
ขอแสดงความยินดีกับ
“ทีมมาลัย”

จากคณะศิลปศาสตร์ และ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

ได้รับรางวัลที่ 2 Special Prize: 
Jeollabuk-do Governor Award

เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งขันในโครงการ 
2017 Asian Students’ Venture Forum 
ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โครงการนี้จัดขึ้นโดย 
Minister of Trade, Industry & Energy, 

Small and Medium Business 
Administration, Korea Institute of 

Startup & Entrepreneurship 
Development and KT&G.
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PIM Innovation Contest 2016

ตัวเเทนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์จาก 3 สาขาวิชา (สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ และ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ได้เข้าร่วมการเเข่งขัน PIM Innovation Contest 2016 
รอบน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 
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Kobe International University

Road Show สถานประกอบการ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เข้ารับฟัง Road Show โครงการ Collaborative Programs ซึ่งเป็น
โครงการที่เนน้การเรียนภาษาญี่ปุน่จากเจ้าของภาษา พร้อมการฝึกปฏบิัติงาน ณ Kobe International
University ประเทศญี่ปุน่ เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยวิทยากร อาจารย์ Kyoko Uozumi (Director,
International Center) และ คุณ Tetsuya Kobayashi (President's Office Managing Director)
ตัวแทนจาก K o b e I n t e r n a t i o n a l U n i v e r s i t y เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 2 มีนาคม 2560

บริษัท ซี.พี. อินเตอร์ เทรด จ ากัด กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี (SSUP GROUP) จ ากัด 
และบริษัทเอลก้า (ประเทศไทย) จ ากัด 

นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เข้ารับฟัง Road Show จากบริษัท ซี.พี. อินเตอร์ เทรด จ ากัด 
กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี (SSUP GROUP) จ ากัด และบริษัทเอลก้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560
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หัวข้อ "การวางแผนชีวิต : Life Map ทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กรญี่ปุ่นต้องการ"

โครงการ Career Development

นักศึกษาช้ันปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เข้าฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “การวางแผนชีวิต 
: Life Map ทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กรญี่ปุ่นตอ้งการ” โดยวิทยากร  คุณ Hayato Mori (Managing 

Director) และ คุณ Yoshiko Nakahara (General Manager) บริษัท Will 9 Recruitment 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560

บริษัท ทรู ทัช จ ากัด

นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ เข้ารับฟังบรรยายพิเศษ 
หัวข้อ “ท าอย่างไรให้เป็น Call Center อย่างมืออาชีพ” โดยวิทยากร คุณนิชชานันท์ ปัญญตา 
บริษัท ทรูทัช จ ากัด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560

Road Show สถานประกอบการ



March 2017 Page … 4

LA-Studentsท างานเป็น
โครงการ Career Development

หัวข้อ "การเสริมสร้างบุคลิกภาพ" 

นักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เข้าฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การเสริมสร้างบุคลิกภาพ" 
โดยวิทยากร คุณพิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560

หัวข้อ “Personal Branding”

นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ เข้าฟังบรรยายพิเศษ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Personal Branding” โดยวิทยากร  คุณนนทพงศ์ อิศรภักดี

ต าแหน่ง Deputy Managing Director บริษัท เวลธ์ มี อัพ จ ากัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560

หัวข้อ “วัฒนธรรมข้ามชาติ”

นักศึกษาช้ันปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เข้าฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “วัฒนธรรมข้ามชาติ” 
โดยวิทยากร คุณพณภณ เพชรดารา Assistant Vice President of KYCS, The Hongkong and 

Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560
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นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

ตรวจเยี่ยมนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงาน

สถานประกอบการ
 นิตยสารวิช่ันไทย 
 บริษัททอมสันรอยเตอร์ 
 บริษัทไทยยินตัน
 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือแมริออท
 บริษัท เจมส์แกลลอรี่อินเตอร์เนช่ันแนลแมนูแฟคเจอเรอร์ จ ากัด
 บริษัท สยามเจมส์ กรุ๊ป จ ากัด
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นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

