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Students

คิดเป็น
เข้าร่วมการแข่งขัน 

PIM Digital Contest

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (CEB)

เข้าร่วมการแข่งขัน PIM Digital Contest วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 12.30 - 15.30 น. ห้อง 4-1209
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Students

คิดเป็น
โครงการบรรยายเสริมหลักสูตร

ภาคการศึกษา 1.2/2561

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (CEB)

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฟังบรรยายหัวข้อ “Customer Care Engagement”
วิทยากรโดย คุณเพชราวรรณ์ วงศ์หล่อวณิช Customer Service Manager จากโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562

บรรยายเสริมหลักสูตรรายวิชา BE58127 English for Customer Care and Engagement
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Students

คิดเป็น
โครงการบรรยายเสริมหลักสูตร

ภาคการศึกษา 1.2/2561

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (CEB)

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรมรายวิชา BE58328 ภาษาอังกฤษส าหรับงานอีเว้นท์และการจัดนิทรรศการ ช่วงเช้า 
“งาน CEB Temple Fair 2019” กิจกรรมอาทิเช่น การเดินแฟชั่นร่วมสมัย สัมผัสมนต์เสน่ห์และบรรยากาศการจ าลอง

งานวัด การละเล่นไทย งานเต้นรื่นเริง และการถ่ายรูปกับฉากย้อนยุค เป็นต้น และ ในช่วงบ่าย 
“งาน Chinese New Year 2019” กิจกรรมอาทิเช่น การแสดงแดนซ์กระจาย ร้องเพลงมันส์สุดจัด เกมส์จับไข่พาโชค 

เซียมซีพาโชค เป็นต้น จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ณ ลานหูกระจง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

กิจกรรมรายวิชา BE58328 ภาษาอังกฤษส าหรับงานอีเว้นท์และการจัดนิทรรศการ
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Students

ท ำงำนเป็น โครงการ Career Development 
ภาคการศึกษา 1.2/2561

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (BC)

วิทยากรโดย คุณอภิวิชญ์ อัศวศรีวรกุล 
Vice President Human Resource / 

คุณพิชามญชุ์ จันทร์สิริสถาพร HRM Manager / 
คุณธเนศ สารีศรี Asst. Recruitment Manager 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2
ฟังบรรยายหัวข้อ “Road Show : 

LME Co., LTD” 
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Students

ท ำงำนเป็น โครงการ Career Development 
ภาคการศึกษา 1.2/2561

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (BC)

วิทยากรโดย อาจารย์หทัยกานต์ กุลวชิราวรรณ์ อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาการบริหารคนและองค์การ คณะวิทยาการจัดการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฟังบรรยายหัวข้อ 
“การท างานเป็นทีม” 

วิทยากรโดย อาจารย์พิชญา ติยะรัตนาชัย 
(หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ)

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ฟังบรรยายหัวข้อ 
“บุคลิกภาพและการน าเสนอเพื่องานบริการ” 
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Students

ท ำงำนเป็น โครงการ Career Development 
ภาคการศึกษา 1.2/2561

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (BC)

วิทยากรโดย อาจารย์ทิพวรรณ อภิวันท์วรรัตน์ 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฟังบรรยายหัวข้อ 
“ความสุขในวัยเรียนและการท างาน” 
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Students

ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน :
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (BC)

ฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ดังนี้
• โรงเรียนอนุบาลกลมเกลียว
• บริษัท Vie Cosmetic
• บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด
• โรงพยาบาล BNH
• โรงแรม Courtyard by Marriott
• บริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จ ากัด
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Students

ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน :
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (BC)

ฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ดังนี้
• บริษัท คิดส์ เอ็ดดูเทนเม้นท์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
• Budget Lines Flight Academy 
• Thai airasia co. ltd
• Fox Media Co., Ltd
• โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์
• บริษัท ทรูทัช จ ากัด
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Students

ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน :
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (BC)

ฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ดังน้ี
• ร้าน Taroto
• บริษัท Vie Cosmetic
• ส านักสื่อสารองค์กร PIM
• ห้องสมุด PIM
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Students

ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน :
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (BC) ฝึกปฏิบัติงาน ณ ร้าน 7-11

ฝึกปฏิบัติงาน ณ ร้าน 7-11 ดังนี้
• สาขาสุขุมวิท 24
• สาขาสุขุมวิท 18
• สาขาสุขุมวิท14
• สาขาอาคารธรรมเลิศ 
• สาขาเมธาวัฒนา 
• สาขาใจดีแมนชั่น 
• สาขาHoliday Inn 
• สาขาสราญใจแมนชั่น 
• สาขา Park Venture
• สาขา Happy Park Ploenchit

• สาขามณียา ชิดลม
• สาขาหลังสวนคอนโด 
• สาขาวิทยกิตต์ิ 
• สาขาลิโด้ 
• สาขาเมอร์เคียว ไอบิส 

สยาม กรุงเทพฯ 
• สาขาเกษมสันต์ 1
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Students

ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน :
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (BC) ฝึกปฏิบัติงาน ณ ร้าน 7-11

ฝึกปฏิบัติงาน ณ ร้าน 7-11 ดังนี้
• สาขาสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ประตู 1
• สาขา สนามบินดอนเมืองจุด 2
• สาขาวิภาวดี 64
• สาขาวิภาวดี 42
• สาขาเนียมอุทิศ จุด 2
• สาขาเนียมอุทิศ 
• สาขารัชดาภิเษก 
• สาขาสยามอินเตอร์, 
• สาขารางน้ า 1
• สาขารางน้ า 3 และ สาขาสามเสน 2 จุด 2
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Students

ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน :
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (BC) ฝึกปฏิบัติงาน ณ ร้าน 7-11

