะ

ขอมูลเกี่ยวกับบุคลากร

หนวยงาน
- ประชาสัมพันธความ
คืบ หนาของฐานขอมูล

การ

RM 1 (Rev.3)

ระดับความเสี่ยง คําชี้แจงผลการดําเนินงาน
(ณ ก.ย.50)
(ณ ก.ย.50)
ผลกระ โอกาส
ทบ
เกิด
(ก,ข) (1,2)
(10)
(9-1) (9-2)
ข
2 - ภายหลังการตรวจคุณ
ภาพภายในโดยเนนการ
ตรวจฐานขอมูลแลว ฝาย

ตามการแกไขภายหลัง

ประกันคุณภาพยังไดติด

- รองคณบดีฝาย

การตรวจคุณภาพภาย

ตามการนําเขาขอมูลอยู

ประกันคุณภาพ

ในเกี่ยวกับฐานขอมูล

เสมอ

อยางตอเนื่องแกบุคลากร
ทั้งคณะ

- จัดอบรมผูดําเนิน
การฐานขอมูล
- จัดอบรมผูใชฐาน
ขอมูล

ทบทวนโดย……………………………………..(QMR)

อนุมัติโดย ……………………………………………………..(คณบดี)
89

90

รายงานความคืบหนาการดําเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน
ปงบประมาณ 2550
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค /
เปาประสงค
ตามพันธกิจ

(1)
3. พันธกิจดานการ
บริหารขอมูล

ความเสี่ยง / ปจจัยเสี่ยง

(2)
- อาจารยไมสนใจที่จะใชประ
โยชนจากเทคโนโลยีสาร

สารสนเทศ และ

สนเทศเพื่อพัฒนาการเรียน

ความรู

มาตรการจัดการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง มาตรการ/แผนการจัดการ
(ณ ต.ค.49)
หรือกิจกรรมการควบคุม
ความเสี่ยงเพิ่มเติม
ภายในที่ดําเนินการอยูแลว ผลกระ โอกาส
(PM/WI/SD)
ทบ เกิด
(ก,ข) (1,2)
(3)
(5)
(4-1) (4-2)
ก
2 - ทุกหนวยงานจัดทําแผน
- จัดการสัมมนาใหญทุกป
ทั้งสําหรับอาจารยและเจา
พัฒนาบุคลากรของตนเอง

ระดับความเสี่ยง คําชี้แจงผลการดําเนินงาน (ณ
(ณ มี.ค.50)
มี.ค.50)
ผลกระ โอกาส
ทบ
เกิด
(ก,ข) (1,2)
(6)
(8)
(7-1) (7-2)
1 มีการดําเนินกิจกรรมที่ชวยลด
- รองคณบดีฝาย ข
บริหาร
ระดับความเสีย่ งดังนี้
ผูรับผิดชอบ/
เจาของความ
เสี่ยง

หนาที่สายสนับสนุน

โดยเฉพาะเจาหนาที่สาย

การสอน

- จัดอบรมการใชคอมพิว

สนับสนุนเพื่อใหไปเขา

- คณะมีนโยบายการ - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูแลระบบเทคโน เสียหายบอยและการแกไขลาชา

เตอรเพื่อการเรียนการ
สอนและการปฏิบัติงาน

อบรมในหลักสูตรตางๆ

- ผูอํานวยการ
ศูนยคอมพิว

โลยีสารสนเทศ

ใหอาจารยและเจาหนาที่

- ทุกหนวยงานจัดการ
ประชุมภายในอยางสม่ํา

- เจาหนาที่สายสนับสนุนขาด
- บุคลากรของคณะมี ทักษะและความชํานาญในการ
ความรูดานเทคโน
โลยีสารสนเทศ
- หนวยงานภายใน
คณะมีระบบการ

สายสนับสนุน

ใชเครื่องคอมพิวเตอรและไมได - จัดเจาหนาที่สายสนับ
รับการพัฒนา
สนุนที่มีความสามารถ
- ไมมีระบบการถายทอดความรู
ภายในหนวยงาน

ถายทอดความรูภาย - ขาดบุคลากรที่มีความสามารถ
ในหนวยงาน
ในการดูแลระบบเทคโนโลยี

เสมอเพื่อถายทอดความรู
ใหแกกัน
- จัดสรรหาบุคลากรที่มี

ดานเทคโนโลยีสาร

ความสามารถดานเทคโน

สนเทศชวย เหลืออาจารย

โลยีสารสนเทศมาประจํา

ในการพัฒนาสื่อการเรียน

หนวยงาน

การสอน

- รองคณบดีฝาย
วิชาการ

เตอร

RM 1 (Rev.3)

ระดับความเสี่ยง
คําชี้แจงผลการ
ดําเนินงาน
(ณ ก.ย.50)
(ณ ก.ย.50)
ผลกระ โอกาส
ทบ
เกิด
(ก,ข) (1,2)
(10)
(9-1) (9-2)
ข
2 - มีการดําเนินการตาม
มาตรการใน (5) และ

- คณะรับบุคลากรสายสนับ
สนุนเพิ่มเติมมาประจําภาค

- ฝายวิชาการและฝาย

วิชาโดยเนนผูมีทักษะการใช

วิจัยมีแผนการถาย

โปรแกรมคอมพิวเตอร

ทอดความรูดานการ

- หลายภาควิชาจัดทําแผน

สอนและการวิจัยตาม

พัฒนาเจาหนาที่สายสนับ
สนุนของตนและสงเจาหนาที่
เขารับการอบรมที่คณะจัดขึน้
- ฝายประกันคุณภาพสํารวจ
ความตองการพัฒนาตนเอง
ของเจาหนาที่สายสนับสนุน
เพื่อจัดอบรมใหความรู

ลําดับ
- ฝายวางแผนฯ
กําหนดนโยบายการ
ดูแลเครื่องคอมพิว
เตอรทั้งคณะ
- แตงตั้งผูชวยคณบดี
ดานเทคโนโลยีสาร
สนเทศ

สารสนเทศ

ทบทวนโดย .............................................................................................. (QMR)

(8) ทุกประการ

อนุมัติโดย ....................................................................................... (คณบดี)

รายงานความคืบหนาการดําเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน
ปงบประมาณ 2550
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

บริหารสินทรัพย

ผูรับผิดชอบ/
มาตรการ/แผนการ
มาตรการจัดการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง
จัดการความเสี่ยง เจาของความเสี่ยง
หรือกิจกรรมการควบคุม
(ณ ต.ค.49)
เพิ่มเติม
ภายในที่ดําเนินการอยูแลว
(PM/WI/SD)
ผลกระ โอกาส
ทบ
เกิด
(ก,ข) (1,2)
(5)
(6)
(2)
(3)
(4-1) (4-2)
1
- ปรับวิธีการเรียนการ - รองคณบดีฝาย
- ทรัพยสินสูญหายทั้งของ - ประกาศแจงใหแตละหนวย ข
ราชการและสวนตัว
งานดูแลทรัพยสินและกํา
สอนเพื่อลดจํานวนกลุม วางแผน พัฒนา

และกายภาพ

- หองเรียนและหองปฏิบัติ

หนดมาตรการของตนเอง

การมีจํานวนไมเพียงพอ

เพื่อปองกันทรัพยสินสูญ

สําหรับการเรียนการสอน

หาย

วัตถุประสงค / เปาประสงค
ตามพันธกิจ

(1)
4. พันธกิจดานการ

- มีความปลอดภัยในที่ทํางาน
ทรัพยสินทั้งของราชการและ

ความเสี่ยง / ปจจัยเสี่ยง

สวนตัวไมมีการสูญหาย

- หองปฏิบัติการมีอุปกรณ - ตั้งงบประมาณจัดซื้อ
- หองเรียนและหองปฏิบัติการ ไมครบถวน
อุปกรณที่จําเปนสําหรับหอง
มีจํานวนเพียงพอสําหรับการ

- หองเรียนและหองปฏิบัติ

ปฏิบัติการ

ยอย

ระดับความเสี่ยง คําชี้แจงผลการดําเนินงาน (ณ
มี.ค.50)
(ณ มี.ค.50)
ผลกระ
ทบ
(ก,ข)
(7-1)
ข

โอกาส
เกิด
(1,2)
(8)
(7-2)
1 - ในระยะที่ผานมายังไมมีการ

RM 1 (Rev.3)

คําชี้แจงผลการ
ระดับความ
ดําเนินงาน
เสี่ยง
(ณ ก.ย.50)
(ณ ก.ย.50)
ผลกระ โอกาส
ทบ เกิด
(ก,ข) (1,2)
(10)
(9-1) (9-2)
ข
1 - การรายงานเรื่องทรัพย

ดําเนินการอยางจริงจังตาม

สินสวนตัวสูญหายยัง

และบริการวิชา

มาตรการในสดมภที่ (5) ความ

คงมีอยูแมวามีการเตือน

การ

เสี่ยงจึงยังอยูในระดับเดิม

เรื่องนี้อยูเสมอ

- รองคณบดีฝาย

อยางไรก็ตามฝายวิชาการคณะ

- ในเรื่องหองเรียน เนื่อง

กําลังดําเนินการปรับปรุงหลัก

จากมีการกอสราง

- หัวหนาหนวย

สูตรปริญญาตรีเพื่อใชในป

อาคารเรียนใหมนับตั้ง

งานทุกหนวย

2551 และไดออกมาตรการ

แตเดือน พ.ค. 50 จึงยัง

วิชาการ

เรียนการสอน

การไมไดใชงานอยาง

- กระจายเวลาเรียนออกไป

สนับสนุนใหภาควิชาปรับ

มีปญหาหองเรียน

- หองปฏิบัติการมีอุปกรณครบ

เต็มที่

- จัดทําโครงการปรับปรุงและ

จํานวนชั่วโมงการเรียนการ

อยางไรก็ตาม คณะได

สอนใหสอดคลองกับจํานวน

แกไขใหปญหาลดลง

หนวยกิตในแตละวิชา

โดยขอใชสถานที่เรียน

ถวนสําหรับการเรียนการสอน

กอสรางอาคารสถานที่

- มีการใชหองเรียนและหอง
ปฏิบัติการ อยางคุมคา

นอกคณะ

ทบทวนโดย……………………………………..(QMR)

อนุมัติโดย ……………………………………………………..(คณบดี)
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รายงานความคืบหนาการดําเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน
ปงบประมาณ 2550
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค /
เปาประสงค
ตามพันธกิจ

(1)
5. พันธกิจดานการ
ประกันคุณภาพ
- หนวยงานมีระบบ

RM 1 (Rev.3)

ระดับความ มาตรการ/แผนการจัดการความเสี่ยง ผูรับผิดชอบ/
ระดับความเสี่ยง
คําชี้แจงผลการ
ระดับความ คําชี้แจงผลการดําเนินงาน
เพิ่มเติม
เจาของความเสี่ยง
(ณ ก.ย.50)
เสี่ยง
(ณ มี.ค.50)
ดําเนินงาน (ณ มี.ค.50)
เสี่ยง
(ณ ต.ค.49)
(ณ ก.ย.50)
ผลกระ โอกาส
ผลกระ โอกาส
ผลกระ โอกาส
ทบ เกิด
ทบ
เกิด
ทบ เกิด
(10)
(ก,ข) (1,2)
(ก,ข)
(1,2)
(ก,ข) (1,2)
(2)
(3)
(5)
(6)
(8)
(4-1) (4-2)
(7-1)
(7-2)
(9-1) (9-2)
- บุคลากรมีทัศนคติไมดี - มีตูรับขอคิดเห็นและขอ
ข
2 - จํานวนตูรับขอคิดเห็นและขอรอง - รองคณบดีฝาย
ข
2 - ฝายประกันคุณภาพ
ข
1 - หนวยงานยังมีความเขา
ตอระบบประกันคุณ
รองเรียน
เรียนเพิ่มขึ้นและกระจายไปตาม
ประกันคุณภาพ
ดําเนินการตามมาตร
ใจไมถูกตองเกี่ยวกับแผน
ความเสี่ยง / ปจจัยเสี่ยง

ภาพ

แกไขปรับปรุงและ - ไมมีการวิเคราะหและ
เฝาระวังที่นําไปสู

ประมวลปญหาอยาง

การพัฒนาหนวย

เปนระบบเพื่อกําหนด

งาน

แผนพัฒนาหนวยงาน
- หนวยงานไมจัดทําแผน
พัฒนา
- การดูแลติดตามไมสม่ํา
เสมอ

มาตรการจัดการความ
เสี่ยงหรือกิจกรรมการ
ควบคุมภายในที่
ดําเนินการอยูแลว
(PM/WI/SD)

- มีแบบประเมินผลการให
บริการ
- ตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในเปนประจําทุกป

หนวยงานตางๆที่มีผูมารับบริการ

การในสดมภ (5) ทุก

พัฒนาและแผนงาน

- ปรับปรุงระบบการแกไขปรับปรุง
และเฝาระวัง

ประการ ในเรื่องขอ

ประจํา

- แตงตั้งบุคคลที่มีหนาที่ดูแลการ
ประกันคุณภาพโดยตรง

รองเรียนมีบันทึกแจง

- หนวยงานมีการ

หัวหนาหนวยงานและ

เปลี่ยนแปลงผูบริ

ใหแจงกลับการแกไข

หารและผูทําแผน

- สื่อสารทําความเขาใจแกบุคลากรใน
เรื่องการประกันคุณภาพ

งานและไมมีการถาย
ทอดความรูใหแกกัน
- คณะจะกําหนดแผน

- คณะกําหนดแผนพัฒนาคุณภาพ
- อบรมการทําแผนพัฒนาหนวยงาน

ดําเนินการเพิ่มเติมใน
ปงบประมาณ 2551

และการดําเนินการตามตัวชี้วัด

เพื่อใหหนวยงานมี
แผนพัฒนาที่ชัดเจน

ทบทวนโดย……………………………………..(QMR)

อนุมัติโดย ……………………………………………………..(คณบดี)

