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ปที่ ๒    ฉบับที่ ๓   วันที่  ๒๒ มกราคม  ๒๕๕๓ 
 

 
 

 
 

ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอเชิญทานเขารวม
ฟงการบรรยายพิเศษเรื่อง “จากเมรัยพิฆาตสูเวไนยสํานึก: บทเรียนจากเอมิล โซลา” โดย
ศาสตราจารยกิตติคุณทัศนีย นาควัชระ พรอมนําเสนอผลงานวรรณกรรมฝรั่งเศสชิ้นเอกฉบับ
ภาษาไทย “เมรัยพิฆาต”  ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ 2553 เวลา 13.00 – 15.00 น.  ณ หอง 
707  อาคารบรมราชกุมารี 
 
 

 

 

 
ขอเรียนเชิญทุกทานมารวมกันออกกําลังกายแบบเตาซิ่น เพ่ือสรางดุลยภาพของกายและใจ 

ดวยการเตนรําเดี่ยวเบาๆ และกายบริหารงายๆ ประกอบดนตรี ไมตองเสียคาใชจาย ไมตองสมัคร 
ไมตองเปลี่ยนชุด (แคใสชุดที่สบายๆ หนอย และไมใสรองเทาสนสูงก็มาไดแลว กระโปรงก็ได) มีให
เลือกหลายเวลา จะมาตอนไหนก็ไดทั้งน้ัน 
 
 วัน เวลา สถานที ่
เชา อังคาร  

พฤหัสบดี   
6.45 – 8.00 น. ระเบียงชั้น 8  

อาคารบรมราชกุมารี 
กลางวัน อังคาร 

พุธ พฤหัสบด ี
ศุกร   

12.10 – 12.40 น. หอง 712 ชั้น 7 
อาคารบรมราชกุมารี  

เย็น จันทร อังคาร 
พฤหัสบดี   

17.00 – 18.00 น. ใตอาคารจามจุรี 3 

 

 ทานที่สะดวกเวลาอื่นนอกเหนือจากนี้ ขอเชิญปรึกษาไดคะ 
ที่ รศ.มณฑา  พิมพทอง โทร. 086 – 011 – 2892  / 02 – 218 – 4744  
หรือ รศ.ดร.เสาวลักษณ สุริยะวงศไพศาล  โทร. 085 – 161 – 5404 / 02 – 218 – 4738 
 
 

ออกกําลังกายแบบเตาซ่ิน 

ขาวจากภาควิชาภาษาตะวันตก 
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ภาควิชาศลิปการละคร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  
รวมกับ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จํากัด ขอเชิญชม 

“กอนจบ 2553” 
เทศกาลละครวิทยานิพนธ สารนิพนธและศิลปนิพนธของนิสิตระดับปริญญาโทและตร ี

16 มกราคม-14 กุมภาพันธ 2553 (เฉพาะเสารและอาทิตย) 
ชมฟรีทุกเรื่อง  ณ  หอศิลปวัฒนธรรมกรงุเทพมหานคร 

 

ผลงานสารนพินธและวทิยานิพนธของนิสิตระดับปริญญาโท 
 

สัปดาหที่ 1: เสารที่ 16 และอาทิตยที่ 17 มกราคม  
 1.1 เจาหญิง (Princess) เลาเรื่องเจาหญิงแสนงามที่ตองคําสาปใหมีผมขาวราวกับคนแก 
เธอเชื่อวาสิ่งน้ีทําใหเธอไมมีคนรัก ไมมีคนสนใจ และเธอเชื่อวาคําสาปนั้นสามารถแกไดดวยการ
แตงงานกับเจาชายที่สมบูรณแบบ 

1.2 บานใหม (The Return) การเดินทางดวยรถไฟของชายวัยบั้นปลายชีวิตไปที่บานใหม 
บานหลังที่เติมเต็มและเก็บความฝนของเขาไวตั้งแตกวาสามสิบปกอน เพ่ือหวังไปพบและคืนดีกับ
หญิงสาวคนที่เขารักที่สุด  

