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นักศึกษาชัน้ปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ นธุรกจิ
น าโดย อาจารย์สิริขวัญ สงวนผล หวัหน้าสาขาฯ และ
อาจารย์วรัญญา มหาจุนทการ อาจารย์ประจ าสาขาฯ

เข้าร่วมฟังงานสัมมนา "การลงทนุโดยตรงจากญ่ีปุ่ นหลังวิกฤต ิ40 : 
การเปล่ียนแปลงและนัยต่อประเทศไทย" โดย ผศ.ดร. พีระ เจริญพร ณ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เม่ือวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559

คิดเป็น

นักศึกษา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกจิ 
เข้าฟังบรรยาย  หวัข้อ"แนวคิดและโอกาสการท า

ธุรกจิกับจีน“ โดยวิทยากรพเิศษ
คุณปณิชา ชาญฤทธิเสน 

(Managing Director, Masscom Group Co.,Ltd. / 
Account Managing Director,K-innovation Co.,Ltd.)

เม่ือวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 
ณ ห้อง 4-0505 อาคาร CP ALL ACADEMY
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นักศึกษา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกจิ 
เข้าฟังบรรยาย หวัข้อ “แนวคิดทางธุรกจิ 

กรณีศึกษา 93Army Coffee”
โดยวิทยากรพเิศษ

คุณชไมพร เจริญทัง้สมบัต ิ
(Managing Director, 93 Army Coffee)

เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559  ณ ห้อง 4-0405 อาคาร CP ALL ACADEMY

นักศึกษา สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ นธุรกจิ เข้าฟังหวัข้อ “Start up ชีวิต ด้วยแผนธุรกจิ แบบง่ายๆ” 
โดยวิทยากรพเิศษอาจารย์กจิปฏภิาณ วัฒนประจักษ์ (อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกจิ PIM)

เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 ณ ห้อง 4-0405 อาคาร CP ALL ACADEMY
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บรรยายพเิศษรายวิชา CEB 1101 การจัดการธุรกจิและการตลาด หวัข้อ "Brand & Branding" 
โดยวิทยากรพเิศษ อาจารย์ทพิวรรณ อภวัินท์วรรัตน์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
เม่ือวันอังคารท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.30 - 17.00 น. ณ ห้อง 4-0606 ชัน้ 6 อาคาร CP ALL Academy
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บริษัทจัดหางาน Will 9 Recruitment ซึ่งเป็นบริษัทที่มีเครือข่ายกับบริษัทสายญ่ีปุ่ น
ร่วมกันหารือแนวทางความร่วมมือในอนาคต และได้รับเกียรตกิารบรรยายพเิศษ
หวัข้อ "Japanese Business Manner" และ "Preparing yourself for interview“
ให้กับนักศึกษาชัน้ปีที่ 1 – 3 สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ นธุรกจิ
เม่ือวันพฤหสับดีที่ 7 มกราคม 2559 ณ อาคาร CP ALL Academy

ท างานเป็น

โครงการ Career Development (BC) หัวข้อ "การเตรียมพร้อมก่อนการท างาน : เป้าหมาย และ ทัศนคต“ิ  
โดยวิทยากรพเิศษ อาจารย์หริรักษ์ แก้วกับทอง ผู้ช่วยอธิการบดี (ฝ่ายกิจการนักศึกษา) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เม่ือวันอังคารท่ี 12 มกราคม 2559 ณ อาคาร CP ALL Academy

นักศึกษาชัน้ปีที่
1 และ 2 
สาขาวิชา

ภาษาจีนธุรกจิ 
ได้ฟังการ

บรรยายพเิศษ

LA-Students
January - February 2016 04



Faculty of Liberal Arts

นักศึกษาชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ นธุรกจิ ได้ฟังการบรรยายพเิศษ
โครงการ Career Development (BJ) หวัข้อ "เทคนิคการน าเสนอโดยใช้สื่อประกอบ Power Point “

โดยวิทยากรพเิศษ คุณพัชรี ศรีใส
(เจ้าหน้าที่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกจิ คณะศิลปศาสตร์ PIM)

