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ปีที� ๗    ฉบบัที� ๒๐   วนัที� ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 

 
 
 
 

 สาขาวชิาภาษาญี�ปุ่น ร่วมกบับณัฑติวทิยาลยั สาขาการศึกษาภาษาญี�ปุ่น มหาวทิยาลยัวาเซดะ 
ประเทศญี�ปุ่น จดัโครงการแลกเปลี�ยนระยะสั 1น ซึ�งเป็นหนึ�งในโครงการความร่วมมอื SEND ระหว่าง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กบัมหาวทิยาลยัวาเซดะ โดยมอีาจารย ์ดร.อษัฎายุทธ ชูศร ีเป็นผู้ประสานงาน
โครงการในระดบัปรญิญาตร ีสําหรบันิสติที�เข้าร่วมโครงการแลกเปลี�ยนระยะสั 1น (C สปัดาห์) จะได้รบั
พจิารณาทุนการศกึษา JASSO เป็นระยะเวลา J เดอืน 

ในปี KLLM นี1 มนิีสติหลกัสูตรปกต ิเอกภาษาญี�ปุ่น และหลกัสูตรภาษาและวฒันธรรม (นานาชาต)ิ 
ที�เลอืกเรยีนวชิาภาษาญี�ปุ่น จาํนวน JJ คน เขา้ร่วมกจิกรรม โดยนิสติกลุ่มแรก จาํนวน C คน ไดร้่วมโครง 
การแลกเปลี�ยนระหว่างวนัที� J-JP มถุินายน KLLM และนิสติกลุ่มที�สอง จาํนวน M คน ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ
แลกเปลี�ยนระหว่างวนัที� KK มถุินายน ถงึวนัที� JR กรกฎาคม KLLM นิสติทั 1งสองกลุ่มไดเ้รยีนภาษาญี�ปุ่น เขา้
รว่มกจิกรรมทางวฒันธรรมของญี�ปุ่น พรอ้มทั 1งสมัผสัประสบการณ์การใชช้วีติประจาํวนัในประเทศญี�ปุ่น อนั
จะก่อให้เกิดความเข้าใจในการเรยีนรู้ภาษาญี�ปุ่นเพิ�มขึ1น และทางมหาวิทยาลยัวาเซดะ จะส่งนักศึกษา
จาํนวน C คน มาเขา้ร่วมการเรยีนการสอนของสาขาวชิาภาษาญี�ปุ่นและกจิกรรมชมรมภาษาญี�ปุ่น ระหว่าง
วนัที� KS สงิหาคม ถงึวนัที� JJ กนัยายน KLLM 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัออก 
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รายชื�อนิสติที�เขา้รว่มโครงการเรยีนภาษาญี�ปุ่น ณ มหาวทิยาลยัวาเซดะ 
J. นางสาวไอรณิ ปงัสกุลยานนท ์ นิสติชั 1นปีที� K  เอกภาษาญี�ปุ่น 
K. นายคมน์ เมอืงนาโพธิ T  นิสติชั 1นปีที� C เอกภาษาและวฒันธรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ  
C. นางสาวอารยิา ฟูจติะ   นิสติชั 1นปีที� K  เอกภาษาและวฒันธรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
V. นางสาวธนัยา ชยักติต ิ  นิสติชั 1นปีที� J  เอกภาษาและวฒันธรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
L. นางสาวณฐันิช เกลยีวปฏนินท ์ นิสติชั 1นปีที� J  เอกภาษาและวฒันธรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
S. นางสาวววีกิา วชิชุไตรภพ  นิสติชั 1นปีที� J  เอกภาษาและวฒันธรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
Y. นางสาววริากร คิ1วศุภกร  นิสติชั 1นปีที� J  เอกภาษาและวฒันธรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
M. นางสาวแจน สุขสถาพร  นิสติชั 1นปีที� J  เอกภาษาและวฒันธรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
P. นางสาวพชิามญชุ ์พรเกษมสุข  นิสติชั 1นปีที� J  เอกภาษาและวฒันธรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
JR. นางสาวชนนิภา คณาพรชยั  นิสติชั 1นปีที� J  เอกภาษาและวฒันธรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
JJ. นางสาวพริญาณ์ วรรณกจิ  นิสติชั 1นปีที� J  เอกภาษาและวฒันธรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
 

