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ขาวจากฝายวิรัชกิจ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย - เวียดนาม
ฝ า ยวิ รั ช กิ จ ร ว มกั บ ฝ า ยวิ ช าการและศู น ย ส ารนิ เ ทศ
มนุษยศาสตร คณะอักษรศาสตรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ไทย – เวี ย ดนาม กั บ คณาจารย แ ละนั ก ศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย
Vietnam National University of Ho Chi Minh City จํานวน 96 คน
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2554 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอง
304 อาคารมหาจั ก รี สิ ริ น ธร ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร. ประพจน
อัศววิรุฬหการ คณบดี รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ
รองคณบดี ฝ า ยวิ รั ช กิ จ ผู ช ว ยศาสตราจารย สุ นิ จ สุ ตั ณ ฑวิ บู ล ย
รองคณบดีฝายวิชาการ ผูชวยศาสตราจารยสรรควัฒน ประดิษฐพงษ รองคณบดีฝายกิจการนิสิต
ไดตอนรับคณาจารยและนักศึกษาจากเวียดนาม นําโดย Professor Bui Hai Dang รองคณบดี
Faculty of International Relations

กิจกรรมเริ่มจากการบรรยาย ในหัวขอ “ประวัติ หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนของ
คณะอักษรศาสตร” โดยอาจารย ดร.ศศิพร เพชราภิรัชต และการบรรยายในหัวขอ “ประวัติศาสตร
และสถานการณปจจุบันของประเทศไทย” โดยอาจารย ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป ตอจากนั้นเปนการ
แสดงของชมรมนาฏศิลปของคณะอักษรศาสตร โดยความรวมมือของฝายกิจการนิสิต ชุดรําไทย 2 ชุด
ไดแก “กฤษดาภินิหาร” เปนเทพยดาและนางฟารําและโปรยกลีบดอกไมหอมตอนรับแขกผูมาเยือน
และ “ชุมนุมเผาไท” ซึ่งแสดงใหเห็นคนไทยหลากหลายเชื้อชาติหลอหลอมรวมเปนประเทศไทย
การแสดงไดรับความสนใจอยางมากจากนักศึกษาเวียดนาม
๑

สําหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยนจาก มหาวิทยาลัย Vietnam National University of Ho Chi
Minh City ไดแกการรองเพลงภาษาประจําชาติ 3 เพลง รวมทั้งเพลงเวียดนามที่ไดรับความนิยม
มากในปจจุบัน กิจกรรมตอมาคือการเยี่ยมชมหองสมุด “สรรพศาสตรสโมสร” ของศูนยสารนิเทศ
ภายในอาคารมหาจั ก รี สิ ริ น ธร โดยมี คุ ณ ยุ พิ ณ จั น ทร เ จริ ญ สิ น ผู อํ า นวยการศู น ย ส ารนิ เ ทศ
มนุ ษ ยศาสตร เป น ผู นํ า ชม คณาจารย แ ละนั ก ศึ ก ษาเวี ย ดนามประทั บ ใจทั้ ง สถานที่ แ ละการจั ด
กิจกรรมหลากหลายของหองสมุด“สรรพศาสตรสโมสร” และกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะ
อักษรศาสตร นักศึกษาหลายคนแสดงความจํานงจะมาเปนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่คณะอักษรศาสตร
บรรยากาศในการทํา กิ จ กรรมร ว มกั น เต็ม ไปด ว ยความสนุ ก สนาน อบอุ น และเป น กั น เอง และ
กิจกรรมสุดทาย คือ การเที่ยวชมบริเวณภายในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอาคารมหาจุฬาลงกรณ
อาคารมหาวชิราวุธ และอนุสาวรียพระรูปสองรัชกาล การพาชมไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจาก
เจาหนาที่ของสํานักงานวิรัชกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

