ปีที ๕ ฉบับที ๑ วันที ๔ มกราคม ๒๕๕๖

ข่าวจากฝ่ ายวิ รชั กิ จ
ฝ่ายวิรชั กิจ ขอเชิญอาจารย์และนิสติ คณะอักษรศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย Vietnam National University of Ho Chi Minh City ประเทศเวียดนาม จํานวน AB คน ในวัน
ศุกร์ที EE มกราคม FGGB เวลา H.JJ-EF.JJ น. ณ ห้อง MJN อาคารมหาจักรีสริ นิ ธร จุดประสงค์ของการมา
เยือน คือ เพือสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง F มหาวิทยาลัยในอาเซียน และสร้างความเป็ นปึ กแผ่นใน
ประชาคมอาเซียน กิจกรรมประกอบด้วย การแนะนํ าสถาบันของทังV สองมหาวิทยาลัย การแสดงและการ
แลกเปลียนทางวัฒนธรรมและกิจกรรมหลากหลายเกียวกับประชาคมอาเซียนระหว่างนิสติ อักษรศาสตร์และ
นักศึกษาเวียดนาม จบลงด้วยการพานักศึกษาเวียดนามเทียวชมคณะอักษรศาสตร์และมหาวิทยาลัยโดย
นิสติ ของคณะ

ข่าวจากภาควิ ชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาเกาหลีได้รว่ มโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศ
ไทย ครังV ที [ ณ ศูนย์เกาหลีศกึ ษา คณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุร ี
เมือวันที EM ธันวาคม FGGG โดย นางสาวนัฐชา ตรีสุน นิสติ คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก
รหัส GFNJEEEFFF ได้รบั รางวัลชมเชย ในการประกวดครังV นีV

๑

ข่าวจากหอพระไตรปิ ฎกนานาชาติ
ขอเชิญฟงั ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด “EGJ ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรม
ราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า” เรือง “การศาสนา (การจัดพิมพ์และเผยแพร่พระไตรปิ ฎกรัชกาลที G)”
โดย อาจารย์แม่ชวี มิ ุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิ ฎกนานาชาติ คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในวันศุ กร์ที EA มกราคม FGGB เวลา EM.JJ–EG.JJ น. ณ ห้อง EJG
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

ข่าวจากฝ่ ายวิ จยั

ฝ่ ายวิจยั คณะอักษรศาสตร์
ขอเชิญเข้าฟงั การเสวนาในโครงการอาศรมวิจยั

เรือง
การพัฒนาโจทย์วิจยั ทางมนุษยศาสตร์แบบทํางานเป็ นกลุ่ม
และการพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ
โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์
และ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุภคั วดี อมาตยกุล
วันพฤหัสบดีท ี EJ มกราคม FGGB
เวลา EE.MJ–EM.MJ น.
ณ ห้อง [JA อาคารบรมราชกุมารี
๒

รายการอักษรพาที เดือนมกราคม FGGB ทางสถานีวทิ ยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลืน EJE.G MHz
เวลา JA.MJ–JA.GG น.
เสาร์ที G ม.ค. GG
"ประชุ มวิช าการด้านมนุ ษ ยศาสตร์ระดับปริญ ญาตรี คณะอัก ษรศาสตร์
จุฬาฯ ครังV ที E ตอนที E"
วิทยากร นส.นพวรรณ เลิศธารากุล
ผูด้ าํ เนินรายการ นส.มนสิชา เอกปิยะพรชัย
เสาร์ที EF ม.ค. GG
"ประจักษ์พระคุณ" ศาสตราจารย์กติ ติคุณ สุทธิลกั ษณ์ อําพันวงศ์"
วิทยากร ผศ.ดร.พิมพ์ราํ ไพ เปรมสมิทธ์
ผูด้ าํ เนินรายการ ผศ.ดร.สมศักดิ k ศรีบริสุทธิ kสกุล และ
อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์
เสาร์ที EH ม.ค. GG
"เรารู.้ ...คุณอยากเข้าอักษรฯอินเตอร์ (บาแล็ค)"
วิทยากร รศ.สุรภีพรรณ ฉัตรภรณ์
นายภัทรพล กมลศิลป์ และ
นส.ปณิดา ศรีธรากุล
ผูด้ าํ เนินรายการ ผศ.ศุภกาญจน์ เอียมหฤท
เสาร์ที FB ม.ค. GG
"ประชุ มวิช าการด้านมนุ ษ ยศาสตร์ระดับปริญ ญาตรี คณะอัก ษรศาสตร์
จุฬาฯ ครังV ที E ตอนที F"
วิทยากร นส.นพวรรณ เลิศธารากุล
ผูด้ าํ เนินรายการ นส.มนสิชา เอกปิยะพรชัย

