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คิดเป็น

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส59) สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
เข้าร่วมงานเสวนาพิเศษ Knowledge Sharing 

ภายใตโ้ครงการปัญญาพารวย ในหัวข้อ 
“ยินตัน” ทูตสุขภาพ – ต านาน 126 ปี

เจาะลึกความส าเร็จด้าน Business Life Cycle , Technology , Distribution Channels เป็นต้น
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ Convention Hall 4 ชั้น 3 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1(รหัส59) สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เข้าร่วม งานนิทรรศการและสัมมนา 
“ไทย-จีน ๔ ทศวรรษ ความสัมพันธ์ จากการค้าและวัฒนธรรมสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรม”
เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP ALL Academy 
จัดโดย ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน์
ร่วมกับ ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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โดยได้รับเกียรติจาก คุณอัญชลี พงษ์ยิ้ม [Shopper Insight Manager บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จ ากัด] 
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559

คิดเป็น
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย

พิเศษเสริมหลักสูตรหัวข้อ 
"Shopper's Path to Purchase" ยิ่งเข้าใจ Shopper 

มากเท่าไร โอกาสการขายยิ่งมากเท่านั้น

ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ (ภาษาจีน) 
หัวข้อ “การเผยแพร่ศาสนาของชาวจีนโพ้นทะเลกับเครือข่ายทางสังคมของชาวจีน: 

กรณีศึกษาสมาคมเต็กกา่แห่งประเทศไทย” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เฉิน จ่ิงซี 
（陈景熙副教授） จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน 

กิจกรรมนี้จัดโดย "โครงการปริญญาโทวัฒนธรรมจีนศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์จีนศึกษาและศูนย์การเรียนรู้

จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร“์
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559

ณ ห้อง LA301 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
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ท ำงำนเป็น

ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์
ได้รับการคัดเลือกให้ปฏบิัติหน้าทีเ่ป็นทีมงานลา่ม/เจ้าหน้าที่ประสานงานประจ าบูธ

"การท่องเที่ยวไต้หวัน"(臺灣觀光局) และผู้ประกอบการไต้หวัน 
ในงานแถลงข่าวการส่งเสริมการท่องเที่ยวไต้หวัน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี

ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 12 คน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกับส านักวิจัยและ
พัฒนาการตลาด บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 

เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นลา่มภาษาจีนในการเกบ็ข้อมูล (สัมภาษณ์) นักท่องเที่ยวชาวจีนตามร้าน 7-Eleven
ในการท า"แบบส ารวจการใช้ QR code ของนักท่องเที่ยวชาวจีนในร้าน 7-Eleven"
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ใชชี้วิตเป็น

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
เข้าร่วมโครงการ Career Development หัวข้อ "มารยาทไทย" 

โดย ดร.ศิรินันท์ กฤษณจินดา และอาจารย์อุมาพร ใยถาวร
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 15.30 - 18.30 น. 

ณ ห้อง 4-0407 ชั้น 4 อาคาร CP All Academy

นักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ 
เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษการใช้ชีวิตในร้ัว CEB “Your Life in CEB Program” (GEN 2)
เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 - 17.00 น. ณ 4-0407 ชั้น 4 อาคาร CP ALL Academy
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ใชชี้วิตเป็น

โครงการ Kansai Triangle Program 2016 
ณ มหาวิทยาลัยคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น 
ระหว่ า ง วั นที่  26  มิ ถุ นายน  - 9  กรกฎาคม  2559
นักศึกษาจ านวน 10 คน จากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และนักศึกษา
จากสาขาการจัดการธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเชิง
วิชาการ การน าเสนอการวิจัย Project Based Learning โดยได้ศึกษา
ดูงาน ณ โรงแรม Swiss Hotel Nankai Osaka และ Ritz Carlton 
Osaka เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเก็บข้อมูลวิจัยต่อไป จากนั้น 
นักศึกษาได้แบ่งกลุ่ม ประกอบไปด้วยนักศึกษา 4 สัญชาติ ได้แก่ 
อเมริกา ไทย ไต้หวัน ญี่ปุ่น เ พ่ือเก็บข้อมูลตามโจทย์ที่ ได้รับ : 
Hospitality for Foreign Visitors to Japan and Suggestions for 
Future Hospitality
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ใชชี้วิตเป็น

โดยนักศึกษาได้ เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ณ สถานที่ส าคัญในแถบโอซาก้า เช่น 
Expo city, Dotonbori, Kyoto และ Kanji museum เมื่อได้ข้อมูลมาอย่าง
ครบถ้วนแล้ว นักศึกษาได้รวบรวม และอภิปรายกันในกลุ่มกับเพื่อนชาวต่างชาติ 
จากนั้นน าข้อมูลมาน าเสนอในวันสุดท้ายของโครงการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิมาให้
ค าแนะน าอย่างมืออาชีพ ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
ธุรกิจที่เป็นตัวแทนกลุ่มได้ที่ 1 ของการน าเสนออีกด้วย
-- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -
นอกจากนี้นักศึกษายังได้ศึกษาภาษา และวัฒนธรรมญี่ปุ่น เช่น การจัดดอกไม้
แบบญี่ปุ่น (อิเคบานะ), ตีกลองญี่ปุ่น, พับกระดาษโอริกามิ, ทดลองใส่ชุดกิโมโน 
ยูกาตะ, เรียนเต้น Awa dance และทัศนศึกษารอบเมืองเกียวโตอีกด้วย
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เดน่ภำษำ

กิจกรรมปรับพ้ืนฐานภาษาจีน 
นักศึกษาใหม่ (รหัส 59)

เมื่อวันอังคารที่ 7 และพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 
09.00 – 15.30 น.

