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สัมมนาหวัข้อ "เทคนิคการเรียนภาษาต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ“ กรณีศึกษา : ภาษาเยอรมัน 
เม่ือวันพุธท่ี 6 มิถุนายน 2558 เวลา 8.00 - 17.30 น. ....  

สัมมนาเชิงปฏิบัตกิารสาํหรับนักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 (3 สาขา)  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (BC)  

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ (BJ) และ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ (CEB) คณะศิลปศาสตร์ 

สถาบันการจัดการปัญญาภวัิฒน์ ในหัวข้อ "เทคนิคการเรียนภาษาต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ" กรณีศึกษา 

: ภาษาเยอรมัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปล่ียนมุมมองและเทคนิคการเรียนภาษาต่างประเทศ ท่ีสามารถ

นําไปประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ผ่านกิจกรรม Workshop กรณีณีศึกษา

ภาษาเยอรมัน และ เพ่ือสะท้อนให้เหน็ความสาํคัญในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อันเป็นพืน้ฐานและ

ประโยชน์สาํหรับการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดโดยสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ศูนย์เครือข่ายเยอรมัน 

(DNC) และ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภวัิฒน์ 

Training "MyEnglishLab" 
วันศุกร์ท่ี 12 มิถุนายน 2558 นักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ 

คณะศิลปศาสตร์ ได้เข้า Training "MyEnglishLab"  

By Pearson และได้ทดลองทาํข้อสอบ TOEIC เพ่ือ

เป็นแนวทางในการสอบจริงในอนาคตต่อไป 
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ขอแสดงความยนิดีกับ 
นางสาวอังศุมาลิน แซ่เฉิน 

ว่าที่บัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกจิ  

คณะศิลปศาสตร์ 

ได้รับเกียรตบัิตรชมเชย 
จากสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา  

เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจาํปีการศึกษา 2557 

เข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูล CNKI  เพ่ือเรียนรู้วิธีการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยภาษาจีนจากฐานข้อมูล CNKI      

ซึ่งสามารถนําไปต่อยอดในงานวิชาการในอนาคตต่อไป จัดโดย วิทยาลัยนานาชาต ิ  

อบรมการใช้ฐานข้อมูล CNKI 
(China National Knowledge Infrastructure) 

เม่ือวันอังคารท่ี 9 มิถุนายน 2558   

เวลา 16.00-16.50 น. ณ ห้อง Lab Com 4-1209 

คณาจารย์และนักศึกษา 

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ 

เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ Convention Hall 5 ชัน้ 3  

นักศึกษาชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ (CEB) คณะศิลปศาสตร์ 
IMBA Networking Day 

เข้าร่วมกิจกรรม “iMBA Networking Day” ซึ่งเป็นโครงการที่จะสร้างโอกาสทางด้านเครือข่ายใหม่ๆให้กบันักศึกษา และผู้เข้าร่วม

กิจกรรม พร้อมได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัผู้แทนบริษัท MAKRO, บริษัทKARMART, บริษัทEZ’s, และ บริษัทDITP 
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อบรมการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการ

ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น  

จัดโดย สาํนักกิจการนักศึกษา 

Japan Salaryman 

"เผยกลเม็ด เคล็ด

(ไม่)ลับ ฉบับมนุษย์

เงนิเดือน” 

เม่ือวันอังคารท่ี 23 มิถุนายน 2558 ท่ีผ่านมา ศูนย์เครือข่ายญ่ีปุ่น สาํนักบริการวิชาการ ร่วมกับ  

สาํนักทรัพยากรมนุษย์ สถาบันการจัดการปัญญาภวัิฒน์ ได้จัดโครงการบรรยายพเิศษ Knowledge Sharing 

ประจาํเดือนมิถุนายน 2558 ซึ่งได้จัดขึน้ ณ ห้อง 3-0304 – 3-0305 ชัน้ 3 อาคารอเนกประสงค์ 

 ในหัวข้อ Japan Salaryman "เผยกลเม็ด เคล็ด(ไม่)ลับ ฉบับมนุษย์เงนิเดือน” โดยได้รับเกียรตจิากวิทยากร  

