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RSU JAPANESE FAIR 2018 
มหกรรมญ่ีปุ่ นรังสิต ครัง้ที่ 10 

2018 年度ランシットまつり：見て・聞いて・話して 
 

หลักการและเหตุผล 
ในแตล่ะปีมีผู้ศกึษาภาษาญ่ีปุ่ นเพิ่มขึน้ อยา่งตอ่เนื่อง ความสนใจในภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นแผข่ยายเติบโตไป

พร้อมๆ  กบัการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ นทัง้ในระดบัมธัยมศกึษาและอดุมศกึษา  เพื่อเป็นสว่นหนึง่ในการสนบัสนนุและ
เสริมสร้างศกัยภาพของผู้ เรียนภาษาญ่ีปุ่ นในประเทศไทย ภาควิชาภาษาญ่ีปุ่ น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสติ  จึงได้
ริเร่ิมจดังาน “มหกรรมญ่ีปุ่ นรังสติ ” หรือ “RSU JAPANESE FAIR” ขึน้ โดยจดัเป็นครัง้แรกในปี พ.ศ. 2550 และยงัคงด าเนิน
ตอ่เนื่องมาเป็นประจ าทกุปี (ยกเว้นในปี พ.ศ.2554 เนื่องจากเกิดสภาวะอทุกภยั  และยกเลกิการจดังานในปี พ.ศ.2559 เพื่อ
แสดงการถวายอาลยัตอ่การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช) การจดังานในปีนีน้บัเป็นปี
ที่ 10 แล้ว  ทัง้นี ้เพื่อเปิดโอกาสให้นกัเรียนที่เรียนภาษาญ่ีปุ่ นในระดบัมธัยมศกึษาได้แสดงความสามารถด้านตา่งๆ ทัง้ทกัษะ
ภาษาญ่ีปุ่ น  ตลอดจนความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัประเทศญ่ีปุ่ นผา่นกิจกรรมที่หลากหลาย โดยในปีนีภ้าควิชาได้จดักิจกรรมการ
แขง่ขนัใหม ่1 รายการ คือการแขง่ขนัปริศนาอกัษรไขว้ ( Crossword) ภาษาญ่ีปุ่ น  และในปีนี ้ภาควิชาภาษาญ่ีปุ่ นได้รับ
เกียรติอีกครัง้จากศิลปิน  狂言 Mr. IZUMI Shinya ( 泉

いずみ

慎
しん

也
や

) จดัแสดงเคียวเง็น (狂言
きょうげん

) ซึง่เป็นศิลปะเก่าแก่ของญ่ีปุ่ น 
พร้อมเปิดโอกาสให้ร่วมท าเวิร์คช็อปด้วย 

  

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการ เก่ียวกบัภาษา ประวตัิศาสตร์ สงัคม และวฒันธรรมญ่ีปุ่ น 
2. เพื่อเป็นการเพิ่มพนูศกัยภาพของนกัเรียนและนกัศกึษาที่ก าลงัศกึษาภาษาญ่ีปุ่ น หรือมีความสนใจ                      

ในภาษา สงัคมและวฒันธรรมญ่ีปุ่ น 
3. เพื่อเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ด้านภาษาและความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัประเทศญ่ีปุ่ น 
4. เพื่อเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีระหวา่งภาควิชาภาษาญ่ีปุ่ น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสติ และ 

คณาจารย์ผู้สอนภาษาญ่ีปุ่ นจากโรงเรียนมธัยมและสถาบนัอดุมศกึษาตา่งๆ 

กลุ่มเป้าหมาย 

นกัเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนอาจารย์จากโรงเรียนมธัยมทัว่ประเทศ จ านวนประมาณ 800 คน  
วันเวลา      วันศุกร์ที่  16  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561   เวลา 8.30-16.00 น 

สถานที่       ห้องประชุมใหญ่ 1-301 ชัน้ 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์  มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
กิจกรรมที่จะด าเนินการ   