๓

ข่าวจากฝ่ ายประกันคุณภาพ
สื บเนืองจากทีได้ ลงผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ
ในเทวาลัย ฉบับที "# วันที $ ธันวาคม
พบว่ าฝ่ ายวิชาการมีการรายงานผลการดําเนินงานคลาดเคลือน จึงขอแก้ ไขผลการดําเนินงานของฝ่ ายวิชาการ ดังนี.

เดิม
นโยบาย/กิจกรรม
1 พัฒนาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต และ
ดุษฎีบณ
ั ฑิตทุกหลักสูตรเป็ นแบบเน้นผลการ
เรี ยนรู ้ให้เสร็ จภายในปี การศึกษา 2554

แผน
ต.ค.54ก.พ.55
มิ.ย.55ก.ค.55

ผล
ต.ค.54ก.พ.55
มิ.ย.55ก.ค.55

2 พัฒนาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตเป็ นแบบ
เน้นผลการเรี ยนรู ้ให้เสร็ จภายในปี การศึกษา
2555

ตลอดปี

ตลอดปี

3 ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรตาม
มาตรฐาน CU-CQA อย่างต่อเนื2อง
4 ดําเนินการหลักสูตรเกียรตินิยมอย่างต่อเนื2อง

พ.ค.55มิ.ย.55
ตลอดปี

พ.ค.55มิ.ย.55
ตลอดปี

5 ส่งเสริ มให้พฒั นาหลักสูตรระดับปริ ญญาโทและ
เอกให้เป็ นหลักสูตรต่อเนื2อง

ต.ค.54พ.ย.54

ต.ค.54พ.ย.54

6 ส่งเสริ มให้พฒั นาหลักสูตรปริ ญญาตรี และโทให้
เป็ นหลักสูตรต่อเนื2อง

ต.ค.54พ.ย.54

ไม่ได้
ดําเนินการ

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
ที2ได้รับการพัฒนาหลักสูตรเป็ นแบบเน้นผลการเรี ยนรู ้ ปี
การศึกษา 2554 รายละเอียดดังนี4
1. ดําเนินการแล้ว จํานวน 26 หลักสูตร (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ)
2. อยูร่ ะหว่างดําเนินการ จํานวน 3 หลักสูตร
2.1 หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา พุทธ
ศาสน์ศึกษา
2.3 หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวรรณดี
และวรรณคดีเปรี ยบเทียบ
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตที2ได้รับการพัฒนาหลักสูตร
เป็ นแบบเน้นผลการเรี ยนรู ้ ปี การศึกษา 2555 อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการ 2 หลักสูตร รายละเอียดดังนี41. หลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิต2. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา ภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาควิชา/สาขาวิชาได้ดาํ เนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
ตามมาตรฐาน CU-CQA จํานวน 27 หลักสูตร
ในปี การศึกษา 2555 นิสิตที2เข้าศึกษาในโปรแกรมเกียรติ
นิยม มีจาํ นวน 10 คน เป็ นนิสิตรุ่ นที2 8 รวมนิสิตโปรแกรม
เกียรตินิยมรุ่ นที2 6 - รุ่ นที2 8 จํานวนทั4งหมด 25 คน และ
นิสิตรุ่ นที2 5 จํานวน 5 คน ได้สาํ เร็ จการศึกษาในภาคปลาย
ปี การศึกษา 2554 รายละเอียดตามเอกสารที2แนบมาพร้อมนี4
ฝ่ ายวิชาการส่งเสริ มให้ภาควิชา/สาขาวิชาพัฒนาหลักสูตร
ระดับปริ ญญาโทและเอกให้เป็ นหลักสูตรต่อเนื2อง จํานวน 1
หลักสูตร คือหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
ไม่ได้ดาํ เนินการ

