
September - November 2018

คุยเฟื่องเรื่องญี่ปุ่น  
ตอน “แช่ Onsen” 
โดย ออแอ๋ว ... อ่านต่อ หน้า 18.



01 Sep-Nov 2018

LA-Studentsคิดเป็น

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ฟังบรรยายรายวิชา ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือธุรกิจการท่องเที่ยว
หัวข้อ “การบริหารจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น”

วิทยากรโดย  คุณวัชรพงษ์ จิโสะ จากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561

บรรยายเสริมหลักสูตรรายวิชา ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
ฟังบรรยายรายวิชา ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือธุรกิจการท่องเที่ยว หัวข้อ “ศิลปะการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น (อิเคบานะ)”

วิทยากรโดย  อาจารย์ Kayoko Kawabata (อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดดอกไม้อิเคบานะ)
และอาจารย์ยุทธนา นุยา เป็นล่ามการบรรยายในครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561

บรรยายเสริมหลักสูตรรายวิชา ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว



LA-Studentsคิดเป็น

อบรม Design Thinking ภาคการศึกษา 1.1/2561
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ

วิทยากรโดย อาจารย์วิทูร วิริยพิพัฒน์ และทีมงานจัดการความรู้และส่งเสริมนวัตกรรม ส านักอธิการบดี

ครั้งที่ 1 : เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561

ครั้งที่ 2 : เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561

02 Sep-Nov 2018



LA-Studentsคิดเป็น

ครั้งที่ 3 : เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 

ครั้งที่ 4 : เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561

03 Sep-Nov 2018



LA-Studentsคิดเป็น

อบรม Design Thinking ภาคการศึกษา 1.1/2561 ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
วิทยากรโดย อาจารย์วิทูร วิริยพิพัฒน์ และทีมงานจัดการความรู้และส่งเสริมนวัตกรรม ส านักอธิการบดี

04 Sep-Nov 2018



LA-Studentsคิดเป็น

อบรม One day workshop start-up bootcamp

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เข้าร่วมอบรมหัวข้อ “One day workshop start-up bootcamp” 
วิทยากรโดย Mr. Pitipon Pluemworasawat IMBA Batch 1 Alumni Coaching Start-up from Le Wagon France, 

Chengdu branch Founder of Start-up QRRICE เมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561

05 Sep-Nov 2018



LA-Studentsคิดเป็น

โครงการ PIM Life Care 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เข้าร่วมโครงการ PIM Life Care 
วิทยาการโดย คุณสิรภพ ผ่องใส งานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ส านักอธิการบดี 

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 และ วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ฟังบรรยาย
รายวิชา การน าเสนอเชิงธุรกิจด้วยภาษาญี่ปุ่น

หัวข้อ “What make you a pro at presentation ?” 
วิทยากรโดย อาจารย์พิชญา ติยะรัตนาชัย 

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ
เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561

บรรยายเสริมหลักสูตรรายวิชา การน าเสนอเชิงธุรกิจด้วยภาษาญี่ปุ่น

06 Sep-Nov 2018



โครงการ Career Development ภาคการศึกษา 1.1/2561 

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (BC)

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ฟังบรรยายหัวข้อ “การยศาสตร์เพื่อการท างาน” วิทยากรโดย อาจารย์อุมารินทร์ พูลพานิชย์อุปถัมย์ 
อาจารย์ประจ าสาขาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561

หัวข้อ “การยศาสตรเ์พ่ือการท างาน”

ท ำงำนเป็น LA-Students

ฝึกปฏิบัติงานล่ามในการเก็บข้อมูล

นายวิฑูรย์ แซ่โจว และ นายวรวุฒิ กองเมือง (นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ)
ได้เข้าร่วมปฏิบัติงานเป็นล่ามในการเก็บข้อมูล โครงการเถ้าแก่กลาง รุ่นที่1 

ให้กับบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561

07 Sep-Nov 2018



ท ำงำนเป็น LA-Students

ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน :
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (BC)

ฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ดังนี้
• บริษัท คิดส์ เอ็ดดูเทนเม้นท์ โฮลดิ้งส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
• โรงเรียนอนุบาลกลมเกลียว
• บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จ ากัด
• สายการบิน Budget Airline
• บริษัท สยามเจมส์ กรุ๊ป จ ากัด
• บริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จ ากัด
• บริษัท ปุริ จ ากัด
• บริษัท เฟอเรร่า จ ากัด08 Sep-Nov 2018



ท ำงำนเป็น LA-Students

ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน :
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (BC)

ฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ดังน้ี
• บริษัท Vie Cosmetic
• บริษัท Fox media จ ากัด
• บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด
• โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์
• สายการบินไทยแอร์เอเชีย
• ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ
• บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด

09 Sep-Nov 2018



ท ำงำนเป็น LA-Students

การน าเสนอรายงานผลการฝึกปฏบิัติงาน : สถานประกอบการ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (BC)

10 Sep-Nov 2018



โครงการ Career Development ภาคการศึกษา 1.1/2561 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (BJ)

นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ฟังบรรยายหัวข้อ “Roadshow : บริษัท Higashigawa” วิทยากรโดย ตัวแทนบริษัท Higashigawa และ 
คุณปาณิสรา เติมกิจขจรสุข ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส จากส านักวิเทศสัมพันธ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561

หัวข้อ “Roadshow : บริษัท Higashigawa”

ท ำงำนเป็น LA-Students

11 Sep-Nov 2018



หัวข้อ “มารยาทไทย” นักศึกษาชั้นปีที่ 1
วิทยากรโดย อาจารย์ดร.ศิรินันท์ กฤษณจินดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกจิกรรมนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์

ครั้งที่ 1 : เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561

ท ำงำนเป็น LA-Students

ครั้งที่ 2 : เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561

ครั้งที่ 3 และ 4 : เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561

12 Sep-Nov 2018



ท ำงำนเป็น LA-Students

ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน :
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (BJ)

ฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ดังนี้
• บริษัท Mediator จ ากัด
• บริษัท JTB จ ากัด
• โรงแรม JW Marriott Bangkok
• Mainichi Academic Group
• บริษัท Tsuruha
• ส านักวิเทศสัมพันธ์ PIM
• ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ PIM
• ส านักเครือข่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม PIM

13 Sep-Nov 2018



ท ำงำนเป็น LA-Students

ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน :
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (BJ)

ฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ดังนี้
• บริษัท Toyo Business Service PCL.
• บริษัท Kao Thailand
• สายการบินไทยแอร์เอเชีย
• บริษัท CP ALL, International Business
• บริษัท คิดส์ เอ็ดดูเทนเม้นท์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
• บริษัท ปุริ จ ากัด
• บริษัท ไทยลอตเต้ จ ากัด
• สถาบันแนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น J-education

14 Sep-Nov 2018



ท ำงำนเป็น LA-Students

การน าเสนอรายงานผลการฝึกปฏบิัติงาน : สถานประกอบการ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (BJ)

15 Sep-Nov 2018



ท ำงำนเป็น LA-Students

ฝึกปฏิบัติงานโครงการ JA Ooigawa Shizuoka

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
ได้รับคัดเลือกไปฝึกปฏิบัติงานโครงการ 

JA Ooigawa เพ่ือเรียนรู้กระบวนการผลิต
และจ าหน่ายชา จังหวัดชิสุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น 

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 กันยายน จนถึง
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 

เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน

นางสาววิสสุตา  ฤทธิขันธ์
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

นางสาวณฤชา  อาจจันทร์
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

16 Sep-Nov 2018



สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (CEB)

โครงการ Career Development ภาคการศึกษา 1.1/2561 

ท ำงำนเป็น LA-Students

หัวข้อ “Roadshow : King Power”

นักศึกษาชั้นปีที่ 1  ฟังบรรยายหัวข้อ “Roadshow : King Power” 
วิทยากรโดย คุณธนวัฒน์ วิภาวัฒนกุล Supervisor - Recruitment จากบริษัท คิงพาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561

หัวข้อ “Roadshow : IR PIM”

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฟังบรรยายหัวข้อ “Roadshow : IR PIM” 
วิทยากรโดย ทีมส านักวิเทศสัมพันธ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561

17 Sep-Nov 2018



ท ำงำนเป็น LA-Students

หัวข้อ “Road Show : True Touch”

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฟังบรรยายหัวข้อ “Road Show : True Touch” 
วิทยากรโดย คุณนิชชานันท์ ปัญญาตา เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหาและประสานงานโครงการนักศึกษาฝึกงาน บริษัท ทรู ทัช จ ากัด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561

18 Sep-Nov 2018



ท ำงำนเป็น LA-Students

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฟังบรรยายหัวข้อ “Personal Branding” วิทยากรโดย คุณนนทพงศ์ อิศรภักดี
Deputy Managing Director จากบริษัท Wealth me up จ ากัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561

หัวข้อ “Personal Branding”

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฟังบรรยายหัวข้อ “เรียนมหา'ลัย...เรียน 4 ปี ยังไง...ให้รอด” วิทยากรโดย คุณวิรุลย์ ชัยเกษม
ผู้จัดการส านักส่งเสริมวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561

หัวข้อ “เรียนมหา'ลัย...เรยีน 4 ปี ยังไง...ให้รอด”

หัวข้อ “Safety Tip การปฏิบัติงานอย่างปลอดภยัตามหลักการยศาสตร์”

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ฟังบรรยายหัวข้อ “Safety Tip การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยตามหลักการยศาสตร์”
วิทยากรโดย อาจารย์อุมารินทร์ พูลพานิชย์อุปถัมย์ อาจารย์ประจ าสาขาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561

19 Sep-Nov 2018



Hilton Career Opportunities Presentation

ท ำงำนเป็น LA-Students

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 ฟังบรรยายหัวข้อ “Hilton Career Opportunities Presentation”
วิทยากรโดย ทีมงาน Hilton, United Arab Emirates เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ฟังบรรยายหัวข้อ “ศิลปะป้องกันตัวเบื้องต้นจากภัยรอบด้านและการฝึกปฏิบัติตามเทคนิคการใช้ศิลปะ
ป้องกันตัวอย่างถูกต้อง” วิทยากรโดย พันต ารวจโทเจษฎา โสมนัส ผู้บังคับหมู่ กองก ากับการปฏิบัติการพิเศษ 

กองบังคับการปราบปราม และทีมกองก ากับการปฏิบัติการพิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561

หัวข้อ “ศิลปะป้องกันตัวเบื้องต้นจากภัยรอบด้านและการฝกึปฏิบัติตามเทคนิคการใช้ศิลปะป้องกันตัวอยา่งถกูต้อง”

20 Sep-Nov 2018



ท ำงำนเป็น LA-Students

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ฟังบรรยายหัวข้อ “ท างานอย่างไรให้มีความสุข”
วิทยากรโดย อาจารย์ทิพวรรณ อภิวันท์วรรัตน์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561

หัวข้อ “ท างานอย่างไรให้มีความสุข”

21 Sep-Nov 2018



ท ำงำนเป็น LA-Students

ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน :
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ (CEB)

ฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ดังน้ี
• ส านักพัฒนานักศึกษา
• Wall Street English
• บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จ ากัด
• กองทุนเพ่ือชีวิตแห่งการเรียนรู้ PIM Smart
• Marriott Executive Sukhumvit Park
• โรงแรม JW Marriott Bangkok
• Stenden Thailand
• โรงพยาบาล BNH
• สายการบินไทยสไมล์
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ท ำงำนเป็น LA-Students

ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน :
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (CEB)

ฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ดังนี้
• โรงแรม Marriott The Surawongse
• สายการบินไทยแอร์เอเชีย
• บริษัท ทีทีซี โกลบอล จ ากัด (Thai Travel Center)
• บริษัท ทรูทัช จ ากัด
• บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จ ากัด
• โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
• บริษัท ปุริ จ ากัด
• โรงแรม Courtyard by Marriott
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ท ำงำนเป็น LA-Students

ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน :
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ (CEB)

ฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ดังน้ี
• บริษัท Vie Cosmetic
• บริษัท Fox media จ ากัด
• บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด
• โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์
• สายการบินไทยแอร์เอเชีย
• ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ
• บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด
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ท ำงำนเป็น LA-Students

การน าเสนอรายงานผลการฝึกปฏบิัติงาน : สถานประกอบการ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ (CEB)

25 Sep-Nov 2018



ท ำงำนเป็น LA-Students

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 

และสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
ได้รับคัดเลือกไปฝึกปฏิบัติงาน 

Narita View Hotel ประเทศญี่ปุ่น 
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 7 กันยายน จนถึง
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 

เป็นระยะเวลา 3 เดือน

การฝึกปฏิบัติงาน Narita View Hotel ประเทศญี่ปุน่
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นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเเลกเปลี่ยนเเละฝึกปฏิบัติงาน 
ณ มหาวิทยาลัยชั้นน าในไต้หวัน (ตั้งเเต่วันที่ 20 สิงหาคม ถึง 18 พฤศจิกายน 2561) โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการแลกเปลี่ยนและฝกึปฏิบัติงาน ณ ไต้หวัน

