ปที่ ๓ ฉบับที่ ๒๖ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔

ขาวจากภาควิชาภาษาไทย
เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00 – 16.00 น. ที่ หอง 707 อาคารบรมราชกุมารี
โครงการการสื บ ทอดมรดกภู มิ ป ญ ญาทางวั ฒ นธรรม ในโครงการทุ น วิ จั ย มหาบั ณ ฑิ ต สกว. ด า น
มนุษยศาสตร-สังคมศาสตร ประจําป 2553 และทุน 90 ปจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิเษก
สมโภช รุนที่ 15 (2/2554) รองศาสตราจารยสุ กัญญา สุจฉายา เปนหัว หนาโครงการ รว มกับ ภาควิช า
ภาษาไทย ไดจัดการบรรยายพิเศษใหแกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยวิทยากรภายนอก 3 ทาน
• รองศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย มีกุศล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรนิ ทร
บรรยายเรื่อง “ประวัติความเปนมาและพิธีกรรมของชาวกูย”
• อาจารยพิเนตร นอยพุทธา ครูภมู ิปญญาไทย รุนที่ 3 บรรยายเรื่อง “ประวัติความเปนมา
ของชาวไทยยวน อ.เสาไห จ.สระบุรี”
• อาจารยวีระ มีเหมือน ครูภูมิปญญาไทย รุนที่ 2 บรรยายเรื่อง “การพากย-เจรจาหนังใหญ
และโขน”

๑

การจัดงานเกษียณอายุราชการ
คณะอักษรศาสตร จะจัดงานเกษียณอายุราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554 ระหวางเวลา
14.00-17.00 น. ณ หอง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ

ขาวจากฝายกิจการนิสิต
โครงการ “ธารน้ําใจอักษรศาสตร”
ฝายกิจการนิสิตจะจัดโครงการ “ธารน้ําใจอักษรศาสตร” ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554 เวลา 8.30 –
14.00 น. ณ บริเวณโถงชั้นลาง อาคารบรมราชกุมารี ซึ่งเปนโครงการที่รับบริจาคสิ่งของใชแลวแตสภาพดี
มาจําหนาย โดยเงินรายไดจากการจําหนายสินคาในครั้งนี้จะนําไปจัดทําหองสมุดมอบใหแกโรงเรียนบาน
โสมง หมู 4 ตําบลบานนา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก

ขาวจากภาควิชาศิลปการละคร
นิชินสกี้ สยาม
คณะพิเชษฐ กลั่นชื่น แดนซ คอมพานี (Pichet Klunchun
Dance Company) รวมกับ ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย และ บริษัท สิ งห คอรปอเรชั่ น
จํากัด ขอเชิญชมการแสดงนาฏยศิลปรวมสมัย เรื่อง นิชินสกี้ สยาม
(Nijinsky Siam) เปดเทศกาลศิลปะการละครนานาชาติ (World
Performances @ Drama Chula)
นอกจากการแสดง นิชินสกี้ สยาม แลว อาจารยพิเชษฐจะ
เป ด การฝ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารให นั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา และ
ประชาชนทั่ ว ไปที่ ซื้ อ บั ต รเข า ชมการแสดงครั้ ง นี้ ในวั น เสาร ที่ 3
กันยายน เวลา 13-16 น. ดวย
นิชินสกี้ สยาม จัดแสดงในวันพฤหัสบดี ศุกร และเสารที่ 1, 2 และ 3 กันยายน 2554 เวลา 19:30 น.
(การแสดงยาวประมาณ 1 ชั่วโมง) ที่ศูนยศิลปการละคร สดใส พันธุมโกมล ชั้น 6 อาคารมหาจักรีสิรินธร
คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ หลังการแสดงทุกรอบ มีการเสวนากับ อาจารยพิเชษฐ และนักวิชาการจากหลาย
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ
บัตรราคา 500 บาท นักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน ราคา 200 บาท และ บัตรราคาพิเศษสําหรับผูชม
ที่อายุไมถึง 27 ปบริบูรณ รวมทั้ง บุคลากรจุฬาฯ ทุกคณะ ทุกหนวยงาน ราคา 300 บาท จําหนายที่
ภาควิชาศิลปการละคร ชั้น 8 อาคารบรมราชกุมารี และ ศูนยหนังสือจุฬาฯ (สาขาสยามสแควร)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรฯ จุฬาฯ โทร. 0 2218 4802
และ 08 1559 7252 ที่ DramaChula1971@gmail.com และ facebook/twitter “Drama Arts Chula”
๒

