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รายการอักษรพาที

วันที่ หัวข้อ วิทยากร ผู้ด�าเนินรายการ

19 พฤศจิกายน 59 การประเมินค่าทางญาณวิทยาของวิกิพิเดีย นายอดิศร  กรอบกระจก ผศ.ดร.ศิรประภา  ชวะนะญาณ

26 พฤศจิกายน 59 Hannah Arendt ผศ.ดร.เกษม  เพ็ญภินันท์ ผศ.ดร.ศริญญา  อรุณขจรศักดิ์

สามารถรบัฟังทางสถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คล่ืน  101.5  MHz
ทุกวันเสารเ์วลา 7.30 - 7.55 น. 

ข่าวจากฝ่ายวิจัย

ผังออกอากาศเดือนพฤศจิกายน

     รอยพระบาทย�่าย�้า จารจา- รกึรอย
เสด็จเยีย่มราษฎรพั์ฒนา ท่ัวแคว้น
พลิกผืนดินไรน่า  ป่าสม-  บูรณ์เอย
ทวยราษฎรร์กัแม่นแม้น  เทิดไท้ปตุิรงค์
      องค์พ่อหลวงเสด็จฟ้า สรวงสวรรค์
ราษฎรค์ร�่าครวญโศกศัลย์ ร�่าไห้
เหมือนเดือนเหมือนตะวัน หยุดส่อง แสงเอย
ขอเทิดพ่อหลวงไว้  เหนือเกล้านิรนัดร์

ขอน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

(สุวรรณา แซ่เฮ้ง ร้อยกรอง) 
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ภาควิชาภาษาไทยขอเชิญชวน “นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ประกวดบทประพันธ์ชิงรางวัล “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” 

ประจ�าปี 2559 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ในฐานะที่ทรงเป็นรัตนกวีของชาติ 

โดยแต่งค�าประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ ความยาว 8  บท ในหัวข้อ “พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส”

ก�าหนดส่งตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.00 น. พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจน

ส่งด้วยตนเองที่ภาควิชาภาษาไทย หรือส่งถึง

หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพ ฯ 10330

(วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดบทประพันธ์นิสิตจุฬาฯ”)

ก�าหนดประกาศผล: วันพฤหัสบดีที่ 8  ธันวาคม 2559 ณ ภาควิชาภาษาไทย

รางวัลที่ 1 เงินสด 5,000 บาท

รางวัลที่ 2 เงินสด 3,000 บาท

รางวัลที่ 3 เงินสด 2,000 บาท

อนึ่ง จะมีการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ ทางเฟซบุ๊ค เพจ “งาน

วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” https://goo.gl/T8VST5

การประกวดบทประพันธ์ชิงรางวัล “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” ประจ�าปี ๒๕๕๙ 

ส�าหรับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวจากภาควิชาภาษาไทย
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เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559  เวลา 9.30-12.30 น. ณ ห้อง 303 อาคารมหาจักรีสิรินธร  ภาควิชาภาษาไทยได้จัดโครงการบรรยายในหัวข้อ

เรื่อง “หลักการเขียนบทวิจารณ์ภาพยนตร์และแนวทางการวิจารณ์” โดยได้เรียนเชิญ ดร.อลงกต ใหม่ด้วง (นามปากกา “กัลปพฤกษ์”) นักวิจารณ์

วรรณกรรมและภาพยนตร์ซึ่งได้รับรางวัลจากกองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณมาเป็นวิทยากร  โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมส่งเสริม

การเรียนการสอนในรายวิชา 2201353 วรรณกรรมวิจารณ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตในรายวิชาวรรณกรรมวิจารณ์ได้ขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับ

การวิจารณ์จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงด้านวรรณกรรมวิจารณ์และการวิจารณ์ภาพยนตร์  เนื่องจากปัจจุบันวรรณกรรม

มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับสื่อแขนงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพยนตร์เป็นอันมาก การบรรยายดังกล่าวเปิดกว้างให้นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

นิสิตต่างมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลภายนอกที่สนใจการวิจารณ์เข้าร่วมฟังบรรยายด้วย อันจะท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นเกี่ยว

กับการวิจารณ์อย่างกว้างขวาง และเป็นการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการผ่านวัฒนธรรมการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ทั้งในรูปแบบมุขปาฐะ

และลายลักษณ์อันเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการสืบไป  มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายทั้งสิ้นประมาณ 70 คน.

โครงการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “หลักการเขียนบทวิจารณ์ภาพยนตร์และแนวทางการวิจารณ์”
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แนะน�าตัวให้เพื่อนๆ รู้จักหน่อยครับ 

ชื่อปาณิสรา  เทียนอ่อน ชื่อเล่น ‘ปุน’ ค่ะ จบปริญญาตรีคณะสังคมศาสตร์  สาขา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโทคณะ
รัฐศาสตร์ ภาควิชาปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จริงๆ ก่อนหน้านี้ปุนเคย
ท�างานในคณะอักษรศาสตร์มาก่อน แต่เป็นหน่วยงานที่มาใช้พื้นที่ของคณะ คือ
โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท�างานร่วม
กับอาจารย์ สุวรรณา สถาอานันท์ และอาจารย์วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ แล้วปุนก็ลา-
ออกไปเพื่อเขียนวิทยานิพนธ์ให้เสร็จ ส�าหรับศูนย์ไทยศึกษาก็เคยได้มีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกันทั้งในแง่ของกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์กับพี่ๆ ที่ศูนย์อยู่บ้าง ได้ข่าวว่าพี่ว ี
ลาออก (นายพรเทพ โตชยางกูร) และเป็นช่วงที่ปุนเขียนวิทยานิพนธ์เสร็จ เหลือแต่
สอบปกป้องวิทยานิพนธ์อย่างเดียว ก็เลยสมัครเข้ามาท�างานที่ศูนย์ไทยศึกษา

สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย มีเกียรติ แซ่จิว

ฅนอักษรฯ
คุณปาณิสรา เทียนอ่อน

นอกจากที่รู้จักกันเพียงผิวเผินแล้ว ผู้เขียนก็ไม่ 

รู้จักตัวตนของเธอคนนี้สักเท่าไหร่ รู้แต่ว่าเธอเป็น

น้องใหม่ประจ�าอยู่ที่ศูนย์ไทยศึกษา รู้แต่ว่าเธอ

ชื่อ ‘ปาณิสรา เทียนอ่อน’ ชื่อเล่น ‘ปุน’ จากการ 

ไถ่ถามเพื่อนฝ่ายบุคคลก่อนท�าสัมภาษณ์ คง

เหมือนที่ใครบางคนเคยกล่าวไว้ การได้ท�าความ

รู้จักกับใครสักคน ก็เหมือนเราได้อ่านหนังสือ

สักเล่ม หนังสือที่นอกจากจะมีเรื่องราวและ 

รายละเอียดต่างๆ แต่ยังแฝงฝังซุกซ่อนตัวตนของ 

ผู้เขียนเอาไว้อย่างเงียบๆ ดังเช่นในบทสัมภาษณ์  

ฅนอักษรฯ ประจ�าฉบับนี้ก็เช่นเดียวกัน ซึ่งจะ

ท�าให้เราได้รู ้จักตัวตนของเธอคนนี้มากยิ่งขึ้นไม่

มากก็น้อย พลิกเปิดหน้าต่อไป แล้วอ่านเรื่องราว

ของเธอกันเลยดีกว่าครับ
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หน้าที่ที่รับผิดชอบในศูนย์ไทยศึกษา

หน้าที่ในศูนย์คือดูแลชีวิตการเรียนของนิสิตปริญญาเอก 
ตั้งแต่การลงทะเบียน จนถึงการสอบวิทยานิพนธ์ หรือแม้แต่ 
บางครั้ง ต้องช่วยดูเรื่องวารสารที่ใช้จบของนิสิต ด้วยความว่า
ไทยศึกษาเป็นหลักสูตรนานาชาติ และเงื่อนไขของปริญญา
เอกต้องตีพิมพ์ลงวารสารเท่านั้น ไม่สามารถใช้การไปเสนอ
ผลงานที่ conference ได้ บางคนก็อยากลงวารสารประเทศ
ตนเอง แต่บางที่มันไม่ได้ยอมรับตาม scopus หรือ ตามTCI ก็
ต้องพยายามหาข้อมูลเพื่ออธิบายถึงความน่าเช่ือถือของวารสา
รนั้นๆ รวมไปถึงการท�าประเมิน CU-CAS กับมคอ.ต่างๆ ของ
ศูนย์ไทยศึกษา