ตรวจเยี่ยมนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงาน

สถานประกอบการ
 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือแมริออท
 บริษัท ทรู ทัช จ ากัด
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นักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ

ตรวจเยี่ยมนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงาน

สถานประกอบการ
 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)
 บริษัท ทรู ทัช จ ากัด
 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือแมริออท
 Stenden Thailand
 Jewelry Trade Center
 บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด
 Hthai (Thailand) Co.,Ltd
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นักศึกษาชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

รายงานผลปฏิบัติงาน
ร้านสะดวกซื้อ 7-11 และน าเสนอนวัตกรรม

การประยุกต์ใช้กับร้านสะดวกซื้อ 7-11 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560

น าเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน

นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ รายงานผลปฏิบัติงาน สถานประกอบการ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560
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นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ รายงานผลปฏิบัติงาน สถานประกอบการ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560

น าเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน

แนะแนวอาชีพ โดย คุณมานะ อมตานนท์ (บริษัท CP All จ ากัด มหาชน)

แนะแนวอาชีพ 

นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เข้ารับฟังบรรยายพิเศษการแนะแนวและแบ่งบันประสบการณ์
การท างานในบริษัทญี่ปุ่นและต าแหน่งงานที่น่าสนใจ เพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพการท างานหลากหลายรูปแบบ 
ก่อนออกไปท างานจริง โดยวิทยากร คุณมานะ อมตานนท์ General Manager International Business 
Networking Management บริษัท CP All จ ากัด มหาชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 
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การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนสริินธรครั้งที่ 9

นางสาวกานต์สินี รอดเลี้ยง และ นางสาวสุวนันท์ ยอดมหาวรรณ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เข้าร่วมการประกวด
สุนทรพจน์ภาษาจีนสิรินธรครั้งที่  9 ณ คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดยสมาคมขงจ่ือเเห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560

โครงการบรรยายเสริมหลักสตูร หัวข้อ “ล่ามภาษาญี่ปุ่นในปัจจุบัน”

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เข้ารับฟังบรรยายพิเศษโครงการบรรยายเสริมหลักสตูร 
หัวข้อ “ล่ามภาษาญี่ปุ่นในปัจจุบัน” ซึ่งเป็นสว่นหนึง่ของรายวิชา JPN 4309 วิชาภาษาญี่ปุ่นส าหรับงานลา่ม 
โดยวิทยากร อาจารย์บุญชู ตันติรัตนสุนทร ล่ามดีเด่น ด้านภาษาญี่ปุ่น คนแรกของประเทศไทย จากสมาคม

นักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560
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ขอแสดงความยินดีกับ “ทีมมาลัย” 
จากคณะศิลปศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

กับชัยชนะได้รับรางวัลที่ 2 Special Prize: Jeollabuk-do Governor Award 
จากผู้บริหารระดับสูงในรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีใต้
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(1st) Platinum Prize : The Korea Economic Daily President Award, $2,000, plaque 
“Singapore Team”
(2nd) Special Prize : Jeollabuk-do Governor Award, Gifts “Thailand Team 2 (Mailai)”
(3rd) Gold Prize : Korea Institute of Startup and Entrepreneurship Development 
President Award, $1,500 “Indonesia Team”
(4th) Silver Prize : Namwon Mayor Award, Gifts “Taiwan Team”
(5th) Silver Prize : The Korea Economic Daily President Award, $1,000 “Thailand Team 1”
(6th) Bronze : Korea Institute of Startup and Entrepreneurship Development President 
Award, $500 “Philippines Team”
* Because of korea election law, Special Prize(Jeollabuk-do Governor Award) and Silver 
Prize(Namwon Mayor Award) can not afford prize money,
but these awarders are top officials in the korea government. So they are also very 
meaningful awrads. 