1. นางสาวตรีลักษณ์ พุ่มแพ
เข้าร่วมโครงการ ณ Fo Guang University ไต้หวัน 
เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

2. นางสาวณัฐวรรณ แก้ไข และ นางสาวพรนภา บุญมา 
ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Triangle 1 สัปดาห์ และ
โครงการแลกเปลี่ยนและฝึกปฏิบัติงาน 
ณ Cheng Shiu University ไต้หวัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ท ำงำนเป็น LA-Students

อาจารย์ทิพวรรณ อภิวันท์วรรัตน์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์อรปราง แย้มขุนทอง น านักศึกษาชั้นปีที่ 3 
(จ านวน 2 คน) และ ชั้นปีที่ 4 (จ านวน 4 คน) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 

เข้าพบคุณพีรพงศ์ หิรัญวิริยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เพ่ือรับโอวาทก่อนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 

พบผู้บริหารก่อนฝึกปฏิบัติงาน ประเทศญี่ปุ่น

บริษัท Morikosan (โอซาก้า, ประเทศญี่ปุ่น)
- นายนพรัตน์ แซ่โง้ว (ช้ันปีท่ี 4)
Hoshino Resorts Tomamu (ฮอกไกโด, ประเทศญี่ปุ่น)
- นายนายสหภพ จรุงจิตต์ (ช้ันปีท่ี 4)
- นายภูริ รอดพ่วง (ช้ันปีท่ี 4)
- นางสาวอติพร ศรีอยู่ (ช้ันปีท่ี 4)
Furano Natulux Hotel (ฟุราโนะ,ประเทศญี่ปุ่น)
- นายจิรพงศ์ อภิสิทธานุรักษ์ (ช้ันปีท่ี 3)
Prince Hotel New Furano (ฟุราโนะ,ประเทศญี่ปุ่น)
- นางสาววริษฐา มาลิเสน (ช้ันปีท่ี 3)
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LA-Studentsใช้ชีวิตเป็น

โครงการหลักสูตรร่วม 1+1+2 ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ โครงการหลักสูตรร่วม 1+1+2 ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน จ านวน 17 คน 
เข้าร่วมกิจกรรมงานเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ร่วมกับนักศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน

เดินทางไป Chongqing Natural History 
Museum เพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์จีน

ตามรายวิชาประวัติศาสตร์ 
ณ เมือง ฉงชิ่ง ประเทศจีน

เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561
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LA-Studentsใช้ชีวิตเป็น

Ice Curling ณ Michinoku Coca - Cola Bottling Rink เมืองโมริโอกะ จ.อิวาเตะ 

นายดิศริน จันทรอินทร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ นักศึกษาทุน JASSO 
ศึกษาต่อ Iwate University ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 1 ปี ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเรียน

Ice Curling ณ Michinoku Coca - Cola Bottling Rink เมืองโมริโอกะ จ.อิวาเตะ 
โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นแชมป์ Ice Curling Olympic เหรียญทองหญิง ปี 2008 

ร่วมอาสา เป็น Buddy ในกิจกรรม Campus Tour ให้กับนักศึกษา Stenden จัดโดย Stenden Thailand 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 10 คน 
ได้ร่วมอาสา เป็น Buddy ในกิจกรรม Campus Tour ให้กับนักศึกษา Stenden จัดโดย Stenden Thailand 

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
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โครงการสืบสานวัฒนธรรมจีน ตอนขนมไหว้พระจันทร์

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน 
และส านักกิจการนักศึกษา จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมจีน “ตอนขนมไหว้พระจันทร”์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561

LA-Studentsเด่นภำษำ
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สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจได้จัดกิจกรรม BC Contest โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาเตรียมความพร้อม
ทางด้านภาษาจีนให้เกิดความช านาญกอ่นจะผลักดนัออกไปสูส่นามการแข่งขันระดับประเทศ 
โดยมีรายการการแข่งขันดังนี้ 
1. การแข่งขันเปิดพจนานุกรม 
2. การแข่งขันความสามารถพิเศษ 
3. การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไป

เกี่ยวกับประเทศจีนและพูดสุนทรพจน์ 
4. การแข่งขันแปลล่าม

LA-Studentsเด่นภำษำ
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NIPPON HAKU BANGKOK 2018

นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เข้าร่วมการประกวดจัดบูธหัวข้อ จังหวัดในประเทศญี่ปุ่น 
โดยได้รับโจทย์เป็นจังหวัดคุมะโมโตะ ในงาน NIPPON HAKU BANGKOK 2018

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 ณ ชั้น 5 สยามพารากอน 

LA-Studentsเด่นภำษำ
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LA-Studentsเด่นภำษำ

TOEIC Orientation

นักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ฝึกทักษะการเป็นไกด ์น านักศึกษา Waseda University
ประเทศญี่ปุ่น ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561

33 Sep-Nov 2018

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ เข้ารับฟังบรรยาย TOEIC Orientation 
วิทยากรโดย ทีมงาน Enconcept เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561



LA-StudentsTalents

ขอแสดงความยินดี

นายชนพัฒน์ อภิชาติเกรียงไกร (น้องม่อน) 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

ได้รับวุฒิบัตรสอบผ่านวัดระดับฝีมือหมากล้อม ระดับ 
High Kyu (2 Kyu)!! (สนามสอบภาคตะวันออก) 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 
ณ ห้างสรรพสินค้า ฮาร์เบอร์ พัทยา

นายดิศริน จันทรอินทร นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
นักศึกษาทุน JASSO ศึกษาต่อ Iwate University ประเทศญี่ปุ่น

ได้รับรางวัลส่งเสริม 
การประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นส าหรับชาวต่างชาติ 

จัดโดย Zonta International Morioka Club 
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LA-StudentsTalents

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 3 และ รองชนะเลิศอันดับที่ 5 
ในการแข่งขันหมากล้อม Women Go Championship 2018 ได้แก่ทีมดังตอ่ไปนี้

ทีม PIM GO CLUB 2 (รองชนะเลิศอันดับที่ 3)
นางสาวชนัดดา ลือสมศรี
........................................................................
ทีมPIM GO CLUB 1 (รองชนะเลิศอันดับที่ 5)
นางสาวทับทิม จักรชุม 
นางสาวจารุวรรณ จะรับรัมย์
นางสาวณัฐกมล ชาติเเดนไทย
.........................................................................
จัดโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์สรรพสินค้า ฮาร์เบอร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี
.........................................................................
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LA-StudentsTalents
ขอแสดงความยินดี

นักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ คณะศิลปศาสตร์ 
ได้รับวุฒิบัตรผ่านการสอบวัดระดบัฝีมือหมากลอ้ม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561
จัดโดยชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

นายณัฐวัฒน์ อภิชิตกิติพงศ์ (น้องกิ๊ก)
ได้ผ่านการสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ... ระดับ 6 kyu
……………………………………..
นางสาวชนัดดา ลือสมศรี (น้องพลอย)
นางสาวทับทิม จักรชุม (แบม)
นางสาวจารุวรรณ จะรับรัมย์ (มิ้ลค)์
ได้ผ่านการสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ... ระดับ 8 kyu
……………………………………..
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LA-StudentsTalents

ขอแสดงความยินดี

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัล
โครงการรณรงค์ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ประจ าปกีารศึกษา 2561 คร้ังท่ี 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้
การประกวดอ่านท านองเสนาะ
นางสาวเคียงฟ้า เทวฤทธิ์ ... น้องเนิส 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เกียรติบัตร เเละเงินรางวัลจ านวน 1,500 บาท) 
………………………………………………
การเเข่งขันเขยีนตามค าบอก
นางสาวปฏิมากร ไทรย้อย ... น้องเมย์ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
(เกียรติบัตร และ เงินรางวัลจ านวน 1,000 บาท)

นางสาวจิรฐา ศิริวงศ์วิไลชาติ ... น้องมาย 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ
ได้รับรางวัลชมเชย (เกียรติบัตร)

และ นางสาวจารุวรรณ จะรับรัมย์ ... น้องมิลค์ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ
ได้รับรางวัลชมเชย (เกียรติบัตร)
………………………………………………
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ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวอรปราง แย้มขุนทอง เจ้าหน้าที่อาวุโส ได้รับทุนระดับปริญญาโท 
คณะเศรษฐศาสตร์ Teikyo University ประเทศญี่ปุ่น ปี 2559

ได้ส าเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 
และได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 

คณะศิลปศาสตร์ ในปีการศึกษา 2561
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อาจารย์ Kazuyoshi Tajima อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
น านักศึกษาฝึกสอน Okinawa International University จ านวน 6 คน เยี่ยมคารวะ อาจารย์ทิพวรรณ อภิวันท์วรรัตน์ 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ นักศึกษา Chuo University 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561

OKIU in Thailand 2018 (โครงการฝึกประสบการณ์สอนภาษาญีปุ่่น)
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โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
นักศึกษา Tokyo Keizai University ประเทศญี่ปุ่น ซ่ึงเดินทางมาทัศนศึกษา และฟังบรรยายเก่ียวกับ

บริษัทอุตสาหกรรมรถยนต์ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุน่กบันักศึกษา Kansai University 

คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ให้กับนักศึกษา
Kansai University ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ Waseda University ประเทศญี่ปุ่น 

คณาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจร่วมกับส านักวิเทศสัมพันธ์ 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษา Waseda University ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561
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Chuo & OKIU Farewell Party

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ร่วมร้องเพลง และเล่นดนตรี ในงานเลี้ยงอ าลาให้กับนักศึกษา 
Okinawa International University และ Chuo University ที่เดินทางมาฝึกสอน และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
จัดโดยส านักวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561

เข้าพบผู้บริหาร Cheng Shiu University

นางสาวณัฐวรรณ แก้ไข และนางสาวพรนภา บุญมา (นักศึกษาชั้นปีที่ 4) ซึ่งขณะนี้ก าลังฝึกปฏิบัติงาน 
Cheng Shiu University, Taiwan และนางสาวนิศาชล อุไรสกุล (เจ้าหน้าที)่ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

เยี่ยมคารวะ Mr. Wu-Te Ko, Vice Dean of Office of International Affairs และ Dr. Wan- Ping Tai, Associate 
Professor of Department of International Business and Director of Foreign Affairs Section Office of 

International Affairs, Cheng Shiu University เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561
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หารือความร่วมมือบริษัท DONKI Mall Thonglor

อาจารย์สิริขวัญ สงวนผล หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เข้าประชุมหารือความร่วมมือกับบริษัท DONKI Mall Thonglor
เพ่ือส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงาน ห้างสรรพสินค้า Don Quijote ที่ประเทศไทยในอนาคต

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561

เยี่ยมคารวะรองอธิการบดี Mr.Zhang Baojun (张宝钧) และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง 

คุณสยาม โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร คุณอดิศร วงจิตตาโภค รองผู้บริหารประจ าส านักอธิการบดี 
คุณชัยนรินทร์ เนาวเจริญรัตน์ Deputy Department Manager, CBNM พร้อมด้วย อาจารย์ปุณยวีร์ สุเชาว์อินทร์ และ

อาจารย์สรสิช ผดุงรัชดากิจ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เดินทาง เยี่ยมคารวะ รองอธิการบดี Mr.Zhang Baojun
(张宝钧) และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักก่ิง มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ด้านการสอนภาษาจีน 

เพ่ือหารือความร่วมมือทางวิชาการและกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างสองสถาบันฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561
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ร่วมรับประทานอาหารและพบปะพูดคุยกับนักเรียนไทยที่เรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในกรุงปักก่ิง กว่า 60 คน
เพ่ือเป็นการท าความรู้จักนักเรียนในสายการศึกษาต่างๆ และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ระหว่างกัน

45 Sep-Nov 2018

เข้าเยี่ยมชม Tsinghua x-lab (清华X空间) 
เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมของชิงฮวา และเยี่ยมชม TusHoldings Digital Showroom 

สถานที่จัดแสดงผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยชิงฮวา เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561
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เยี่ยมคารวะรองอธิการบดี Prof.Zhao Zhongxiu (赵忠秀) University of International Business and Economic
(对外经济贸易大学) เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันและหารือความร่วมมือในอนาคต 

เยี่ยมคารวะคุณ Xie Yi (谢毅) รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และคณะผู้บริหารซีพี 
ประจ าส านักงานใหญ่กรุงปักกิ่ง เพ่ือหารือความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ กับทางซีพี สาธารณรัฐประชาชนจีนในอนาคต
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งาน 2018 Overseas Mandarin Chinese Teacher Training Program

