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ปีที� ๖    ฉบบัที� ๒๐   วนัที� ๒๗ มถุินายน ๒๕๕๗ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
สาขาวชิาภาษาญี�ปุ่นไดร้่วมมอืกบับณัฑติวทิยาลยั สาขาการศกึษาภาษาญี�ปุ่น มหาวทิยาลยัวาเซดะ 

ประเทศญี�ปุน่ จดัโครงการแลกเปลี�ยนระยะสั 4นซึ�งเป็นหนึ�งในโครงการความร่วมมอื SEND ระหว่างจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั กบัมหาวทิยาลยัวาเซดะ โดยมอีาจารย์ ดร.อษัฎายุทธ ชูศร ีเป็นผูป้ระสานงานโครงการในระดบั
ปรญิญาตร ีสาํหรบันิสติที�เขา้ร่วมโครงการแลกเปลี�ยนระยะสั 4น (D-F สปัดาห์) จะไดร้บัพจิารณาทุนการศกึษา 
JASSO เป็นระยะเวลา L-M เดอืน 

ในปีการศกึษา MNNO นี4 มนิีสติหลกัสูตรปกต ิเอกภาษาญี�ปุ่น และหลกัสูตรภาษาและวฒันธรรม 
(นานาชาต)ิ ที�เลอืกเรยีนวชิาภาษาญี�ปุ่นจํานวน LQ คน เขา้ร่วมกจิกรรม โดยนิสติกลุ่มแรก จํานวน LR คน ได้
เขา้รว่มโครงการแลกเปลี�ยนระหวา่งวนัที� O พฤษภาคม - LT มถุินายน MNNO และนิสติกลุ่มที�สอง จํานวน Q คน 
ไดเ้ขา้ร่วมโครงการแลกเปลี�ยนระหว่างวนัที� MR มถุินายน - L สงิหาคม MNNO นิสติทั 4งสองกลุ่มไดเ้รยีนภาษา 
ญี�ปุ่น เขา้ร่วมกจิกรรมทางวฒันธรรมของญี�ปุ่น พรอ้มทั 4งสมัผสัประสบการณ์การใชช้วีติประจําวนัในประเทศ
ญี�ปุน่ อนัจะก่อใหเ้กดิความเขา้ใจในการเรยีนรูภ้าษาญี�ปุ่นเพิ�มขึ4น และทางมหาวทิยาลยัวาเซดะจะส่งนักศกึษา 
จํานวน O คน มาเขา้ร่วมการเรยีนการสอนของสาขาวชิาภาษาญี�ปุ่น และกจิกรรมชมรมภาษาญี�ปุ่น ระหว่าง
วนัที� MO สงิหาคม - LD กนัยายน MNNO 

รายชื�อนิสติที�เขา้รว่มโครงการเรยีนภาษาญี�ปุน่ ณ มหาวทิยาลยัวาเซดะ 
L. นางสาวพชัรดา เนตรประไพ         นิสติชั 4นปีที� D เอกภาษาญี�ปุ่น 
M. นางสาววรศิรา ทศวฒัน์  นิสติชั 4นปีที� D เอกภาษาญี�ปุน่ 
D. นางสาวกานตธ์ดิา เมฆวงศต์ระการ นิสติชั 4นปีที� M เอกภาษาญี�ปุน่ 
V. นางสาวณิชมน บวรศวิมนต ์  นิสติชั 4นปีที� M เอกภาษาญี�ปุน่ 

