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คิดเป็น 

ท ำงำนเป็น 

ใชชี้วิตเป็น 

เดน่ภำษำ 

คิดเป็น 

นักศึกษาชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกจิ คณะศิลปศาสตร์  
เข้าร่วมเม่ือวันพฤหสับดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 12.20-15.30 น. 
ณ ห้อง 4-0506 อาคาร CP All Academy สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ การเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายเสริมหลักสูตรครัง้นี ้
นักศึกษาได้ฝึกคิดและก าหนดเป้าหมายในอนาคตของนักศึกษา 
เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการต่อไป 

กิจกรรมบรรยายพเิศษเสริมหลักสูตร  
หัวข้อ “ผู้ประกอบการเร่ิมต้นอย่างไร”   
โดยวทิยากร คุณชลณัฏฐ์ พูนชัฏกาญจน์  
(General Support & Shareholder, Rivergold Inter Co.,Ltd)  
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คิดเป็น ท ำงำนเป็น ใชชี้วิตเป็น เดน่ภำษำ 

ท ำงำนเป็น "สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ“  
หัวข้อ “เทคนิคการสัมภาษณ์งานและการเขียน Resume”   

กิจกรรมบรรยายพเิศษเสริมหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ (ส าหรับนักศึกษาชัน้ปีที่ 1) 
โดยได้รับเกียรตจิากคุณพันธ์ุรวี กันยาสถาพร (บริษัท Asia Research Recruitment) 
มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านเทคนิคการสัมภาษณ์งาน และหลักการเขียน 
Resume ที่โดนใจ HR เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 23 เม.ย 58 เวลา 12.30-15.30 น.  
ณ ห้อง 4-0509 อาคาร CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภวัิฒน์ 

รายงานผลการฝึกปฏบิัตงิานและการน าเสนอสารนิพนธ์ของนักศึกษาชัน้ปีที่ 4 
สาขาวชิาภาษาจีนธุรกิจ  
คณะศิลปศาสตร์ PIM 

เม่ือวันพุธที่  29 เมษายน 2558 นักศึกษาชัน้ปีที่  4 
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ รายงานผล
การฝึกปฏิบัติงานและการน าเสนอสารนิพนธ์ ที่ตลอด
ภาคการศึกษา นักศึกษาได้ลงฝึกปฏิบัติงาน ตามสถาน
ประกอบการต่าง ๆ ทัง้นีเ้ป็นการก้าวขัน้สุดท้ายเพื่อ
เตรียมตัวเป็นบัณฑติต่อไป  
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คิดเป็น ท ำงำนเป็น ใชชี้วิตเป็น เดน่ภำษำ 

ใชชี้วิตเป็น 
บรรยากาศงานเสวนาพเิศษ  
หัวข้อ “แนวทางการศึกษาต่อไต้หวัน”  
ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 13.30 – 16.00 น. 
ณ ห้อง 4-0506 อาคาร CP All Academy  
สถาบันการจัดการปัญญาภวัิฒน์ 
การบรรยายครัง้นี ้เป็นการแลกประสบการณ์ ใช้ชีวิต
และแนะแนวทางการศึกษาต่อไต้หวัน 
ปาฐกถาพเิศษ โดย คุณ Jill lai (賴碧姬)  

เลขานุการเอกแผนกการศึกษา  ส านักงานเศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรมไทเปประจ าประเทศไทย 

วิทยากร โดย 
1. คุณจารุวรรณ จรานุพงศ์ (อดีตนักศึกษาทุน National Chung Hsing University 國立中興大學) 
    ผู้อ านวยการศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันประจ าประเทศไทย 
2. ดร.กรวิทย์ ไชยสุ (อดีตนักศึกษาทุน National Pingtung University of Science and Technology 
    國立屏東科技大學) อาจารย์ประจ าคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร PIM  
3. อาจารย์โอฬาร สุมนานุสรณ์ (อดีตนักเรียนทุนรัฐบาลไต้หวัน, National Chengchi University 
    國立政治大學) หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ PIM 
ด าเนินการเสวนา โดย อาจารย์สรสิช ผดุงรัชดากิจอาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ PIM 
จัดโดย  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภวัิฒน์ ร่วมกับ  
ศูนย์การศึกษาไต้หวันประจ าประเทศไทย 