เทศกาลภาพยนตรนานาชาติ 2554
CHULALONGKORN UNIVERSITY INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2011
ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ ขอเชิญชมภาพยนตรคุณภาพซึ่งยังไมเคยเขาฉายรอบปกติ
ตามโรงภาพยนตรในประเทศไทยมากอน 9 เรื่อง หลังจบภาพยนตร เชิญรวมแลกเปลี่ยนความเห็นกับนักวิจารณ
อ.กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน รศ. นพมาส แววหงส และ อ.กอง ฤทธิ์ดี ชมฟรีทุกเรื่อง ทุกวันจันทร พุธ และศุกร เวลา
17.00 น. ที่ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร (จอดรถขางหอประชุมไมเสียคาจอดรถ หรือที่อาคารจอดรถขางอาคาร
มหาจักรีสิรินธร เสียคาจอดรถชั่วโมงละ 10 บาท) ภาพยนตรทุกเรื่องมีคําบรรยายภาษาอังกฤษ สอบถามขอมูล โทร.
0-2218-4802 และ http://chulafilmfest.multiply.com
Monday 29th August "Afterschool" (USA)
โรเบิรต นักเรียนหนุมในโรงเรียนมัธยมไฮโซฯแถบชายฝงตะวันออกของสหรัฐอเมริกา
ถายภาพการตายอยางนาสลดของเพื่อนรวมชั้นสองคนไดโดยบังเอิญ ภาพการตายของทั้ง
สองกลายมาเปนงานในชั้นเรียนที่เปนสวนหนึ่งกระบวนการรักษาฟนฟูจิตใจทั่วโรงเรียน แต
งานวิดีโอนั้นก็ทําใหเกิดบรรยากาศของความหวาดระแวงและความกระสับกระสายในหมู
นักเรียนและคณาจารยดวย Afterschool ฉายรอบปฐมทัศนโลกในเทศกาลภาพยนตรเมือง
กานส และหนังสือพิมพ Libération ของฝรั่งเศสยกยองวาเปนหนึ่งในภาพยนตรที่ดีที่สุดใน
เทศกาลปนั้น
Wednesday 31st August "Waiting for Superman" (USA)
ภาพยนตรของเดวิส กูเกนไฮมชี้ใหเห็นความจริงและปญหาของระบบการศึกษา
ผานเรื่องราวของ อันโธนี ฟรานซิสโก บีอังกา เดซี่ และเอมิลี่ เขาไดติดตามชีวิต
ของเด็กกลุมหนึ่งที่มีพรสวรรคแตตองเขาเรียนในระบบที่ยับยั้งการเติบโตทาง
การศึกษาแทนที่จะสรางความกาวหนาใหพวกเขา Waiting for Superman
ไดรับเสนอชื่อเขาชิงรางวัลออสการ สาขาภาพยนตรสารคดียอดเยี่ยม
Friday 2nd September "Wendy and Lucy" (USA)
Wendy and Lucy เปนภาพยนตรที่ไดรับคําชื่นชมมากที่สุดเรื่องหนึ่งจากนัก
วิจารณ เรื่องราวการเดินทางของเวนดี้และลูซี่สุนัขสุดที่รักของเธอ ทั้งสองหลง
ทางอยูแถวแปซิฟกนอรธเวสต เมื่อรถของเวนดี้เสีย และแผนเริ่มตนชีวิตใหมที่
อลาสกาตองลมไป เธอก็ตองเผชิญกับโลกที่เต็มไปดวยคนแปลกหนา เธอตอง
ทําความเขาใจใหมเรื่องขีดจํากัดและความลุมลึกของหนาที่ของคนเราที่มีตอ
ผูอื่นในยามยากลําบาก ผลงานการกํากับของ เคลลี่ ไรคฮารต ที่แสดงใหเห็นความเอาใจใสอยางมากของผูกํากับใน
เรื่องความละเอียดออนของตัวละคร ความแปลกประหลาดของภูมิประเทศของอเมริกา รวมทั้งความสุนทรียของการ
เลาเรื่องแบบคลาสสิก

๓

Monday 5th September "Dogtooth" (Greece)
Dogtooth เปนเรื่องราวชีวิตของครอบครัวที่แปลกประหลาด ซึ่งประกอบไปดวย พอ
แม และลูกสามคนซึ่งถูกพอแมปดกั้นจากโลกภายนอก พอแมไมอนุญาตใหพวกเขา
ออกไปนอกบานเลยตั้งแตเกิด จึงทําใหเด็กทั้งสามตองใชชีวิตอยูแตในบานภายใต
กฎเกณฑอันเครงครัดที่พอแมตั้งขึ้น พอพูดขมขวัญใหพวกเขากลัวโลกภายนอก
และบั งคับ ใหใ ช ชี วิตอยูไปวัน ๆ ดว ยการเล มเกมสที่พ วกเขาประดิษ ฐขึ้น มาเอง
จนกระทั่งวันหนึ่ง เมื่อหญิงสาวผูเดียวที่ไดรับอนุญาตใหเขามาในบานเปนครั้งคราว
เพื่อตอบสนองความตองการทางเพศของลูกชายคนโต ไดคิดวางแผนตอตานดวย
การแลกวิดีโอเทปกับการมีเพศสัมพันธ
ภาพยนตรไดรับรางวัล Un Certain
Regard จากเทศกาลภาพยนตรเมืองกานส และไดรับเสนอชื่อเขาชิงรางวัลออสการ
สาขาภาพยนตรภาษาตางประเทศเมื่อตนปที่ผานมา
Wednesday 7th September "Chico and Rita" (Spain)
ประเทศคิวบา ป ค.ศ. 1948 การพบกันของชิโก นักเปยโนหนุมผูเต็มเปยมไปดวย
ความฝน กับริตา นักรองสาวสวยเสียงไพเราะทรงพลัง ดนตรีและแรงปรารถนาแหง
รักไดหลอหลอมพวกเขาทั้งสองคนไวดวยกัน แตการเดินทางของทั้งสอง ซึ่งคลาย
กับเพลงบัลลาดละติน หรือโบเลโร ก็นํามาซึ่งความทุกขทรมานปวดหัวใจแสนสาหัส
จากฮาวานา สูนิวยอรค ปารีส ฮอลลีวูด และลาสเวกัส นี่คือคนที่มีความปรารถนา
อันแรงกลาสองคนที่ตอสูกับอุปสรรค และประสานเสนทางชีวิตกันดวย “เสียงดนตรี”
และ “ความรัก”