บทที่ 3
ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์

3.1 ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด ( ตัวชี้วัดตาม CU-QA Model : 4 เสา 6 ฐาน)
o เทียบกับ ความคาดหวัง/เปาหมายของคณะอักษรศาสตร : รายละเอียดปรากฎอยูใน
ภาคผนวก
o เทียบกับ 3 ปทผี่ านมา : รายละเอียดปรากฎอยูในภาคผนวก
3.2 การประเมิน และวิเคราะหตนเองตามตัวชี้วัดเชิงเปรียบเทียบ
3.3 ผลสัมฤทธิ์ ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินการดานคุณภาพตามตัวชี้วัด
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3.1 ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด CU-QA : 4 เสา 6 ฐาน ปงบประมาณ 2550
หนวยงานในคณะอักษรศาสตรที่รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในระบบมาตรฐาน CU-QA 84 ที่
เกี่ยวของกับหนวยงานของตน มีทั้งหมด 29 หนวยงาน แยกเปนกลุมไดดังนี้
กลุมที่ 1 ภาควิชาและสาขาวิชา 11 หนวยงาน ไดแก
(1) ภาควิชาภาษาไทย
(2) ภาควิชาภาษาอังกฤษ
(3) ภาควิชาประวัติศาสตร
(4) ภาควิชาภูมิศาสตร
(5) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร
(6) ภาควิชาศิลปการละคร
(7) ภาควิชาปรัชญา
(8) ภาควิชาภาษาศาสตร
(9) ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
(10) ภาควิชาภาษาตะวันออก
(11) ภาควิชาภาษาตะวันตก
กลุมที่ 2 หนวยงานอื่นนอกจากภาควิชา/สาขาวิชาที่มีการเรียนการสอน 6 หนวยงาน ไดแก
(1) ศูนยไทยศึกษา
(2) ศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ
(3) ศูนยคอมพิวเตอร
(4) หนวยบริหารวิชาอารยธรรมไทย
(5) ศูนยวรรณคดีศึกษา
(6) ศูนยบริการวิชาการ
กลุมที่ 3 หนวยงานสนับสนุนวิชาการ 2 หนวยงาน ไดแก
(1) ศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร
(2) หนวยโสตทัศนศึกษา
กลุมที่ 4 ศูนยวิจัย 1 หนวยงาน ไดแก
(1) ศูนยประมวลผลภาษาและวัจนะ
กลุมที่ 5 สํานักงานเลขานุการคณะ 5 หนวยงาน ไดแก
(1) งานสารบรรณ
(2) งานคลังและพัสดุ
(3) งานการเจาหนาที่
(4) งานบริการการศึกษา
(5) งานอาคารและสถานที่
กลุมที่ 6 สํานักคณบดี 4 หนวยงาน ไดแก
(1) ฝายวางแผนพัฒนา และบริการวิชาการ (2) ฝายวิจัย
(3) ฝายวิรัชกิจ
(4) ฝายประกันคุณภาพ
ผลการดําเนินงานไดรายงานตามตัวชี้วัดของกระบวนการสนับสนุนทั้ง 6 ฐานและเสาภารกิจหลักของ
คณะ ทั้ง 4 เสา ไดแก เสาที่ 1 ภารกิจดานการประกันคุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน และบัณฑิต เสาที่ 2
ภารกิจดานการวิจัย เสาที่ 3 ภารกิจดานการใหบริการและการสนับสนุน และเสาที่ 4 ภารกิจดานการบริการ
วิชาการ
รายละเอียดของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดปรากฏอยูในภาคผนวก ในที่นี้จะแสดงเฉพาะตัวชี้วัดที่มี
ความแตกตางกับคาเปาหมายหรือที่โดดเดนทีค่ วรกลาวถึงตอไปนี้
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ลําดับ รายการตัวชี้วัดที่มีความแตกตางกับคาเปาหมายหรือ
คาตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด มีพฤติกรรมที่ผิดปกติเมื่อเทียบกับ 3 ปที่ผานมา เปาหมาย ปปจจุบัน
2549
KQI 1.1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามแผน พัฒนา
95%
ขององคกร
KQI 1.2 จํานวนงานที่ไดรับการปรับปรุงกระบวนการภาย ใน 5 งาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
0 ครั้ง
KRI 1.1 จํานวนครั้งที่มีการรายงานเหตุการณที่ไมปกติที่เกิด
จากความบกพรองของการบริหารจัดการ (Incident
Report)
KQI 3.1 มูลคาการซอมแซมสินทรัพย / ป
350,000 :
งบฯจัดสรร : ใชจริง
300,000
บาท
KRI 4.1 อัตราการลาออกของบุคลากร
≤ 5.00%
KRI 4.3 จํานวนขอรองทุกข – รองเรียนจากบุคลากร/ ป
≤ 10 ฉบับ
KQI 5.2 รอยละงบประมาณ (ยูนิต) ที่ประหยัดได (การใช
สาธารณูปโภคเทียบในชวงเดียว กันของแตละป)
KQI Sa1 จํานวนการบริการวิชาการที่แลวเสร็จ (ระดับชาติระดับนานาชาติ) / จํานวนบริการทั้งหมด

2548

2547

89.74%

96.02%

92.91%

87.5%

13 งาน

9

15

20

14 ครั้ง

0

0

1

350,000 : 972,400 : 407,260 :
300,000 1,162,057 318,166
บาท
บาท
บาท
6.39%
5%
2%
12
54
ไมมีการ
เก็บขอมูล
ประหยัดได ประหยัดได ประหยัดได เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น
5%
21.28%
17.96% 12.74% 25.11%
35
42
ไมมีการ ไมมีการ
38
(36-6) /
(33-5) /
(30-5) / เก็บขอมูล เก็บขอมูล
48
40
37
15,000 :
13,926
บาท
8.00%
24 ฉบับ
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3.2 การประเมินและวิเคราะหตนเองตามตัวชี้วัดเชิงเปรียบเทียบ
3.2.1 ฐานที่ 1 การบริหารจัดการหนวยงาน

แบบการประเมินวิเคราะหตามตัวชี้วัดเชิงเปรียบเทียบ
ฐานที่ 1 การบริหารจัดการหนวยงาน

ลําดับ
ตัวชี้วัด

รายการตัวชี้วัดทีม่ ีความแตกตางกับ
คาเปาหมายหรือมีพฤติกรรมที่ผิดปกติ
เมื่อเทียบกับ 3 ปที่ผานมา

ผูประเมิน
- รองคณบดีฝา ยวางแผน พัฒนาฯ
และวิเคราะห - รองคณบดีฝา ยประกันคุณภาพ
จํานวนตัว
5 KQIs
ชี้วัดทั้งหมด
1 KRI
ในกลุม
คาตัวชี้วัด

สถานะ เปาหมาย

ปปจจุบัน

2549

2548

2547

KQI 1.1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตาม
?
95%
89.74% 96.02% 92.91% 87.5%
แผนพัฒนาขององคกร
5 งาน
KQI 1.2 จํานวนงานที่ไดรับการปรับปรุงกระ
13 งาน
9
15
20
5
บวนการภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
KRI 1.1 จํานวนครั้งที่มีการรายงานเหตุการณที่
0
14 ครั้ง
0
0
1
4
ไมปกติที่เกิดจากความบกพรองของการ
บริหารจัดการ (Incident Report)
บทประเมินและวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ
 KQI 1.1 : ในปงบประมาณ 2550 การดําเนินการของหนวยงานตางๆตามแผนพัฒนาไมบรรลุเปาหมายที่กําหนดและต่ํา
กวาการดําเนินงานในป 2549 และ 2548 สาเหตุสําคัญของเรื่องนี้มาจากการทุบตึกอักษรศาสตร 4 ซึ่งเปนที่ตั้งของศูนย
ที่มีการเรียนการสอน หองปฏิบัติการทางภาษา หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของภาควิชาบรรณารักษศาสตรและภาค
วิชาภูมิศาสตร โรงละคร หองศิลปวัฒนธรรม และหองเรียน หนวยงานตางๆที่เกี่ยวของตองเริ่มดําเนินการยายสิ่งของ
ตั้งแตกลางป 2550 มีผลใหโครงการ/กิจกรรมพัฒนาของคณะอักษรศาสตรที่ไดกําหนดไวและตองใชสถานที่ตึกอักษร
ศาสตร 4 จึงตองลมเลิกไป เชน โครงการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม ซึ่งประกอบดวยการเรียนการสอนและการแสดง
นาฏศิลปของนิสิต โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการทางภาษาและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เปนตน นอกเหนือจาก
สาเหตุดังกลาวแลว ยังมีบางภาควิชาที่ไมสามารถดําเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของภาควิชาทั้งอาจารยและ
นิสิตไดตามแผนเนื่องจากวิทยากรชาวตางประเทศไมสามารถเดินทางมาไดตามที่กําหนดไวเดิม จะเห็นไดวาสาเหตุที่
กลาวมาขางตนลวนเปนเหตุสุดวิสัยและยังไมถือวาเปนเรื่องผิดปกติ เมื่อพิจารณายอนกลับไปในชวงป 2547–2549 จะ
เห็นวาหนวยงานตางๆในคณะอักษรศาสตรมีการดําเนินการตามแผนในเกณฑที่ดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับ จึงคาดวาในป
งบประมาณ 2551 สถานการณจะกลับมาดีขึ้นดังเดิม อาคาร “มหาจักรีสิรินธร” ซึ่งจะแทนที่ตึกอักษรศาสตร 4 เดิม อยู
ในระหวางการกอสราง แมวายังมีความไมสะดวกดานกายภาพ แตหนวยงานตางๆไดตระหนักถึงในเรื่องนี้แลวและ
เตรียมการปรับแผนดําเนินงานพัฒนาดานตางๆใหเหมาะสม
 KQI 1.2 : ในแบบรายงานขอมูลตัวชี้วัดไดพบวาทุกหนวยงานมีการปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
จนเกินเปาหมายที่กําหนดไว แรงกระตุนที่ทําใหทุกหนวยงานมีการพัฒนาในเรื่องนี้อาจมาจากการที่คณะกรรมการ
อํานวยการการประกันคุณภาพของคณะไดมีมติใหมีการตรวจติดตามการดําเนินงานในฐานที่ 1 การบริหารจัดการ
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หนวยงาน ในการตรวจคุณภาพภายในประจําป 2550 จากรายงานขอมูลตัวชี้วัดของทุกหนวยงานพบวากระบวนการ
ภายในที่ได รับการปรับปรุง สวนหนึ่งเกี่ยวเนื่องกับขอเสนอแนะของผูตรวจคุณภาพภายในประจําป 2549 ซึ่ง
ดําเนินการตรวจในฐานที่ 2 การบริหารขอมูลสาร สนเทศ และความรู และในฐานที่ 4 การบริหารทรัพยากรบุคคล
พบวาหลายหนวยงานจัดการประชุมหรือสัมมนาภายในเพื่อปรับปรุงฐานขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับหนวยงาน
กําหนดผูดูแลรับผิดชอบขอมูล รวมทั้งพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและกําหนดตัวบุคลากรที่ควรไดรับการพัฒนา
นอกจากงานที่เกี่ยวของกับฐานที่ 2 และฐานที่ 4 ดังกลาว หลายหนวยงานโดยเฉพาะหนวยงานบริการและสนับสนุน ยัง
ปรับปรุงการดําเนินการในดานอื่นๆดวย เชน การจัดระบบเอกสาร การปรับลดขั้นตอนการดําเนินงาน การจัดทํา
แบบฟอรมการขอรับบริการ เปนตน เมื่อพิจารณาผลการดําเนินการเรื่องนี้ในอดีตตั้งแตป 2547 พบวาคณะอักษร
ศาสตรมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในอยางตอเนื่อง จึงคาดไดวาหนวยงานตางๆจะมีการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องตอไปโดยไมตองอาศัยแรงกระตุนจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
 KRI 1.1 : ในปงบประมาณ 2550 มีการรายงานเหตุการณที่ไมปกติถึง 14 ครั้งในขณะที่คณะไมไดกําหนดเปาหมายใน
เรื่องนี้ไวเลย จึงมองไดวาเปนความเสี่ยงระดับสูงที่ไมคาดการณเรื่องนี้ไวลวงหนา ทําใหไมมีการปองกันอยางเพียงพอ
เหตุการณที่ไมปกติที่มีการรายงานบอยครั้งที่สุด ไดแก ทรัพยสินสวนบุคคลของบุคลากรหายภายในอาคารบรมราช
กุมารีซึ่งเปนอาคารของมหาวิทยาลัย อันที่จริง คณะอักษรศาสตรไดมีมาตรการหลายประการเพื่อปองกันเหตุการณ
ดังกลาว เชน ออกบันทึกเตือน กําหนดใหมีการจัดเวรเจาหนาที่ในหองธุรการในชวงพักกลางวัน ใหปดกุญแจทุกครั้ง
ที่อาจารยออกจากหองทํางาน เปนตน นอกจากนี้ สํานักงานอาคารบรมราชกุมารีก็ไดออกบันทึกเตือนแกบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยที่ใชอาคารเชนกันและยังจัดทําแผนบัตรใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อใชหอยคอเมื่อตองขึ้นบนอาคาร
บางภาควิชาก็จัดทําล็อกกุญแจเพิ่มเติมสําหรับหองทํางานอาจารย อยางไรก็ตาม เนื่องจากอาคารบรมราชกุมารีเปน
อาคารเปดเชนเดียวกับอาคารอื่นๆในมหาวิทยาลัย การปองกันตามมาตรการดังกลาวจึงไมเกิดผลอยางเต็มที่ ในอาคาร
ยังมีพนักงานทําความสะอาดซึ่งอาจเปลี่ยนคนไดเสมออีกดวย
เหตุการณที่ไมปกติที่ไดรับรายงานบอยครั้งรองลงมาไดแก คะแนนสอบผิดพลาดซึ่งเปนเรื่องรายแรงและ
อาจนําไปสูการฟองรองได คะแนนสอบผิดพลาดเกิดไดในทุกลักษณะวิชา ทั้งที่มีผูเรียนเปนจํานวนมากหรือจํานวน
นอย ทั้งที่มีคะแนนสอบครั้งเดียวหรือมีคะแนนสอบหลายครั้งรวมกัน คณะอักษรศาสตรไดมีมาตรการปองกันใน
เรื่องนี้แลวโดยกําหนดใหทุกภาควิชาและสาขาวิชามีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบซึ่งมีหนาที่ดูแลการจัดทําขอสอบ
และผลการสอบ รวมทั้ งมี มาตรการเกี่ยวกับการดําเนินการขอแกไ ขคะแนนสอบที่ประกาศแลวในกรณีที่พ บว า
ผิดพลาดดวย จะเห็นไดวาทั้งสองกรณีดังกลาวเปนความเสี่ยงที่คณะมีมาตรการรับมืออยูแลว แตความเสี่ยงก็ยังคงอยู
ในระดั บ รุนแรงและเกิดขึ้นบอ ยครั้ง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะอักษรศาสตรจําเปนตอ ง
พิจารณาเรื่องนี้อยางเรงดวนและหามาตรการเสริมเพื่อใหระดับความเสี่ยงลดลง ในปงบประมาณ 2551
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3.2.2 ฐานที่ 3 การบริหารสินทรัพยและกายภาพ

แบบการประเมินวิเคราะหตามตัวชี้วัดเชิงเปรียบเทียบ
ฐานที่ 3 การบริหารสินทรัพยและกายภาพ

ลําดับ
ตัวชี้วัด

รายการตัวชี้วัดทีม่ ีความแตกตางกับ
คาเปาหมายหรือมีพฤติกรรมที่
ผิดปกติเมื่อเทียบกับ 3 ปที่ผานมา

KQI 3.1 มูลคาการซอมแซมสินทรัพย / ป
งบฯจัดสรร : ใชจริง

- รองคณบดีฝา ยวางแผน พัฒนาฯ
ผูประเมิน
- รองคณบดีฝา ยประกันคุณภาพ
และวิเคราะห
- หัวหนางานคลังและพัสดุ
จํานวนตัวชี้
3 KQIs
วัดทั้งหมด
1 KRI
ในกลุม
คาตัวชี้วัด

สถานะ

เปาหมาย

?