� สาขาวิชาภาษาญี�ปุ่น จัดกิจกรรมแลกเปลี�ยนทางวัฒนธรรมกับนักศึกษาชาวญี�ปุ่นเอก
ภาษาไทย มหาวทิยาลยัโตเกยีวภาษาต่างประเทศ (TUFS) เมื�อวนัที� KR กรกฎาคม KRJL โดยนิสติเอก
ภาษาญี�ปุน่ เป็นผูนํ้าชมจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และจดัสงัสรรคเ์พื�อแลกเปลี�ยนขอ้มลูระหว่างสองประเทศ 

 

 

 
  
 พระมหาสงวน สุทฺธญิาโณ จากวดัอรุณราชวราราม และพระธนัญชยั เตชป^ฺโญ และคณะพระภกิษุ
จากวดัจากแดง จงัหวดัสมทุรปราการ จาํนวน JV รปู ซึ�งประกอบดว้ยพระไทย ลาว และเขมร พรอ้มทั 1งแม่ช ี
เขา้เยี�ยมชมหอพระไตรปิฎกนานาชาต ิในโครงการ "ทศันสกิขา (พาเพื�อนเที�ยว) เพื�อการตื�นรูภ้ายใน" และ
ฟงัการบรรยายเรื�อง "พระไตรปิฎกในหอพระไตรปิฎกนานาชาติ" โดยอาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รอง
ศาสตราจารย ์ดร.สุภาพรรณ ณ บางชา้ง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาต ิเมื�อวนัพุธที� JL กรกฎาคม 
KLLM เวลา P.RR-JJ.RR น. 
 
 
 
 
 

 ขอเชญิอาจารย ์เจา้หน้าที� เขา้ร่วมแข่งขนัลดนํ1าหนักในโครงการ “อกัษร Biggest Loser” ตั 1งแต่
เดอืนสงิหาคม ถงึเดอืนกนัยายน KLLM ชงิรางวลัมลูค่ารวม KL,RRR บาท 
 การแขง่ขนัแยกประเภท ชาย-หญงิ และจาํกดัผูเ้ขา้รว่มโครงการเฉพาะอาจารย ์และบุคลากรคณะ
อกัษรศาสตร ์ที�ม ีBMI (ดรรชนีมวลกาย) ตั 1งแต่ KC ขึ1นไปเท่านั 1น 
 * อ่านรายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี�เอกสารแนบทา้ย 
 

 

ข่าวจากหอพระไตรปิฎกนานาชาติ 

ข่าวจากงานประกนัคณุภาพ 
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วนัที� KY กรกฎาคม KLLM ระหว่างเวลา JC.RR-JL.RR น. คณะอกัษรศาสตร ์จดัรถตู้บรกิารรบั-ส่ง 

สําหรบัผู้มคีวามประสงคช์ั �งนํ1าหนักและทดสอบสมรรถภาพทางกาย โครงการแข่งขนัเพื�อสุขภาพ “แกรนด์
ปยุนุ่นลกี” ณ อาคารเฉลมิราชสุดากฬีาสถาน CU Sports Complex 
 
 
 
 

���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรดา จิตรกร ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้ร ับเชิญจากสถาบันภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เป็นผูบ้รรยายหลกัในหวัขอ้ “ASEAN Englishes and EIL Perspectives” ในงาน
ประชุมวชิาการ The Vth LITU International Graduate Conference เมื�อวนัเสารท์ี� V กรกฎาคม KLLM เวลา 
P.JL-JR.RR น. ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์
 

���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรดา จิตรกร ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบัคัดเลือกเพื�อไปนําเสนอ
ผลงานวจิยัหวัขอ้ “What is happening to ‘What was happened?” ในงานประชุมวชิาการ Sth Biennial 
International Conference on the Linguistics of Contemporary English (B-ICLCE S) ระหว่างวนัที� JP-
KC สงิหาคม KLLM ณ University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยไดร้บัทุนสนับสนุนจาก
ฝ่ายวจิยั คณะอกัษรศาสตร ์ และหลกัสูตรสหสาขาวชิาภาษาองักฤษเป็นภาษานานาชาต ิบณัฑติวทิยาลยั 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.หนึ�งหทยั แรงผลสมัฤทธิ T ภาควชิาภาษาตะวนัตก ไดร้บัเชญิจากกระทรวง
การท่องเที�ยวและกฬีา เป็นวทิยากรบรรยายเรื�อง “เทคนิคการเป็นล่ามแปล” ในโครงการฝึกอบรมล่ามแปล
สําหรบัระบบงานยุตธิรรมและกฎหมาย เพื�อคุม้ครองสทิธนิักท่องเที�ยว เมื�อวนัที� JV กรกฎาคม KLLM เวลา 
JC.CR-JS.CR น. ณ บา้นอมัพวารสีอรท์แอนดส์ปา จงัหวดัสมทุรสงคราม 
 

���� อาจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี ภาควิชาภาษาตะวนัออก ได้รบัเชิญให้เข้าร่วมอบรม Japanese 
Language Teaching Workshop KRJL ระหว่างวนัที� KY-CJ กรกฎาคม KRJL ณ มหาวทิยาลยัฮอกไกโด 
ประเทศญี�ปุน่ ทั 1งนี1 อาจารย ์ดร.อษัฎายุทธ ไดนํ้าเสนอผลงานเรื�อง “LR ปี พฒันาการหลกัสูตรอกัษรศาสตร
บณัฑติ สาขาวชิาภาษาญี�ปุน่ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั” ในระหว่างการอบรมดว้ย 
 

���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พมิพร์ําไพ เปรมสมทิธ์ ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์ไดร้บัเชญิจากสํานัก
วทิยบรกิาร (สํานักหอสมุดและทรพัยากรการเรยีนรู)้ มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นบรรณาธกิารผูท้รงคุณวุฒิ
ประจาํวารสารอนิฟอรเ์มชั �น เพื�อเป็นที�ปรกึษา และใหข้อ้เสนอแนะต่อกองบรรณาธกิารในการพฒันาวารสาร 
 

���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศริวิไิล ธรีะโรจนารตัน์ ภาควชิาภูมศิาสตร ์ไดร้บัเชญิจากสํานักงานพฒันา
เทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (สทอภ) เป็นวทิยากรพเิศษบรรยายในหวัขอ้เรื�อง "Cellular Automata 
in GIS" ในงานฝึกอบรมหลกัสูตรการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพื1นที� และการสรา้งแบบจาํลองในระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์เมื�อวนัที� JR กรกฎาคม KLLM เวลา JR.CL-JK.RR น. ณ หอ้งบรรยาย J ชั 1น C อาคารสถาบนั
วทิยาการอากาศและภมูสิารสนเทศ สทอภ  
 

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

ใคร ทาํอะไร ที&ไหน 

ข่าวจากฝ่ายบริหาร 



  
 
 
 
 
 
ขอเชิญอาจารย เจาหนาทีเ่ขารวมแขงขันลดน้ําหนักในโครงการ อักษร Biggest Loser 

ระหวางเดือนสิงหาคม - กันยายน 2558 ชิงรางวัลมูลคารวม 25,000 บาท 
การแข่งขนัแยก ชาย-หญิง  คณุสมบติัผูส้มคัร 

รางวลัชนะเลศิชาย  รางวลัมลูคา่ 10,000 บาท 
รางวลัชนะเลศิหญงิ  รางวลัมลูคา่ 10,000 บาท 
รางวลัปลอบใจชาย  รางวลัมลูคา่   2,500 บาท 
รางวลัปลอบใจชาย  รางวลัมลูคา่   2,500 บาท 
รวม             25,000 บาท 

 จาํกดัผูเ้ขา้รว่มโครงการเฉพาะอาจารย์
และบุคลากร คณะอกัษรศาสตรท์ีม่ ีBMI 
(ดรรชนีมวลกาย) ตัง้แต่ 23 ขึน้ไปเทา่นัน้* 
 

