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หัวข้อ "ภาษาญี่ปุ่นส าหรับการแพทย์และงานสาธารณสุข" 

บรรยายเสริมหลักสูตร

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ เข้ารับฟังบรรยายพิเศษเสริมหลักสูตร รายวิชา JPN4309 ภาษาญี่ปุ่น
ส าหรับงานล่าม โดยวิทยากร อาจารย์สิริขวัญ สงวนผล หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
เมื่อวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560

หัวข้อ "การค้นหาตัวเอง"

นักศึกษาช้ันปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เข้ารับฟังบรรยายพิเศษเสริมหลักสูตร หัวข้อ "การค้นหาตัวเอง" 
โดยวิทยากร คุณนภัส หล่อวงศ์ไพบูลย์ เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560
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หัวข้อ “การตลาด Just Jela Ice-Cream”

บรรยายเสริมหลักสูตร

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เข้ารับฟังบรรยายพิเศษเสริมหลักสูตร หัวข้อ “การตลาด Just Jela Ice-
Cream” โดยวิทยากร คุณชัญวไลญา วีวัยวุธภิญโญ เจ้าของธุรกิจ Just Jela Ice-Cream ไอศครีมที่ได้รับ
ความนิยมอย่างมาก เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์การท าธุรกิจ และจุดประกายความคิดให้กับนักศึกษาผู้ที่
สนใจการท าธุรกิจของตนเอง เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เข้ารับฟังบรรยายพิเศษเสริมหลักสูตร หัวข้อ "BC on Tour" 
โดยวิทยากร นางสาวเจนจิรา ทวีอภิรดีทองค า ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจรุ่น 3 มาแบ่งปัน
ประสบการณ์การน าทัวร์ทั้งในและตา่งประเทศ เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560

หัวข้อ "BC on Tour" 
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LA-Studentsท างานเป็น

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือแมริออท

Road Show สถานประกอบการ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เข้ารับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Marriott Road Show”    
โดยวิทยากร คุณพีรพล เกื้อโกมลเดช Human Resources Manager, Courtyard by Marriott Bangkok
เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560

Hilton Hotels and Resorts

นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ เข้ารับฟังบรรยายพิเศษ 
หัวข้อ “Hilton Hotels and Resorts Road Show” เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560
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LA-Studentsท างานเป็น
Road Show สถานประกอบการ

โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทและศรีนครินทร์

นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ เข้าฟังบรรยายพิเศษ
อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Samitivej Roadshow” โดยวิทยากร คุณเมศิณี พละพันธุ์ ต าแหน่งผู้จัดการ
แผนกสรรหาและว่าจ้าง และ คุณธิดารัตน์ น้อมมนัส ต าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการแผนก Referral 
โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทและศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

บริษัท ปุริ จ ากัด หรือ ปัญญ์ปุริ

นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ เข้ารับฟังบรรยายพิเศษ 
หัวข้อ "Panpuri Roadshow" โดยวิทยากรผู้บริหาร บริษัท ปุริ จ ากัด หรือ ปัญญ์ปุริ จ านวน 5 ท่านดังนี้
1. คุณทรงพล อึ้งเศรษฐพันธ์ ต าแหน่ง Retail Domestic Senior Manager
2. คุณศรินรัตน์ ศศิธนาภิรมย์ ต าแหน่ง Retail Training Manager
3. คุณพุฒิพัฒน์ เลิศชัยศรีกุล ต าแหน่ง Operation Manager
4. คุณพิชามญชุ์ โรจนภานรุัตน์ ต าแหน่ง Human Resource Manager
5. คุณนาริสา ชาคิม ต าแหน่ง Senior Human Resource Officer
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560
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LA-Studentsท างานเป็น
โครงการ Career Development

หัวข้อ "การเป็นล่ามเชิงอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพ" 

นักศึกษาช้ันปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เข้าฟังบรรยายพิเศษ 
หัวข้อ "การเป็นล่ามเชิงอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพ" โดยวิทยากร คุณธีระยุทธ ตันพัฒน์อนันต์ 
ต าแหน่ง General Manager Human Resources และ คุณจิรภัทร์ ศักดิ์วิเศษชัยกุล ต าแหน่ง 
Staff Human Resources บริษัท Siam Denso Manufacturing จ ากัด พร้อมกับสัมภาษณ์
นักศึกษาที่สนใจฝึกปฏิบัตงิานในปกีารศึกษา 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560
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LA-Studentsใช้ชีวิตเป็น
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ รุ่น 5 โครงการ 1+1+2 

เรียนรู้การฝึกปฏิบัติงานบริการด้านโรงเเรมและบุคลิกภาพ ณ โรงเเรม Gua Yuan 园宾馆

มลฑลฉงช่ิง สาฐารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560

งานเทศกาลมหาสงกรานต์ ครั้งที่ 12 "สงกรานต์ฮาเฮ ผ้าขาวม้าหลุดโลก" ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน 学

นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดชุดเเฟชั่นโชว์ผ้าขาวม้า นางสาวทิพรัตน์ กลิ่นทองทิพย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
และนายภาณุวัฒน์ ปัญญะวิก ได้รับรางวัลชมเชย และยังร่วมการแสดงชุดกินข้าวกับน้ าพริก ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก 
Prof.Wang Jinjun ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยซีหนาน 学 长 进军 กล่าวเปิดงาน และ 