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัออก 
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N. นางสาวณิชา อนนัตว์ทญัW ู  นิสติชั 4นปีที� M เอกภาษาญี�ปุน่ 
F. นางสาวธาวนีิ เต่าทอง    นิสติชั 4นปีที� M เอกภาษาญี�ปุน่ 
O. นางสาวนลนิ มนสัไพบลูย ์  นิสติชั 4นปีที� M เอกภาษาญี�ปุน่ 
T. นายปิยวฒัน์ ชาตพิทิกัษ์  นิสติชั 4นปีที� M เอกภาษาญี�ปุน่ 
Q. นางสาวมนสัว ีอสิรธาํรง  นิสติชั 4นปีที� M เอกภาษาญี�ปุน่ 
LR. นางสาวอรณิชา งามเศรษฐมาศ นิสติชั 4นปีที� M เอกภาษาญี�ปุน่ 
LL. นายคมน์ เมอืงนาโพธิ Y  นิสติชั 4นปีที� M เอกภาษาและวฒันธรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
LM. นายธนนิจ ลายสมติ   นิสติชั 4นปีที� M เอกภาษาและวฒันธรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
LD. นางสาวจนัผงิ หลงิ   นิสติชั 4นปีที� L เอกภาษาและวฒันธรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
LV. นางสาวณทัธร วชิญสกุลวงศ ์  นิสติชั 4นปีที� L เอกภาษาและวฒันธรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
LN. นางสาวลลลิ สถริากร   นิสติชั 4นปีที� L เอกภาษาและวฒันธรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
LF. นางสาวอาทมิา กรมีหา  นิสติชั 4นปีที� L เอกภาษาและวฒันธรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
LO. นายสริวชิญ ์วราหร์ตัน์ไชย  นิสติชั 4นปีที� L เอกภาษาและวฒันธรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
LT. นายนนทชยั สกัการโกศล   นิสติชั 4นปีที� L เอกภาษาและวฒันธรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
LQ. นางสาวณิชากร นุชเจรญิ   นิสติชั 4นปีที� L เอกภาษาและวฒันธรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
 
� นิสิตสาขาวิชาภาษาจีนคว้ารางวลัจากการประกวดสนุทรพจน์ ประจาํปี �  ! 
  

เมื�อวนัศุกรท์ี� LD มถุินายน MNNO สถานทูตสาธารณรฐัประชาชนจนีประจําประเทศไทย ได้จดัการ
ประกวดสุนทรพจน์ภาษาจนี ระดบัอุดมศกึษาแห่งประเทศไทย Chinese Bridge ครั 4งที� LD ณ โรงแรมรชัดา
ซติี4 สาขาวชิาภาษาจนีได้คดัเลอืกและฝึกซ้อมนายวรเดช เดชกุศลพทิกัษ์ เพื�อเป็นตวัแทนสาขาฯ เขา้ร่วม
การประกวดดงักล่าว นายวรเดช เดชกุศลพทิกัษ์ ได้รบัรางวลัชนะเลศิ โดยได้รบัรางวลัจากนายเฉิน เจยีง 
อุปทตูฝา่ยวฒันธรรม สถานทตูสาธารณรฐัประชาชนจนีประจาํประเทศไทย  
 นอกจากนี4นายวรเดช เดชกุศลพทิกัษ์ ยงัได้รบัคดัเลอืกให้เป็นตวัแทนประเทศไทย ไปเขา้ร่วมการ
แข่งขนั Chinese Bridge ระดบันานาชาต ิณ สาธารณรฐัประชาชนจนี และไดร้บัทุนการศกึษาเพื�อศกึษาต่อ
ในระดบัปรญิญาโท ณ สาธารณรฐัประชาชนจนีอกีดว้ย 
 
  
 
 
 
 
 
 
นายวรเดช เดชกุศลพทิกัษ์ ถ่ายรปูรว่มกบันายเฉนิ เจยีง                  นายวรเดช เดชกุศลพทิกัษ์ ถ่ายรปูรว่มกบัคณาจารยส์าขาวชิาภาษาจนี 
อุปทตูฝา่ยวฒันธรรม สถานทตูสาธารณรฐัประชาชนจนี 
ประจาํประเทศไทย 
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� งานสารนิเทศ ศนูยสื์'อสารองคก์ร เสนอรายการสมัภาษณ์ รองศาสตราจารย ์ดร.สิริมนพร สริุยะ
วงศไ์พศาล  