350,000 :
300,000
บาท

ปปจจุบัน

15,000 :
13,926
บาท

2549

2548

350,000 : 972,400:
300,000 1,162,057
บาท
บาท

2547

407,260:
318,166
บาท

บทประเมินและวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ
 KQI 3.1 : ในปงบประมาณ 2550 มูลคาการซอมแซมสินทรัพย / ปมีจํานวนต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับในชวง 3 ปที่ผานมา
และต่ํากวาเปาหมายเปนจํานวนมาก เหตุที่คาใชจายเพื่อการซอมแซมสินทรัพยมีจํานวนนอยเนื่องจากคณะไดเปลี่ยน
นโยบายการจัดซื้อครุภัณฑ IT เปนการเชาเกือบทั้งหมด ทําใหประหยัดคาใชจายเพื่อการซอมแซมสินทรัพยและชวยแก
ปญหาเรื่องเจาหนาที่ IT ของคณะมีจํานวนไมเพียงพอในการใหบริการแกหนวยงานตางๆ การเปลี่ยนนโยบายดังกลาว
เปนการดําเนินมาตรการเพื่อพัฒนาระบบ IT ของคณะตามขอเสนอแนะของผูตรวจคุณภาพภายในประจําป 2549 ภายหลัง
การตรวจฐานที่ 2 การบริหารขอมูล สารสนเทศ และความรู และตามความประสงคของบุคลากรสวนใหญ การดํา เนิน
การที่ต่ํากวาเปาหมายในกรณีนี้จึงกลายเปนเรื่องที่ดีซึ่งผูบริหารคณะตองติดตามดูตอไป

3.2.3 ฐานที่ 4 การบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบการประเมินวิเคราะหตามตัวชี้วัดเชิงเปรียบเทียบ
ฐานที่ 4 การบริหารทรัพยากรบุคคล

ลําดับ
ตัวชี้วัด

รายการตัวชี้วัดทีม่ ีความแตกตางกับ
คาเปาหมาย หรือมีพฤติกรรมที่ผิดปกติ สถานะ
เมื่อเทียบกับ 3 ปที่ผานมา

KRI 4.1 อัตราการลาออกของบุคลากร
KRI 4.3 จํานวนขอรองทุกข – รองเรียนจาก
บุคลากร/ ป

?
4

ผูประเมิน
และวิเคราะห

- รองคณบดีฝา ยวางแผน พัฒนาฯ
- รองคณบดีฝา ยบริหาร
- รองคณบดีฝา ยประกันคุณภาพ

จํานวนตัวชี้วัด
ทั้งหมดในกลุม

3 KQIs
3 KRIs
คาตัวชี้วัด

เปาหมาย

≤ 5.00%
≤ 10
ฉบับ

ปปจจุบัน

2549

2548

2547

8.00%
24 ฉบับ

6.39%
12

5%
54

2%
ไมมีการ
เก็บ
ขอมูล

100

บทประเมินและวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ
 KRI 4.1 : อัตราการลาออกของบุคลากรในคณะสูงขึ้นตามลําดับจากป 2547 และสูงที่สุดในป 2550 เกินเปาหมายที่
กําหนดไว อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาตัวบุคคลที่ลาออก พบวาสถานการณยังไมนาวิตกเนื่องจากในจํานวนนี้เกือบ
ทั้งหมดเปนพนักงานประจําโครงการ อาจารยมีเพียง 3 คนซึ่งอยูในวัยใกลเกษียณ การเปลี่ยนเจาหนาที่บอยครั้งเปน
ความเสี่ยงเพราะอาจทําใหการดําเนินงานของหนวยงานไมตอเนื่องและเกิดความเสียหายได ในกรณีนี้ถือไดวาเปนความ
เสี่ย งที่เกิดขึ้ นบอ ย แตยังไมอ ยูในระดับรุนแรง เนื่องจากผูบริหารคณะที่ เกี่ย วของคอยกํากับดูแลใหหนวยงานมีการ
ดําเนินงานที่เปนระบบและมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI) ที่ชัดเจนในทุกงาน เจาหนาที่ที่เขามาใหมสามารถเรียนรูและ
ดําเนินงานตอเนื่องไดในเวลาไมนาน ในสวนที่เกี่ยวกับอาจารยนั้น คณะไดจัดทําแผนอัตรากําลังสําหรับชวงป 25502554 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยแลว อยางไรก็ตาม อัตราการลาออกที่มีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆเปนความเสี่ยงที่ตองเฝา
ระวังและจับตามองตอไป เพราะอาจเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานของคณะได เชน ในกรณีที่อาจารยลาออกจํานวนมาก
พรอมกัน หนวยงานอาจไมสามารถหาบุคลากรใหมมาทดแทนไดทัน เนื่องจากในปจจุบันอาชีพอาจารยไมดึงดูดใจ
เทาที่ควร เรื่องนี้เปนความเสี่ยงที่ควรมีการพิจารณาหาทางจัดการในระดับมหาวิทยาลัยดวยเพื่อชวยใหสถานะของ
อาจารยมีความมั่นคงมากขึ้น
4.3 : ในป 2550 คณะไดรับขอรองเรียนจากบุคลากรเพิ่มมากขึ้นกวาในปที่ผานมาและเกินเปาหมายที่กําหนด
บุคลากรในที่นี้รวมถึงอาจารย เจาหนาที่ และนิสิต ขอรองเรียนทั้งหมดมาจากตูรับขอคิดเห็น/ขอรองเรียนที่ตั้งกระจาย
อยู 8 แหงภายในคณะอักษรศาสตร รองคณบดีฝายประกันคุณภาพเปนผูดูแลทั้งหมดเกี่ยวกับขอรองเรียน พบวาสวน
ใหญ (20 ฉบั บ ) เปน ขอ รอ งเรีย นของนิสิ ตเกี่ ย วกั บ การใหบ ริก ารของหนว ยงานบริ ก ารและสนั บ สนุน ไดแ ก ศู น ย
สารนิเทศมนุษยศาสตร หนวยโสตทัศนศึกษา ศูนยคอมพิวเตอร เปนตน ที่เหลือเปนขอรองเรียนของอาจารย (2 ฉบับ)
และของเจาหนาที่สายสนับสนุน (2 ฉบับ) ขอรองเรียนที่ไดรับทุกฉบับมีการดําเนินการเปนขั้นตอนตามที่กําหนดไวใน
คูมือปฏิบัติการ (PM) ของคณะในเรื่องนี้ รวมถึงไดรับการชี้แจงหรือแกไข ฉะนั้น แมวา ขอรองเรียนมีจํานวนมากขึ้น ก็ยัง
ไมใชเรื่องนาวิตกหรือเสียหาย แตถือเปนเรื่องดีที่บุคลากรโดยเฉพาะนิสิตใหความสนใจและตองการมีสวนรวมในการ
พัฒนาการบริการของคณะ

 KRI

3.2.4 ฐานที่ 5 การบริหารงบประมาณและการเงิน

แบบการประเมินวิเคราะหตามตัวชี้วัดเชิงเปรียบเทียบ
ฐานที่ 5 การบริหารงบประมาณและการเงิน

ลําดับ
ตัวชี้วัด

รายการตัวชี้วัดทีม่ ีความแตกตางกับ
คาเปาหมายหรือมีพฤติกรรมที่ผิด
ปกติเมื่อเทียบกับ 3 ปที่ผานมา

KQI 5.2 รอยละงบประมาณ (ยูนิต) ที่
ประหยัดได (การใชสาธารณูปโภค
เทียบในชวงเดียว กันของแตละป)

สถานะ เปาหมาย

5

ประหยัด
ได
5.00%

ผูประเมินและ - รองคณบดีฝา ยวางแผน พัฒนาฯ
- รองคณบดีฝา ยประกันคุณภาพ
วิเคราะห
จํานวน
2 KQIs
ตัวชี้วัดทั้งหมด
1 KRI
ในกลุม
คาตัวชี้วัด
ปปจจุบัน

2549

2548

2547

ประหยัดได
21.28%

ประหยัด
ได
17.96%

เพิ่มขึ้น
12.74%

เพิ่มขึ้น
25.11%
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บทประเมินและวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ
 KQI 5.2 : การใชสาธารณูปโภคในที่นี้หมายถึงเฉพาะการใชไฟฟาเนื่องจากมีขอมูลที่สมบูรณ สามารถแสดงการเปรียบ
เทียบการใชในชวงเวลาเดียวกันได คาขอมูลการใชไดมาจากสํานักบริหารระบบกายภาพของมหาวิทยาลัย พบวาใน
ปงบประมาณ 2550 เปนปที่สองที่คณะสามารถลดคาใชจายการใชไฟฟาไดสําเร็จอยางตอเนื่องและลดไดมากกวาในปงบ
ประมาณ 2549 อีก 3.32% ถือไดวามาตรการตางๆที่คณะกําหนดใชตั้งแตป 2549 เพื่อประหยัดการใชไฟฟาเปนมาตรการ
ที่ใชไดผลดีและยังมีการดําเนินการอยางเครงครัด เชน กําหนดเวลาเปดเครื่องปรับอากาศอาคารมหาวชิราวุธเปน 9.00 น.
และปดเวลา 16.00 น. ปดการใหบริการในหลายหนวยงานในชวงพักเที่ยง เปนตน นอกเหนือจากมาตรการดังกลาว
ปจจัยจากภายนอกไดแก อัตราราคาน้ํามันที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ยังคงเปนปจจัยเสริมที่ทําใหบุคลากรสํานึกในเรื่องการ
ประหยัดพลังงานมากขึ้น นอกจากนี้ การทุบตึกอักษรศาสตร 4 ซึ่งเปนที่ตั้งและที่ฝกปฏิบัติการของหลายหนวยงานที่มี
อัตราการใชไฟฟาสูง เชน โรงละคร หองปฏิบัติการทางภาษา หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เปนตน นาจะเปนอีกปจจัย
หนึ่งที่ทําใหการใชไฟฟาลดลงอยางชัดเจนในป 2550
3.2.5 เสาที่ 4 การบริการวิชาการ

แบบการประเมินวิเคราะหตามตัวชี้วัดเชิงเปรียบเทียบ
เสาที่ 4 การบริการวิชาการ

ลําดับ
ตัวชี้วัด

รายการตัวชี้วัดทีม่ ีความแตกตางกับ
คาเปาหมายหรือมีพฤติกรรมที่
ผิดปกติเมื่อเทียบกับ 3 ปที่ผานมา