กาํหนดการ 
3 ส.ค. 58 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอ้ง 601/2 อาคารมหาจกัรสีรินิธร สมคัรเขา้รว่มโครงการโดยกรอก

ใบสมคัร ชัง่น้ําหนกั เปอรเ์ซน็ตน้ํ์า ไขมนั วดัรอบเอว วดัสมรรถภาพแรงบบีมอื แรงเป่า และแรงขา และใหบ้รกิาร
ปรกึษาการลดน้ําหนกัและควบคุมอาหารเบือ้งตน้ โดยวทิยากรจากคณะวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 

14, 28 ส.ค. 11, 25 ก.ย. ณ สาํนกัคณบด ีชัง่น้ําหนกั เปอรเ์ซน็ตน้ํ์า ไขมนั วดัรอบเอว โดยจะประกาศผล
การลดน้ําหนกัทีล่ดไดม้ากทีสุ่ด 3 อนัดบัแรก โดยไมร่ะบุชือ่ผูแ้ขง่ขนั ทาง Facebook อกัษร Biggest Loser 

30 ก.ย. 58 เวลา 8.00-11.00 น. ณ หอ้ง 501/27 อาคารมหาจกัรสีรินิธร ชัง่น้ําหนกั เปอรเ์ซน็ตน้ํ์า ไขมนั 
วดัรอบเอว และวดัสมรรถภาพแรงบบีมอื แรงเป่า และแรงขา และประกาศผลการแขง่ขนั 

เกณฑก์ารตดัสิน  รอ้ยละของน้ําหนกัทีล่ดไดเ้ทยีบกบัน้ําหนกัตวั ณ เริม่เขา้โครงการ ทัง้น้ี หากมผีล
การลดน้ําหนกัเทา่กนั จะพจิารณาเปอรเ์ซน็ตไ์ขมนั รอบเอว หรอืองคป์ระกอบอื่นๆรว่มดว้ย การตดัสนิของ
กรรมการถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ ตดัสนิโดยกรรมการภายนอกจากคณะวทิยาศาสตรก์ารกฬีา จาํนวน 3 ทา่น 

หมายเหตุ  โครงการน้ี จดับรกิารใหค้าํปรกึษาการลดน้ําหนกัและควบคุมอาหารเบือ้งตน้ให ้แต่ทัง้น้ี 
สนบัสนุนใหผู้เ้ขา้แขง่ขนัตดิตามกจิกรรมจากโครงการ ชาวจุฬาฯสงา่งาม แกรนดป์ุยนุ่นลกี ซึง่จะมี
โครงการ-กจิกรรมสง่เสรมิการลดน้ําหนกัและควบคุมอาหารอกีมากมาย สามารถตดิตามรายละเอยีดได้
ที ่https://www.facebook.com/pages/GRAND-ปุยนุ่นลกีCU_Smart/ และโครงการน้ี ไมใ่หผู้เ้ขา้
แขง่ขนัใชผ้ลติภณัฑห์รอือาหารเสรมิลดน้ําหนกัอนัอาจสง่ผลอนัตราย ซึง่ถอืวา่พน้ความรบัผดิชอบของ
โครงการฯ 

                                                
*
 อา้งองิจาก ชมรมนกักาํหนดอาหารแหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (คณะสหเวชศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั)  ซึง่กาํหนดไวด้งัน้ี 

BMI (กิโลกรมั/ตารางเมตร) ภาวะน้ําหนัก  
วิธีคาํนวณค่าดรรชนีมวลกาย 

 

BMI=  
 
ตวัอยา่ง นน.60 สว่นสงู 160 
BMI= 60/(1.6x1.6) = 23.43 

< 18.5 ผอม  

18.5 – 22.9 ปกต ิ  

23 – 24.9 น้ําหนกัเกนิ  

25 – 29.9 อว้นระดบั 1  

>= 30 อว้นระดบั 2  

 

อักษร

น้ําหนกั (กโิลกรมั) 
(สว่นสงู (เมตร))2 
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