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ใชชี้วิตเป็น

การเรียนการสอน
โครงการนี้เพิ่งมีเป็นปีแรก จึงท าให้มีนักศึกษาแค่สี่

คนในห้องเรียน (ไทยสองคน พม่าสองคน) แต่เทอม
ถัดไปจะมีนักศึกษามาเพิ่มอีกสี่คน (จากสองประเทศ) 
ส่วนเพื่อนชาวญี่ปุ่นในห้องเรียนค่อนข้างน้อย ส าหรับ
ภาษาท่ีใช้ในการเรียนการสอนคือภาษาอังกฤษคะ

ส่วนเนื้อหาในรายวิชานั้นค่อนข้างยาก เป็น
รายวิชาท่ีต้องใช้ความรู้พื้นฐาน ซึ่งบางตัวไม่เคยเรียน 
เลยท าให้ล าบากเวลาท่ีต้องวิเคราะห์ แต่ตอนนี้เข้าใจ
เนื้อหามากขึ้น และคิดว่ายังคงต้องศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมอยู่เรื่อยๆ

การสอบ ท่ีนี่ ส่ วน ใหญ่ จ ะ เป็ นก าร ให้ เ ขี ยน
เรียงความ มีบางวิชาจะเป็นการสอบโดยตั้งค าถามให้
นักศึกษาเขียนค าตอบ ซึ่ งเป็นการสอบท่ีค่อนข้าง
แตกต่างจากที่ประเทศไทยมาก

การใช้ชีวิต
ไม่มีปัญหาใดๆเลยคะ ไม่รู้สึกล าบาก 

ถึงแม้ท่ีนี่จะมีระบบท่ีละเอียดอ่อน ยุ่งยากบ้าง 
แต่ก็เป็นระบบท่ีเย่ียมมาก 

ส าหรับเรื่องสุขภาพร่างกายก็ไม่มีปัญหา
เช่นกัน ถึงแม้ในฤดูหนาวหิมะตก อากาศหนาว
สุขภาพก็ยังแข็งแรงคะ

แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ต้องการเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพราะมีความจ าเป็นใน

การเรียนมากดังนั้นปิดเทอมนี้เลยยังไม่ท างานพิเศษเนื่องจากต้องการ
จะทบทวนบทเรียนท่ีเรียนไป และเพ่ิมพูนความรู้ภาษาอังกฤษไปด้วย
ส่วนภาษาญี่ปุ่นก็ไม่ท้ิงคะ จะอ่านทบทวนอยู่เร่ือยๆ เวลาได้ฟังศัพท์
ใหม่ๆ หรือศัพท์บางตัวที่ได้ยินบ่อยๆแตไ่ม่รู้ความหมายก็จะจดไวแ้ล้ว
มาหาค าแปล ตอนนี้พยายามหาเพ่ือนชาวญี่ปุ่นคุยเพื่อฝึกภาษา ทาง
แชทก็ดีหรือออกไปพบปะพูดคุยก็ดี โดยพยายามฝึกฟังและพดูอยู่เสมอ
เวลาฟังคนญี่ปุ่นพูดก็เข้าใจคะ แต่จะมีปัญหาเวลาตอบเพราะจะคิด
ค าตอบเป็นภาษาอังกฤษ เลยท าให้เวลาพูดโตต้อบค่อนข้างช้า แต่จะ
พยายามเต็มทีคะ

เทอมหน้ามหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครสมาชิกชมรมต่างๆซึ่งหลาย
ชมรมเป็นท่ีน่าสนใจ จึงตั้งใจไว้ว่าจะเข้าร่วมชมรมให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ี
จะท าได้ โดยไม่กระทบกับการเรียนคะนางสาวเมษยา ทวีสุข

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
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การใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น
ในฐานะนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ของนางสาวเมษยา
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การใช้ชีวิตที่ไต้หวัน ภายใต้ทุนเรียนภาษา