1.3 เบญกาย (Benyakai) เปนงานศึกษาและวิเคราะหกระบวนการสรางทารําและลีลาการรํา 
จากการตีความตัวละครแบบตะวันตก กรณีศึกษานางเบญกาย จากเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอย  

1.4 ละคร: มายา: นําพา: เรียนรู (Drama as a Magic Tool!) วีดิทัศนรายงานความ
คืบหนาผลงานการวิจัยของ จิตสุภัค ตันติเกษตรกิจ การใชกิจกรรมละครเปนเครื่องมือชวยสอนใน
รายวิชา “ภาษาไทยเพื่อกิจกรรมการแสดง” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

1.5 เรา-มายา (Uncovered Mae-Nak) การนําเสนอผลงานวิจัย โดย พรพิชชา บุญบรรจง 
วาดวยการถอดรหัสความเปนผูหญิงในเรื่อง แมนาก 

1.6 บทละครสูบทเรียน (Sparkleshark in Classroom) วาดวยงานวิจัยเรื่องการนําบท
ละครเรื่อง Sparkleshark ของ Phillip Ridley เขาไปใชเปนเครื่องมือหลักในการสอนวิชาศิลปะการ
ละครของโรงเรียนมัธยมศึกษา เพ่ือใหการเรียนการสอนเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือทําให
นักเรียนเขาใจในตัวรายวิชาไดงายและชัดเจน  

 
 
 
 
 
 

ขาวจากภาควิชาศิลปการละคร 
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ผลงานศลิปนิพนธของนิสิตปริญญาตรี 
 

สัปดาหที่ 2: เสารที่ 23 และอาทิตยที่ 24 มกราคม 
2. ภารกิจพิชิตฝน จาก Rockway Café ของ Max Bush ดัดแปลงและกํากับการแสดงโดย 

เพียงดาว จริยะพันธุ ละครพูดกึ่งละครเพลง เร่ืองราวของ “สมโอ” เด็กหญิงมัธยมตนธรรมดา (ที่ไม
ธรรมดา) ที่ตองขึ้นรองเพลงคนเดียวบนเวทีหอประชุมโรงเรียน เธอไมม่ันใจและอยากใหงานน้ีจบๆ
ไป ในโลกแหงความจริงที่ไมมีเวทมนตรพาเธอขามเวลาไปได ฉะน้ัน คนเดียวที่เธออยากใหชวยก็
คือ ซอล เพ่ือนเธอในจอทีวี! 
   

สัปดาหที่ 3: เสารที่ 30 และอาทิตยที่ 31 มกราคม 
3.1 เด็กพิเศษ (The Boy in a Room) การอานบทละครแตงใหมโดย นภัค ไตรเจริญเดช 

เน้ือหาเกี่ยวกับเด็กออทิสติก และคนรอบขาง 
3.2 มีเธอ (Therefore I Am) การอานบทละครเพลงโดย ชนก ชาตะวราหะ บทละครเพลง

แตงใหมแนว Jukebox Musical ที่ใชเพลงของธงไชย แมคอินไตย มาเลาเรื่องของการกลับมาเจอ
กันของแมลูกคูหน่ึงที่หางหายกันไปเกือบสิบป และครั้งน้ี ทั้งคูจะไดเรียนรูบางอยางซึ่งกันและกัน 

3.3 ไอนสไตน มาย กอด! (Einstein, My God!) การอานบทละครแตงใหมประกอบ
สื่อผสม ผลงานของ เกียรติภูมิ นันทานุกูล  เม่ือไอนสไตนกลายเปนพระเจาองคเดียว ยึดเหนี่ยวคน 
2 ศาสนา และพวกเขากําลังจะฆากัน แตชายคนหนึ่งกลับพิสูจนไดวาพระเจาของพวกเขาเปนเรื่อง
โกหก 

3.4 รายละเอียด ไมได รางกาย อยาก จาก Details Cannot Body Wants ของ Chin 
Woon Ping นําเสนอมุมมองของโลกภายนอกที่มีตอผูหญิงเอเชียโดยถายทอดผานการรอง เลน 
เตน พูด ในรูปแบบของศิลปะตะวันออกตางๆ  
 

