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ปีที� ๔    ฉบบัที� ๓๙   วนัที� ๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ 
 

 

 

ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยักวางตุ้งเยือนคณะอกัษรศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื�อวนัที� ��  กนัยายน ���� คณะผูบ้รหิารจากมหาวทิยาลยักวางตุ้ง (Guangdong University of 

Business Studies) ประกอบดว้ย A.ศาสตราจารยย์ง เหอหมงิ รองอธกิารบด ี�.ศาสตราจารยห์ลี� ฮ่วนหรง 
ผูอ้ํานวยการ MBA Center L.ศาสตราจารยห์ง หย่ง คณบดคีณะคณิตศาสตรแ์ละวทิยาการคอมพวิเตอร ์   
N.ศาสตราจารย์ล่าย ชิ�ง รองคณบดีคณะสารสนเทศ �.นายเหอ สงเว่ย รองผู้อํานวยการฝ่ายบุคคล           
Q.นางสาวหยาง ฉุน หวัหน้าฝา่ยวริชักจิ มาเยอืนคณะอกัษรศาสตร ์ในโอกาสนีU รองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ 
ฉตัราภรณ์ รองคณบดฝีา่ยวริชักจิ อาจารย ์ดร.ชญัญพร ปรญิญาวุฒชิยั หวัหน้าสาขาวชิาภาษาจนี อาจารย์
อภริด ีเจรญิเสนีย ์อาจารย ์ดร.หทยั เจี�ย และผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุรยี ์ชุนหเรอืงเดช ไดใ้หก้ารต้อนรบั 
ณ หอ้ง �[\ อาคารบรมราชกุมาร ี 

รองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ไดก้ล่าวต้อนรบัและนําเสนอขอ้มลูเกี�ยวกบัประวตัแิละการดําเนินงาน
ของคณะอกัษรศาสตร ์ดว้ย PowerPoint ศาสตราจารยย์ง เหอหมงิ รองอธกิารบด ีไดก้ล่าวขอบคุณในการ
ตอ้นรบัอยา่งอบอุ่น และไดก้ล่าวแนะนําและใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัมหาวทิยาลยักวางตุ้ง คณาจารยจ์ากสาขาวชิา
ภาษาจนีไดใ้หข้อ้มูลเกี�ยวกบัสาขาวชิาและหลกัสูตรของสาขา ต่อจากนั Uน เป็นการแลกเปลี�ยนความคดิเหน็

ข่าวจากฝ่ายวิรชักิจ 
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เพื�อหาช่องทางในการรเิริ�มความร่วมมอืและสรา้งโครงการ และกจิกรรมในการแลกเปลี�ยนทางวชิาการและ
วฒันธรรม ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ อศัววริฬุหการ คณบดคีณะอกัษรศาสตร ์และรองศาสตราจารย ์
ดร.ประพณิ มโนมยัวบิูลย์ ได้จดัเลีUยงอาหารกลางวนัคณะผู้บรหิารจากมหาวทิยาลยักวางตุ้ง ณ โรงแรม
มณเฑยีร และมอบของที�ระลกึของคณะอกัษรศาสตร ์แด่ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยักวางตุง้ 
 
 
 
 

กาํหนดการสมัมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
บณัฑิตศึกษา ภาควิชาประวติัศาสตร ์
ประจาํภาคปลาย ปีการศึกษา -..5 

ห้อง 012 อาคารบรมราชกมุารี 
 

 
วนัจนัทรที์3 3 ธนัวาคม -... 

AL.[[ – AL.N� น. “ก่อนจะเป็น ปตท.”: ประวตัศิาสตรอุ์ตสาหกรรมนํUามนัปิโตเลยีมในประเทศไทย 
ตั Uงแต่ พ.ศ. �N\g ถงึ ���A 
โดย  นายอนรรฆ พทิกัษ์ธานิน 

   ผูว้จิารณ์  รองศาสตราจารย ์ดร.พอพนัธุ ์อุยยานนท ์
1L.N� – 1N.L0 น. อุตสาหกรรมปา่ไมก้บัการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคมของเมอืงแพร ่ 

