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ข่าวจากภาควิ ชาศิ ลปการละคร

ครังแรกของวงการละครไทยกับเทศกาลยิงใหญ่ต้อนรับปี 2013 “Our Roots Right Now: ก้าวหน้าจากราก
แก้ว” ในโครงการเวทีวจิ ยั และเทศกาลละครร่วมสมัยไทย-อาเซียน (The Research Forum & Festival on
Thai/ASEAN Contemporary Theatre) ด้วยความสนับสนุ นจากฝ่ายวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั และคณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่ต้องลงทุนซือตั ^วเครืองบินบินไปชมการแสดง ทางเทศกาลยกการแสดงร่วมสมัยเด็ดๆ ของอาเซียนมา
รวมไว้ทนีี ให้ได้ชมกันเต็มอิมจุใจตลอด 10 วัน 10 คืน ให้เห็นกันว่าปจั จุบนั วัฒนธรรมการแสดงของอาเซียน
พัฒนาไปขนาดไหนแล้ว กว่า 31 การแสดง จากทังกัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ พม่า
ลาว และไทย ร่วมด้วยศิลปิ นจากอินเดียและจีน อาทิ การเต้นร่วมสมัยดัด แปลงจากวรรณคดีไทยเรือง
พระลอ “ตามไก่” โดยพิเชษฐ กลันชืน (ศิลปิ นศิลปาธรทีมีชอเสี
ื ยงเป็ นทียอมรับระดับโลก) การเต้นร่วมสมัย
ดัดแปลงจากรามเกียรติ f “Muet” โดยจิตติ ชมพี (เจ้าของผลงาน “18 Monkeys” และ “Demon in Venice”)
การแสดงทีเปิ ดโอกาสให้ผูช้ มเป็ นผูอ้ อกแบบการแสดงได้เอง “Q&A” โดย Daniel K (เจ้าของรางวัล Young
๑

Artist Award จาก National Arts Council ประเทศสิงคโปร์) การแสดงภารตะนาฏยัมประยุกต์กบั การเต้น
ร่วมสมัย “Dancing Girl” โดย Sujata Goel (นักเต้นรุ่นใหม่จากแดนภารตะ) และปิ ดท้ายด้วย “Fire! Fire!
Fire!” การเต้นร่วมสมัยในโครงการ Tanzconnexions ของสถาบันเกอเธ่ แสดงผลงานชินใหม่ของ Eko
Supriyanto (ศิลปิ นชาวอินโดนีเซีย อดีตทีปรึกษาการเต้นในโปรดักชันบรอดเวย์ระดับโลกอย่าง “The Lion
King”) Sophiline Shapiro (ศิลปินชาวกัมพูชาเจ้าของรางวัล Nikkei Asia Prize: Culture Prize) และพิเชษฐ
กลันชืน
ในช่วงเช้าและกลางวัน ยังมีเวิรค์ ช็อประดับโลกทีเปิ ดให้เข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดย Danny Yung
(ศิลปิ นชาวฮ่องกงทีละครของเขาเปิ ดการแสดงมาแล้วทัวทังยุโรป เอเชีย และอเมริกา) Agnes Dakudao
Locsin (นักเต้นบัลเล่ต์ฝีมอื เยียมชาวฟิ ลปิ ปิ นส์) Joseph Gonzales (นักออกแบบท่าเต้นชาวมาเลเซียระดับ
ครู) Fred Frumberg (ศิลปิ นทีเป็ นลมหายใจของศิลปะการแสดงร่วมสมัยของกัมพูชา) I Wayan Dibia
(ศิล ปิ น ทีใช้ร่ า งกายทํ า ลีล าประกอบการร้อ งประสานเสีย งแบบ Kacak) แววดาว ศิร ิสุ ข (ศิล ปิ น ผู้ม ี
ประสบการณ์การฟ้อนรําและการแสดงมากกว่า 15 ปี ในหลายประเทศทัวโลก) และ ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์
(พ่อครูโนราห์) เป็ นต้น
“Our Roots Right Now: ก้าวหน้าจากรากแก้ว” 10 วัน 10 คืน ตังแต่วนั ที 19–28 มกราคม ณ ศูนย์ศลิ ปการ
ละคร สดใส พันธุมโกมล ชัน 6 อาคารมหาจักรีสริ นิ ธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ (เดินจากสถานีรถไฟฟ้า
สยามประมาณ 15 นาที และมีทจอดรถในอาคาร)
ี
บัตรเข้าชมการแสดง (เริมเวลา 19:30 น. ทุกวัน) ราคา 500 บาท นักเรียน นิสติ นักศึกษาทุกสถาบัน 200
บาท และบัตรราคาพิเศษสําหรับผู้ชมทีอายุไม่ถงึ 27 ปี บริบูรณ์ ราคา 300 บาท จําหน่ ายทีศูนย์หนังสือ
จุฬาฯ สาขาสยามสแควร์ หรือโทร.จองบัตรได้ที 0 2218 4802 และ 08 1559 7252 รายละเอียดเพิมเติมที
facebook “Our Roots Right Now”