อีกทัง้มีการหารือความร่วมมือด้านการศึกษา รวมถึง
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลไต้หวันเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
คณาจารย์และนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ โดยในปี
การศึกษา 2558 มีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจที่มีผล
การเรียนดีและความประพฤติดีจะได้รับการพิจารณารับ
ทุนการศึกษาไปศึกษาต่อไต้หวันจ านวน 2 คนอีกด้วย 
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คิดเป็น ท ำงำนเป็น ใชชี้วิตเป็น เดน่ภำษำ 

แข่งขันภาษาจีนระดับอุดมศึกษา  
ครัง้ที่ 14 “ฮั่นหวี่เฉียว”: “สะพานสู่ภาษาจีน” 
นางสาวพชินิกา มาสุข (น้องเชอร์) นักศึกษาชัน้ปีที่ 1  
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมแข่งขันภาษาจีน
ระดับอุดมศึกษา จัดโดยส านักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน
นานาชาตแิห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ฮั่นป้ัน) ร่วมกับ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 
เวลา 07.00-12.00 น. ณ โรงแรมรัชดาซิตี ้

เดน่ภำษำ 

เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 จัดโดยศูนย์
เค รือ ข่ายเยอรมัน บมจ .  ซีพี  ออลล์ และ ส า นัก
ทรัพยากรมนุษย์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ และ คณะศึกษาศาสตร์ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้เชิญอาจารย์นาริสา 
ด ารงค์วารี และคุณทีโม่ คอสลอฟสกี ้จากสถาบันเกอเธ่ 
ประเทศไทย มาแลกเปล่ียนประสบการณ์และองค์ความรู้
เก่ียวกับทฤษฎีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศผ่าน
วัฒนธรรม และภูมิศาสตร์ พร้อมทั ้งสามารถน ามา
ประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
อ่ืนๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กรณีศึกษาจากการ
สอนภาษาเยอรมันและการลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนี ้
ยังได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง สถาบันเกอเธ่ 
ประเทศไทย อันจะน าไปสู่ความร่วมมือในอนาคต 

สัมมนาเชงิปฏิบัตกิารพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
หัวข้อ “กลยุทธ์การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเชิงบูรณาการ โดยการศึกษาผ่านวัฒนธรรมและภูมิศาสตร์”  

เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 มี 2 กิจกรรมด้วยกันคือ  
1. Fun Festival @การแสดงละครของนักศึกษา 
2. Fun Fair @(การออกบูธขายสินค้าตามวัฒนธรรมอาเซียนของนักศึกษา)  
เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ที่ ได้เรียนในรายวิชาห้องเรียน 
น ามาประยุกต์ในกิจกรรมที่จัดขึน้  

กิจกรรม International Fun Fair & Festival 2015  
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ส านักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บมจ.ซีพี ออลล์ และ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
(PIM) ร่วมประชุมหารือความร่วมมือด้านหลักสูตรฝึกปฏิบัติงาน เม่ือวันศุกร์ที่  3 เมษายน 2558 เวลา 
14.00-16.00 น. ห้อง 4-1502 ชัน้ 15 อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อ
เตรียมความพร้อมสถานประกอบการส าหรับนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ได้ฝึกปฎิบัตงิานในอนาตค 

ประชุมหารือความร่วมมือด้านหลักสูตรฝึกปฏิบัติงานกับผู้บริหารระดับสูงจาก 
สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเชีย (AGIS) 

ประชุมหารือความร่วมมือด้านวชิาการ
กับ Prof.Dr.Kai Xu (徐凯教授) 
ผู้บริหารระดับสูงจาก Shanghai 

University of International Business and 
Economics (上海对外经贸大学) 

ส านักวิเทศสัมพันธ์ และ คณะศิลปศาสตร์  
สถาบันการจัดการปัญญาภวัิฒน์(PIM)  

ต้อนรับและประชุมหารือความร่วมมือด้านวิชาการ 
เม่ือวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558 เวลา 10.00-12.00 น. 