สัปดาหที่ 4: เสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 กุมภาพันธ 
4. หรรษาราตรี ดัดแปลงจาก Twelfth Night สุขนาฏกรรมชื่อดังของ William 

Shakespeare   กํากับการแสดงโดย ชวัตถวิช เมืองแกว   เร่ืองราวของคูพ่ีนองฝาแฝดไวโอลากับ
เซบาสเตียน เรือแตกคลื่นซัดมาเกยคนละหาด นองสาวเอาตัวรอดดวยการปลอมเปนหนุมนอยรับใช
ใกลชิดจนตกหลุมรักกับเจานายหนุมใหญออรซีโน ผูกําลังพร่ําเพอถึงโอลีเวีย แตเธอกําลังอาลัยรัก
พ่ีชายที่จากไปจนไมยอมรับรักใครเลย  ไวโอลาจึงถูกออรซีโนใชใหชวยจีบโอลีเวียแทน ปรากฏวา
โอลีเวียกลับมาถูกใจไวโอลาในภาคหนุมหนาใสเขาอยางจัง รักครั้งนี้จึงพัลวันสุดๆ ขอยืนยันวาบท
ละครคลาสสิคของอังกฤษเรื่องนี้ คนไทยที่หางออกไปหาพันไมลในสี่รอยกวาปตอมาก็สนุกได! 
  

สัปดาหที่ 5: เสารที่ 13 และอาทิตยที่ 14 กุมภาพันธ 
5. หมอผีครองเมือง จาก The Crucible ของ Arthur Miller  กํากับการแสดงโดย มาลินดา 

ภมรสุวรรณ อางอิงจากเคาโครงเรื่องจริงในประวัติศาสตร จากคดีลาแมมดซาเล็ม เรื่องราวเริ่มขึ้น
เม่ือเกิดเหตุการณประหลาดกับเด็กผูหญิงในหมูบานที่เหมือนกับถูกเอาวิญญาณไป ซ่ึงเม่ือสอบสวน
ความจริง พวกเด็กๆ และทาสก็ตางยอมรับวาแมมดในหมูบานลอลวงใหทําชั่วและทํารายพวกเขา 
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แตพร็อคเตอรชาวไรคนหนึ่งในหมูบานกลับรูความจริงจากเด็กผูหญิงคนหนึ่งวาเรื่องน้ีเปนเพียงเรื่อง
แตงขึ้น การสืบสวนคดีลาแมมดอยางเขมขน และความขัดแยงระหวางความเชื่อกับความจริงก็เร่ิมขึ้น 

 
การแสดงทั้งหมดจัดที่หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร (สี่แยกปทุมวัน ใกลสถานี

รถไฟฟา สนามกีฬาแหงชาติ) ตั้งแตวันเสารที่ 16 มกราคม ถึง วันอาทิตยที่ 14 กุมภาพันธ (เฉพาะ
วันเสารและอาทิตย) วันละ 2 รอบ เริ่มเวลา 14.00 น. และ 18.00 น.  เปดใหชมฟรี การแสดงรอบ
บายมีการเสวนาหลังละครทุกวัน   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองบัตรลวงหนาไดที่ โทร.02 – 218 – 4802 หรือ  
081 – 559 – 7252  และที่ PR.KornJob@gmail.com ติดตามความคืบหนาของเทศกาลไดที่ 
www.KornJob.co.cc 
 

 

 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ขอเรียนเชิญอาจารย นิสิต นักศึกษา และผูที่สนใจ เขาฟง 
 

การนําเสนอผลงานวิจยัของนิสิตมหาบัณฑติ ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
Graduates’ Special Research Presentation ’09 

 

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ 2553  เวลา 13.00 - 16.00 น. 
ณ หอง 707 อาคารบรมราชกุมารี 

หัวขอและลําดับการนําเสนอ 
1. Assessing English Lexical Syllabus for High School Student regarding Academic 

Vocabulary  
ผูนําเสนอ: กสิน จันทรจรุงภักดิ์ 

2. Discourse Analysis of Royal News: A Comparative Study of Royal News in Thailand and 
Britain 

ผูนําเสนอ: ชลลดา บางหลวงสันติ 

3. Contemporary Australian Literature and the Questioning of Australian National 
(Un)Identity: Voices of the Marginalised in Three Recent Novels 

