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LA-Studentsคิดเป็น

อาจารย์ศิรัถยา อิศรภักดี (อาจารย์พิเศษ) น านักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
ศึกษาดูงานที่ INVESTORY (Investment Discovery Museum) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา BE58203 เศรษฐศาสตร์ การเงิน และการบัญชี 

ศึกษาดูงาน INVESTORY (Investment Discovery Museum) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ
ศึกษาดูงาน หัวข้อ “Western Table Manner” 

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม Courtyard by Marriott Bangkok

ศึกษาดูงาน หัวข้อ “Western Table Manner”
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LA-Studentsคิดเป็น

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ฟังบรรยายรายวิชา BE58102 
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม หัวข้อ “Cultural Diversity Encounters: From An Expert's Lifetime Experience”

วิทยากรโดย  อาจารย์วีรยุทธ พจน์เสถียรกุล เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2561

บรรยายเสริมหลักสูตรรายวิชา BE58102 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ
เข้าอบรมการประเมินคุณภาพการศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561

อบรมประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2560
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LA-Studentsคิดเป็น

วิทยากรโดย คุณศุภฤกษ์ อาจราชกิจ General Manager (บจก. ทเวนตี้โฟร์ ช้อปป้ิง) เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561

นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ร่วมฟังสัมมนาพิเศษ หัวข้อ “ธุรกิจก้าวไกลด้วยวิจัย 
(Research Make Your Business Run)” จัดโดยหลักสูตร MBA สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

เป็นส่วนหนึ่งในโครงการบรรยายเสริมหลักสูตร รายวิชา CEB3301 สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจการค้าสมัยใหม่

วิทยากรโดย คุณสมยศ เชาวลิต กรรมการผู้จัดการ บจก. J.I.B. Computer Group เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561

วิทยากรโดย คุณ ณ กาฬ เลาหวิไลย (บรรณาธิการบริหาร กลุ่ม Post) เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561
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LA-Studentsคิดเป็น

หัวข้อ “เช็คลิสต์ว่าที่บัณฑิตใหม่: เตรียมตัวอย่างไรก่อนจบการศึกษา”

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ฟังบรรยายในรายวิชา สัมมนาญี่ปุ่นธุรกิจ
หัวข้อ “POP CULTURE” วิทยากรโดย  อาจารย์มานิตา จันทร์ช่วงโชติ 

อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส านักการศึกษาทั่วไป สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561

บรรยายเสริมหลักสูตรรายวิชา สัมมนาญี่ปุ่นธุรกิจ
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นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ
เข้าอบรมบรรยายหัวข้อ “เช็คลิสต์ว่าที่บัณฑิตใหม่: เตรียมตัวอย่างไรก่อนจบการศึกษา” วิทยากรโดย คุณวิรุลย์ ชัยเกษม 

(ผู้จัดการฝ่าย ส านักส่งเสริมวิชาการ) เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561



ท ำงำนเป็น LA-Students

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (BC)

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ฟังบรรยายหัวข้อ “ภาวะผู้น าเพื่อการท างานอย่างมีความสุข” 
วิทยากรโดย ผศ.สาคร สมเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561

โครงการ Career Development หัวข้อ “ภาวะผู้น าเพ่ือการท างานอย่างมีความสุข”

นางสาวเเคทรียา เเก้วเงิน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ได้รับคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่

ล่ามจีน-ไทย ไทย-จีน ประจ าบูธประชาสัมพันธ์
กรมการค้าต่างประเทศ งานแสดงสินค้าอาหาร 2561 

(THAIFEX-World of Food Asia 2018) 
ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ปฏิบัติหน้าที่ล่ามจีน ประจ าบูธประชาสัมพันธ์กรมการค้าต่างประเทศ (THAIFEX-World of Food Asia 2018)
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ท ำงำนเป็น LA-Students

งานส่งเสริมการท่องเที่ยวไตห้วัน และงานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก (TITF) ครั้งที่ 23

ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นทีมงานล่าม/เจ้าหน้าที่ประสานงานประจ าบูธ
ให้กับ “ส านักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน” (Taiwan Tourism Bureau, 臺灣觀光局) ในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวไต้หวัน 

เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ 
และงานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก (TITF) ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ค าชื่นชมและเสียงสะท้อนจากสถานประกอบการ
นางสาววชิรญาณ์ แก้วเอก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ฝึกปฏิบัติงานโรงแรม 

Marriott Resort Hua Hin ได้รับค าชื่นชมจากลูกค้า ที่เข้ามาใช้บริการระหว่างนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน
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ท ำงำนเป็น LA-Students

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (BJ)

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ฟังบรรยายหัวข้อ “การเขียนอีเมลเชิงธุรกิจ” 
วิทยากรโดย คุณอัจฉราพร มีอาสา และคุณดอลลี่ คาเดย์ ฟูปิง จากศูนย์อารยปัญญา คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันพุธท่ี 11 กรกฎาคม 2561

โครงการ Career Development หัวข้อ “การเขียนอีเมลเชงิธุรกจิ”

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ฟังบรรยายหัวข้อ “ส าเร็จไวในบริษัทญี่ปุ่น” 
วิทยากรโดย คุณพิชชารัศมิ์ พจน์เสถียรกุล ผู้เขียนหนังสือ “กัมบัตเตะเนะ! เพราะความส าเร็จไมม่ีทางลัด” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561