๔

นโยบาย/กิจกรรม
7 สนับสนุนให้เพิ2มจํานวนรายวิชาที2ใช้ E-Learning
อย่างต่อเนื2อง

แผน
ตลอดปี

ผล
ตลอดปี

8 ส่งเสริ มให้อาจารย์ผลิตสื2 อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์เพิ2มขึ4นโดยจัดอบรมและให้ทุน
สนับสนุนการผลิต

ตลอดปี

ตลอดปี

9 สนับสนุนให้มีการแลกเปลี2ยนนิสิตนักศึกษากับ
สถาบันในต่างประเทศเพิ2มขึ4น

ตลอดปี

ตลอดปี

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

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

12 จัดกิจกรรมวิชาการที2สอดคล้องกับสภาพสังคม

ตลอดปี

13 จัดกิจกรรมวิชาการที2เสริ มสร้างบรรยากาศความ
เป็ นนานาชาติ
14 ร่ วมมือกับศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์จดั
กิจกรรมส่งเสริ มให้นิสิตและอาจารย์ใช้
ประโยชน์จากศูนย์ฯ เพื2อพัฒนาศักยภาพด้าน
วิชาการอย่างต่อเนื2อง

ส.ค.-55

ไม่ได้
ดําเนินการ
ไม่ได้
ดําเนินการ
ไม่ได้
ดําเนินการ

10 สนับสนุนให้นิสิตส่งผลงานเข้าประกวดใน
ระดับชาติและนานาชาติเพิ2มขึ4น

11 จัดกิจกรรมของหอพระไตรปิ ฎกนานาชาติอย่าง
ต่อเนื2อง

มิ.ย.55,
ส.ค.55

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ฝ่ ายวิชาการสนับสนุนให้ภาควิชา/สาขาวิชาจัดทําสื2 อการสอนใน
รายวิชาที2มีการจัดการเรี ยนการสอนที2ใช้ E-Learning ปี การศึกษา
2554จํานวน 151 รายวิชารายละเอียดดงนี4 ภาคการศึกษาต้น
และภาคการศึกษาปลาย จํานวน 130 รายวิชา ภาคฤดูร้อน
จํานวน 1 รายวิชา และหลักสู ตรนานาชาติ จํานวน 20 รายวิชา

ฝ่ ายวิชาการส่งเสริ มให้อาจารย์ผลิตสื2 อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ทุนสนับสนุนการผลิตสื2 อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 12,000 บาท (หนึ2งหมื2นสองพันบาท
ถ้วน) รายละเอียดดังนี4
1. รายวิชา 2205475 วิธีการวิเคราะห์เชิงพื4นที2
2. รายวิชา 2205334 ภูมิศาสตร์กบั การจัดการทรัพยากร การ
ท่องเที2ยว
3. รายวิชา 2205478 ภูมิศาสตร์ภูมิภาค
4. รายวิชา 2202234 การศึกษาวรรณกรรมอังกฤษเบื4องต้น
ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2554 - ภาคการศึกษาต้น
ปี การศึกษา 2555 มีนิสิตได้รับทุนไปต่างประเทศ/เข้าร่ วม
กิจกรรมระดับนานาชาติ จํานวน 53 คน รายละเอียดตาม
เอกสารที2แนบมาพร้อมนี4
ฝ่ ายวิชาการสนับสนุนให้นิสิตส่งผลงานเข้าประกวดใน
ระดับชาติและนานาชาติ รายละเอียดตามเอกสารที2แนบมา
พร้อมนี4

ปี งบประมาณ 2555 หอพระไตรปิ ฎกนานาชาติ ดําเนินกิจกรรม
ต่างๆ รายละเอียดดังนี4
1. ออกอากาศวิทยุจุฬาฯ รายการต่างๆ ดังนี4 1.1 สยามสติ 1.2
ศาสน์สร้างสุ ข 1.3 หยิบมาถก ยกมาคุย 1.4 เสวนาวันพฤหัสบดี
2. เปิ ดสอนรายวิชา 2200330 พระไตรปิ ฎกกับวิถีชีวติ
3. จัดบรรยายพิเศษให้แก่หน่วยงานต่างๆ และรายวิชาต่างๆ
รายละเอียดตามเอกสารที2แนบมาพร้อมนี4

