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คณะอกัษรศาสตร์ ร่วมกบัรางวลัวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี�ยมแห่งอาเซยีน (S.E.A. Write 
Award) กรุงเทพมหานคร และ Asia Pacific Writers & Translators (AP Writers) จดัการประชุมนานาชาต ิ
นักเขยีนและนักแปล “Reaching the World” ซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของเทศกาลซไีรต์และเป็นงานแรกของ
กรุงเทพมหานคร ที�ได้รบัคดัเลอืกจาก UNESCO ให้เป็น “World Book Capital 2013” โดยมผีู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ คณบดคีณะอกัษรศาสตร ์เป็นที�ปรกึษา และรองศาสตราจารย์
สุรภพีรรณ ฉตัราภรณ์ รองคณบดฝีา่ยวริชักจิ เป็นเลขาธกิารการจดัประชุม 

งานนี_มวีตัถุประสงค์เพื�อเปิดโอกาสให้นักเขยีนและนักแปลจากภูมภิาคเอเชยีและภาคพื_นเอเชยี
แปซฟิิก ได้พบปะแลกเปลี�ยนประสบการณ์การทํางานด้านวรรณกรรม เป็นเวทเีสวนาทางวชิาการสําหรบั
นักวชิาการและนักวจิยั รวมทั _งส่งเสรมิให้นักเขยีนเอเชียก้าวสู่ตลาดหนังสอืของโลก มผีู้เข้าร่วมประชุม
ประมาณ cdd คน เป็นนกัเขยีน นกัแปล นกัวชิาการ และผูพ้มิพจ์าํหน่ายต่างชาต ิจาํนวน efd คน จากกว่า 
cd ประเทศ และกว ีนกัเขยีน นกัวชิาการ และผูพ้มิพจ์าํหน่ายชาวไทย อกีกว่า fd คน 

 
 
 
 
 
 

ข่าวจากฝ่ายวิรชักิจ 
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“Reaching the World cdec” ประกอบด้วย g ส่วน ส่วนแรกคอื การสมัมนาทางวชิาการของ

นกัเขยีนและนกัแปลวรรณกรรมระดบันานาชาต ิจดั ณ หอ้ง gdh อาคารมหาจกัรสีรินิธร ระหว่างวนัจนัทรท์ี� 
f ถึงวันอังคารที� i พฤศจิกายน cfff ศาสตราจารย์ นพ.ภิรมย์ กมลรตันกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั และฯพณฯ James Wise เอกอคัรราชทูตออสเตรเลยีประจาํประเทศไทย ร่วมเป็นประธานใน
พธิเีปิดการประชุม กล่าวต้อนรบัผู้เขา้ร่วมประชุม และปราศรยัเกี�ยวกบัความสําคญัของงานวรรณกรรมกบั
กระแสโลกาภิวัฒน์ สาระสําคญัของการสมัมนาทั _งสองวนัเกี�ยวข้องกับคุณค่าและความหมายของการ
ประพนัธง์านวรรณกรรม การมอบรางวลัทางวรรณกรรม รวมทั _งการแปลงานวรรณกรรมอย่างมคีุณภาพเพื�อ
ส่งเสรมิใหน้กัเขยีนเอเชยีเป็นที�รูจ้กัในเวทโีลกและก้าวสู่ตลาดหนงัสอืของโลก 

ส่วนที�สองคอื Author Showcase Readings เป็นการอ่านบทกวแีละงานประพนัธ์โดยกวแีละ
นักเขียนที�ได้รบัรางวัล จัด h ครั _ง ครั _งแรก วันจนัทร์ที� f พฤศจิกายน cfff เวลา eq.dd น. ณ หอ
ศลิปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร ในการอ่านบทกว ีมกีวชีาวไทยและชาวต่างประเทศที�มชีื�อเสยีง รวมทั _ง
กวซีไีรต ์รว่มอ่านและแสดงลลีาประกอบการอ่าน และมวีงประสานเสยีงของคณะอกัษรศาสตร ์จุฬาฯ โดยมี
รองศาสตราจารยจ์ารุณี หงสจ์ารุ เป็นผูค้วบคุมวงรอ้งเพลงประกอบการอ่านบทกว ีหลงัการอ่านบทกว ีม.ร.
ว.สุขุมพนัธ์ บรพิตัร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บรหิารกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพจดัเลี_ยง 
Welcoming dinner ณ โรงแรมปทุมวนัปริrนเซส ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวสุนทรพจน์เรื�อง
ความสาํคญัของงานวรรณกรรมในบรบิทของสงัคมรว่มสมยั 