โครงการ Career Development หัวข้อ “ส าเร็จไวในบริษัทญ่ีปุ่น”

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ สอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกเข้าฝึกปฏิบัติงาน 
เป็นระยะเวลา 3 เดือน จากสหกรณ์การเกษตร จ.ชิสุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 

สอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกเขา้ฝกึปฏิบัติงาน 
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ท ำงำนเป็น LA-Students

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (CEB)

นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 และ 3 ฟังบรรยายหัวข้อ “Roadshow : A-List” 
วิทยากรโดย คุณมัณฑกรณ์ บุญโยศักดิ์ Head of Human Resources Department of A-List Thailand 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561

โครงการ Career Development หัวข้อ “Roadshow : A-List”

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ฟังบรรยายหัวข้อ “มารยาทไทย” วิทยากรโดย อ.ดร.ศิรินันท์ กฤษณาจินดา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561

โครงการ Career Development หัวข้อ “มารยาทไทย” 
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ท ำงำนเป็น LA-Students

นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ฟังบรรยาย หัวข้อ “ภาพลักษณ์และบุคลิกภาพในการสัมภาษณ์งานให้โดนใจสถานประกอบการ” 
วิทยากรโดย คุณมาริษา จิตรพลี อดีตลูกเรือสายการบิน Emirates และปัจจุบันเป็น Tutor เตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่ต้องการ
เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของ Fly to Success 365 Co.,Ltd., PCAT Academy เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561

โครงการ Career Development หัวข้อ “ภาพลักษณ์และบุคลิกภาพในการสัมภาษณ์งานให้โดนใจสถานประกอบการ”

นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 และ 3 ฟังบรรยายหัวข้อ “Roadshow : Wall Street English Thailand” 
วิทยากรโดย ทีมงาน Wall Street English Thailand เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561

หัวข้อ “Roadshow : Wall Street English Thailand” 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ฟังบรรยายหัวข้อ “Personal well-being” วิทยากรโดย อาจารย์อุมาพร ใยถาวร อาจารย์กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ส านักการศึกษาทั่วไป สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561

หัวข้อ “Personal well-being”
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ท ำงำนเป็น LA-Students

นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ฟังบรรยายหัวข้อ “English in Hospital” วิทยากรโดย คุณธิดารัตน์ น้อมมนัส 
Assistant Department Manager, Referral Center, Samitivej Sukhumvit Hospital เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 5 กรกฎาคม 2561

โครงการ Career Development หัวข้อ “English in Hospital”

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ฟังบรรยายหัวข้อ “Attitudes and Social Adaptation” วิทยากรโดย  คุณพีรพล เกื้อโกมลเดช
Human Resources Manager, Courtyard by Marriott Bangkok เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 5 กรกฎาคม 2561

โครงการ Career Development หัวข้อ “Attitudes and Social Adaptation”

นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ฟังบรรยายหัวข้อ “How to do your own make up” วิทยากรโดย คุณศรีจันทร์ นิลก าแหง
และทีมงาน Training Manager, Kanebo Cosmetics (Thailand) Co.,Ltd. เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561

โครงการ Career Development หัวข้อ “How to do your own make up”
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ท ำงำนเป็น LA-Students

นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ฟังบรรยายหัวข้อ “Broaden your mind and strengthen your English skills as a ground service agent” 
วิทยากรโดย คุณรัฐธนินท์ ศตธีระพันธ์ Guest Service Assistance, Customer Experience Department, สายการบินไทยแอรเ์อเชีย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561

โครงการ Career Development
หัวข้อ “Broaden your mind and strengthen your English skills as a ground service agent” 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ฟังบรรยายหัวข้อ “ศิลปะในการใช้ชีวิต ด้วยทฤษฎีความฉลาดทางสังคม” 
วิทยากรโดย ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561

หัวข้อ “ศิลปะในการใช้ชีวิต ด้วยทฤษฎีความฉลาดทางสังคม”

นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ฟังบรรยาย หัวข้อ “Inside Airline Business through airline contact center’s aspect”
วิทยากรโดย นักศึกษารุ่นพี่ CEB GEN1 ได้แก่ นางสาวมนัสนันท์ อินทร์ฮวบ (ปังปอนด์) / นางสาวพัชรกาญจน์ อักษรสวาสดิ์ (ออม) /
นายปฐวี พึ่งกิจ (แบงค์)  / นางสาวนริศรา ประจง (นุ๊ก) / นางสาวฐิติรัตน์ รอดเกตุกุล (มะเหมี่ยว) / นางสาวพัชราพร รามศิริ (สอง) 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561

หัวข้อ “Inside Airline Business through airline contact center’s aspect”
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ท ำงำนเป็น LA-Students

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ฟังบรรยายหัวข้อ “Team Building” วิทยากรโดย : ทีมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ส านักพัฒนานักศึกษา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561

โครงการ Career Development หัวข้อ “Team Building” 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ฟังบรรยายหัวข้อ “How to deal with difficult customers and Managing conflict for positive results” 
วิทยากรโดย  คุณพสิษฐ์ จันทรโสภาคย์ ต าแหน่ง Human Resources Manager, Marriott Executive Apartment Sukhumvit Park 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561