ไม่ได้ดาํ เนินการ
ไม่ได้ดาํ เนินการ
ไม่ได้ดาํ เนินการ

๕

ใหม่
นโยบาย/กิจกรรม
1 พัฒนาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต และ
ดุษฎีบณ
ั ฑิตทุกหลักสูตรเป็ นแบบเน้นผลการ
เรี ยนรู ้ให้เสร็ จภายในปี การศึกษา 2554

แผน
ต.ค.54ก.พ.55
มิ.ย.55ก.ค.55

ผล
ต.ค.54ก.พ.55
มิ.ย.55ก.ค.55

2 พัฒนาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตเป็ นแบบ
เน้นผลการเรี ยนรู ้ให้เสร็ จภายในปี การศึกษา
2555

ตลอดปี

ตลอดปี

3 ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรตาม
มาตรฐาน CU-CQA อย่างต่อเนื2อง
4 ดําเนินการหลักสูตรเกียรตินิยมอย่างต่อเนื2อง

พ.ค.55มิ.ย.55
ตลอดปี

พ.ค.55มิ.ย.55
ตลอดปี

5 ส่งเสริ มให้พฒั นาหลักสูตรระดับปริ ญญาโทและ
เอกให้เป็ นหลักสูตรต่อเนื2อง

ต.ค.54พ.ย.54

ต.ค.54พ.ย.54

6 ส่งเสริ มให้พฒั นาหลักสูตรปริ ญญาตรี และโทให้
เป็ นหลักสูตรต่อเนื2อง
7 สนับสนุนให้เพิ2มจํานวนรายวิชาที2ใช้ E-Learning
อย่างต่อเนื2อง

ต.ค.54พ.ย.54
ตลอดปี

ตลอดปี
ตลอดปี

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
ที2ได้รับการพัฒนาหลักสูตรเป็ นแบบเน้นผลการเรี ยนรู ้ ปี
การศึกษา 2554 รายละเอียดดังนี4
1. ดําเนินการแล้ว จํานวน 26 หลักสูตร (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ)
2. อยูร่ ะหว่างดําเนินการ จํานวน 3 หลักสูตร
2.1 หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา พุทธ
ศาสน์ศึกษา
2.3 หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวรรณดี
และวรรณคดีเปรี ยบเทียบ
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตที2ได้รับการพัฒนาหลักสูตร
เป็ นแบบเน้นผลการเรี ยนรู ้ ปี การศึกษา 2555 อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการ 2 หลักสูตร รายละเอียดดังนี41. หลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิต2. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา ภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาควิชา/สาขาวิชาได้ดาํ เนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
ตามมาตรฐาน CU-CQA จํานวน 27 หลักสูตร
ในปี การศึกษา 2555 นิสิตที2เข้าศึกษาในโปรแกรมเกียรติ
นิยม มีจาํ นวน 10 คน เป็ นนิสิตรุ่ นที2 8 รวมนิสิตโปรแกรม
เกียรตินิยมรุ่ นที2 6 - รุ่ นที2 8 จํานวนทั4งหมด 25 คน และ
นิสิตรุ่ นที2 5 จํานวน 5 คน ได้สาํ เร็ จการศึกษาในภาคปลาย
ปี การศึกษา 2554 รายละเอียดตามเอกสารที2แนบมาพร้อมนี4
ฝ่ ายวิชาการส่งเสริ มให้ภาควิชา/สาขาวิชาพัฒนาหลักสูตร
ระดับปริ ญญาโทและเอกให้เป็ นหลักสูตรต่อเนื2อง จํานวน 1
หลักสูตร คือหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
ฝ่ ายวิชาการส่งเสริ มให้ภาควิชา/สาขาวิชาพัฒนาหลักสูตร
ปริ ญญาตรี และโทให้เป็ นหลักสูตรต่อเนื2องตลอดปี
ฝ่ ายวิชาการสนับสนุนให้ภาควิชา/สาขาวิชาจัดทําสื2 อการสอนใน
รายวิชาที2มีการจัดการเรี ยนการสอนที2ใช้ E-Learning ปี การศึกษา
2554จํานวน 151 รายวิชารายละเอียดดงนี4 ภาคการศึกษาต้น
และภาคการศึกษาปลาย จํานวน 130 รายวิชา ภาคฤดูร้อน
จํานวน 1 รายวิชา และหลักสู ตรนานาชาติ จํานวน 20 รายวิชา