1.  การแขง่ขนั 5 รายการได้แก่  1) การประกวดสนุทรพจน์ภาษาญ่ีปุ่ น  
2) การแขง่ขนัปริศนาอกัษรไขว้ (Crossword) ภาษาญ่ีปุ่ น 
3) การแขง่ขนัทกัษะการฟังภาษาญ่ีปุ่ น   
4) การแขง่ขนัตอบปัญหา ภาษาและความรู้เก่ียวกบัประเทศญ่ีปุ่ น 
5) การแขง่ขนัขบัร้องเพลงภาษาญ่ีปุ่ น 
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2.  นิทรรศการในหวัข้อ『お祝
いわ

い』โดยนกัศกึษาสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น มหาวิทยาลยัรังสติ 
3. มมุเรียนรู้วฒันธรรมญ่ีปุ่ น: การฝึกเขียนพูก่นัญ่ีปุ่ น การแตง่กายชดุยกูาตะ การพบักระดาษญ่ีปุ่ น 
4. ซุ้มกิจกรรม ซุ้มอาหาร ซุ้มเกมตา่งๆ โดยนกัศกึษาสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น มหาวิทยาลยัรังสติ 
5. การออกร้านจ าหนา่ยสนิค้า อาหาร หนงัสอื พจนานกุรม ฯลฯ ของผู้สนบัสนนุการจดังาน 
   
ของรางวัล  ผู้ชนะการประกวดจะได้รับโลห์่รางวลั เกียรติบตัร รวมทัง้ของรางวลัตา่งๆ  อาทิ พจนานกุรม หนงัสอืภาษาญ่ีปุ่ น  

      บตัรก านลัจากร้านหนงัสอื และของก านลัจากหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเป็นผู้สนบัสนนุการจดังาน 

การเดินทาง  สามารถตรวจสอบเส้นทางและดาวน์โหลดแผนที่ของมหาวิทยาลยัได้ จากเว็บไซต์  www.rsu.ac.th  

 

ก าหนดการ 
 

08.30 - 09.00 ลงทะเบียน 
09.00 - 09.30 พิธีเปิด  
09.30 - 09.45 การแสดงจากนกัศกึษาภาควิชาภาษาญ่ีปุ่ น 

09.45 - 10.45 การประกวดสนุทรพจน์ภาษาญ่ีปุ่ น หวัข้อ『お祝
いわ

い』 

**10.30 - 11.30  การแสดงเคียวเง็น และเวิร์คช็อป ณ ห้อง Auditorium ชัน้ 1 อาคาร 11 
11.00 - 12.00 การประกวดปริศนาอกัษรไขว้ (Crossword) ภาษาญ่ีปุ่ น 
12.00 - 13.00 การแขง่ขนัทกัษะการฟังภาษาญ่ีปุ่ น 
13.00-14.00 การแขง่ขนั ตอบปัญหาภาษาและความรู้เก่ียวกบัประเทศญ่ีปุ่ น 
14.00-15.00 การแขง่ขนัขบัร้องเพลงภาษาญ่ีปุ่ น หวัข้อ 『アニバーサリー ( Anniversary)』 

 15.30-16.00 ประกาศผลการแขง่ขนั 

 พิธีปิด 
 
 

 กรุณากรอกใบตอบรับด้วยอักษรตัวบรรจง และส่งกลับมาภายใน วันที่ 7 กันยายน 2561 
*** ข้อก าหนดและรายละเอียดของแต่ละการแข่งขนั โปรดดูเอกสารแนบ    

 ตรวจสอบรายช่ือผู้ผา่นเข้ารอบการแขง่ขนัทกุประเภททางเว็บไซต์   http://www.rsu.ac.th/libarts/ 
ตัง้แต่วันที่  วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป      

 ติดต่อสอบถามและส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมมาที่   
ภาควิชาภาษาญ่ีปุ่ น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสติ   
เมืองเอก  อ.เมือง จ.ปทมุธานี 12000  
โทรศพัท์  02-9972200-30 ตอ่ 1225, 1245,1295     
โทรสาร 02-997-2220-30  ตอ่ 1222   