โครงการ Career Development หัวข้อ “How to deal with difficult customers and Managing conflict for positive results” 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ฟังบรรยายหัวข้อ “Boots you to be the best hospital apprentice with high potential” 
วิทยากรโดย นักศึกษารุ่นพี่ CEB (รหัส58) นางสาวพิชญา  ศรีมณี (อุ้ม) / นางสาวสุดารัตน์  ธรฤทธิ์ (พัต) / นางสาวเพชรธภัณฑ์  เชิดสูงเนิน (เพชร) /

นางสาวปภาวรินท์  ทองพานิชย์ (ไนซ์) / นางสาวพิมพินี  เพชรศิลาชัย (พิม) / นางสาวรัฐติยา  ฉิมมาลา (แพรว) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561

โครงการ Career Development หัวข้อ “Boots you to be the best hospital apprentice with high potential” 
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ท ำงำนเป็น LA-Students

นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ฟังบรรยายหัวข้อ “The Secret to working with (almost) anyone” 
วิทยากรโดย อาจารย์ทิพวรรณ อภิวันท์วรรัตน์ หรือ แม่แอ๋ว คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561

โครงการ Career Development หัวข้อ “The Secret to working with (almost) anyone”
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ท ำงำนเป็น LA-Students

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ
และ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ฟังบรรยายหัวข้อ “Roadshow : Panpuri”

วิทยากรโดย 1. คุณพิชามญชุ์ โรจนภานุรัตน์ ต าแหน่ง Human Resource Manager 
2. คุณนาริสา ชาคิม ต าแหน่ง Human Resource Supervisor
3. คุณทรงพล อ้ึงเศรษฐพันธ์ ต าแหน่ง Retail Domestic Senior Manager
4. คุณศรินรัตน์ ศศิธนาภิรมย์ ต าแหน่ง Retail Training Manager
5. คุณไพพนา จิตจักร ต าแหน่ง Retail Training Assistant Manager
6. คุณวราภรณ์ สุดใจ ต าแหน่ง Retail Training Assistant Manager
บริษัท ปุรี จ ากัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561

โครงการ Career Development หัวข้อ “Roadshow : Panpuri”
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ท ำงำนเป็น LA-Students

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ
เข้ารับฟัง Orientation เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษา 1.1/2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ไดเ้รียนรู้และเตรียมความพร้อมส าหรับก่อนเข้าสู่การฝึกปฏิบัติงานแบบมีประสิทธิภาพ

Orientation ปฐมนิเทศก่อนการฝึกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษา 1.1/2561
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LA-Studentsใช้ชีวิตเป็น

Your Life in CEB Program นักศึกษาใหม่ รหัส 61 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ จัดกิจกรรม Your Life in CEB Program 
เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจการเรียนการสอน การใช้ชีวิต การฝึกปฏิบัติงาน ให้กับนักศึกษาใหม่ รหัส 61

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561
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LA-Studentsใช้ชีวิตเป็น

Chuo Internship Program

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เข้าร่วมโครงการ Chuo Internship Program 
ระหว่างวันที่ 3 - 17 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยชูโอ ประเทศญี่ปุ่น เพ่ือเรียนภาษาญี่ปุ่น และฝึกปฏิบัติงาน 

ณ สหกรณ์ของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงสถานประกอบการในเครือข่าย และทัศนศึกษา 
ซึ่งนักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิต และการท างานร่วมกับคนญี่ปุ่น 

ในบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของการท างานในประเทศญี่ปุ่น
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LA-Studentsใช้ชีวิตเป็น

โครงการ Summer School 2018

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ จ านวน 4 คน และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ จ านวน 2 คน 
เดินทางเข้าร่วมโครงการ Summer School 2018 ระหว่างวันที่ 4 - 18 กรกฎาคม 2561

โดยโครงการนี้นักศึกษามีโอกาสได้พบเพื่อนจากต่างประเทศทั่วโลก ได้ท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน 
ท าให้สามารถพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศได้มากขึ้น
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LA-Studentsใช้ชีวิตเป็น

โครงการ Brother & Brother 

นายนพรัตน์ แซ่โง้ว และนายสหภพ จรุงจิตต์ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
ตัวแทนนักศึกษาปฏิบัตหิน้าที่เป็นบัดดี้ให้กับ
นักศึกษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(Jiyuugaoka High School)
พาชมและแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทย 

ในโครงการ Brother & Brother 
โดยบริษัท JTB

โครงการหลักสูตรร่วม 1+1+2 รุ่น 7

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการหลักสูตรร่วม 1+1+2 รุ่น 7 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561
เพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเดินทางไปศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 1 ปี
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LA-Studentsเด่นภำษำ

กิจกรรมสอนภาษาไทยและกิจกรรมสานสัมพันธ์กับนักศึกษาจาก Cheng Shiu University ไต้หวัน 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมสอนภาษาไทยและกิจกรรมสานสัมพันธ์
กับนักศึกษาจาก Cheng Shiu University ไต้หวัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561

May - August 2018 20



LA-Studentsเด่นภำษำ

นักศึกษา CEB ร่วมกิจกรรมกับนักศึกษา Cambodian

ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาชาวต่างชาติ (Cambodian Students) และได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