เวลามีปัญหาในการท�างานจัดการแก้ไขอย่างไร

ปุนก็จะพยายามมองว่าปัญหาจริงๆ มันคืออะไร แล้วปัญหา

นั้นจะสามารถแก้ไขได้อย่างไร หรือต้องขอความช่วยเหลือ

และค�าปรึกษาจากใครได้บ้าง ก็จะพยายามเข้าไป เพื่อหา

ทางออกให้กับปัญหานั้นๆ  บางครั้งเราในฐานะคนใหม่ส�าหรับ

ที่นี่ มีบางทีก็ไม่รู้ว่าอะไรต้องท�าอย่างไรบ้าง กระบวนการการ

ท�างานมันมีอะไรบ้าง ก็จะเลือกถามพี่ๆ ที่ศูนย์ ซึ่งทั้งพี่บอย 

(นายสุรพล ศิริมั่นคงสกุล) และพี่แอน (นางวีณา เสลาคุณ) ก็

จะให้ค�าแนะน�าตามเรื่องต่างๆ หรือบางครั้งพี่ๆ ทั้งสองก็จะ

แนะน�าว่าเรื่องนี้ควรต้องถามใคร คือการท�างานเราไม่สามารถ

ท�าได้คนเดียวหรอก การท�างานร่วมกันเป็นทีมที่ช่วยเหลือกัน

เป็นสิ่งที่จ�าเป็นมาก 

บุคคลในคณะที่เราชื่นชมและเป็นแบบอย่างที่ดี

ก็ต้องชมคนในศูนย์สิคะ เพราะเราอยู่กันแค่สามคน เอาเข้า

จริง การท�างานที่ส�าคัญคือ เพื่อนร่วมงานและเจ้านาย ถ้า

เจอเพื่อนร่วมงานขี้เกียจ เห็นแก่ตัว ไม่ช่วยเหลือนี้ไม่อยู่ด้วย 

เด็ดขาด คือรู้สึกดีมากที่เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์นี้ เพราะทั้ง

พี่บอยและพี่แอนก็คอยช่วยเหลือ คือเราไม่เกี่ยงกันว่างาน

นี้งานของใคร ใครช่วยอะไรใครได้ก็จะช่วยๆ กันมากกว่า  

ความมีน�้าใจและความเป็นกันเองของพี่ทั้งสองเป็นสิ่งส�าคัญที่

ท�าให้งานในศูนย์สามารถด�าเนินต่อไปได้  หรือแม้แต่หัวหน้า

งานอย่างอาจารย์วาสนา ก็เอาใจใส่และใส่ใจลูกน้องเป็นอย่าง

ดี ไม่ได้มองว่าฉันเป็นหัวหน้าต้องท�าตามหรือมองผลลัพธ์ของ

งานเป็นส�าคัญ แต่มองถึงกระบวนการการท�างานตามสภาพ

ความเป็นจริง ว่าด�าเนินไปอย่างไร เป็นอย่างไรบ้าง ท�าให้

การท�างานในศูนย์ของพวกเราไม่อึดอัด และใช่ว่าเราจะคุยกัน

แต่เรื่องงานอย่างเดียว เราก็มีเรื่องสนุกสนาน เฮฮา ปรึกษา

ปัญหาชีวิตบ้างเหมือนกับออฟฟิศทั่วๆ ไป แต่มีความใส่ใจและ

ความอบอุ่นเหมือนครอบครัวเล็กๆ ที่มากกว่าออฟฟิศทั่วๆ ไป
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งานอดิเรกอื่นๆ นอกเหนือจากงานประจ�า

นอกจากนัดเพื่อนกินข้าวและเข้าฟิตเนสบ้าง ถ้าว่างปุนชอบอ่าน

นิยายแนวสืบสวนของอกาธา คริสตี้ มันสนุกดี อ่านไป ลุ้นไปว่า

ใครเป็นฆาตกร โดยเฉพาะชุดนักสืบแอร์กูล ปัวโรจะค่อนข้างสนุก

มาก และตอนนี้ก็มีกิจกรรมที่ไม่รู้เรียกเป็นกิจกรรมเสริมได้หรือ

เปล่า ตอนนี้ปุนลงเรียนนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ 

อยากมีความรู้ทางด้านกฎหมายเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง 