เม่ือวันอังคารท่ี 12 มกราคม 2559 เวลา 15.30 – 18.30 น. 
ณ ห้องปฎิบัตกิารคอมพวิเตอร์ 4-1209 ชัน้ 12 อาคาร CP ALL Academy

ประสบการณ์สร้างการเรียนรู้
ตัวแทนนักศึกษาชัน้ปีที่ 2 สาขาวชิาภาษาจีนธุรกิจ (จ านวน 21 คน)

ต้อนรับแขกชาวจีนในงาน “Chairman Vision” 
โดยท่านประธานธนินทร์ เจียรวนนท์เป็นประธานในงาน

เม่ือวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559
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นักศึกษาชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสารทางธุรกจิ ได้ฟังการบรรยายพเิศษ

โครงการ Career Development (CEB) ครัง้ที่ 3-2 หัวข้อ 
“ทักษะการใช้คอมพวิเตอร์พืน้ฐาน Microsoft Word & Excel”

โดยวิทยากรพเิศษ คุณพัชรี ศรีใส (เจ้าหน้าที่สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ PIM)

เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 15.30 – 18.30 น. 
ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-1209 ชัน้ 12 อาคาร CP ALL Academy

นักศึกษาชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกจิ 
ได้ฟังการบรรยายพเิศษ “CP ALL Presentation for Trainee” โดยวิทยากรพเิศษ คุณดาริณี เซียว 

(Deputy Section Manager Chinese Business Networking Management Department) มาบอกเล่าการท างาน
ในระหว่างฝึกปฎิบัตงิาน รวมถงึการเตรียมพร้อมสู่การท างานกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 

เม่ือวันอังคารท่ี 19 มกราคม 2559 เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ ห้อง 4-0404 ชัน้ 4 อาคาร CP ALL Academy

นักศึกษาชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกจิ ได้ฝึกปฎิบัตพิเิศษ
โครงการ Career Development (CEB) ครัง้ที่ 5 หวัข้อ “มารยาทไทยในสังคม”
โดยวิทยากรพเิศษ อ.ดร.ศิรินันท์ กฤษณจินดา (หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ) 
และ อาจารย์อุมาพร ใยถาวร (อาจารย์ประจ า สาขาวิชาฯ) 
เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 15.30 - 18.30 น. ณ ห้อง 4-0409 ชัน้ 4 อาคาร CP ALL Academy
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นักศึกษาชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกจิ และ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกจิ
เข้ารับการสัมภาษณ์งานกับบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด เพื่อฝึกปฏบิัตงิาน
ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2559 เม่ือวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 9.00 – 17.00 น.

ณ ชัน้ 2 อาคารหอประชุม

นักศึกษาชัน้ปีที่ 4
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกจิ
เข้ารับการสัมภาษณ์งาน
กับบริษัท ซีพี ออลล์

จ ากัด (มหาชน) เม่ือวัน
จันทร์ที่ 25 มกราคม 2559
ณ ชัน้ 2 อาคารหอประชุม
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นักศึกษาชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ ได้ฟังการบรรยายพเิศษ
เสริมหลักสูตรรายวิชา CEB 1301 English for Customer Care and Engagement

หัวข้อ “Super Service...บริการด้วยใจง่ายนิดเดียว”
โดยวิทยากรพเิศษ คุณอิทธิวดี อึง้รัศมี บริษัทบางกอก มีเดีย แอนด์บรอดคาสติง้ จ ากัด และ 
คุณพยิะรัตน์ ลีระศิริ เม่ือวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 - 18.30 น. ณ ห้อง 4-0407

อาคาร CP ALL Academy

บริษัท ทรู ทชั จ ากัด จัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาชัน้ปีที่ 1 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ นธุรกจิ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกจิ 

เพื่อเตรียมฝึกปฏบิัติงานช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2559
เม่ือวันพฤหสับดีที่ 28 มกราคม 2559 
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อาจารย์ทพิวรรณ อภวัินท์วรรัตน์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมเสวนาใน
งานสัมมนา “PIM Work-based Education Forum #2 Show & Share Case : Networking University” 