จัดโดยส านักวิเทศสัมพันธ์ เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561

การแข่งขัน BJ Contest 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ จัดการแข่งขัน BJ Contest ภาคการศึกษา 2/2560
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนการเข้าร่วมแข่งขันภายนอกสถาบัน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท 

ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 แข่งขันความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 การแปลภาษาญี่ปุ่น – ไทย และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 แข่งขันความรู้ตัวอักษรญี่ปุ่น (คันจิ)
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LA-Studentsเด่นภำษำ

กิจกรรมชมรม English Edutainment Club 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
จัดกิจกรรมชมรม English Edutainment Club ในโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจ าปี 2561

เมื่อวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณ ชั้น L อาคาร CP All Academy 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักศึกษาทุกๆ คณะสาขาวิชา มาเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิก

ชมรม English Edutainment Club ได้แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
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LA-Studentsเด่นภำษำ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ อบรมหัวข้อ 
“จ าลองการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษและเทคนิคการเตรียมตัว เพ่ือการสอบ TOEIC ส าหรับการท างานในอนาคต” 

วิทยากรโดย ศูนย์อารยปัญญา ร่วมกับ คุณ Anuj Shrestha และ คุณ Paul Kalin จากวิทยาลัยนานาชาติ

จ าลองการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษและเทคนิคการเตรียมตัวเพื่อการสอบ TOEIC ส าหรับการท างานในอนาคต

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ อบรมหัวข้อ 
“เตรียมความพร้อมสอบ TOEIC ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ” 

วิทยากรโดย คุณอัจฉราพร มีอาสา ผู้จัดการฝ่ายศูนย์อารยปัญญา 
เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561

เตรียมความพร้อมสอบ TOEIC ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
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LA-Students

Talents

มีนวัตกรรม

ทีม "โครงการ My Right" 
ได้รับ.... รางวัลเป็นเลิศด้านนวัตกรรม 10,000 บาท

1. นางสาวณัฐธยาน์ สาริกา
2. นางสาวธราธร วงศ์พานิช
3. นางสาวเบญญา เกิดสมนึก
4. นางสาวรัญชน์ญนันท์ ก้อนอินทร์
5. นางสาวโสมนัส พรมมา

…………………………………………………………………………
ทีม "โครงการ ปลอกหูห้ิว" 
ได้รับ.... รางวัลเป็นเลิศด้านนวัตกรรม 10,000 บาท

1. นางสาวกานต์ญาณี คุณชื่น
2. นางสาวประดิภา สาระจันทร์
3. นางสาวธมนวรรณ แก้วระยัน
4. นางสาวสมฤทัย จันทร์ศรีเสาร์

นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
ได้รับรางวัลประกวดโครงการนวัตกรรมนักศึกษา
PIM Innovation Contest 1/2017 

ขอแสดงความยินดี
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LA-Studentsมีนวัตกรรม

Talents

ทีม "โครงการ Cigarette A La Carte" 
ได้รับ....รางวัลดีเด่นด้านนวัตกรรม ... 5,000 บาท
1. นางสาวสุพรรษา ศักดิ์สถิรวิฑูรย์ 
2. นางสาวสุจิตรา โฮมจุมจัง 
3. นางสาวณัฐธิดา ชัยมณีตระกูล 
4. นางสาวหทัยชนก เดชโชคชัยเจริญ

นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
ได้รับรางวัลประกวดโครงการนวัตกรรมนักศึกษา PIM Innovation Contest 2/2017 

ขอแสดงความยินดี

ทีม "โครงการ Application" 
ได้รับ.... รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ... 1,000 บาท
1. นายภาณุวัฒน์ ปัญญะวิก 
2. นายกิตติธร เทียนทองดี 
3. นางสาวณัฐชา ชินทวัน
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LA-StudentsTalents

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (BC)

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันภาษาจีน

นายหมิงฮุย แซ่หง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ในโครงการ
หลักสูตรร่วม 1+1+2 รุ่นที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
ในการแข่งขันภาษาจีน 汉语之星 (ดวงดาวเเห่งภาษาจีน) 

ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อวันศุกร์ที่15 มิถุนายน 2561
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LA-StudentsTalents

นักศึกษา 3 สาขาวิชา คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
(ทุนการศึกษา 1,500 บาท) จากการประกวดพานไหว้ครู โครงการพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561

ขอแสดงความยินดี

นางสาวทิพรัตน์ กลิ่นทองทิพย์ 
และนางสาวสุพรรษา ศักดิ์สถิรวิฑูรย์ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
ได้เข้าร่วมการเเข่งขัน LHONG WISDOM Competition 

“การตอบปัญหาภูมิปัญญาจีน”
เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ ล้ง 1919

โดยได้เข้ารอบรองชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย 
จากผู้เข้าเเข่งขันกว่า 2,000 คน
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LA-StudentsTalents

นางสาวสุดารัตน์ ธรฤทธิ์ (น้องพัต) นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การอ่านออกเสียง
ระดับอุดมศึกษา โครงการอ่านออกเสียง 

รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ 
จัดโดย กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ 

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.00 – 16.30 น. 