ผูประเมิน
และวิเคราะห

- รองคณบดีฝา ยวางแผน พัฒนา และ
บริการวิชาการฯ
- รองคณบดีฝา ยประกันคุณภาพ

จํานวนตัวชี้
วัดทั้งหมด
ในกลุม

20 KQIs
4 KRIs
คาตัวชี้วัด

สถานะ

เปาหมาย

ปปจจุบัน

2549

2548

2547

38
35
ไมมีการ ไมมีการ
KQI Sa1 จํานวนการบริการวิชาการที่แลว
42
5
(33-5) /
(36-6) /
(30-5) / เก็บขอมูล เก็บขอมูล
เสร็จ (ระดับชาติ-ระดับนานา
40
48
37
ชาติ) / จํานวนบริการทั้งหมด
บทประเมินและวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ
 KQI Sa 1 : ภายหลังจากที่ศูนยบริการวิชาการของคณะอักษรศาสตรไดกอตั้งขึ้นอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม
2549 ภารกิจดานการบริการวิชาการมีการดําเนินงานอยางเปนระบบและมีผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน ภายหลังการกอตั้ง ศูนยฯ
ไดผนึกรวมแผนการบริการวิชาการของภาควิชาตางๆและของศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติซึ่งดําเนินงานอยู
กอนแลวมาไวดวยกัน ในปงบประมาณ 2550 จึงเปนปแรกที่ศูนยบริการวิชาการมีแผนงานและผลการดําเนินงานชัดเจน
ตลอดทั้งป คาตัวชี้วัดที่แสดงจึงสะทอนภาพจริงของภารกิจดานการบริการวิชาการของคณะอักษรศาสตรซึ่งจะเปนฐานที่
ใชเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในปตอไปไดอยางชัดเจน อยางไรก็ตาม หากพิจารณาจากตัวเลขที่ปรากฏ ยอมถือได
วาการบริการวิชาการในปงบประมาณ 2550 บรรลุผลเกินเปาหมายและสูงกวาในป 2549 ซึ่งการเก็บขอมูลยังไมสมบูรณ
จํานวนงานบริการวิชาการเพิ่มขึ้นจากป 2549 ถึง 29.72% ทั้งงานระดับชาติและนานาชาติ ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน
ของศูนยบริการวิชาการอาจเนื่องมาจากการพัฒนาดานการบริหารจัดการของศูนยฯดวย การเปลี่ยนคณะผูบริหารและ
นโยบายทําใหเกิดกลยุทธใหมและการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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3.3 ผลสัมฤทธิ์ ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินการดานคุณภาพตามตัวชี้วัด
3.3.1 ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการดานคุณภาพตามตัวชี้วัด
(1) ในกระบวนการสนับสนุน ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการมีความโดดเดนในตัวชี้วัดตอไปนี้
- KQI 1.2 และ KQI 6.1 จํานวนงานที่ไดรับการปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อเพิ่มประ
สิทธิ ภาพ ทั้งหมด 13 งาน (เปาหมาย 5 งาน) แสดงใหเห็นวาหนวยงานตางๆในคณะอักษรศาสตรโดยเฉพาะ
หนวยงานบริการและสนับสนุน เชน ศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร งานบริการการศึกษา งานคลังและพัสดุ เปน
ตน สามารถดําเนินการปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อใหการบริการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน เพิ่มชองทางการใหบริการ ลดการใชเอกสาร เปนตน รวมถึงทบทวนการมอบหมายภาระงาน
และทบทวนระบบเอกสาร แมวาการปรับปรุงกระบวนการภายในดังกลาวอาจไดรับแรงกระตุนจากการ
กําหนดตรวจติดตามคุณภาพภายในประจําป 2550 ในฐานที่ 1 การบริหารจัดการหนวยงาน ก็ตาม ถือไดวา
หนวยงานตางๆไดตระหนักถึงความสําคัญของการปรับปรุงกระบวนการภายในและมีการปฏิบัติใหเกิดผลจริง
ผลการดําเนินงานในเรื่องนี้ทําใหคาตัวชี้วดั ของภารกิจการบริการและสนับสนุนที่เกี่ยวของสูงขึ้นเกินเปาหมาย
ตามไปดวย ไดแก
KQI Ss4 จํานวนงาน/กิจกรรมที่มีรอบระยะเวลาในการใหบริการลดลง
KQI Ss6 จํานวนงาน/กิจกรรมที่มีขั้นตอนการใหบริการที่ลดลง
KQI Ss7 จํานวนขั้นตอน และ/หรือกฎ และ/หรือระเบียบที่ปรับปรุงเพื่อเพิ่มคุณภาพการใหบริการ
KQI Ss8 จํานวนรูปแบบ – ประเภทบริการใหมๆ
KQI Ss9 จํานวนชองทางในการใหบริการ
- KQI 5.2 รอยละงบประมาณ (ยูนิต) ที่ประหยัดได (การใชสาธารณูปโภคเทียบในชวง
เดียวกันของแตละป) ป 2550 ประหยัดได 21.28% (เปาหมาย 5.0%) ป 2549 ประหยัดได 17.96% คณะอักษร
ศาสตรสามารถประหยัดการใชพลังงานไฟฟาไดสําเร็จเปนปที่สองติดตอกันและยังประหยัดไดมากกวาในปที่
ผานมา ผลสัมฤทธิ์ในเรื่องนี้สวนหนึ่งมาจากการมีมาตรการที่ชัดเจนและการปฏิบัติจริงตามมาตรการนั้น
ผูบริหารคณะไดออกประกาศมาตรการเพื่อประหยัดการใชพลังงานในคณะอักษรศาสตรตั้งแตป 2549 และแจก
ใหบุคลากรไดรับทราบทั่วกัน หลังจากนั้นไดจัดเปนวาระในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯเพื่อ
กระตุนใหเกิดการปฏิบัติจริง นอกจากนี้ คณะยังไดตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งซึ่งมีรองคณบดีฝายบริหารเปน
ประธาน เพื่อติดตามการใชพลังงานในคณะดวย อยางไรก็ตาม ในปงบประมาณ 2550 คณะอักษรศาสตรได
เริ่มดําเนินการพัฒนาดานกายภาพครั้งใหญ นั่นคือ การทุบตึกอักษรศาสตร 4 ซึ่งทรุดโทรมมาก เพื่อสรางอาคาร
“มหาจักรีสิรินธร” การดําเนินการดังกลาวมีผลใหคาใชจายพลังงานไฟฟาในสวนของตึกอักษรศาสตร 4 ลดลง
ไปดวย
(2) ในภารกิจหลัก ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการมีความโดดเดนในเรื่องตอไปนี้
- การพัฒนาหลักสูตร คณะอักษรศาสตรไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรตามตัวชี้วัดของ CUCQA อยางเปนขั้นตอนตั้งแตปงบประมาณ 2549 โดยเริ่มจากการทําแผนการประเมินหลักสูตร การประเมิน
ตนเองตามตัวชี้วัดของ CU-CQA และการแกไขหลักสูตรใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฉบับพ.ศ.
2548 ของสํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปงบประมาณ 2550 จึงเริ่มการปรับปรุงหลักสูตร
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ทั้งหมด 6 หลักสูตร ประกอบดวยหลักสูตรระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตรและระดับบัณฑิตศึกษา 5 หลักสูตร
เพื่อเริ่มใชในปการศึกษา 2551 นอกจากนี้ คณะยังไดแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตรชุดใหม
เพื่อใหเหมาะสมกวาเดิม มีหนาที่กํากับดูแลใหทุกหลักสูตรของคณะมีการดําเนินการตามตัวชี้วัดของระบบ
คุณภาพ CU-CQA และตามเกณฑมาตรฐานของสกอ.
- การบริการวิชาการ ในตัวชี้วัด KQI Sa 1 จํานวนงานบริการวิชาการทั้งหมด 48 งาน
(เปาหมาย 40 งาน) แสดงใหเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการบริการวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติที่เกิน
เปาหมายและสูงกวาในปที่ผานมา (ป 2549 มี 37 งาน) จํานวนงานบริการวิชาการที่เพิ่มขึ้นยังหมายถึงการ
ไดรับการยอมรับจากสังคมเพิ่มขึ้นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ในตัวชี้วัด KQI Sa3 จํานวนงานบริการ
วิชาการที่มีความรวมมือกับหนวยงาน–องคกรในระดับชาติมีถึง 14 งาน (เปาหมาย 9 งาน ป 2549 มี 10 งาน)
งานบริการวิชาการเหลานี้ประกอบดวย งานแปล งานลาม งานสอนภาษาไทยแกชาวตางประเทศ งานสอน
ภาษาต างประเทศแกบุ คคลภายนอก งานอบรมวิ ช าการ รวมทั้ง การจั ดประชุ ม วิช าการทั้ ง ระดั บชาติแ ละ
นานาชาติ ผลสัมฤทธิ์ในเรื่องนี้สวนหนึ่งอาจเกิดจากการกอตั้งศูนยบริการวิชาการของคณะอักษรศาสตรอยาง
เปนทางการตั้งแตกลางปงบประมาณ 2549 ทําใหแผนงานบริการวิชาการของคณะมีความชัดเจนตลอดทั้งป
สามารถวางแผนการประชาสัมพันธไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.3.2 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการดานคุณภาพตามตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานของคณะอักษรศาสตรในปงบประมาณ 2550 พบวาต่ํากวาเปาหมายและต่ํากวา
ผลการดําเนินงานในปที่ผานมาในตัวชี้วัดสําคัญขอแรก ไดแก ตัวชี้วัด KQI 1.1 รอยละความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาขององคกร (89.74% เปาหมาย 95% ป 2549 = 96.02%) สาเหตุสําคัญของการ
ดําเนินงานที่ไมเปนไปตามแผนมาจากการพัฒนาดานกายภาพของคณะที่ตองดําเนินการเร็วขึ้นกวาที่คาดไว
เนื่องจากตึกอักษรศาสตร 4 มีความทรุดโทรมมาก ไมสามารถรองรับการพัฒนาการผลิตบัณฑิตที่เพิ่มขึ้นของ
คณะอักษรศาสตรได มหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงปญหานี้และเห็นวาเปนความจําเปนเรงดวนที่คณะตอง
พัฒนาดานกายภาพ จึงไดจัดสรรงบประมาณให การขนยายของออกจากตึกอักษรศาสตร 4 ไดเริ่มดําเนินการ
ตั้งแตเดือนมีนาคม 2550 แผนงานพัฒนาตางๆในตึกอักษรศาสตร 4 จึงตองลมเลิกไป อยางไรก็ตาม สาเหตุ
ดังกลาวเปนเหตุไมปกติที่เกิดขึ้นเฉพาะชวงเวลา
3.3.3 ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาและประกั น คุ ณ ภาพตามนโยบายและแผนการดํ า เนิ น งาน
ประจําปงบประมาณ 2550
ภารกิจหลักของคณะ
แผนงาน
ผลการดําเนินงาน
ด า นหลั ก สู ต รและการ 1. พัฒนาการเรียนการสอนแบบ E- Learning 1.1 วิชาที่เปดสอนเปน E- Learning มีทั้งหมด
เรียนการสอน
125 วิชา
2. พัฒนาหลักสูตร
2.1 ปรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท และ
เอก รวม 6 หลักสูตร
2.2 รางหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี
3. เสริมสรางความรวมมือกับตางประเทศเพื่อ 3.1 สัญญาความรวมมือกับมหาวิทยาลัยปกกิ่ง
สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการของคณะ
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ภารกิจของคณะ
ดานการวิจัย

แผนงาน
1. สงเสริมการผลิตผลงานวิชาการ

ผลการดําเนินงาน
1.1 จํานวนงานวิจัยที่ไดรับทุนทั้งภายในและ
ภายนอกในป 2550 รวม 44 โครงการ เปน
จํานวนเงินทั้งสิ้น 17.4 ลานบาท
2.1 ผลงานวิชาการที่นําเสนอในที่ประชุม
2. สงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการ
ระดับนานาชาติมี 17 เรื่อง
2.2 ผลงานวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ จํานวน
29 เรื่อง
2.3 การจัดรายการ“อักษรพาที” ทางวิทยุจุฬาฯ
เพื่อเผยแพรผลงาน
2.4 เผยแพรผลงานผานเว็บไซต
2.5 การจัดกิจกรรม “อาศรมวิจัย” เพื่อจัดการ
ความรูใหมที่ไดจากการวิจัย
ดานการบริการวิชาการ 1. ศูนยบริการวิชาการดําเนินงานอยาง
1.1 ศูนยบริการวิชาการเปนศูนยกลางการ
สมบูรณและขยายงานบริการวิชาการ
บริการวิชาการ สนับสนุน สงเสริม และ
ประสานงานใหความรวมมือในการ
บริหารจัดการ และรับผิดชอบงานบริการ
วิชาการของภาควิชา/หนวยงานและของ
คณะ มีความรวมมือกับหนวยงานระดับ
ชาติ 14 หนวยงาน
ดานการสนับสนุน
1. พัฒนาและบูรณาการฐานขอมูลของคณะ 1.1 คณะมีฐานขอมูลทั้งหมด 10 ฐาน เพื่อการ
บริหารและพัฒนา
เพื่อการบริหารและพัฒนา
2.1 จัดทําเว็บไซตของคณะเปนภาษาอังกฤษ
2. เผยแพรขอมูลกิจกรรมในคณะอักษร
และจัดทําแผนพับแนะนําคณะและหลัก
ศาสตรเปนภาษาอังกฤษเพื่อเสริมภาพ
สูตรเปนภาษาอังกฤษ
ลักษณความเปนนานาชาติ
3.1 แตงตั้งผูชวยคณบดีดานเทคโนโลยี
3. ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานของ
คณะ
สารสนเทศ

