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ข่าวจากฝ่ ายวิ รชั กิ จ
Reaching the World
Literary Festival

: International Conference on Creative Writing & Translation and

คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยียมแห่งอาเซียน (S.E.A. Write
Award) กรุงเทพมหานคร Asia Pacific Writers & Translators (AP Writers) และ Chula Global Network
จัดการประชุมนานาชาตินกั เขียนและนักแปล “Reaching the World PQRS” เพือร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ SV
ปี รางวัลซีไรต์ และในโอกาสทีกรุงเทพมหานครได้รบั คัดเลือกเป็ น UNESCO World Book Capital PQRS
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ เป็ นทีปรึกษา และรอง
ศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรชั กิจ เป็ นเลขาธิการการจัดการประชุมนานาชาติและ
เทศกาลวรรณกรรมนานาชาติ
งานนีfมวี ตั ถุ ประสงค์เพือเปิ ดโอกาสให้นักเขียนและนักแปลจากภูมภิ าคเอเชียและภาคพืfนเอเชีย
แปซิฟิก ได้พบปะแลกเปลียนประสบการณ์การทํางานด้านวรรณกรรม เป็ นเวทีเสวนาทางวิชาการสําหรับ
นักวิชาการและนักวิจยั รวมทังf ส่ งเสริมให้นักเขียนเอเชียก้าวสู่ตลาดหนังสือของโลก มีผู้เข้าร่ว มประชุ ม
ประมาณ PSQ คน เป็ นนักเขียน นักแปล นักวิชาการ และผูพ้ มิ พ์จาํ หน่ ายต่างชาติ จํานวน RjQ คน จากกว่า
PQ ประเทศ และกวี นักเขียน นักวิชาการ และผูพ้ มิ พ์จาํ หน่ ายชาวไทย อีกกว่า kQ คน
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“Reaching the World PQRS” ประกอบด้วย S ส่วน ส่วนแรกคือ การสัมมนาทางวิชาการของ
นักเขียนและนักแปลวรรณกรรมระดับนานาชาติ จัด ณ ห้อง SQR อาคารมหาจักรีสริ นิ ธร ระหว่างวันพฤหัสดี
ที S ถึงวันเสาร์ที V ตุลาคม PVVj ศาสตราจารย์ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฯพณฯ James Wise เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ฯพณฯ Anil Wadhwa เอกอัครราชทูตอินเดีย ฯพณฯ
Chua Siew San เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ Mr. Michael J. Honnold ทูตวัฒนธรรม สถานทูตอเมริกนั Mr.
Steve Bates รองผูอ้ ํานวยการ British Council และ Ms. Bernice Chawby ผูแ้ ทนเอกอัครราชทูต สถานทูต
เนเธอร์แลนด์ ร่วมเป็ นประธานในพิธเี ปิ ดการประชุม อธิการบดีจุฬาฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและ
ปราศรัยเกียวกับความสําคัญของงานวรรณกรรมกับกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ จากนันf เอกอัครราชทูตทุกท่าน ทูต
วัฒนธรรม ผูแ้ ทนสถานทูต และรองผูอ้ ํานวยการ ได้กล่าวสันf ๆ ในฐานะผูร้ ่วมสนับสนุ นการประชุมนานาชาติ
ด้วยการส่ง นักเขียน และ/หรือนัก วิชาการเข้าร่วมเป็ นวิทยากร หรือ สนับสนุ นงบประมาณในการจัด งาน
สาระสําคัญของการสัมมนาทังf สามวันเกียวข้องกับคุณค่าและความหมายของการประพันธ์งานวรรณกรรม
การมอบรางวัลทางวรรณกรรม รวมทังf การแปลงานวรรณกรรมอย่างมีคุณภาพเพือส่งเสริมให้นักเขียนเอเชีย
เป็ นทีรูจ้ กั ในเวทีโลกและก้าวสู่ตลาดหนังสือของโลก
ส่วนทีสองคือ Author Showcase Readings เป็ นการอ่านบทกวีและงานประพันธ์โดยกวีและ
นักเขียนทีได้รบั รางวัล จัด V ครังf ณ โรงแรม Mandarin Oriental หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
WTF Cafe and Bar, Hemingway’s Drinking & Dining และ Overground Bar & Cafe ในการอ่านบทกวี
มีกวีชาวไทยและชาวต่างประเทศทีมีชอเสี
ื ยง รวมทังf กวีซไี รต์ ร่วมอ่านและแสดงลีลาประกอบการอ่าน
ส่วนทีสามคือ Creative Writing Workshops ในวันเสาร์ที V และวันอาทิตย์ที j ตุลาคม PVVj ณ
อาคารมหาจักรีสริ นิ ธร และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สําหรับนักเขียนและผู้ทต้ี องการเป็ น
นักเขียน ได้เรียนรูท้ ฤษฎีและฝึกปฏิบตั กิ บั นักเขียนนานาชาติระดับมือรางวัล

