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ปที่ ๔    ฉบับที่ ๒๕   วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
งานศิลปวัฒนธรรมไทย-โปแลนด “Two Cultural Weeks of Art and Poetry” 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ฝายวิรัชกิจ คณะอักษรศาสตร รวมกับสถานทูตสาธารณรัฐโปแลนด จัดงาน “Two Cultural Weeks 
of Art and Poetry” เพ่ือเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ป แหงความสัมพันธทางการทูตระหวางราชอาณาจักรไทย
กับสาธารณรัฐโปแลนด ระหวางวันที่ 6-20 กรกฎาคม 2555 ณ สรรพศาสตรสโมสร อาคารมหาจักรีสิรินธร 
โดยมีพิธีเปดนิทรรศการในวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00 น. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิ
รุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร และฯพณฯ ดร.เยซี ไบเออร (Dr.Jerzy Bayer) เอกอัครราชทูตโปแลนด 
รวมเปนประธานในพิธีเปด  

 
 
 
 
 
 

 
 

ขาวจากฝายวิรัชกิจ 
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คณบดีกลาวตอนรับทานทูตและแขกผูมีเกียรติ เอกอัครราชทูตโปแลนดกลาวสุนทรพจนเปดงาน

และกลาวบรรยายเกี่ยวกับนิทรรศการ เรื่อง “Form and Spontaneity” ของโปแลนด ซ่ึงไดจัดแสดงในหลาย
ประเทศ จากน้ันเปนการอานบทกวีโดยนิสิตอักษรศาสตรซ่ึงเรียนวิชา Poetry ดังน้ี บทกวีชื่อ “Architecture” 
อานโดย นางสาวปุณฑริกา ประดิษฐารมณ บทกวีชื่อ “home” อานโดย นางสาววรรณภร สมุทรอัษฎงค บท
กวีชื่อ “Tenderness” อานโดย นางสาววารัตตา จงแสง บทกวีชื่อ “Same Like poetry” อานโดย นางสาวภค
กุล ศรีคชา บทกวีชื่อ “Breaking the pattern” อานโดย นางสาวเอมรตี สิทธิโกศล โดยมีอาจารย ดร.อิงโก 
เพเทอรส เปนผูกลาวแนะนําและสรุปใจความบทกวีแตละบท ตอมาเปนการอานบทกวีและแสดงลีลา
ประกอบ (performance poetry) โดยกวีซีไรท ซะการียยา อมตะยา ซ่ึงถือเปนจุดเดนของงานนี้ บทกวีที่อาน
คือ “ขามาตามหาบทกวี” และ “กลาไมประหลาด” จบจากการอานบทกวี เปนการแสดงดนตรี 2 ชิ้น คือ การ
เปาฟลุทและการเลนไวโอลิน โดยรองศาสตราจารยจารุณี หงสจารุ และนิสิตคณะอักษรศาสตร เพลงท่ีเลน
คือ เพลง “Champagne” และเพลง “บัวขาว” จากน้ัน คณบดีและทานทูตรวมกันตัดริบบิ้นเปดงานและชม
นิทรรศการ  

 
 
 
 
 
 
 
ในงานนี้ ฯพณฯ ดร.เยซี ไบเออร (Dr.Jerzy Bayer) เอกอัครราชทูตโปแลนด ไดแสดงความขอบคุณ

และมอบของที่ระลึกใหคณบดีคณะอักษรศาสตร รองคณบดีฝายวิรัชกิจ รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตรา
ภรณ รองศาสตราจารยจารุณี หงสจารุ คุณยุพิน จันทรเจริญสิน กวีซะการียยา อมตะยา และนิสิตที่อานบท
กวีและแสดงดนตรี   พิธีเปดจบดวยงานเลี้ยง reception บริเวณหนาสรรพศาสตรสโมสร สถานทูต
สาธารณรัฐโปแลนดไดจัดเตรียมอาหารและเครื่องด่ืมเพ่ือรับรองแขกอยางพิถีพิถัน ในงานมีแขกผูมีเกียรติ
จากสถานทูต องคกรตางประเทศ รวมทั้งคณาจารยและนิสิตคณะอักษรศาสตร บรรยากาศของงานเต็มไป
ดวยความอบอุนและเปนกันเอง ในงานนี้มีอาจารย ดร.มัทธนี พลังเทพินทร เปนพิธีกรตลอดรายการ และ
ขอขอบคุณ คุณยุพิน จันทรเจริญสิน ผูอํานวยการศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร ผูเอ้ือเฟอสถานที่จัดงาน 

 
การบรรยายพิเศษ เร่ือง “ทุน ก.พ. ทุนฟุลไบรท และทุนรัฐบาลออสเตรเลยี” 
 
 ฝายวิรัชกิจ คณะอักษรศาสตร จะจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทุน ก.พ. ทุนฟุลไบรท และทุนรฐับาล
ออสเตรเลีย” ในวันศกุรที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30-15.30 น. ณ หอง 301 อาคารมหาจักรีสิรินธร 
วทิยากร ไดแก คุณนวลพรรณ อเนกวณิช นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงาน ก.พ.  คุณพรทิพย 
กาญจนนิยต ผูอํานวยการมูลนิธิการศกึษาไทยอเมรกิา (Fulbright)  และคณุชาญวิทย ชาญชัยสมบตั ิ
เจาหนาที่ดูแลโครงการทุนการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลยี 
 



