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“CU ASEAN PERFORMING ARTS  
AND ENGLISH CAMP 2014”

 สาขาวชิาดรุยิางคศลิป์ไทย คณะศลิปกรรมศาสตร์ จฬุาฯ จดังาน CU 

ASEAN PERFORMING ARTS AND ENGLISH CAMP 2014 เมื่อวันที่ 
๑๓ – ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค  จุฬาฯ  
จ.สระบุรี โดยความร่วมมือกับศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ 
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎก�าแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก และ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  ๖  
ประเทศในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้   ได้แก่  บรไูน มาเลเซยี ฟิลปิปินส์  สงิคโปร์   
อินโดนีเซีย และประเทศไทย โดยมีวิทยากรและนักศึกษาต่างประเทศ  ๔๕ คน
จาก ๑๑ สถาบันที่เข้าร่วม ประกอบด้วย Institut Teknologi Bandung,  

LaSalle College of Arts, Maranatha Christian University, National 

University of Singapore, Republic Polytechnic, Shynz Production 

College, SMK Nasional Bandung , Universiti Putra Malaysia, 

University of Philippines, University of Brunei และ Universitas 

Padjadjaran 

 งาน CU ASEAN PERFORMING ARTS AND ENGLISH CAMP 

2014 ถือเป็นการพัฒนาบทบาทความเป็นผู ้น�าทางวิชาการดนตรีเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ปรากฏในประชาคมอาเซียน  
และเป็นการสร้างความร่วมมอืทางวชิาการ  ตลอดจนสร้างเครอืข่ายดนตรปีระจ�าชาติ
ให้กบันสิติคณะศลิปกรรมศาสตร์ จฬุาฯ นอกจากนีย้งัเป็นการส่งเสรมิมติรภาพ 
เยาวชนดนตรีอาเซียน ท�าให้เกิดความร่วมมือระหว่างอาจารย์ นิสิต นักศึกษา
จากสถาบันการศึกษาทางด้านดนตรีในอาเซียนจาก ๑๕ สถาบัน รวมผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น ๑๑๐ คน

 ผูเ้ข้าร่วมโครงการได้รบัการถ่ายทอดเชงิปฏบิตักิารร่วมกบัวทิยากรจาก
ต่างประเทศในฐานกิจกรรมวัฒนธรรมทางดนตรี นาฏยศิลป์ ภาษา เครื่อง 
แต่งกายและอาหาร ท�าให้เกิดแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม

ของตนเอง เกิดการเรยีนรู้
ด ้วยความเข้าใจซ่ึงกัน
และกัน รวมท้ังยังเป็น 

จุฬาฯ กับประชาคมอาเซียน
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นิสิตจุฬาฯ 
คว้ารองแชมป์โต้วาที 
นานาชาติที่ญี่ปุ่น  

 นิสิตชมรมโต้วาทีภาษาอังกฤษ จุฬาฯ ประสบ
ความส�าเร็จท่ียิง่ใหญ่ในระดบันานาชาต ิคว้ารองชนะเลศิการ

แข่งขันโต้วาที 23nd ICU Tournament 2014 จัดโดย 
International Christian University ประเทศญ่ีปุ่น  มีทีม 
นักโต้วาทีภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยชั้นน�าในระดับนานาชาติ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี  จีน ไต้หวัน ฮ่องกง  ฟิลิปปินส์ ฯลฯ เข้าร่วมการแข่งขัน 
กว่า ๘๐ ทีม นอกจากนี้นายชยภัทร ทองเจริญ นิสิต ชั้นปีที่ ๓ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ยังคว้าตำาแหน่งนักพูด

ยอดเยี่ยม (Best  Speaker) อันดับ ๑๐ มาครอง      

 การแข่งขันโต้วาทีรายการ ICU Tournament เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี ปีนี้จัดเป็นครั้งที่ ๒๓  ซึ่ง
จุฬาฯส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ๒ ทีม คือ ทีม Chula 1 และ ทีม Chula 2 นอกจากทีมจากจุฬาฯแล้ว   
ยังมีทีมนักโต้วาทีตัวแทนประเทศไทยจากมหาวิทยาลัยมหิดล  อีกหนึ่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันด้วย   ญัตติที่ใช้
ในการแข่งขันมีหลากหลาย ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ  โดยผู้เข้าแข่งขันจะทราบญัตติล่วงหน้า ๓๐ นาที   
การแข่งขันแบ่งออกเป็นรอบคัดเลือก  ๖ รอบ  จากนั้นเป็นการแข่งขัน รอบ ๑๖ ทีม ๔ ทีม และรอบชิงชนะเลิศ 
ตามล�าดับ ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทีม Chula 1 ประกอบด้วย นายชยภัทร  ทองเจริญ นิสิต 

ช้ันปีที่ ๓ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  น.ส.รวิพร  แรงผลสัมฤทธิ์ นิสิตชั้นปีท่ี ๒ คณะ

เศรษฐศาสตร์ และนายโมโตกิ  ลักษมีวัฒนา  นิสิตชั้นปีที่ ๓ คณะรัฐศาสตร์  แข่งขันกับทีมนักโต้วาที
ทีมผสมของนักศึกษามหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น  ผลการแข่งขัน ทีมจุฬาฯเกือบจะคว้าชัยชนะได้ส�าเร็จ โดยคณะกรรมการ ๑๑ คน ให้ทีมจุฬาฯ 
ชนะ ๕ คน พ่ายคู่ชิงชนะเลิศไปเพียง ๑ คะแนนเสียงเท่านั้น

 ส�าหรับทีมนักโต้วาทีจากจุฬาฯ ทีม Chula 2  ประกอบด้วย นายคาซีฟ อาซาน นิสิตชั้นปีที่ ๔ คณะเศรษฐศาสตร์   

นายอรุช แพรรุ่งเรือง นิสิตชั้นปีที่ ๒ คณะเศรษฐศาสตร์ น.ส.ธัญชนก ชูธรรมสถิต นิสิตช้ันปีท่ี ๑ คณะแพทยศาสตร์      
ซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้ด้วยเช่นกัน แม้จะไม่สามารถคว้ารางวัลใดๆมาได้ก็ตาม แต่ก็นับเป็นโอกาสท่ีดีของตัวแทนนักโต้วาท ี
จากประเทศไทยในการเพิ่มพูนประสบการณ์จากเวทีการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ 

การปลูกฝังให้เกดิความใฝ่รูท้ีจ่ะแสวงหาและเรยีนรูป้ระสบการณ์ชวีติ
จากวัฒนธรรมต่างภาษาอย่างต่อเนื่อง 

 คณะศลิปกรรมศาสตร์ในฐานะเจ้าภาพได้จัดกจิกรรมครัง้นีข้ึน้
เพ่ือให้นิสิตได้มีประสบการณ์ในการแลกเปล่ียนทัศนคติด้านการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประจ�าชาติร่วมกับนักศึกษาในประเทศและต่าง
ประเทศซึ่งจะเป็นเครือข่ายทางศิลปกรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน 
นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความม่ันใจในทักษะการใช้ภาษา

อังกฤษผ่านกิจกรรมวัฒนธรรมให้กับนิสิตอีกด้วย คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้พัฒนาโครงการนี้อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา ๑๒ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ 
โดยมี รศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์  เป็นผู้ริเร่ิมบุกเบิกการพัฒนากิจกรรม วิทยากร และร่างหลักสูตรในการจัดอบรมร่วมกับคณาจารย์และ 
นิสิตเก่าของสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทยตลอดมา  