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับ National Cheng Kung University 
จัดงาน 2018 Overseas Mandarin Chinese Teacher Training Program โดยมีคุณ Tzu – Yi Hung, Second Secretary 

Education Division และ คุณ Huang, Sheng-sung, Director of Chinese Language Center, NCKU
และอาจารย์ทิพวรรณ อภิวันท์วรรัตน์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน 

เมื่อวันที่ 20-22 ตุลาคม 2561

เยี่ยมคารวะ Associate Prof. Guangxin (高光新) หัวหน้าสาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ถังซาน 
(Tangshan Normal University) 

อาจารย์ปุณยวีร์ สุเชาว์อินทร์ และอาจารย์สรสิช ผดุงรัชดากิจ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก Beijing Langguage and Culture University และ University of International 
Business and Economics (ตามล าดับ) เยี่ยมคารวะ Associate Prof. Guangxin (高光新) หัวหน้าสาขาภาษาจีน 

มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ถังซาน (Tangshan Normal University) เพ่ือแนะน าสถาบันฯ และหารือแนวทางความร่วมมือ
ของการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างกัน เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561
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นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนชาวจีนรุ่น 8.2 จากมหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนชาวจีนรุ่น 8.2 จากมหาวิทยาลัยซีหนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มาฝึกประสบการณ์สอน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ โรงเรียนมัธยมในเครือข่ายดังนี้

1. โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 2. โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”
3. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 4. โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

ต้อนรับกลุ่มสมาคมญีปุ่่นแห่งประเทศไทย

คณะศิลปให้การต้อนรับกลุ่มแม่บ้านญี่ปุ่นจาก สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย น าโดยอาจารย์ผุสดี นาวาวิจิต
เพ่ือความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
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อาจารย์ธนาพร ปัญญาอมรวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

49 Sep-Nov 2018

เรื่องความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรม ก่อนเข้าร่วมค่ายปิดเทอม ณ ไต้หวัน ให้แก่นักเรียน
โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561

หัวข้อ Open House ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม 
จัดโดย ส านักแนะแนวและรับสมัครร่วมกับส านักสื่อสารองค์กร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561
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อาจารย์โอฬาร สุมนานุสรณ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

50 Sep-Nov 2018

หัวข้อ “ระบบการศึกษาไต้หวัน : ทุนการศึกษาไต้หวัน”
และร่วมเสวนาพิเศษ หัวข้อ “แบ่งปันประสบการณ์การเรียนในไต้หวัน”

ในงานนิทรรศการการศึกษาไต้หวันประจ าปี 2561 (Taiwan Higher Education Fair 2018 : 台灣高等教育展)
ณ ลานกิจกรรม ชั้น M ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย (จัดกิจกรรมโดย Taiwan Education Center, Thailand)

หัวข้อ "ภาพรวมประเทศไทย กรณีศึกษาการจัดการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์" 
ให้แก่นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการจัดการวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยไทเป (University of Taipei -臺北市立大學)
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เป็นตัวแทนของคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมต้อนรับ รวมถึงหารือ
แนวทางความร่วมมือด้านการศึกษาและภาคธุรกิจ กับ

ส านักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจ าประเทศไทย 
(Taipei Economic and Cultural Office in Thailand) น า
โดย ดร.ถง เจิ้น-หยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจ าประเทศ
ไทย คุณ Edward Wu เลขานุการแผนการเมือง คุณหงฉืออ้ี 

ผู้อ านวยการแผนการศึกษา และคณะฯ
เยือนสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561
จัดโดย ส านักวิเทศสัมพันธ์ และส านักเครือข่ายประเทศจีน 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)
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หัวข้อ “นโยบายมุ่งใต้ใหม่ของไต้หวันกับสถานการณ์การเรียนการสอนภาษาจีนในปัจจุบันของประเทศไทย”
ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยไทเป (University of Taipei -臺北市立大學)

หัวข้อ “ภาพรวมประเทศไทยและโอกาสทางธุรกิจในไทย”
ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร 

“เตรียมความพร้อมบุคคลภายใต้นโยบายมุ่งใต้ใหม่” 
จัดโดย สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ 

(International Trade Institute；
外貿協會國際企業人才培訓中心)
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หัวข้อ "สังคมและวัฒนธรรมไทย" (บรรยายภาคเช้า) และ “ภาพรวมระบบการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย” 
(บรรยายภาคบ่าย) ให้กับโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมของครูสอนภาษาจีนส าหรับชาวต่างชาติ ประจ าปี 2018 

National Cheng Kung University ( NCKU, 國立成功大學 ) 
จัดโครงการโดย ศูนย์ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉิงกง (NCKU)

หัวข้อ “การใช้ชีวิตและการศึกษาในประเทศไทย” และ หัวข้อ “เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศไทย และบทบาทของครูในยุค4.0”
ให้แก่นักศึกษาชาวจีนสาขาการสอนภาษาจีนเพ่ือชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ถังซาน

(Tangshan Normal University) เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561

อาจารย์ปุณยวีร์ สุเชาว์อินทร์ และอาจารย์สรสิช ผดุงรัชดากิจ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
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นางสาวนิศาชล อุไรสกุล เจ้าหน้าที่ประจ าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ 
นักศึกษาทุน National Kaohsiung Normal University, Taiwan 

ได้รับเชิญบรรยายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย

53 Sep-Nov 2018

Social Affairs Bureau of Kaohsiung City Government จัดโดย Trans Asia Sisters Association, Taiwan (TASAT) 
ร่วมกับ Center for South East Asian and South Asian Studies, National Kaohsiung Normal University 

และ Cheng Shiu University, Taiwan
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อาจารย์พิชญา ติยะรัตนาชัย หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

54 Sep-Nov 2018

และทีมผู้บริหารเครือข่าย CP ALL ร่วมประชุมหารือ เพื่อส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานด้านการโรงแรม 
Baiyoke Sky Hotel / Waldorf Astoria Bangkok Hotels และ Bangkok Marriott Hotel The Surawongse

เมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561
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PIM Open House ครั้งที่ 81 ตอน “เปิดโลกแห่งภาษากับเทรนด์อาชีพ ปัจจุบันสู่อนาคต” 

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมบรรยายในกิจกรรม PIM Open House ครั้งที่ 81 
ตอน “เปิดโลกแห่งภาษากับเทรนด์อาชีพ ปัจจุบันสู่อนาคต” 

เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 จัดโดยส านักสื่อสารองค์กร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