 ๓ 

 
วิทยากรจะใหขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทุน การสมัครรับทุน และวธิีการเตรียมตัวแขงขัน อน่ึง 

สํานักงาน ก.พ. ใหทุนทั้งนิสิตที่จบการศกึษาแลวไปเรยีนตอตางประเทศ และใหทุนในการเรียนป 4 ที่จุฬาฯ 
และไปเรียนตอตางประเทศหลังสําเร็จการศึกษา สวนรฐับาลออสเตรเลียมีทุนหลากหลายประเภทใหนิสิต
เลือกตามความสนใจและความสามารถ 
 
 
 
 
  งานปฐมนิเทศนิสิตใหมและพบผูปกครอง 
 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ BALAC 
ยางเขาปที่ 5  ในปน้ีหลักสูตรสามารถรับนิสิตใหมเขาศกึษาเต็มจํานวนทีต่ั้งเปาหมายไว คือ 100 คน และใน
ปน้ี หลักสูตรมีบัณฑิตจบการศึกษาเปนรุนแรก ซ่ึงเขาศึกษาในปการศึกษา 2551 จํานวน 39 คน บัณฑิต
ไดรับเกียรตินิยมอันดับ 1 จํานวน 4 คน และไดรับเกียรตินิยมอันดับ 2 จํานวน 13 คน 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลกัสูตรนานาชาติ) จัดงานปฐม 
นิเทศนิสติใหมพรอมกับงานพบผูปกครอง ประจําปการศึกษา 2555 เม่ือวันที่ 14 กรกฎาคม 2555  เวลา 
09.00-16.00 น. ณ หอง 301-302 อาคารมหาจักรีสิรินธร เพ่ือใหผูปกครองและนิสิตใหมไดพบปะผูบริหาร
และคณาจารยในหลักสูตร ตลอดจนรับทราบขอมูลเก่ียวกับการเรียนการสอนและวธิีปฏบิัตตินของนิสิต งาน
น้ีไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากผูปกครองและนิสิตใหมเขารวมงานประมาณ 180 คน 
 
 
 
 
 

  
งานเริ่มดวยการใหโอวาทแกนิสิตใหม โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ คณบดี

คณะอักษรศาสตร เปนประธานกลาวเปดงาน และมอบวุฒิบัตรแกบณัฑิตผูไดรับเกียรตินิยมอันดับ 1 จํานวน 
4 คน ไดแก นางสาวเชิญจุติ เต็มพิทักษ เกียรตินิยมอันดับ 1 และเหรียญทอง เกรดเฉลี่ย 3.92  นายกฤต 
ไชยวรรณ เกียรตินิยมอันดับ 1 เกรดเฉลี่ย 3.76 นางสาวอลิส ทอย เกียรตินิยมอันดับ 1 เกรดเฉลี่ย 3.65 
นางสาวลอรา แรนด เกียรตินิยมอันดับ 1 เกรดเฉลี่ย 3.64 และคณบดีไดมอบวุฒิบัตรแกนิสิตผูทํา
คุณประโยชนแกสังคม จํานวน 2 คน ไดแก นางสาวนวลพรรณ ธรรมโนวานิช และนางสาวเสาวณา ฐากูร
นันท อน่ึง นางสาวเชิญจุติ เต็มพิทักษ ซ่ึงสอบไดที่ 1 ของรุน ไดรับการตอบรับใหเขาศึกษาตอในสาขา 
Social Anthropology and Development ที ่Kellogg College, University of Oxford  
 
 
 

ขาวจาก BALAC 
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หลังจากพิธีมอบวุฒิบัตร ประธานหลักสูตร รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ กลาวแนะนํา

คณะอักษรศาสตรและใหรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม 
จากน้ันรองคณบดีฝายกิจการนิสิต ผูชวยศาสตราจารยสรรควัฒน ประดิษฐพงศ กลาวถึงกิจกรรมและการใช
ชีวติในรั้วมหาวิทยาลัย ในลําดับตอไปเปนการเสวนาเรื่องการเรียนและโอกาสในการทํางานโดยศิษยเกา
อักษรศาสตร 3 ทานคือ คณุภาณุ สังขะวร ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน คุณมนฤดี เกตุพันธุ ผูอํานวยการฝายมาตรฐานทาอากาศยานและอาชีว 
อนามัยทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และคุณมณฑิรา นาควิเชยีร เจาหนาที่สื่อสารองคกร ยูเอ็นวีเมน ภาคพ้ืน
เอเชียตะวันออกและเอเชยีตะวันออกเฉียงใตแหงสหประชาชาติ วิทยากรไดเลาถึงประสบการณการใชชีวติ
ในมหาวิทยาลัยและความสําเร็จในสายอาชีพ  โดยมีอาจารย ดร.ปริดา มโนมัยพิบูลย เปนพิธีกรดําเนิน
รายการ 

 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมชวงบาย รองประธานหลักสูตร ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท อธิบาย
แผนการเรียนและรายวชิาตางๆ ในหลักสูตร และอาจารย ดร.เบร็ท แอนดรูว ฟารเมอร แนะนําและให
รายละเอียดเกี่ยวกับรายวชิาวัฒนธรรมศึกษา อาจารย ดร.ทอแสง เชาวชตุิ เปนพิธีกรดําเนินรายการ  