นอกจากนีf กรุงเทพมหานครยังได้เป็ นเจ้าภาพจัด Conference Dinner ณ ห้อง Grand Ballroom
โรงแรม Mandarin Oriental โดยมี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพตั ร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็ นประธาน
อธิการบดีจฬุ าฯ ศาสตราจารย์ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล ฯพณฯ Anil Wadhwa เอกอัครราชทูตอินเดีย ฯพณฯ
Chua Siew San เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ฯพณฯ James Wise เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย Mr. Steve
Bates รองผูอ้ ํานวยการ British Council และ Ms. Bernice Chawby ตัวแทนเอกอัครราชทูต สถานทูต
เนเธอร์แ ลนด์ เป็ นแขกผู้มเี กียรติ รวมทังf รองผู้ว่ าราชการกรุง เทพมหานคร นายอมร กิจเชวงกุ ล และ
ผูบ้ ริหารกรุงเทพมหานครได้รว่ มงานด้วย ในงานมีการอ่านบทกวีโดยกวีรางวัลชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ได้แก่ ซะการียย์ า อมตยา กวีไทย, Michael M. Coroza กวีฟิลปิ ปินส์, H. L. Hix กวีอเมริกนั , และ Rukmini
Bhaya Nair กวีอนิ เดีย ผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวสุนทรพจน์เรืองความสําคัญของวรรณกรรมใน
ประชาคมอาเซี ย น ผู้ เ ข้ า ร่ ว มงาน ได้ แ ก่ นั ก วิ ช าการ กวี
นั ก เขี ย น นั ก แปล อาจารย์ นิ ส ิ ต นั ก ศึ ก ษา และผู้ บ ริ ห าร
กรุงเทพมหานคร รวมประมาณ SQQ คน
๒

ในวันอาทิตย์ที j ตุลาคม PVVj เป็ น Literary Festival จัดให้ประชาชนทัวไปได้เข้าร่วมและชม
นิทรรศการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีการอภิปรายโดยนักเขียนและนักวิชาการ การอ่าน
บทประพันธ์โดยนักเขียนและกวีไทย/นานาชาติ การแสดงนิทรรศการหนังสือ คุณปราณี สัตยประกอบ
ผู้อํานวยการสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเทียว กรุงเทพมหานคร เป็ นเจ้าภาพเอืfอเฟืf อสถานทีของ
กรุงเทพมหานคร จัดเลียf งอาหารและเครืองดืมสําหรับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม

ข่าวจากภาควิ ชาภาษาตะวันออก

นิสติ สาขาวิชาภาษาญีปุ่น คณะอักษรศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันภาษาญีปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครังf ที
• ระดับอุดมศึกษา จัดโดยมูลนิธริ ่มฉัตร เมือวันที Rj พฤศจิกายน PVVj ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ จํานวน RQ คน ภายใต้ความดูแลของอาจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี ผลการแข่งขันปรากฏ
ว่า นางสาวสิตรา ยีกะแพทย์ นิสติ ชันf ปี ที S ได้รบั รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ได้รบั ถ้วยรางวัลพระราชทาน
จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบตั ร
นอกจากนีfยงั มีนิสติ อีก • คน ได้รบั รางวัล ได้แก่ นางสาวภัทรสร คูรพ์ พิ ฒ
ั น์ นิสติ ชันf ปี ที R ได้รบั
รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง ได้รบั โล่ ทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบตั ร นายชนินทร์ สุขสวิง นิสติ ชันf ปี
ที R นายศตนนท์ วัฒนชัย นางสาวสาวิณี โอฬารศิรศิ กั ดิ ‚ นิสติ ชันf ปีที S นางสาวอรชมัย ธีรลักษณ์ นิสติ ชันf ปี
ที ƒ ได้รบั รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ได้รบั ทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบตั ร นางสาวกนกธร กุลเพ็ชร์
นางสาวชนิกานต์ เลิศศักดิ ‚วิมาน นางสาวชญามณฑ์ สง่าเนตร นิสติ ชันf ปี ที S ได้รบั รางวัลชมเชย ได้รบั
ทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบตั ร
๓