บทที่ 4
แผนการพัฒนาคุณภาพของคณะอักษรศาสตรในปถัดไป

4.1 สรุปประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดําเนินการ
4.2 สรุปขอเสนอแนะที่ไดรับจากการตรวจติดตามและตรวจประเมิน ทั้งจากหนวยงานภายใน
และภายนอก
4.3 การกําหนดเปาหมาย สําหรับแตละตัวชี้วัดในปถัดไป
4.4 แผนปฏิบัติการพัฒนาและประกันคุณภาพในปถัดไป แนวทางการพัฒนาปรับปรุงตามแต
ละมาตรฐาน องคประกอบ และตัวชี้วัด
4.5 ความตองการการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย และเหตุผลความจําเปน
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4.1 สรุปประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดําเนินการ
จากรายงานขอมูลตามตัวชี้วัดของมาตรฐาน CU-QA 84 สามารถสรุปผลการดําเนินงานของคณะอักษร
ศาสตรในปงบประมาณ 2550 ในแตละฐานและแตละเสาไดดังนี้
ฐานที่ 1 การบริหารจัดการหนวยงาน ในปงบประมาณ 2550 หลายหนวยงานไมสามารถดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาที่กําหนดไวไดครบถวนเนื่องจากการทุบตึกอักษรศาสตร 4 ตามแผนการพัฒนาดานกายภาพของ
มหาวิทยาลัยซึ่งเห็นวาคณะอักษรศาสตรมีความจําเปนเรงดวนที่ตองขยายอาคารเรียนเพื่อรองรับการขยายตัวทาง
วิชาการที่จะเกิดขึ้นในปการศึกษา 2551 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาจึงต่ํากวาเปาหมาย อยางไรก็ตาม ทุก
หนวยงานในคณะใหความสําคัญมากขึ้นแกการปรับปรุงระบบงานภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทุกหนวยงาน
จัดทําแผนการปรับปรุงระบบงานและดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการผูตรวจคุณภาพ
ภายในประจําป 2549 รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการภายในในเรื่องอื่นๆ เชน ลดขั้นตอนการดําเนินงาน จัดทํา
แบบฟอรมการขอใชบริการ เปนตน นอกจากนี้ยังมีการจดบันทึกเหตุการณที่ไมปกติ ทําใหไดขอมูลที่ชัดเจนขึ้น
สวนใหญเปนเรื่องทรัพยสินหาย หนวยงานตางๆจึงตองมีมาตรการเสริมเพื่อปองกัน นอกจากการปรับปรุง
ระบบงานแลว ผูบริหารหนวยงานทุกระดับยังมีความสนใจที่จะพัฒนาตนเองมากขึ้นโดยเฉพาะดานการประกัน
คุณภาพ ในปที่ผานมา ผูบริหารระดับรองคณบดีและหัวหนาภาควิชาไดเขารับการอบรมเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพหลายครั้ง ในการบริหารระดับคณะมีการแตงตั้งผูชวยคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชวยพัฒนา
ฐานขอมูลของคณะเพิ่มขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา การบริหารจัดการยังมีจุดออนในเรื่องตอไปนี้
(1) ในบางหนวยงานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไมดูแลจัดระบบเอกสารอยางสม่ําเสมอ ทําใหไม
สามารถคนหาเอกสารหลักฐานไดเมื่อมีการตรวจติดตาม
(2) ในแตละหนวยงาน การประชุมบุคลากรโดยเฉพาะสาย ข และสาย ค เพื่อสื่อสารหรือถาย
ทอดความรูแกกันยังมีนอยมาก สวนใหญหัวหนาหนวยงานสื่อสารดวยวาจาโดยตรงกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ทําให
ไมเกิดการเรียนรูงานอยางทั่วถึงภายในหนวยงาน
ฐานที่ 2 การบริหารขอมูล สารสนเทศ และความรู ภายหลังการตรวจติดตามฐานที่ 2 ในป 2549
หนวยงานตางๆไดปรับปรุงและพัฒนาฐานขอมูลคณะอักษรศาสตรในสวนที่เกี่ยวของกับหนวยงานของตนตลอด
ปงบประมาณ 2550 ตามที่คณะกรรมการผูตรวจไดเสนอแนะ ในสวนของคณะฯก็เปนโอกาสไดพัฒนาฐานขอมูล
โดยรวมโดยไดแตงตั้งผูชวยคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นมาเพื่อภารกิจนี้ ในปงบประมาณ 2550 จึงไมได
ตั้งงบประมาณดาน Software ใดๆไว การพัฒนาดาน IT ของคณะอีกเรื่องหนึ่งคือการเปลีย่ นจากการจัดซือ้
ครุภัณฑมาเปนการเชา ซึ่งชวยแกปญหาเรื่องเจาหนาที่ IT ของคณะไมเพียงพอในการใหบริการ ในเรื่องการ
ถายทอดความรูภ ายในองคกร คณะอักษรศาสตรยังไมมีแผนการถายทอดความรูในระดับคณะ แตบางภาควิชามี
แผนของตนเอง
จุดที่ควรพัฒนา คณะควรมีแผนการถายทอดความรูในระดับ
ฐานที่ 3 การบริหารสินทรัพย (พื้นที่/อาคาร) และกายภาพ (สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย) ในปงบ
ประมาณ 2550 คณะมีคาใชจายดานการซอมแซมสินทรัพยเพียง 15,000 บาท ซึ่งเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงสอง
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ประการ คือ 1) การเปลี่ยนจากการจัดซื้อครุภัณฑเปนการเชา 2) การทุบตึกอักษรศาสตร 4 ซึ่งเปนอาคารเรียนเกา
ในปงบประมาณ 2550 คณะอักษรศาสตรยังไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพื่อซอมแซมพื้นสํานักงานคณบดี
หองงานคลังและพัสดุ และหองงานบริหารและธุรการ และซอมแซมฉนวนหุมทอน้ําเย็นระบบปรับอากาศหองใต
ดินอาคารมหาวชิราวุธ นับเปนการพัฒนาดานกายภาพที่สําคัญของคณะอักษรศาสตร
จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงดานกายภาพที่ชัดเจน
ฐานที่ 4 การบริหารทรัพยากรบุคคล ในปงบประมาณที่ผานมา อัตราการลาออกของบุคลากรเทากับ
8% สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวและสูงที่สุดเมื่อเทียบกับรอบ 3 ปที่ผานมา บุคลากรที่ลาออกสวนใหญเปน
เจาหนาที่ประจําโครงการซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงบอยเนื่องจากไมไดรับสวัสดิการที่ดีพอ อาจารยที่ลาออกมีจํานวน
2 คน เปนอาจารยที่ ใกลเ กษียณอายุซึ่งหน วยงานที่เกี่ย วขอ งไดทําแผนอัตรากําลังเตรีย มไวแลว การเปลี่ย น
เจาหนาที่บอยอาจมีผลทําใหการดําเนินโครงการไมตอเนื่องได จึงเปนความเสี่ยงที่ควรมีมาตรการปองกันที่ชัดเจน
จํานวนขอรองทุกข-รองเรียนจากบุคลากรมี 22 ฉบับ สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว (10 ฉบับ) และสูงกวาในป 2549
(12 ฉบับ)
จุดที่ควรพัฒนา คณะยังไมมีแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่ชัดเจน
ฐานที่ 5 การบริหารงบประมาณและการเงิน ในปงบประมาณ 2550 คณะใชงบประมาณทั้งหมดคิด
เปน 75.0% ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรรซึ่งตรงกับเปาหมายที่ตั้งไว แตต่ําที่สุดในรอบ 3 ปที่ผานมา สาเหตุ
สําคั ญของการใช งบประมาณค อนข างต่ํ าเนื่ องจากการรื้อตึ กอักษรศาสตร 4 ดัง ที่กล า วมา ในจํานวนนี้ งบฯ
บุคลากรเทากับ 70% ของคาใชจายทั้งหมด สวนงบฯดําเนินการเทากับ 29% คณะอักษรศาสตรสามารถประหยัด
งบประมาณคาใชจายไฟฟาไดเปนปที่สอง คือประหยัดไดถึง 21.28% สูงกวาในป 2549 ซึ่งประหยัดได 17.96%
การประหยัดไฟฟาไดสูงอาจเปนผลมาจากการรื้อตึกอักษรศาสตร 4 เชนกัน
จุดที่ควรพัฒนา บางหนวยงานไมกําหนดแผนดําเนินงานที่ชัดเจน ทําใหการใชงบประมาณไม
เปนไปตามเปาหมายของหนวยงาน
ฐานที่ 6 การตรวจติดตาม การปองกัน และการรับมือ คณะอักษรศาสตรดําเนินการตรวจติดตาม
คุณภาพภายในทุกปอยางตอเนื่องและจัดทํารายงานบริหารความเสี่ยงทุก 6 เดือน แมวาการรายงานความเสี่ยงยังไม
ครอบคลุมทุกเรื่อง ถือไดวาในทุกหนวยงานบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการตรวจติดตาม ปองกัน และรับมือ ใน
ป 2550 จํานวนขอรองเรียนมีทงั้ หมด 25 ฉบับ สูงกวาเปาหมาย (5 ฉบับ) และสูงที่สุดในรอบ 3 ปที่ผานมา ขอรอง
เรียนสวนใหญไดรับการตอบสนองและแกไขภายใน 8.6 วันโดยเฉลี่ย
จุดที่ควรพัฒนา
(1) ควรจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในประเด็นตางๆใหกวางขวาง
(2) การสนองตอบตอขอรองเรียนมีความลาชาในบางหนวยงาน
เสาที่ 1 หลักสูตร การเรียนการสอน และบัณฑิต ในป 2550 คณะอักษรศาสตรไดดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรอยางเปนรูปธรรม ถือเปนกิจกรรมโดดเดนเรื่องหนึง่ ของคณะ หลักสูตรที่ประเมินตนเองตามตัวชี้วัด
CU-CQA และปรับปรุงมีทั้งหมด 6 หลักสูตร (ดูรายละเอียดขอ 2.4.3 และภาคผนวก)
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เสาที่ 2 กระบวนการวิจัยและงานวิจัย
คณะยังไมไดดําเนินการประกันคุณภาพงานวิจัยดวยระบบคุณภาพ CU-RQA สิ่งที่ไดดําเนินการคือ
การเผยแพรระบบคุณภาพ CU-RQA จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแกทุกหนวยงาน โดยติดตอสวนงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเพื่อขอคูมือระบบคุณภาพ CU-RQA มาแจกจายแกทุกหนวยงานใหรับทราบทั่วกัน นอกเหนือจาก
การเผยแพร ดั ง กล า ว ฝ า ยวิ จั ย คณะอั ก ษรศาสตร ไ ด ร วบรวมงานวิ จั ย ที่ ไ ด รั บ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย จากคณะ
มหาวิทยาลัย และจากหนวยงานหรือองคกรภายนอก รวมทั้งรายชื่ออาจารยที่ไปเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศ
และตางประเทศ เพื่อแสดงถึงผลผลิตของคณะในการรายงานคุณภาพปงบประมาณ 2550
เสาที่ 3 การบริการและสนับสนุน
มีการรายงานตัวชี้วัดคุณภาพ 15 ขอและตัวชี้วัดความเสี่ยง 8 ขอสรุปไดดังนี้
(1) ความพึงพอใจในการใชบริการ จากการประเมินผลความพึงพอใจพบวาผูมาใชบริการ ณ
หนวยงานบริการตางๆของคณะทั้งที่มาจากภายในคณะเองและจากภายนอกคณะ มีความพึงพอใจในระดับ 3.48
คะแนนสูงสุด 5.00 คะแนนต่ําสุด 1.00 สวนใหญพอใจตอความสะดวกสบายในการใชบริการ ความรวดเร็วและ
ความถูกตองในการใหบริการ รวมทั้งความสุภาพของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน ในปที่ผานมา มีหนวยงานภายนอก
ทั้งหมด 17 หนวยงานทั้งไทยและตางประเทศมาเยี่ยมชมดูงานหนวยงานตางๆของคณะฯ
(2) การรับประกันการใหบริการ ในปที่ผานมาไมพบความผิดพลาดจากการใหบริการพบนอย
มาก จากรายงานดานการรับและจายเงินที่แสดงไว ณ ที่นี้ พบความผิดพลาด 0.03% ในการรับและจายเงินตลอดทั้ง
ป ในกรณีที่มีขอรอง เรียนเรื่องการบริการ คณะฯมีคูมือขั้นตอนปฏิบัติงาน (PM) เรื่อง การแกไข/ปรับปรุง เปน
แนวทางปฏิบัติ ทําใหสามารถแกไขขอรองเรียนไดในเวลาอันรวดเร็ว จํานวนชองทางการใหบริการไดมีเพิ่มอีก 2
ช อ งทางได แ ก การให บริ ก ารออนไลน แ ละให บ ริ ก ารด ว ยโทรศั พ ท มื อ ถื อ ซึ่ ง เป น การลดการใช เ อกสารของ
ผูรับบริการดวย อยางไรก็ตาม สิ่งที่คณะอักษรศาสตรควรพิจารณาดําเนินการคือการบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One
stop service) เพื่อใหผูมารับบริการไดรับความสะดวกมากขึ้นโดยเฉพาะในการบริการวิชาการ
(3) การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ งานบริการการศึกษาไดปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการให
บริการเพื่อใหมขี ั้นตอนลดลงและเพื่อเพิ่มคุณภาพการใหบริการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการผูตรวจคุณ
ภาพภายใน ทั้งหมดจํานวน 8 เรื่อง เชน การจัดทําเว็บไซตใหบริการขอมูลแกอาจารยและนิสิต การจัดทําแบบ
ฟอรมคํารองตางๆ เปนตน
เสาที่ 4 การบริการวิชาการ
คณะไดจัดตั้งศูนยบริการวิชาการขึ้นตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2549 เพื่อใหงานบริการวิชาการของคณะ
ดําเนินการอยางเปนระบบ มีมาตรฐาน หนวยงานในคณะที่ใหบริการวิชาการมี 14 หนวยงาน ไดแก ศูนยการ
แปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ (หนวยบริการการแปล) ศูนยบริการวิชาการซึ่งดูแลการบริการวิชาการดานอื่น
ทั้งหมดนอกเหนือจากการแปล หอพระไตรปฎกนานาชาติ และภาควิชา 11 ภาค ทุกหนวยงานไดรายงานตัวชี้วัด
คุณภาพ 20 ขอและตัวชี้วัดความเสี่ยง 4 ขอสรุปไดดังนี้
(1) ความสามารถในการแขงขันและความเปนผูนํา โครงการบริการวิชาการที่ดําเนินงานแลว
เสร็จในปงบประมาณ 2550 มี 45 โครงการจากทั้งหมด 47 โครงการ มีทั้งโครงการที่มีรายไดและไมมีรายได ทุก
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โครงการสนองตอบตอความตองการของสังคม ในจํานวนโครงการที่แลวเสร็จมีโครงการระดับนานาชาติ 15
โครงการ การบริการดานการแปลนับเปน 1 โครงการและมีงานแปลที่แลวเสร็จทั้งหมด 1,240 ชิ้น ในป 2550
คณะไดสรางความเชื่อมโยงและพันธมิตรกับหนวยงานภายนอกทั้งในประเทศและตางประเทศ มีหนวยงาน
ภายนอกมาเยี่ยมชมคณะ 18 ครั้ง เกือบทั้งหมด (16 ครั้ง) เปนหนวยงานจากตางประเทศ นอกจากนี้ คณะยังไดทํา
ขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานหรือองคกรในระดับชาติและนานาชาติ 10 หนวยงาน ไดแก
- สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (โครงการอบรมการแปล)
- กระทรวงการตางประเทศ (โครงการอบรมภาษาอิตาเลียน)
- กรมการเจรจาการคา (โครงการอบรมเทคนิคการนําเสนองาน)
- สํานักงานตํารวจแหงชาติ (โครงการอบรมภาษาอังกฤษ)
- บริษัท คาสากลซีเมนตไทย จํากัด (โครงการอบรมภาษาเวียดนาม)
- บริษัท ดี เอส ที อินเตอรเนชั่นแนล (กรุงเทพฯ) จํากัด (โครงการอบรมภาษาเวียดนาม)
- มหาวิทยาลัยปกกิ่ง (โครงการทัศนศึกษาวัฒนธรรมภาษาไทย)
- มหาวิทยาลัยไดโต บุงกะ (โครงการอบรมภาษาไทย)
- บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (โครงการประเมินทักษะการพูดภาษาตางประเทศ)
- มูลนิธิ ร.2 (โครงการอบรมพระพุทธศาสนา)
(2) รายได ผูใชบริการ และสังคม งานบริการวิชาการมีความคุมคาและสรางรายไดใหคณะ ใน
ปงบประมาณ 2550 รายรับจากการบริการวิชาการทั้งหมด นับเฉพาะงานที่สิ้นสุดภายในปงบประมาณโดยยังไมได
หักคาใชจาย เทากับ 12.3 ลานบาท คาใชจายทั้งหมดเทากับ 7,437,036.- บาท ไมมีงานใดมีรายจายเหนือรายได
จํานวนรายรับตอบุคลากรประจําคิดโดยเฉลี่ยเทากับ 3.5 แสนบาท/คน ในขณะที่คาใชจายตอบุคลากรประจําโดย
เฉลี่ยเทากับ 1.4 แสนบาท/คน ในที่นี้คดิ รวมคาใชจายทุกประเภท ทั้งเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน และคาใชสอย
บุคลากรประจําหมายถึงเฉพาะเจาหนาที่ประจําศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ (หนวยบริการการแปล)
และศูนยบริการวิชาการ งานบริการวิชาการที่สงเสริมดานศิลปะและวัฒนธรรมมีทั้งหมด 24 โครงการ (65.95%)
ซึ่งเกี่ยวของกับทั้งวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตางประเทศ ผูรับบริการทั้งหมดตอปมีจํานวนประมาณ 9,000 คน
เปนการคิดประมาณเนื่องจากมีงานบริการวิชาการที่ใชสื่อวิทยุซึ่งไมสามารถระบุจาํ นวนผูรบั บริการที่แนนอนได
จากการประเมินผลความพึงพอใจ พบวาผูรับบริการมีความพอใจโดยเฉลีย่ ในระดับ 4.00
(3) มาตรฐานงานบริการและคุณธรรมและจรรยาบรรณในการใหบริการ งานบริการที่มีขอ
ตกลงความรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งของรัฐและเอกชนที่กลาวมาขางตนในขอ (1) ลวนเปนงานที่ไมได
คาดหวังผลกําไร ในดานการแปล หนวยบริการการแปลของศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติมกี าร
ดําเนินงานอยางเปนระบบตามหลักวิชาซึ่งรวมถึงหลักจรรยาบรรณ เนนความถูกตองทั้งดานเนื้อหาและการใช
ภาษา ศูนยการแปลฯของคณะจึงไดรับการยอมรับและเชื่อถือจากหนวยงานของรัฐและเอกชนทั้งของไทยและ
ตางประเทศ ตลอดมา