๖

นโยบาย/กิจกรรม
8 ส่งเสริ มให้อาจารย์ผลิตสื2 อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์เพิ2มขึ4นโดยจัดอบรมและให้ทุน
สนับสนุนการผลิต

แผน
ตลอดปี

ผล
ตลอดปี

9 สนับสนุนให้มีการแลกเปลี2ยนนิสิตนักศึกษากับ
สถาบันในต่างประเทศเพิ2มขึ4น

ตลอดปี

ตลอดปี

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

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

12 จัดกิจกรรมวิชาการที2สอดคล้องกับสภาพสังคม

ตลอดปี

13 จัดกิจกรรมวิชาการที2เสริ มสร้างบรรยากาศความ
เป็ นนานาชาติ
14 ร่ วมมือกับศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์จดั
กิจกรรมส่งเสริ มให้นิสิตและอาจารย์ใช้
ประโยชน์จากศูนย์ฯ เพื2อพัฒนาศักยภาพด้าน
วิชาการอย่างต่อเนื2อง

ส.ค.-55

ไม่ได้
ดําเนินการ
ไม่ได้
ดําเนินการ
ไม่ได้
ดําเนินการ

10 สนับสนุนให้นิสิตส่งผลงานเข้าประกวดใน
ระดับชาติและนานาชาติเพิ2มขึ4น

11 จัดกิจกรรมของหอพระไตรปิ ฎกนานาชาติอย่าง
ต่อเนื2อง

มิ.ย.55,
ส.ค.55

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ฝ่ ายวิชาการส่งเสริ มให้อาจารย์ผลิตสื2 อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ทุนสนับสนุนการผลิตสื2 อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 12,000 บาท (หนึ2งหมื2นสองพันบาท
ถ้วน) รายละเอียดดังนี4
1. รายวิชา 2205475 วิธีการวิเคราะห์เชิงพื4นที2
2. รายวิชา 2205334 ภูมิศาสตร์กบั การจัดการทรัพยากร การ
ท่องเที2ยว
3. รายวิชา 2205478 ภูมิศาสตร์ภูมิภาค
4. รายวิชา 2202234 การศึกษาวรรณกรรมอังกฤษเบื4องต้น
ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2554 - ภาคการศึกษาต้น
ปี การศึกษา 2555 มีนิสิตได้รับทุนไปต่างประเทศ/เข้าร่ วม
กิจกรรมระดับนานาชาติ จํานวน 53 คน รายละเอียดตาม
เอกสารที2แนบมาพร้อมนี4
ฝ่ ายวิชาการสนับสนุนให้นิสิตส่งผลงานเข้าประกวดใน
ระดับชาติและนานาชาติ รายละเอียดตามเอกสารที2แนบมา
พร้อมนี4

ปี งบประมาณ 2555 หอพระไตรปิ ฎกนานาชาติ ดําเนินกิจกรรม
ต่างๆ รายละเอียดดังนี4
1. ออกอากาศวิทยุจุฬาฯ รายการต่างๆ ดังนี4 1.1 สยามสติ 1.2
ศาสน์สร้างสุ ข 1.3 หยิบมาถก ยกมาคุย 1.4 เสวนาวันพฤหัสบดี
2. เปิ ดสอนรายวิชา 2200330 พระไตรปิ ฎกกับวิถีชีวติ
3. จัดบรรยายพิเศษให้แก่หน่วยงานต่างๆ และรายวิชาต่างๆ
รายละเอียดตามเอกสารที2แนบมาพร้อมนี4

ไม่ได้ดาํ เนินการ
ไม่ได้ดาํ เนินการ
ไม่ได้ดาํ เนินการ

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์ โทร.
E–mail: artspr08@hotmail.com
๗