ข่าวจากภาควิ ชาภาษาตะวันออก
สาขาวิ ชาภาษาญีปุ่ น
สาขาวิชาภาษาญีปุน่ ได้ส่งนิสติ จํานวน ‰ คน คือ นางสาวมธุรนิ ลิมหัสนัยกุล และนางสาวอัจฉริยา
ดาวเรือง เข้าร่วมโครงการนิสติ แลกเปลียน ณ Kokushikan University ประเทศญีปุ่น โดยจะเดินทางไป
ศึกษาตังแต่เดือนมีนาคม ‰‹‹Œ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ‰‹‹•
สาขาวิ ชาภาษาจีน
สํานั ก บริห ารงานวิร ชั กิจ ได้ค ดั เลือ ก นางสาวรุ่ ง ทิพ ย์ แซ่ ก้ อ ง นิ ส ิต ระดับปริญ ญาตรี สาขาวิช า
ภาษาจีน เข้าร่วมโครงการนิสติ แลกเปลียน ณ National Taiwan Normal University ไต้หวัน โดยจะเดินทาง
ไปศึกษาตังแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมิถุนายน ‰‹‹Œ

๒

ข่าวจากภาควิ ชาภาษาตะวันตก

สาขาวิชาภาษาฝรังเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ขอเชิญร่วมการประชุมเสนอผลงานวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา “ภาษาและวรรณคดีฝรังเศส” (จุฬา-ธรรมศาสตร์) ในวันเสาร์ที ‰Œ มกราคม ‰‹‹Œ ณ ห้อง
••• อาคารบรมราชกุมารี โดยมีกําหนดการดังนี

๓

วันเสาร์ที ‰Œ มกราคม ‰‹‹Œ ห้อง ••• อาคารบรมราชกุมารี
’“.•• น.

ลงทะเบียน

’“.’‹ น.

พิธเี ปิด

’“.“• น.

ณัฐ วิไลลักษณ์
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ฝรังเศสศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- “เหลียวหลังแลหน้า... จากตัวตนทีหลากหลายสู่สุนทรียและคุณค่าในผลงาน
ของปิแยร์และชีลล์”

’”.‰• น.

จิรวุฒ ิ กิจการุณ
นิสติ หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรังเศส
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- “อัตลักษณ์และความเป็ นละครในบทละครเรือง เลส์ แนกรส์ ของฌอง เฌอเนต์”

’‹.’• น.

ศศิธร จีนประชา
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ฝรังเศสศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- “ความสัมพันธ์ไทย-ฝรังเศสใน รุกสยาม ในนามพระเจ้า”

’Œ.•• น.

ศุภชัย โชติทอง
นิสติ หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรังเศส จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- “« L’ennui » dans l’espace dans les Petits Chevaux de Tarquinia
de Marguerite Duras”

’Œ.‹• น.

พิธปี ิด - จบการประชุม

ข่าวจากภาควิ ชาภาษาอังกฤษ
การนํ า เสนอผลงานวิ จ ยั และการรายงานความก้ า วหน้ า วิ ท ยานิ พนธ์ ข องนิ สิ ต มหาบัณ ฑิ ต
ภาควิ ชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญอาจารย์ นิสติ นักศึกษา และผู้ทสนใจเข้
ี
า
ฟ งั การนํ า เสนอผลงานวิจ ยั และการรายงานความก้า วหน้ าวิท ยานิ พ นธ์ข องนิ ส ิต มหาบัณ ฑิต ภาควิช า
ภาษาอังกฤษ “Graduates’ Special Research Presentation and Thesis Progress Report 2012” ในวัน
ศุกร์ที ‰‹ มกราคม ‰‹‹Œ เวลา ’“.••–’‹.“• น. ณ ห้อง ••• อาคารบรมราชกุมารี สอบถามรายละเอียด
เพิมเติมได้ทภาควิ
ี
ชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โทร. •-‰‰’š-”•••
๔