4.2 สรุปขอเสนอแนะที่ไดรับจากการตรวจคุณภาพภายใน
คณะอักษรศาสตรไดจัดการตรวจคุณภาพภายใน 1 ครั้งในรอบป 2550 เปนการตรวจสอบผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆในคณะตามตัวชี้วัดของระบบคุณภาพ CU-QA 84
สรุปภาพรวมของการตรวจประจําป 2550
ชวงเวลาตรวจ
ลักษณะคณะผูตรวจ
ประเภท
สาระสําคัญที่ตรวจ
A4 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของ
15-19 กําหนดการตรวจแบบ P2 คณะ
การ ระบบมาตรฐาน CU-QA 84 ใน 2
ตุลาคม 2550 ผูตรวจประกอบดวยคณะกรรม
การจํานวน 11 คนซึ่งคณบดีเปน ตรวจสอบ ฐาน ไดแก
ผูแตงตั้งโดยไดรับความเห็นชอบ
• ฐานที่ 1 การบริหารจัดการ
จากคณะกรรมการอํานวยการการ
หนวยงาน
ประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร
• ฐานที่ 3 การบริหารสินทรัพย
ในจํานวนกรรมการทั้งหมด มี
และกายภาพ
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกคณะ 4
• เสาการบริการและสนับสนุน
คน

ผูรับการตรวจ
ผลสรุปการตรวจ
หนวยงาน
จากผลการตรวจ แมวาหนวยงานมีความมุงมั่นตั้งใจสูงก็ตาม แตก็มีขอบก
ภายในคณะ พรองอยูบางเล็กๆนอยๆ ที่อาจจะเกิดจากความเขาใจผิดหรือความไมชัดเจนของ
ทั้งหมด 29 ระบบประกันคุณภาพเอง คณะผูตรวจจึงมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบ
หนวยงาน คุณภาพของหนวยงานใหดีขึ้นดังตอไปนี้
1. แตละหนวยงานควรจัดทําแผนพัฒนาแยกออกจากแผนงานประจํา และ
บันทึกเปนลายลักษณอักษรการดําเนินการตามแผน
2. ควรทําความเขาใจเกี่ยวกับขอกําหนดของ CU-QA 84 (ปรับปรุงใหม) และ
CU-SsQA ในแตละตัวชี้วัดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดอยางถูกตองตามตัวชี้วัด
ทั้งนี้ให QMR ของคณะทําการประชุมชี้แจงกับคณะทํางาน เพื่อทําความเขาใจแต
ละตัวชี้วัดและใหกระจายไปสูหนวยงานตางๆ
3. หนวยงานควรจัดอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดตางๆของฐาน
และเสาเพื่อใหเกิดความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน
4. ทุกหนวยงานควรบันทึกขอมูลลงในแบบฟอรมรายงานตัวชี้วัดเพื่อให
สะดวกตอการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

111

111

112

112

ชวงเวลา
ตรวจ

ลักษณะคณะผูตรวจ

ประเภท

สาระสําคัญที่ตรวจ

ผูรับการตรวจ

ผลสรุปการตรวจ
5. แมวาไดมีการจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพอยางเปนระบบ แตยังมีขอ
ควรปรับปรุง คือ หลักฐานผลการดําเนินงานจะตองจัดทําและจัดเก็บไวเปนหลัก
ฐานตามตัวชี้วัดตางๆ แมวาผลการดําเนินการในตัวชี้วัดนั้นจะยังไมบรรลุผล
สําเร็จก็ตาม เชน จํานวนผูรองเรียนที่มีตอการบริการของหนวยงาน หากในป
นั้นๆไมมี ก็ตองลงบันทึกไววา “ไมมี” หรือเปน “0” พรอมใบสรุปผลบันทึก
ประกอบกัน มิใชเพียงแตหนวยงานรับรูวาไมมีเทานั้น ควรรวบรวมขอมูล
กิจกรรมที่อยูในตัวชี้วัดเดียวกันมาอยูดวยกันเพื่อใหเห็นไดชัดเจนยิ่งขึ้น

หมายเหตุ : A0 = ตรวจเยี่ยม A1 = ตรวจติดตาม A2 = ตรวจรับรอง A3 = ตรวจประเมิน A4 = ตรวจสอบ และ A5 = ตรวจอื่นๆ
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4.3 การกําหนดเปาหมายสําหรับแตละตัวชี้วดั ในปถัดไป
การกําหนดเปาหมายตัวชี้วัดไดเนนงานประจําเปนหลัก การกําหนดเปาหมายไดกระทําใน 2 ทิศทาง
ดังนี้
 ทิศทาง Top-Down สําหรับตัวชี้วัดในกระบวนการสนับสนุน (ฐานบาน) ผูบริหารคณะที่ดูแล
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของเปนผูกําหนดโดยพิจารณาขอมูลกอนหนานี้ทั้งหมดประกอบการกําหนด
 ทิศทาง Bottom-Up สําหรับตัวชี้วัดในกระบวนการหลัก (เสาบาน) เฉพาะในเสาที่ 3 ภารกิจดานการ
บริการและสนับสนุน และเสาที่ 4 ภารกิจดานการบริการวิชาการ แตละหนวยงานที่เกี่ยวของเปนผูกําหนดเปา
หมายในเบื้องตนเพื่อใหผูบริหารคณะพิจารณากําหนดเปาหมายโดยรวมสุดทาย
เปาหมายภาพรวมการดําเนินการตามตัวชี้วัดสําหรับกระบวนการสนับสนุน : ฐานบาน ในปงบประมาณ 2551
ฐานที่ 1 การบริหารจัดการหนวยงาน : 5 KQI 1 KRI
KQI 1.1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนพัฒนาขององคกร
KQI 1.2 จํานวนงานที่ไดรับการปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
KQI 1.3 จํานวนชั่วโมงการฝกอบรมของผูบริหาร / ป
KQI 1.4 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารจัดการ
KQI 1.5 การมีแผนการปรับปรุงระบบงานภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
KRI 1.1 จํานวนครั้งที่มีการรายงานเหตุการณที่ไมปกติที่เกิดจากความบกพรองของการบริหาร
จัดการ
ฐานที่ 2 การบริหารขอมูล สารสนเทศ และความรู
KQI 2.1 งบประมาณดาน IT Hardware : Humanware : Software : งบประมาณทั้งหมด

เปา
≥ 80%
5 งาน
≥ 35 ชั่วโมง
3.75
มี
2

เปา
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
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ฐานที่ 5 การบริหารงบประมาณและการเงิน
KQI 5.1 สัดสวนของงบประมาณ ขอใช : จัดสรร : ใชจริง
KQI 5.2 รอยละงบประมาณ (ยูนิต) ที่ประหยัดได (การใชสาธารณูปโภคเทียบในชวงเดียวกันของ
แตละป)
KRI 5.1 งบบุคลากร / งบดําเนินการทั้งหมด
ฐานที่ 6 การตรวจติดตามการปองกันและรับมือ
KQI 6.1 รอยละของหัวขอการปรับปรุงที่เกิดขึ้นจริงภายหลังการตรวจประเมิน
KQI 6.2 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการและบุคลากร
KQI 6.3 จํานวนครั้งที่มีการตรวจคุณภาพภายใน
KQI 6.4 ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการสนองตอบตอขอรองเรียน
KQI 6.5 จํานวนงานทีไ่ ดรับการปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
KRI 6.1 รอยละประเด็นความเสี่ยงในระดับสูงที่ยังไมไดดําเนินการรับมือ
KRI 6.2 จํานวนผูมีสวนรวมในการตรวจติดตาม ปองกัน รับมือ / จํานวนบุคลากรทั้งหมด
KRI 6.3 จํานวนขอรองเรียน-รองทุกขจากผูรบั บริการ / ป

เปา
160 : 130 :100
≥ 5%
70 / 30 ลานบาท
เปา
100 %
3.75
1 ครั้ง
≤ 2 สัปดาห
5 งาน
0%
90%
≤ 5 ฉบับ

เปาหมายประจําปงบประมาณ 2551 สวนกระบวนการหลัก (เสาบาน) : ภารกิจดานการบริการและสนับสนุน
No.
KQI
Ss1
KQI
Ss2
KQI
Ss3

KQI
Ss4

KQI
Ss5

ตัวชี้วัดคุณภาพ (KQI) และตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
15 KQI
เปา
No.
8 KRI
เปา
80.00% KRI รอยละของผูรับบริการที่ไดรับผล
0%
จํานวนผูรับบริการที่แสดงความ
ประทับใจในบริการ / จํานวนแบบ
Ss1 จากความผิดพลาดของการ
ประเมินทั้งหมด
ใหบริการ
0%
จํานวนครั้งในการเขาเยี่ยมชมดูงานจาก
15
KRI รอยละจํานวนครั้งขอผิดพลาดใน
หนวยงานภายนอก
Ss2 การใหบริการ / จํานวนการ
ใหบริการทั้งหมด
0%
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มี
3.75
KRI รอยละของกรณีปญหา ขอรอง
ตอการใหบริการ
Ss3 เรียน/การรองขอของผูรับบริการที่
ตองแกไขซ้ํา / ปญหาที่ตองแกไข
ทั้งหมด
0%
จํานวนงาน/กิจกรรม ที่มีรอบระยะเวลา 2 งาน
KRI รอยละของกรณีปญหา ขอรอง
ในการใหบริการที่ลดลง
Ss4 เรียน/การรองขอของผูรับบริการที่
ยังไมไดรับการแกไข / ปญหาที่ตอง
แกไขทั้งหมด
ระยะเวลาเฉลี่ยในการตอบสนองตอการ
1
KRI จํานวนครั้งที่ผูรับบริการรองทุกข- ≥ 5 ครั้ง
รองขอ คํารอง ขอเสนอแนะ
สัปดาห Ss5 รองเรียน
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No.
KQI
Ss6
KQI
Ss7
KQI
Ss8
KQI
Ss9
KQI
Ss10
KQI
Ss11
KQI
Ss12
KQI
Ss13
KQI
Ss14
KQI
Ss15

ตัวชี้วัดคุณภาพ (KQI) และตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
15 KQI
เปา
No.
8 KRI
จํานวนงาน/กิจกรรม ที่มีขั้นตอนการ
2 งาน
KRI จํานวนครั้งความบกพรองที่พบจาก
ใหบริการที่ลดลง
Ss6 การสุมตรวจ
KRI จํานวนครั้งที่ไมสามารถใหบริการ
จํานวนขั้นตอนและ/หรือกฎ และ/หรือ 1 เรื่อง
Ss7 ไดตามที่กําหนดไว
ระเบียบที่ปรับปรุงเพื่อเพิ่มคุณภาพการ
ใหบริการ
จํานวนรูปแบบ - ประเภทบริการใหมๆ 1 เรื่อง
KRI จํานวนครั้งที่เกิดการรองเรียนเรื่อง
Ss8 การไมไดรับขอมูลขาวสาร
จํานวนชองทางในการใหบริการ

6
ชองทาง
20%

รอยละการใหบริการ on line / การ
บริการทั้งหมด
รอยละการใหบริการ self-service / การ 80%
บริการทั้งหมด
รอยละการใหบริการ one stop service /
0%
การบริการทั้งหมด
2
จํานวนครั้งและ/หรือชองทาง และ/หรือ
วิธีการใหมในการสื่อสารใหขอมูลแก
ผูรับบริการ
รอยละการลดลงของการใชเอกสารของ 10%
ผูรับบริการ
จํานวนกิจกรรมที่มีการใชเอกสารของ
1
ผูรับบริการลดลง
กิจกรรม

เปา
0
0

0
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เปาหมายประจําปงบประมาณ 2550 สวนกระบวนการหลัก (เสาบาน) : ภารกิจดานการบริการวิชาการ

No.
KQI
Sa1
KQI
Sa2
KQI
Sa3

ตัวชี้วัดคุณภาพ (KQI) และตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
20 KQI
เปา
No.
4 KRI
KRI จํานวนงานบริการฯ ที่มีรายจายเหนือ
40
จํานวนการบริการวิชาการที่แลวเสร็จ
(34-6) / Sa1 รายได/จํานวนโครงการทั้งหมด
(ระดับชาติ-ระดับนานาชาติ) / จํานวน
45
บริการทั้งหมด
100% KRI จํานวนผูรับบริการระดับองคกรที่ไม
จํานวนการบริการที่สนองตอบตอความ
Sa2 กลับ มาใชบริการอีกในชวง 5 ป /
ตองการของสังคมในรอบป / จํานวน
จํานวนทั้งหมด
บริการทั้งหมดในรอบป
15 / 40
KRI จํานวนครั้งที่ถูกรองเรียน และ/หรือ
จํานวนการบริการที่มีความรวมมือกับ
Sa3 ดําเนินคดีทางกฎหมาย / จํานวน
หนวยงาน–องคกรในระดับชาติ / จํานวน
ทั้งหมด
บริการทั้งหมด
จํานวนขอตกลง-ความรวมมือ / ป
15
KRI จํานวนครั้งที่ใหขอมูลทางวิชาการ
Sa4 ผิดพลาด / ป
จํานวนหนวยงานที่มาเยี่ยมชมดูงาน /ป
15

KQI
Sa4
KQI
Sa5
KQI จํานวนรางวัลที่ไดรับ / ป
0
Sa6
KQI ระดับคะแนนจากผลการรับรูเชิงบวก
4.0
Sa7 ของผูรบั บริการ-สังคมที่มีตอหนวยงาน
75%
KQI เปอรเซ็นตการดําเนินการใหบรรลุตาม
Sa8 แผนการสื่อสารการตลาดแบบประสม
ประสาน
KQI คาใชจายตอจํานวนบุคลากรประจํา
140,000
Sa9 (บาท/คน)
KQI รายรับ / ป
13
Sa10
ลานบาท
KQI รายรับตอจํานวนบุคลากรประจํา
400,000
Sa11 (บาท/คน)
KQI จํานวนผูรับบริการ
5,000
Sa12 (จํานวนคน/ป)
KQI จํานวนผูรับบริการที่กลับมาใชบริการซ้ํา / 30%
Sa13 จํานวนทั้งหมด
KQI จํานวนการบริการที่สามารถสงมอบได
100%
Sa14 ตามเงื่อนไขทุกประการ / จํานวนทั้งหมด

