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ปีที� ๗    ฉบบัที� ๓   วนัที� ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
ความร่วมมือกบั University of Coimbra 
 
 
 
 
 
 
 เมื�อวนัที� �� มกราคม ���� Prof. Joaquim Ramos de Carvalho, Vice President for Foreign 
Affairs และ Prof. José Pedro Paiva, Dean, Faculty of Arts and Humanities มหาวทิยาลยั University 
of Coimbra ประเทศโปรตุเกส ไดม้าเยอืนคณะอกัษรศาสตร ์รองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ รอง
คณบดฝี่ายวริชักิจ อาจารย ์ดร.เพญ็พสิาข์ ศรวีรนารถ อาจารย์ภาควชิาภาษาตะวนัตก สาขาวชิาภาษา
สเปน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พทิยาวฒัน์ พทิยาภรณ์ อาจารยภ์าควชิาภาษาศาสตร ์และอาจารย ์ดร.ตุลย ์
อศิรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์ภาควชิาประวตัิศาสตร์ ได้ต้อนรบัและประชุมร่วมกนัเพื�อหาแนวทางความ
รว่มมอืดา้นการแลกเปลี�ยนนิสติและอาจารย ์และการทาํวจิยั 

ในเบืaองต้นสรุปได้ว่า นักศกึษาจาก University of Coimbra สามารถมาเป็นนิสติแลกเปลี�ยนใน
หลกัสูตร BALAC ส่วนนิสติอกัษรศาสตรท์ั aงในหลกัสูตรไทยและหลกัสูตรนานาชาต ิสามารถไปเรยีนภาษา
โปรตุเกสในภาคฤดูรอ้น และสามารถเทยีบโอนหน่วยกติได ้โดยมหาวทิยาลยั University of Coimbra จะ
ช่วยลดค่าใชจ้า่ยในส่วนของค่าอาหารและค่าที�พกัใหแ้ก่นิสติอกัษรศาสตร ์

ในขณะนีa จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และมหาวทิยาลยั University of Coimbra ม ีMemorandum of 
Understanding  (MOU) รองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ จงึเสนอให้ทํา Student Exchange 
Agreement ระหว่างมหาวทิยาลยั เพื�อใชใ้นการแลกเปลี�ยนนิสติระหว่างทั aงสองมหาวทิยาลยั 

 
 

ข่าวจากฝ่ายวิรชักิจ 
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สมัมนาบณัฑติศกึษา ภาควชิาประวตัศิาสตร ์ 
 

เหตใุดขนุนางต้อง ‘ขอหนี’ หากพระเจ้าเชียงใหม่ ‘จกัเป็นม่าน’:  
แนวคิดทางชาติพนัธุ์กบัการสร้างความรู้ทางการเมืองแบบใหม่ในสมยัรตันโกสินทรต์อนต้น 

 

โดย Mr. Matt Reeder 
(Ph.D. Candidate, Department of History, Cornell University) 

 

ในวนัจนัทรที์: ; กมุภาพนัธ ์=>>? เวลา AB.BD-AF.BD น. 
ห้อง GD? อาคารบรมราชกมุารี 

 

ฟรี ไม่มีค่าลงทะเบยีน 
ขอรายละเอียดเพิ:มเติมที: ภาควิชาประวติัศาสตร ์คณะอกัษรศาสตร ์โทร. D-==A?-MFG= 

 

  
 
  
 

นิสิตสาขาวิชาภาษาจีนคว้ารางวลั ในโครงการการแข่งขนัภาษาจีน “Friendship Cup ครั Tงที: G ใน
หวัข้อ ภาพยนตรจี์น” 
 โรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ (Friendship Language Academy) ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
มหาวทิยาลยัภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง (Guangdong University of Foreign Studies) และ 
China Radio International (CRI) จดัโครงการการแข่งขนัภาษาจนี “Friendship Cup ครั aงที� s ในหวัขอ้  
ภาพยนตรจ์นี” ระดบัอุดมศกึษาขึaนเมื�อวนัเสารท์ี� �s มกราคม ���� ณ ศูนยว์ฒันธรรมจนี นางสาวอาทติยา 
กติวงค์ นิสติสาขาวชิาภาษาจนีชั aนปีที� u เขา้ร่วมการแข่งขนักล่าวสุนทรพจน์ภาษาจนี แล้วได้คว้ารางวลั
ชนะเลศิ โดยไดร้บัถ้วยรางวลัและเงนิรางวลั u,vvv บาท ส่วนนางสาวพชิญา ประชาธํารง นิสติสาขาวชิา
ภาษาจีนชั aนปีที� u เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือ เขียนพู่กันจีน ได้ร ับรางวัลชมเชย โดยได้ร ับ
ประกาศนียบตัร 
 
