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ประชาสัมพันธละครเวที An Oak Tree  
 สถาบันบริติชเคานซิลรวมกับภาควิชาภาษาอังกฤษ และภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะจัดการแสดงละครเวทีเรื่อง An Oak Tree นําแสดงโดยทิม เคราช และนักแสดง
รับเชิญชาวไทยที่คุนหนาคุนตาแฟนละครเวที ในวันศุกรที่ 3 และเสารที่ 4 กุมภาพันธ 2555 เวลา 19:30 น.      
ณ ศูนยศิลปการละคร สดใส พันธุมโกมล ชั้น 6 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหา 
วิทยาลัย (อาคารหางจากสถานีรถไฟฟาสยามเพียง 10 นาที และมีที่จอดรถในอาคาร)  

บัตรราคา 500 บาท นักเรียน นิสิต นักศึกษาทุกสถาบัน ราคา 200 บาท และประชาชนทั่วไป (อายุ
ไมเกิน 27 ป) ราคา 300 บาท จําหนายบัตรที่ศูนยหนังสือจุฬาฯ สาขาสยามสแควร และภาควิชาศิลปการ
ละคร หอง 809 อาคารบรมราชกุมารี หรือโทร.จองบัตรไดที่ 0-2218-4802 และ 08-1559-7252 

 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
  
 หลังการแสดงทั้งสองรอบ ทิม เคราช และนักแสดงรับเชิญชาวไทยจะรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผูชม นอกจากน้ี ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ 2555 เวลา 16.00–17.30 น. ทิม เคราช จะบรรยาย
พิเศษเกี่ยวกับละครเวทีรวมสมัยของประเทศอังกฤษในหัวขอ “The Material of Theatre: An Exploration 
of Theatre's Substance” ใหนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปฟงโดยไมเก็บคาใชจาย และในวันเดียวกัน
เวลา 19.00–21.00 น. จะมีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนบทละคร (playwriting workshop) ใน
หัวขอ “Theatre and Audience: Exploring the Role of the Audience in the Making of Theatre” ให 
 

ขาวจากภาควิชาศิลปการละคร 
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นักเขียนบทละครและนิสิต นักศึกษาท่ีเรียนวิชาการเขียนบทละครขั้นสูงมาแลว โดยไมเก็บคาใชจายเชนกัน 
ติดตอที่ ChulaDrama@gmail.com (ทุกรายการใชภาษาอังกฤษและไมมีลาม) 
 An Oak Tree เปนงานลําดับที่ 2 ในเทศกาลศิลปะการแสดงนานาชาติ (World Performances 
@DramaChula) ซ่ึงเริ่มจากการแสดงนาฏยศิลปรวมสมัยเรื่อง นิชินสกี สยาม (Nijinsky Siam) เม่ือเดือน
กันยายน 2554 และรายการตอไปจะเปนการแสดงละครหุนยนตเร่ือง ซาโยนาระ (Sayonara) ที่จะจัดขึ้น
เปนครั้งแรกในทวีปเอเชีย (นอกประเทศญ่ีปุน) ในเดือนมีนาคม อานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่  
www.TimCrouchTheatre.co.uk และ facebook “Drama Arts Chula” หรือ  
email ติดตอที่ DramaArtsChula1971@gmail.com 
 
 

 
 

ดวยฝายกิจการนิสิตรวมกับศูนยบริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร ไดจัดใหมีโครงการ 
“มิตรภาพไรพรมแดน” อันเปนโครงการที่เปดโอกาสใหนิสิตชาวไทยและนักเรียนชาวตางชาติในโครงการ
อบรมภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติไดพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรูกันทั้งทางภาษาและวัฒนธรรมโดย
ไมเสียคาใชจายใดๆ อีกทั้งยังเปนการสงเสริมบรรยากาศความเปนนานาชาติในคณะอักษรศาสตรตามการ
ประกันคุณภาพอีกดวย 

 
ขณะน้ี ศูนยบริการวิชาการมีนักเรียนตางชาติ 66 คน แบงเปนสัญชาติได 15 สัญชาติ 10 ภาษา ดังน้ี 

สัญชาต ิ จํานวน 
ญ่ีปุน 31 
จีน 7 

อเมริกา 7 
ออสเตรเลีย 4 
เกาหล ี 2 
ไตหวัน 2 
เยอรมัน 3 
ฝรั่งเศส 2 

เนเธอแลนด 2 
สวิสเซอรแลนด 1 

อังกฤษ 1 
โบลิเวีย 1 
อิตาล ี 1 
พมา 1 

สิงคโปร 1  

ภาษา จํานวน 
ญ่ีปุน 31 

จีนกลาง 10 
อังกฤษ 12 
เกาหล ี 2 
เยอรมัน 3 
ฝรั่งเศส 3 
สเปน 1 

อิตาเลียน 1 
พมา 1 
ดัตช 2  

ความรวมมือระหวางกิจการนิสิตและศูนยบริการวิชาการ 
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เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2555 เวลา 13.00–15.00 น. โครงการไดจัดใหนิสิตไทยและ