เม่ือวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ Auditorium ชัน้ 16 อาคาร CP All Academy 
สถาบันการจัดการปัญญาภวัิฒน์ จัดโดย ส านักอธิการบดีร่วมกับส านักส่ือสารองค์กร
พร้อมกับคณบดีคณะการจัดการธุรกิจอาหาร และ คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัตหิน้าที่เป็น
ทีมงานด้านล่าม/เจ้าหน้าที่ประสานงานประจ าบูธให้แก่ "การท่องเที่ยวไต้หวัน“

(臺灣觀光局) ในงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก 
(Thai International Travel Fair, TITF) ครัง้ที่ 18 

ระหว่างวันท่ี 17-21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาตสิิริกิติ์
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กจิกรรมคณบดีพบนักศึกษาชัน้ปีที่ 1: 3 สาขา
ได้ฟังการบรรยายพเิศษใน

หวัข้อ "บอกเล่าประสบการณ์ 
และมารยาทในการท างานต่างวัฒนธรรม“

โดยวิทยากรพเิศษ
อาจารย์ทพิวรรณ อภวิันท์วรรัตน์

(คณบดีคณะศิลปศาสตร์)
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 15:30-17:30 น.

ณ ห้อง 4-0407 อาคาร CP All Academy

ใชชี้วิตเป็น

เม่ือวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาจีนธุรกจิ เข้าร่วมกจิกรรม"ส่ีสถาบัน สัมพันธ์

จีน" ปีที่ 4 ภายใต้โครงการเครือข่ายภาษาจีน
ระดับอุดมศึกษา 4 สถาบัน
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นักศึกษาชัน้ปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ นธุรกจิเดนิทางทศันศึกษา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
พระบรมมหาราชวัง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และวัดอรุณราชวรารามราช
วรมหาวิหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวชิา JPN4303 ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับการท่องเที่ยว ได้เรียนรู้และฝึก

ปฏบิัตทิักษะภาษาญ่ีปุ่นจากสถานที่จริง และร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาฝึกงานชาวญ่ีปุ่นจากมหาวทิยาลัย
โซกะ ซึ่งท าให้นักศึกษาจากทัง้สองสถาบันได้มีโอกาสแลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหว่างกัน พร้อมศึกษา

ศิลปะและสถาปัตยกรรมไทยจากประสบการณ์จริงอย่างบูรณาการ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

นักศึกษาชัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ อาสาเป็นไกด์น า
เที่ยวให้กับนักศึกษาฝึกงานชาวญ่ีปุ่นจาก

มหาวทิยาลัยโซกะ ณ ตลาดนัดจตุจกัร
เม่ือวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559
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เดน่ภาษา

นักศึกษาชัน้ปีที่ 1 – 3 สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ นธุรกจิ
ได้ฟังการบรรยายพเิศษจากไมนิจอิะคาเดมิคกรุ๊ป
ในหวัข้อ “แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญ่ีปุ่ น”

โดยวิทยากรพเิศษ คุณปฏภิาณ วงษ์ชารี ผู้จัดการทั่วไป 
ไมนิจอิะคาเดมิคกรุ๊ป ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อ

ประเทศญ่ีปุ่ นครบวงจร และโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่ นไมนิจ ิ
วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ณ ชัน้ 2 อาคารหอประชุม

นักศึกษาชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกจิ ได้เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์
ภาษาจีนสิรินธร ครัง้ที่ 7 จัดโดยสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เม่ือวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักศึกษาชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกจิ 
นางสาวช่อผกา เส้นสุข ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
นางสาวสุดารัตน์ ธรฤทธ์ิ ได้รับรางวัลชมเชย
ในการแข่งขันเขียนตามค าบอก โครงการรณรงค์ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
ประจ าปีการศึกษา 2558 ครัง้ที่ 2