55 Sep-Nov 2018

อาจารย์พิชญา ติยะรัตนาชัย (หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธรุกิจ) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรแนะน าหลักสตูร
การเรียนการสอนในรูปแบบ WBE และการใช้ชีวิตในรั้วของสถาบนัฯ โดยมีนายวรชิต จันทรงชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ แชร์ประสบการณ์ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปทีี่ 6 
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จ.นครปฐม และ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) 

จ านวนทั้งหมด 14 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561
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ศูนย์อารยปัญญา และ คณาจารย์ นักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ คณะศิลปศาสตร์
ร่วมจัดกิจกรรม  โครงการธรรมะภาษาอังกฤษ (วัดชลประทานรังสฤษดิ)์ 

สอนภาษาอังกฤษให้กับประชาชนที่สนใจ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

56 Sep-Nov 2018
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คุยเฟื่องเรื่องญี่ปุ่น
ตอน “แช่ Onsen” โดย ออแอ๋ว

สวัสดีผู้อา่นทุกท่าน  เม่ือเอ่ยถงึญี่ปุ่น หลายคนคงตาโต นึกถงึเรื่องราวหรือ
สถานที่แตกต่างกันไปตามความชอบของตน อาทิ ความคึกคักและไฮเทค
ของมหานครโตเกียว ความมีชีวิตชีวาของนครโอซาก้า ความสงบงดงาม
ด้วยวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างความคลาสิคและความทันสมัยของ
เกียวโต หรือความหนาวเหน็บของฮอกไกโด เป็นต้น ส าหรับออแอ๋วถ้าให้
นึกถึงญี่ปุ่น สิ่งแรกที่จะคดิถึงคือ

การ แช่น ้าแร่ที่เรียกวา่  Hot spring หรือ  onsen (温泉)
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ฉบับนี้อยากพาทุกท่านไปแช่ Onsen กันค่ะ อากาศหนาวๆ ได้ลงแช่
น้ าร้อนๆ ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุนับว่ามีประโยชน์ต่อร่างกาย ตามมา
เลยนะคะ มาดูกันว่าเวลาลง onsen ต้องท าอย่างไรบ้าง 
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Onsen คือน้ าร้อนที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดิน แต่ค านี้หมายรวมไปถึงสถานที่

ที่ให้บริการในการแช่น้ าร้อนด้วย โดยที่ภูมิประเทศของญี่ปุ่นตั้งอยู่ใน
บริเวณวงแหวนแห่งไฟ หรือ Ring of fire จึงมีภูเขาไฟอยู่มากมายทั้งที่ดับ
แล้ว และที่ยังไมด่ับและน้ าร้อนที่ผุดขึน้มาจากใต้ดินนี้ส่วนใหญ่มาจากภูเขา
ไฟที่ยังไม่ดับนั่นเอง ท าให้น้ าร้อนที่ผุดจากใต้ดินเหล่านี้มีส่วนประกอบของ
แร่ธาตุต่างๆ มีคุณสมบัติพิเศษหลายประการ เช่น ช่วยบรรเทารักษาโรค 
รวมทั้งมีคุณประโยชน์ด้านความงามช่วยให้ผิวพรรณสดใส ชาวญี่ปุ่น
ช่ืนชอบการแช่น้ าพุร้อนมาตั้งแต่โบราณจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
วิถีชวีิตในปัจจุบันมกีารพัฒนา  Onsen มากมายทั่วประเทศเพ่ือเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเป็นการสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นโดยการ
เปิดบริการให้เป็นส่วนหนึ่งภายใน เรียวคัง หรือโรงแรมแบบญี่ปุ่น ซึ่งได้รับ
ความนิยมอย่างมากจากทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ
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สถานที่แช่น้ าพุร้อนในประเทศญี่ปุ่นมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับความ
แตกต่างของแร่ธาตุในน้ า ส่วนมากน้ าพุร้อนจะมีธาตุก ามะถัน บ่อน้ าพุร้อน
มีทั้งในร่มและกลางแจ้ง แต่ละที่มีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกัน บ่อน้ าพุร้อน
กลางแจ้งบางแห่ง ตั้งอยู่ระหว่างภูเขา ในหุบเขา หรือริมทะเล มีทั้งบ่อน้ าพุ
ร้อนที่แบ่งแยกชาย หญิง และแบบบ่อรวม แต่หากรู้สึดอึดอัดกับการต้อง
แช่น้ ารวมกับผู้อ่ืน สถานที่บางแห่งมีบริการบ่อแช่น้ าส่วนตัวที่เรียกว่า 
kashikiri หรือบางครั้งเรียกว่า Kazoku-buro หมายถึงบ่อแช่น้ าส าหรับ
ครอบครัว  นอกจากนั้นยังมีบ่อแช่น้ าร้อนประเภทอ่ืนๆ เช่น บ่อโคลน 
บ่อทราย ซึ่งผู้แช่จะถูกกลบด้วยทรายร้อน  และยังมีบ่อน้ าร้อน ตื้นๆ
ไว้แช่เท้า เรียกว่า ashiyu พบเห็นได้ทั่วไปตามทางเดินของรีสอร์ตที่มีน้ าพุ
ร้อน โดยสามารถแช่เท้าได้ฟรีไม่มีคา่ใช้จา่ย 



LA-Sharing

62 Sep-Nov 2018

แม้ onsen จะมีอยู่มากมายในญี่ปุ่น แต่ส าหรับออแอ๋วแล้ว
เม่ือนึกถึงการแช่น้ าพุร้อนใน onsen ก็ต้องนึกถึง เมืองแห่ง onsen
หรือ The city of Onsen นั่นก็คือ Beppu ซึ่งได้ช่ือว่าเป็นเมืองที่มี
ช่ือเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ทางด้าน hot spring resort หรือ รีสอร์ต
น้ าพุร้อน