ในโอกาสที�รองศาสตราจารย์ ดร.สริมินพร สุรยิะวงศ์ไพศาล สาขาวชิาภาษาญี�ปุ่น ได้รบัรางวลั
ผลงานวจิยัดเีด่น ประเภทอาจารย ์ประจาํปี พ.ศ. MNNF จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สําหรบังานวจิยัเรื�อง 
“คํากล่าวเกี�ยวกบัพ่อแม่ลูกในบทละครโน” ที�ทําร่วมกบัอาจารย ์ดร.วนิัย จามรสุรยิา ดงันั 4น งานสารนิเทศ 
ศูนย์สื�อสารองค์กร จงึเสนอรายการสมัภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สริมินพร สุรยิะวงศ์ไพศาล โดยจะ
ออกอากาศในวนัเสารท์ี� MT มถุินายน MNNO เวลา LM.RR-LM.DR น. ทางสถานีวทิยุจุฬาฯ FM LRL.N MHz 
และออกอากาศอกีครั 4ง เวลา LT.RR-LT.DR น. ทางสถานีวทิย ุอ.ส. พระราชวงัดุสติ FM LRV MHz  

 
 
 
 
นิสิตภาควิชาภาษาไทยได้รบัรางวลั 

ในการประกวดผลงานชงิรางวลัในเงนิทุนภมูพิล ประจาํปีการศกึษา MNNF มนิีสติภาควชิาภาษาไทย 
คณะอกัษรศาสตร ์ไดร้บัรางวลั ดงันี4 
ประเภทเรียงความ (ผลงานเดี�ยว) หวัขอ้ รูร้กัสามคัคคีอืธงชยัชี4สนัตสิุข 
 รางวลัที� L (จาํนวนเงนิ LR,RRR บาท พรอ้มเกยีรตบิตัร)  
     นายวรวุฒ ิภกัดบุีรษุ   นิสติระดบัดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย 
 รางวลัที� M (จาํนวนเงนิ T,RRR บาท พรอ้มเกยีรตบิตัร) 
     นายดนยั พลอยพลาย  นิสติระดบัมหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย 
 รางวลัที� D (จาํนวนเงนิ F,RRR บาท พรอ้มเกยีรตบิตัร) 
     นางสาวสุธญิา พนูเอยีด นิสติระดบัมหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย 

รางวลัชมเชย (จาํนวนเงนิ D,RRR บาท พรอ้มเกยีรตบิตัร)  
  นางสาวคณติา หอมทรพัย ์นิสติระดบัมหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย 
 
ประเภทรางวลับทความวิชาการ (ผลงานของกลุ่มนิสติ) หวัขอ้ ปญัญา สต ิวจิารณญาณ เป็นรากฐานการ
พฒันาตน  
 รางวลัที� L (จาํนวนเงนิ MR,RRR บาท พรอ้มเกยีรตบิตัร)    
  กลุ่มนิสติประกอบดว้ย 
  L. นางสาวสุธญิา พนูเอยีด  นิสติระดบัมหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย
  M. นายจุฑาคภสัติ Y รตันพนัธ ์  นิสติระดบัปรญิญาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย
  D. นายเธยีรดนยั เสรมิบุญไพศาล นิสติคณะวทิยาศาสตร ์
 
 
 

ข่าวจากภาควิชาภาษาไทย 
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รางวลัที� M (จาํนวนเงนิ LN,RRR บาท พรอ้มเกยีรตบิตัร)  

  กลุ่มนิสติประกอบดว้ย 
  L. นางสาวคณติา หอมทรพัย ์  นิสติระดบัมหาบณัฑติ  สาขาวชิาภาษาไทย
  M. นางสาวจนัทมิา สว่างลาภ  นิสติระดบัมหาบณัฑติ  สาขาวชิาภาษาไทย 
  D. นางสาวนพวรรณ เมอืงแกว้  นิสติระดบัมหาบณัฑติ  สาขาวชิาภาษาไทย 