หลังจากสิ้นสุดการอภิปรายในหองประชมุเปนชวงเวลาที่นิสิตใหมไดพบและทําความรูจักกับอาจารย
ที่ปรึกษา ในปการศึกษานีมี้อาจารยที่ปรึกษาดูแลนิสติใหมจํานวน 4 ทาน อาจารยที่ปรึกษาไดใหขอมูล
เพ่ิมเติมเก่ียวกับการเรียนการสอน การลงทะเบียน และการใชชวีิตในคณะอักษรศาสตร แมในชวงนี้เปนชวง
ที่จัดใหกับนิสติโดยเฉพาะ แตก็ยังมีผูปกครองมากมายหลายทานอยูตอและเขารวมฟงดวย งานปฐมนิเทศ
นิสิตใหมและงานพบผูปกครองประสบความสําเร็จ ทั้งนิสิตใหมและผูปกครองใหความสนใจเปนอยางมาก 
ไดแสดงความคิดเห็นอันเปนประโยชนและสอบถามขอมูลตางๆ เพ่ิมเติม งานสิ้นสุดเวลาประมาณ 16.00 น. 
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กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2554 
 
 กําหนดการตรวจประเมินคณุภาพภายใน ปการศึกษา 2554 คณะอักษรศาสตร ตามตัวชีว้ัดของ 
สกอ. 9 องคประกอบ มีกําหนดในวันศุกรที่ 17 สิงหาคม 2555   มีกรรมการและกาํหนดการดังน้ี 
 

รศ.ดร.สุรีพร ธนศลิป  ประธานกรรมการ   คณะพยาบาลศาสตร จุฬาฯ 
อ.ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ  กรรมการ        คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ 
อ.ดังกมล ณ ปอมเพชร  กรรมการและเลขานุการ   คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ 

 
เวลา รายการ ผูตรวจประเมิน 

8.00 - 9.00 น. ประชุมคณะกรรมการผูตรวจประเมิน  
9.00 น. คณบดีคณะอักษรศาสตร กลาวตอนรับคณะกรรมการ

ผูตรวจประเมิน 
คณะกรรมการผูตรวจประเมินชี้แจงการตรวจ 

 

9.15 -12.00 น. คณะกรรมการผูตรวจประเมินตรวจเอกสารหลักฐาน 
ตัวชี้วัดของ สกอ. 

 

 องคประกอบที่ 1, 7, 8, 9 รศ.ดร.สุรีพร ธนศลิป 

 องคประกอบที่ 2, 3, 6 อ.ดังกมล ณ ปอมเพชร (หลัก)  
อ.ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ 

 องคประกอบที่ 4, 5 อ.ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ (หลัก)  
อ.ดังกมล ณ ปอมเพชร 

พัก 
13.00 -15.00 น. ภาควิชาภาษาตะวันออก รศ.ดร.สุรีพร ธนศลิป  

อ.ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ (หลัก)  
อ.ดังกมล ณ ปอมเพชร 

 ศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรต ิ รศ.ดร.สุรีพร ธนศลิป  
อ.ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ  
อ.ดังกมล ณ ปอมเพชร (หลัก) 

15.00 -15.30 น. กรรมการประชุมสรุป  
15.30 น. รายงานผลการตรวจประเมนิคุณภาพแกผูบริหารคณะฯ  
 
 
 
 

ขาวจากฝายประกันคุณภาพ 



 ๖ 

 
 
 
 

ASEAN Week สัปดาหประชาคมอาเซยีน คณะอักษรศาสตร 
“Weaving Us Together ทอเสนสายลายอาเซียน” 

 
  คณะกรรมการนิสิตอักษรศาสตร (ก.อศ.) ขอเชิญชวนคณาจารย นิสิตและบุคคลทั่วไป เขารวมงาน 
“ASEAN Week สัปดาหประชาคมอาเซียน” คณะอักษรศาสตร ระหวางวันที่ 14-17 สิงหาคม 2555 ณ 
อาคารมหาจักรีสิรินธร ภายใตแนวคิดหลัก “Weaving Us Together ทอเสนสายลายอาเซียน” หมายถึง 
การถักทอสายใยของความเปนชาติตางๆทั้ง 10 ชาติสมาชิกในประชาคมอาเซียนเขาดวยกัน ดวยสัญลักษณ
ของ “ลายผาทอ” อันเปนลายผาประจําชาติน้ันๆ สะทอนใหเห็นถึงการผูกโยงกันเปนหนึ่งเดียวของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 
 

ขาวจากฝายกิจการนิสิต 
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 จุดประสงคหลักของงานเพื่อใหความรูเก่ียวกับอาเซียนแกนิสิตคณะอักษรศาสตร สรางแรงกระตุน
ใหนิสิตไดตระหนักถึงความสําคัญการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558 และเตรียมความ
พรอมตอความเปนนานาชาติแกนิสิตกอนจะจบการศึกษาไปสูสังคมภายนอก ผานแงมุมทางดานภาษา 
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และการแสดงตางๆ ตามองคความรูที่มีการเรียนการสอนภายในคณะอักษร
ศาสตร สําหรับเนื้อหาในการจัดงานเปน 5 สวนยอย ไดแก  