      E-mail : rsu_jp@yahoo.com         http://facebook.com/rsujp 
ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่  http://www.rsu.ac.th/libarts/  หรือแสกน QR Code  
** เมื่อภาควิชาได้รับใบสมัครแล้ว จะติดต่อกลับไปเพื่อยนืยนัการได้รับใบสมัคร  
กรณีที่สง่ใบสมคัรแล้วไมไ่ด้รับการติดตอ่กลบัภายใน 5 วนัท าการ  กรุณาโทรแจ้งอีกครัง้ ***  
 

 

          

  

http://www.rsu.ac.th/
http://www.rsu.ac.th/libarts/
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1. การแข่งขันตอบปัญหา ภาษาและความรู้เก่ียวกับประเทศญ่ีปุ่น 

 

รายละเอียดของการแข่งขันต่างๆ 

 

ลักษณะของค าถาม        1. ค าถามเก่ียวกบัภาษาญ่ีปุ่ น และความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัประเทศญ่ีปุ่ น 
  (ประวตัิศาสตร์ สงัคม วฒันธรรม) 

           2. มีค าถามทัง้ภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่ น  ทัง้แบบเขียนตอบ และตวัเลอืก 
ลักษณะการแข่งขัน เป็นการแขง่ขนัประเภททีม แบง่เป็นรอบคดัเลอืก 2 รอบ รอบละ 10 ข้อ   

โดยทีมที่ได้คะแนนสงูสดุ 10 ทีม  จะได้ผา่นเข้ารอบชิงชนะเลศิ  
  *ไมอ่นญุาตให้ใช้เคร่ืองมือสือ่สารทกุชนิด 

เงื่อนไขและขัน้ตอนการสมัคร 

1. แตล่ะโรงเรียนสามารถสง่ทีมผู้ เข้าแขง่ขนัได้ เพียง 1 ทีม  ทีมละไมเ่กิน 3 คน 
2. รับสมคัรผู้ เข้าแขง่ขนัเพียง 50 ทีมเท่านัน้  จึงขอสงวนสทิธ์ิส าหรับผู้ ท่ีสง่ใบสมคัรมาถึงก่อน  

 
ตรวจสอบรายช่ือทีมผู้ เข้าแขง่ขนั ได้ทางเว็บไซต์  http2://www.rsu.ac.th/libarts/ 
ติดต่อสอบถาม อาจารย์  ดร.วรวรรณ  เฟ่ืองขจรศกัดิ์   โทรศพัท์  02-997-2200-30  ตอ่ 1225,1295 
 
 

 
ลักษณะของค าถาม        1. ฟังค าถาม หรือ สถานการณ์ (เป็นภาษาญ่ีปุ่ นทัง้หมด) และเลอืกค าตอบที่ถกูต้อง 

2. ค าถาม หรือ โจทย์ภาษาญ่ีปุ่ น เทียบเทา่ความรู้ภาษาญ่ีปุ่ น ระดับ N4 ถงึ N5 
 ลักษณะการแข่งขัน เป็นการแขง่ขนัประเภททีม แบง่เป็นรอบคดัเลอืก 2 รอบ โดยทีมที่ได้คะแนนสงูสดุ จะได้ผา่น

เข้ารอบชิงชนะเลศิ  
เงื่อนไขและขัน้ตอนการสมัคร 

1. แตล่ะโรงเรียนสามารถสง่ทีมผู้ เข้าแขง่ขนัได้ เพียง 1 ทีม  ทีมละ 2 คน 
2. รับสมคัรผู้ เข้าแขง่ขนั จ านวน 50 ทีม  จึงขอสงวนสทิธ์ิส าหรับผู้ ท่ีสง่ใบสมคัรมาถึงก่อน  

 
ตรวจสอบรายช่ือทีมผู้ เข้าแขง่ขนั ได้ทางเว็บไซต์  http2://www.rsu.ac.th/libarts/  
ติดต่อสอบถาม อาจารย์อจัฉรา โหตรภวานนท์   โทรศพัท์  02-997-2200-30 ตอ่ 1245,1225 
 
 
 
 
 

2. การแข่งขันทกัษะการฟังญ่ีปุ่ น 
 

http://www.rsu.ac.th/libarts/
http://www.rsu.ac.th/libarts/
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3. การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาญ่ีปุ่ น 
 

 