เม่ือวันที่ 20 -21
มกราคม 2559
จัดโดยส านักส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม 
PIM
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เม่ือวันที่ 23 มกราคม 2559 อ.ดร.ฮเิดะโอะ มารุยามะ และ 
อ.วรัญญา มหาจุนทการ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ่ นธุรกจิได้เข้าร่วมปฏบิัตหิน้าที่ ล่ามภาษาญ่ีปุ่ น 
ในงาน THAI-JAPANESE IGO FRIENDSHIP MATCH 
หรือการแข่งขันหมากล้อมเช่ือมสัมพันธ์ไทย-ญ่ีปุ่ น 
ซึ่งครบรอบปีที่10 ในปี 2559

นางสาวปภาวรินท์ ทองพานิชย์ นักศึกษาชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกจิ 
ได้เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนตามหลักกตกิาสากล ระดับนานาชาต ิ

ประจ าปี ๒๕๕๙” รอบรองชนะเลิศ จัดโดยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งอาจารย์ Puja Singh อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ

เข้าร่วมโครงการ”ฝึกอบรมเชิงปฎิบัตกิารครูสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการให้ค าปรึกษา”
เม่ือวันอาทติย์ที่ 24 มกราคม 2559 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ
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นางสาวพัชราพร  รามศิริ 
ได้รับรางวัลที่ 1

(จ านวนเงินรางวัล 6,000 บาท)

นางสาวพัชรกาญจน์  อักษรสวาสดิ์ 
ได้รับรางวัลที่ 2

(จ านวนเงินรางวัล 3,000 บาท)

ได้รับรางวัลชมเชย (จ านวนเงินรางวัล 500 บาท)
 นางสาวปภาวรินท์  ทองพานิชย์
 นางสาวเพชรธภัณฑ์  เชิดสูงเนิน
 นายพิชญ  เกตุอ่ า

เม่ือวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 เวลา 9.00 - 17.00 น. นักศึกษาชัน้ปีที่ 1 ที่ก าลังศึกษารายวิชา 
CEB1101 การจัดการธุรกจิและการตลาด เข้าร่วมงาน Regency International Education Fair 

ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เพื่อเปิดโลกทศัน์นักศึกษาด้านความรู้ทางการตลาด ในงานนี ้
นักศึกษาร่วมทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษและร่วมแข่งขันเขียน Short Essay ด้วย และเม่ือ

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 – 11.30 น. ตัวแทนจาก บริษัท รีเจนซ่ี แทรเวล แอนด์   
เอดูเคช่ัน จ ากัด มอบรางวัลทนุสนับสนุนการศึกษา โดยมีคณบดี และคณาจารย์เข้าร่วมแสดงความ

ยนิดี 
และนอกจากนี ้ยังมีการ
หารือเร่ืองความร่วมมือทาง
วิชาการ หลักสูตรระยะสัน้
ให้นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 
มีโอกาสพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษ และเปิดโลก
ทศัน์เข้าสู่อาชีพที่ใช้
ภาษาอังกฤษในการประกอบ
ธุรกจิด้วย
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การแข่งขัน PIM Language 
Competition ครัง้ที่ 1
ระดบัมัธยมศึกษา และ ระดบัอุดมศึกษา

โครงการนีจ้ัดขึน้โดยคณะศิลปศาสตร์ 
เม่ือวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา 12.30 - 17.00 น. 
ณ สถาบันการจัดการปัญญาภวัิฒน์
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นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกจิเข้าร่วม
กจิกรรมเสวนาพเิศษ หวัข้อ "วัฒนธรรมไต้หวัน" 

โดยวิทยากรพเิศษ
อาจารย์ฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยผิงตง 

(國立屏東大學, National Pingtung University)
เม่ือวันพฤหสับดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้อง 2-0225 ชัน้ 2 อาคารหอประชุม

นักศึกษาชัน้ปีที่ 1 - 3 สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ นธุรกจิ ได้รับฟังการบรรยายพเิศษ: ญ่ีปุ่ นที่คุณต้องรู้
ภายใต้หวัข้อ “การสร้างคนในสังคมญ่ีปุ่ น” โดยวิทยากรพเิศษ อ.บุญชู ตันตรัิตนสุนทร ซึ่งเป็น

