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ปีที� ๕    ฉบบัที� ๑   วนัที� ๔ มกราคม ๒๕๕๖ 
 

 

 

ฝ่ายวริชักิจ ขอเชญิอาจารย์และนิสติคณะอกัษรศาสตร์ ร่วมต้อนรบัคณาจารย์และนักศึกษาจาก
มหาวทิยาลยั Vietnam National University of Ho Chi Minh City ประเทศเวยีดนาม จาํนวน AB คน ในวนั
ศุกรท์ี� EE มกราคม FGGB เวลา H.JJ-EF.JJ น. ณ หอ้ง MJN อาคารมหาจกัรสีรินิธร จุดประสงคข์องการมา
เยอืน คอื เพื�อสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่าง F มหาวทิยาลยัในอาเซยีน และสรา้งความเป็นปึกแผ่นใน
ประชาคมอาเซยีน กจิกรรมประกอบด้วย การแนะนําสถาบนัของทั Vงสองมหาวทิยาลยั การแสดงและการ
แลกเปลี�ยนทางวฒันธรรมและกจิกรรมหลากหลายเกี�ยวกบัประชาคมอาเซยีนระหว่างนิสติอกัษรศาสตรแ์ละ
นักศกึษาเวยีดนาม จบลงด้วยการพานักศกึษาเวยีดนามเที�ยวชมคณะอกัษรศาสตรแ์ละมหาวทิยาลยัโดย
นิสติของคณะ  
 
 
 
 
 

ภาควชิาภาษาเกาหลไีดร้ว่มโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหล ีระดบัอุดมศกึษาแห่งประเทศ
ไทย ครั Vงที� [ ณ  ศูนยเ์กาหลศีกึษา คณะมนุษยศาสตร ์และสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยับูรพา จงัหวดัชลบุร ี
เมื�อวนัที� EM ธนัวาคม FGGG โดย นางสาวนัฐชา ตรสีุน  นิสติคณะอกัษรศาสตร ์ภาควชิาภาษาตะวนัออก 
รหสั GFNJEEEFFF ไดร้บัรางวลัชมเชย ในการประกวดครั VงนีV 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัออก 

ข่าวจากฝ่ายวิรชักิจ 
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ขอเชญิฟงัปาฐกถาเสาหลกัของแผ่นดนิ ชุด “EGJ ปี พระราชสมภพ สมเดจ็พระศรสีวรนิทริา บรม
ราชเทว ีพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้” เรื�อง “การศาสนา (การจดัพมิพ์และเผยแพร่พระไตรปิฎกรชักาลที� G)” 
โดย อาจารยแ์ม่ชวีมิุตตยิา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางชา้ง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาต ิคณะอกัษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ในวนัศุกรท์ี� EA มกราคม FGGB  เวลา EM.JJ–EG.JJ น. ณ ห้อง EJG 
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์  
 
 
 

 
 

ฝ่ายวิจยัคณะอกัษรศาสตร ์
 

ขอเชญิเขา้ฟงัการเสวนาในโครงการอาศรมวจิยั 
 

เรื �อง 
การพฒันาโจทยวิ์จยัทางมนุษยศาสตรแ์บบทาํงานเป็นกลุ่ม 

และการพิมพเ์ผยแพร่ระดบัชาติ/นานาชาติ 
 

โดย 
รองศาสตราจารย ์ดร.สวุรรณา สถาอานนัท ์

และ 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สภุคัวด ีอมาตยกุล 

 
วนัพฤหสับดทีี� EJ มกราคม FGGB 

เวลา EE.MJ–EM.MJ น. 
ณ หอ้ง [JA อาคารบรมราชกุมาร ี

 

ข่าวจากหอพระไตรปิฎกนานาชาติ 

ข่าวจากฝ่ายวิจยั 
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� รายการอกัษรพาท ีเดอืนมกราคม FGGB ทางสถานีวทิยุจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั คลื�น EJE.G MHz 
เวลา JA.MJ–JA.GG น. 