1. การเสวนาทางวิชาการ ในพิธีเปดงาน (14 ส.ค.) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬ
หการ คณบดีคณะอักษรศาสตรจะเปนประธานในพิธีเปดและปาฐกถานําในหัวขอ โดย ในหัวขอ “นัก
มนุษยศาสตรกับการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน” สวนในพิธีปด (17ส.ค.) “ตลาดงานสาย
มนุษยศาสตรกับการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดย รศ.ดร.นันทนา คชเสนี ผูอานวยการบริหาร
เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) รวมดวย ผศ.สรรควัฒน ประดิษฐพงษ รองคณบดีฝายกิจการนิสิต
และพ่ีเกาอักษรฯ คุณศิวพร ชนาเทพาพร ผูรวมกอตั้งเว็บไซต Jobtopgun เว็บไซตหางานชื่อดัง 

2. Of ASEAN Rhyme: สัมผัส สัมพันธ ฉันท 
อาเซียน  วันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค. เวลา 12.00- 16.00 น. พบกับ
การอานกวีนิพนธอาเซียนจากกวีซีไรต ผูเชี่ยวชาญทางดาน
ภาษาอาเซียน และนิสิตคณะอักษรศาสตร ไมวาจะเปน ผศ.ดร.
คารินา โชติรวี (ภาษาตากาล็อก) อาจารยสาหรี สุฮารโย (ภาษา
อินโดนีเซียน) อาจารย Than Than Myint (ภาษาพมา) เปนตน 
พรอมกับการเสวนาของนักเขียนที่เขารอบสุดทายรางวัลซีไรต 
ประจําป 2555 รวมกับกวีและนักเขียนซีไรตในอดีต ไมวาจะ
เปนคุณเนาวรัตน พงษไพบูลย คุณอุทิศ เหมะมูล คุณโชคชัย 
บัณฑิต คุณสาคร พูลสุข เปนตน เน้ือหาสวนนี้ดําเนินรายการ
โดย  ผศ .ดร .ตรีศิลป  บุญขจร  หัวหนาภาควิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ พรอมในงานจะมีบอรดนิทรรศการใหความรู
เก่ียวกับวรรณกรรมอาเซียนและวรรณกรรมรางวัลซีไรตอีกดวย 

 
 
 
 

3. The Tastes of ASEAN Cinema หลากรสภาพยนตรอาเซียน นําเสนอภาพยนตรอาเซียน
หลากรสหลายอารมณจาก 3 ชาติ คือ  

The Burmese Harp (1956) เลาถึง Mizhushima ทหารอาสาญี่ปุนที่ตองเขาไปประจําการอยูใน
ประเทศพมาในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีอาวุธคูกายเพียงสิ่งเดียวนั่นคือ พิณพมาที่เขามักจะใชสรางความ
บันเทิงใหกับเพ่ือนทหารของเขา การมาประจําการในประเทศพมาเขามาพรอมความตั้งใจเต็มเปยมที่จะตอสู
เพ่ือประเทศชาติ แตแลวก็มีจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตของเขาที่ทําใหเห็นวาสงครามไมใชคําตอบหรือสิ่งที่เขา
ตองการ Mizhushima จึงเปลี่ยนจากทหารหนุมกลายเปนพระหนุมที่ยังคงมีพิณพมาเปนอาวุธคูกายอยู
เชนเดิม  



 ๘ 

Buffalo Boy (2004) ภาพยนตรสะทอนสังคมและวัฒนธรรมเวียดนามในยุคอาณานิคมฝร่ังเศส ที่ ได
บันทึกเหตุการณและความเปนไปในสังคมชาวนาเวียดนาม ภาพยนตรเรื่องน้ียังไดถายทอดเร่ืองราวออกมา
อยางสวยงาม ทามกลางภาวะความโดดเดี่ยวของชาวนาที่ตองใชชีวิตกลางน้ําทวม แตธรรมชาติกลับมีสีสัน
เพราะชาวนาเวียดนามเหลาน้ีไมเคยหมดศรัทธากับธรรมชาติ ธรรมชาติยังคงเปนที่พ่ึงที่ดีที่สุดของพวกเขา
เสมอ จากการดูภาพยนตร เราจะไมเห็นชาวนาโทษธรรมชาติที่ทําใหชีวิตของพวกเขาตองยากลําบากเลย 
เพราะที่พ่ึงพาที่ดีที่สุดของชาวนาก็คือธรรมชาติน่ีเอง 

และLove for Share (2006) ภาพยนตรที่สะทอนสังคม Polygamy ในสังคมอินโดนีเซีย ที่เลาผาน
มุมมองผูหญิงในโลกมุสลิม 3 รุน เปนเรื่องราวของการเรียกรองสิทธิที่เทาเทียมกันของผูหญิงและผูชาย
แงมุมที่ออนไหวของผูหญิงมุสลิม และความไมเทาเทียมในสังคมยุคปจจุบัน 

4. “Workshop ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน” ขอเชิญรวมเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
เบื้องตนไมวาจะเปนคําทักทายพ้ืนฐาน เพลง ภาพยนตรสั้น และอ่ืนๆ จาก 4 ชาติ 4 ภาษา ที่เปดสอนใน
คณะอักษรศาสตร โดยอาจารยผูทรงคุณวุฒิและนิสิตที่มีความสนใจในภาษานั้นๆ ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 
ไดแก ภาษามาเลย โดย อาจารยชัยวัฒน มีสัณฐาน และ ภาษาเขมร โดย อาจารย ดร.ใกลรุง อามระดิษ 
สวนในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม ไดแก ภาษาอินโดนีเซีย โดย อาจารยสาหรี สุฮารโย และภาษาเวียดนาม 
โดย กลุมนิสิตวิชาภาษาเวียดนาม 3 ทั้งน้ีกิจกรรมดังกลาวจะเริ่มตั้งแตเวลา 16.00 น. จนถึงเวลาประมาณ 
17.30 น. 