(พ.ศ. �N�g-��[N) 
   โดย  นางสาวเหมอืนพมิพ ์สุวรรณกาศ 
   ผูว้จิารณ์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชัระ สนิธุประมา 
1N.L0 – 1N.N5 น. พกั กาแฟ-อาหารว่าง 
AN.N� – A�.L[ น. “ผวัเดยีวเมยีเดยีว” ในสงัคมไทยสมยัใหม่จากทศวรรษ �NA[ ถงึทศวรรษ �N\[ 
   โดย  นายสุรเชษ์ฐ สุขลาภกจิ 
   ผูว้จิารณ์  อาจารย ์ดร.นิภาพร รชัตพฒันากุล 
A�.L[ – AQ.A� น. งานนิพนธข์อง ก.ศ.ร.กุหลาบ: ชนชั Uนนําและการสรา้งองคค์วามรูใ้นสยาม 

ตน้ยคุใหม่ 
   โดย  นายบุญพสิฐิ ศรหีงส ์
   ผูว้จิารณ์  รองศาสตราจารยฉ์ลอง สุนทราวาณิชย ์
 
 
 
 
 
 

ข่าวจากภาควิชาประวติัศาสตร ์
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Call for Paper 
On the occasion of the 36th year of its foundation, the Department of Linguistics, Faculty of Arts, 
Chulalongkorn University in collaboration with the ASEAN Studies Center, and the Institute of 
Asian Studies, Chulalongkorn University, as well as the National Institute of Japanese Language 
and Linguistics (NINJAL), Japan, cordially invite scholars working on Southeast Asian linguistics to 
join us at the 23rd Annual Meeting of the Southeast Asian Linguistics Society (SEALS23) in 
Bangkok, Thailand. This meeting provides a forum to share both research findings and ideas on 
the languages and linguistics of Southeast Asia, including the Austroasiatic, Austronesian, Hmong- 
Mien, Tibeto-Burman and Tai-Kadai language families.  
 
Abstracts are invited for papers on any areas related to Southeast Asian Languages including but 
not exclusively:  

• Phonetics and phonology  
• Grammatical system  
• Genetic and areal relationships  
• Historical and comparative studies  
• Semantic, pragmatic and discourse analysis  
• Sociolinguistic study  
• Psycholinguistic, neuro-linguistic, and cognitive study  
• Language and culture/thought  
• Language documentation    

 
Date and venue  
May 29-31, 2013 at the Faculty of Arts, Chulalongkorn University Bangkok, Thailand  
 
Abstract submission  
Please send your abstract of no more than 500 words plus examples and references via Easychair 
(link available on the conference website). If special fonts or characters are required, please use 
Unicode. Presentations will be allotted 20 minutes for presentation plus 10 minutes for discussion.  
 
Important dates  
Abstract submission deadline: Jan 4, 2013   
Notification of acceptance: Feb 15, 2013  

ข่าวจากภาควิชาภาษาศาสตร ์
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Contact  
For inquiries, please contact Pittayawat (Joe) Pittayaporn at sealsxxiii@gmail.com.  
 
Special panel  
Proposals for special panels on any topics relating to linguistic diversity in Southeast Asia are 
welcome. Please send a brief description together with a preliminary list of speakers to 
sealsxxiii@gmail.com by Jan 31, 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สืบเนื�องจากกิจกรรมแลกเปลี�ยนวัฒนธรรมซึ�งภาควิชาภาษาอังกฤษจัดให้กับนักศึกษาจาก

มหาวทิยาลยัต่างๆ ในกลุ่ม ASEAN Youth Friendship Network ของประเทศอนิโดนีเซยี ในปี ���N ที�ผ่าน
มา ทาง ASEAN Youth Friendship Network จงึไดม้อบทุน Inter-cultural Learning and Friendship 
Program #4 ใหแ้ก่นิสติคณะอกัษรศาสตรท์ี�ไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมดงักล่าว จาํนวน � ทุน ซึ�งนิสติคณะอกัษร
ศาสตร ์ปี N จาํนวน � คนที�ได้รบัทุนคอื นายดนิ บวัแดง และ นางสาวสุทธณิี เทพพนัธกุ์ลงาม โดยทั Uงสอง
จะไปแลกเปลี�ยนวฒันธรรมกบันักศกึษาอนิโดนีเซยี ณ Universitas Gadjah Madah เมอืงยอกยาการต์า 
ประเทศอินโดนีเซยี เป็นระยะเวลา \ วนั ตั Uงแต่วนัที� �A-�\ ตุลาคม ���� ทั UงนีU นิสิตทั Uงสองคนรวมถึง
นักศกึษาจากมหาวทิยาลยัอื�นๆ ในประเทศไทยที�เขา้ร่วมโครงการนีUจะไดศ้กึษาเรื�องต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั
วฒันธรรมอนิโดนีเซยี เช่น ภาษา การรอ้งรํา การละเล่นพืUนเมอืง เป็นต้น และจะได้แลกเปลี�ยนวฒันธรรม
ไทยกบันักศกึษาชาวอนิโดนีเซยีที�มาเขา้ร่วมกจิกรรมดว้ย อกีทั Uงยงัไดม้โีอกาสไปเยี�ยมเยยีนสถานที�สําคญั
ของเมอืงยอกยาการต์า คอืพุทธสถานบุโรพุทโธ และวหิารปรมับานนั 