คือไหนๆ ก็อยากรู้ก็รู้ให้ลึกซึ้งกันไปเลย สิ่งนี้น่าจะเป็นหลักคิดใน

การท�างานของปุนด้วย คือถ้าจะท�าก็ท�าให้ดีที่สุด

เรื่องราวที่ประทับใจเป็นพิเศษในคณะอักษรฯ

ตั้งแต่ปุนเข้ามาประจ�าที่ศูนย์ไทยศึกษาก็เห็นว่าทางคณะให้ความ

ส�าคัญและความใส่ใจกับตัวบุคลากรมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เห็นได้

จากกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษและการออกก�าลังกาย เป็นต้น 

ปีหน้าคณะอักษรจะครบ 100 ปี มีอะไรอยากฝากถึงคณะบ้าง

ก็ขอให้คณะเป็นเสาหลักของแผ่นดิน เป็นผู้น�าทางวิชาการทาง

ด้านมนุษย์และสังคมศาสตร์อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยังยืน ตลอดจน

รบกวนประชาสัมพันธ์หลักสูตรไทยศึกษา (นานาชาติ)  หลักสูตร

ปริญญาโทและปริญญาเอก รวมถึงหลักสูตร non-degree ด้วย 

นะคะ 
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กิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ครั้งที่ 11 

 "สุ จิ ปุ ลิ กับปัญหาการศึกษาและการวิจัยในปัจจุบัน" 

ของหอพระไตรปิฎกนานาชาติ

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ

หอพระไตรปิฎกนานาชาติขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ครั้งที่ 11 "สุ จิ ปุ ลิ กับปัญหาการศึกษา

และการวิจัยในปัจจุบัน" โดย ศ. ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองค�า ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 

พฤศจิกายน  2559 เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคาร

มหาจุฬาลงกรณ์

ผู้สนใจกรุุณาแจ้งชื่อที่ โทร. 02-218-4916 หรือ tipitaka.chula@gmail.com



10

• รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญจากสถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เป็นผู้ทรง-

คุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 

เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รักสงบ วิจิตรโสภณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญไปเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ Asia-Pacific Corpus Linguistics Conference เรื่อง "Textual Priming of  “nowadays”  in non-native learner and 

native speaker corpora " ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่  20-24 ตุลาคม 2559

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รักสงบ วิจิตรโสภณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญจากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร

บรรยายในการเสวนา Research Talk ในหัวข้อ Corpus linguistics and its contributions to EFL pedagogy ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 

2559 เวลา 12.00 – 13.00 น.

ใคร ท�าอะไร ที่ไหน

ปฏิทินกิจกรรม (เดือนพฤศจิกายน)
วันที่ เวลา กิจกรรม สถานที่

19 พฤศจิกายน 7.30-7.55 [อักษรพาที] การประเมินค่าทางญาณวิทยาของวิกิพิเดีย/ นายอดิศร 

กรอบกระจก (ด�าเนินรายการโดย ผศ.ดร.ศิรประภา  ชวะนะญาณ)

FM 101.5 MHz

21 พฤศจิกายน 13.00-16.00 [ภาควิชาปรัชญา] Christianity and the Deconstruction of 

Western Metaphysics โดย Prof.Tenzan Eaghil

ห้อง 708  

อาคารบรมราชกุมารี

24 พฤศจิกายน 12.00 - 13.00 [หอพระไตรปิฎกนานาชาติ] กิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ครั้งที่ 

11 "สุ จิ ปุ ลิ กับปัญหาการศึกษาและการวิจัยในปัจจุบัน"/ ศ.ดร.ธีระพันธ์ 

เหลืองทองค�า

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ

26 พฤศจิกายน 7.30-7.55 [อักษรพาที] Hannah Arendt/ ผศ.ดร.เกษม  เพ็ญภินันท์ (ด�าเนิน

รายการโดย ผศ.ดร.ศริญญา  อรุณขจรศักดิ์)

FM 101.5 MHz
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Year 8, No. 23: 12 November 2016

News from the International Affairs Section

On November 8, 2016, the Faculty welcomed 
Sirirat Chaunkamnerdkarn, an Arts alumna 
who is now working as manager dealing with 
sponsorships, sponsored programs, and Aus-
tralia awards at La Trobe University.  The 
discussion involved a preliminary consultation 
on how to enliven the MoU between CU and 
La Trobe, especially in the humanities.  Sug-
gestions include student exchanges and short 
summer courses from which students may 
earn credits. 