เปา
0%

5%

0

0
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No.
KQI
Sa15

ตัวชี้วัดคุณภาพ (KQI) และตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
20 KQI
เปา
No.
4 KRI
1
จํานวนผูรับบริการที่ไดรับประโยชน โดย
มิไดคาดหวังผลกําไร (จํานวนหนวยงาน) หนวยงาน
/ ป
จํานวนบุคลากรภายนอก/องคกร (ที่ดอย
1
โอกาส) ที่ไดรับการพัฒนา/ป
จํานวนโครงการดานศิลปะวัฒนธรรม / ป 25
โครงการ
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มี
4.00
ตอการบริการ
การไดรับการรับรอง
มี

KQI
Sa16
KQI
Sa17
KQI
Sa18
KQI
Sa19
KQI การมีแนวปฏิบัติดานจรรยาบรรณ
Sa20

มี

เปา
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4.4 แผนปฏิบตั ิการพัฒนาและประกันคุณภาพในปงบประมาณ 2551
ภารกิจหลักที่
จะมุงเนนพัฒนาในปงบประมาณ 2551 :

หลักสูตร การเรียนการสอน

ผลลัพธที่คาดหวัง

 หลักสูตรการเรียนการสอน
และบัณฑิต
 การบริการวิชาการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

- การจัดทําหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี - หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาภาษา
เสร็จ
และวัฒนธรรมศึกษา
สมบูรณและไดรับความเห็นชอบจากสภามหา
วิทยาลัย สามารถเปดใชไดในปการศึกษา 2551 (หลักสูตรนานาชาติ)
- จํานวนผูสมัครเรียนใน
หลักสูตรนานาชาติ
- หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีการปรับปรุงและ - จํานวนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ปรับปรุง
พัฒนาใหเปนหลักสูตรตอเนื่องโท-เอก
และพัฒนาเปนหลัก
สูตรตอเนื่องโท-เอก
- ประกันคุณภาพหลักสูตรดวยระบบคุณภาพ CU- - จํานวนหลักสูตรที่ได
รับการตรวจประเมิน
CQA
ตามตัวชี้วัดของ CUCQA

เปา
หมาย

100%

100
คน
5
หลัก
สูตร
3
หลัก
สูตร

นโยบายที่
จะนํามาเปนแนวทาง
ในปงบประมาณ 2551
ผล
ที่ได

1. เปดหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี
2. พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ใหเปนหลักสูตรตอเนื่อง
3. การเปนชุมชนวิชาการที่เขมแข็งและไดรับการยอมรับจากนานาชาติ

แนวทาง/การปฏิบัติการ

ผูรับ
ผิดชอบ

- ประชุมคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรนานา รองคณบดีฝาย
วิชาการ
ชาติอยางตอเนื่อง
- ประสานงานกับภาควิชา/สาขาวิชาที่เกี่ยวของ
เพื่อจัดทํารายวิชาในหลักสูตร
- ประชาสัมพันธหลักสูตรบนเว็บไซต
- รองคณบดี ฝาย
- สนับสนุนการประเมินหลักสูตรระดับ
วิชาการ
บัณฑิตศึกษา
- ภาควิชา/สาขาวิชาดําเนินการปรับปรุงหลัก - คณะกรรมการ
สูตรและพัฒนาเปนหลักสูตรตอเนื่องโท-เอก บริหารหลักสูตร
- ตรวจประเมินหลักสูตรที่ยังไมมีการปรับปรุง - คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
ภายในระยะเวลา 5 ป
หลักสูตร

เดือนตามปงบประมาณ 2551
ต.ค.- ธ.ค.- ก.พ.- เม.ย. มิ.ย.- ส.ค.พ.ย. ม.ค. มี.ค. -พ.ค. ก.ค. ก.ย.

ภารกิจหลักที่
จะมุงเนนพัฒนาในปงบประมาณ 2551 :

ความเขมแข็งทางวิชาการ

ผลลัพธที่คาดหวัง

 หลักสูตรการเรียนการสอน
และบัณฑิต
 ความเขมแข็งทางวิชาการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

- ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศเพื่อ - การประชุมวิชาการ
นานาชาติรวมกับมหา
จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ
วิทยาลัยในตางประเทศ
- สัญญาความรวมมือกับหนวยงานในประเทศทั้ง - ขอตกลงหรือสัญญา
ระดับชาติและนานาชาติ
ความรวมมือกับ
หนวยงานในประเทศ
ทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ
- การวิจัยรวมระหวางสถาบัน
- โครงการวิจัยระหวาง
สถาบัน
- การบริการวิชาการระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น
- โครงการบริการวิชา
การระดับนานาชาติ
เพิ่มขึ้น
- นิสิตเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับ
- จํานวนนิสิตที่เสนอ
นานาชาติเพิ่มขึ้น
ผลงานในที่ประชุม
นานาชาติ

เปา
หมาย

2 ครั้ง

>10
หนวย
งาน

1 โครง
การ
≥ 5%

นโยบายที่
จะนํามาเปนแนวทาง
ในปงบประมาณ 2551
ผล
ที่ได

1. เปดหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี
2. ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ใหเปนหลักสูตรตอเนื่อง
3. การเปนชุมชนวิชาการที่เขมแข็งและไดรับการยอมรับจากนานาชาติ

แนวทาง/การปฏิบัติการ
- สรางเครือขายนักวิชาการทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
- พัฒนาความรวมมือกับองคกรระดับชาติและ
นานาชาติ
- จัดการประชุมระดับชาติและนานาชาติ
- พัฒนาเว็บไซตของคณะและภาควิชาใหมี
เนื้อหาทันสมัย รวมทั้งจัดทําเปนภาษาตาง
ประเทศ
- จัดทําวารสารนานาชาติเพื่อเผยแพรผลงาน
วิชาการของคณาจารยและนิสิต

ผูรับ
ผิดชอบ

เดือนตามปงบประมาณ 2551
ต.ค.- ธ.ค.- ก.พ.- เม.ย. มิ.ย.- ส.ค.พ.ย. ม.ค. มี.ค. -พ.ค. ก.ค. ก.ย.

- รองคณบดีฝาย
วิชาการ
- รองคณบดีฝาย
วิจัย
- รองคณบดีฝาย
วิรัชกิจ
- ผอ. ศูนยบริการ
วิชาการ

≥ 5 คน
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4.5 ความตองการการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและเหตุผลความจําเปน
สิ่งที่ตองการให
สนับสนุน
1. การสรางและพัฒนา
บุคลากรดานการ
ประกันคุณภาพการ
ศึกษา

2. การพัฒนาบุคลากร
เพื่อการปฏิบัติงาน
ประจํา

ปริมาณ

เหตุผลความจําเปน

ผลที่คาดวาจะเกิดขึ้น

อยางนอย คณะอักษรศาสตรมีบุคลากรที่มีความรูและ 1. บุคลากรคณะอักษรศาสตร
ปละ 2 ครั้ง สามารถเปนผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน มีความรูความเขาใจที่ถูก
ตามเกณฑมาตรฐานของสกอ.จํานวนนอย ตองเกี่ยวกับตัวชี้วัดและ
มาก (4 คน) เนื่องดวยสกอ.กําหนดให
เกณฑมาตรฐานของทุก
คณะฯตรวจประเมินคุณภาพภายในทุกป
องคกรที่ใชในการประกัน
ดวยเกณฑนี้ จึงจําเปนที่มหาวิทยาลัยตอง
คุณภาพการศึกษา
จัดการอบรมอยางตอเนื่องเพื่อใหแตละ 2. คณะอักษรศาสตรมี
หนวยงานมีผูตรวจประเมินของตนเอง
บุคลากรที่สามารถเปนผู
อยางเพียงพอ
ตรวจประเมินคุณภาพภาย
ในอยางเพียงพอ
3. บุคลากรคณะอักษรศาสตร
มีทัศนคติที่ดีตอการประกัน
คุณภาพการศึกษา
อยางนอย การจัดการความรูเปนตัวชี้วัดสําคัญในการ 1. บุคลากรไดรับทราบถึงการ
ดําเนินงานในหนวยงาน
ปละ 2 ครั้ง ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ควรใหความรูหรือสนับสนุนใหมีการถาย ตางๆและนําความรูที่ไดรับ
มาประยุกตใชเพื่อพัฒนา
ทอดความรูในภารกิจทุกดานแกกัน เชน
การปฏิบัติภารกิจของตนเอง
ดานการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ เปนตน เปนโอกาสใหเกิด 2. เกิดเครือขายการจัดการ
การเรียนรูรวมกันและแลกเปลี่ยนประสบ ความรูระหวางหนวยงาน
การณแกกัน มหาวิทยาลัยควรเปนผูนําใน ภายในมหาวิทยาลัยและกับ
มหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งเปน
การสรางเครือขายเพื่อการจัดการความรู
ระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและ ตัวชี้วัดคุณภาพในระบบ
การประกันคุณภาพการ
กับมหาวิทยาลัยอื่นอยางเปนรูปธรรมซึ่ง
ศึกษา
หนวยงานตางๆสามารถนําไปอางอิงได

บทที่ 5
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการประกันคุณภาพ
ของคณะอักษรศาสตรและของมหาวิทยาลัย

5.1
5.2
5.3
5.4

ปญหาที่พบจากระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ขอเสนอการปรับปรุง เพิ่มเติม ปรับลด ตัวชี้วัด และเหตุผลประกอบการปรับเปลี่ยน
ขอเสนอการปรับปรุงการตรวจติดตาม
ปญหาและขอเสนอเพื่อการปรับปรุงการดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย
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5.1 ปญหาที่พบจากระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ในการตรวจติดตามคุณภาพภายในประจําป 2550 คณะอักษรศาสตรไดใชวิธีการตรวจแบบ P2 เปนครั้ง
แรก กลาวคือ กรรมการผูตรวจสวนหนึ่งเปนผูท รงคุณวุฒิจากคณะตางๆจํานวน 3 คน ผูทรงคุณวุฒิจากภาย
นอกคณะฯทําหนาที่เปนประธานของแตละกลุม ปญหาที่เกิดขึ้นจากการตรวจคุณภาพดวยวิธีนี้ สรุปโดยรวม
ไดดังนี้
(1) ผูตรวจจากคณะตางๆมีความเขาใจตัวชี้วัดไมตรงกัน
(2) ผูตรวจมีความละเอียดและความเขมงวดตางกัน
(3) ธรรมเนียมปฏิบัติของแตละคณะไมเหมือนกันในการตรวจติดตาม เชน บางคณะกําหนดใหตอง
แสดง SAR ในระดับภาควิชา แตบางคณะไมไดกําหนด
5.2 ขอเสนอการปรับปรุง เพิ่มเติม ปรับลด ตัวชี้วัด และเหตุผลประกอบการปรับเปลี่ยน
(1) ควรทําคําอธิบายประกอบตัวชี้วัดแตละขอใหชัดเจนกวาเดิม ในบางขอ ควรมีเกณฑใหชัดเจน
เพื่อชวยในการวิเคราะห เชน ในฐานที่ 4 การบริหารทรัพยากรบุคคล KQI 4.1 รอยละงบประมาณพัฒนา
บุคลากร / งบประมาณทั้งหมด ในฐานที่ 5 การบริหารงบประมาณและการเงิน KRI 5.1 งบฯบุคลากร / งบฯ
ดําเนินการทั้งหมด ไมสามารถวิเคราะหไดวางบประมาณที่ใชเพื่อบุคลากรมีความเหมาะสมเพียงใดเมื่อเปรียบ
เทียบกับงบประมาณทั้งหมดหรือเมือ่ เปรียบเทียบกับงบฯดําเนินการ เนื่องจากไมทราบวาเกณฑที่เหมาะสมคือ
เทาไร
(2) ควรประมวลขอคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ไดจากคณะตางๆและจัดประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุง
หรือทําความเขาใจรวมกัน
5.3 ขอเสนอการปรับปรุงการตรวจติดตาม
(1) การตรวจติดตามควรดําเนินการเมื่อจบปงบประมาณเพื่อตรวจการดําเนินงานและผลงานในปงบ
ประมาณที่ผานมา ตัวชี้วัดหลายขอเกี่ยวของกับการใชงบประมาณจริง การรายงานเมือ่ สิน้ สุดปงบประมาณ
แลวจะทําใหเห็นภาพการใชงบประมาณจริงของหนวยงาน สามารถวิเคราะหไดวาดําเนินงานตามเปาหมาย
หรือไมและมีพฒ
ั นาการอยางไร
(2) ควรจัดประชุมผูตรวจบางเพื่อประมวลความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ
5.4 ปญหาและขอเสนอเพื่อการปรับปรุงการดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย
(1) ควรจัดอบรมผูต รวจคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะผูตรวจตามตัวชี้วัดของสกอ.
(2) มหาวิทยาลัยไดจัดทําระบบคุณภาพ CU-RQA ออกมา แตไมมีการดําเนินการใดๆเพื่อสนับสนุนการ
ใชระบบดังกลาว ในระดับคณะจึงไมมีความสนใจที่จะนํามาใชอยางเปนรูปธรรม ระบบ CU-QA 84 จึงยังไม
ครอบคลุมทุกภารกิจตามหลักการ มหาวิทยาลัยควรมีความคิดที่ชัดเจนในเรื่องนี้
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ภาคผนวก

y
y
y
y

ประกาศ แตงตั้งคณะกรรมการผูตรวจประกันคุณภาพภายในคณะอักษรศาสตร ประจําป 2550
รายละเอียดขอมูลการรายงานตัวชี้วัดของ 4 เสา 6 ฐาน
การฝกอบรมดานบริหารของผูบริหาร
การปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
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เสาที่ 1 หลักสูตร การเรียนการสอน และบัณฑิต ในปงบประมาณ 2550 คณะอักษรศาสตรไดดําเนินการ
เพื่อประกันคุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน และบัณฑิต ดังนี้
(1) หลักสูตรที่มีแผนการปรับปรุงเนื่องจากไดใชมาครบ 5 ปแลวไดประเมินตนเองตามระบบประกัน
คุณภาพหลักสูตร CU-CQA ซึ่งประกอบดวยปจจัยคุณภาพ 16 ขอ 123 ตัวชีว้ ัด ทั้งหมดจํานวน 6 หลักสูตร ไดแก
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546)
- หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2544)
- หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2544)
- หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2543)
- หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2544)
- หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2544)
(2) ทั้ง 6 หลักสูตรขางตนไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรปรับปรุงเพื่อใชในปการศึกษา 2551
(3) คณะจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตรชุดใหม*
คําสั่ง คณะอักษรศาสตร
ที่ 121/2550
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตรของคณะอักษรศาสตร
-----------------------------------------------------------เพื่อใหการบริหารจัดการประกันคุณภาพหลักสูตรของคณะอักษรศาสตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 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
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12. หัวหนาภาควิชาศิลปการละคร