ฝึกปฏิบัติงาน ณ ร้าน 7-11 ดังนี้
• สาขาใบหยกสกาย 
• สาขาเดอะทวิน 
• สาขาวงเวียนโอเดียน 
• สาขาท่าน้ าสี่พระยา 
• สาขาThe room เจริญกรุง 99
• สาขาถนนตานี
• สาขา Booth ข้าวสาร 
• สาขาตรอกข้าวสารจุด 2
• สาขาบางล าภู 2
• สาขาตรอกมะยม และสาขา River Side
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Students

ท ำงำนเป็น โครงการ Career Development 
ภาคการศึกษา 1.2/2561

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (BJ)

วิทยากรโดย คุณณฐ เตชธรรมวณิช
เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฟังบรรยายหัวข้อ 
“ทัศนคติและแรงบันดาลใจตอ่งานบริการ”
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Students

ท ำงำนเป็น โครงการ Career Development 
ภาคการศึกษา 1.2/2561

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (BJ)

วิทยากรโดย อาจารย์วิทูร วิริยพิพัฒน์ 
และทีมงานจัดการความรู้และ

ส่งเสริมนวัตกรรม ส านักอธิการบดี
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562

นักศึกษาชั้นปีที่ 2
ฟังบรรยายหัวข้อ 

“Design Thinking”
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Students

ท ำงำนเป็น โครงการ Career Development 
ภาคการศึกษา 1.2/2561

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (BJ)

วิทยากรโดย พันต ารวจโทเจษฎา โสมนัส ผู้บังคับหมู่ 
และทีมกองก ากับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม

เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฟังบรรยายหัวข้อ 
“ศิลปะการป้องกันตัวเบื้องต้น”

วิทยากรโดย คุณสุธิรา ยังประเสริฐกุล รองผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน
ระบบงานบุคคล SBPM ศูนย์ HR Operations 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ฟังบรรยายหัวข้อ 
“เตรียมความพร้อมสู่การลงร้าน 7-11”
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Students

ท ำงำนเป็น ฝึกปฏิบัติงาน ณ Sheraton 
Hokkaido Kiroro Resort 

ประเทศญี่ปุน่

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (BJ)

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ จ านวน 5 คน
ได้รับคัดเลือกไปฝึกปฏิบัติงาน 

ณ โรงแรม Sheraton Hokkaido 
Kiroro Resort ประเทศญี่ปุ่น 

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 
จนถึงวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562

เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน
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Students

ท ำงำนเป็น ฝึกปฏิบัติงาน 
Hoshino Resort Tomamu

ณ ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 2

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (BJ)

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฝึกปฏิบัติงาน Hoshino Resort Tomamu ณ ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 2
เป็นระยะเวลา 2 เดือน จ านวน 3 คน โดยแต่ละคนได้ฝึกปฏิบัติตามแผนก ดังนี้
1. นายสหภพ จรุงจิตต์ ..... แผนกห้องอาหาร Mikaka
2. นายภูริ รอดพ่วง ..... แผนกห้องอาหาร Mikaka
3. นางสาวอติพร ศรีอยู่ ..... แผนกต้อนรับส่วนหน้า (Front)
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Students

นักศึกษาชั้นปีที่ 3
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

ได้รับคัดเลือกไปฝึกปฏิบัติงานผ่านความ
ร่วมมือกับศูนย์สนับสนุนการศึกษาต่อ 
เมืองฮิกาชิคาวะ ณ จังหวัดฮอกไกโด 

ประเทศญี่ปุ่น 
ตั้งแต่วันอาทิตย์ท่ี 13 มกราคม จนถึง

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์  2562
เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 1 เดือน

นางสาววริษฐา มาลิเสน
ฝึกปฏิบัติงาน ณ Prince Hotel New Furano

นายจิรพงศ์ อภิสิทธานุรักษ์
ฝึกปฏิบัติงาน ณ Furano Natulux Hotel

ท ำงำนเป็น
ฝึกปฏิบัติงาน ณ เมืองฟุราโนะ 

ประเทศญี่ปุ่น
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Students

ท ำงำนเป็น ฝึกปฏิบัติงาน 
บริษัท MORI KOSAN 

จ.โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (BJ)

นายนพรัตน์ แซ่โง้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฝึกปฏิบัติงาน ณ บริษัท MORI KOSAN จ.โอซาก้า 
ประเทศญี่ปุ่น นักศึกษาได้มโีอกาสรับรองกงสุลใหญ่ของประเทศไทย และได้รับค าชื่นชมกลับมายังคณะวิชา 
และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์อีกด้วย

นายจักรวรรดิ์ นันธะชัยเดชากุล (ดิว)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานภายในบูธ
งานท่องเที่ยวไทยไปทั่วโลก (TITF) 
ระหว่างวันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2562

นักศึกษาอาสาช่วยงานภายในบูธ 
งานท่องเที่ยวไทย ไปทั่วโลก 

(TITF)
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Students

ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน :
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (BJ)

ฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ดังนี้
• บริษัท คิดส์ เอ็ดดูเทนเม้นท์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
• Sathorn Vista, Marriott Executive Apartments
• บริษัท ไทยมิตซูวา จ ากัด (มหาชน)
• Sukhumvit Park, Marriott Executive Apartments
• โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
• บริษัท luckpim จ ากัด
• Japan Foundation
• บริษัท Toyo Business Service PCL.
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Students

ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน :
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (BJ)

ฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ดังนี้
• บริษัท C point (Thailand) Corp.,Ltd
• บริษัท มารุโคเมะ (ประเทศไทย) จ ากัด
• โรงแรม Marriott the Surawongse
• บริษัท เมดิเอเตอร์ จ ากัด
• สถาบันสอนภาษาญีปุ่่นเจเอ็ดดูเคช่ัน
• โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok
• โครงการ ARM บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)
• บริษัท ไทยลอตเต้ จ ากัด
• บริษัท Booktime จ ากัด
• บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จ ากัด
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Students

ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน :
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (BJ)

ฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ดังนี้
• บริษัท ไมนิจิ กรุ๊ป จ ากัด
• โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4
• ธนาคารไทยพาณิชย์ (จ ากัด มหาชน)
• บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด
• บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ ากัด
• บริษัท ปุริ จ ากัด
• ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ PIM
• ส านักวิเทศสัมพันธ์ PIM
• บริษัท เจ ที บี (ประเทศไทย) จ ากัด
• บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)
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Students

ท ำงำนเป็น
โครงการ Career Development 

ภาคการศึกษา 1.2/2561

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (CEB)

วิทยากรโดย อาจารย์สุธาสินี พ่วงพลับ อาจารย์กลุ่มวิชาภาษาไทย 
ส านักการศึกษาทั่วไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561

นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ฟังบรรยาย
หัวข้อ “ทักษะการพูดเชิงธุรกิจ”

วิทยากรโดย อาจารย์สุธาสินี พ่วงพลับ อาจารย์กลุ่มวิชาภาษาไทย 
ส านักการศึกษาท่ัวไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฟังบรรยายหัวข้อ 
“ทักษะการเขียนอย่างมืออาชีพ”
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Students

ท ำงำนเป็น
โครงการ Career Development 

ภาคการศึกษา 1.2/2561

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (CEB)

วิทยากรโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รุ่นพี)่ 
นางสาวช่อผกา เส้นสุข (พ่ีแนน) - ว่าที่พนักงานแผนก Event ณ Bangkok MarriottMarquis Queen's Park 
นางสาวเพชรธภัณฑ์ เชิดสูงเนิน (พ่ีเพชร) - ไดร้ับค าชื่นชมจาก Phulay Bay, A Ritz-Carlton Reserve
นางสาวพิชญา ศรีมณี (พีอุ้่ม) - ว่าที่พนักงานขาย ณ บริษัท ปุริ จ ากัด
นายภูภัทร ศรีนวล (พ่ีไอซ์) ว่าที่พนักงานแผนก Customer Service ณ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

เพ่ือน าประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานมาร่วมแชร์ให้กับรุ่นน้อง เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฟังบรรยายหัวข้อ  “Your Future is in your hands.”
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ท ำงำนเป็น
โครงการ Career Development 

ภาคการศึกษา 1.2/2561

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (CEB)

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฟังบรรยายหัวข้อ “ทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้น”
Microsoft Office Word : เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561

Microsoft Office Excel : เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
Microsoft Office PowerPoint” เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

วิทยากรโดย คุณพัชรี ศรีใส 
(ผู้จัดการฝ่าย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ)



Newsletter Jan. – Feb.

2019
26

Students

ท ำงำนเป็น
โครงการ Career Development 

ภาคการศึกษา 1.2/2561

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (CEB)

วิทยากรโดย คุณอดิศักดิ์ เก็งวินิจ 
L & D Manager, Waldorf Astoria Bangkok

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ฟังบรรยายหัวข้อ 
“Road Show : Waldorf Astoria Bangkok”

วิทยากรโดย คุณสุภษร เหมือนหมาย 
ต าแหน่ง IT Cluster Specialist 

จาก Marriott International Based Bangkok Area
เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฟังบรรยายหัวข้อ 
“Turning best practices into

best opportunity : how to get 
the job before graduation”
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ท ำงำนเป็น
โครงการ Career Development 

ภาคการศึกษา 1.2/2561

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (CEB)

วิทยากรโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รุ่นพี)่ 
นางสาวช่อผกา เส้นสุข (พ่ีแนน) - ว่าที่พนักงานแผนก Event ณ Bangkok MarriottMarquis Queen's Park 
นางสาวสุดารัตน์ ธรฤทธิ์ (พ่ีพัต) L'Oreal Thailand Ltd., 
นางสาวพิชญา ศรีมณี (พีอุ้่ม) - ว่าที่พนักงานขาย ณ บริษัท ปุริ จ ากัด
นายภูภัทร ศรีนวล (พ่ีไอซ์) ว่าที่พนักงานแผนก Customer Service ณ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

เพ่ือน าประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานมาร่วมแชร์ให้กับรุ่นน้อง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ฟังบรรยายหัวข้อ  “Your Future is in your hands.”

วิทยากรโดย คุณธีรารัตน์ จ าปาพันธุ์ Incentive Outbound Tour Deputy Sales Manager บริษัท ทีทีซี โกบอล จ ากัด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ฟังบรรยายหัวข้อ “Simultaneously closing the deals 
and managing back office: The Thai Travel’s expertise”
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Students

ท ำงำนเป็น
โครงการ Career Development 

ภาคการศึกษา 1.2/2561

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (CEB)

วิทยากรโดย คุณอภิวิชญ์ อัศวศรีวรกุล Vice President Human Resource / คุณพิชามญชุ์ จันทร์สิริสถาพร 
HRM Manager / คุณธเนศ สารีศรี Asst. Recruitment Manager เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 3 ฟังบรรยายหัวข้อ “Road Show : LME Co., LTD” 

วิทยากรโดย คุณเพชราวรรณ์ วงศ์หล่อวณิช 
Customer Service Manager จากโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ฟังบรรยายหัวข้อ 
"Customer Care Engagement“ 
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ท ำงำนเป็น
โครงการ Career Development 

ภาคการศึกษา 1.2/2561

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (CEB)

วิทยากรโดย ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ 
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ฟังบรรยายหัวข้อ 
“ศิลปะการใช้ชีวิตด้วยทฤษฎีความ

ฉลาดทางสังคม” ครั้งที่ 2
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Students

ท ำงำนเป็น
Orientation 

เตรียมความพร้อมก่อน
ฝึกปฏิบัติงานสถานประกอบการ

ภาคการศึกษา 2.1/2561

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (CEB)