เสารท์ี� G ม.ค. GG "ประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ระดบัปรญิญาตร ีคณะอักษรศาสตร ์
จฬุาฯ ครั Vงที� E ตอนที� E"  

วทิยากร นส.นพวรรณ เลศิธารากุล 
ผูด้าํเนินรายการ นส.มนสชิา เอกปิยะพรชยั 

เสารท์ี� EF ม.ค. GG "ประจกัษ์พระคุณ" ศาสตราจารยก์ติตคิุณ สุทธลิกัษณ์ อําพนัวงศ"์ 
วทิยากร ผศ.ดร.พมิพร์าํไพ เปรมสมทิธ ์
ผูด้าํเนินรายการ ผศ.ดร.สมศกัดิ k ศรบีรสิุทธิ kสกุล และ 
อ.ดร.ทรงพนัธ ์ เจมิประยงค ์

เสารท์ี� EH ม.ค. GG "เรารู.้...คุณอยากเขา้อกัษรฯอนิเตอร ์(บาแลค็)" 
วทิยากร รศ.สุรภพีรรณ  ฉตัรภรณ์  
นายภทัรพล กมลศลิป์ และ 
นส.ปณดิา ศรธีรากุล 
ผูด้าํเนินรายการ ผศ.ศุภกาญจน์ เอี�ยมหฤท 

เสารท์ี� FB ม.ค. GG "ประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ระดบัปรญิญาตร ีคณะอักษรศาสตร ์
จฬุาฯ ครั Vงที� E  ตอนที� F" 

วทิยากร นส.นพวรรณ เลศิธารากุล 
ผูด้าํเนินรายการ นส.มนสชิา เอกปิยะพรชยั 
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 สืบเนื�องจากที�ได้ลงผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ ���� ในเทวาลยั ฉบับที� "# วนัที�  $  ธันวาคม  ����  

พบว่าฝ่ายวชิาการมีการรายงานผลการดําเนินงานคลาดเคลื�อน จึงขอแก้ไขผลการดําเนินงานของฝ่ายวชิาการ ดังนี. 
 

เดมิ  
    นโยบาย/กิจกรรม แผน ผล รายละเอียดผลการดาํเนินงาน 
1 พฒันาหลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต และ

ดุษฎีบณัฑิตทุกหลกัสูตรเป็นแบบเนน้ผลการ
เรียนรู้ใหเ้สร็จภายในปีการศึกษา 2554 

ต.ค.54-
ก.พ.55  
มิ.ย.55-
ก.ค.55 

ต.ค.54-
ก.พ.55  
มิ.ย.55-
ก.ค.55 

หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต และหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิต
ที2ไดรั้บการพฒันาหลกัสูตรเป็นแบบเนน้ผลการเรียนรู้  ปี
การศึกษา 2554  รายละเอียดดงันี4   
1.  ดาํเนินการแลว้  จาํนวน 26 หลกัสูตร    (รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบ)  
2.  อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ  จาํนวน 3  หลกัสูตร       
    2.1  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวชิา
วรรณคดีเปรียบเทียบ  
    2.2  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวชิา พทุธ
ศาสน์ศึกษา   
    2.3  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาวรรณดี 
และวรรณคดีเปรียบเทียบ 

2 พฒันาหลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิตเป็นแบบ
เนน้ผลการเรียนรู้ใหเ้สร็จภายในปีการศึกษา 
2555 

ตลอดปี ตลอดปี หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิตที2ไดรั้บการพฒันาหลกัสูตร
เป็นแบบเนน้ผลการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2555 อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ  2  หลกัสูตร  รายละเอียดดงันี41.  หลกัสูตร
อกัษรศาสตรบณัฑิต2.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต  
สาขาวชิา ภาษาและวฒันธรรม (หลกัสูตรนานาชาติ) 

3 ดาํเนินการประกนัคุณภาพหลกัสูตรตาม
มาตรฐาน CU-CQA อยา่งต่อเนื2อง 

พ.ค.55-
มิ.ย.55 

พ.ค.55-
มิ.ย.55 

ภาควชิา/สาขาวชิาไดด้าํเนินการประกนัคุณภาพหลกัสูตร
ตามมาตรฐาน CU-CQA จาํนวน  27  หลกัสูตร   