ที่มา : ผู้ประสานงาน ASVF 2017

List of awards: -
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ได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ในระดับเหรียญเงินจาก Certiport ในการแข่ง Microsoft Office Specialist 
Thailand Competition 2017 (MOS Olympic ครั้งที่ 15) ประเภทการแข่งขันโปรแกรม 

Microsoft Word 2016 ด้วยคะแนน 792/1000 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฎฐธิดา มงคลทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเปิดฉากปัญญา ท้าเซียนโกะ “โกะค้าปลีกสัมพันธ์ 2017” 
หมากล้อมประเภท Low Kyu เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2560 จัดโดยชมรมหมากล้อม PIM

ขอแสดงความยินดีกับ นายชนพัฒน์ อภิชาติเกรียงไกร นักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 



ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการฝึกประสบการณ์สอนชาวจีน 
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สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการฝึกประสบการณ์สอน ซึ่งได้มีการอ าลา
และขอบคุณคณาจารย์จากโรงเรียนเครือข่าย ดังต่อไปนี้
1. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี
2. โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”
3. โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ปทุมธานี
4. โรงเรียนบัวแก้วเกษร
5. โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
6. โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี
7. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

โครงการหลักสูตรร่วม 1+1+2 รุ่นที่ 5 

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจโครงการหลกัสตูรร่วม 1+1+2 รุ่นที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีชาวไทย
ในมหานครฉงชิ่ง ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับเกียรติจาก

คุณพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีเปิดกีฬาสี และคุณปณต เกียรติก้อง กงศุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู มอบของรางวัล

ให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560



Chuo Global Internship 2017
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สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ กับ มหาวิทยาลัย Chuo คณะบริหารธุรกิจ ใน
โครงการ PIM - CHUO Global Internship เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เพื่อส่งนักศึกษาไปเรียนรู้
วัฒนธรรมการท างานแบบญี่ปุ่นระยะสั้น ที่มหาวิทยาลัย Chuo และฝึกงานกับบริษัทในเครือเป็นเวลา 
2 สัปดาห์ (25 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2560) 

บริการวิชาการ

อาจารย์โอฬาร สุมนานุสรณ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ 
หัวข้อ “ระบบการเมืองและเศรษฐกิจของไต้หวัน” ให้แก่นักเรียนต่างชาติที่เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาจีน 

(海外華裔青年語文研習班) จ านวน 120 คน ณ National Taiwan Normal University 
(國立台灣師範大學) จัดโดย Overseas Community Affairs Council (中華民國僑務委員會)



กิจกรรม English Camp
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หัวหน้าสาขาวิชาฯ คณาจารย์ และ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
ร่วมจัดกิจกรรม English Camp ภายใต้โครงการพี่เลี้ยงโรงเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
จ านวน 160 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) 
นครปากเกร็ด 1 โดยกิจกรรมครั้งนี้ สร้างฐานกิจกรรมสถานการณ์จ าลอง ที่เสริมสร้างความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ า ในสถานการณ์ที่พบเจอนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สามารถ
ตอบค าถาม และแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว และเส้นทางการเดินทาง หรือสามารถช่วยผู้ปกครองเรียนรู้      
ซื้อขายสินค้าของดี นครปากเกร็ดได้



คอร์สเรียนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น ส าหรับบุคลากร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สอนโดย อาจารย์จิดาภัส ศรีสันต์ (อ.บี) อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์
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โครงการศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือสืบสานมรดกรัตนโกสินทร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 1

ศูนย์อารยปัญญาร่วมกับส านกัทรัพยากรมนุษย์ น าคณาจารย์และบุคลากร สถาบันการจัดการปญัญาภิวฒัน์
จ านวน 20 ท่าน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา ศึกษาประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของพุทธศาสนาใน
รูปแบบ 4D ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร และศึกษากบัวิถีไทยและประวัติ พระราชกรณียกิจ
พระมหากษัตริย์ไทยตั้งแตร่ัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 9 ณ นิทรรศน์รัตนโกสนิทร์



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