Established in 1964 and a member of Austra-
lia's Innovative Research Universities (IRU), 
La Trobe University is a well-regarded institute 
in higher education with a particular strength in 
the humanities and the arts. Its main campus 
is located near Melbourne, the second largest 
city in Australia.

Meeting with La Trobe

Date Time (hours) Event Location
19 November 7.30-7.55 [Aksorn Patee or “Arts Talk” Radio Programme] An Epistemic 

Evaluation of Wikipedia/ Mr.Adisorn Krobkrajok (Moderated by 
Assistant Professor Siraprapa Chavanayarn, PhD)

C.U. Radio  
FM 101.5 MHz.

21 November 13.00-16.00 [Department of Philosophy] Christianity and the Deconstruction 
of Western Metaphysics by Prof.Tenzan Eaghil

Room 708, 
Boromrajakumari 

 Building
24 November 12.00 - 13.00 [International Tipitaka Hall] The 11th Life Experience Sharing 

Session: "Listening, Thinking, Asking, and Writing": Dilemma 
in Present Day Research and Education'/ Prof.Theraphan 
Luangthongkum, PhD

The International  
Tipitaka Hall

26 November 7.30-7.55 [Aksorn Patee or “Arts Talk” Radio Programme] Hannah Arendt/ 
Assistant Professor Kasem Phenpinant, PhD (Moderated by 
Assistant Professor Sarinya Arunkajornsak, PhD)

C.U. Radio  
FM 101.5 MHz.

Calendar of Events
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Slovakia–Land of Ideas and Magical Innovation: Home to UFO Spaceship 
and Flying Cars, Birthplace of ESET NOD32 and Inverted Pyramid

News from the Central and Eastern European Section, Centre for European Studies at Chulalongkorn University

Programme
16.00-16.30  Registration and Refreshments ("A Taste of Slovakia": Slovak Snacks will be provided)
16.30-16.40  Welcome Remarks
  Associate Professor Kingkarn Thepkanjana, PhD, Dean of the Faculty of Arts and Director of BALAC
16.40-17.30  “Good Idea Slovakia—Slovakia of Magic & Innovation”
  HE Mr Stanislav Opiela, Ambassador of the Slovak Republic
17.30-17.50  Q&A
17.50-18.00  Closing Remarks
  Assistant Professor Charit Tingsabadh, PhD, Acting Director of the Centre for European Studies

The Centre for European Studies at Chu-
lalongkorn University, in collaboration with 
the Embassy of the Slovak Republic and 
the Bachelor of Arts in Language and Cul-
ture (BALAC) International Programme 
of the Faculty of Arts, Chulalongkorn  
University, cordially invites you to attend 
the opening of the exhibition and special 
lecture on the topic of

Slovakia–Land of Ideas and Magical 
Innovation: Home to UFO Spaceship 
and Flying Cars, Birthplace of ESET 
NOD32 and Inverted Pyramid
by
His Excellency Mr Stanislav Opiela, Am-
bassador of the Slovak Republic to the 
Kingdom of Thailand

Date: Thursday 17 November 2016
Time: 16.00-18.00
Venue: 9th floor, Maha Chakri Sirindhorn 
Building, Faculty of Arts, Chulalongkorn 
University

*This is a public event. Registration is free 
of charge. Walk-in registration is available.
For reservations, please register here: 
https://goo.gl/forms/p9NRt2PKIIJAY57J3 

The Faculty of Arts Public Relations and Internal Communications  
Assistant Professor Dr Siraprapa Chavanayarn –PR Coordinator   

Please send any announcements or information on your current as well as past events to Ms Kankanok Chimsang 
at artspr08@hotmail.com, pr.arts.chulalongkorn@gmail.com  Tel. 662 218 4885