คุณภัทรพล เหลือบุญชู ผู้เขียนหนังสือ Japan Salaryman เป็นได้มากกว่ามนุษย์เงนิเดือน ทัง้ยังเป็นเจ้าของเพจ

Facebook “Japan Salaryman” ท่ีมีผู้ตดิตามอ่านมากกว่า 30,000 คน  ซึ่งในงานนี ้คุณภัทรพลได้แชร์เร่ืองราว

มากมาย ผ่านประสบการณ์การทาํงานในประเทศญ่ีปุ่น ซึ่งได้รับความสนใจจากองค์กรภายนอกและบุคลากร

ภายในสถาบันเป็นอย่างมาก นอกจากนี ้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ ชัน้ปีท่ี 2 และชัน้ปีท่ี 3 ได้เข้ารับ

ฟังการบรรยายด้วย โดยได้ร่วมถามคาํถาม และร่วมสาธิตการแลกนามบัตรแบบคนญ่ีปุ่น ได้รับเสียงช่ืนชมจาก

วิทยากร ในเร่ืองการกล้าแสดงออก และการตัง้คาํถามท่ีดีมาก งานนี ้ได้สาระเตม็อ่ืม 

และเป็นประโยชน์ต่อการทาํงานในอนาคตเป็นอย่างมาก 

นักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 (3 สาขา)  

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (BC) 

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ (BJ)  

และ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ (CEB)  

คณะศิลปศาสตร์  

สถาบันการจัดการปัญญาภวัิฒน์ 

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 19 มิถุนายน 2558 เวลา 8.30 - 12.00 น. ท่ีผ่าน เพ่ือฝึกให้กับตัวแทนนักศึกษาคณะทาํงาน

ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาได้เรียนรู้ เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป  
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เม่ือวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับ 

คณะศึกษาศาสตร์ จัด"โครงการสานสัมพันธ์ศึกษาศาสตร์- 

ศิลปศาสตร์" มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษา 

ชัน้ปีที่ 1 ของสาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์ และ

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกจิ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านกจิกรรมเสวนาให้

ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับประเทศจีน และฐานกจิกรรมต่างๆ 

ที่จะทาํให้นักศึกษาได้รู้จักตัวเอง เพื่อนใหม่ คณะวิชา และ 

เป็นการเร่ิมต้นในการใช้ชีวิตเป็น ในรัว้ของสถาบันฯ ต่อไป 

โครงการสานสัมพนัธ์ศึกษาศาสตร์-ศิลปศาสตร์ 
教育学院暨文学院组织58级新生联谊活动 

รับน้อง สานสัมพันธ์ รุ่นน้อง และ รุ่นพี่    คณะศิลปศาสตร์ 2558 
เม่ือวันเสาร์ท่ี 6 และ วันอาทติย์ท่ี 7 มิถุนายน 2558 ......  

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาภาษญ่ีปุ่นธุรกิจ และ (สาขาน้องใหม่) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

ทางธุรกิจ ซึ่งกิจกรรมนีร้วม 3 สาขา เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม ระหว่างรุ่นพ่ี และ รุ่นน้อง การต้อนรับท่ี

อบอุ่น เป็นกันเอง รวมถงึการแชร์ประสบการณ์ของรุ่นพ่ี กับการใช้ชีวิตเป็นในรัว้ของสถาบันฯ กิจกรรมครัง้นี ้

ไม่แยกสาขา แต่เป็นการรวมเป็นนํา้หน่ึงอันเดียวกัน ในภายใต้ของ สิน-สาด (คณะศิลปศาสตร์) นัน้เอง 
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งานนี ้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจและภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จาํนวน 15 คน  

เข้าร่วมโครงการ Triangle Program ณ มหาวิทยาลัยคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือศึกษาและแลกเปล่ียน

วัฒนธรรมไทย-ญ่ีปุ่น นอกจากนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการจะได้เรียนภาษาญ่ีปุ่น ในห้องเรียนแบบญ่ีปุ่นแท้ๆ 

แล้ว ยังได้ร่วมทาํกิจกรรมกับนักศึกษาชาวญ่ีปุ่นและนานาชาตแิลกเปล่ียนวัฒนธรรม และนําเสนอประเทศไทย 

ให้ชาวต่างชาตไิด้รู้จัก อย่างน่าประทับใจ ทุกคนท่ีกลับมาจากโครงการนี ้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า  

หากมีโอกาสได้ไปญ่ีปุ่น ก็อยากจะไปท่ีมหาวิทยาลัยคันไซนีอี้กครัง้  

เรียกได้ว่าโครงการนีป้ระสบความสาํเร็จอย่างดีเย่ียม.....  

