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คณะอกัษรศาสตร์ ร่วมกบัรางวลัวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี�ยมแห่งอาเซยีน (S.E.A. Write 
Award) กรุงเทพมหานคร Asia Pacific Writers & Translators (AP Writers) และ Chula Global Network 
จดัการประชุมนานาชาตนิกัเขยีนและนักแปล “Reaching the World PQRS” เพื�อร่วมเฉลมิฉลองครบรอบ SV 
ปีรางวลัซไีรต์ และในโอกาสที�กรุงเทพมหานครได้รบัคดัเลอืกเป็น UNESCO World Book Capital PQRS 
โดยมผีู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ คณบดคีณะอกัษรศาสตร์ เป็นที�ปรกึษา และรอง
ศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดฝี่ายวริชักจิ เป็นเลขาธกิารการจดัการประชุมนานาชาตแิละ
เทศกาลวรรณกรรมนานาชาต ิ

งานนีfมวีตัถุประสงค์เพื�อเปิดโอกาสให้นักเขยีนและนักแปลจากภูมภิาคเอเชยีและภาคพืfนเอเชยี
แปซฟิิก ได้พบปะแลกเปลี�ยนประสบการณ์การทํางานด้านวรรณกรรม เป็นเวทเีสวนาทางวชิาการสําหรบั
นักวชิาการและนักวจิยั รวมทั fงส่งเสรมิให้นักเขยีนเอเชียก้าวสู่ตลาดหนังสอืของโลก มผีู้เข้าร่วมประชุม
ประมาณ PSQ คน เป็นนกัเขยีน นกัแปล นกัวชิาการ และผูพ้มิพจ์าํหน่ายต่างชาต ิจาํนวน RjQ คน จากกว่า 
PQ ประเทศ และกว ีนกัเขยีน นกัวชิาการ และผูพ้มิพจ์าํหน่ายชาวไทย อกีกว่า kQ คน 

 
 
 

 

ข่าวจากฝ่ายวิรชักิจ 
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“Reaching the World PQRS” ประกอบด้วย S ส่วน ส่วนแรกคอื การสมัมนาทางวชิาการของ
นกัเขยีนและนกัแปลวรรณกรรมระดบันานาชาต ิจดั ณ หอ้ง SQR อาคารมหาจกัรสีรินิธร ระหว่างวนัพฤหสัดี
ที� S ถงึวนัเสารท์ี� V ตุลาคม PVVj ศาสตราจารย ์นพ.ภริมย ์กมลรตันกุล อธกิารบดจีุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ฯพณฯ James Wise เอกอคัรราชทูตออสเตรเลยี ฯพณฯ Anil Wadhwa เอกอคัรราชทูตอนิเดยี ฯพณฯ 
Chua Siew San เอกอคัรราชทูตสงิคโปร ์Mr. Michael J. Honnold ทูตวฒันธรรม สถานทูตอเมรกินั Mr. 
Steve Bates รองผูอ้ํานวยการ British Council และ Ms. Bernice Chawby ผูแ้ทนเอกอคัรราชทูต สถานทูต
เนเธอรแ์ลนด์ ร่วมเป็นประธานในพธิเีปิดการประชุม อธกิารบดจีุฬาฯ กล่าวต้อนรบัผู้เขา้ร่วมประชุมและ
ปราศรยัเกี�ยวกบัความสาํคญัของงานวรรณกรรมกบักระแสโลกาภวิฒัน์ จากนั fน เอกอคัรราชทูตทุกท่าน ทูต
วฒันธรรม ผูแ้ทนสถานทตู และรองผูอ้ํานวยการ ไดก้ล่าวสั fนๆ ในฐานะผูร้่วมสนับสนุนการประชุมนานาชาติ
ด้วยการส่งนักเขยีน และ/หรอืนักวชิาการเข้าร่วมเป็นวทิยากร หรอืสนับสนุนงบประมาณในการจดังาน 
สาระสําคญัของการสมัมนาทั fงสามวนัเกี�ยวขอ้งกบัคุณค่าและความหมายของการประพนัธ์งานวรรณกรรม 
การมอบรางวลัทางวรรณกรรม รวมทั fงการแปลงานวรรณกรรมอยา่งมคีุณภาพเพื�อส่งเสรมิใหน้ักเขยีนเอเชยี
เป็นที�รูจ้กัในเวทโีลกและกา้วสู่ตลาดหนงัสอืของโลก 

ส่วนที�สองคอื Author Showcase Readings เป็นการอ่านบทกวแีละงานประพนัธ์โดยกวแีละ
นักเขยีนที�ไดร้บัรางวลั จดั V ครั fง ณ โรงแรม Mandarin Oriental  หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
WTF Cafe and Bar, Hemingway’s Drinking & Dining  และ Overground Bar & Cafe ในการอ่านบทกว ี
มกีวชีาวไทยและชาวต่างประเทศที�มชีื�อเสยีง รวมทั fงกวซีไีรต ์รว่มอ่านและแสดงลลีาประกอบการอ่าน  