ผู้เช่ียวชาญทางด้านภาษาและประเทศญ่ีปุ่ น เม่ือวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 
ณ ห้อง 3-0301 – 3-0302 ชัน้ 3 อาคารอเนกประสงค์
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นักศึกษาชัน้ปีที่ 2 - 3 สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ นธุรกจิ 
ได้เรียนการเขียนคันจด้ิวยพู่กัน เป็นตวัอักษรคัน
จ ิ3 ตัว ได้แก่ 夢(ความฝัน) 風(สายลม) และ

空 (ท้องฟ้า) โดยวิทยากรพเิศษ 
อาจารย์โกะโต มิโนรุ (後藤みのる) 
ซึ่งเป็นศิลปินเขียนพู่กันที่มีช่ือเสียงทั่วโลก 

เม่ือวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้อง 3-0307 ชัน้ 3 อาคารอเนกประสงค์

นักศึกษาชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ ได้เข้าร่วมกิจกรรม English Contest Day 
และได้รับรางวัลการแข่งขันดังต่อไปนี ้
การแขง่ขนั Spelling Bee :
รางวัลที่ 1 :
นางสาวสดุารัตน์ ธรฤทธ์ิ
รางวัลท่ี 2 :
นายธิตศิกัดิ ์อดุมโชค
รางวัลชมเชย :
นางสาวชอ่ผกา มีเนตรทิพย์
การแขง่ขนั Quiz Game :
รางวัลที่ 1 :
นางสาวณฐัชนก กนกวงศ์ทวี
นางสาวปภาวรินท์ ทองพาณิชย์
นายยิ่งพนัธ์ ค าเอ่ียม
เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 59
ณ อาคาร Convention Hall
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ชมรม English Edutainment Club จัดกจิกรรม “Valentine's Forever 2016”
เม่ือวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.00 - 14.00 น. ณ ลานชัน้ L อาคาร CP ALL Academy

นักศึกษาชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกจิ เข้าร่วมกจิกรรมแนะน าโครงการ 
Singha English Challenge 2016 เม่ือวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 

เวลา 15.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 4-0506 ชัน้ 5 อาคาร CP ALL Academy
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ขอแสดงความยนิดีกับ “นายธัญนพ ราษฎร์นิยม” นักศึกษาชัน้ปีที่ 2 

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกจิ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
โปรแกรม Microsoft Excel 2013 ในการแข่งขันทกัษะคอมพวิเตอร์ 
“PIM IT Contest” โดยนักศึกษาจะมีโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน

ของสถาบันการจัดการปัญญาภวัิฒน์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน 
MOS Olympic Thailand ต่อไป

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย
การประกวดการแสดงชุด “The Legend of Harmonic” ในงานการประกวด Dance for 
PIM เม่ือวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 ณ Convention Hall, PIM
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สาขาวิชาภาษาจีนธุรกจิ คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ และ
ส านักวิเทศสัมพันธ์ จัดกจิกรรม "งานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน 2016“ 
เม่ือวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ่ นธุรกจิ ได้
เข้าร่วมกจิกรรมงาน
"JAPAN EXPO IN 
THAILAND 2016" 
ซึ่งเป็นมหกรรมสาน
สัมพันธ์ไทย-ญ่ีปุ่ น
ครัง้ยิ่งใหญ่ใน
เมืองไทย 
เม่ือวันที่ 11-14 
กุมภาพันธ์ 2559 
ณ ศูนย์การค้าสยาม
พารากอน
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นักศึกษา LA STARได้ฟังการบรรยายพเิศษ 
หวัข้อ "Hello Korea" กับ วิทยากรพเิศษ คุณไกรสร ฮวัง

ล่ามสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี
เม่ือวันพฤหสับดีที่ 28 มกราคม 2559