4 ดาํเนินการหลกัสูตรเกียรตินิยมอยา่งต่อเนื2อง ตลอดปี ตลอดปี ในปีการศึกษา 2555  นิสิตที2เขา้ศึกษาในโปรแกรมเกียรติ
นิยม มีจาํนวน  10 คน  เป็นนิสิตรุ่นที2 8   รวมนิสิตโปรแกรม
เกียรตินิยมรุ่นที2 6 - รุ่นที2 8   จาํนวนทั4งหมด  25  คน  และ
นิสิตรุ่นที2  5  จาํนวน 5  คน ไดส้าํเร็จการศึกษาในภาคปลาย 
ปีการศึกษา 2554  รายละเอียดตามเอกสารที2แนบมาพร้อมนี4   

5 ส่งเสริมใหพ้ฒันาหลกัสูตรระดบัปริญญาโทและ
เอกใหเ้ป็นหลกัสูตรต่อเนื2อง 

ต.ค.54-
พ.ย.54 

ต.ค.54-
พ.ย.54 

ฝ่ายวชิาการส่งเสริมใหภ้าควชิา/สาขาวชิาพฒันาหลกัสูตร
ระดบัปริญญาโทและเอกใหเ้ป็นหลกัสูตรต่อเนื2อง  จาํนวน  1  
หลกัสูตร  คือหลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิตและ
หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาประวติัศาสตร์ 

6 ส่งเสริมใหพ้ฒันาหลกัสูตรปริญญาตรีและโทให้
เป็นหลกัสูตรต่อเนื2อง 

ต.ค.54-
พ.ย.54 

ไม่ได้
ดาํเนินการ 

ไม่ไดด้าํเนินการ 

ข่าวจากฝ่ายประกนัคณุภาพ 
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    นโยบาย/กิจกรรม แผน ผล รายละเอียดผลการดาํเนินงาน 
7 สนบัสนุนใหเ้พิ2มจาํนวนรายวชิาที2ใช ้E-Learning 

อยา่งต่อเนื2อง 
ตลอดปี ตลอดปี ฝ่ายวชิาการสนบัสนุนใหภ้าควชิา/สาขาวชิาจดัทาํสื2อการสอนใน

รายวชิาที2มีการจดัการเรียนการสอนที2ใช ้E-Learning  ปีการศึกษา  
2554จาํนวน 151  รายวชิารายละเอียดดงนี4    ภาคการศึกษาตน้ 
และภาคการศึกษาปลาย  จาํนวน 130  รายวชิา  ภาคฤดูร้อน  

จาํนวน 1 รายวชิา  และหลกัสูตรนานาชาติ จาํนวน  20  รายวชิา  
8 ส่งเสริมใหอ้าจารยผ์ลิตสื2อการสอน

อิเลก็ทรอนิกส์เพิ2มขึ4นโดยจดัอบรมและใหทุ้น
สนบัสนุนการผลิต 

ตลอดปี ตลอดปี ฝ่ายวชิาการส่งเสริมใหอ้าจารยผ์ลิตสื2อการสอน
อิเลก็ทรอนิกส์ โดยใหทุ้นสนบัสนุนการผลิตสื2อการสอน
อิเลก็ทรอนิกส์  จาํนวน 12,000 บาท (หนึ2งหมื2นสองพนับาท
ถว้น) รายละเอียดดงันี4   
1. รายวชิา  2205475  วธีิการวเิคราะห์เชิงพื4นที2  
2. รายวชิา  2205334  ภูมิศาสตร์กบัการจดัการทรัพยากร การ
ท่องเที2ยว  
3. รายวชิา  2205478  ภูมิศาสตร์ภูมิภาค  
4. รายวชิา  2202234  การศึกษาวรรณกรรมองักฤษเบื4องตน้ 