5. นิทรรศการและงานออกรานหนังสือ รวมชมบอรดนิทรรศการใหความรูเก่ียวกับประชาคม
อาเซียนตางๆ ทั้งขอมูลของประเทศสมาชิก อนาคตท่ีจะเกิดขึ้นหลังจากรวมเปนประชาคมเศรษฐกิจ และสิ่ง
ที่นารูเก่ียวอาเซียนมากมาย พรอมกับงานออกรานหนังสือจากสํานักพิมพชื่อดัง ไมวาจะเปนแพรว
สํานักพิมพ นานมีบุคส มติชน โอเพนบุค และโฆษิตที่มีหนังสือดีๆ โดยเฉพาะเนื้อหาเก่ียวกับประชาคม
อาเซียนมาใหเลือกซ้ือเลือกหาคับคั่ง เน้ือหาสวนนี้มีทุกวันบริเวณโถงอาคารมหาจักรีสิรินธร 

รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถอานเพ่ิมเติมจากกําหนดการที่แนบมาพรอมน้ี หรือติดตามในเพจ
เฟสบุค http://www.facebook.com/AseanWeekWeavingUsTogether  
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เทศกาลภาพยนตรนานาชาติ 2555 
CHULALONGKORN UNIVERSITY  

INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 
2012 

 

10 – 31 สิงหาคม 2555 
10th – 31st August 2012 

 
ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ  
ขอเชิญชมภาพยนตรคุณภาพซ่ึงยังไมเคยเขาฉายรอบปกติตามโรงภาพยนตรในประเทศไทยมากอน 9 เรื่อง 
9 ภาษาจาก 9 ประเทศ 
หลังจบภาพยนตรเชิญรวมแลกเปลี่ยนความเห็นกับนักวิจารณ อ.กิตติศักด์ิ สุวรรณโภคิน และ อ.กอง ฤทธิ์ดี 
ชมฟรีทุกเร่ือง ทุกวันจันทร พุธ และศุกร 5 โมงเย็น ที่หองประชุมชั้น 9 (400 ที่น่ัง) อาคารมหาจักรีสิรินธร 
(จอดรถขางหอประชุม ไมเสียคาจอดรถ หรือที่อาคารจอดรถขางอาคารมหาจักรีสิรินธร เสียคาจอดรถชั่วโมง
ละ 10 บาท) 
ภาพยนตรทุกเ ร่ืองมีคําบรรยายภาษาอังกฤษ สอบถามขอมูล โทร . 0-2218-4802 และ 
www.facebook.com/cuFILMfest                                        

 

Friday 10th August    "Tyrannosaur" (UK) 

     Wednesday 15th August    "The Sky Above" (Brazil) 

Friday 17th August     "Benda Bilili" (Congo) 

Monday 20th August    "3 Idiots" (India) 

Wednesday 22nd August     "Hara-kiri" (Japan) 

Friday 24th August    "Silenced" (Korea) 

Monday 27th August     "Tuesday after Christmas" (Romania) 

Wednesday 29th August     "Once upon a time in Anotolia" (Turkey) 

Friday 31st August    "The Kid with a Bike" (Belgium) 

 

ขาวจากภาควิชาศิลปการละคร 
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CHULALONGKORN UNIVERSITY  
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2012 

www.facebook.com/cuFILMfest 
 

Friday 10th August    "Tyrannosaur" (UK, 2011) 
 
โจเซฟ พอหมายตกงานติดเหลาไดพบกับ ฮันนาห พนักงานในรานขายของ
เพ่ือการกุศลผูเครงครัดในศาสนา และดูเหมือนวาจะมีชีวติที่สมบูรณพูนสุข  
ฮันนาหเหมือนจะชวยใหทกุอยางในชีวิตของโจเซฟดีขึ้น แตแลวความลับใน
ชีวติของฮันนาหก็เริ่มเผยออกมา สามีเธอเปนคนอารมณรุนแรงและชอบทํา
รายเธอ  แพดด้ี คอนสิไดน ผันตัวเองมาทํางานเขียนบทและกํากับเปนเรื่อง
แรก  “Tyrannosaur” ไดรับ 3 รางวัลจากเทศกาลภาพยนตรเมืองซันแดนซ                

                         
           เหมาะกับผูชมอายุไมต่ํากวา 18 ป 

 
Wednesday 15th August     "The Sky Above" (Brazil, 2011) 