แล้วพบกับโครงการดีๆแบบนี ้ 

ท่ีน่ี...คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภวัิฒน์ 

Kansai Triangle Program  
10-23 มถุินายน 2558 
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ในกิจกรรม CEB Toastmasters Club นัน้ นักศึกษาได้แสดงความสามารถกล้าพูดกล้าทาํ นอกเหนือจากการใช้

ภาษาอังกฤษแล้ว ยังได้ฝึกการพูด การนําเสนอ และการฝึกคิด ซึ่งกิจกรรมนีจ้ะจัดขึน้ 

ทุกๆ วันพุธ เวลา 14.00 - 16.00 น. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพมากยิ่งขีน้ต่อไป 

CEB Toastmasters Club 
วันพุธท่ี 17 มิถุนายน 2558  

เวลา 14.00 - 17.00 น. 

นักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์   

จัดโดยสาํนักส่ือสารองค์กร ร่วมกับสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ นธุรกจิ  

คณะศิลปศาสตร์ งานนี ้เปิดโลกทศัน์ เรียนรู้ภาษา เข้าใจสังคม  

รอบรู้เร่ืองวัฒนธรรมแบบฉบับญ่ีปุ่ น 

Young Creative Program ครัง้ที่ 47  
ตอน "ญ่ีปุ่น...สุโก้ยสุดยอดแดนอาทติย์อุทัย"  

เม่ือวันเสาร์ท่ี 27 มิถุนายน 2558  

เวลา 08.30 - 16.00 น.  

ณ สถาบันการจัดการปัญญาภวัิฒน์  
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เม่ือวันเสาร์ท่ี 20 มิถุนายน 2558  

ซึ่งนอกจากนี ้กยั็งมีนักศึกษาร่วมรุ่นคนเก่ง  

นางสาวระวีวรรณ นัยจิตร นักศึกษาชัน้ปีท่ี 3 

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ  

เข้าร่วมประกวดด้วยเช่นกัน โดยนักศึกษา 

ทัง้ 2 คน ได้สร้างช่ือเสียงให้กับ 

คณะและสถาบัน ทัง้ยังได้รับคาํชมจาก

คณะกรรมการในเร่ืองสาํเนียงเสียง 

และการนําเสนอท่ีมี 

การเตรียมความพร้อมมาอย่างด ี

ขอแสดงความยนิดีกับ  
นางสาวหน่ึงฤทยั บุญคง   

นักศึกษาชัน้ปีที่ 3 สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 
ได้รับรางวัลชนะเลศิ 

ในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญ่ีปุ่น  

ครัง้ท่ี34 ประจาํปี 2558  

ณ โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม  

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)  

ขอแสดงความยนิดีกับ  
นายศตวรรษ จงึตระกูล 

นักศึกษาสาขาวชิาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1 
เม่ือวันเสาร์ท่ี 27 มิถุนายน 

2558 ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีน 

ในการประกวด 

ร้องเพลงจีนระดับประเทศ 

(Beijing Singing Award 2015) 

เป็นตัวแทนประเทศไทย 

ไปแข่งขันต่อ ณ กรุงปักกิ่ง 

ประเทศจีนต่อไป  
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คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ LA STAR  

เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  

คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการอบรมจากวิทยากร

มืออาชีพ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 

สร้างโอกาสการแสดงศักยภาพของนักศึกษา

ในเวทกีารแข่งขันต่างๆ ทัง้ภายในสถาบัน 

และระดับประเทศ ทัง้ยัง 

มีการปลูกจติสาํนึกให้นักศึกษา 

มีจดิสาธารณะ 

โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

ดังกล่าวเป็นตัวแทนนักศึกษาจาก  

3 สาขาวิชา ที่ผ่านการคัดเลือกจาก

ผู้ทรงคุณวุฒ ิและตัวแทนเหล่านี ้จะ

ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพตลอด

ปีการศึกษา ผ่านกจิกรรมต่าง ๆ อาท ิ 

การพัฒนาทกัษะการทาํงานเป็นทมี 

(Team Building)  

การสร้างแบรนด์ให้กับตนเอง 

(Personal Branding)  

การเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ  

เช่น ศิลปะการตัดกระดาษจีน 

 ศิลปะการห่อผ้าญ่ีปุ่ น  

Furoshiki เป็นต้น 
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พธีิลงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง  

สถาบันการจัดการปัญญาภวัิฒน์  

และ เทศบาลนครปากเกร็ด 

เม่ือวันพุธท่ี 24 มิถุนายน 2558 ได้มีพธีิลงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง  

สถาบันการจัดการปัญญาภวัิฒน์ และ เทศบาลนครปากเกร็ด 

ณ Convention Hall 2-3 ชัน้ 3 อาคารหอประชุม สถาบันการจัดการปัญญาภวัิฒน์  

ซึ่งทางคณะศิลปศาสตร์ ได้ดาํเนินการให้ความร่วมมือตัง้แต่แรกเร่ิม เรียกได้ว่าเป็นผู้บุกเบิก  

ในการบริการวิชาการ การทาํวิจัย และการทาํโครงการในด้านการศึกษาร่วมกัน 

กับเทศบาลนครปากเกร็ด ซึ่งจะเป็นความร่วมมือท่ียิ่งใหญ่และก้าวหน้าอย่างย่ังยืนต่อไปในอนาคต 
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เม่ือวันจันทร์ท่ี 22 มิถุนายน 2558 คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับสาํนักส่ือสารองค์กร  

สถาบันการจัดการปัญญาภวัิฒน์ ได้จัดงาน Young Creative Program (YCP) ครัง้ที่ 46  

ตอน ท่องโลกเฮฮากับภาษาแห่งเอเชีย On Campus โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 
 ภายในงาน น้องๆนักเรียนระดับชัน้ มัธยมต้นและมัธยมปลาย จากโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ได้ร่วมฟัง

เสวนาจากอาจารย์ทัง้ 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ และภาษาอังกฤษเพ่ือ

การส่ือสารทางธุรกิจ นอกจากนียั้งได้ร่วมทาํกิจกรรมเข้าฐาน 3 ฐาน โดยแต่ละฐานแสดงถึงภาษาและ

วัฒนธรรม อาท ิการใช้ตะเกียบคีบลูกปิงปอง การตัดกระดาษเป็นตัวอักษรจีน จากสาขาวิชาภาษาจีน

ธุรกิจ การพับกระดาษและการห่อผ้าฟุโรชิกิ จากสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ การเพ้นท์ไข่อีสเตอร์ และ

การแข่งขันกระซิบใบ้ประโยคโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ  

ซึ่งงานนีจ้บลงอย่างน่าประทับใจ เตม็เป่ียมไปด้วยสาระการเรียนรู้ แสดงถงึการเรียน 

ทัง้ภายในและภายนอกห้องเรียนได้อย่างชัดเจน 
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 ผมสอบ IELTS สองครัง้แรกไม่ผ่าน ต้องมีรอบสามถงึผ่าน ได้ 7.0 มาเชยชมได้สําเร็จ ผมตัดสินใจบิน

ไปเรียนภาษาท่ีออสเตรเลีย เรียนท่ี Institute of Continuing & TESOL Education ซึ่งเป็นสถาบันภาษาของ 

The University of Queensland (ICTE-UQ) เมือง Brisbane หลักสูตร English for Academic Purposes ลงไว้ 

10 สัปดาห์ คิดว่าหมดคอร์สแล้วก็จะสอบ IELTS ให้ผ่านเพ่ือเข้าศึกษาระดับปริญญาโทให้ทันเดือนกรกฎาคม 