台湾教育部华语文奖学金

การเรียนการสอน
ในห้องเรียนส าหรับนักศึกษาต่างชาติ จะมีการแบ่งกลุ่ม

เรียน จ านวนกลุ่มละไม่เกิน 10 คน ท าให้นักเรียนทุกคนได้มี
โอกาสในการแสดงความคิดเห็นมากกว่าในห้องเรียนท่ีมีจ านวน
นักเรียนมากๆ ส่วนเนื้อหาในการเรียน นอกจากหนังสือเรียนหลัก
แล้ว ในทุกคาบอาจารย์จะมีหัวข้อข่าวท่ีน่าสนใจของไต้หวันหรือ
ข่าวรอบโลก หรือหัวข้อท่ีนักเรียนสนใจ เพื่อให้ทุกๆ คน ได้คิด
และแสดงความคิดเห็นในหัวเรื่องนั้นๆ นักเรียนจะได้ฝึกการฟัง 
พูด คิดวิเคราะห์ และยังท าให้นักเรียนได้ความรู้ใหม่ๆ ความ
คิดเห็นจากเพื่อนๆ เข้าใจวัฒนธรรม และแนวคิดของเพื่อน
ต่างชาติ 

วิธีการสอน จะเน้นการให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อาจารย์
เน้นทักษะการฟังพูดภายในคาบเรียน นักเรียนจะต้องอ่าน
บทเรียนก่อนท่ีจะมีการเรียนการสอน เพื่อท าความเข้าในตัว
เนื้อหาก่อนเรียน เมื่อท่ีถึงเวลาเข้าเรียนอาจารย์จะอธิบายแค่
ค าศัพท์ท่ีนักเรียนไม่เข้าใจเท่านั้น ซึ่งต่างจากการเรียนของ
นักเรียนไทยมาก ส่วนทักษะการอ่านและเขียนอาจารย์จะฝึกโดย
ใช้วิธีการสั่งการบ้านทุกวัน ให้นักเรียนอ่านบทเรียน ข่าว หรือ
บทความท่ีสนใจและให้เขียนความรู้สึกที่ได้หลังจากอ่านเรื่องนั้นๆ

กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้นักเรียนได้ศึกษา
หาความรู้เอง ฝึกทักษะอื่นๆ โดยให้หัวข้อท่ีนักเรียนสนใจแล้วให้
ไปท าการสัมภาษณ์ คนไต้หวันจ านวน 4–5 คนเพื่อหาข้อมูล และ
น าข้อมูลมาน าเสนอในชั้นเรียนซึ่งการน าเสนอนั้นท าได้หลาย
รูปแบบ เนื่องจากห้องเรียนมีอุปกรณ์และสื่อต่างๆให้นักเรียนและ
อาจารย์ได้ใช้งาน นอกจากนี้ยังได้ไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี อีก
ท้ังยังได้ไปเย่ียมบ้านของอาจารย์ เพื่อให้ได้เรียนรู้ว่าคนไต้หวันนั้น
อยู่อาศัยกันอย่างไร เป็นกิจกรรมท่ีไม่ต้องเสียเงินเป็นจ านวนมาก
แต่ได้ประโยชน์หลายอย่างนอกจากความรู้แล้วยังได้เพื่อนใหม่
และกระฉับความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักเรียนอีกด้วย
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อาจารย์อนุช สุทธิธนกูล
อาจารย์ประจ า

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์ 

จาการทีร่ฐับาลไตห้วนั มอบทนุเรียนภาษา
台湾教育部华语文奖学金

ประจ าปี 2015  ให้กบัอาจารย์อนชุ สทุธิธนกูล 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะ
ศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยนายอสันี สว่างศรี และ
นางสาวอังศุมาลิน แซ่เฉิน บัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาจีนธุรกิจรุ่นที ่3 คณะศิลปศาสตร์ ที ่
國立政治大學 National Chengchi
University (NCCU) นัน้ หลงัจากที่ทัง้ 3 
ท่านกลับมาจากการเรียนที่ไต้หวันก็มาเล่ า
ประสบการณ์ และความรู้ต่างๆใหพ้วกเราฟัง

อาจารย์อนุช สุทธิธนกูล
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การใช้ชีวิต