ผูนําเสนอ: ธนิศ บุญสม 

4. “I, Too, Have a Voice": A Comparative Study of the Poetry of Edna St. Vincent Millay 
and Anne Sexton on Women’s Struggle in the Patriarchal Society 

ผูนําเสนอ: ศริฐณี นิติการ 

- พัก - 

ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ 
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5. Literary Body Language from the Victorian Period to Modernism and Post-World War II 
Society 

ผูนําเสนอ: ศศพินทุ ศิริวาณิชย 

6. Sexual Panic and the Struggle for Sexual Power in Victorian Vampire Literature 
ผูนําเสนอ: ศภิุกา กมลนาวิน 

7. Ethical Concerns in Huxley's Brave New World and Ishiguro’s Never Let Me Go  
ผูนําเสนอ: สนัติชัย ปรีชาบุญฤทธิ ์

 

 

 
  ผูชวยศาสตราจารยฤทธิรงค จิวากานนท ภาควิชาศิลปะการละคร ไดรับเชิญจากภาควิชา

ศิลปะการแสดงประยุกต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ใหเปนคณะกรรมการ
สอบสารนิพนธของโครงการสารนิพนธละครเวทีเร่ือง “เพ่ือน” ในวันที่ 19 มกราคม 2553 ละครเวที
เรื่อง “วัยอะเฟรด” ในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2553 และละครเวทีเรื่อง “เฮฮาประชารักษ” ในวันที่ 9 
กุมภาพันธ 2553 เวลา 18.30 น. 

  อาจารยอัษฎายุทธ ชูศรี ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากศูนยแนะแนวการศึกษา
ตอประเทศญี่ปุนเจเอ็ดดูเคชั่น (Jeducation.com) ใหเปนวิทยากรบรรยายหัวขอ “การเขียนแผนการ
วิจัยและแผนการเรียนเพ่ือศึกษาตอในประเทศญี่ปุน” ในงาน “JEDUCATION FAIR” งานแนะแนว
ศึกษาตอประเทศญี่ปุน ครั้งที่ 16 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2553 เวลา 14.00-16.00 น. 

  อาจารยสุภาพร บุญรุง ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากสํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร ใหเปนผูเชี่ยวชาญดานภาษาเกาหลี เขารวมเปนกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล
เขารับราชการ 

  รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน อรุณมานะกุล ภาควิชาภาษาศาสตร ไดรับเชิญจากสายวิชา
ภาษา คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ใหเปนกรรมการรวมควบคุม
วิทยานิพนธ จํานวน 26 หนวยกิต ของนางสาวมณฑรัตน รุงเรืองธรรม นักศึกษาหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต ตั้งแตภาคการศึกษา 2/2552 เปนตนไป 

  รองศาสตราจารย ส ุจ ิตรา   จงสถิตยว ัฒนา  ภาควิชาภาษาไทย  ไดร ับเช ิญจาก 
Zhejiang Gongshang University เพ่ือไปเจรจาความรวมมือดานการวิจัยและวิชาการระหวาง
สถาบันไทยศึกษากับ Zhejiang Gongshang University ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ระหวางวันที่ 23 – 28 มกราคม 2553 โดยไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ในโครงการวิวัฒนไทยศึกษานานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคมไทย (ENITS)     
ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 23 – 28 มกราคม 2553 

ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน 
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  ผูชวยศาสตราจารยฤทธิรงค   จิวากานนท ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญใหเขารวม
การเจรจาธุรกิจจาก College of Tourism & Urban, Zhejiang Gongshang University ณ 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 23 – 28 มกราคม 2553  

  รองศาสตราจารยโสรัจจ  หงศลดารมภ ภาควิชาปรัชญา ไดรับเชิญจาก Center for 
Biomedical Ethics ใหเขารวมประชุมและเสนอบทความในการประชุมวิชาการ International 
Conference on Death and Dying  ณ Concorde Hotel ประเทศสิงคโปร ระหวางวันที่ 25 – 27 
มกราคม 2553  
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