                                                                 
สลายเสนแบงระหวางเร่ืองแตงกับเรื่องจริง ภาพยนตรเร่ือง ‘O 
Ceu Sobre Os Ombros’ น้ีจะพาเราไปชมชวงชีวิตที่ดูเหมือนปกติ
ธรรมดา ของชาย 3 คน แหงเมือง Belo Horizonte  อาจารย
มหาวิทยาลัยสาวขามเพศผูผันตัวไปเปนโสเภณี แฟนบอลผูคลั่ง
ไคลทีม Hare Krishna และ นักเขียนหนุมที่กําลังทอแทสิ้นหวัง 
ผานการเลาเรื่องชีวิตรัก ความอดทน และการเผชิญหนากับอคติ
ของสังคมที่มีตอพวกเขา   

ขอขอบคุณ สถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจําประเทศไทย             
                                              
Friday 17th August    "Benda Bilili!" (Congo, 2010) 

 
ริคก้ีอยากทําให Staff Benda Bilili เปนวงที่ดังที่สุดในคองโก กินชาซา  
โรเจอร เด็กขางถนน อยากจะรวมวงดนตรีที่สมาชิกตองเดินทางดวย
จักรยานสามลอที่สรางมาเปนพิเศษ  ภาพยนตรที่ใชเวลาถายทําถึง 5 
ปเรื่องนี้ กํากับโดย Renaud Barret และ Florent de La Tullaye ซ่ึง
เก็บภาพตั้งแตการซอมคร้ังแรก ๆ ของวงไปจนถึงการแสดงคอนเสิรต
ระดับนานาชาติของพวกเขา  “Benda Bilili!” หรือแปลเปนไทยไดวา 

“มองขามรูปลักษณภายนอก” เปนเรื่องของความฝนทีก่ลายเปนความจริง 
          เหมาะกับผูชมอายุไมต่ํากวา 12 ป   
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INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2012 

www.facebook.com/cuFILMfest 
 

Monday 20th August     "3 Idiots" (India, 2009) 
เพ่ือนสองคนออกตามหาเพื่อนเกาที่ไมไดพบกันนาน ในระหวางทาง 
พวกเขาพบวาเคยพนันกันเรื่องหน่ึงไวแลวยังไมไดคิดบัญชี  แลวยัง
เขาไปปวนในงานแตงงานและงานศพ  นอกจากเร่ืองวุนวายทีต่าม
มาแลว พวกเขายังไดยอนคิดไปถึงเรื่องราวสมัยเรียนมหาวิทยาลัย 
และเพื่อนที่เขาพยายามตามหา ผูเปนนักคิดนักฝนทีท่ั้งสรางความ
ประทับใจและเปลี่ยนแปลงชีวติพวกเขา  ภาพยนตรฮาสุดปวนจาก
อินเดียที่เรียกเสียงหัวเราะจากผูชมมาแลวทัว่โลก  

                                                                                                                                              
Wednesday 22nd August   "Hara-kiri" (Japan, 2011) 

 
ทาคาชิ มิอิเขะ (ผูกํากับ “13 Assassins”) นําเสนอเรื่องราวของซามูไรลึกลบัผูมา
รองขอความตายอยางมีเกียรติจากเจานายดวยพิธีกรรมฆาตวัตาย  เจานายยก
เรื่องเลาอันโหดรายของโมโตเมะมาขูเขา ชายหนุมผูน้ันมายื่นคําขอเชนเดียว กับ
ซามูไร ดวยจุดประสงคที่เคลือบแฝง แตแลวก็พบจุดจบอันนาสะพรึงกลัว  แต
ซามูไรก็ซ่ึงความเกรงกลัวเลาเรื่องของตนเองบาง ดวยตอนจบที่ไมมีใครคาดคิด 
ดวยเทคนิกดานภาพและและการแสดงอันยอดเย่ียม ภาพยนตรเรื่องนี้จะสะกด
ผูชมดวยเรื่องราวของการลางแคน การตามหาเกียรตยิศ และตวัตน ภายใต
อํานาจอันกดข่ี      
 

Friday 24th August     "Silenced" (Korea, 2011) 
 
ภาพยนตรไดรับแรงบันดาลใจจากนวนิยายเรื่อง “Do-ga-ni” ที่เขียนโดยอิง
จากเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนที่เมืองกวางจู เรื่องราวของ กังอินโฮ 
(แสดงโดยพระเอกหนามน กงยู) ที่ตองทาํงานหาเงินมารักษาลูกสาวที่ปวย 
เขารับงานเปนครูในโรงเรียนสําหรับเด็กหูหนวก และไดคนพบความจริงอัน
โหดรายวาเด็กที่น่ีถูกทํารายรางกายและถูกกระทําชําเราโดยครูในโรงเรียน  
อินโฮจึงลุกขึ้นตอสูเพ่ือเปดโปงความจริงเหลาน้ีโดยไดรับความรวมมือจากนัก
สิทธิมนุษยชน โซยูจิน แตทายที่สุดแลวพวกเขากลับพบวาทั้งอาจารยใหญ 
พวกอาจารย ตํารวจ อัยการ และฝายศาสนาของชุมชนนี้พยายามที่จะปดบัง
ความจริงอันนาเกลียดน้ีอยู  หลังจากภาพยนตรเรื่องนี้ออกฉาย รัฐบาลก็ได