ส่วนที�สามคอื Creative Writing Workshops ในวนัเสารท์ี� V และวนัอาทติยท์ี� j ตุลาคม PVVj ณ 
อาคารมหาจกัรสีรินิธร และหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สําหรบันักเขยีนและผู้ที�ต้องการเป็น
นกัเขยีน ไดเ้รยีนรูท้ฤษฎแีละฝึกปฏบิตักิบันกัเขยีนนานาชาตริะดบัมอืรางวลั 

 
 
 
 
 
นอกจากนีf กรุงเทพมหานครยงัไดเ้ป็นเจา้ภาพจดั Conference Dinner ณ หอ้ง Grand Ballroom 

โรงแรม Mandarin Oriental โดยม ีม.ร.ว.สุขุมพนัธุ์ บรพิตัร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน 
อธกิารบดจีฬุาฯ ศาสตราจารย ์นพ.ภริมย ์กมลรตันกุล ฯพณฯ Anil Wadhwa เอกอคัรราชทูตอนิเดยี ฯพณฯ 
Chua Siew San เอกอคัรราชทูตสงิคโปร ์ฯพณฯ James Wise เอกอคัรราชทูตออสเตรเลยี Mr. Steve 
Bates รองผูอ้ํานวยการ British Council และ Ms. Bernice Chawby ตวัแทนเอกอคัรราชทูต สถานทูต
เนเธอร์แลนด์ เป็นแขกผู้มเีกียรติ รวมทั fงรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายอมร กิจเชวงกุล และ
ผูบ้รหิารกรงุเทพมหานครไดร้ว่มงานดว้ย ในงานมกีารอ่านบทกวโีดยกวรีางวลัชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
ไดแ้ก่ ซะการยีย์า อมตยา กวไีทย, Michael M. Coroza กวฟิีลปิปินส,์ H. L. Hix กวอีเมรกินั, และ Rukmini 
Bhaya Nair กวอีนิเดยี ผูว้่าราชการกรงุเทพมหานครไดก้ล่าวสุนทรพจน์เรื�องความสําคญัของวรรณกรรมใน
ประชาคมอาเซียน ผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ นักวิชาการ กว ี
นักเขียน นักแปล อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้บริหาร
กรงุเทพมหานคร รวมประมาณ SQQ คน 
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 ในวนัอาทติยท์ี� j ตุลาคม PVVj เป็น Literary Festival จดัให้ประชาชนทั �วไปได้เขา้ร่วมและชม
นิทรรศการ ณ หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร มกีารอภปิรายโดยนักเขยีนและนักวชิาการ การอ่าน
บทประพนัธ์โดยนักเขยีนและกวไีทย/นานาชาติ การแสดงนิทรรศการหนังสอื  คุณปราณี สตัยประกอบ 
ผู้อํานวยการสํานักวฒันธรรม กฬีา และการท่องเที�ยว กรุงเทพมหานคร เป็นเจา้ภาพเอืfอเฟืfอสถานที�ของ
กรงุเทพมหานคร จดัเลีfยงอาหารและเครื�องดื�มสาํหรบัผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นิสติสาขาวชิาภาษาญี�ปุ่น คณะอกัษรศาสตร ์เขา้ร่วมการแข่งขนัภาษาญี�ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั fงที� 
� ระดบัอุดมศกึษา จดัโดยมูลนิธริ่มฉัตร เมื�อวนัที� Rj พฤศจกิายน PVVj ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลรตันโกสนิทร ์จาํนวน RQ คน ภายใตค้วามดูแลของอาจารย ์ดร.อษัฎายุทธ ชูศร ีผลการแข่งขนัปรากฏ
ว่า นางสาวสติรา ยี�กะแพทย ์นิสติชั fนปีที� S ได้รบัรางวลัชนะเลศิเหรยีญทอง ไดร้บัถ้วยรางวลัพระราชทาน
จากสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทุนการศกึษาพรอ้มเกยีรตบิตัร 