ณ อาคารวชิรมงกุฎ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ขอแสดงความยินดี
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LA-StudentsTalents

ขอแสดงความยินดี

นางสาวสุดารัตน์ ธรฤทธิ์ (น้องพัต) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ฝ่ายหญิง) 

และ นางสาวธมนวรรณ แก้วระยับ (น้องหมี่หยก) นักศึกษาช้ันปีที่ 2 (ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน) 
ในการแข่งขันการอ่านฟังเสียง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

โครงการธนชาติ ริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทย คร้ังที่ 47 (ระดับภูมิภาค)
เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ธนาคารธนชาติ สวนมะลิ กรุงเทพฯ
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ขอแสดงความยินดี

นักศึกษาช้ันปีที่ 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ได้แก่
นางสาวสุพรรษา ศักดิ์สถิรวิฑูรย์ / นางสาวทิพรัตน์ กลิ่นทองทิพย์ / นายหมิงฮุย แซ่หง / 

นายศุภชัย ธรรมชูเชาวรัตน์ / นางสาวกัญญาณัฐ ภูธร และ นางสาวพิชญ์สินี ดีโสภา

ได้รับรางวัลชมเชย (รอบเจียระไนเพชร) 
ในการแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ คร้ังที่ 15 (นานาชาต)ิ ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ได้แก่
1.นายอัสนี สว่างศรี (BC54) บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจรุ่นที่ 3 
ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาการค้าระหว่างประเทศ 
ณ University of International Business and Economics สาธารณรัฐประชาชนจีน
2.นางสาวกรภัค สุระเสรี (BC55) และนางสาวธณัฏฐภร แซ่หลี่ (BC55) บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจรุ่นที่ 4 
ส าเร็จการศึกษาหลังสูตรปริญญาโท สาขา Business and Management ณ Cheng Shiu University ไต้หวัน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทิพรัตน์ กลิ่นทองทิพย์ / นางสาวสุพรรษา ศักดิ์สถิรวิฑูรย์ 
และ นางสาวจารุภา อมรศุภวัฒน์ ว่าที่บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ รุ่นที่ 7

ได้รับทุนการศึกษา Huayu Enrichment Scholarship Program 2018 หลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน 
ณ Mandarin Training Center, National Taiwan Normal University ไต้หวัน

และเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียนทุน ณ ส านักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจ าประเทศไทย
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561
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อาจารย์เกวรินทร์ ฉันทนะสุขศิลป์ ผู้อ านวยการศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา

ได้รับรางวัลเชิดชูครู ซีพี ออลล์ 
ประเภทครูพ่ีเลี้ยง ครูนิเทศ โครงการเชิดชูครู ซีพี ออลล์ ประจ าปีการศึกษา 2560
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งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
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งานประชุมผู้ปกครอง คณะศิลปศาสตร์  ปีการศึกษา 2560
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งาน CEB เสวนา ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ จัดงาน CEB เสวนานี้ 
ภายใตห้ัวข้อ “Prepare wisely; nail jobs professionally / 
เตรียมความพร้อมอย่างชาญฉลาด ตอบโจทย์ตลาดอย่างมืออาชีพ” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นน าของธุรกิจดังนี้
 คุณนภสร ศิริภักดี (Director of Human Resources) Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park
 คุณเพชราวรรณ์ วงศ์หล่อวณิช (Customer Service Manager) Samitivej Sukhumvit Hospital
 คุณสวนิต นุ่มวงษ์ (Talent Acquisition Manager) L'Oréal (Thailand) Ltd.
ด าเนินรายการโดย อาจารย์พิชญา ติยะรัตนาชัย (หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ)
เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 13.20 – 16.00 น. 
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การเเข่งขัน PIM Language Competition ครั้งที่ 3

คณะศิลปศาสตร์ จัดงาน PIM Language Competition ครั้งท่ี 3 เมื่อวันพุธท่ี 4 กรกฎาคม 2561
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจและสง่เสริมความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน 

กล่าวเปิดงานโดย อาจารย์พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
แบ่งรายการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ระดับอุดมศึกษา
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การเเข่งขัน PIM Language Competition ครั้งที่ 3
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีนและพูดสุนทรพจน์
สนับสนุนโดย Shanghai International Studies University
รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท 
ทุนการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 2 สัปดาห์ ณ Shanghai International 
Studies University และทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 
ณ Shanghai International Studies University 
โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย ….. นายดุสิต บริสุทธิ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท 
ทุนการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 2 สัปดาห์ 
ณ Shanghai International Studies University 
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ….. นางสาววันมิ่งขวัญ ก าเนิดรัตน์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท 
ทุนการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 2 สัปดาห์ 
ณ Shanghai International Studies University
โรงเรียนเจี้ยนหัว ….. นายสมพร แซ่ฉั่ว
รางวัลชมเชย 
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ….. นางสาวภัทรวดี แซ่โง้ว 
โรงเรียนเบญจมินทร์ ….. นายชนาธปิ มีลาภ 

