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ข่าวจากภาควิ ชาภาษาศาสตร์

The Department of Linguistics
Faculty of Arts, Chulalongkorn University
Cordially invite you to attend
A special lecture

"Language contact and linguistic diversity in Southeast Asia"
by

James A. Matisoff
Professor of Linguistics, Emeritus
University of California, Berkeley
Friday, December 28, 2012
10.00-12.00 p.m.
Room 707, Borommaratchakumari Building
Please call 02-2184692 for further information

Free admission!!
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ข่าวจากฝ่ ายวิ จยั
วารสารอัก ษรศาสตร์ ปี ที KL ฉบับ ที L มีจํ า หน่ า ยแล้ ว วัน นีU ทีฝ่ า ยวิจ ัย คณะอัก ษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วารสารอัก ษรศาสตร์ ปี ที KL ฉบับ ที L มีรองศาสตราจารย์ ดร.กิงกาญจน์ เทพกาญจนา เป็ น
บรรณาธิการหลัก และอาจารย์ ดร.เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ เป็ นบรรณาธิการประจําฉบับ โดยวารสารฉบับนีU
ประกอบด้วยบทความวิชาการจํานวน h เรือง ดังต่อไปนีU
บทความ
หมายเลข
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เรือง

ผู้เขียน

กรอบมาตรฐานภาษาญีปุน่ (Japanese Language
Standard) ด้านการพูดและการฟงั สําหรับผูเ้ รียนภาษาญีปุน่
เป็ นวิชาเอกในสถาบันอุดมศึกษา: กรณีศกึ ษาของ
จุฬาลงกรณ์
นิราศสุพรรณ: ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของ
สุนทรภู่ในการแต่งโคลงสีสุภาพ
ปจั จัยทางภาษาและวัฒนธรรมทีกําหนดลักษณะการเรียนรู้
ภาษาสเปนของผูเ้ รียนไทย
ระบบคําภาษาไทยในคลังคําในใจของผูเ้ รียนภาษาไทยเป็ น
ภาษาที 2: ศึกษากรณีนกั ศึกษาลาวและนักศึกษาเกาหลี
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้กาลอดีตสมบูรณ์รปู กริยาเดียว
และกาลอดีตไม่สมบูรณ์กบั วลีเกียวกับเวลาในผูเ้ รียนภาษา
สเปนชาวไทย
Influence between Writing and Speech Production and
Perception: Evidence from Thai Vocalic Grapheme
Acquisition by French Learners of Thai L2
The Critics and Art Criticism of Silpa Wattanatham
Column in Siamrath Weekly Newspaper Magazine

กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ
คะตะกิร ิ

ชลดา เรืองรักษ์ลขิ ติ
เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ
วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข
หนึงหทัย แรงผลสัมฤทธิ w

ศุภวัฒน์ ชมชาญ

แจนนิส เอ็ม วงศ์สุรวัฒน์
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วารสารอักษรศาสตร์เป็ นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน รับตีพมิ พ์บทความทางวิชาการด้าน
มนุ ษยศาสตร์ทมีี คุณภาพสูง มีเนืUอหาครอบคลุมประเด็นทางวิชาการทีเกียวข้องกับภาษา ภาษาศาสตร์
วรรณคดีศึก ษา ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา ศิลปการละคร บรรณารักษศาสตร์แ ละสารนิ เทศศึก ษา
ภูมศิ าสตร์ และวัฒนธรรมศึกษา มีวตั ถุ ประสงค์เพือส่งเสริมการค้นคว้าวิจยั ในสายมนุ ษยศาสตร์ โดยเป็ น
พืUนทีสําหรับการอภิปรายแลกเปลียนระหว่างนักวิชาการ และเป็ นช่องทางสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการสู่สาธารณะเพือประโยชน์แก่สงั คมในวงกว้างต่อไป
สอบถามข้อมูลเพิมเติม โทร. €K€•• หรือ E-mail: jofletters@gmail.com

ใคร ทําอะไร ทีไหน
รองศาสตราจารย์สุ ร ภีพ รรณ ฉั ต ราภรณ์ ภาควิช าภาษาอัง กฤษ ได้ ร บั เชิญ เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ
พิจ ารณาคุ ณ ภาพบทความวิช าการของวารสารสงขลานคริน ทร์ ฉบับ สัง คมศาสตร์แ ละมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปตั ตานี
รองศาสตราจารย์สุกญ
ั ญา สุจฉายา ภาควิชาภาษาไทย ได้รบั เชิญจากโครงการทุนวิจยั มหาบัณฑิต
สกว.ด้านมนุ ษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ เป็ นวิทยากรร่วมสนทนาเรือง “ประสบการณ์ในการรับทุนโครงการทุน
วิจยั มหาบัณฑิต สกว.” ในการประชุมปฐมนิเทศผูร้ บั ทุนรุ่นที • ประจําปี งบประมาณ ‡ˆˆ‰ เมือวันเสาร์ที Lˆ
ธันวาคม ‡ˆˆˆ เวลา •.ŠŠ-LŠ.‹Š น. ณ ห้องจรัสเมือง โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์ โทร. €K€€ˆ E–mail: artspr08@hotmail.com
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