นักเรียนตางชาติชมภาพยนตรเรื่อง “โหมโรง” รวมกัน ณ หองสรรพศาสตรสโมสร และในเวลา 15.00–17.00 
น. ไดจัดงาน “Soda Party” ที่บริเวณหนาอาคารบรมราชกุมารี มีนิสิตใหความสนใจเขารวมงานพอสมควร 
โดยเฉพาะในสวนที่เปนพบปะสังสรรคกัน (เน่ืองจากนิสิตสวนใหญติดเรียนในชวงกอนหนาน้ัน) และ
เรียกรองใหมีการจัดงานนี้ขึ้นอีก 
 
 
 
 
 
 
 
 
จึงแจงเพ่ือทราบและหากมีกิจกรรมเชิงน้ีอีกจะประชาสัมพันธใหทราบผานทาง “เทวาลัย” ทั้งน้ีนิสิตไดรับขาว
จากทาง Social Network อยูแลว และหากภาควิชาตองการจัดกิจกรรมรวมกับนักเรียนตางชาติเหลาน้ีขอ
เชิญติดตอไดทันทีที่ศูนยบริการวิชาการ ชั้น 4 อาคารมหาจักรีสิรินธร หมายเลขโทรศัพท 02-218-4886 

 
 

 
 

นิสิตไดรับทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ประจําปงบประมาณ 2555 
นิสิตหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ จํานวน 2 คน ไดรับทุนวิจัย

มหาบัณฑิต สกว. ดานมนุษยศาสตร – สังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2555 ในกลุมหัวขอ “ความ
ยุติธรรมในวัฒนธรรม” ภายใตการควบคุมของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิสาร ไดแก 
 1. นายพงษพรรณ ปนกล่ํา หัวขอวทิยานพินธเรื่อง  

“รักตองหาม : การศึกษาความรักของชายรักชายในนวนิยายไทย พ.ศ.2513-2551” 
 2. นายศุภกิจ เจนนพกาญจน หัวขอวทิยานพินธเรื่อง  

“ผี กับความยุติธรรม : การศึกษาความรุนแรงและบาดแผลฝงใจในนวนิยายไทยรวมสมัย” 
 

นิสิตไดรับทุน Asian Graduate Student Fellowship 2012 
หัวขอวิทยานิพนธเรื่อง “‘ผี กับความยุติธรรม : การศึกษาความรุนแรงและบาดแผลฝงใจในนวนิยาย

ไทยรวมสมัย” ของนายศุภกิจ เจนนพกาญจน นิสิตหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิสาร เปนอาจารยที่ปรึกษา หัวขอวิทยานิพนธ
เรื่องน้ีไดรับคัดเลือกจาก Asia Research Institute (ARI), National University of Singapore (NUS) ใหรับ
ทุน Asian Graduate Student Fellowship 2012 ไปทําวิจัยเอกสารเพ่ิมเติมที่หองสมุดสถาบันวิจัยเอเชีย
ศึกษา หองสมุด NUS และหอสมุดแหงชาติสิงคโปร ภายใตการชี้แนะ (Mentorship) จากคณาจารย นักวิจัย

ขาวจากภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ 
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ของ ARI และ National University of Singapore นอกจากน้ีผูรับทุนจะไดเขารวมสัมมนาการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการรวมกับนิสิตปริญญาโท-เอก จากกลุมประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และรวมนําเสนอ
ความกาวหนาของผลงานวิจัยตอที่ประชุมวิชาการ ระหวางวันที่ 16 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2555  

ทั้งน้ีทุน Asian Graduate Student Fellowship 2012 ไดสนับสนุนคาเดินทางไปกลับ คาที่พัก และ
คาเบี้ยเลี้ยง ตลอดระยะเวลา 2 เดือนคร่ึง นอกจากนี้ผูไดรับทุนจะไดสิทธิการใชบริการทางวิชาการของ 
National University of Singapore อาทิเชน หองทํางาน หองสมุด และคําชี้แนะทางวิชาการจากคณาจารย
และนักวิจัยของ NUS ดวย 
 
 
 
 
 
 

 ขอแสดงความยินดียอนหลังกับศาสตราจารยพิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท ในโอกาสที่ไดรับ
พระบรมราชโองการแตงตั้งเปนราชบัณฑิตสํานักศิลปกรรม ประเภทวรรณศิลป สาขาวรรณกรรมพื้นเมือง 

 
 วิทยานิพนธอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวรรณคดีไทย เรื่อง “ตํานานพระศรีอาริยในสังคมไทย” 

ของนายอภิลักษณ เกษมผลกูล ซ่ึงมีศาสตราจารย ดร.ศิราพร ณ ถลาง เปนอาจารยที่ปรึกษาไดรับเลอืกเปน
วิทยานิพนธดีเดนสาขาปรัชญา จากสภาวิจัยแหงชาติ ประจําปพ.ศ.2554 
 