แต่ด้วยเหตุจาํเป็นบางอย่าง จึงได้สอบในสัปดาห์ท่ี 7 ของการเรียนระหว่างนัน้ก็เตรียมตัวตามตาํรา ว่าควรจะ

ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียนยังไง แล้วก็ไปสอบสองสัปดาห์ต่อมาถึงวันเปิดซองผลสอบ ปรากฎว่าได้คะแนนดังนี ้

Listening 6.5 Reading 6.0 Writing 6.0 Speaking 6.0  Overall 6.0  Sick รับประทานครับ แทบล้มทัง้ยืนเพราะ

เข้าเรียนเดือนกรกฎาคมไม่ได้ซะแล้ว ทัง้แก๊งค์เลย เพ่ือนๆ ท่ีมาด้วยกันวันนัน้ก็ได้แค่ 6.0 กันเป็นแถว 

เอาล่ะสิ ทาํไงดี!!! มาถงึน่ีแล้ว ห้ามกลับบ้านมือเปล่าเดด็ขาด 

 ผมต้องถอยหลังตัง้หลัก คิดว่าปัญหาเกิดจากตรงไหน Listening ก็น่าจะโอเคแล้ว รวมถึง Speaking 

ด้วยเน่ืองจากสถานการณ์ตอนนัน้ของผมอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีต้องใช้ภาษาอังกฤษทุกวัน ถือว่าได้เปรียบไป

ขัน้หน่ึง ส่วน Reading ก็ฝึกเพิ่มให้มากขึน้ เพราะรู้แล้วว่ายังอ่านไม่เร็วพอ Writing น่าจะเป็นปัญหาหลัก 

ปรึกษาคุณครูท่ีสอนวิชา IELTS Preparation ว่าทํายังไงถึงอ่านได้เร็วและมีความแม่นยํามากกว่านี ้ท่าน

แนะนํามาว่า การสอบ Reading ของ IELTS ไม่จาํเป็นต้องอ่านทุกตัว ให้อ่านแบบกวาดสายตา โดยใช้นิว้มือชี ้

ไปด้วย เป็นการกาํกับสายตาไม่ให้หลงบรรทัด ได้ผลครับ ผมอ่านได้เร็วขึน้และได้ใจความสําคัญมาก เม่ือเอา

มาประกอบกับหลักการทําข้อสอบท่ีเราทราบกันดีอยู่แล้ว ก็คือให้อ่านคําถามก่อน แล้วค่อยไป Scan หา

คาํตอบ ทุกอย่างก็เลยลงตัว ท่ีเหลือก็คือต้องให้เวลาตัวเองหน่อยครับ ฝึกบ่อยๆ จะได้เป็นเร็ว 

 

ขอแนะนําเพิ่มเติมนิดนึง ไหนๆ เราก็ต้องเตรียมตัวสอบ Writing อยู่แล้ว ขณะฝึกอ่านแนะนําให้ศึกษารูป

ประโยค โครงสร้าง คาํศัพท์และสาํนวนไปในตัวด้วยเลย รับรองว่ามีประโยชน์แน่นอนสําหรับ Writing ท่ีเราจะ

ได้เจอครับ ปัญหาเร่ือง Writing* ของผมก็คือ Task 1 เก่ียวข้องกับ Report/Infographic ซึ่งแปลกมาก เพราะ

คนท่ีมาสอบส่วนใหญ่จะมีปัญหากับ Task 2 ซึ่งหัวข้อท่ีให้เขียนมักจะเป็น Argumentative Essay แน่นอนว่า

ยากกว่า ต้องเขียนยาวกว่า และสัดส่วนคะแนนก็มากกว่า วิธีท่ีผมฝึกเขียนก็คือ ข้อสอบเก่าๆ ทัง้หลาย หาได้

จากหนังสือเตรียมตัวสอบท่ัวไปพยายามหาท่ีมีตัวอย่างคําตอบด้วยนะครับ เขียนเองแล้วลองเอามา