การประกวดเรื องสัน. ภาษาอัง กฤษรางวัลเงิ น ทุ น รองศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.อานั น ท์ ช นก
ลดาวัลย์ พานิ ชพัฒน์ ประจําปี พ.ศ. 1223
ภาควิชาภาษาอังกฤษขอประชาสัมพันธ์การจัดการประกวดเรืองสัน. ภาษาอังกฤษรางวัลเงินทุน
รองศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.อานันท์ชนก ลดาวัลย์ พานิชพัฒน์ ประจําปี พ.ศ. ‰‹‹Œ ชิงรางวัลเงินสด ’•,•••
บาท พร้อมเกียรติบตั ร
รองศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.อานันท์ชนก ลดาวัลย์ พานิชพัฒน์ เป็ นผู้รเิ ริมการจัดการประกวดการ
ประพันธ์บทกวี หรือเรืองสันเป็ นภาษาอัง กฤษขึน ท่านบริจาคเงินให้แ ก่ ค ณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เนื องในโอกาสทีเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ.2539 โดยให้จดั ตังเป็ นเงินทุ นเพือนํ า
ผลประโยชน์มาใช้จ่ายเป็ นรางวัลแก่ผชู้ นะการประกวด
เรืองสันทีส่งประกวดต้องมีเนือหาทีมุง่ ส่งเสริมศีลธรรมและคุณธรรม และมุ่งต่อต้านกระแสสังคม ทีมี
แนวโน้มไปในด้านวัตถุนิยม เป็ นเรืองสันทีใช้ภาษาอังกฤษถูกต้องและมิได้ลอกเลียนมาจากผูอ้ นื ผู้ทีส่งผล
งานเข้าประกวดจะต้องมีสญ
ั ชาติ ไทย และมีคณ
ุ วุฒิไม่ตากว่
ํ าปริ ญญาตรีหรือเที ยบเท่ าหรือเป็ นนิ สิต
นักศึกษาทีกําลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา ผูส้ ่งผลงานเข้าประกวดมีสทิ ธิ fส่งได้เพียง ’ ชินโดยส่งมา
ทีหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนน
พญาไท เขตปทุ มวัน กรุง เทพฯ ’•““• ภายในวันที 5 มิ ถนุ ายน 1223 ผู้ส นใจติด ต่ อ ขอรายละเอีย ด
เพิมเติมได้ โทร.•‰-‰’š”••• หรืออ่านข้อมูลได้ที www.arts.chula.ac.th

ใคร ทําอะไร ทีไหน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้รบั การแต่ งตังจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เป็ นผู้ประสานงานด้านพระราชวินิจฉัยและอืนๆ ในการดําเนิน
โครงการ “อุ ดมศึกษาสรรพศิลป์สโมสร Œ• พรรษา สยามมกุ ฏราชกุ มารี ประชาคมอุดมศึกษาเปรมปรีด์”
เพือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาส ทรงเจริญพระชนมายุ Œ•
พรรษา
รองศาสตราจารย์ ดร.พัช นี ตังยืน ยง ภาควิช าภาษาตะวัน ออก ได้ ร ับ เชิญ จากสถาบัน วิจ ัย
มหาวิทยาลัยรังสิต เป็ นผู้ทรงคุณวุฒพิ จิ ารณาข้อเสนอโครงการวิจยั ด้านจีนศึกษาซึงขอทุนส่งเสริมการวิจยั
ของมหาวิทยาลัย เมือวันที œ ธันวาคม ‰‹‹‹
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชนี ตังยืนยง ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รบั เชิญจากมหาวิทยาลัยฟาร์อสี
เทอร์น เป็ นประธานคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาภาษาจีนธุรกิจ เมือวันที ’’
ธันวาคม ‰‹‹‹
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์ โทร. š”šš‹ E–mail: artspr08@hotmail.com
๕

ข่าวจากภาควิ ชาประวัติศาสตร์

สั มมนาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาประวัตศิ าสตร์
“การเมืองแห่ งศรัทธา: Xiaobajiazi มิซซังคาทอลิกฝรั-งเศส
ทีเ- ก่ าแก่ ทสี- ุ ดในเอเชียตะวันออก”
[Politics of Faith: The Enduring Mission of Catholicism in Xiaobajiazi]
โดย อาจารย์ ดร.วาสนา วงศ์ สุรวัฒน์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

จันทร์ NO มกราคม 255R เวลา OS.TT-OR.TT น.
ห้ อง WTX อาคารบรมราชกุมารี
ฟรี ไม่ มคี ่ าลงทะเบียน
ขอรายละเอียดเพิม- เติมที- ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ โทร. T-NNOX-]RWN
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