ก่อนได้ไปใช้ชีวิตที่
ไต้หวัน ความรู้พื้นฐาน
ของผู้ เขียนมี เพียงแค่
ไต้หวันเป็นเกาะเล็กๆ 
และใช้ภาษาจีนแตกต่าง
จากจีนแผ่นดินใหญ่ท่ีใช้
ตัวเต็ม พอเดินทางถึง
ไต้หวัน สิ่ งแรกท่ี เห็น
จากสนามบินคือ ผู้คนมี
ระเบียบ เรียบร้อย มี
น้ าใจคอยช่วยเหลือคน
ต่างชาติแม้จะเป็นคน
เอเซียผมด าเหมือนกัน

พอได้ใช้ชีวิตอยู่ที่
ไต้หวันเป็นเวลา 3 เดือน 
ได้ศึกษาและท่องเท่ียว
มากขึ้น พบว่าไต้หวัน
ถึงแม้จะเป็นเพียงเกาะ
เล็กๆ แต่ก็มีทรัพยากร

ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น
ภูเขา ภูเขาไฟ ทะเล ป่า
ไม้ น้ าตก ท่ีอุดมสมบูรณ์ 
แ ล้ ว ก็ มี ค ว า ม เ จ ริ ญ 
ค ว า ม ส ะ ด ว ก ส บ า ย 
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ซึ่ ง
ม า ก ก ว่ า ใ น ห ล า ย ๆ 
ประเทศที่เจริญแล้ว 

การเดินทางมีรถไฟ
ใต้ดิน  รถประจ าทาง 
หรือใช้จักรยานก็เป็นสิ่ง
ท่ี น่ า สน ใจ  ไ ต้ ห วั นมี
ร ะ บ บ ยื ม จั ก ร ย า น ท่ี
เรียกว่า “You 
Bike หรือ U-Bike”
บริการอยู่ในจุดต่างๆ ใน
เมือง  ซึ่ งนอกจากจะ
สะดวกแล้วยังท าให้ได้
ออกก าลังกายอีกด้วย ท่ี
สะดวกมากท่ีสุดเห็นจะ

เป็ นการ ใช้ บั ต ร  You 
yYuka เพราะ ใช้ บั ต ร
เดียวก็จ่ายได้เกือบหมด
ทุกอย่างในการคมนาคม
ข้างต้นท่ีกล่าวมา และ
ยังใช้จ่ายในร้านสะดวก
ซื้อได้อีกด้วย 

อาหารการกินและ
แหล่งท่องเท่ียว เมือง
ไทเปมีตลาดนัดตอน
กลางคืนมากมายหลาย
ท่ี ชีวิตความเป็นอยู่ของ
คนไทเปใกล้เคียงกับคน
ไทย วัฒนธรรมอาหาร
จะ รวมหลายช าติ ไ ว้
ด้ ว ย กั น  ส่ ว น ท่ี จ ะ
แนะน าเป็นพิเศษก็คง
หนี ไม่พ้นชานมไข่มุก 
เพราะอร่อยและมี ให้
เลือกมากมายหลายร้าน 

คนไต้หวันจะเป็น
คนท่ีรักประเทศตัวเอง
มากถึงแม้จะเป็นเพียง
เกาะเล็กๆ แต่ก็นิยมให้
ใช้ของคนไต้หวันกันเอง 
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะ
เป็นสไตล์ญี่ปุ่น จีน ผสม
กัน คุณภาพสินค้าดี ไม่
มีการต่อราคาเยอะๆ 
เหมือนประเทศจีน
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แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
หลังจากที่ได้ไปศึกษา ณ ไต้หวัน ท าให้ตัวเราได้มองโลกการศึกษาในมุมมองท่ีแตกต่างกันออกไป 

เนื่องจากเมื่อก่อนตอนท่ีเป็นนักเรียน เราจะมองเพียงแค่เราเข้าใจเนื้อหาท่ีเรียนมากน้อยแค่ไหน วัดตัวเอง
โดยผลสอบ ด้วยติดนิสัยเรียนเพ่ือสอบ แต่เราไม่ได้มองว่าอนาคตเราจะเอาไปใช้ประโยนช์อย่างไร 