วิทยากรโดย อาจารย์พิชญา ติยะรัตนาชัย หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ
และคณะกรรมการ WBE-CEB เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฟังบรรยาย
เตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน

สถานประกอบการภาคการศึกษา 2.1/2561
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Students

ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน :
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ (CEB) ฝึกปฏิบัติงาน ณ ร้าน 7-11

ฝึกปฏิบัติงาน ณ ร้าน 7-11 ดังนี้
• สาขาแยกท่าทราย 
• สาขาเปรมประชากร
• สาขางามวงศ์วาน23
• สาขางามวงศ์วาน31
• สาขาตลาดพงษเ์พชร 
• สาขา Booth ม. เกษตรบางเขน 
• สาขาพหลโยธิน 42
• สาขาตลาดโพธิส์ุวรรณ
• สาขาหมู่บ้านไลโอ (ถนนกาญจนาภิเษก)

• สุขุมวิท 8
• สาขาสุขุมวิท 19
• สาขาอาคารเสริมมิตร
• สาขาแกรนด์อัมรินทร์
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Students

ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน :
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ (CEB) ฝึกปฏิบัติงาน ณ ร้าน 7-11

ฝึกปฏิบัติงาน ณ ร้าน 7-11 ดังนี้
• สาขาโรงพยาบากลาง 
• สาขาวรจักร 
• สาขาสวนมะลิ
• สาขาหมู่บ้านสวัสดิการ กทม.
• สาขากองบัญชาการศึกษา 
• สาขาประชาอุทิศ 27 แยก 6
• สาขา BB Market
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Students

ใชชี้วิตเป็น
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (CEB)

วิทยากรโดย อาจารย์อรปราง แย้มขุนทอง 
(อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ) 

เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2561

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ฟังบรรยายหัวข้อ 
“Further Steps for Life Abroad” 

วิทยากรโดย คุณนครินทร์ ลักษิตานนท์ Senior Lending Quality Assurance Manager Retail Products 
และ คุณนฤมล เมืองวงษ์ Product Manager Secured Lending Products จากธนาคารทหารไทย (ส านักงานใหญ่)  

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ฟังบรรยายหัวข้อ “เตรียมตัวอย่างชาญฉลาด กับการใช้ชีวิตหลังเรียนจบ”
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ใชชี้วิตเป็น Update! ภารกิจนักศึกษาทุน
รัฐบาลญี่ปุ่น ณ ม.อิวาเตะ

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (BJ)

นายดิศริน จันทรอินทร (น้องพีช) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ได้รับทุน JASSO ไปศึกษาต่อ 
ณ มหาวิทยาลัยอิวาเตะ เดือนธันวาคม 2561 เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกฝนทักษะภาษา รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยน
และแนะน าวัฒนธรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามให้กับองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น
2. เข้าร่วมจัดบูธประเทศไทยในงาน 2018 ONE WORLD FESTA in IWATE
3. เข้าร่วมกิจกรรมพิธชีงชาที่โรงเรียน Morioka First High School
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ใชชี้วิตเป็น กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยอิวาเตะ

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (BJ)

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ร่วมกับส านักวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมให้กับ
นักศึกษาชาวญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัยอิวาเตะ ซึ่งได้จ าลองงานวัดประจ าปีให้กับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นได้ลองสัมผัสบรรยากาศ
ความสนุกสนานในแบบไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 
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ใชชี้วิตเป็น กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ 
Tokyo Future University และ 
Kobe International University

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (BJ)

ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมให้กับ Tokyo Future University และ Kobe International 
University โดยมีการสอนเก่ียวกับภาษาไทย และการละเล่นพ้ืนบ้านต่าง ๆ เป็นต้น เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
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Students

เดน่ภำษำ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (CEB)

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ เข้ารับติว TOEIC 
เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนสอบจริง วิทยากรโดย อาจารย์จิรวุฒิ สารฤทธิ์ 

(อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ) เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2561

ติว TOEIC เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบจริง
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เดน่ภำษำ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (CEB)

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ เข้าสอบ TOEIC 
จัดสอบโดย CPA Thailand (ศูนย์สอบ TOEIC ประเทศไทย) เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. 

สอบ TOEIC โดย CPA Thailand (ศูนย์สอบ TOEIC ประเทศไทย)
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Students

เดน่ภำษำ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (CEB)

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จัดกิจกรรม Cultural Celebration ร่วมกับ นักศึกษาชาวต่างชาติ Stenden Thailand 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมีการแสดงร้อง เต้น ร า และ ฉ่อย การเดินแบบแต่งกายชุดประจ าชาติ 

การละเล่นแบบไทย และการออกบูธเล่นเกมส์ เป็นต้น เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ณ Exhibition Hall อาคารหอประชุม

กิจกรรม Cultural Celebration ร่วมกับ Stenden Thailand
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Students

เดน่ภำษำ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (CEB)

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม 
Step Up Tower Run 2019 จัดโดย Panyapiwat Institute of Management (PIM) และ PIM International, Stenden
Thailand โดยมีการเปิดตัว Universities Fighting World Hunger - UFWH ในประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562

กิจกรรม Step Up Tower Run 2019
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Students

เดน่ภำษำ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (CEB)

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ตัวแทนจ านวน 16 คน 
อาสาเป็น Buddy ท า Campus Tour และ สอนร าไทย ให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติ Stenden ในกิจกรรม Campus Tour 

จัดโดย Stenden Thailand เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรม Campus Tour @ Stenden Thailand



Newsletter Jan. – Feb.