9 สนบัสนุนใหมี้การแลกเปลี2ยนนิสิตนกัศึกษากบั
สถาบนัในต่างประเทศเพิ2มขึ4น 

ตลอดปี ตลอดปี ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  2554  -  ภาคการศึกษาตน้  
ปีการศึกษา  2555   มีนิสิตไดรั้บทุนไปต่างประเทศ/เขา้ร่วม
กิจกรรมระดบันานาชาติ  จาํนวน  53  คน  รายละเอียดตาม
เอกสารที2แนบมาพร้อมนี4  

10 สนบัสนุนใหนิ้สิตส่งผลงานเขา้ประกวดใน
ระดบัชาติและนานาชาติเพิ2มขึ4น 

ต.ค.54-
ม.ค.55 
มี.ค.55, 
พ.ค.55, 
ก.ย.55 

ต.ค.54-
ม.ค.55 
มี.ค.55, 
พ.ค.55, 
ก.ย.55 

ฝ่ายวชิาการสนบัสนุนใหนิ้สิตส่งผลงานเขา้ประกวดใน
ระดบัชาติและนานาชาติ  รายละเอียดตามเอกสารที2แนบมา
พร้อมนี4  

11 จดักิจกรรมของหอพระไตรปิฎกนานาชาติอยา่ง
ต่อเนื2อง 

ตลอดปี ตลอดปี ปีงบประมาณ  2555  หอพระไตรปิฎกนานาชาติ ดาํเนินกิจกรรม
ต่างๆ รายละเอียดดงันี4   
1. ออกอากาศวทิยจุุฬาฯ รายการต่างๆ ดงันี4    1.1 สยามสติ   1.2 
ศาสน์สร้างสุข  1.3 หยบิมาถก ยกมาคุย   1.4 เสวนาวนัพฤหสับดี 
2.  เปิดสอนรายวชิา  2200330  พระไตรปิฎกกบัวถีิชีวติ  
3.  จดับรรยายพิเศษใหแ้ก่หน่วยงานต่างๆ และรายวชิาต่างๆ 
รายละเอียดตามเอกสารที2แนบมาพร้อมนี4  

12 จดักิจกรรมวชิาการที2สอดคลอ้งกบัสภาพสงัคม ตลอดปี ไม่ได้
ดาํเนินการ 

ไม่ไดด้าํเนินการ 

13 จดักิจกรรมวชิาการที2เสริมสร้างบรรยากาศความ
เป็นนานาชาติ 

ส.ค.-55 ไม่ได้
ดาํเนินการ 

ไม่ไดด้าํเนินการ 

14 ร่วมมือกบัศูนยส์ารนิเทศมนุษยศาสตร์จดั
กิจกรรมส่งเสริมใหนิ้สิตและอาจารยใ์ช้
ประโยชนจ์ากศูนยฯ์ เพื2อพฒันาศกัยภาพดา้น
วชิาการอยา่งต่อเนื2อง 

มิ.ย.55, 
 ส.ค.55 

ไม่ได้
ดาํเนินการ 

ไม่ไดด้าํเนินการ 
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ใหม่ 
    นโยบาย/กิจกรรม แผน ผล รายละเอียดผลการดาํเนินงาน 
1 พฒันาหลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต และ

ดุษฎีบณัฑิตทุกหลกัสูตรเป็นแบบเนน้ผลการ
เรียนรู้ใหเ้สร็จภายในปีการศึกษา 2554 

ต.ค.54-
ก.พ.55  
มิ.ย.55-
ก.ค.55 

ต.ค.54-
ก.พ.55  
มิ.ย.55-
ก.ค.55 

หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต และหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิต
ที2ไดรั้บการพฒันาหลกัสูตรเป็นแบบเนน้ผลการเรียนรู้  ปี
การศึกษา 2554  รายละเอียดดงันี4   
1.  ดาํเนินการแลว้  จาํนวน 26 หลกัสูตร    (รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบ)  
2.  อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ  จาํนวน 3  หลกัสูตร       
    2.1  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวชิา
วรรณคดีเปรียบเทียบ  
    2.2  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวชิา พทุธ
ศาสน์ศึกษา   
    2.3  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาวรรณดี 
และวรรณคดีเปรียบเทียบ 