ระดับอุดมศึกษา การแข่งขันแปลจีน-ไทย ไทย-จีน เชิงธุรกิจ
สนับสนุนโดย Shanghai International Studies University
รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท 
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและทุนการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 2 สัปดาห์ 
ณ Shanghai International Studies University
สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒัน์ ….. นางสาวสุพรรษา ศักดิ์สถิรวิฑูรย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท 
ทุนการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 2 สัปดาห์ 
ณ Shanghai International Studies University 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ….. นายพุฒิพงศ์ แซ่ห่อ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท 
ทุนการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 2 สัปดาห์
ณ Shanghai International Studies University
มหาวิทยาลัยทักษณิ ….. นายณัฐพล รักชาติ 
รางวัลชมเชย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ….. นางสาวเจนจริา รังแก้ว 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ….. นางสาวณัฐรัตน์ สุวรรณรัตน์
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
การแข่งขันความรู้ตัวอักษรญี่ปุ่น (คันจิ) 
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี  ….. นางสาว นันท์นภัส วัฒนวรางกูร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท 
โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ หอวัง นนทบุรี  ….. นางสาว พิณธิดา กั๊ว 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ….. นางสาว ชุติสรา มหากุศลศิริกุล 
รางวัลชมเชย 
โรงเรียนราชินีบน …..  นางสาว สิริญาพร ภักดีชาติ 
โรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ …..  นางสาว สุวีรา เจริญศักดิ์ 

ระดับอุดมศึกษา 
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ญี่ปุ่น 
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี ….. นางสาว วิริยา ตั้งจิตวิริยะกุล 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ….. นางสาว สุจิรา ดาษดื่น 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ….. นาย วิรุฬห์ ไพรีรณ 
รางวัลชมเชย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม  ….. นาย อนันตชัย พสุนนท์ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒัน์  ….. นางสาว ธัญวรัตน์ ดั่งวัน 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน Spelling Bee 
(ENGLISH SPELLING BEE COMPETITION) 
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินทุนการศึกษา รางวัลจ านวน 2,000 บาท
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
*  นางสาวนัทชา สหพัฒนา (Miss Natasha Sahapattana)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินทุนการศึกษา รางวัลจ านวน 1,500 บาท
โรงเรียนอัสสัมชัญ
*  นายธนดล อัศวเทวาเกียรติ (Mr.Thanadol Asavathevakiet)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินทุนการศึกษา รางวัลจ านวน 1,000 บาท
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
*  นางสาววริษา โชติสนธิ (Miss Warisa Chotisonthi)
รางวัลชมเชย (จ านวน 3 รางวัล)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
* นางสาวนลิน วรกมล (Miss Nalin Worakamol)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
* นายสิรภพ ชัยมีเขียว (Mr.Sirapob Chaimeekhiew)
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
* นายพิสิษฐ์ นันทสันติ (Mr.Pisit Nantasanti)

ระดับอุดมศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาข่าวภาษาอังกฤษ 
(ENGLISH NEWS QUIZ COMPETITION)
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินทุนการศึกษา รางวัลจ านวน 3,000 บาท ....
สนับสนุนโดย Wall Street English Thailand
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

* นายทนง อู่พิทักษ์ (Mr.Thanong Aupitak)
* นายจิระนันท ์ปัลณติยารักษ์ (Mr. Jiranan Panlanatiyarak)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินทุนการศึกษา รางวัลจ านวน 2,000 บาท
มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์

* นายพีระพล บูรณะมนตรี (Mr.Perapon Buranamontri)
* นางสาวเมวิยา เทาสันเทียะ (Miss Maywiya Tawsantei)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินทุนการศึกษา รางวัลจ านวน 1,000 บาท
สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารทางธุริกจ 
คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒัน์

* นางสาวสุดารัตน์ ธรฤทธิ์ (Miss Sudarat Thorarit)
* นางสาวจิรฐา ศิริวงศ์วิไลชาติ (Miss Chiratha Siriwongwilaichart)

รางวัลชมเชย (จ านวน 3 รางวัล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

* นางสาวภัสรวีร์ กฤษฏิสุภารัตน์ (Miss Phasrahvee Gristsoopharruth)
* นางสาววรลักษณ์ พรหมประเสริฐ (Miss Woralak Promprasert)

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
* นายธนากร วิวัฒนภูษิต (Mr.Thanakorn Wiwattanapusit)
* นางสาวมติมนต์ บุญญานุรักษ์ (Miss Matimon Boonyanurak)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี
* นางสาวสุดารัตน์ ทองเทพ (Miss Sudarat Thongthep)
* นางสาววรัดดา โชปัญญา (Miss Waradda Chopanya)
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โครงการ UFWH (Universities Fighting World Hunger) 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ
เข้าร่วมโครงการ UFWH (Universities Fighting World Hunger) เพ่ือบันทึกลงใน Guinness World Record

จัดโดย Stenden Thailand In Cooperation with Panyapiwat Institute of Management 
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561
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Diversity Week 2018

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ร่วมกิจกรรม Diversity Week: “Meet in Speed”
กับนักศึกษาชาวต่างชาติจ านวน 22 คน 

จัดโดย Stenden Thailand In Cooperation with Panyapiwat Institute of Management 
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00-11.00 น. 
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สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ จัดงานปฐมนิเทศให้นักศึกษาฝึกสอนภาษาจีน เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561
หลังจากปฐมนิเทศ ได้ส่งนักศึกษาชาวจีน ไปยังโรงเรียนมัธยมในเครือข่ายได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี / 