ส่วนครั้งนี้ด้วยบทบาทหน้าท่ีท่ีต่างออกไป เราได้มองมุมการสอนมากขึ้นและอาจารย์ท่ีไต้หวันก็
น่ารัก ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนนักเรียนต่างชาติมากกว่าสิบปี จึงสามารถแนะน าเทคนิคต่างๆ 
ได้มากมาย ผู้เขียนจะน าความรู้ท่ีได้มาไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เพื่อให้
นักศึกษาของเรามีผลส าเร็จในการเรียนภาษาจีนท่ีดียิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทิพวรรณ อภิวันท์วรรัตน์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์
โอฬาร สุมนานุสรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
และคุณไล่ปี้จี เลขานุการเอกแผนการศึกษา ส านักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจ าประเทศไทย 
ท่ีได้ให้ค าแนะน าและโอกาสในการศึกษาครั้งนี้ รวมท้ังคณาจารย์ในสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจทุกๆ ท่าน ท่ี
คอยช่วยเหลือเกื้อหนุนด้วยดีมาโดยตลอด
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ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
ถ้าหากให้พูดถึง เรื่องการ

เรี ยนการสอนของการศึ กษา
ไต้หวัน โดยส่วนตัวคิดว่าเนื้อหา
การเรียนค่อนข้างยาก อาจจะเป็น
เพราะเราเรียนอยู่ห้องภาษาจีน
ระดับสูงเลยค่อนข้างเครียด และ
จริงจังมากๆ เนื้อหาในการเรียน
แ บ่ ง เ ป็ น ห ล า ย ๆ หั ว ข้ อ เ ช่ น 

เศรษฐกิจการเมือง การอ่านข่าว 
วรรณกรรม โดยส่วนมากจะยึด
จากสถานการณ์โลกท่ีเกิดขึ้นใน
ปั จ จุ บั น  เ นื้ อ ห า บ ท เ รี ย น จ ะ
ครอบคลุมท้ัง ฟัง พูด อ่าน เขียน 
โดยเน้นท่ีการวิเคราะห์และแสดง
ความคิดเห็นเป็นหลัก กิจกรรมใน
ห้องเรียนเนื้องจากมีนักเรียน 4 
คน ไทย เช็ก และเกาหลี ท าให้

นอกจากการ เ รี ยน เนื้ อห า ใน
บทเรียนแล้ว เรายังได้แลกเปลี่ยน
เรียนวัฒนธรรมของเพื่อนๆด้วย 
และการไปเรียนครั้ งนี้ ท า ให้ รู้
จุดบกพร่องและแนวทางแก้ไขของ
ตัวเองและเปิดมุมมองการเรียน
ใหม่ๆ เพื่อปรับใช้ในอนาคตต่อไป
.....

การใชช้ีวิต
เมื่อ 2 ปีท่ีแล้วได้รู้จักเพื่อนไต้หวันท่ีเมืองไทย 1 คนหลังจาก

เขากลับไปเราก็เดินทางไปเท่ียวไต้หวันทันที ในการไปครั้งนั้นไป
แบบ งงๆ ไม่มีข้อมูล ไม่รู้ว่าไต้หวันคืออะไร วิธีการเท่ียวคือการ
เดินส ารวจ 14 วัน ในการเที่ยวไต้หวันคนเดียวมันท าให้รู้สึกว่า
ไต้หวันไม่ธรรมดาและจะต้องกลับมาอีกแน่นอน จนกระท่ังมี
โอกาสได้รับทุนเรียนภาษาท่ีไต้หวัน [台灣教育部華語文獎
學金] ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆ ไม่เพียงแต่จะได้ไปเรียนแต่เรายังได้
ไปเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับตัวเองด้วย ก่อนหน้านี้มีโอกาสได้
ท างานกับคนไต้หวันอยู่หลายครั้ง รู้สึกว่าท างานด้วยง่าย มีวินัย 
และมีความกระตือรือร้นสูง ไต้หวันขึ้นชื่อในเรื่องของผู้คนใจดี มี
น้ าใจ บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงาม ของกิน
อร่อยและไต้หวันยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ได้อย่างดี
งาม เหมาะแก่การเรียนวัฒนธรรมจีนท่ีแท้จริง การใช้ชีวิตท่ีนั่น
ถือว่าค่อนข้างดีถึงดีมาก ท้ังด้านการคมนาคมท่ีสะดวกสบาย 
ความปลอดภัยสูง สินค้าอาหารมีคุณภาพ ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส 
และไต้หวันมีทรัพยกรณ์ทางธรรมชาติที่สมบูรณ์มากๆ มีเวลาว่าง
เราจะขับรถไปเท่ียวฟาร์ม ไปพักผ่อนเรียกได้ว่าใครอยากไป
พักผ่อนท่ีไต้หวันก็จะได้ใช้ชีวิตแบบ Slow life ที่แท้จริง.....