 
 
 
 
 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร ไดรับเชิญจากศูนยพัฒน
กิจและนิสิตเกาสัมพันธ เปนคณะกรรมการที่ปรึกษาการจัดแขงขันกอลฟการกุศลชิงถวยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 7 ในวันอาทิตยที่ 4 มีนาคม 2555 ณ สนามกอลฟศูนย
พัฒนากีฬากองทัพบก 
 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปนผูวิจารณ (ราง) งานวิจัยเรื่อง “ประกอบสรางความรูเรื่องอยุธยาตอน
ปลาย” ในหัวขอ การคาขายเครื่องถวยจีนสมัยตนราชวงศชิงในพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2187-2310 และ
หัวขอ ราชประเพณีสมัยอยุธยาตอนปลาย : กรณีศึกษาพระราชพิธีราชาภิเษก ในวันจันทรที่ 20 กุมภาพันธ 
2555 เวลา 13.00-17.00 น. ณ หองประชุม 1 สกว. ชั้น 14 อาคาร SM Tower ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 
 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใหเขารวมฟงการรายงานความกาวหนา และใหขอเสนอแนะที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษาที่ไดรับทุนจํานวน 1 กลุมหัวขอ รวมวิทยานิพนธจํานวน 2 เรื่อง เม่ือวันอาทิตยที่ 22 
มกราคม 2555 เวลา 09.50-10.30 น. ณ หองจรัสเมือง 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร กรุงเทพฯ 
 

ใคร ทําอะไร ที่ไหน 

ขาวจากศูนยคติชนวิทยา 
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 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรีย ชุณหเรืองเดช ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากสถาบันวิจัย

ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เปนประธานสอบวิทยานิพนธ เม่ือวันที่ 30 มกราคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ 
หองประชุมณัฐ ภมรประวัติ ชั้น 1 อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา 
 

 ผูชวยศาสตราจารย รอยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากฝายการ
พยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เปนวิทยากรอภิปรายเรื่อง “วัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี และศาสนา 
ในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย” ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หองประชุมตึก   
วชิรญาณ สามัคคีพยาบาร ชั้น 3 
 

 อาจารยอัษฎายุทธ ชูศรี ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร เปน
วิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวขอ "Culture as Communication : Language & Identity (เปน อยู คือ : 
ภาษาและอัตลักษณ)" ซ่ึงเปนหัวขอหน่ึงในรายวิชา 2501399 การอยูอาศัยและสถาปตยกรรม (DWELL/ 
ARCH) ในวันที่ 14 มีนาคม 2555 ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับเชิญจากคณะ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ เม่ือวันที่ 12  มกราคม 2555 
เวลา 09.30–12.30 น. ณ หองประชุมใหญ ชั้น 2 ตึกคณะศิลปศาสตร 
 

 อาจารย ดร.พิทยาวัฒน พิทยาภรณ ภาควิชาภาษาศาสตร ไดรับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนกรรมการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2554 เม่ือวันที่ 6 มกราคม 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ 
ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 
 

 รองศาสตราจารย ดร.ชลดา เรืองรักษลิขิต ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสภาวิจัยแหงชาติ 
สาขาปรัชญา สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ใหเขารวมประชุมและศึกษาขอมูลดานวัฒนธรรมและ
ภาษาถิ่นตามโครงการเรื่อง “นโยบายภาษาของประเทศ : ภาวะวิกฤตที่ตองแก :วิกฤตของภาษาถิ่น” 
ระหวางวันที่ 13-16 มกราคม 2555 ณ โรงแรมพระนางอินน อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
 

 รองศาสตราจารย ดร.โสรัจจ หงศลดารมภ ภาควิชาปรัชญา ไดรับเชิญจากคณะพยาบาลศาสตร 
เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง “การคิดอยางมีวิจารณญาณกับการสื่อสารผานเทคโนโลยีสารสนเทศ” ในวันที่ 6 
กุมภาพันธ 2555 เวลา 13.00–15.00 น. ณ หองคอมพิวเตอร อาคารจุฬาพัฒน 5 ชั้น 2 คณะพยาบาล
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
 



 ๖ 

 

 รองศาสตราจารยสุกัญญา สุจฉายา ศูนยคติชนวิทยา ไดรับเชิญจากศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ใหเขารวมดําเนินงานโครงการ “การศึกษาสถานภาพการคุมครองและการ
สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นที่เก่ียวของกับทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย” มีระยะเวลาการดําเนินการ
โครงการ 300 วัน ตั้งแตวันที่ 16 กันยายน 2554 – วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 
 

 รองศาสตราจารยสุกัญญา สุจฉายา ศูนยคติชนวิทยา ไดเสนอบทความเร่ือง Modern Thai Amulets 
and Jatakas ในการประชุมนานาชาติ 2012 Chulalongkorn - EFEO International Conference on 
Buddhist Studies Imagination, Narrative, and Localization ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ 7 
มกราคม 2555 
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