เริ่มสอบสวนคดีน้ี และไดสัง่ปดโรงเรียนอ้ือฉาวนี้ในทีสุ่ด 



 ๑๒ 

CHULALONGKORN UNIVERSITY  
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2012 

www.facebook.com/cuFILMfest  
 

Monday 27th August    "Tuesday, after Christmas" 
(Romania, 2010) 
 
ปอล ชายวัยกลางคนแตงงานกับอาเดรียนามาแลวสิบป มีลูกสาววัยแปดขวบชื่อมารา 
เขามีความสัมพันธเชิงชูสาวกับราลูคา ทันตแพทยหญิงที่อายุนอยกวามาไดสักพัก 
ในชวงครสิตมาส มาราตองปรับเหล็กจัดฟน ปอลนัดหมอประจําไมได จึงใหราลูกา
จัดการให  ผูหญิงสองคนที่รักผูชายคนเดียวกันตองมาพบกันโดยบังเอิญ และบังคับ
ใหปอลตองตดัสินใจเลือก ซ่ึงจะทําใหคนมากกวาหน่ึงคนตองเจ็บปวด 
                                                                                                                                  

 
 
Wednesday 29th August     "Once upon a Time 
in Anatolia" (Turkey, 2011) 
 
ในคืนเงียบสงัด  ผูบัญชาการตํารวจ อัยการ แพทย และผูตองหาคดีฆาตกรรม ขบั
รถผานแถบชนบทของอนาโตเลียที่มืดมิด มีเพียงแสงสวางจากไฟหนาของรถยนต
สองใหเห็นถนนคดเคี้ยวและเนินเขา พวกเขากําลังคนหารางของเหยื่อฆาตกรรม
อันโหดเห้ียม จําเลยที่อางวาเมา จําไมไดวาเขาฝงศพไวที่ไหน  ขณะที่เวลาผาน
ไปเร่ือย ๆ เบาะแสของคดีก็คอยๆ ปรากฏ รวมทั้งความลับของผูสอบสวนแตละ
คนก็คอย ๆ เปดเผย ณ ทุงหญาแหงอนาโตเย สิ่งที่เห็นไมใชสิ่งที่เปน ภาพยนตร
เรื่องนี้ไดรับรางวัล Grand Prix จากเทศกาลภาพยนตรเมืองคานส (รวมกับ “The 
Kid with a Bike”)                                                                              

 
 

Friday 31st August   "The Kid with a Bike" (Belgium, 2011) 

หลังจากพอทิ้งเขาไป ซีริล ก็ออกตามหาจักรยานของเขา ซ่ึงเปน
สัญลักษณแหงความสัมพันธของทั้งสอง  เขาไดมาเปนผูพิทักษชาง
ทําผมผูใจดีคนหนึ่งโดยบังเอิญ และเธอกช็วยเขาอยางเต็มที่  แต
พฤติกรรมแปลก ๆ และความพยายามตามหาพออยางลดละ เขาก็
เกือบจะสูญเสยีเธอไป  ผลงานเรื่องลาสุดของสองพี่นองดารแดนน 
(ผูสราง “L’enfant” and “Rosetta”) ไดรับรางวัล Grand Prix จาก
เทศกาลภาพยนตรเมืองคานส และรางวลับทภาพยนตรยอดเยี่ยม
จาก European Film Awards 



 ๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือวันศุกรที่ 27 กรกฎาคม 2555 ศูนยบริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร ไดจัดพิธีมอบวุฒิบัตร
ใหแกนักเรียนชาวตางชาตท่ีเรียนจบหลักสูตร Advanced 3 ของโครงการ “Intensive Thai Program”      
ในการนี้ รศ.สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ รองคณบดีฝายวิรัชกิจ คณะอักษรศาสตร เปนตัวแทนคณบดี มอบ
วุฒิบัตรใหแกนักเรียนดวย 
 
 
 
 
 
 

พิธีเริ่มจากมอบวุฒิบตัรใหแกนักเรียน ตามดวยการกลาวสุนทรพจนเปนภาษาไทยของผูที่ไดรับ
วุฒิบัตร ในวนัดังกลาว นักเรียนได “surprise” ที่ประชมุ ดวยการอานกลอนแปดที่แตงขึ้นเองเปนทํานอง
เสนาะ เพ่ือมอบใหแกอาจารยผูสอน 

โครงการอบรมภาษาไทยสาํหรับชาวตางชาติหลักสูตรเรงรัด จัดขึ้นเปนประจําหมุนเวียนกันตลอด
ทั้งป มีจุดประสงคหลักเพ่ือใหบริการวิชาการแกสังคมในระดับนานาชาต ิ
 
สนใจโครงการของศูนยบรกิารวิชาการ ติดตอไดที่ 02-218 4886  
ขอเชิญทานชมภาพความประทับใจไดที่ http://www.aksornchula.com 
 
 
 
 
 
 
 

ขาวจากศูนยบริการวิชาการ 



 ๑๔ 

 
 
 

 
 รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากศูนยการศึกษา
ตอเน่ือง เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง “ทักษะการใชภาษาอังกฤษในการทํางานกับประเทศกลุมอาเซียน” 
ใหกับนักบริหารระดับตน ภาครัฐของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในวันที่ 16 สิงหาคม 2555 เวลา 
13.00-16.00 น. ณ หองอยุธยา โรงแรมนารายณ กรุงเทพฯ 