ขอเชิญมาร่วมกันค้นหา “หนทางสู่ความสุขและความสําเร็จในการทํางาน”
ด้วยการรํามวย ออกกายบริหาร และเต้นรํา เต้าเต๋อซินซี
กับ รองศาสตราจารย์ ดร.สิรมิ นพร สุรยิ ะวงศ์ไพศาล
วัน

เวลา

อังคาร k - • น.
อังคาร RP - RS น.
พุธ
Rk - R• น.
พฤหัสบดี RP - RS น.

สถานที
หน้าลิฟท์ทศิ ตะวันตกชันf RQ (ภาควิชาภาษาตะวันออก)
ห้อง ƒQR/RR ชันf ƒ อาคารมหาจักรีสริ นิ ธร (common room ห้องสุดท้ายซ้ายมือ)
หน้าลิฟท์ทศิ ตะวันตกชันf RQ (ภาควิชาภาษาตะวันออก)
ห้อง ƒQR/RR ชันf ƒ อาคารมหาจักรีสริ นิ ธร

แล้วท่านจะได้รบั การพัฒนาสมอง กล้ามเนืfอ เส้นเอ็น ขจัดสารพิษ และแลดูออ่ นกว่าวัย ฯลฯ
สอนใหม่ตงั f แต่ตน้ ให้กบั ผูม้ าใหม่ทุกท่าน
สอนในเวลาอืนทีท่านสะดวกก็ได้ (ไม่เสียค่าใช้จา่ ยนะคะ)
โทร. •ƒkS• - ˆ, Q•V RjR VƒQƒ
ใคร ทําอะไร ทีEไหน
รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบั มอบหมายจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ให้เข้าร่วมประชุม The jth Reviewing Meeting of the ASEAN International Mobility for
Students (AIMS) Programme ร่วมกับผูแ้ ทนจากมหาวิทยาลัยในอาเซียนและ SEAMEO RIHED ระหว่าง
วันที PP-PS พฤศจิกายน PVVj ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรยิ ะดิศ มานิตย์ ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รบั เชิญจากคณะมนุ ษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นอาจารย์พเิ ศษสอนรายวิชาในระดับปริญญาตรี วิชา QRSkƒPPR ประวัติ
วรรณคดีฝรังเศส (History of French Literature) ตังf แต่วนั ที j พฤศจิกายน PVVj ถึงวันที Pj กุมภาพันธ์
PVVk เวลา RS.QQ-Rj.QQ น. ณ ห้อง ศร.P-PQP มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ ดร.สิร ิว รรณ จุ ฬ ากรณ์ ภาควิช าภาษาตะวัน ตก ได้ ร ับ เชิญ จากคณะอัก ษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็ นอาจารย์พเิ ศษสอนรายวิชา ƒRS Pjj-ƒV Business French ตลอดภาคปลาย ปี
การศึกษา PVVj ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
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อาจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รบั เชิญจากสาขาวิชาภาษาเยอรมันใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งเดรสเดิน ให้ไปแสดงปาฐกถา เรือง “การเรียนการสอน
ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศในประเทศไทย ในการประชุมระดับนานาชาติเพือพบปะศิษย์เก่า
ด้านภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่ างประเทศ ระหว่ างวันที ƒ-ˆ พฤศจิก ายน PVVj ณ เมือ งเดรสเดิน
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
อาจารย์ ดร.ธนกร แก้ ว วิ ภ าส ภาควิช าภาษาตะวัน ตก ได้ ร ับ เชิ ญ จากคณะมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็ นอาจารย์พเิ ศษสอนรายวิชา GM 212: German Structure and Usage
IV กลุ่ ม B01 ให้แ ก่ นิ ส ิต ระดับ ปริญ ญาตรี ตลอดภาคเรีย นที P ปี ก ารศึก ษา PVVj ณ อาคารคณะ
มนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์ โทร. •ƒ••V E–mail: artspr08@hotmail.com
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