นายอัสนี สว่างศรี 
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ 

นายอัสนี สว่างศรี 
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แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ 
จากในห้องเรียนเรารู้ตัวเองเลย 

ถึ งแม้ ว่ า เ ราจะสอบเข้ า ไปอยู่ ในห้อ ง
ภาษาจีนระดับสูง แต่เพื่อนๆต่างชาติท่ีอยู่
ห้องเดียวกันเขาค่อนข้างมีศักยภาพสูงมาก 
เรียกได้ว่าเก่งมากเลยท่ีเดียว จนท าให้เรา
ต้องพัฒนาตัวเองให้ เท่ากับเพื่อน และ
แน่นอน ทุกอย่ า งต้ อ งมี อุ ปสรรคและ
อุปสรรคท่ีใหญ่ท่ีสุดส าหรับเราคือการเขียน
ภาษาจีนตัวเต็ม (จีนดังเดิมใช้เฉพาะไต้หวัน 
ฮ่องกง) ซึ่งด้วยจ านวนขีดท่ีมากไม่ต่างจาก
การจ าใหม่ท้ังหมดค่อนข้างจะต้องใช้เวลา
และความเคยชินแต่ก็ผ่านมาได้ด้ วยดี 
หลังจากกลับจากไต้หวันท าให้เราสามารถ
อ่านเขียนได้ท้ังจีนตัวย่อ(จีนแผ่นดินใหญ่) 
และจีนตัวเต็มได้ ท้ัง 2 แบบถือเป็นการเพิ่ม
ความสามารถพิเศษให้กับตัวเองอีก 1 อย่าง 
นอกจากนี้ยังได้ท างานอดิเรกระหว่างไป
เรียนคือช่วยบริษัทของชาวไต้หวันเขียนรีวิว
การท่องเท่ียวไต้หวันในเว็บคนไทย ท าให้
เราได้ออกไปเท่ียวในหลายๆเมืองในไต้หวัน
แบบฟรีๆอีกด้วย (ชอบเลย) งานนี้ท าให้เรา
ได้ค้นพบศักยภาพของตัวเองมากขึ้น การ
ผสมผสานระหว่างการเรียน การท างานและ
การท่องเท่ียวท าให้เราได้เรียนรู้การจัดการ
ชีวิต การเขียนบทความใหม่ๆมากยิ่งขึ้นถึง
จะเป็นเพียงก้าวแรกแต่อย่างน้อยเราก็ได้
เร่ิมต้นแล้ว ทุกคนมีศักยภาพเหมือนกัน อยู่
ท่ี คุณจะ ดึ ง มั นออกมา ใช้ ใ นสิ่ ง ท่ี เ กิ ด
ประโยชน์รึเปล่า.......