 V. นางสาวนุชจร ีเชื�องชา้ง  นิสติคณะรฐัศาสตร ์
รางวลัชมเชย (จาํนวนเงนิ T,RRR บาท พรอ้มเกยีรตบิตัร) 

กลุ่มนิสติประกอบดว้ย 
  L. นางสาวสโรชา กติตสิริพินัธุ ์  นิสติระดบัปรญิญาบณัฑติ  สาขาวชิาภาษาไทย
  M. นางสาวกนัตฤ์ทยั แสงทอง  นิสติคณะครศุาสตร ์
  D. นายจริภทัร ศรสีุข   นิสติคณะครศุาสตร ์

 V. นายดาํเกงิ มุง่ธญัญา   นิสติคณะครศุาสตร ์
 N. นางสาวณชิกานต ์กววีรญาณ  นิสติคณะครศุาสตร ์
 

 กลุ่มนิสติประกอบดว้ย 
 L. นายดนยั พลอยพลาย  นิสติระดบัมหาบณัฑติ  สาขาวชิาภาษาไทย 

M. นายสณัหธ์วชั ธญัวงษ์  นิสติระดบัมหาบณัฑติ  สาขาวชิาภาษาไทย 
D. นายอนุพนัธ ์อนิทรพ์งษ์  นิสติคณะครศุาสตร ์
 

ทั 4งนี4 นิสติผูท้ี�ไดร้บัรางวลัที� L, M, และ D จะได้ขึ4นรบัพระราชทานรางวลัในวนัพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร 
ประจําปีการศกึษา MNNF นี4 และสําหรบันิสติที�ไดร้บัรางวลัชมเชยใหนิ้สติมารบัเงนิรางวลัไดท้ี� ส่วนการคลงั 
อาคารจามจรุ ีN ชั 4น D ตั 4งแต่วนัจนัทรท์ี� O กรกฎาคม MNNO เป็นตน้ไป 
  
 
 
 

���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เดอืนเตม็ กฤษดาธานนท ์ภาควชิาภาษาตะวนัออก ไดร้บัเชญิจากสถาบนั
บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์เป็นกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ ์ของนักศกึษาหลกัสูตรศลิปศาสตรมหา
บณัฑติ สาขาวชิาการสื�อสารและวฒันธรรมญี�ปุ่น ภาคปกต ิสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ จํานวน D 
คน ในวนัที� Q กรกฎาคม MNNO เวลา Q.RR-LN.RR น. ณ หอ้งประชุม L อาคารสยามบรมราชกุมาร ีชั 4น LD 
คณะภาษาและการสื�อสาร สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
 

���� อาจารยแ์ม่ชวีมิุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ ได้รบั
เชญิจากวทิยาลยัประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ให้เขา้ร่วมประชุมจดัทําแผนพฒันาคุณภาพ
ชวีติผูสู้งอายุ กรุงเทพมหานคร ระยะที� L พ.ศ.MNNO-MNFR ในวนัองัคารที� L กรกฎาคม MNNO เวลา Q.RR-
LM.RR น. ณ หอ้ง DRL อาคารวศิษิฐ ์ประจวบเหมาะ 
 

ใคร ทาํอะไร ที'ไหน 
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���� อาจารย ์ดร.ธนกร แก้ววภิาส ภาควชิาภาษาตะวนัตก ได้รบัเชญิจากสถาบนัเกอเธ่ ประเทศไทย 
เป็นวทิยากรอบรมสมัมนา ในหวัขอ้เกี�ยวกบัธรรมเนียมประเพณีในประเทศเยอรมนี สําหรบันักศกึษาชั 4นปีที� 
M-N เมื�อวนัที� LQ-MR มถุินายน MNNO และเป็นวทิยากรอบรมสมัมนา ในหวัข้อวธิกีารสอนความรู้เกี�ยวกบั
ประเทศเยอรมนี เช่น วฒันธรรม ประเพณีเยอรมนั ฯลฯ สําหรบัอาจารยส์าขาวชิาภาษาเยอรมนั เมื�อวนัที� 
ML มถุินายน MNNO ณ มหาวทิยาลยัแห่งชาตลิาว กรงุเวยีงจนัทน์ 
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