๒

กอนจบ 2554
ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอเชิญชม
เทศกาลละครวิทยานิพนธ สารนิพนธ และศิลปนิพนธ
สัปดาหที่ 1: การนําเสนอผลงานวิจยั ทางการละครของนิสิตปริญญาโท
ศุกรที่ 21 – อาทิตยที่ 23 มกราคม 2554
สวนหนึ่งของวิทยานิพนธและสารนิพนธ
“ละครสรางคน และคนสรางละครไดมั้ย”
“เมื่อเลาเรื่องรามเกียรติ์ใหเด็กๆ ฟง พวกเคาจะเขาใจมั้ย”
“ทํายังไงใหนักแสดง 1 คน เปนตัวละครไดถึง 7 ตัว ในเวลาอันสั้น”
“เมื่อเรามีปญหา เราจะถามพระเจา แลวพระเจาตอบเราผานไบเบิลวายังไงนะ”
“จะเอาความรูเ รื่องละคร ไปจัด event ไดยังไง”
และอีกหลากหลายหัวขอทีน่ าสนใจ
สัปดาหที่ 2 และ 3: ละครเวทีเต็มรูปแบบของนิสิตปริญญาตรี
ราง ก(ล)าย ดี “Love your BODY. Stop fixing it. It was never broken”
ศุกรที่ 28 – อาทิตยที่ 30 มกราคม 2554
แปลบทจาก The Good Body มุมมองของตัวละครหญิง 7 ตัว
ถายทอดผานนักแสดง 1 คน แสดงเดี่ยวโดย ทิพยตะวัน อุชัย
ละครทีผ่ ูหญิงทุกคนตองดู!
ห.ส.ร. (หุนยนตสากลรอสซัม)
ศุกรที่ 4 – อาทิตยที่ 6 กุมภาพันธ 2554
แปลบทจาก R.U.R. (Rossum’s Universal Robots) สงครามระหวางคนกับคน และ กบฎหุนยนต
ละครนวนิยายวิทยาศาสตร ที่นําคําวา Robot มาใชเปนครั้งแรก เมื่อหุนยนตและมนุษยมาอยู
ดวยกัน โลกจะเปนอยางไร
นําแสดงโดย มิณฑิตา วัฒนกุล (มิ้น AF 3) และ ชัชดนัย มุสิกไชย
ผลงานการกํากับโดย วรรัตน กาญจนราช
21 มกราคม - 6 กุมภาพันธ 2554 วันศุกร (19 น.) เสาร (14 น. และ 19 น.) และอาทิตย (14 น.)
ณ ศูนยศิลปการละคร สดใส พันธุมโกมล (ชั้น 6 อาคารมหาจักรีสิรินธร อักษรฯ จุฬาฯ)
ละครเวทีเต็มรูปแบบ บัตรราคา 100 บาททุกที่นั่ง (การนําเสนอผลงานวิจัย เขาชมฟรี)
จองบัตรไดที่ ภาควิชาศิลปการละคร และ ศูนยหนังสือจุฬาฯ (สยามสแควร)
สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2218 4802, 08 7066 2718 และ 08 4112 0558
Email: KornJob2554@gmail.com และที่ http://www.facebook.com/“ละครกอนจบ 2554”
๓

เทศกาลภาพยนตรนานาชาติ 2554
CHULALONGKORN UNIVERSITY

INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2011
24 มกราคม – 11 กุมภาพันธ 2554
24th January – 11st February 2011
ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ ขอเชิญชมภาพยนตรคุณภาพซึ่งยังไมเคย
เขาฉายรอบปกติตามโรงภาพยนตรในประเทศไทยมากอน 9 เรื่องจาก 9 ประเทศ หลังจบ
ภาพยนตร เชิญรวมแลกเปลี่ยนความเห็นกับนักวิจารณ
อาจารยกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน
รองศาสตราจารยนพมาส แววหงส และ อ.กอง ฤทธิ์ดี
ชมฟรีทุกเรื่อง ทุกวันจันทร พุธ ศุกร 5 โมงเย็น ที่ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร
(จอดรถขางหอประชุม ไมเสียคาจอดรถ หรือที่อาคารจอดรถขางอาคารมหาจักรีสิรินธร เสียคาจอด
รถชั่วโมงละ 10 บาท) ภาพยนตรทุกเรื่องมีคําบรรยายภาษาอังกฤษ สอบถามขอมูล โทร. 0-22184802 และ http://chulafilmfest.multiply.com
"Eyes Wide Open" (Israel)
Monday 24th January
"The Time That Remains” (Palestine)
Wednesday 26th January
"Women Without Men" (Iran)
Friday 28th January
"The Secret In Their Eyes" (Argentina)
Monday 31st January
nd
"The Maid" (Peru)
Wednesday 2 February
th
Friday 4 February
"The Milk of Sorrow" (Chile)
"White Material" (France)
Monday 7th February
"A Room and A Half" (Russia)
Wednesday 9th February
st
"I Am Love" (Italy)
Friday 11 February
Department of Dramatic Arts, Faculty of Arts, Chulalongkorn University invites you
to watch nine award-winning films from nine countries all of which have never been
commercially released in Thailand. Stay on after the film and share your opinions with
professional film critics Kittisak Suvannapokhin, Nopamat Veohong and Kong Rithdee.
Free admission. Mondays, Wednesdays and Fridays, from 24th January to 11st
February, 5pm, at Mahachakrisirindhorn Building, 9th Floor.
Free parking next to Chulalongkorn University Auditorium or the car parking building next to
Mahachakrisirindhorn Building (10 baht per hour).
All films (DVD format) are with English subtitles.
For more details, call 0-2218-4802 or visit http://chulafilmfest.multiply.com
๔

เทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส ไทย (la fête)

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ รวมกับ ภาควิชา
ศิลปะการละคร คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ นําการแสดงรวมสมัยแหวกแนวจากฝรั่งเศสมาเปดการ
แสดงที่โรงละครแหงใหม ในเทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส ไทย (la fête) นับเปนครั้งแรกที่เทศกาลนี้
มาจัดการแสดงเต็มรูปแบบในรั้วมหาวิทยาลัย
อังคารที่ 15 และ พุธที่ 16 กุมภาพันธ เวลา 2 ทุม ขอเชิญทานผูชม “อึ้ง ทึ่ง หนาววววว” กับ การ
แสดงจั๊กกลิ้งน้ําแข็ง เรื่อง “เป เป เป” (“P.P.P.”) โดยคณะ Non Nova
พฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ เวลาเที่ยงตรง คณะ à จะขับรถตุกตุกมาแสดงละครหุนสมัยใหม เรื่อง
“ตุกตุก 26”
อังคารที่ 22 และพุธที่ 23 กุมภาพันธ คณะ à จะกลับมาอีกครั้งกับละครหุนสมัยใหมเรื่อง “เมล็ด
ราย” (“Mauvaise Graine”) ที่หักมุมเรื่องราวของลูกเปดขี้เหรอยางเทไดอีก คณะนี้จัด workshop
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เวลาบายสองดวย
หลังจากที่เปดใชโรงละครแหงใหม ชื่อ “ศูนยศิลปะการละคร สดใส พันธุมโกมล” ในเทศกาล
“กอนจบ 2554” เมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผานมา ขณะนี้ระบบทุกอยางของโรงละครพรอมแลวที่จะ
จัดการแสดงระดับนานาชาติ โรงละครขนาดกวาง 16 เมตร ยาว 25 เมตร สูง 8 เมตรแหงนี้ เปน
โรงละครแบบกลองดํา (blackbox theatre) ที่สามารถปรับรูปแบบของเวทีและที่นั่งผูชมได
หลากหลาย จุผูชมได 300 คน ซึ่งทุกที่นั่งจะอยูไมไกลจากเวทีการแสดง ทําใหมองเห็นภาพและได
ยินเสียงการแสดงอยางชัดเจน โรงละครใหมแหงนี้ตั้งอยูที่อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร
มีที่จอดรถมากมายในอาคารเดียวกัน ติดกับถนนอังรีดูนังต เดินมาจากสถานีรถไฟฟา BTS สยาม
ประมาณ 10 นาที
การแสดง “เป เป เป” และ “เมล็ดราย” บัตรราคา 400 บาท นักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน 100
บาท จองบัตรไดแลววันนี้ที่ Thaiticketmajor ทุกสาขา สวนการแสดง “ตุกตุก 26” และ workshop
ไมเสียคาใชจาย ทุกการแสดงไมมีบทพูด จึงไมมีกําแพงภาษา
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตอ ภาควิชาศิลปการละคร โทร. 0 2218 4802 และ 08 1559 7252
หรือ ChulaDrama@gmail.com.
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ขาวจากสาขาวิชาภาษาสเปน
สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดเรียน
เชิญ ฯพณฯ Cázaro Herrera เอกอัครราชทูตคิวบา ประจํา
ประเทศไทยมาเยื อ นคณะอั ก ษรศาสตร และบรรยายเรื่ อ ง
“วัฒนธรรมคิวบา” ใหแกนิสิตชั้นปที่ 3 และ 4 เมื่อวันอังคารที่
28 ธันวาคม 2554