 
 
 
 
 

 
 
ส่วนที�สามคอื Creative Writing Workshops ในวนัพุธที� t และวนัพฤหสับดทีี� q พฤศจกิายน cfff 

ณ หอ้ง qeh และ qef อาคารมหาจกัรสีรินิธร สําหรบันักเขยีนและผูท้ี�ต้องการเป็นนักเขยีน ไดเ้รยีนรูท้ฤษฎี
และฝึกปฏบิตักิบันกัเขยีนนานาชาตริะดบัมอืรางวลั 

“Reaching the World” จบลงดว้ยงานพระราชทานรางวลัซไีรต์ แก่นักเขยีนจาก q ประเทศ ผูไ้ดร้บั
รางวลัซไีรต์ ประจาํปี cdec และงาน Gala Dinner ณ หอ้ง แกรนด ์บอลรมู โรงแรมแมนดารนิ โอเรยีนเตล็ 
ในวนัศุกรท์ี� y พฤศจกิายน cfff  
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การประชุมวิชาการระดบันานาชาติ “ภารตสมยั: วรรณกรรมอินเดียที0ประพนัธเ์ป็นภาษาองักฤษ” 

ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะอกัษรศาสตร ์ร่วมกบัศูนยอ์นิเดยีศกึษาแห่งจุฬาฯ สถาบนัเอเชยีศกึษา
แห่งจุฬาฯ สํานักงานเครอืข่ายจุฬาฯ นานาชาต ิและสถานทูตอนิเดยีประจาํประเทศไทย ได้จดัการประชุม
วชิาการระดบันานาชาติหวัข้อ “ภารตสมยั: วรรณกรรมอินเดียที0ประพนัธ์เป็นภาษาองักฤษ” เมื�อ
ระหว่างวนัที� ce-cg พฤศจกิายน cfff ณ หอ้ง edf อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอกัษรศาสตร ์เพื�อส่งเสรมิ
ความเข้าใจเกี�ยวกับประเทศอินเดียจากมุมมองทางการเมอืง เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนเผยแพร่
วรรณกรรมอนิเดยีร่วมสมยัที�ประพนัธ์เป็นภาษาองักฤษให้ผู้อ่านชาวไทย และเสรมิสรา้งเครอืข่ายนักวจิยั
ทางมนุษยศาสตรใ์นระดบันานาชาต ิ

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วทิยากรรบัเชิญในการประชุมวชิาการระดบันานาชาติครั _งนี_ ประกอบไปด้วย Amitav Ghosh 
นักเขยีนระดบัรางวลั Prix Médicis étranger รางวลั Sahitya Akademi รางวลั Arthur C. Clarke และ 
รางวลั Dan David Prize Jahnavi Barua นักเขยีนเจา้ของผลงานไดร้บัคดัเลอืกเขา้พจิารณารางวลั Man 
Asian Literary Prize และรางวลั Frank O'Connor International Short Story Award และ Vikas Swarup 
นกัเขยีนเจา้ของผลงานนวนิยายเรื�อง Q & A ซึ�งดดัแปลงเป็นภาพยนตรร์ะดบัรางวลัออสการเ์รื�อง Slumdog 
Millionaire ผู้ร่วมงานประชุมวชิาการระดบันานาชาตคิรั _งนี_ประกอบดว้ย นักวชิาการ นักเขยีน นักแปลและ
บรรณาธกิารชาวไทยและต่างประเทศ การประชุมครั _งนี_นับเป็นการประชุมครั _งประวตักิารณ์ ด้วยเป็นการ
ประชุมวชิาการหวัขอ้วรรณกรรมอนิเดยีที�ประพนัธเ์ป็นภาษาองักฤษครั _งแรกในประเทศไทย 