 
 รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากคณะอักษรศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนวิทยากรบรรยายหัวขอ “Public Speaking: Its Ethics and Strategies” ในวัน
เสารที่ 18 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00–16.00 น. ณ หอง อ 36-202 อาคาร 36 ป คณะอักษรศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 

 
 รองศาสตราจารย ดร.ชลดา เรืองรักษลิขิต ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสภาวิจัยแหงชาติ 
สาขาปรัชญา สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เปนวิทยากรในการอภิปราย เร่ือง “แนวทางการวิจัย
เก่ียวกับประชาคมวัฒนธรรมอาเซียนดานภาษาและวรรณกรรม” เม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 เวลา 
14.00–15.30 น. และเปนวิทยากรผูดําเนินรายการ เร่ือง “แนวทางการวิจัยเก่ียวกับประชาคมวัฒนธรรม
อาเซียนดานศิลปกรรม” เม่ือวันที่ 21 กรกฎาคม 2555 เวลา 15.30–17.00 น. ณ หองเมืองธารา            
โรงแรมธารามันตรา ชะอํา อ.ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

 
 รองศาสตราจารย ดร.ชลดา เรืองรักษลิขิต ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสภาวิจัยแหงชาติ 
สาขาปรัชญา สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เปนวิทยากรผูดําเนินการอภิปราย เร่ือง “การสราง
มาตรฐานทางวิชาการของงานศิลป” ในวันที่ 26 สิงหาคม 2555 เวลา 15.00–16.30 น. ณ ศูนยประชุม
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด ราชประสงค กรุงเทพ 

 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากศาลแพงกรุงเทพใต 
เขารวมเปนกรรมการตัดสินการประกวดการกลาวสุนทรพจนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
โครงการ “รวมใจไกลเกลี่ย” ประจําป พ.ศ.2555 เม่ือวันศุกรที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ หอง
ประชุมชั้น 10 ศาลแพงกรุงเทพใต 
 
 อาจารย ดร .อาทิตย ชีรวณิชยกุล ภาควิชาภาษาไทย ได รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนอาจารยพิเศษสอนในหัวขอ “การศึกษาแนวคิดพุทธศาสนาในวรรณคดี
ไทย” ในวันเสารที่ 11 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00–16.00 น. ณ หอง 244/1 

 
 
 
 
 

ใคร ทําอะไร ที่ไหน 



 ๑๕ 

 

 อาจารย ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ อาจารย ดร.ใกลรุง อามระดิษ และผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรมินท 
จารุวร ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากวชิราวุธวิทยาลัย เปนกรรมการสัมภาษณผูเขาแขงขันระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 1-3 รอบชิงชนะเลิศ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555 เวลา 09.30–12.00 น. ณ ตึกทวี
ปญญา 
 
 อาจารยสถาพร อรุณวิลาศ หนวยบริหารวิชาอารยธรรมไทย ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ
เทพสตรี เปนวิทยากรอภิปรายใหกับนักศึกษาและบุคลากรทั่วไปที่สนใจ เร่ืองอิทธิพลตะวันตกตองานศิลปะ 
สถาปตยกรรมและผังเมืองลพบุรี ในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช เม่ือวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 เวลา 
09.15-16.30 น. ณ หองประชุมชั้น 3 อาคาร 90 ป มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 
 
 อาจารยสถาพร อรุณวิลาศ หนวยบริหารวิชาอารยธรรมไทย ไดรับเชิญจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) เปนวิทยากรบรรยายหัวขอวิชา “ความภาคภูมิใจในความเปนไทย” วันจันทรที่ 30 กรกฎาคม 
2555 และวันศุกรที่ 3 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00–17.00 น. ณ หองปทมาธร ชั้น 6 อาคารศูนยฝกอบรม          
ถนนพระราม 3 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 
 รองศาสตราจารยจารุณี หงสจารุ ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เปน
ที่ปรึกษาในการจัดทําหลักสูตรขับรองประสานเสียงโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

 
 รองศาสตราจารยจารุณี หงสจารุ ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากคณะนักรองชายพระกิตติ
คุณแหงกรุงเทพฯ เปนวิทยากรในโครงการอบรมและฝกสอนนักรองของคณะนักรองชายพระกิตติคุณแหง
กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2555 ณ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

 
 อาจารยปวิตร มหาสารินันทน ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากคณะศิลปกรรมศาสตร รวมเปน
กรรมการตัดสินรางวัลในโครงการสัมมนาการสรางมาตรฐานการยกยองศิลปนทางดานนาฏยศิลป คร้ังที่ 3 
(ผูถายทอดนาฎยศิลป) เม่ือวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00–12.00 น. ณ อาคารบรมราชกุมารี 
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
 อาจารยปวิตร มหาสารินันทน ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากคณะศิลปกรรมศาสตร เปน
วิทยากรสัมมนาในโครงการสัมมนาการสรางมาตรฐานการยกยองศิลปนทางดานนาฏยศิลป คร้ังที่ 3 (ผู
ถายทอดนาฏยศิลป) เม่ือวันศุกรที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00–11.00 น. ณ อาคารศิลปวัฒนธรรม 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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