 
� นางสาวอภสิรา คหูาสุวรรณ นิสติระดบัปรญิญาตร ีสงักดัภาควชิาภาษาองักฤษ ไดร้บัการตอบรบัใหเ้ขา้

รว่มโครงการนิสติแลกเปลี�ยน ณ University of Hawai‘i ประเทศสหรฐัอเมรกิา ตั Uงแต่เดอืนมกราคมถงึเดอืน

พฤษภาคม ���Q 

 
 

 

 

ข่าวจากภาควิชาภาษาองักฤษ 
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ภาควิชาปรชัญา คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ขอเชิญร่วมสมัมนาปฎิบติัการโดย 

Prof. David Miller 
(Emeritus Reader) 

University of Warwick 
สมัมนาปฏิบติัการเรื3อง Critical Thinking 

สถานที�: หอ้ง 708 อาคารบรมราชกุมาร ีคณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
7 ธนัวาคม 2555 เวลา 13.00 – 16.00 
หวัขอ้เรื�อง “The Purpose of Argument" 
 
21 ธนัวาคม 2555 เวลา 13.00 – 16.00 
หวัขอ้เรื�อง "Why Critical Thinking Should Be Concerned with the Criticism of 
Conclusions, Rather Than Criticisms of Arguments" 
 
4 มกราคม 2556 เวลา 13.00 – 16.00 
หวัขอ้เรื�อง "The So-Called Assumption Hunting” 
 
*ผูท้ี�ตอ้งการเขา้ร่วมสมัมนาปฎบิตักิาร กรุณาลงทะเบยีนภายในวนัที� 30 พฤศจกิายน 2555 โดยสง่อเีมลม์าที� 
อ.ดร.กนิษฐ ์ศริจินัทร ์Kanit.m@chula.ac.th ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายแต่อย่างใด 
 
ขอเชญิฟงัรายการบรรยายพเิศษ จดัโดยภาคปรชัญาและศาสนา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
28 ธนัวาคม 2555 เวลา 14.00 – 16.00 
หวัข้อเรื3อง "Popper's Arguments against Historicism" 
สถานที�: คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์
 
David Miller เป็นนกัปรชัญาผูเ้ชี�ยวชาญทางปรชัญาวทิยาศาสตร ์ตรรกวทิยา โดยเฉพาะทฤษฎคีวามน่าจะเป็น และยงัเป็น 
หนึ�งในผูช้่วยวจิยัคนสาํคญัของ Karl Popper (1902-1994) นักปรชัญาวทิยาศาสตร์ ผูเ้ป็นที�รูจ้กักนัดที่านหนึ�งในโลก
ปรชัญาร่วมสมยั 
David Miller มชีื�อเสยีงจากการคน้พบขอ้บกพร่องที�สาํคญัเกี�ยวกบัทฤษฎ ีverisimilitude (หรอื truthlikeness) ของ Karl 
Popper และเป็นผูห้นึ�งที�สนบัสนุนแนวปรชัญา “Critical Rationalism” ของ Karl Popper 
David Miller จบการศกึษาจาก University of Cambridge และ London School of Economics และเป็นอาจารยป์ระจาํภาค 
วชิาปรชัญา University of Warwick ตั Uงแต่ปี 2512 จนกระทั �งเกษยีณอายุในปี 2550 นอกจากนีUยงัเดนิทางไปบรรยาย 
พเิศษที�ประเทศอารเ์จนตนิา บราซลิ แมกซโิก โคลอมเบยี สหรฐัอเมรกิา อนิเดยี อติาล ีฮงัการ ี
 