2019
42

Students

เดน่ภำษำ งาน Japan Expo Thailand 2019

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (BJ)

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เข้าร่วมแข่งขันจัดบูธในงาน Japan Expo Thailand 2019 
ภายใต้ธีม “งานกีฬาโอลิมปิก” ซึ่งนักศึกษาได้เลือก กีฬาฟันดาบ และรวมไปถึงการแสดงเชิงวัฒนธรรม 
นอกจากนีย้ังมีกิจกรรมร าวงบงโอโดริ และการบูมสถาบันและสาขา เมื่อวันที่ 25 - 27 มกราคม 2562
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Talents

ได้รับรางวัลการเขียนเรียงความ Essay Competition ภายใต้กิจกรรมการแข่งขัน 
English Contest Day 1.2/2561 จัดโดยส านักการศึกษาทั่วไป ดังต่อไปนี้
Division A :
รางวัลชนะเลิศ : นายวรชิต จันทรงชัย (น้องจอห์น) ... นักศึกษาชั้นปีท่ี 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นางสาวดารินทร์ มินวิน (น้องเบ้น) ... นักศึกษาชั้นปีที่ 1
Division B :
รางวัลชนะเลิศ : นางสาว เบญญา เกิดสมนึก (น้องบิว) ... นักศึกษาชั้นปีที่ 3 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (CEB)

ขอแสดงความยินดี
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Talents

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (CEB)

ขอแสดงความยินดี

นักศึกษาได้รับรางวัลการแข่งขัน Read aloud ภายใต้กิจกรรมการแข่งขัน English Contest Day 1.2/2561 
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ได้แก่ Division A : กิจกรรม Daily Life Storytelling
* รางวัลชนะเลิศ : นายวรชิต จันทรงชัย (น้องจอห์น) ... นักศึกษาชั้นปีท่ี 1
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นายณัฐวัฒน์ อภิชิตปิติพงศ์ (น้องกิ๊ก) ... นักศึกษาชั้นปีที่ 1
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Talents

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (BJ)

ขอแสดงความยินดี

นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 ได้รับรางวัลการแข่งขัน Business Storytelling 
ภายใต้กิจกรรมการแข่งขัน English Contest Day 1.2/2561 
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ได้แก่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 : 
1. นางสาวอมรรัตน์ ดุเหว่าด า
2. นางสาวสุรัสวดี ราชบัณฑิต
3. นางสาววิลินดา มงคลวรกิจ 
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (CEB)

ขอแสดงความยินดี

เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ : นางสาวธมนวรรณ แก้วระยับ (น้องหม่ีหยก) นักศึกษาชั้นปีที่ 3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1: นางสาวดารินทร์ มินวิน (น้องเบ้น) นักศึกษาชั้นปีท่ี 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2: นางสาว เบญญา เกิดสมนึก (น้องบิว) นักศึกษาชั้นปีที่ 3

การแข่งขัน CEB Language and Innovation Contest (Semester 1.2 / 2018) 
“English Public Speech”
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (CEB)

ขอแสดงความยินดี

การแข่งขัน CEB Language and Innovation Contest (Semester 1.2 / 2018) 
“English Spelling Bee Contest”

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง 4-0506 ชั้น 5 อาคาร CP ALL Academy ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ : นายศรัณยู จีนานนท์ (น้องอู๋) นักศึกษาชั้นปีท่ี 3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1: นายกิตติพิชญ์ รินค าแดง (น้องอาร์ม) นักศึกษาชั้นปีท่ี 3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2: นางสาวดารินทร์ มินวิน (น้องเบ้น) นักศึกษาชั้นปีที่ 1
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (CEB)

ขอแสดงความยินดี

การแข่งขัน CEB Language and Innovation Contest (Semester 1.2 / 2018) 
“English Quiz Contest”

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง 4-0509 ชั้น 5 อาคาร CP ALL Academy ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ : นางสาวธมนวรรณ แก้วระยับ (น้องหม่ีหยก) นักศึกษาชั้นปีที่ 3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1: นายพศวัต โชคเจริญ (น้องข้าวผัด) นักศึกษาชั้นปีที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2: นางสาว ปาริชาติ พุ่มมะเดื่อ (น้องจูเนียร์) นักศึกษาชั้นปีที่ 3
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (CEB)

ขอแสดงความยินดี

นักศึกษาได้รับรางวัลการแข่งขันอ่านออกเสียง ได้แก่ 
* รางวัลชนะเลิศ …. นางสาวธมนวรรณ แก้วระยับ (น้องหม่ีหยก) นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 …. นางสาวปฏิมากร ไทรย้อย (น้องเมย)์ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
* รางวัลชมเชย …. นางสาวชุติภัทร ธนูทอง (น้องแจน) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
ภายใต้กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ถนนสายวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จัดโดย กลุ่มวิชาภาษาไทย ส านักการศึกษาทั่วไป เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (CEB)

ขอแสดงความยินดี

นักศึกษาได้รับรางวัลการประกวด “โครงการรณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง” 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 ได้แก่
-- การแข่งขันเขียนตามค าบอก เม่ือวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562
* รางวัลชนะเลิศ : นายปริตต์ เเสงเเก้ว (น้องท๊อป) นักศึกษาชั้นปีท่ี 1
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นางสาวสุภาพร เทาเสนาะเสียง (น้องครีม) นักศึกษาชั้นปีท่ี 1
* รางวัลชมเชย : นางสาวธราธร วงศ์พานิช (น้องแบม) นักศึกษาชั้นปีท่ี 3
และ นางสาวเคียงฟ้า เทวฤทธิ์ (น้องเนิส) นักศึกษาชั้นปีท่ี 1
-- การประกวดอ่านท านองเสนาะ เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562
* รางวัลชนะเลิศ : นางสาวยุวดี ใจธรรม (น้องกีต้าร์) นักศึกษาชั้นปีท่ี 1
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นางสาวศศิธร ทวีกุล (น้องแตงกวา) นักศึกษาชั้นปีท่ี 3
ภายใต้โครงการรณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ประจ าปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 
จัดโดย ส านักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (CEB)