Friday 9th September "The Illusionist" (France)
นักมายากลคนหนึ่งอยูในชวงขาลง เพราะนักรองเพลงปอปกับนักดนตรีร็อคสมัยใหม
เขามาจับจองโรงละครและพื้นที่การแสดงตางๆ แทน เขาตองหันมาจัดการแสดงเล็กๆ
ตามผับ บาร หรือคาเฟ เพื่อหาเลี้ยงชีพ จนกระทั่งวันหนึ่ง ขณะที่แสดงมายากล อยูใน
ผับเล็กๆ แหงหนึ่งของสก็อตแลนด บนเกาะอันหางไกลความเจริญ เขาไดพบกับ
อลิซ สาวนอยผูซึ่งหลงใหลการแสดงมายากลของเขามาก เธอเชื่อวาเขามีเวทมนตร
จริงๆ และติดตามเขาไปทุกหนแหง ภาพยนตรการตูนเรื่องนี้สรางจากบทภาพยนตร
เดิมของฌาคส ตาติ และกํากับโดย ซิลแว็ง โชเมต (The Triplets of Belleville) ไดรับ
การเสนอชื่อเขาชิงรางวัลออสการสาขา Best Animated Film เมื่อตนปที่ผานมา

๔

ขาวจากภาควิชาบรรณารักษศาสตร

๕

๖

ใคร ทําอะไร ที่ไหน
รองศาสตราจารยพรรัตน ดํารุง ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
บูรพา ใหเขารวมการประชุมโครงการวิจัย เมื่อวันจันทรที่ 1 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00-16.00 น. ณ หองประชุม
502 ตึก 16 คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.มนธิ ร า ราโท ภาควิ ช าภาษาตะวั น ออก ได รั บ เชิ ญ จากคณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เปนผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
เวียดนามเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมยูงทอง อาคาร 8
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
รองศาสตราจารย ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากกระทรวงการตางประเทศ ให
เขารวมโครงการสรางองคความรูเกี่ยวกับลาตินอเมริกา ระหวางวันที่ 2-18 กันยายน 2554 ณ กรุงลิมา ประเทศเปรู
อาจารย ดร. สิ ริ ว รรณ จุฬ ากรณ ภาควิ ช าภาษาตะวัน ตก ไดรั บ เชิ ญ จากรัฐ บาลฝรั่ง เศส เปน ลา มภาษา
ฝรั่งเศส-ไทยใหกับคณะผูเชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณแหงราชอาณาจักรไทย ณ ประเทศ
ฝรั่งเศส ระหวางวันที่ 17 กันยายน – 1 ตุลาคม 2554
อาจารย ดร.เกษม เพ็ ญ ภิ นั น ท ภาควิ ช าปรั ช ญา ได รั บ เชิ ญ จากคณะสั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนกรรมการวิทยานิพนธ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.กิ่ ง กาญจน เทพกาญจนา ภาควิ ช าภาษาศาสตร ได รั บ เชิ ญ จากคณะศิ ล ปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนผูทรงคุณวุฒิในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร
เพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2555) วันจันทรที่ 22 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ หอง
ศอ.501 (ตึกศูนยภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพรําไพ เปรมสมิทธ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ไดรับเชิญจากดั๊บเบิ้ล เอ บุค
ทาวเวอร และสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปนวิทยากรบรรยายหัวขอ “ขับเคลื่อนหองสมุด
สรางเทคนิคใหนาเขา” ในโครงการสัมมนาบรรณารักษ ประจําป 2554 ระหวางวันที่ 7-8 ก.ย. 54 เวลา 13.0014.30 น. ณ อาคาร ดั๊บเบิ้ล เอ บุค ทาวเวอร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพรําไพ เปรมสมิทธ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ไดรับเชิญจาก Tsinghua
University Library and Chinese Academic Journal Electronic Publishing House ใหเขารวมประชุม 2011
International Seminar on Digital Publishing and Digital Libraries ระหวางวันที่ 29 สิงหาคม – 3 กันยายน 2554
ณ Tsinghua University Library Auditorium สาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร
สงขาวประชาสัมพันธไดที่ นางกัญญกนก สิงหฤกษ โทร. 84885 E – mail : artspr08@hotmail.com
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