สุดท้ายต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทิพวรรณ อภิวันท์วรรัตน์ 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ หรือว่าแม่แอ๋ว ท่ีคอยพลักดันและให้
โอกาส ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์และสถานทูต
ไต้หวัน ในการส่งเสริมให้ได้รับทุนไปเรียนท่ีไต้หวันในครั้งนี้ และ
ขอบคุณอาจารย์โอฬาร สุมนานุสรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน
ธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ท่ีคอยช่วยเหลือให้ค าแนะน าท้ังก่อนไป
เรียน ระหว่างเรียนและการใช้ชีวิตท่ีไต้หวันเป็นอย่างดี รวมไปถึง
อาจารย์ทุกท่านท่ีช่วยเหลือและให้ก าลังใจเสมอมา เรามีความ
ภาคภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งของบ้านศิลปศาสตร์ PIM และเราหวัง
ว่าจะสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้ในครั้งนี้ไปปรับใช้
และแบ่งปันน้องๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ
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Angsumalin  Sae-choen

ใครจะรู้ว่า...เกาะมันเทศหรือท่ีเรารู้กันว่าเกาะไต้หวัน จะมีทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์ และมีวัฒนธรรม
ท่ีหลากหลายและหน้าค้นหา...

ครึ่งปีในไต้หวัน ได้ใช้ชีวิตการเรียนอีกครั้งหลังจบการศึกษาจาก PIM สิ่งท่ีต่างกันก็คือ เราได้เรียน
ร่วมกับเพื่อนต่างชาติ ได้เรียนในห้องเล็กๆ ท่ีมีนักเรียนเพียง 4 คน ซึ่งก่อนท่ีเราทุกคนจะได้เริ่มเรียน 
จะต้องผ่านการสอบวัดระดับภาษากันก่อน เพื่อแยกนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆตามพื้นฐานกันไป และผลสอบ
ของเราก็ได้ผ่านเข้าไปในห้องสูงสุดหรือห้อง A2 และในเทอมท่ีสองก็ได้อยู่ห้อง A3 ค่ะ

การเรียนภาษาท่ีสามร่วมกับเพื่อนต่างชาติ ท าให้เราได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม แนวคิด และได้เรียนรู้
พฤติกรรมของเพื่อน ในห้องเรียนจะต้องตอบโต้ แสดงความคิดเห็น เช่น ในเรื่องการเมืองของไต้หวัน 
เหตุการณ์ก่อการร้าย เรื่องความเชื่อและอื่นๆ อีกมากมาย การพรีเซ็นงานเป็นภาษาจีนตามหัวข้อท่ีได้รับ 
เช่น ประวัติศาสตร์ไทยแบบคร่าวๆ แนวคิดธุรกิจแปลกใหม่ และหัวข้อท่ีตัวเองสนใจ เทคนิคการสอน
ภาษาจีน เป็นต้น ท าให้เราได้ฝึกฝนทักษะครบท้ัง ฟัง พูด อ่าน เขียนอย่างเข้มข้นเลยคะ 

นางสาวอังศุมาลิน แซ่เฉิน 
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ 
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เมื่อมีโอกาสได้ออกมาเรียนภาษาท่ีต่างประเทศ 
เราก็จะไม่พลาดเรื่องการท่องเท่ียว เพราะการท่องเท่ียว
ก็เป็นสิ่งหนึ่งท่ีน าเราสู่การเรียนรู้วัฒนธรรมของไต้หวัน 
....เกาะเล็กๆแห่งนี้ มีความพร้อมและทันสมัยในด้านการ
คมนาคม มีบัตร Easy Card หรือ You You Card เพียง
หนึ่งใบ ก็สามารถเดินทางถึงสถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญๆ
ของเมืองไทเปได้อย่างสะดวก เช่าจักรยาน ใช้ในร้าน
สะดวกซื้อได้ทุกท่ี ท าให้ชีวิตท่ีอยู่ท่ีนี่สะดวกสบายไม่
จ าเจ
.... เกาะเล็กๆแต่เหมือนขุมทรัพย์ เพราะเมื่ออยากไป
เท่ียวธรรมชาติ ก็มีอาหลีซานท่ีนั่งรถไฟทัวร์ธรรมชาติได้
อย่างอิสระ มีฟาร์มแกะชิงจิ้งบนเขาท่ีมีวิวทิวทัศน์อย่าง
ในภาพวาด มีหยาง หมิง ซาน ท่ีสัมผัสภูเขาไฟได้ใกล้ๆ 
อยากเดินชมพิพิธภัณฑ์ ก็มีกู้กง หรือ วังต้องห้ามให้เรา
ศึกษา อยากกินอาหารอร่อยๆ ก็มี Night Market ถึงสิบ
แห่งให้เราเดินจนอิ่มท้อง เวลาถามเพื่อนไต้หวันว่ากิน
อะไรใน Night Market ดี เขาก็จะตอบว่า ร้านไหนแถว
ยาวท่ีสุด ร้านนั้นแหละอร่อย นิสัยของชาวไต้หวันจะ
ชอบต่อแถวรอ ร้านไหนแถวยาวก็แสดงว่าร้านนั้นอร่อย 
จนท าให้บางร้านถึงกับท าการตลาดโดยลงทุนจ้างคนมา
ต่อแถวหน้าร้าน เพื่อให้ดูแถวยาวและดึงดูดลูกค้าเข้ามา
ในร้านมากขึ้น 

ถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับไปเยือนไต้หวันอีกครั้ง 
และหาโอกาสเดินทางไปท่องเท่ียวให้กับตัวเองด้วยคะ 
ในภาษาจีนมีประโยคหนึ่งที่บอกว่า “读万卷书，不如行
万里路”“อ่านหนังสือหมื่นเล่ม ไม่เท่ากับการเดินทาง
หมื่นลี้” ในท่ีนี้ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ควรอ่านหนังสือ แต่
การเพ่ิมเติมด้วยการเดินทาง สิ่งท่ีได้เรียนรู้ยังไงมันก็มาก
ขึ้นเป็นเท่าตัวคะ
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ภาพความยินดีปลื้มปิติในวันงานพิธีประสาทปริญญาบัตร
บัณฑิตรุ่นที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559
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ขอแสดงความยินดี
ผศ.สาคร สมเสรฐิ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
คณะศิลปศาสตร์

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

(ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์)

LA-Networks/Academic Services  
January - February 2016

อาจารย์โอฬาร สุมนานุสรณ์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

คณะศิลปศาสตร์ 
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เร่ือง 

“ความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทนุไทย-ไต้หวัน”
ในงานสัมมนาวิชาการ “ปริทรรศน์วัฒนธรรมไตห้วัน”

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
งานนี้จัดขึ้นโดย

ศูนยจี์นศึกษาและศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี 
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559
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2015 学年度中国研究生赴泰国汉语教学实习项目

เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัด “งานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน 
รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2558” ณ ชั้น 3 ห้อง 3-0302 อาคารเอนกประสงค์ กิจกรรมดังกล่าวด าเนินการภายใต้โครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กับมหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University, 西南大学)

และมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเซี่ยงไฮ้ (Shanghai International Studies University, 上海外国语大学) 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านภาษาจีนให้แก่โรงเรียนมัธยมในปีการศึกษานี้

LA-Networks/Academic Services  
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งานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2558
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5 ใน 7 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์สร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติ
ขอแสดงความยินดีด้วยคะ...เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2559 นักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์จ านวน 5 คน (จากในทีมมีจ านวน 7 คน ร่วมกับ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และคณะนิเทศศาสตร์) คว้ารางวัล
ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจในงาน “Asian Student's Venture 
Forum 2016" ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ..... ซึ่ง 4 เล็กพริก
ขี้หนูนั้นเป็นนักศึกษาแค่ชั้นปีที่ 1 แต่สามารถน าเสนอผลงานโดยใช้
ภาษาอังกฤษที่เรียนมาในระยะเวลาเพียง 1 ปีน าเสนอระดับ
นานาชาติได้อย่างดี  รายชื่อน้องๆของคณะศิลปศาสตร์คือ

1. นางสาววิชิตา จาดสอน ชั้นปีที่ 3 BC
2. นางสาวช่อผกา เส้นสุข ชั้นปีที่ 1 CEB
3. นางสาวกุลธิรัตน์ ชูศรี ชั้นปีที่ 1 CEB
4. นายยิ่งพันธ์ ค าเอี่ยม ชั้นปีที่ 1 CEB
5. นายธิติศักดิ์ อุดมโชค ชั้นปีที่ 1 CEB
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