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร“ / โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม / โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา / โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561

โครงการฝึกประสบการณ์สอนนกัศึกษาชาวจีน

Ms. HU,EN-JUNG（胡恩蓉）

และ Ms. LIN, CHIH-AN （林芝安）

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาภาษาและวรรณกรรมจีน 
National United University ไต้หวัน

มาฝึกปฏิบัติงานสอนภาษาจีนให้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
ตั้งเเต่วันที่ 18 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561

นักศึกษาฝึกสอนจากไตห้วัน

43 May - August 2018



LA-Networks/Academic Services

อาจารย์ธนาพร ปัญญาอมรวัฒน์ 
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาาจีนธุรกิจ 

หารือร่วมกับ Prof. Cheng Shangmao
Fo Guang University, Taiwan 

เรื่องโครงการเเลกเปลี่ยนเเละฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา 
ณ Fo Guang University, ไต้หวัน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561

สาขาวิชาภาษาาจีนธุรกิจ หารือการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาร่วมกบั Fo Guang University

อาจารย์ธนาพร ปัญญาอมรวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชา
ภาษาจีนธุรกิจ เข้าหารือโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

และทุนการศึกษา ร่วมกับ Ms. Meiying Yu 
Director of Beijing Language and 

Culture University Admission Office 
ประจ าประเทศไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หารือร่วมกับ Beijing Language and Culture University Admission Office

อาจารย์ Yeh Ching-Yi (Grace)
และอาจารย์ Tseng Hui-Ling (Linda) 

อาจารย์ประจ าคณะภาษาและวรรณกรรมต่างประเทศ 
National Cheng Kung University ไต้หวัน
เป็นอาจารย์แลกเปลี่ยน คณะศิลปศาสตร์

ต้ังเเต่วันที่ 16 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2561

อาจารย์แลกเปลี่ยนจากไต้หวัน
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อาจารย์ทิพวรรณ อภิวันท์วรรัตน์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์ธนาพร ปัญญาอมรวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานเลี้ยงอ าลา Ms. Jill Lai, Educational Attache, Taipei Economic and Cultural Office in 
Thailand ในโอกาสที่หมดวาระประจ าประเทศไทย และเข้าต้อนรับ Ms. Tsu-Yi Huang Second Secretary Eduacation

Division, Taipei Economic and Cultural Office in Thailand 
อีกท้ังตัวเเทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ยังร่วมการแสดงเต้นใน Farewell Party นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเจิ้งซิว

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561

งานเลี้ยงอ าลาเเละต้อนรับเลขานุการคนใหม่ ส านักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป 
และ Farewell Party นักศึกษาจากมหาวิทยาลยัเจ้ิงซิว
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คณะศิลปศาสตร์หารือความร่วมมือ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดท าโครงการรับนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคอินเตอร์
ของ Teikyo University เข้าศึกษาภาษาอังกฤษร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 

ในเดือนมีนาคม 2562

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมหารือจัดท าโครงการรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ภาคอินเตอร์ของ Teikyo University 

อาจารย์วิษณุ หาญศึก และอาจารย์ไอลดา ลิบลับ น าทีมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3
เข้าร่วม video conference กับนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น และไต้หวัน ตามโครงการแลกเปลี่ยน Triangle 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสรู้จักประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการมากขึ้น
ซึ่งมีการน าเสนอเก่ียวกับแต่ละประเทศ รวมถึงมีการซักถามข้อสงสัยต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อไป

Video Conference โครงการ Triangle
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เมื่อวันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2561 อาจารย์ทิพวรรณ อภิวันท์วรรัตน์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
น าทีมอาจารย์สิริขวัญ สงวนผล หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ และคุณมานะ อมตานนท์ General Manager 

International Business Networking Management บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
เดินทางไปขยายเครือข่ายความร่วมมือ ณ สหกรณ์การเกษตร จ.ชิสุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น และได้มีการลงนามความร่วมมือกับ 

Japan Oigawa Agricultural Cooperative Union & EMU Lab 
เพ่ือส่งนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ ฝึกปฏิบัติงานที่ Shimada-shi, Shizuoka

ขยายเครือข่ายความร่วมมือ สหกรณ์การเกษตร จ.ชิสุโอกะ
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อาจารย์ธนาพร ปัญญาอมรวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ และอาจารย์อนุช สุทธิธนกูล 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรกิจกรรม PIM Train the Trainer Program ครั้งที่ 107 

ตอน “ก้าวทันภาษาจีน ... พร้อมรับการขยายตัวเศรษฐกิจโลก” 
ให้กับคณาจารย์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี 

PIM Train the Trainer Program

อาจารย์ไอลดา ลิบลับ และอาจารย์วิษณุ หาญศึก อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงาน PIM Train the Trainer Program ครั้งที่ 106 

หัวข้อ “เจาะลึก Kaizen (ไคเซ็น) ท าน้อยแต่ได้มาก : แนวคิดการท างานสู่ความเป็นเลิศตามแบบฉบับญี่ปุ่น”
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเขมแสด โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด
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อาจารย์ไอลดา ลิบลับ และอาจารย์วิษณุ หาญศึก อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรงาน YCP ครั้งที่ 169 ในหัวข้อ “Wow Japan ...Land of Rising Sun” 