 
 
 
 
 

รปูรบัรางวลัของนางสาวอาทติยา กติวงค ์และนางสาวพชิญา ประชาธาํรง (ตามลาํดบั) 

ข่าวจากภาควิชาประวติัศาสตร ์

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัออก 
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���� รองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควชิาภาษาองักฤษ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เดอืน
เตม็ กฤษดาธานนท ์ภาควชิาภาษาตะวนัออก ไดร้บัเชญิจาก Hiroshima University ไปประชุม “Evaluation 
Meeting of the AIMS-HU Program” เพื�อประเมนิการดําเนินงานของโครงการความร่วมมอืระหว่างคณะ
อกัษรศาสตร ์และมหาวทิยาลยัฮโิรชมิา เสนอปญัหา การปรบัปรงุ และแนวทางการดําเนินงานในอนาคต ใน
โอกาสนีa รองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉตัราภรณ์ ยงัไดร้บัเชญิเป็นวทิยากรบรรยายในหวัขอ้ “Strategies of 
Student Exchange at Chulalongkorn University” และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เดอืนเตม็ กฤษดาธานนท ์
ไดร้บัเชญิเป็นวทิยากรบรรยายในหวัขอ้ “การศกึษาดา้นวรรณคดญีี�ปุน่ในจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั” ระหว่าง
วนัที� s-�� ธนัวาคม ���s ณ Hiroshima University ประเทศญี�ปุน่  
 

���� รองศาสตราจารย ์ดร.ณฐัมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควชิาภาษาองักฤษ ไดร้บัเชญิจากคณะอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร เป็นผูท้รงคุณวุฒพิจิารณาหลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.���{ เมื�อวนัศุกร์ที� �u มกราคม ���� เวลา �u.vv-�|.vv น. ณ คณะอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร ์จงัหวดันครปฐม 
 

���� รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษาองักฤษ ได้รบัเชญิจากกรมข่าวทหาร 
กองบญัชาการกองทพัไทย เป็นวิทยากรบรรยายในหวัข้อ “ความรู้พืaนฐานและเทคนิคการแปล” ในการ
ฝึกอบรมเพื�อพฒันาทกัษะการแปลและการล่าม ให้แก่กําลงัพลของกองบญัชาการกองทพัไทย ประจําปี
งบประมาณ ���� ในวนัพุธที� �� กุมภาพนัธ ์���� เวลา {.vv-��.vv น. 
 

���� อาจารย ์ดร.สริวิรรณ จฬุากรณ์ ภาควชิาภาษาตะวนัตก ไดร้บัเชญิใหเ้ขา้ร่วมการเสวนาทางวชิาการ
เกี�ยวกบัหนังสอื “Siam d’hier, Thaïlande d’aujourd’hui” เมื�อวนัพฤหสับดทีี� �� มกราคม ���� เวลา 
�{.uv-��.vv น. ณ สมาคมฝรั �งเศสกรงุเทพฯ 
 

���� อาจารย์ ดร.วิโรจน์ โกศลฤทธิชัย ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้ร ับเชิญจากสถาบันภาษา 
มหาวทิยาลยับูรพา เป็นอาจารย์พเิศษสอนรายวชิาภาษาองักฤษ ให้แก่นิสติระดบัปรญิญาตร ีและระดบั
บณัฑติศกึษา ทั aงภาคปกตแิละภาคพเิศษ ระหว่างวนัที� � มกราคม ถงึวนัที� �� พฤษภาคม ���� 
 

���� อาจารย ์ดร.ธนกร แกว้วภิาส ภาควชิาภาษาตะวนัตก ไดร้บัเชญิจากโรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา เป็น
วทิยากรเตรยีมความพรอ้มด้านทกัษะการเขยีนและทกัษะการฟงั ให้แก่นักเรยีนเพื�อสอบคดัเลอืกเขา้ร่วม
โครงการภาษาเยอรมนัโอลมิปิกวชิาการ ครั aงที� { ระหว่างวนัที� �� มกราคม ถงึวนัที� �� กุมภาพนัธ ์���� เวลา 
�|.vv-��.vv น. ณ หอ้งเรยีนรวม �� ตกึ � โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา 
 

 
 
 

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

ใคร ทาํอะไร ที:ไหน 