ขอแสดงความยินดี

นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ 
เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกตัวแทน PIM เพื่อเข้าไปแข่งขันหมากล้อม U-GO 2019 
เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ : นายธนวัฒน์ แจ่มจ ารัส (น้องปอ)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นายณัฐวัฒน์ อภิชิตปิติพงศ์ (น้องกิ๊ก)
และ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน นางสาวทับทิม จักรชุม (น้องแบม) นายศวรรษ โทณวนิก (น้องเจมส)์

และร่วมส่งก าลังใจให้กับ นายธนวัฒน์ แจ่มจ ารัส (น้องปอ) และ นายณัฐวัฒน์ อภิชิตปิติพงศ์ (น้องกิ๊ก) 
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสถาบันฯ ไปแข่งขันระดับอุดมศึกษา ทั่วประเทศไทย ณ จังหวัดล าปาง 

ในเดือนมิถุนายน 2562
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สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (BJ)
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Students

Talents
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (BJ)
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อาจารย์จิรวุฒิ สารฤทธิ์ 
(อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ) 
และคุณพัชรี ศรีใส (ผู้จัดการฝ่าย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ) คณะศิลปศาสตร์ 
ร่วมต้อนรับและแนะน าหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (CEB) 
ในรูปแบบ Work-based Education ให้กับนักเรียน
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ และ ผู้ปกครองจ านวน 40 คน
เยี่ยมชมศึกษาดูงานสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
เพื่อเตรียมความพร้อมและตัดสินใจสอบคัดเลือกต่อไป
เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562

CEB ร่วมต้อนรับและแนะแนว 
นักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
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ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษา 3 สาขาวิชา (สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ และ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตและ

คุณลักษณะท่ีดีสู่โลกอาชีพ ภายใต้โครงการ PIM Junior Creative Camp ตอน “New Gen Camp : 
ค้นหาตัวตนกับเทรนด์อาชีพในยุค 4.0” ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 จ านวน 383 คน 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ พร้อมทั้งแบ่งปันประสบการณ์การฝึกงาน/การท ากิจกรรมในต่างประเทศ 
เพื่อให้นักเรียนเห็นแนวโน้มงานที่ใช้ภาษาในอนาคต ได้แก่ นางสาวจารุภา อมรศุภวัฒน์ (นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ) นางสาวธนพร ภูรินันทน์ (บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ) และ 
นายชยางกูร เรืองศรีอรัญ (นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ) 

เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562

New Gen Camp : ค้นหาตัวตนกับเทรนด์อาชีพในยุค 4.0
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อาจาร์ยจิรวุฒ สารฤทธิ์ (อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ) ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
บริการวิชาการในการติวเข้มสรุปโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีท่ี 6 จ านวน 170 คน
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 – 15.30 น. 

ณ ห้องประชุมราชนันททาจารย์ 2 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2

ติวเข้มสรุปโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษ
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ศูนย์อารยปัญญา ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ 
จัดอบรมหัวข้อ “เตรียมความพร้อมสอบ TOEIC” 

ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ วิทยากรโดย
คุณอัจฉราพร มีอาสา ผู้จัดการฝ่ายศูนย์อารยปัญญา คณะศิลปศาสตร์ 

เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562
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คุณดอลลี่ คาเดย์ ฟูปิง เจ้าหน้าที่ศูนย์อารยปัญญา คณะศิลปศาสตร์ 
ร่วมกับ คุณ Anuj Krishna Shrestha ได้รับเชิญเป็นวิทยากร

ในโครงการฝึกอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ส าหรับงานบริการ ร้าน Chef's Kitchen 

โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ - 6 เมษายน 2562 
ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ร่วมกับศูนย์อารยปัญญา คณะศิลปศาสตร์ 
จัดกิจกรรมบริการวิชาการในโครงการมรดกที่มีชีวิตของปากเกร็ด ปีท่ี 5 สอนภาษาจีนส าหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ 

อบจ.นนทบุรี ณ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

บริการวิชาการสอนภาษาจีนให้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนวัดบ่อ
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ภาพบรรยากาศ
บริการวิชาการสอนภาษาจีน

ให้แกโ่รงเรียนผู้สูงอายุ 
ณ โรงเรียนวัดบ่อ
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อาจารย์เกวรินทร์ ฉันทนะสุขศิลป์ (ผู้อ านวยการศูนย์ท่ีปรึกษาและ
พัฒนาอาชีพนักศึกษา) / อาจารย์พิชญา ติยะรัตนาชัย (หัวหน้าสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ) และ อาจารย์วิษณุ หาญศึก 
(อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ) เป็นตัวแทนคณะศิลปศาสตร์ 
พร้อมด้วยบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) เดินทางสวัสดีปีใหม่
สถานประกอบการ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ได้แก่
1. Sealife Bangkok Paragon
2. DoubleTree by Hilton Hotel Sukhumvit Bangkok
3. Holiday Inn Sukhumvit 22

Meeting Program 
“New Year trip for 

hotel site visit”
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อาจารย์เกวรินทร์ ฉันทนะสุขศิลป์ (ผู้อ านวยการศูนย์ท่ีปรึกษาและ
พัฒนาอาชีพนักศึกษา) / อาจารย์พิชญา ติยะรัตนาชัย 
(หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ) 
และ อาจารย์วิษณุ หาญศึก (อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ)
เป็นตัวแทนสาขาวิชาฯ ในนามคณะศิลปศาสตร์ 
พร้อมด้วยบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)
เดินทางสวัสดีปีใหม่สถานประกอบการได้แก่
1. ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) 
2. Marriott Courtyard 
3. Waldorf Astoria Bangkok 
4. CP Land

