
May 2017

LA 
Academic Services



LA-Studentsคิดเป็น

May 2017 Page … 1

บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จ ากัด

โครงการศึกษาดูงาน

นักศึกษาช้ันปีที่ 3 (รหัส 58) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ศึกษาดูงานโรงงาน บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย)
จ ากัด โดยอาจารย์ผู้สอน อาจารย์อรุณรุ่ง สุทธาสา (รายวิชา JPN3215 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับ 
ภาคอุตสาหกรรม) เป็นตัวแทนน านักศึกษาเยี่ยมชม เมี่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560

โรงเเรมเบส เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ (Best Western PLUS Wanda Grand Hotel)

นักศึกษาช้ันปีที่ 3 (รหัส 58) สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ศึกษาดูงาน ณ โรงเเรมเบส เวสเทิร์น พลัส แวนดา 
แกรนด์ (Best Western Plus Wanda Grand Hotel) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560

โรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ สถาบันไอทิม
คณาจารย์ และ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 58) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ศึกษาดูงาน
และอบรมเร่ือง มารยาทและวิธีการรับประทานอาหารแบบตะวันตก (European Food Table Manners) 
ณ ห้องบอลล์รูม โรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ สถาบันไอทิม
เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560
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LA-Studentsท างานเป็น

Thai Smile Airways (ไทยสมายล์แอร์เวย์)

Road Show สถานประกอบการ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 58) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ เข้ารับฟังบรรยายพิเศษ
หัวข้อ "Thai Smile Roadshow" โดยวิทยากร คุณณัฏฐ์ เจียมสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่อาวุโส
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทไทยสมายล์แอรเ์วย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560

Hilton Thailand

นักศึกษาช้ันปีที่ 2 (รหัส 58) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ เข้ารับฟังบรรยายพิเศษ 
หัวข้อ “Hilton Thailand Road Show” เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560
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หัวข้อ “ความส าคัญของบุคลิกภาพกับการท างาน”

โครงการ Career Development

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 (รหัส 57) เข้ารับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ความส าคัญของ
บุคลิกภาพกับการท างาน” โดยวิทยากร คุณพิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข ผู้มากประสบการณ์ด้าน 
Personality Development & Makeup Training เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560
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LA-Studentsท างานเป็น
ตรวจเยี่ยมนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงาน

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

สถานประกอบการ
 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือแมริออท
 บริษัท ทรู ทัช จ ากัด
 ส านักวิเทศสัมพันธ์                      
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LA-Studentsท างานเป็น
ตรวจเยี่ยมนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงาน

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

ลงฝึกปฏิบัติงานร้าน 7-11
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LA-Studentsท างานเป็น
ตรวจเยี่ยมนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงาน

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

สถานประกอบการ
 บริษัท สยามเจมส์ กรุ๊ป จ ากัด
 บริษัท เจมส์ แกลอรี่ กรุ๊ป จ ากัด
 สถาบันพัฒนาผู้น า เครือเจริญโภคภัณฑ์ – เขาใหญ่
 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือแมริออท
 Shambala Nursery และโรงเรียนอนุบาลกลมเกลียว
 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน)



May 2017 Page … 7

LA-Studentsท างานเป็น
ตรวจเยี่ยมนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงาน

นักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ

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
 PIM Smart
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นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 59 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560

น าเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 58 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 58 และ ชั้นปีท่ี 3 รหัส 57 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 18 พฤษภาคม 2560

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 59 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560
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ค ำชื่นชม

นางสาวพรพรรณ แซ่ย่าง (แตงกวา) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 58) สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
Courtyard by Marriott Bangkok 
(Food and Beverage Department)
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LA-Studentsท างานเป็น

ค ำชื่นชม

นางสาวศศิธร ทวีกุล (แตงกวา)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 59) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
Courtyard by Marriott Bangkok (In the Executive Lounge)
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LA-Studentsท างานเป็น

ค ำชื่นชม
นายกิตตทิัต วงษ์พวง (ก๊อตจิ)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 59) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
H&M Thailand
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LA-Studentsท างานเป็น

ค ำชื่นชม

นางสาวธมนวรรณ แก้วระยับ (หมี่หยก)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 59) 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
JW Marriott Khao Lak Resort and Spa
(Food and Beverage department at 
Waterfront Restaurant)