ที่มา:www.travel.gaijinpot.com
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Beppu เป็นเมืองหนึ่งในจังหวัด Oita บนเกาะ Kyushu ตั้งอยู่ระหว่างทะเล
และภูเขา เป็นเมืองที่เต็มไปด้วย Onsen หรือบ่อน้ าแร่ ถ้าใครที่เคยไปเยือน
เมืองนี้ จะเห็นควันลอยปรากฎอยู่ทั่วเมือง คือควันจากน้ าแร่ที่มีอยู่ทั่วไปใน
เมืองนั่นเอง  สิ่งที่ท าให้ Beppu แตกต่างไปจากเมืองอ่ืนๆ ของญี่ปุ่นคือ 
onsen ของเมืองนี้มีความหลากหลายมาก ทั้ง onsen แบบดั้งเดิมที่เป็นน้ าแร่ 
onsen แบบอบทรายร้อนที่เกิดจากดินภูเขาไฟซึ่งมีความร้อนตามธรรมชาติ 
onsen แบบหมักโคลนร้อน เป็นต้น ใน Beppu จะมี Onsen ยอดนิยมที่ขึ้นช่ือ
ลือชา 8แห่ง ได้แก่ Beppu Onsen, Myoban Onsen, Kankaiji Onsen, 
Hamawaki Onsen, Kamekawa Onsen, Horita Onsen และ Shibaseki
Onsen โดยแต่ละที่จะมีทั้งที่อาบน้ าสาธารณะ และรีสอร์ตที่มีน้ าพุร้อน
ส าหรับให้บริการในการแช่ ซึ่งทั้งแปดแห่งนี้รวมกันแล้วกล่าวกันว่าเป็น
สถานที่ที่ผลิตน้ าพุร้อนมากกว่ารีสอร์ตใดๆ ในญี่ปุ่น นอกจากรีสอร์ตน้ าพุ
ร้อนแล้วในเมือง Beppu ยังมี onsen ที่ให้บริการแบบที่อาบน้ าสาธารณะ
หลายแห่ง แต่ที่อยากขอกล่าวถึงมากที่สุดคือ Hyotan Onsen เรียกว่าเป็น 
Public bath house ที่ให้บริการแช่น้ าพุร้อนทั้งในร่มและกลางแจ้ง รวมทั้งมี
ในรูปแบบของ family หรือ private onsen ที่ผู้ใช้บริการสามารถแช่น้ าร้อนได้
แบบเป็นส่วนตัวไม่ปะปนกับคนอ่ืน
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ในส่วนที่ เป็นน้ าพุร้อนในร่มนั้น 
ท าเป็นน้ าตกหลายสาย ความ
แรงของน้ าช่วยนวดไหล่ หรือส่วน
ที่ เ ม่ื อยล้ า ของร่ า งกายด้ ว ย 
นอกจากนั้นที่ Hyotan Onsen ยัง
มีบริการอบทรายร้อนอีกด้วย 
ทีพ่ิเศษและเป็นที่ช่ืนชอบของผูม้า
ใช้บริการคือที่นี่มีร้านอาหารที่ใช้
น้ าแร่มานึ่งอาหาร มีคัสตาร์ดที่
นึ่งด้วยน้ าแร่และไข่ตม้น้ าแร่ที่เช่ือ
ว่าทานแล้วจะท าให้สุขภาพดี 
รวมทั้งมีจุดบริการอบไอน้ าที่
หน้าฟรีด้วย Hyotan Onsen เป็น
ที่นิยมมากในหมู่คนญี่ปุ่นและ
ชาวต่างชาติ เปิดให้บริการตั้งแต่
เช้า 9:00 น. ถึงตีหนึ่ง ซึ่งช่วงเช้า
ถงึเย็น ผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่จะ
เป็นชาวต่างชาติหรือกรุ๊ปทัวร์ 
ส าหรับคนญี่ปุ่นมักมาใช้บริการ
ตอนค่ าเป็นต้นไป 

บริการอบไอน ้า

จากน ้าแร่ หนึ่งในบริการ

ที่พบใน Hyotan Onsen
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อีกที่ที่อยากแนะน าคือ Beppu Beach Sand Bath :別府海浜砂湯：
Beppu Kaihinsunayu เป็นสถานที่อบทรายร้อนกลางแจ้งที่อยู่ติดอ่าว 
Beppu เป็นที่ที่ได้รับความนิยมมาก เพราะระหว่างนอนแช่ทรายร้อนจะได้
สัมผัสถึงความงามของท้องฟา้ และท้องทะเล นอกจากนั้นยังมบีริการแช่เท้า
ฟรีระหว่างรออบทรายร้อนด้วย Beppu Beach Sand Bath เป็นสมบัติของ
เมือง ออแอ๋วเคยสอบถามคุณป้าผู้ดูแลสถานที่ ได้ความว่าที่นี่ก่อตั้งมานาน
มาก โดยอยู่ในความดูแลของอ าเภอ เจ้าหน้าที่ที่มาท างานเป็นอาสาสมัคร
และได้รับค่าตอบแทน เคยหยุดให้บริการไปบ้างช่วงสงครามโลก (แปลว่ามี
มานานจริงๆ!!!) โดยส่วนตัวแล้ว ออแอ๋วชอบอบทรายร้อนของที่นี่มาก
เพราะบรรยากาศดี ติดทะเล ท าให้ผ่อนคลายแม้ว่าสถานที่จะเล็กและเก่า 
แต่สะอาดสะอ้านตามมาตรฐานญี่ปุ่น 



LA-Sharing

67 Sep-Nov 2018



LA-Sharing

68 Sep-Nov 2018

คนไทยหลายคนเวลาไปเข้า onsen มักจะท าตัวไม่ค่อยถูกอาจ
ประหม่าที่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและแช่น้ าร่วมกับคนอ่ืน เนื่องจากเป็นเรื่อง
ที่พวกเราไมคุ่้นเคย ดังนั้นหากใครอยากแช่ onsen ออแอ๋วอยากแบ่งปัน
วิธีการเตรียมตัวอย่างถูกต้องเพ่ือสร้างความมั่นใจให้แช่ onsen ได้อย่าง
สบายใจ  ตามนี้เลยค่ะ

กรณหีากพักที่เรยีวคังที่ม ีonsen :-
1. เปลี่ยนเสื้อผ้าโดยสวมชุด yukata ของที่ทางโรงแรมจัดไว้ให้และน า

ผ้าเช็ดตัวไปด้วย
2. เม่ือถึงห้องอาบน้ าร้อน จะมีล็อคเกอร์ ซึ่งสามารถเก็บของส าคัญที่

ติดตัวไปไว้ในล็อคเกอร์นี้แล้วน ากุญแจติดตัวไปด้วยโดยกุญแจจะมี
ห่วงสามารถสวมไว้ที่ข้อมือหรือข้อเท้าได้ 