เปรียบเทียบกับตัวอย่างคําตอบ ดูวิธีการว่า Grouping Graphic Information ว่าทาํอย่างไร ลองศึกษาวิธีการใช้

คาํศัพท์และสาํนวน ฝึกเขียนตามบ่อยๆ ก็จะช่วยได้ครับ 

 

สาํหรับ Task 2 ...................   สามารถอ่านเพิ่มเตมิได้ท่ี     http://www.pim.ac.th/pages/niti-ielts 

บทความ "พชิิตข้อสอบ IELTS ให้ได้ 7.0!!! เคล็ดลับจากประสบการณ์อาจารย์คณะศิลปศาสตร์
ที่จะทาํให้การสอบ IELTS เป็นเร่ืองง่าย" 
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แต่สิ่งหน่ึงที่หนูได้รับจากกองทุนเพื่อชีวติแห่งการเรียนรู้ หรือ PIM SMART ของสถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน์ (PIM) คือ 
โอกาสทางการศึกษา เพราะทุนทรัพย์ที่ทางกองทุนมอบให้  สามารถช่วยต่อเติมชีวิตของหนู จนทําให้วันนีห้นูเรียนจบ 
และกําลังได้งานดีๆทํา มีรายได้เพียงพอที่จะเลีย้งดูตนเองและครอบครัว” เส่ียวฟาง น.ส.เส่ียวฟาง แซ่หยั่ ง บัณฑิตจาก
คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่กําลังจะเข้ารับปริญญาในปีนี ้เล่าถึงโอกาสทอง
ของชีวิต 
 
กองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้ หรือ PIM SMART เกิดขึน้ด้วยความร่วมมือระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 
ผู้บริหารร้านเซเว่นอีเลฟเว่น กับกลุ่มพันธมิตรคู่ ค้าทางธุรกิจของบริษัท และบุคคลทั่ วไป ที่ มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยกัน
สนับสนุนส่งเสริมเยาวชนไทยให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีระหว่างศึกษา ที่สถาบันการจัดการ
ปัญญาภวิัฒน์  
 
เสี่ยวฟาง เล่าว่า เธอเป็นเด็กที่ไม่ได้รับสัญชาติไทย เน่ืองจากเป็นเด็กดอยจาก จ.เชียงใหม่ และตอนไปแจ้งเกิด พ่อแม่ไม่
มีความรู้ทาํให้ต้องเป็นเด็กไร้สัญชาติ เม่ือเรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เธออยากเรียนหนังสือต่อ แต่ครอบครัวไม่
มีเงนิส่งเสีย อาจารย์ที่ปรึกษาจึงแนะนําให้มาเรียนที่PIM เน่ืองจากเป็นสถาบันฯที่สอนให้เยาวชนเรียนเป็น คิดเป็น ทาํเป็น 
อีกทัง้ยงัมีทุนการศึกษามอบให้ เธอจึงเลือกเรียนที่  PIM สถาบันอุดมศึกษาที่สอนทัง้วิชาความรู้และมอบโอกาสให้เธอได้
ทาํงาน ทาํให้มีรายได้ระหว่างเรียนเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  
 
“หลายครัง้ที่หนูอยากหยุดเรียนเพื่อไปทาํงาน เพราะเหน่ือยจากการทาํงานหลายอย่าง เป็นพนักงานเสิร์ฟ เป็นลูกจ้างดูแล
เอกสารของกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเงินที่ ได้มาก็
นํามาจ่ายเป็นค่าหอพัก ค่ากิน ค่าใช้ แต่ด้วยข้อจํากัดที่ ไม่มีสัญชาติไทย ทําให้หางานทํายาก ไม่สามารถไปทํางานที่ มี
รายได้สูง จนกระทั่งอาจารย์แนะนําให้มาขอทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้ของสถาบันฯทุนให้เปล่า ที่จะ
ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาํวัน ทาํให้ในแต่ละเดือนไม่ต้องกังวลเร่ืองไม่มีเงินค่าที่พัก และยังมีเวลามาทํากิจกรรม 
ทบทวนหนังสือมากขึน้”  
 