เปิดประตูสู่ดินแดนอาทิตย์อุทัย ภาษาญี่ปุ่นส าคัญอย่างไร ให้กับมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายการเรียนภาษาญี่ปุ่น 
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ Chiangmai Orchid Hotel จังหวัดเชียงใหม่ 

โครงการ YCP คร้ังที่ 169 “Wow Japan ...Land of Rising Sun”

โครงการ Junior Creative Camp ครั้งที่ 11 ตอน “Colour your life and language for your future career”
“สร้างสีสัน ในชีวิตด้วยภาษาเพื่ออาชีพในอนาคต”

คณาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ร่วมกับส านักสื่อสารองค์กร
จัดกิจกรรมโครงการ Junior Creative Camp ครั้งที่ 11 

ตอน “Colour your life and language for your future career”
“สร้างสีสัน ในชีวิตด้วยภาษาเพ่ืออาชีพในอนาคต” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

โรงเรียนบัวแก้วเกษร ปทุมธานี จ านวน 70 คน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561
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สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ จัดงานเสวนาและเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาต่อสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประจ าปี 2561
(2018 Taiwan Freshmen Seminar for Thai Students, 2018 年泰國新生行前說明會)

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561

งานเสวนาและเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาตอ่สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประจ าปี 2561

อาจารย์ดร.นลินทิพย์ วิภาวัฒนกุล
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการเขียนเรียงความภาษาจีน 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) สัญชาติจีน 

ในงาน การแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ ครั้งท่ี 15 (นานาชาติ) 
ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

การแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ คร้ังที่ 15 (นานาชาติ) ทุนการศึกษาพระพรหมมงัคลาจารย์ 
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หัวข้อ “ภาพรวมระบบการเรียนการสอนภาษาจีน
ในประเทศไทย” และ “กลยุทธ์การจัดท าหลักสูตร
การสอนภาษาจีน” ในหลักสูตรฝึกอบรมครูสอน
ภาษาจีนส าหรับชาวต่างชาติ ประจ าปี 2018

จัดโครงการโดยศูนย์ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเฉิงกง (NCKU)

อาจารย์โอฬาร สุมนานุสรณ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

อาจารย์ธนาพร ปัญญาอมรวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานเสวนา 
หัวข้อ “การศึกษาต่อจีน-ไต้หวันในมุมมองของนักเรียนไทย”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

อาจารย์ธนาพร ปัญญาอมรวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจได้รับเชิญเป็นวิทยากร
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คณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเจ้ิงซิว (Cheng Shiu University) ไต้หวัน 

May - August 2018 52

อาจารย์วรัญญา มหาจุนทการ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน

การเขียนตัวอักษรคันจิ 
ในงาน ACT NIPPON MATSURI 
จัดโดย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561

อาจารย์วรัญญา มหาจุนทการ ได้รับเชิญเป็นกรรมการตดัสนิการแข่งขันการเขียนตัวอักษรคันจิ 

คณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเจิ้งซิว (Cheng Shiu University) ไต้หวัน โดยมีหัวข้อดังนี้

1. อาจารย์สรสิช ผดุงรัดากิจ บรรยายหัวข้อ Thailand Overview : Politics, Economy and International Relations
2. อาจารย์จิดาภัส ศรีสันต์ บรรยายหัวข้อ Overview of Thai Education and Thai Culture

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561
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อาจารย์ดร. Hideo Maruyama 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
หัวข้อ “สัทศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น”
ให้กับอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561
ณ เจแปน ฟาวน์เดชั่น ประเทศไทย

อาจารย์ดร. Hideo Maruyama ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับอาจารย์สอนภาษาญีปุ่่น
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อาจารย์พิชญา ติยะรัตนาชัย (หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ) 
เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ในหัวข้อ “การเรียนรู้จากประสบการณ์และการท างาน : การบริหารจัดการรายวิชาฝึกงานและฝึกปฏิบัติ”
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 



LA-Networks/Academic Services

นักศึกษา Kansai University เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561

คุณดอลลี่ คาเดย์ ฟูปิง เจ้าหน้าที่ศูนย์อารยปัญญา และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจร่วมกบั 
สาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ร่วมกับส านักวิเทศสัมพันธ์ จัดคอร์ส “Thai Culture & Mannerism” 

เพ่ือให้เรียนรู้ทางด้านวิชาการ ขนบธรรมเนียมและศิลปวัฒนธรรมไทย

นักศึกษา Okinawa International University เม่ือวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561
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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

LA-Sharing

หลวงพ่อปัญญานนัทภิกขุสอนวา่ 
................................ 
ธรรมะเป็นของตรงไปตรงมา
ไม่อ่อนไปทางน้ัน ไม่เอียงไปทางน้ี
สิ่งที่โอนเอียงไปอย่างนั้นบ้าง อย่างน้ีบ้าง
ก็ยังไม่ใช่ “ธรรมะแท”้
การรับฟังความคิดเห็นของตนเอง
นับเป็นการปฏิบัติธรรมะแบบหนึ่งด้วยเหมือนกัน
.................................. 