Meeting Program 
“New Year trip for 

hotel site visit”
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นางสาวธนพร ภูรินันทน์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ท่ีปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา
เป็นตัวแทนคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)
เดินทางสวัสดีปีใหม่สถานประกอบการได้แก่
1. Kasemkij Group
2. Novotel Bangkok Sukhumvit 20
3. Food Capitals Public Company Limited

Meeting Program 
“New Year trip for 

hotel site visit”
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อาจารยเ์กวรินทร์ ฉันทนะสุขศิลป์ ผู้อ านวยการศูนย์ท่ีปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา 
อาจารย์สิริขวัญ สงวนผล หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ และ

อาจารยพ์ิชญา ติยะรัตนาชัย (หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ)
เป็นตัวแทนสาขาวิชาฯ ในนามคณะศิลปศาสตร์ 

เข้าหารือความร่วมมือด้านการฝึกปฏิบัติงานกับ Donki Thonglor Co.,Ltd
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562

ความร่วมมือด้าน
การฝึกปฏิบัติงาน 
Donki Thonglor

Co.,Ltd.
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คณาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมโรงงานอมตะนครของ
บริษัท ไทยลอตเต้ จ ากัด เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

เยี่ยมชมโรงงาน
บริษัท ไทยลอตเต้ จ ากัด

คณาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับ Yamamoto Tadanobu Shoten และ 
Otaru University of Commerce เพื่อหารือส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน และท าโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ร่วมกับ บริษัท ไทยลอตเต้ จ ากัด เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

หารือความร่วมมือกับ Yamamoto Tadanobu Shoten และ 
Otaru University of Commerce
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คุยเฟื่องเรื่องญี่ปุ่น
โดย ออแอ๋ว

อ่านมาเล่า “แกะรอยโมเดลธุรกิจต่อยอดก าไรไมรู่จ้บ”

ต่อจากฉบับ ..... เดือนธันวาคม 2561
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โมเดลธุรกิจมาตรฐาน 8 รูปแบบ 

เมื่อฝึกฝนแผนภาพ PICTO ด้วยแนวคิด 3W 1H จนช านาญจะท าให้มองเห็นโครงสร้างของ 
“คน –สิ่งของ-เงิน” ชัดเจน และจับประเด็นหลักของโมเดลธุรกิจได้ง่ายขึ้น 

แผนภาพ PICTO เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถมองเห็นภาพรวมของธุรกิจได้ง่ายขึ้น 
ซึ่งโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจมี 8 แบบ ได้แก่ 

โมเดลธุรกิจรูปแบบที่ 1 : โมเดลพื้นฐาน (Basic Model) เป็นโมเดลที่ประกอบไปด้วย ผู้ขาย 
ตัวสินค้าและผู้ซื้อ (ลูกค้า) เงื่อนไขที่น าไปสู่โมเดลธุรกิจนี้ คือ สินค้าหรือบริการต้องน่าสนใจ 
และมีจุดเด่นเมื่อเทียบกับคู่แข่ง บริษัทที่ใช้โมเดลธุรกิจพื้นฐานและสามารถยืนอยู่ในตลาดได้
เป็นเวลานานมักจะเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ติดตลาดมานาน ได้รับความนิยมจาก
ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และมีสัดส่วนก าไรค่อนข้างสูง 

ตัวอย่าง โมเดลพื้นฐาน (Basic Model)

บริษัท

¥
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โมเดลธุรกิจรูปแบบที่ 2 : โมเดลค้าปลีก (Retail business Model) เป็นโมเดลที่ไม่ผลิตสินค้า
เองแต่ใช้วิธีจัดซื้อ และน าสินค้ามาขายให้ผู้บริโภค เช่นธุรกิจประเภท ห้างสรรพสินค้า 
ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ หรือบริษัทขายของทางอินเตอร์เน็ต

สินค้า

Retail  
BU ลูกค้า¥ ¥

ในโมเดลค้าปลีกนี้ ธุรกิจจะอยู่รอดหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าสามารถเข้าหาและผูกติดลูกค้าไว้กับตน
อย่างได้ผลและนานเพียงใด ถ้าประสบความส าเร็จในการดึงลูกค้าไว้กับตนได้ระดับหนึ่งแล้ว 
การขยายกิจการ เช่น เปิดสาขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็เป็นเรื่องที่สามารถท าได้ไม่ยาก 
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โมเดลธุรกิจรูปแบบที่ 3 : โมเดลโฆษณา (Advertising Model) เป็นโมเดลที่แสดงให้เห็นถึง
การท าก าไร ไม่ได้มาจากการขายสินค้า แต่มาจากค่าโฆษณา ลักษณะโมเดลคล้ายโมเดลของ
ธุรกิจค้าปลีกแต่ลูกศรของกระแสเงินรับ ( Income Line ) ด้านซ้ายมือกลับทิศ ตัวอย่างของ
โมเดลธุรกิจนี้ ที่เห็นชัดเจนคือ สถานีโทรทัศน์ฟรี ทีวี โดยผู้ชมสามารถรับชมรายการได้ฟรี 
รายได้หลักของสถานี คือ ค่าโฆษณาจากสปอนเซอร์ต่างๆ 

กุญแจส าคัญของโมเดลโฆษณา คือ ยิ่งสามารถก าหนดต าแหน่งของสื่อ และรู้คุณลักษณะประจ า
ของผู้รับสื่อในสถานที่ต่างๆได้ชัดเจนมากเท่าใด ก็จะยิ่งท าให้กลุ่มเป้าหมายของการโฆษณามี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเท่านั้น และจะท าให้บริษัทสามารถหาลูกค้าได้ง่ายขึ้นเท่านั้น 