2 พฒันาหลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิตเป็นแบบ
เนน้ผลการเรียนรู้ใหเ้สร็จภายในปีการศึกษา 
2555 

ตลอดปี ตลอดปี หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิตที2ไดรั้บการพฒันาหลกัสูตร
เป็นแบบเนน้ผลการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2555 อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ  2  หลกัสูตร  รายละเอียดดงันี41.  หลกัสูตร
อกัษรศาสตรบณัฑิต2.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต  
สาขาวชิา ภาษาและวฒันธรรม (หลกัสูตรนานาชาติ) 

3 ดาํเนินการประกนัคุณภาพหลกัสูตรตาม
มาตรฐาน CU-CQA อยา่งต่อเนื2อง 

พ.ค.55-
มิ.ย.55 

พ.ค.55-
มิ.ย.55 

ภาควชิา/สาขาวชิาไดด้าํเนินการประกนัคุณภาพหลกัสูตร
ตามมาตรฐาน CU-CQA จาํนวน  27  หลกัสูตร   

4 ดาํเนินการหลกัสูตรเกียรตินิยมอยา่งต่อเนื2อง ตลอดปี ตลอดปี ในปีการศึกษา 2555  นิสิตที2เขา้ศึกษาในโปรแกรมเกียรติ
นิยม มีจาํนวน  10 คน  เป็นนิสิตรุ่นที2 8   รวมนิสิตโปรแกรม
เกียรตินิยมรุ่นที2 6 - รุ่นที2 8   จาํนวนทั4งหมด  25  คน  และ
นิสิตรุ่นที2  5  จาํนวน 5  คน ไดส้าํเร็จการศึกษาในภาคปลาย 
ปีการศึกษา 2554  รายละเอียดตามเอกสารที2แนบมาพร้อมนี4   

5 ส่งเสริมใหพ้ฒันาหลกัสูตรระดบัปริญญาโทและ
เอกใหเ้ป็นหลกัสูตรต่อเนื2อง 

ต.ค.54-
พ.ย.54 

ต.ค.54-
พ.ย.54 

ฝ่ายวชิาการส่งเสริมใหภ้าควชิา/สาขาวชิาพฒันาหลกัสูตร
ระดบัปริญญาโทและเอกใหเ้ป็นหลกัสูตรต่อเนื2อง  จาํนวน  1  
หลกัสูตร  คือหลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิตและ
หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาประวติัศาสตร์ 

6 ส่งเสริมใหพ้ฒันาหลกัสูตรปริญญาตรีและโทให้
เป็นหลกัสูตรต่อเนื2อง 

ต.ค.54-
พ.ย.54 

ตลอดปี ฝ่ายวชิาการส่งเสริมใหภ้าควชิา/สาขาวชิาพฒันาหลกัสูตร
ปริญญาตรีและโทใหเ้ป็นหลกัสูตรต่อเนื2องตลอดปี 

7 สนบัสนุนใหเ้พิ2มจาํนวนรายวชิาที2ใช ้E-Learning 
อยา่งต่อเนื2อง 

ตลอดปี ตลอดปี ฝ่ายวชิาการสนบัสนุนใหภ้าควชิา/สาขาวชิาจดัทาํสื2อการสอนใน
รายวชิาที2มีการจดัการเรียนการสอนที2ใช ้E-Learning  ปีการศึกษา  
2554จาํนวน 151  รายวชิารายละเอียดดงนี4    ภาคการศึกษาตน้ 
และภาคการศึกษาปลาย  จาํนวน 130  รายวชิา  ภาคฤดูร้อน  

จาํนวน 1 รายวชิา  และหลกัสูตรนานาชาติ จาํนวน  20  รายวชิา  



๗ 

 

    นโยบาย/กิจกรรม แผน ผล รายละเอียดผลการดาํเนินงาน 
8 ส่งเสริมใหอ้าจารยผ์ลิตสื2อการสอน