ข่าวจากภาควิชาภาษาองักฤษ 
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นิสติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไดร้บัรางวลัที� 3 (รองชนะเลศิอนัดบั 2) จากโครงการอบรม “นักวจิยั
การตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที� 9” จดัโดย ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
รว่มกบั สมาคมวจิยัการตลาดแห่งประเทศไทย ระหว่างวนัที� 22 ถงึ 27 ตุลาคม 2555  

สมาชกิในทมีประกอบดว้ย 
- นายยทุธนา แกว้วาร ีภาควชิาประวตัศิาสตร ์คณะอกัษรศาสตร ์
- นายศุภกร จฑูะพล คณะนิเทศศาสตร ์(วชิาโท วรรณคดเีปรยีบเทยีบ คณะอกัษรศาสตร)์ 
- นายขจรยศ ชยักติตพิร คณะนิเทศศาสตร ์ภาควชิาการประชาสมัพนัธ ์สาขาวชิาการโฆษณา 
- นายสุวฒัน์ ตนัศริยิากุล คณะวศิวกรรมศาสตร ์ภาควชิาอุตสาหการ 

 
 
 
 

รายการอกัษรพาท ีเดอืนธนัวาคม cfff ทางสถานีวทิยุจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั คลื�น ede.f MHz 
เวลา dq.gd–dq.ff น. 

เสารท์ี� e ธ.ค. ff "กําเนิดการรถไฟในประเทศไทย ตอนที� e" 
วทิยากร ผศ.ดร.วลิติา ศรอุีฬารพงศ ์
ผูด้าํเนินรายการ อ.ดร.จฬุศิพงศ ์จฬุารตัน์ 

เสารท์ี� q ธ.ค. ff "กําเนิดการรถไฟในประเทศไทย ตอนที� c" 
วทิยากร ศ.ถนอมนวล โอเจรญิ 
ผูด้าํเนินรายการ อ.ดร.ธานีรตัน์ จตุัทะศร ี

เสารท์ี� ef ธ.ค. ff "กําเนิดการรถไฟในประเทศไทย ตอนที� g" 
วทิยากร ศ.ถนอมนวล โอเจรญิ 
ผูด้าํเนินรายการ อ.ดร.ธานีรตัน์ จตุัทะศร ี

เสารท์ี� cc ธ.ค. ff "หนงัสอืแปลเรื�อง แผ่นดนิและผูค้นชาวสยาม ของ คารล์ เดอห ์รนิ" 
วทิยากร ผศ.ชศูร ี มวีงศอุ์โฆษ 
ผูด้าํเนินรายการ อ.ดร.วภิาส โพธแิพทย ์

เสารท์ี� cy ธ.ค. ff "การสื�อสารทางวชิาการ" 
วทิยากร อ.ดร.ทรงพนัธ ์ เจมิประยงค ์
ผูด้าํเนินรายการ อ.ดร.วภิาส โพธแิพทย ์

ข่าวจากภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ 

ข่าวจากฝ่ายวิจยั 
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���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ คณบดคีณะอกัษรศาสตร์ ได้รบัการแต่งตั _งจาก
คณะกรรมการดําเนินงานถวายพระราชสมญัญาแด่สมเดจ็พระนางเจา้สริกิิติ � พระบรมราชนีินาถ เนื�องใน
โอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา qd พรรษา ec สงิหาคม cfff กระทรวงวฒันธรรม ใหเ้ป็นที�ปรกึษา
คณะทํางานจดัทําหนังสอืเฉลมิพระเกยีรตแิด่สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ � พระบรมราชนีินาถ ในการทูลเกลา้ฯ 
ถวายพระราชสมญัญา “อคัราภริกัษศลิปิน” 
  
 
 

 

 

คณะกรรมการประชาสมัพนัธค์ณะอกัษรศาสตร ์
สง่ขา่วประชาสมัพนัธไ์ดท้ี�  นางกญัญก์นก สิงหฤกษ ์  โทร. qhqqf   E–mail: artspr08@hotmail.com 

ใคร ทาํอะไร ที0ไหน 



 

 

ภาควิชาประวติัศาสตร ์คณะอกัษรศาสตร ์

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 