สถานีโทรทัศน์

บริษัทที่เป็นสปอนเซอร์
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โมเดลธุรกิจรูปแบบที่ 4 : โมเดลรวม ( Compound Model) โมเดลนี้เป็นโมเดลที่เตรียม
สินค้าน่าสนใจเพื่อเรียกลูกค้าให้เข้ามาจับจ่ายของ โดยมุ่งท าก าไรจากสินค้าปกติ ที่คาดว่า
ลูกค้าจะซื้อกลับไปด้วย กุญแจส าคัญสู่ความส าเร็จของโมเดลนี้ อยู่ที่ว่าจะสามารถน าเสนอ
สินค้าที่ท าให้ผู้บริโภครู้สึกได้ว่า “อย่างไรก็มาแล้วใช้งบที่เหลือซื้อของอย่างอื่นกลับไปด้วย
จะได้ไม่เสียเที่ยว” ได้หรือไม่   

สินค้า ลูกค้า

¥

¥

¥
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โมเดลธุรกิจรูปแบบที่ 5 : โมเดลใช้ซ้ า (Reuse Model) มักใช้กับธุรกิจที่มี know how เป็น
โมเดลที่น าสินค้ามาใช้ซ้ า 2 ครั้ง 3 ครั้ง หรือมากกว่านั้น ข้อดีก็เมื่อน ามาใช้ซ้ าจะสามารถลดต้นทุน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลงได้ค่อนข้างมาก หัวใจส าคัญของโมเดลนี้ คือท าอย่างไรจึงจะท าให้
รูปแบบการใช้ซ้ า (Reuse) ของเนื้อหา (content) เดิม สามารถกระตุ้นความอยากได้ของผู้ซื้อ
หลายต่อหลายครั้ง 

สินค้า
¥

¥

A

A’
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โมเดลธุรกิจรูปแบบที่ 6 : โมเดลวัสดุสิ้นเปลือง( Supply Model) เป็นโมเดลที่คาดหวังจะ
ท าก าไรจากวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นอะไหล่ หรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ร่วมกับสินค้าหลัก หรือจากการ
บ ารุงรักษาสินค้าหลักที่ลูกค้าต้องใช้อย่างต่อเนื่อง 

สินค้า

A

¥

¥

¥

B

B

T
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โมเดลธุรกิจรูปแบบที่ 7 : โมเดลรับรู้รายได้ต่อเนื่อง (Regular Income Model) เป็นโมเดลที่
ลูกค้าใช้สินค้าหรือบริการอยู่เป็นปกติต่อเนื่องเป็นเวลานาน จนสามารถสร้างยอดขายได้คงที่ 
ตลอดเวลาที่ลูกค้าใช้สินค้าหรือบริการอยู่ เช่น ธุรกิจโทรศัพท์มือถือที่ผู้ใช้บริการสามารถเรียกเก็บ
ค่าบริการได้อย่างสม่ าเสมอทุกเดือน หรือธุรกิจอพาร์ตเม้นท์ให้เช่า 

โมเดลนี้คล้ายกับโมเดลวัสดุสิ้นเปลือง แต่ต่างกันที่ช่วงเวลาของการกลับมาใช้ซ้ า ทางโมเดลวัสดุ
สิ้นเปลืองไม่แน่นอน ขณะที่โมเดลนี้สามารถรับประกันได้ว่าจะมีรายได้เข้ามาในวันที่ก าหนดอย่าง
แน่นอนและสม่ าเสมอ 
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โมเดลธุรกิจรูปแบบที่ 8 : โมเดลจับคู่ (Matching Model) เป็นโมเดลที่เป็นตัวกลางแนะน า
หรือจับคู่ให้ผู้เสนอสินค้าหรือบริการมาท าธุรกรรมกับผู้ใช้งาน เป็นโมเดลที่หน้าตาของแผนภาพ
ไม่ตายตัว สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามรายละเอียดของธุรกิจ  ความยากของโมเดลนี้อยู่ที่ 
“ข้อมูล” ซึ่งเป็นจุดตั้งต้นของธุรกิจแบบนี้ ท าอย่างไรจึงจะได้ข้อมูลที่ดีเยี่ยมจากฝั่งบริษัทที่
น าเสนอสินค้าหรือบริการ และจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท าให้ข้อมูลได้รับการเผยแพร่
อย่างรวดเร็วขึ้นท าให้เกิดการแข่งขันที่เข้มข้น ดังนั้นปัจจัยของความส าเร็จของโมเดลนี้คือ 
การมีบริษัทเจ้าของข้อมูล กับลูกค้าบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้งานอยู่กับตัวจ านวนหนึ่ง
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การน าเอาองค์ประกอบพื้นฐานทางธุรกิจ 3 อย่าง คือ “คน สิ่งของ เงิน”  
มาผสมแล้ววาดออกมาเป็นแผนภาพ ท าความเข้าใจกลไกการท าเงินทาง
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้เห็นภาพการท าธุรกิจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น     
ส ำหรับผู้ที่เป็นมือใหม่ แนะน าให้ฝึกทักษะการ “ฉายภาพโมเดลธุรกิจ” 
ออกมาให้เห็นเป็นภาพด้วยการฝึกจากข่าวธุรกิจในหนังสือพิมพ์ หรือข่าว
ออนไลน์ต่างๆ เพราะการฝึกค้นหาลู่ทางต่างๆทางธุรกิจจากส่ิงที่เราพบเห็น
ในชีวิตประจ าวันซึ่งดู เผินๆ เหมือนไม่มีอะไรและคนส่วนใหญ่มักจะ
มองข้ามไปนั้น เป็นเรื่องจ าเป็น การฝึกฝนจากเรื่องใกล้ตัวจะช่วยให้เข้าใจ
ทักษะการสร้างโมเดลแผนภาพทางธุรกิจได้เร็วขึ้น 

“เรื่องของธุรกิจเป็นเร่ืองใกล้ตัว 

ที่ทุกคนควรใส่ใจและเปิดใจให้เห็นภาพ !!!!”

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 : 02-855-0344

Hashtag : #TeamPIMLA