คุณภาวีวรรณ นรพัลลภ รองกงสุลใหญ่ไทย ณ นครเฉิงตู ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560
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เรียนรู้วัฒนธรรมไทยผ่านภาษา กิจกรรม Songkran Festival ภายใต้ชมรม Edutainment English Club 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้
วัฒนธรรมไทยผ่านภาษาอังกฤษ อาทิเช่น การสรงน้ าพระ เล่นเกมส์ตอบค าถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
ประเพณีสงกรานต์ การสาธิตร้อยมาลัย การแต่งชุดไทยถ่ายภาพ และขายขนมไทย เป็นต้น
เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 8.00 – 15.00 น. ใต้ต้นหูกระจง
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LA-StudentsTalents

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกานตส์นิี รอดเลี้ยง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันสะพานสู่ภาษาจีนระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 汉语桥 คร้ังที่ 15 
จัดขึ้นโดยส านักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ หรือส านักงานฮั่นปั้นประจ าประเทศไทย 
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการอุมศึกษา เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนางสงกรานต์ ในงานประเพณี
สงกรานต์ “PIM มหาสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย”
ประจ าปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว ญาณกร จันทวัฒน์ (น้องมายด์) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
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LA-StudentsTalents

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที ่2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ 

ได้รับรางวัลการประกวดโครงการนวัตกรรมนักศึกษา PIM Innovation Contest 1/2016
ทีม “โครงการ ลดเวลาการเปลี่ยนป้ายราคาสินค้าด้วยไม้โค้ง”

ได้รับรางวัลเป็นเลิศด้านนวัตกรรม 10,000 บาท

ทีม “โครงการ เติมครบ จบงานไว ด้วยแผ่นตัวเลข”
ได้รับรางวัลดีเด่นด้านนวัตกรรม 5,000 บาท

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP All Academy
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หัวข้อ Cross Culture and Diversity in ASEAN 

อาจารย์ทิพวรรณ อภิวันท์วรรัตน์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ
ภาษาอังกฤษ ASIAN Community and ASEAN หัวข้อ Cross Culture and Diversity in ASEAN 
เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 09.30 – 12.30 น. ห้อง 4-0607 จัดโดยส านักศึกษาทั่วไป
เครดิตรูปภาพ : ถ่ายโดย ส านักศึกษาทั่วไป
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โครงการสี่สถาบันสัมพันธ์จีน 

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมจัด
โครงการสี่สถาบันเพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนของสถาบันการศึกษาทั้งสี่แห่งได้สร้างสรรค์กิจกรรม 
เปิดวิสัยทัศน์แห่งการเรียนรู้ และน าองค์ความรู้แลกเปลี่ยนร่วมกันให้กว้างขวางขึ้น ซึ่งในปีนี้เพื่อเป็นการ
ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นักศึกษาโครงการสี่สถาบัน 
ร่วมใจจัดกิจกรรมช่วงเช้าให้แก่เด็กหญิง ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง 
(บ้านราชาวดีหญิง) และช่วงบ่ายจัดกิจกรรมกลุ่มเชื่อมสัมพันธ์สร้างความสามัคคี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา
และวัฒนธรรมจีนซึ่งกันและกัน
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บริษัท DaAi TV （大愛電視台）สัมภาษณ์อาจารย์ และ นักศึกษา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

อาจารย์ Xiang Yun Huangun Huang อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ และ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ได้รับการสัมภาษณ์ใน หัวข้อ “การเรียนการสอนภาษาจีนของนักศึกษาไทย    
ระดับมัธยมศึกษา” จากบริษัท DaAi TV บริษัทผู้ผลิตรายการข่าวยักษ์ใหญ์จากไต้หวัน        
เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ซึ่งจะออกอากาศประมาณเดือนกรกฏาคม 2560 พร้อมกันทั่วโลกผ่าน 
เว็บไซต์ http://www.daai.tv ทุกวันเวลา 17.55 น. (เวลาไทย)

ประชุมหารือกับ Helte Co., Ltd

หัวหน้าสาขาวิชา และ คณาจารย์ สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ได้ร่วมประชุมหารือกับ 
Mr. Manabu Goto จาก Helte Co., Ltd. 
ผู้พัฒนาโปรแกรมฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ 
โดยเป็นโปรแกรมที่จะให้นักศึกษาต่างชาติที่
เรียนภาษาญี่ปุ่น ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาญี่ปุ่น
กับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้มีองค์ความรู้ 
และประสบการณ์  โดยจะ เริ่ มทดลอง
โ ป ร แ ก ร ม ใ น ร า ย วิ ช า ข อ ง อ า จ า ร ย์ 
Kazuyoshi Tajima ในภาคการศึกษา 
2.2/2559
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PIM มหาสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจ าปี 2560 

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์
“PIM มหาสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจ าปี 2560 สถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน ์
เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560

LA-Events/Activities



April 2017 Page … 14

LA-Sharing

Work-based Education ???  

อ้างอิง..... นิตยสาร Campus Star
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LA-Sharing

อ้างอิง..... นิตยสาร Campus Star

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมเติบโตไปพร้อมกับเครือ ซี.พี.



LA-Information

Website LA :
http://la.pim.ac.th

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

ติดตามข่าวสาร ... 
คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

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

Hashtag : #TeamPIMLA