นอกจากนีfยงัมนิีสติอกี � คน ได้รบัรางวลั ได้แก่ นางสาวภทัรสร คูรพ์พิฒัน์ นิสติชั fนปีที� R ได้รบั
รางวลัรองชนะเลศิเหรยีญทองแดง ไดร้บัโล่ ทุนการศกึษาพรอ้มเกยีรตบิตัร  นายชนินทร ์สุขสวงิ นิสติชั fนปี
ที� R นายศตนนท ์วฒันชยั นางสาวสาวณิ ีโอฬารศริศิกัดิ � นิสติชั fนปีที� S นางสาวอรชมยั ธรีลกัษณ์ นิสติชั fนปี
ที� � ได้รบัรางวลัชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ได้รบัทุนการศกึษาพรอ้มเกียรตบิตัร  นางสาวกนกธร กุลเพ็ชร ์
นางสาวชนิกานต์  เลศิศกัดิ �วมิาน นางสาวชญามณฑ ์สง่าเนตร นิสติชั fนปีที� S ไดร้บัรางวลัชมเชย ไดร้บั
ทุนการศกึษาพรอ้มเกยีรตบิตัร 

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัออก 
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ขอเชิญมาร่วมกนัค้นหา “หนทางสู่ความสขุและความสาํเรจ็ในการทาํงาน” 

ดว้ยการราํมวย ออกกายบรหิาร และเตน้ราํ เตา้เต๋อซิ�นซ ี
กบั รองศาสตราจารย ์ดร.สริมินพร สุรยิะวงศไ์พศาล 

 
  วนั       เวลา                                 สถานที � 
องัคาร    k - � น. หน้าลฟิทท์ศิตะวนัตกชั fน RQ (ภาควชิาภาษาตะวนัออก) 
องัคาร    RP - RS น.    หอ้ง �QR/RR ชั fน � อาคารมหาจกัรสีรินิธร (common room หอ้งสุดทา้ยซา้ยมอื) 
พุธ    Rk - R� น. หน้าลฟิทท์ศิตะวนัตกชั fน RQ (ภาควชิาภาษาตะวนัออก)  
พฤหสับด ี RP - RS น. หอ้ง �QR/RR ชั fน � อาคารมหาจกัรสีรินิธร  
 
� แลว้ทา่นจะไดร้บัการพฒันาสมอง กลา้มเนืfอ เสน้เอน็ ขจดัสารพษิ และแลดอูอ่นกวา่วยั ฯลฯ  

� สอนใหมต่ั fงแต่ตน้ใหก้บัผูม้าใหมทุ่กทา่น 
�สอนในเวลาอื�นที�ทา่นสะดวกกไ็ด ้(ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยนะคะ) 

                                                                                     
         โทร. ��kS� - �, Q�V RjR V�Q� 
 
 
 
 
 
���� รองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควชิาภาษาองักฤษ ได้รบัมอบหมายจากจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ใหเ้ขา้ร่วมประชุม The  jth Reviewing Meeting of the ASEAN International Mobility for 
Students (AIMS) Programme ร่วมกบัผูแ้ทนจากมหาวทิยาลยัในอาเซยีนและ SEAMEO RIHED ระหว่าง
วนัที� PP-PS พฤศจกิายน PVVj ณ มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง จงัหวดัเชยีงราย  
 
���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พริยิะดศิ มานิตย ์ภาควชิาภาษาตะวนัตก ไดร้บัเชญิจากคณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นอาจารย์พเิศษสอนรายวชิาในระดบัปรญิญาตร ีวชิา QRSk�PPR ประวตัิ
วรรณคดฝีรั �งเศส (History of French Literature) ตั fงแต่วนัที� j พฤศจกิายน PVVj ถงึวนัที� Pj กุมภาพนัธ ์
PVVk เวลา RS.QQ-Rj.QQ น. ณ หอ้ง ศร.P-PQP มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
���� อาจารย์ ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้ร ับเชิญจากคณะอักษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร เป็นอาจารยพ์เิศษสอนรายวชิา �RS Pjj-�V Business French ตลอดภาคปลาย ปี
การศกึษา PVVj ณ มหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร ์จงัหวดันครปฐม 
 

 

ใคร ทาํอะไร ทีEไหน 
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���� อาจารย ์ดร.ธนกร แก้ววภิาส ภาควชิาภาษาตะวนัตก ได้รบัเชญิจากสาขาวชิาภาษาเยอรมนัใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวทิยาลยัเทคนิคแห่งเดรสเดนิ ให้ไปแสดงปาฐกถา เรื�อง “การเรยีนการสอน
ภาษาเยอรมนัในฐานะภาษาต่างประเทศในประเทศไทย ในการประชุมระดบันานาชาตเิพื�อพบปะศษิยเ์ก่า
ด้านภาษาเยอรมนัในฐานะภาษาต่างประเทศ ระหว่างวันที� �-� พฤศจิกายน PVVj ณ เมอืงเดรสเดิน 
ประเทศสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี 
 
���� อาจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้ร ับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นอาจารยพ์เิศษสอนรายวชิา GM 212: German Structure and Usage 
IV กลุ่ม B01 ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ตลอดภาคเรียนที� P ปีการศึกษา PVVj ณ อาคารคณะ
มนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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