เวลา 15.30 - 17.30 น. 
ณ ห้อง 4-0407 ชัน้ 4 อาคาร CP All Academy

ณ ห้อง 4-0407 อาคาร CP ALL ACADEMY
กิจกรรมพัฒนาตัวแทนนักศึกษา “ปั้นดาวเด่น ให้กับ LA”
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คณะศิลปศาสตร์ร่วมต้อนรับและประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษา กับ National Pingtung 
University (國立屏東大學) เม่ือวันอังคารที่ 12 มกราคม 2559

และทางคณะได้สนับสนุนให้นักศึกษาฝึกสอนไต้หวัน ปฏบิัตงิานด้านการสอนภาษาจีนให้แก่
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกจิ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกจิ ระหว่าง

เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2559

LA-Networks/Academic Services  
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ศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา (CCDS) คณะศิลปศาสตร์ สวัสดีปีใหม่
บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 

เม่ือวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559

คณะศิลปศาสตร์ร่วมต้อนรับและประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษา กับ Zhejiang RongHuai
International School เม่ือวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559

เม่ือวันศุกร์ที่ 22  มกราคม 2559 สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ นธุรกจิ ได้เดนิทางไปสวัสดีปีใหม่ 
และหารือความร่วมมือด้านการฝึกงานกับสถาบันสอนภาษา Jeducation และJapan Foundation 

รวมไปถงึได้มีโอกาสต้อนรับตัวแทนจาก Business Japanese Proficiency Test (BJT)
ที่เดนิทางมาเย่ียมสถาบันการจัดการปัญญาภวัิฒน์และแนะน าการสอบวัดระดับภาษาญ่ีปุ่ นเชิงธุรกจิ 

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่ต้องการท างาน
ในบริษัทญ่ีปุ่ นได้ทดสอบความรู้ และมารยาทเชิงธุรกจิในการท างานร่วมกับชาวญ่ีปุ่ น
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คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับส านักส่ือสารองค์กร สถาบันการจัดการปัญญาภวัิฒน์ 
จัดงาน PIM Open House ครัง้ที่ 34 ตอน “บูรณาการแนวคิด...ธุรกจิไทย-ญ่ีปุ่ น” 

และเดนิทางเย่ียมชมสถานประกอบการพันธมิตร "ร้านซูรูฮะ" สาขาเจพาร์ค ศรีราชา 
เม่ือวันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559 
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ทีมคณบดี ตัวแทนคณาจารย์ และนักศกึษาได้มีโอกาสเข้า
ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาด้านการศกึษา CP All ซึ่งเป็นวาระ

น าเสนอคณะศลิปศาสตร์ ในหัวข้อ 
“ดาวจรัสแสง ด้วยแรงแห่งภาษา”
โดยมี คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 

เป็นประธานการประชุม
เม่ือวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

ณ อาคารปัญจภูมิสาธร บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)
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ศูนย์อารยปัญญา คณะศิลปศาสตร์
ร่วมกับคณาจารย์

สถาบันการจัดการปัญญาภวัิฒน์
เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเบือ้งต้น

ในการช่วยจัดกิจกรรม 
"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

ให้กับโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
สพป นนทบุรี 2

เม่ือวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
ณ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 
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ทางทมีคณะศิลปศาสตร์ ได้ร่วมท าบันทกึ
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
ระหว่าง สถาบันการจัดการปัญญาภวัิฒน์

กับ มูลนิธิพพิธิภัณฑ์พระพุทธศาสนา
วัดเทพศิรินทราวาส 

โดยมีอาจารย์ทพิวรรณ อภวัินท์วรรัตน์ 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้รับมอบอ านาจ
บันทกึข้อตกลง และ คุณวิชัย จรรยาทพิย์สกุล

ประธานกรรมการมูลนิธิพพิธิภัณฑ์
พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส

เม่ือวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ วัดเทพศิรินทราวาส 
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ศูนย์อารยปัญญา
คณะศิลปศาสตร์