ห้อง 4-1602 ชัน้ 16 อาคาร CP ALL Academy  
สถาบันการจัดการปัญญาภวัิฒน์ 

คณะศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ  
สถาบันการจัดการปัญญาภวัิฒน์(PIM) ร่วมกับ  

ส านักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด
(มหาชน) ต้อนรับและประชุมหารือความร่วมมือด้านการ 
ฝึกปฏิบัตงิาน เม่ือวันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558 

เวลา 14.00 - 16.00 น.  
ณ ห้อง 2-0230 ชัน้ 2 อาคารหอประชุมปัญญาภวัิฒน์  
สถาบันการจัดการปัญญาภวัิฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ 

ประชุมหารือความร่วมมือด้านการฝึกปฏบัิตงิานกับ คุณพีระศักดิ์ โมมิน  
(Director, Learning & Development) ผู้บริหารจาก ONYX HOSPITALITY GROUP  
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ผศ.สาคร สมเสริฐ ผู้ ช่วยคณบดี ฝ่ายนโยบายและ      
แผนและรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาพืน้ฐาน เป็นตัวแทน  
คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์      
รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานสนับสนุนโครงการผลิต
ส่ิงพิมพ์คาร์บอนเป็นศูนย์ จากท่านรองอธิการบดี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการพิมพ์ "ต าราภาษาไทย
เพื่อการส่ือสาร" ที่ เขียนโดย อาจารย์สุธาสินี พ่วงพลับ 
และ อาจารย์องค์ สุริยเมฆะ อาจารย์ประจ า สาขาวิชา
ศึกษาทั่วไป เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2558 ......  

ภาพบรรยากาศงาน PIM มหาสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ๒๕๕๘ 
เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
ได้ร่วมแต่งกายผ้าไทย ชุดไทย หรือผ้าลายดอก เข้าพิธีสรงน า้พระพุทธรูป และพิธีรดน า้
ด าหัว ท่านผู้บริหาร อีกทัง้นักศึกษาคณะศิลปศาตร์ยังร่วมประกวดก่อเจดีย์ทรายและ
ประกวดต าส้มต าลีลา ในงาน PIM มหาสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ณ ลานหู
กระจง สถาบันการจัดการปัญญาภวัิฒน์ .....  

ต ารา "ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร“ 
โดย อาจารย์สุธาสินี พ่วงพลับ  
และ อาจารย์องค์  สุ ริยเมฆะ 
อาจารย์สาขาวชิาศึกษาทั่วไป 
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โครงการ "พฒันาทกัษะภาษาอังกฤษ สอนอย่างไรให้กล้าพดู" (Teachers' Smile) 
จัดโดย ศูนย์อารยปัญญา คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภวัิฒน์  

เม่ือวันที่ 24 - 27 มีนาคม 2558  
เวลา 8.00 -17.00 น.  
ณ อาคาร CP ALL ACADEMY  
สถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน์ .... 
โครงการดีดี ๊จัดขึน้ส าหรับครูประถมศึกษา (บุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด)  
เม่ือวันท่ี 26 - 27 มีนาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์  
1.เพื่อพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็ก
เล็กและประถมวัย รวมถงึประถมศึกษา  
2.เพ่ือกกระตุ้นให้ครูอนุบาลและประถมศึกษาใน
สังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดตะหนักถึงความส าคัญ
ของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับอนุบาลและ
ประถมวัยที่ควรใช้กิจกรรมที่สร้างทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียนภาษาอังกฤษ  
3.เพื่อพัฒนาทักษะการส่ือสาร และสร้างความม่ันใจ
ในพูดภาษาอังกฤษของครูผู้สอน  
4.เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาของชุมชนให้มี
ความพร้อมในการเข้าสู่อประชาคมอาเซียน 
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การสร้างนวัตกรรม คือ "หัวใจหลัก" ที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จและเกิดความม่ันคงที่ยั่ งยืน 
ท าให้องค์กรพบวิธีการท างานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิม เกิดการค้นพบสินค้าและบริการใหม่ที่ตลาด
ต้องการ รวมไปถึงรูปแบบใหม่ๆในการด าเนินธุรกิจให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของลูกค้าและตลาด
อยู่ตลอดเวลา ช่วยสร้างคุณค่าเพิ่มขึน้ให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภค รวมถึงผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ส่งผลดี 
ต่อองค์กร ต่อสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ 
 