ขาวจากงานบริหารและธุรการ
สิทธิประโยชนจากประกันสังคม(เพิ่มเติม)
1. เพิ่มคาคลอดบุตรจากครั้งละ 12,000 บาท เปน 13,000 บาท
2. เพิ่มคาทันตกรรมจากครั้งละไมเกิน 250 บาท และปละไมเกิน 2 ครั้ง เปนเทาที่จายจริงตาม
ความจําเปนแตไมเกิน 300 บาทตอครั้ง และไมเกิน 600 บาทตอป
3. เพิ่มสิทธิในการใสรากฟนเทียม, ใหกับผูประกันตนที่ประสบอุบัติเหตุและสูญเสียฟนทั้งปาก
หรือ ผูประกันตนที่มีอายุตั้งแต 53 ปขึ้นไป และสูญเสียฟนทั้งปาก ซึ่งผูประกันตนตองยื่น
ความจํานงขอรับสิทธิภายใน 90 วัน นับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช โดยผูประกันตนเขา
รั บ การรั ก ษาได ใ นโรงพยาบาลโครงการรากฟ น เที ย ม ซึ่ ง สถานพยาบาลจะเป น ผู ข อรั บ
คาบริการทางการแพทย หลังจากสิ้นสุดการรักษาเทาที่จายจริงในอัตราไมเกิน 16,000 บาท
ตอราก และไมเกินรายละ 2 ราก
4. เพิ่มสิทธิในการรักษาโรคจิต ใหกับผูประกันตนที่เขารับบริการในสถานพยาบาลตามบัตร
รับรองสิทธิการรักษาพยาบาลฯ
5. เพิ่ มสิ ท ธิ ก ารรั กษาผู ทุ พ พลภาพ กรณี เ ข า รั บ บริ ก ารในสถานพยาบาลของรั ฐ กรณี ผู ป ว ย
นอก จายจริงตามความจําเปน กรณีผูปวยใน จายคาบริการทางการแพทยดวยระบบ DRG
และหากเขารับบริการในสถานพยาบาลเอกชน กรณีผูปวยนอก เบิกไดเทาที่จายจริงแตไมเกิน
2,000 บาท/เดือน กรณีผูปวยใน เบิกไดเทาที่จายจริงแตไมเกิน 4,000 บาท/เดือน และเหมา
จายคาพาหนะเพื่อรับบริการทางการแพทย เดือนละ 500 บาท
6. เพิ่มเงินสงเคราะหบุตรจากรายละ 350 บาท เปน 400 บาท
ทั้งนี้กรณีที่ 1-5 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป แตในสวนของกรณีที่
6 ตอง รอประกาศเปนกฎกระทรวงกอน
๖

ขาวจากหอพระไตรปฎกนานาชาติ
การบรรยาย ณ หอพระไตรปฎกนานาชาติ
วันที่ 15 มกราคม 2554
เรื่อง “25 พุทธศตวรรษแหงการสืบทอดพระไตรปฎก”
แกคณะนักศึกษาวิชาพระไตรปฎกศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํานวน 25 คน
วันที่ 31 มกราคม 2554
¬ เรื่อง “ศาสตร 3 สาขา มุมมองทางดานมนุษยศาสตร”
แกนิสิตรายวิชาบัณฑิตอุดมคติ 1 ตอนเรียนที่ 1 โครงการศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จํานวน 60 คน
¬ เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน”
แกนิสิตรายวิชาบัณฑิตอุดมคติ 1 ตอนเรียนที่ 2 โครงการศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จํานวน 75 คน
วันที่ 4 กุมภาพันธ 2554 เรื่อง “ธรรมชาติกับการพัฒนาคุณคาชีวิต”
แกนิสิตรายวิชาจิตวิทยาการอนุรักษ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 65 คน
วันที่ 7 กุมภาพันธ 2554 เรื่อง “ศีลธรรมถูก – ผิด”
แกนิสิตรายวิชาบัณฑิตอุดมคติ 1 ตอนเรียนที่ 2 โครงการศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จํานวน 75 คน
วันที่ 8 กุมภาพันธ 2554 เรื่อง “ภูมิคุมกันใจ”
แกนิสิตรายวิชาภูมิคุมกันชีวิต คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 6 คน
การบรรยายพิเศษ
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2554 เรื่อง “สูปญหาดวยปญญา”
แกพนักงานการบินไทย ณ สํานักงานใหญการบินไทย จํานวน 300 คน

ใคร ทําอะไร ที่ไหน
ศาสตราจารย ดร. อําภา โอตระกูล สาขาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับ
รางวัลการแปลวรรณกรรม ประจําป ค.ศ. 2010 ของประเทศออสเตรีย และไดรับเงินรางวัล 2,200 ยูโร
รองศาสตราจารย ดร. พัชนี ตั้งยืนยง ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจาก Fudan
University นครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ
วิทยานิพนธระดับปริญญาโท ภาคปลาย ปการศึกษา 2553
คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร
สงขาวประชาสัมพันธไดที่ น.ส.วลัยลักษณ ชอพันธุกุล โทร. 84885 E – mail : artspr08@hotmail.com
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