ค ำชื่นชม

May 2017 Page … 13

LA-Studentsท างานเป็น

นางสาวลลิตา เดชบ ารุง (จูน)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 59) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
Courtyard by Marriott Bangkok
(Food and Beverage department at MOMO cafe)
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อบรมหัวข้อ “การใช้สมาร์ทโฟน ไม่ยากอย่างที่คิด”

นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 (รหัส 59) และ ชั้นปีท่ี 2 (รหัส 58) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ร่วมกับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหัวข้อ “การใช้สมาร์ทโฟน ไม่ยากอย่างท่ีคิด” ส าหรับผู้สูงอายุ 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560

ค่ายภาษาจีน ภายใต้โครงการพี่เลี้ยงโรงเรียน : โรงเรียนบัวแก้วเกษร

คณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ จัดค่ายภาษาจีน ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 4- 6 จ านวน 72 คน 
โรงเรียนบัวแก้วเกษร เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 25 พฤษภาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้
ภาษาจีนในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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บรรยายหัวข้อ “ภาพรวมระบบการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย”

อาจารย์โอฬาร สุมนานุสรณ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ 
“ภาพรวมระบบการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย” ให้กับหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ชาวไต้หวันของ
กระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน ซึ่งก าลังเดินทางมาปฏิบัติงานในประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา 2560 
ณ ศูนย์ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ National Cheng Kung University (國立成功大學, NCKU)

บรรยายหลักสูตร Global Politics and Economics

อาจารย์โอฬาร สุมนานุสรณ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายให้กับ 
นักศึกษาหลักสูตร Global Politics and Economics, Tamkang University Lanyang Campus 



LA-Networks/Academic Services

May 2017 Page … 16

อบรมคอร์ส Presentation ภาษาอังกฤษ

ศูนย์อารยปัญญา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมคอร์ส Presentation ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 
คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 11 พฤษภาคม 2560

งานเสวนานุ่งผ้าไทยสไตลโ์มเดิร์น

ศูนย์อารยปัญญา จัดกิจกรรมงานเสวนานุ่งผ้าไทยสไตล์โมเดิร์น ภายใต้โครงการสร้างสรรค์ไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์ความเป็นไทย โดยได้รับเกียรติจาก คุณจอมรัศมิ์ นมัส
ศิลา คุณติณวิษณุ์ อินทรานุรักษ์ (ส านักกิจการนักศึกษา) และคุณณัฐธยาน์ ทรัพย์วิมล คุณวีราณัฐ โควินทะสุด 
และคุณภูริภัทร นวลสะอาด (นางแบบ) เมื่อวันอังคารท่ี 23 พฤษภาคม 2560
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โครงการศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือสืบสานมรดกรัตนโกสินทร์
ประจ าปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 2 

ศูนย์อารยปัญญา ร่วมกับส านักทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม 
เพื่อสืบสานมรดกรัตนโกสินทร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 รุ่นท่ี 2 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี  
เมื่อวันพุธท่ี 24 พฤษภาคม 2560

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "Super Service : Complaint Handling"

ศูนย์อารยปัญญา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "Super Service : Complaint Handling" 
ส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน Call center จาก True Touch จ านวน 20 คน

ทดสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปทีี่ 6 

ศูนย์อารยปัญญา ทดสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีท่ี 6 โรงเรียนวัดกู้ 
(นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด 3 เมื่อวันพุธท่ี 31 พฤษภาคม 2560
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BNH Hospital

หัวหน้าสาขาวิชาฯ คณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ และศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนา
อาชีพนักศึกษา เข้าหารือด้านการส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ ณ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช 
เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560

บริษัท JTB 

คณาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ร่วมประชุมความร่วมมือกับบริษัท JTB เพื่อหารือด้านการส่งนักศึกษา
ฝึกปฏิบัติงานในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560
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โครงการฝึกประสบการณ์สอนนกัศึกษาชาวจีน รุ่นที่ 7.1

คณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการฝึกประสบการณ์สอนนักศึกษา
ชาวจีน รุ่นที่ 7.1 เมื่อวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่างสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กับมหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University : SWU)
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและตอบสนองความต้องการของสังคมที่มีต่อบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญภาษาจีน อีกทั้ง
ยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งในประเทศและจีนอีกด้วย



May 2017 Page … 20

LA - ส่องปัญญา

ที่มาหนังสือ : เรื่องเล่าของพ่อ 



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 : 02-855-0344

Hashtag : #TeamPIMLA