อิเลก็ทรอนิกส์เพิ2มขึ4นโดยจดัอบรมและใหทุ้น
สนบัสนุนการผลิต 

ตลอดปี ตลอดปี ฝ่ายวชิาการส่งเสริมใหอ้าจารยผ์ลิตสื2อการสอน
อิเลก็ทรอนิกส์ โดยใหทุ้นสนบัสนุนการผลิตสื2อการสอน
อิเลก็ทรอนิกส์  จาํนวน 12,000 บาท (หนึ2งหมื2นสองพนับาท
ถว้น) รายละเอียดดงันี4   
1. รายวชิา  2205475  วธีิการวเิคราะห์เชิงพื4นที2  
2. รายวชิา  2205334  ภูมิศาสตร์กบัการจดัการทรัพยากร การ
ท่องเที2ยว  
3. รายวชิา  2205478  ภูมิศาสตร์ภูมิภาค  
4. รายวชิา  2202234  การศึกษาวรรณกรรมองักฤษเบื4องตน้ 

9 สนบัสนุนใหมี้การแลกเปลี2ยนนิสิตนกัศึกษากบั
สถาบนัในต่างประเทศเพิ2มขึ4น 

ตลอดปี ตลอดปี ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  2554  -  ภาคการศึกษาตน้  
ปีการศึกษา  2555   มีนิสิตไดรั้บทุนไปต่างประเทศ/เขา้ร่วม
กิจกรรมระดบันานาชาติ  จาํนวน  53  คน  รายละเอียดตาม
เอกสารที2แนบมาพร้อมนี4  

10 สนบัสนุนใหนิ้สิตส่งผลงานเขา้ประกวดใน
ระดบัชาติและนานาชาติเพิ2มขึ4น 

ต.ค.54-
ม.ค.55 
มี.ค.55, 
พ.ค.55, 
ก.ย.55 

ต.ค.54-
ม.ค.55 
มี.ค.55, 
พ.ค.55, 
ก.ย.55 

ฝ่ายวชิาการสนบัสนุนใหนิ้สิตส่งผลงานเขา้ประกวดใน
ระดบัชาติและนานาชาติ  รายละเอียดตามเอกสารที2แนบมา
พร้อมนี4  

11 จดักิจกรรมของหอพระไตรปิฎกนานาชาติอยา่ง
ต่อเนื2อง 

ตลอดปี ตลอดปี ปีงบประมาณ  2555  หอพระไตรปิฎกนานาชาติ ดาํเนินกิจกรรม
ต่างๆ รายละเอียดดงันี4   
1. ออกอากาศวทิยจุุฬาฯ รายการต่างๆ ดงันี4    1.1 สยามสติ   1.2 
ศาสน์สร้างสุข  1.3 หยบิมาถก ยกมาคุย   1.4 เสวนาวนัพฤหสับดี 
2.  เปิดสอนรายวชิา  2200330  พระไตรปิฎกกบัวถีิชีวติ  
3.  จดับรรยายพิเศษใหแ้ก่หน่วยงานต่างๆ และรายวชิาต่างๆ 
รายละเอียดตามเอกสารที2แนบมาพร้อมนี4  

12 จดักิจกรรมวชิาการที2สอดคลอ้งกบัสภาพสงัคม ตลอดปี ไม่ได้
ดาํเนินการ 

ไม่ไดด้าํเนินการ 

13 จดักิจกรรมวชิาการที2เสริมสร้างบรรยากาศความ
เป็นนานาชาติ 

ส.ค.-55 ไม่ได้
ดาํเนินการ 

ไม่ไดด้าํเนินการ 

14 ร่วมมือกบัศูนยส์ารนิเทศมนุษยศาสตร์จดั
กิจกรรมส่งเสริมใหนิ้สิตและอาจารยใ์ช้
ประโยชนจ์ากศูนยฯ์ เพื2อพฒันาศกัยภาพดา้น
วชิาการอยา่งต่อเนื2อง 

มิ.ย.55, 
 ส.ค.55 

ไม่ได้
ดาํเนินการ 

ไม่ไดด้าํเนินการ 
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