หัวข้อเกี่ยวกับ  『お祝
いわ

い』               
เงื่อนไขและขัน้ตอนการสมัคร   

1. สนุทรพจน์ภาษาญ่ีปุ่ น ความยาว 3 นาที    
2. แตล่ะโรงเรียนสามารถสง่ผู้สมคัรได้  1 คน เทา่นัน้  

โปรดระบ ุ   1)  ช่ือ-นามสกลุ  ช่ือโรงเรียน ทัง้ภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่ น (คาตาคานะ)     
    2)  ระบช่ืุอเร่ือง (ภาษาญ่ีปุ่ น) ลงในต้นฉบบัสนุทรพจน์ให้ชดัเจน 

3. สง่ต้นฉบบัที่พิมพ์หรือเขียนลงบนกระดาษมาทางโทรสาร  ทางไปรษณีย์ หรือแนบไฟล์สง่ทางอีเมล 
 rsu_jp@yahoo.com  ภายในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561  

* หมายเหต ุ ต้นฉบบัสนุทรพจน์ที่ผา่นการคดัเลอืกรอบแรก (จ านวนไมเ่กิน 15 คน) จะได้ขึน้ประกวดบนเวที  สามารถ
ตรวจสอบผลการคดัเลอืกทางเว็บไซต์  http://www.rsu.ac.th/libarts/   ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป      

ติดต่อสอบถาม    อาจารย์ ดร.สายณัห์ กอเสถียรวงศ์   โทร  02-997-2200-30 ตอ่ 1295, 1225 

 ผู้สมคัรที่ผา่นเข้าสูร่อบชิงชนะเลศิ กรุณามารายงานตัวและจับฉลากที่โต๊ะลงทะเบียน ก่อนเวลา 9.00 น. 

 

 
ลักษณะการแข่งขัน       

1. การแขง่ขนัขบัร้องเพลงภาษาญ่ีปุ่ น ประกอบการแสดง (มีการตดัสนิในสว่นการแสดงประกอบด้วย) 
2. ผู้ขบัร้อง 2 หรือ 3 คน   และสามารถมีผู้แสดงประกอบได้  โดยผู้ขบัร้องและผู้แสดงรวมกนัแล้วไม่เกิน 10 คน    

 3. แตล่ะโรงเรียนสง่เข้าประกวดได้   1 ทีม  
4. ความยาวของเพลง ไมเ่กิน 5 นาที   ธีมของเพลง คือ 『アニバーサリー ( Anniversary) 』 

5. บนัทกึ  1) เสียงร้องสดไม่มีดนตรี   2) เฉพาะ Backing Track เพลงที่จะใช้ร้อง ลง CD ในรูปแบบ mp3 
หรือ wma และจดัสง่มาพร้อมระบ ุ  1) ช่ือโรงเรียน  2) ช่ือเพลง และข้อมลูเก่ียวกบัเพลงนัน้พอสงัเขป  
 ภายในวันที่ 7 กันยายน 2561  
** ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อเพลงและชื่อนักร้อง ที่สง่เข้าประกวดได้   
 

* หมายเหตุ  ผู้จดังานจะท าการคดัเลอืกและประกาศผลผู้ผา่นเข้ารอบชิงชนะเลศิทางเว็บไซต์ http://www.rsu.ac.th/libarts/ 
                    ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป      

ติดต่อสอบถาม      อาจารย์ ดร.สายณัห์  กอเสถียรวงศ์  โทร  02-997-2200-30  ตอ่ 1295,1225 

 ผู้สมคัรที่ผา่นเข้าสูร่อบชิงชนะเลศิ กรุณามารายงานตัวและจับฉลากที่โต๊ะลงทะเบียน ก่อนเวลา 9.00 น. 