ข่าวจากภาควิชาปรชัญา 
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����  รองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควชิาภาษาองักฤษ ได้รบัเชญิจากวทิยาลยันานาชาต ิ
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ เป็นกรรมการปรบัปรุงและวิพากย์หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารธุรกจิ (IBEC) หลกัสตูรนานาชาต ิปีการศกึษา ���Q 
 
����  รองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควชิาภาษาองักฤษ ได้รบัเชญิจากวทิยาลยันานาชาต ิ
มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์เป็นกรรมการวพิากยห์ลกัสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ
เพื�อการอาชพี (หลกัสตูรนานาชาต)ิ ปีการศกึษา ���Q 
 
����  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควชิาภาษาองักฤษ ได้รบัเชญิจากสถาบนับณัฑติ 

พฒันบรหิารศาสตร์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณาบทความวชิาการทางด้านภาษาและการสื�อสาร 

สาํหรบัการจดังานสมัมนาทางวชิาการประจาํปี ���Q ของสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

����  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.มนธริา ราโท ภาควชิาภาษาตะวนัออก ได้รบัเชญิจากสํานักข่าวกรอง
แห่งชาต ิเป็นวทิยากรบรรยายเพื�อเสรมิสรา้งความรูใ้หแ้ก่เจา้หน้าที�ซึ�งรบัผดิชอบงานวเิคราะหว์จิยัเกี�ยวกบั
ประเทศเพื�อนบ้านในหวัขอ้ “ไทยในมุมมองของเวยีดนามและกมัพูชา” ณ สํานักข่าวกรองแห่งชาต ิในวนั
องัคารที� �� พฤศจกิายน ���� ระหว่างเวลา [g.L[–A�.[[ น. 
 
���� อาจารย ์ดร.ภาวรรณ เรอืงศลิป์ ภาควชิาประวตัศิาสตร ์ไดร้บัเชญิจากโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบุร ีเป็น
วทิยากรบรรยายหวัขอ้ “การรวมกลุ่มอาเซยีนในสายตานกัประวตัศิาสตร”์ ในกจิกรรมวนัวชิาการหวัขอ้ ACT 
ASEAN Knowledge Fair ในวนัที� 29 พฤศจกิายน 2555 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หอ้งประชุมมงฟอรต์ 
อาคารหอประชุมหลุยส ์มาร ีเดอ มงฟอรต์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประชาสมัพนัธค์ณะอกัษรศาสตร ์
สง่ขา่วประชาสมัพนัธไ์ดท้ี�  นางกญัญก์นก สิงหฤกษ ์  โทร. \N\\�   E–mail: artspr08@hotmail.com 

ใคร ทาํอะไร ที3ไหน 
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ฝา่ยวจิยั คณะอกัษรศาสตร ์

ขอเชญิอาจารยค์ณะอกัษรศาสตรท์ุกท่านเขา้รว่มเสวนาอาศรมวจิยั 

หัวข้อ แนวทางการเขยีนข้อเสนอโครงการวจิัย 

วทิยากร : 
     -  รศ.ดร.วโิรจน์  อรุณมานะกุล 

  วนัพฤหสับดีท่ี  29 พฤศจิกายน 2555   
เวลา 12.00 – 13.30 น. 

หอ้ง 707 ณ อาคารบรมราชกมุารี คณะอกัษรศาสตร์ 

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

      ใบตอบรับเข้าร่วมเสวนาอาศรมวจิัย 
      “แนวทางการเขยีนข้อเสนอโครงการวจิัย” 

 

   ช่ือ – นามสกลุ ........................................................................................................................................ 
   หน่วยงาน / ภาควชิา ............................................................................................................................... 
   เบอร์โทรศพัท ์............................................................................................... ………………………… 
   E-mail .................................................................................................................................................. 
 

   กรุณาส่งคืน: ฝ่ายวจิยั หอ้ง 105 อาคารมหาวชิราวธุ   ภายในวนัองัคารท่ี 27 พฤศจิกายน 2555 

ข่าวจากฝ่ายวิจยั 