เข้าร่วมประชุมวิชาการ
ระหว่างสถาบันการจัดการ
ปัญญาภวัิฒน์ และเทศบาล
นครปากเกร็ด ในหวัข้อ 
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ปดิวรัดา เป็นละครโทรทศัน์ท่ีก าลงัมาแรงเร่ืองหนึง่ ละครเร่ืองนีส้ร้างมาจากนวนิยายใน
ช่ือเดียวกันของคุณสราญจิตต์ หากจะไม่กล่าวถึงท่ีมาของช่ือปดิวรัดดา ก็ดูจะเป็นการละเลยใจความ
ส าคัญของเร่ืองไป ปดิวรัดา มาจากพระนามของพระอรรคชายา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวัในรัชกาลท่ี 5 ความหมายของปดิวรัดา สิ่งท่ีนวนิยายและละครถ่ายทอดออกมาคือความซื่อสตัย์
และจงรักภกัดีของปดิวรัดดาต่อสามี ผู้ชมละครคงได้ลุ้นกนัอย่างมีความสุขว่าเม่ือใด ปดิวรัดา และ ปลดั
ศรัณย์ จะรู้ใจกนัเสียที ค าพดูหนึ่งของคุณหญิงเพ็ญแขท่ีน่าสนใจและขอหยิบยกมาพูดถึงในวนันีคื้อ “คน
รุ่นเราไม่ได้แต่งงานด้วยความรัก แต่แต่งงานด้วยสัจจะว่าจะมีคู่ผัวตัวเดียว เม่ือมีความตัง้ใจ ก็มีความ
อดทน มีความพยายามท่ีจะแก้ปัญหา” จากค าพูดดังกล่าว ความรักจึงไม่ใช่เร่ืองอารมณ์ความรู้สึกแต่
เพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงขนบประเพณีทางสังคมท่ีควบคุมความสัมพนัธ์ให้เป็นไปตามแบบแผนท่ี
สงัคมเห็นว่าดีงามและเหมาะสม และจากค าพดูเดียวกนันีอ้าจท าให้หลายคนสงสยัว่าแล้วความรักของคน
รุ่นก่อนกบัคนในปัจจบุนัแตกต่างกนัอย่างไร 

เน่ืองจากนวนิยายด าเนินเร่ืองในช่วงต้นปี พ.ศ.2501 ผู้ชมจึงได้เห็นวิถีชีวิตของชนชัน้สงูหรือ ผู้ ดี 
ซึ่งรวมถึงผู้ ดีท่ีประสบกับเคราะห์ร้ายท่ีท าให้ต้องสิน้เนือ้ประดาตวั และด้วยสัญญาของรุ่นพ่อแม่ท่ีท าให้
ปลัดศรัณย์และระรินต้องแต่งงานกัน การแต่งงานครัง้นีจ้ึงเป็นการแต่งงานแบบคลุมถุงชนท่ีปราศจาก
ความรัก ในหนงัสือ The Transformation of Intimacy แอนโทนี กิดเดนส์ (Anthony Giddens, 1992) 
แสดงให้เห็นความเปล่ียนแปลงของความสัมพันธ์ใกล้ชิดในบริบทของสังคมตะวันตกในแต่ละยุคสมัย 
แนวคิดของกิดเดนส์อาจน ามาเช่ือมโยงเพ่ืออธิบายความเปล่ียนแปลงของความรักในสงัคมไทย กล่าวคือ 
ในยุโรปก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม การแต่งงานของชนชัน้สูงมักเกิดจากเหตุผลทางด้านการเ มือง
มากกว่าความสมคัรใจ ผู้หญิงชนชัน้สงูไม่มีโอกาสเลือกคู่ครอง 
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ในขณะท่ีการแต่งงานของสามัญชนทั่วไปเก่ียวกับเร่ืองปากท้องเป็นส าคัญ โดยเฉพาะในสั งคม
เกษตรกรรมนัน้การแต่งงานก็เพ่ือเพิม่จ านวนแรงงาน การแต่งงานท่ีเกิดจากความรักเกิดขึน้หลงัการปฏิวตัิ
อตุสาหกรรมเป็นต้นมา อิทธิพลของระบบเศรษฐกิจหล่อหลอมการตระหนกัถึงความเป็นปัจเจกบคุคลท่ีมี
อิสระและความปรารถนาส่วนตน และน าไปสู่การก่อร่างของนิยามความรักโรแมนติก ความรักโรแมนติก
เกิดจากอารมณ์ความรู้สึกอนัรุนแรงและการตระหนกัถึงตวัตน โดยคนรักจะเป็นผู้ ท่ีเข้ามาเติมเต็มให้เกิด
ตวัตนท่ีสมบรูณ์ ความรักโรแมนติกจ าท าให้เกิดการแต่งงานแบบคู่ชีวิต (Companionship marriage) ซึง่มี
พันธะผูกมัดของการแต่งงานและการสร้างครอบครัว ในขณะเดียวกันความสัมพันธ์นอกสมรสหรือ ท่ี
เรียกว่า การมี “ก๊ิก” ก็มีโอกาสเกิดขึน้ได้ เพราะอารมณ์ความรู้สกึและความปรารถนาท่ีแยกบคุคลออกจาก
วิถีชีวิตประจ าวนั