3. ถอดชุด  yukata ไว้ในกระบะที่จัดไว้ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วเข้าไป
ที่บริเวณบ่อน้ าร้อน ก่อนลงแช่ให้ช าระร่างกายให้สะอาดที่บริเวณจุด
อาบน้ า ซึ่งมีเกา้อีเ้ตี้ยๆและแชมพูสระผม สบู่เหลวของทางเรียวคังไว้
ให้ผู้มาใช้บริการอยู่แล้วไม่ต้องเตรียมไปเอง ในการอาบน้ านี้ห้ามยืน
เพราะจะท าให้น้ ากระเด็นไปถูกผู้อ่ืนที่แชอ่ยู่ในบ่อน้ าร้อน
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4. บ่อน้ าร้อนในเรียวคังนี้ส่วนมากจะแยกชาย หญิง เป็นสัดส่วนไม่
ปะปนกัน แต่บางแห่งที่สถานที่ไม่เอ้ืออ านวยก็จะใช้วิธีก าหนดเวลา 
สลับเป็นรอบระหว่าง ผู้ชายและผู้หญิงดังนั้นควรสังเกตป้ายให้ดี
ก่อนเข้าไปใช้บริการ โดยที่หน้าห้องแช่น้ าร้อนจะมีป้ายบอกด้วย

ตัวอักษรคันจิ 男 หมายถึงผู้ชายและ女หมายถึงผู้หญิง ส าหรับ
เรียวคังหรือรีสอร์ตที่อยู่ติดภูเขา หรือริมทะเล บ่อแช่น้ าร้อนมักจะ
ตั้งอยูท่่ามกลางธรรมชาติ เปิดโล่ง

5. บ่อน้ าร้อนส่วนใหญ่มีอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 40 องศาเซลเซียส อย่า
พรวดพลาดลงไปทีเดียว การลงแช่น้ าร้อนนั้น ให้เอาขาลงไปก่อน 
แล้วนั่งแช่เฉพาะขาโดยให้ตัวอยู่บนขอบอ่าง เพ่ือให้ร่างกายค่อยๆ
ปรับตัว แล้วจึงค่อยๆหย่อนตัวลงในน้ าเพ่ือให้ร่างกายค่อยๆปรับตัว
หลังจากนั้นค่อยๆหย่อนตัวลงในน้ าเพ่ือให้ร่างกายปรับตัวคุ้นชินกับ
ความร้อน เม่ือรู้สึกชินแล้วค่อยๆนั่งลงที่พ้ืนอ่าง เม่ือได้แชล่งไปทั้งตัว
จะรู้สึกถงึความสบาย เบาตัวและผ่อนคลายมาก 

6. หลังจากแช่น้ าร้อนแล้ว ก่อนเข้าห้องแต่งตัวควรเช็ดตัวให้แห้ง หลัง
แต่งตัวเรียบร้อยแล้วให้น าผ้าเช็ดตัวที่เปียกทิ้งลงถังในห้องแต่งตัว 
เพ่ือแมบ่้านที่ดูแลจะได้รวบรวมน าไปซักท าความสะอาดต่อไป
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กรณี ที่ไม่ได้พักในเรียวคังแต่แวะมาแช่น้ าร้อนใน onsen ที่เปิด
ให้บริการเป็นแบบสาธารณะ ส่วนใหญ่หากเป็น onsen ที่เป็นที่นิยม
มากๆ ต้องจองเวลาล่วงหน้าและต้องไปถึงก่อนเวลา 15 -30 นาที 
เพ่ือช าระเงินและตระเตรียมตัว นอกจากนั้นควรต้องเตรียมผ้าเช็ดตัว
ไปด้วย  ส าหรับคุณสาวๆที่ต้องสวยแจ่มทั้งก่อนและหลังการแช่น้ า
ร้อน ต้องเตรียมอุปกรณ์บ ารุงผิว หรือเมคอัพไปด้วยเพราะ onsen
สาธารณะเหล่านี้ มีให้เฉพาะ แชมพูสระผม ครีมอาบน้ า และไดร์เป่า
ผม (บางแห่งอาจไม่มี)  ส่วนขั้นตอนการแช่น้ าร้อนเหมือนกับที่แช่ใน
เรียวคังทุกประการ 

ในกรณีของการอบทรายร้อน มีขึ้นตอนที่เพิ่มขึ้นกว่าการแช่น้ า
ร้อนคือ เปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ชุด Yukata โดยยังไม่ต้องอาบน้ าช าระร่างกาย 
หลังจากนั้นไปนอนที่บ่อทรายร้อนซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยเอาทรายกลบ
ตัวจนทั่ว เหลือไว้เฉพาะส่วนศีรษะ หลังจากแช่ทรายร้อนประมาณ 
30-45 นาที จึงค่อยขึ้นมาอาบน้ าช าระร่างกาย แล้วจึงลงไปแช่ในน้ า
ร้อน ระยะเวลาตามแต่ความชอบ ส่วนใหญ่จะแช่ครั้งละ 20 นาที แล้ว
ขึ้นมาพักบนขอบอ่าง เพ่ือไม่ให้ร่างกายถูกกระตุ้นมากเกินไป ส าหรับ
ออแอ๋ว ส่วนใหญ่แช่ครึ่งชั่วโมงแล้วขึน้มาอาบน้ าอกีครั้ง หลังจากนั้นจึง
ค่อยแต่งตัว 
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ตัวอย่างเลย์เอ้าท์ onsen ในร่ม (indoor hot spring)

ที่มา : http://www.japan-guide.com

หากอยากลงแช่แบบมีความสุข ไม่เป็นที่ผิดสังเกตของคนท้องถิ่น เรา

ก็ต้องปฏิบัติตนเหมือนคนญี่ปุ่น แบบไม่ผิดเพี้ยน แล้วจะเข้าใจ

สุนทรียในการแช่ Onsen อย่างลึกซึ้ง !!!

มีค ากล่าวว่า...
เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม เฉกเช่นการแช่ Onsen ที่ญี่ปุ่น

71 Sep-Nov 2018

การแช่น้ าในบ่อน้ าแร่ เป็นเร่ืองที่คนญี่ปุ่นนิยมชมชอบและส่วนใหญ่มักไป
เป็นกลุ่ม เช่นไปกับครอบครัว เพ่ือนสนิท และในการแช่นี้มี ข้อพึงระวังคือ
ห้ามใส่เสื้อผ้า เช่น ชุดว่ายน้ า ผ้าเช็ดตัวลงไปแช่ 



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
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หลวงพ่อปัญญานนัทภิกขุสอนวา่ 
................................ 
การควบคุมจิตเป็นเรื่องจ าเป็น
ถ้าไม่ท าการฝึกฝนอบรมจิตของเราไว้บ้าง
เวลาอารมณ์อันใดมากระทบ.......
เราก็ควบคุมไว้ไม่อยู่ ไม่สามารถบังคับได้
จิตของเราก็ไหลไปตามอารมณ์ที่มากระทบนั้น
.................................. 