ความหมายของ "นวัตกรรม (Innovation)" โดยทั่ วไปหมายถึง “การเปล่ียนแปลงสู่ส่ิงใหม่ หรือการ
ปรับปรุงจากส่ิงเดมิ ท่ีเกิดจากการน าความรู้ และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ไปพัฒนาให้เกิดคุณค่าต่อ
ลูกค้า องค์กร และสังคม” หรือ หมายถงึ "การท าสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม" แต่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่นัน้ก็ไม่
จ าเป็นต้องขจัดส่ิงท่ีมีอยู่เดมิออกไปทัง้หมด แต่อาจเป็นการต่อยอดจากส่ิงเดมิท่ีมีอยู่มาปรับปรุงหรือ
เปล่ียนแปลงให้เหมาะสมกับโอกาสและสภาวะการณ์ เพื่อให้ได้กระบวนการท างานใหม่ สินค้าใหม่ 
การบริการใหม่ หรือรูปแบบของธุรกิจใหม่ ท่ีสามารถสร้างคุณค่าได้เพิ่มขึน้ เป็นประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 
ในกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ ได้จ าแนกประเภทของนวัตกรรมไว้เป็น 4 รูปแบบ คือ Process Innovation 
(การสร้างสรรค์กระบวนการใหม่) Product Innovation (การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม) Service 
Innovation (การสร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม่) และ Business Model Innovation (การสร้างสรรค์
ธุรกิจในรูปแบบใหม่) ดังนัน้ "นวัตกรรม" จึงมีความส าคัญกับการเตบิโตอย่างยั่งยืนขององค์กร 
 
ที่มา... http://www.cpall.co.th/Corporate/innovation 

นวัตกรรม คือ อะไร? 
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Website LA : 
http://la.pim.ac.th 

Facebook Fan Page :  
www.facebook.com/pim.LiberalArts 

ตดิตามข่าวสาร ...  
คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน์ 

E-mail : liberal_arts@pim.ac.th 
Telephone : 02-832-0344 

PIM Young Creative Program  
ตอน “ตะลุยแดนมังกร on Campus” 

วันอังคารท่ี 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น. 
ณ โรงเรียนประชาวิทย์ จังหวัดล าปาง 

Workshop หัวข้อ “ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ และการเขียนโครงการภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA”   
วิทยากร  -อ.ณัฐวุฒ ิว่องทรัพย์ทวี (ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ส านักอธิการบดี PIM)    
-อ.โอฬาร สุมนานุสรณ์ (หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์)   
 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 12.30-15.30 น.nณ ห้อง 4-0510 อาคาร CP All Academy @ PIM 

หัวข้อ ความรู้เก่ียวกับประวัตศิาสตร์จีน  
ตอน "การปฏิรูปการศึกษาจีนสมัยปลายราชวงศ์ชิงและข้อคิดทางประวัตศิาสตร์"   
วิทยากร อ.ก าพล ปิยะศิริกุล (วิทยาลัยนานาชาตปิรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 12.30-15.30 น.ณ ห้อง 4-0609 อาคาร CP All Academy @ PIM 
หัวข้อ “เทคนิคการตัง้หัวข้องานวิจัย”   
วิทยากร คุณภูวิน บุณยะเวชชีวิน (สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  
วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง 4-0610 อาคาร CP All Academy @ PIM 

กิจกรรมบรรยายพเิศษเสริมหลักสูตร สาขาวชิาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ 