ความสัมพันธ์ของชายหญิงในละครเผยให้เห็นอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกท่ีมีต่อ
ความสัมพนัธ์ของชายหญิง ในช่วงท่ีประเทศไทยปรับเปล่ียนโครงสร้างทางเศรษฐกิจสู่ระบบทุนนิยม 
พร้อมกบัเปิดรับการพฒันาให้ทนัสมยัตามแบบตะวนัตก ความสมัพนัธ์ของปลดัศรัณย์และปดิวรัดาซึง่เกิด
จากความเห็นชอบของครอบครัว ท าให้ปดิวรัดดาจ าต้องกล า้กลืนฝืนทน นอกจากความกตญัญู ท่ีมีต่อผู้ มี
พระคุณแล้ว การแต่งงานท่ีผู้ ใหญ่ก าหนดก็ไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่ แต่เป็นค่านิยมท่ีถือปฏิบัติสืบต่อกันมา 
ในขณะท่ีความสัมพนัธ์ของปลัดศรัณย์และดวงสวาทท าให้เห็นว่าความรักเกิดจากความปรารถนาของ
ปัจเจกบคุคล และน าไปสู่ความสมัพนัธ์ “ชิงสกุก่อนห่าม” ครอบครัวไม่ได้มีบทบาทในความสมัพนัธ์ใกล้ชิด
ของทัง้คู่ ค าพดูของคณุหญิงเพญ็แขท่ีกล่าวถึงข้างต้นจึงเป็นการเน้นย า้ให้เห็นการอยู่ร่วมกนัของชายหญิง 
ซึง่ถูกผูกโยงไว้ด้วยพนัธะสญัญาของชีวิตคู่ แม้การแต่งงานจะไม่ได้เร่ิมต้นด้วยความรัก แต่ความซื่อสตัย์
ต่อสามีและความจงรักภกัดีไม่ว่าจะเผชิญกบัความริษยาและอนัตรายท่ีเกิดจากผู้ ท่ีคิดร้ายต่อปลดัศรัณย์ 
คุณสมบัติดังกล่าวน่าจะเป็นส่วนส าคญัท่ีเติมเต็มหวัใจของปลัดหนุ่มท่ีเคยผิดหวังในความรัก อีกทัง้ยัง
ก่อให้เกิดความอ่ิมเอมใจแก่ผู้ชมอีกด้วย เพราะความรักและค ามัน่สญัญาท่ีจะครองรักเป็น “คู่ผวัตวัเดียว” 
ยังคงมีให้ได้เห็นกันท่ามกลางความสัมพนัธ์ท่ีไม่จีรังยั่งยืนในสังคมปัจจุบันนี ้ แม้ว่าจะเป็นเพียงความ
บนัเทิงท่ีมีมาให้เสพเพียงชัว่ระยะเวลาสัน้ๆก็ตาม

อ้างอิง : หนงัสอื Giddens, Anthony. 1992. The Transformation of Intimacy. Stanford: Stanford University Press. 
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