เงนิเพียง 3,000 บาท ต่อเดือน หลายคนอาจมองเล็กน้อย แต่เงนิส่วนนีก้ลับมีค่ามหาศาลกับ เสี่ยวฟาง เธอเล่าต่อว่าได้รับ
เงินช่วยเหลือจาก PIM SMART มาตัง้แต่ชัน้ปีที่  2 จนถึงชัน้ปีที่  4 โดยได้รับทุนเดือนละ 3,000 บาท ซึ่งถ้าเดือนไหนเธอ
ทํางานที่สถานประกอบการแห่งหน่ึงที่ให้เบีย้เลีย้ง กองทุนฯจะไม่ได้จ่ายเงินช่วยเหลือให้ เพราะถ้าเธอทํางานจะได้รับ
ค่าตอบแทน มีเงนิมากขึน้และช่วยเหลือตัวเองได้ แต่ถ้าเดือนไหนไม่ได้ทาํงานที่สถานประกอบการที่ให้เบีย้เลีย้ง เธอจะได้
เงนิจากกองทุนฯมาจุนเจือ ซึ่งกองทุนนีไ้ม่ได้ให้เฉพาะเงนิอย่างเดียว แต่ยงัสอนให้รู้จักการอดออม ประหยัด ร่วมวางแผน
ทางการเงนิ รวมถงึทาํให้เธอมีเวลาเรียนหนังสือ และทาํกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆในสถาบันฯได้มากขึน้ 
 
“อยากให้ทุกคนรู้จักเปิดโอกาสให้ตัวเองและอย่าย่อท้อต่ออุปสรรค เพราะชีวิตคนเราล้วนมีอุปสรรคมากน้อยแตกต่างกัน 
เราต้องเข้มแข็งและก้าวผ่านไปให้ได้ PIM เป็นสถาบันฯที่ให้ความรู้ ให้โอกาส เป็นครอบครัวใหญ่ของนักศึกษาที่ช่วยเหลือ
อุปถมัภ์ อุ้มชูชีวิตของเด็กด้อยโอกาส ครอบครัวยากจน ให้มีโอกาส มีที่ยนืในสังคม” 

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่     http://www.m.cp-enews.com/m_cp_csr_view?topic=+609 (เครดิต CP E-News) 

เจาะชีวิต “เส่ียวฟาง”  
เดก็ดอยไร้สัญชาต ิไร้เงนิ กค็ว้าปริญญาได้ 

“อนาคตเป็นสิ่งท่ีต้องสร้าง เพราะคนเราเลือกเกิด

ไม่ได้ แต่หากเราเรียนรู้ท่ีจะสร้างโอกาสให้แก่ตัวเอง 

ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ความฝันอนาคตท่ีดีงามของเรา

ก็อยู่ไม่ไกล หนูเป็นเดก็คนหน่ึงท่ีไม่ได้โชคดี มีทุน

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

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

ตดิตามข่าวสาร ...  
คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภวัิฒน์ 

E-mail : liberal_arts@pim.ac.th 

Telephone : 02-832-0344 

สัปดาห วัน/เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

1 วันศุกรท่ี 03/07/58 15.30-17.00 LA STAR Orientation 4-0506 

2 วันศุกรท่ี 10/07/58 15.30-17.00 
Team Building วิทยากรโดย คุณนิกร สังขศิริ  

นักวิชาการการศึกษาปฏิบัตการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
4-0506 

3 วันศุกรท่ี 17/07/58 15.30-17.00 ศิลปะการตัดกระดาษจีน 4-0506 

4 วันศุกรท่ี 24/07/58 15.30-17.30 Personal Branding 4-0506 

5 วันศุกรท่ี 07/08/58 15.30-17.00 ศิลปะการหอผาญี่ปุน Furoshiki 4-0506 

6 วันศุกรท่ี 14/08/58 15.30-17.00 Conclusion 4-0506 

ปฏิทินกิจกรรม LA STAR  

เจาะลึก  
"ภาษาเปดประตูสูความสําเร็จ" 
คณะศิลปศาสตร PIM  
คลิกเลย 
http://issuu.com/pim-
publication/docs/pim_ 
magazine_31 
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