 
 
 

4. การแข่งขันขับร้องเพลงภาษาญ่ีปุ่ น 
 

http://www.rsu.ac.th/libarts/
http://www.rsu.ac.th/libarts/
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ลักษณะการแข่งขัน       
1. แขง่ขนัเติมค าศพัท์ด้วยอกัษรฮิรางานะ หรือคาตาคานะ ลงในตาราง Crossword ในเวลาที่ก าหนด แบง่เป็น 3 รอบ 

รอบที่ 1-2 เป็นรอบคดัเลอืก และรอบที่ 3 เป็นรอบตดัสนิ 

2. ข้อความที่อธิบายปริศนาเป็นภาษาญ่ีปุ่ น ระดบั N5-N4  มีอกัษรคนัจิพร้อมเสยีงอา่นก ากบัให้  

3. รับสมคัรผู้ เข้าแขง่ขนัทีมละ 2 คน จ านวน 50 ทีม พิจารณาตามล าดบัท่ีสง่ใบสมคัร  แตล่ะโรงเรียนสามารถส่งผู้เข้า

แข่งขันได้ไม่เกิน 2 ทีม 

 ตรวจสอบรายช่ือทีมผู้ เข้าแขง่ขนั ได้ทางเว็บไซต์  http2://www.rsu.ac.th/libarts/  ในวันที่ 1 ตุลาคม  2561  
 ติดต่อสอบถาม  อาจารย์พิมหทยั บญุปัญญาโรจน์  โทรศพัท์  02-997-2200-30 ตอ่ 1295, 1225 
 

ตัวอย่าง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. การแข่งขันปริศนาอักษรไขว้ (Crossword) ภาษาญ่ีปุ่ น  
 

  

1す     

Aき ょ う 2し つ 

や   つ  

き   Bも も 

   ん  

 

よこ แนวนอน 

A  勉強
べんきょう

するところ 

B   春
はる

の果物
くだもの

です。ピンク
ぴ ん く

で甘
あま

くておいしいです。 

 

たて แนวตั้ง  

1  有名
ゆうめい

な日本
に ほ ん

料理
りょうり

です。鍋
なべ

に肉
にく

、野菜
や さ い

、豆腐
と う ふ

などを入
い

れて、 

    醤油
しょうゆ

、酒
さけ

などで煮
に

ながら食
た

べます。 

2  分
わか

らないとき、先生
せんせい

に＿＿＿＿します。 
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หมายเหตุ 

 ส าหรับการแขง่ขนัประเภทอื่นๆ (ยกเว้นการแขง่ขนัสนุทรพจน์และการร้องเพลง) โปรดมารายงานตัวที่โต๊ะ
ลงทะเบียนก่อนเวลาเร่ิมการแข่งขันแต่ละประเภทอย่างน้อย 30 นาที  มิฉะนัน้จะถือวา่สละสทิธ์ิ 

 กิจกรรมในปีนี ้ไมม่ีการหยดุพกักลางวนั ดงันัน้ นกัเรียนที่สมคัรเข้าแขง่ทัง้สองรายการ ได้แก่ การแข่งขัน
ทักษะการฟังภาษาญี่ปุ่นและ การแข่งขันตอบปัญหาฯ  กรุณาจดัสรรเวลาพกัทานอาหารกลางวนัก่อน
หรือหลงัช่วงเวลาดงักลา่ว 

 เนื่องด้วยข้อจ ากดัของสถานท่ี ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมการแสดง  狂言
きょうげん

ขอความกรุณาแจ้งจ านวนเพื่อส ารองที่
นัง่ลว่งหน้า  (มีลา่มภาษาญ่ีปุ่ น) และโปรดด าเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสิน้ก่อนเวลา 10.00 น. 

 ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทกุคนจะได้รับประกาศนียบตัรการเข้าร่วมงาน 
 กรุณาศกึษาข้อมลู เง่ือนไข และกติกาการแขง่ขนัตา่งๆ อยา่งละเอียด  การตดัสนิของคณะกรรมการจดังาน
ถือเป็นอนัสิน้สดุ 

 กรณีมีเหตสุดุวิสยั สง่ใบสมคัรมาแล้ว ไมส่ามารถมาร่วมแขง่ขนัได้ ขอความกรุณาแจ้งยกเลิกให้ผู้จัดงาน
ทราบล่วงหน้า  มิฉะนัน้  โรงเรียนของท่านจะถกูตัดสิทธ์ิในการเข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าว
ในครัง้ถดัไป 
 

 ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ ทางเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ ได้ตัง้แต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  

 