กรรมการ

13. หัวหนาภาควิชาภาษาศาสตร

กรรมการ

14. หัวหนาภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ

กรรมการ

15. ผูอํานวยการศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ

กรรมการ

16. ผูอํานวยการศูนยไทยศึกษา

กรรมการ

17. ผูอํานวยการศูนยวรรณคดีศึกษา

กรรมการ

18. ประธานบริหารหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา

กรรมการ

19. นางวิภา หอมศิริ

กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2550 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2552
สั่ง ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2550
ลงนาม

ธีระพันธ เหลืองทองคํา
(ศาสตราจารย ดร.ธีระพันธ เหลืองทองคํา)
คณบดีคณะอักษรศาสตร

(* คณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตรชุดแรกไดแตงตั้งขึ้นในปงบประมาณ 2549)

เสาที่ 2 การวิจัย ในปงบประมาณ 2550 คณะอักษรศาสตรยังไมมแี ผนดําเนินการเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการวิจัย อยางไรก็ตาม ฝายประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตรไดติดตอฝายวิจยั ของมหาวิทยาลัยเพื่อขอ
หนังสือ ระบบประกันคุณภาพการวิจัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มาแจกแกทุกภาควิชา สาขาวิชา และศูนย เพื่อ
เผยแพรระบบประกันคุณภาพการวิจัย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ CU-QA 84 แกคณาจารยในคณะ
และสนับสนุนใหใชเปนแนวทางหนึ่งเพื่อประกันคุณภาพการวิจัย
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เสาที่ 3 การใหบริการและการสนับสนุน ขอมูลที่รายงานเปนขอมูลที่ไดจากแบบรายงานตัวชี้วัดของทั้ง 29
หนวยงาน
No.
KQI
Ss1
KQI
Ss2
KQI
Ss3

KQI
Ss4

KQI
Ss5
KQI
Ss6
KQI
Ss7
KQI
Ss8
KQI
Ss9

ตัวชี้วัดคุณภาพ (KQI) และตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
15 KQIs
เปา
ผล
No.
8 KRIs
80.0% 64.80% KRI รอยละของผูรับบริการที่ได
จํานวนผูรับบริการที่แสดงความ
Ss1 รับผลจากความผิดพลาดของ
ประทับใจในบริการ / จํานวนแบบ
การใหบริการ
ประเมินทั้งหมด
จํานวนครั้งในการเขาเยี่ยมชมดูงาน 15 ครั้ง 17 ครั้ง KRI รอยละจํานวนครั้งขอผิด
จากหนวยงานภายนอก
Ss2 พลาดในการใหบริการ /
จํานวนการใหบริการทั้งหมด
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 3.48
4.07
KRI รอยละของกรณีปญหาขอ
ที่มีตอการใหบริการ
Ss3 รองเรียน / การรองขอของ
ผูรับบริการที่ตองแกไขซ้ํา /
ปญหาที่ตองแกไขทั้งหมด
จํานวนงาน / กิจกรรม ที่มีรอบระยะ 2 งาน
4 งาน KRI รอยละของกรณีปญหาขอรอง
เวลาในการใหบริการที่ลดลง
Ss4 เรียน / การรองขอของผูรับ
บริการที่ยังไมไดรับการแกไข
/ ปญหาที่ตองแกไขทั้งหมด
ระยะเวลาเฉลี่ยในการตอบสนองตอ 7 วัน
8.6 วัน KRI จํานวนครั้งที่ผูรับบริการรอง
การรองขอคํารอง ขอเสนอแนะ
Ss5 ทุกข - รองเรียน
จํานวนงาน / กิจกรรม ที่มีขั้นตอน 2 งาน
5 งาน KRI จํานวนครั้งความบกพรองที่
การใหบริการที่ลดลง
Ss6 พบจากการสุมตรวจ
จํานวนขั้นตอน และ/หรือกฎ และ/ 6 เรื่อง 8 เรื่อง KRI จํานวนครั้งที่ไมสามารถให
Ss7 บริการไดตามที่กําหนดไว
หรือระเบียบที่ปรับปรุงเพื่อเพิ่มคุณ
ภาพการใหบริการ
จํานวนรูปแบบ - ประเภทบริการ
2 เรื่อง 5 เรื่อง KRI จํานวนครั้งที่เกิดการรองเรียน
ใหมๆ
Ss8 เรื่องการไมไดรับขอมูลขาว
สาร
จํานวนชองทางในการใหบริการ
6
9
ชองทาง ชองทาง

KQI รอยละการใหบริการ on line / การ
Ss10 บริการทั้งหมด

20%

20%

KQI รอยละการใหบริการ self-service /
Ss11 การบริการทั้งหมด

20%

20%

เปา
0

ผล
0

0

0

0

0

0%

10.7%

5
ครั้ง
0

3
ครั้ง
0

0

0

0

1
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ตัวชี้วัดคุณภาพ (KQI) และตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
No.
15 KQIs
เปา
ผล
No.
8 KRIs
KQI รอยละการใหบริการ one stop
0%
10%
Ss12 service / การบริการทั้งหมด
2
KQI จํานวนครั้งและ/หรือชองทาง และ/
Ss13 หรือวิธีการใหมในการสื่อสารให ชองทาง
ขอมูลแกผูรับบริการ
KQI รอยละการลดลงของการใชเอกสาร 10%
Ss14 ของผูรับบริการ
KQI จํานวนกิจกรรมที่มีการใชเอกสาร
Ss15 ของผูรับบริการลดลง

เปา

ผล

1
ชองทาง
10%

1
4
กิจกรรม กิจกรรม

เสาที่ 4 งานบริการวิชาการ ขอมูลที่รายงานเปนขอมูลที่ไดจากแบบรายงานตัวชี้วัดของทั้ง 29 หนวยงาน
No.
KQI
Sa1
KQI
Sa2
KQI
Sa3

ตัวชี้วัดคุณภาพ (KQI) และตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
20 KQIs
เปา
ผล No.
4 KRIs
42
KRI จํานวนงานบริการฯ ที่มีรายจาย
จํานวนการบริการวิชาการที่แลวเสร็จ 38
(ระดับชาติ-ระดับนานาชาติ)/ จํานวน (33-5) / (36-6) / Sa1 เหนือรายได/จํานวนโครงการ
40
ทั้งหมด
บริการทั้งหมด
48
100% 100% KRI จํานวนผูรับบริการระดับองคกรที่
จํานวนการบริการที่สนองตอบตอ
Sa2 ไมกลับมาใชบริการอีกในชวง 5 ป
ความตองการของสังคมในรอบป /
/ จํานวนทั้งหมด
จํานวนบริการทั้งหมดในรอบป
จํานวนการบริการที่มีความรวมมือกับ 9 / 36 14 / 48 KRI จํานวนครั้งที่ถูกรองเรียน และ/
หรือ Sa3 หรือดําเนินคดีทางกฎหมาย /
หรือ
หนวยงาน–องคกรในระดับชาติ /
25.0% 29.16%
จํานวนบริการทั้งหมด
จํานวนทั้งหมด
จํานวนขอตกลง-ความรวมมือ / ป
15
13 KRI จํานวนครั้งที่ใหขอมูลทางวิชาการ
Sa4 ผิดพลาด / ป
จํานวนหนวยงานที่มาเยี่ยมชมดูงาน / 15
17
ป
จํานวนรางวัลที่ไดรับ / ป
0
0

KQI
Sa4
KQI
Sa5
KQI
Sa6
KQI ระดับคะแนนจากผลการรับรูเชิงบวก
Sa7 ของผูร ับบริการ-สังคมที่มีตอ
หนวยงาน

4.0

4.0

เปา
0

ผล
0

5

5

0

0

0

0
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No.
KQI
Sa8
KQI
Sa9
KQI
Sa10
KQI
Sa11
KQI
Sa12
KQI
Sa13
KQI
Sa14
KQI
Sa15

ตัวชี้วัดคุณภาพ (KQI) และตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
15 KQIs
เปา
ผล No.
8 KRIs
เปอรเซ็นตการดําเนินการใหบรรลุ 80.0% 70.0%
ตามแผนการสื่อสารการตลาดแบบ
ประสมประสาน
คาใชจายตอจํานวนบุคลากรประจํา 135,000 304,386
(บาท / คน)
รายรับ / ป (ยังไมไดหักเงินเดือนและ 2 ลาน 12.3
คาจางบุคลากร)
บาท ลานบาท
รายรับตอจํานวนบุคลากรประจํา
450,000 356,769
(บาท / คน)
จํานวนผูรับบริการ (จํานวนคน / ป) 4,000 6,683
จํานวนผูรับบริการที่กลับมาใชบริการ 30%
ซ้ํา / จํานวนทั้งหมด
จํานวนการบริการที่สามารถสงมอบ 100%
ไดตามเงื่อนไขทุกประการ / จํานวน
ทั้งหมด
จํานวนผูรับบริการที่ไดรับประโยชน 5
โดยมิไดคาดหวังผลกําไร (จํานวน หนวย
งาน
หนวยงาน) / ป
จํานวนบุคลากรภายนอก/องคกร (ที่
1
ดอยโอกาส) ที่ไดรับการพัฒนา /ป
จํานวนโครงการดานศิลปะ
12
วัฒนธรรม / ป
โครงการ
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่ เฉลี่ย
มีตอการบริการ
4.00
การไดรับการรับรอง
มี

KQI
Sa16
KQI
Sa17
KQI
Sa18
KQI
Sa19
KQI การมีแนวปฏิบัติดานจรรยาบรรณ
Sa20

มี

19.71%
99.62%

0

0
24
โครงการ
เฉลี่ย
4.00
มี
มี

เปา

ผล
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จํานวนชั่วโมงการฝกอบรมดานบริหารของผูบริหาร ปงบประมาณ 2550
(เอกสารประกอบตัวชี้วัด KQI 1.3)
ลําดับ
การอบรม
ที่
1 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจคุณภาพภายใน
ภายใตแนวคิด PQRS : Diagnosis & Development
Program (DD Program)” จัดโดยสวนประกันคุณภาพ
สํานักบริหารวิชาการ จุฬาฯ
2 การสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนเรื่อง “การพัฒนา
จัดเก็บขอมูลในระบบประกันคุณภาพรูปแบบใหม” จัด
โดยสํานักงานเลขานุการ คณะอักษรศาสตร วิทยากร
ไดแก ผูชวยอธิการบดี (ผศ. ประเสริฐ อัครประถมพงศ)
3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวางแผนพัฒนา
วิชาการของคณะ” จัดโดยสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย
จุฬาฯ
4 การเสวนาเรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยงของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” จัดโดยสวนประกันคุณภาพ
สํานักบริหารวิชาการ จุฬาฯ
5 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทําแผนพัฒนา
วิชาการของคณะ ครั้งที่ 1” จัดโดยสํานักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย จุฬาฯ
6

7

8

ผูบริหารที่เขา
รับการอบรม
- รองคณบดี
- กรรมการประจําคณะ

- เลขานุการคณะ
- หัวหนาหนวยงาน

-

การประชุมเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาในสถาน ศึกษาระดับอุดมศึกษาของ สกอ.” จัดโดยสวนประกัน คุณภาพ สํานักบริหารวิชาการ จุฬาฯ
การบรรยายพิเศษเรื่อง “ระบบการประกันคุณภาพหลัก สูตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” จัดโดยฝายวิชาการคณะ อักษรศาสตร วิทยากรไดแก รศ. ดร.พรพจน เปยม
สมบูรณ
-

คณบดี
รองคณบดี
หัวหนาภาควิชา
รองคณบดี
หัวหนาหนวยงาน
คณบดี
รองคณบดี
หัวหนาภาควิชา
กรรมการประจําคณะ
รองคณบดี
หัวหนาภาควิชา

รองคณบดี
กรรมการประจําคณะ
หัวหนาภาควิชา
หัวหนาสาขาวิชา
หัวหนางานบริการการ
ศึกษา
การประชุมเรื่อง “การตรวจประเมินรอบที่ 3 ของ สมศ.” - รองคณบดี
จัดโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)

วันที่/เดือน/ป จํานวน
ชั่วโมง
3–4
9
เม.ย. 50

21 – 23
เม.ย. 50

9

12 มิ.ย. 50

4

3 พ.ค. 50

2

8 – 10
ก.ค. 50

17

3 ส.ค. 50

2

9 ส.ค. 50

3

10 ส.ค. 50

7

รวม

53
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การปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปงบประมาณ 2550
(เอกสารประกอบการรายงานตัวชี้วัด KQI 1.2 และ KQI 6.5)
ลําดับที่

1

2
3

4
5

6
7

8

งานที่ไดรับการปรับปรุง

การจัดทําแผนงานและการประเมินผลแผนงานที่ชัดเจน การบันทึกรายงานการประชุม
แบบฟอรมการขอใชบริการ
คูมือการใชงาน
วิธีการใหบริการ
การจดบันทึกเหตุการณที่ไมปกติ
การปรับปรุงฐานขอมูลใหมีขอมูลปจจุบัน
ระบบเอกสาร
-

หนวยงานที่มีการปรับปรุง

ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภูมิศาสตร
ภาควิชาปรัชญา
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภูมิศาสตร
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ศูนยคอมพิวเตอร
งานบริการการศึกษา
งานคลังและพัสดุ
ศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร
งานบริการการศึกษา
หนวยโสตทัศนศึกษา
ศูนยคอมพิวเตอร
ภาควิชาภูมิศาสตร
สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ
ศูนยบริการวิชาการ
ศูนยวรรณคดีศึกษา
ภาควิชาปรัชญา
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ศูนยบริการวิชาการ
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ลําดับที่

งานที่ไดรับการปรับปรุง

9

การกําหนดภาระงานที่ชัดเจน

10

การปรับปรุงเว็บไซต

11

การประชาสัมพันธหนวยงาน

12

การจําหนายผลงานวิชาการที่ตีพิมพและการจัดสง
รายได
การปรับปรุงหองสมุดเฉพาะของหนวยงาน

13

หนวยงานที่มีการปรับปรุง

-

ฝายวิจัย
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน
ศูนยบริการวิชาการ
ภาควิชาศิลปการละคร
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ศูนยไทยศึกษา
ศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ
ศูนยวรรณคดีศึกษา
ศูนยไทยศึกษา
งานบริการการศึกษา
ฝายวิจัย

- สาขาวิชาภาษาญี่ปุน

คณะผูจัดทํารายงานประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร
ปงบประมาณ 2550

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารุณี ปทมะศังข
2. นางพรลภัส เชวงวณิชชา
ออกแบบปกโดย
อาจารย เนณุภา สุภเวชย

รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ
เจาหนาที่งานประกันคุณภาพ