ณ ห้อง 4-0403/4-0404/4-0405
อาคาร CP ALL ACADEMY

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (GEN 2 รหัส 59) 
สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC

เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 255 เวลา 9.00 - 12.00 น. 
และ Training SPEEX Program

เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

4-1208 (Lab 5) – 4-1209 (Lab 4)
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A Warm Welcome to 

Our New Students 
Faculty of Liberal Arts 

2016 Academic Year 
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ศูนย์อารยปัญญา คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับชุมชมเกาะเกร็ดจัดโครงการ

“กิจกรรมสร้างอาชีพด้วยภาษากับปัญญาภิวัฒน์ คุยภาษาค้าขายสไตล์ฝรั่ง”
ภายใต้โครงการมรดกที่มีชีวิตของปากเกร็ด 2

เมื่อวันที่ 1 และ 2 มิถุนายน 2559 ณ ลานวัฒนธรรม วัดไผ่ล้อม ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

LA-Networks/Academic Services
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ศูนย์อารยปัญญา ร่วมกับ นักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
จัดกิจกรรมสอนภาษาจีนแกชุ่มชน (พ่อค้าแม่ค้าชาวเกาะเกร็ด) 
“สร้างอาชีพด้วยภาษากับปัญญาภิวัฒน์ คุยภาษาค้าขายสไตล์จีน” 
ภายใต้โครงการมรดกที่มชีีวิตของปากเกร็ด 2 ณ ศาลาการเปรียญ วัดเสาธงทอง 
ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 21 และ 23 มิถุนายน 2559
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ศูนย์อารยปัญญา คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล 
ปราชญช์ุมชนนนทบุรี "ด้านร ามอญ" ประจ าปีการศึกษา 2558
ให้แก่คุณครูสุพัตรา กรอบบาง หรือครูน้อง ผู้เช่ียวชาญการร ามอญ เกาะเกร็ด 12 ภาษา 
ผูอุ้ทิศตนอนุรักษ์ศิลปะอันเปี่ยมด้วยคุณค่าและความงามให้คงด ารงอยู่สืบไป
เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 จัดโดยส านักสง่เสริมศิลปะวัฒนธรรม@PIM

เพื่อหารือถึงแนวทางการส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ซึ่งในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม จะมี
นักศึกษา Fo Guang University เดินทางมาแลกเปลี่ยนที่คณะศิลปศาสตร์ และจะมีโครงการส่งนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจไปแลกเปลี่ยนฝึกปฏิบัติงานที่ Fo Guang University ในช่วงเดือนกันยนยน 2559

คณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
คณะศิลปศาสตร์ ต้อนรับ 
Prof. Chen Shangmao (陳尚懋) 
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารกิจการ
สาธารณะ (Public Affairs) 
คณะสังคมศาสตร์และการจัดการ
Fo Guang University (佛光大學, FGU)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559
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[มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรชั้นน าด้าน"ภาษาจีนธุรกิจ"]
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดการประชุมปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ) ปี 2560 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 รศ.ดร. ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ (อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ) 
 ดร. กัญจน์นิตา สุเชว์อินทร์ (คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน / รองผู้อ านวยการสถาบันจีน-ไทย มหาวิทยาลัยรังสิต)
ตัวแทนสถานประกอบการ
 คุณณัฐรภา เหนะ ( Manager OEM Section, Uni-President (Thailand) Limited) 
 คุณประภัสสร สุภาพ (Assistant Vice President, Organization Development and Communication 

Division, Haier Thailand)
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ให้ค าแนะน า และพิจารณาจัดท าหลักสูตรร่วมกัน เพื่อพัฒนาหลักสูตร"จีนธุรกิจ"ใหม่ที่มี
ความเข้มข้นทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติสอดคล้องกับตลาดแรงงานในยุคปัจจุบันต่อไป

ตัวแทนคณาจารย์
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจประชุมหารือ

ร่วมกับ 
บริษัท อาท เคมิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด 
ซึ่งเป็นผู้ผลิต น าเข้า และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ก าจัดยุงและแมลง ภายใต้ยี่ห้อ "อาท" และ

น้ าหอมปรับอากาศ "เดลี่เฟรช" เพื่อท า
ความร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกปฎิบัติงานใน

อนาคตต่อไป
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เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559
คณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ต้อนรับคุณ Michael Fu (傅國彰) 

ผู้บริหาร Future Career Professional Publisher 
เพ่ือหารือถึงแนวทางการจัดกิจกรรมสมัมนาวิชาการนานาชาติด้านการเรียนการสอนภาษาจีนกับ

คณะศิลปศาสตร์ โดยคาดว่าจะเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญด้านการเรียนการสอนจากต่างประเทศทั้งจีน 
และไต้หวันมาแบ่งปันประสบการณ์ ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2559 

อาจารย์อนุช สุทธิธนกูล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ 
ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสนิกจิกรรมประกวดแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนรอบคัดเลอืก

จัดโดยศูนยเ์ครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน จ.นครสวรรค์ และโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 42 งานเเข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับชาติ 

คร้ังที่ 9 ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559



Faculty of Liberal Arts

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

Hashtag : #TeamPIMLA

คลิกดาวโหลดเพ่ืออ่านเพ่ิมเติมได้ที่ ...... 
http://la.pim.ac.th/pages/latalk

บทความตามรอย เจแปน

LA-Informations
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