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คิดเป็น 

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารทางธุรกจิ คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันตอบค าถาม
ระดับชาติด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และธุรกิจการบิน รางวัลบุรฉัตรไชยากร ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2559 

หัวข้อ “ 84 พรรษามหาราชินี : ย้อนรอยเสด็จพระราชด าเนินสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวไทย”  
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 8.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6  

รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  
เข้าร่วมงานสัมมนา Knowledge Bank Project 

2016 : Empowering Thai SMEs for 
Sustainable Growth - Learning from Taiwan  

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 
ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมสุโกศล 

ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ  

เร่ือง "การแปลเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

(ไทย-จีน)” โดยวิทยากร 
ผศ.ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ  

เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 
ณ ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2  
อาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล 
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นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
เข้าฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ 
"ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-จีน-ญี่ปุ่น"  
โดยวิทยากร คุณวรันณ์ธร คชทโรภาส 
นักการทูตปฏบิัติการ กรมเอเชียตะวันออก  
กระทรวงต่างประเทศ (ช่วยราชการกระทรวงกลาโหม) 
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559  
เวลา 11.00-14.00 น. ณ ห้อง 3-0303 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เข้าฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคนิคการแปลจีนอย่างมืออาชีพ”  
โดย คุณชาญ ธนประกอบ (เจ้าของผลงานแปลหนังสือ "แจ๊คหม่า" ทั้ง 6 เล่ม) 

เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. – 11.00 น.  
ณ ห้อง 3-0303 ชั้น 3 อาคาร อาคารอเนกประสงค์  

คิดเป็น 
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นักศึกษาช้ันปีที่ 1 (รหัส59) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารทางธุรกจิ  
เข้าร่วมโครงการ Career Development หัวข้อ “Roadshow King Power”  

วิทยากรโดยคุณมนัส ประสงคง์าน ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคลสรรหาและว่าจ้างบุคลากร  
บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  

เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง 4-0607 ชั้น 6 อาคาร CP ALL Academy 

นักศึกษาช้ันปีที่ 1 (รหัส59) 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ  
เข้าฟังบรรยาย Road Show  
จากสถาบันสอนภาษาญี่ปุน่ไมนจิิ  
เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2559  
เวลา 11.00-12.00 น.  
ณ ห้อง 3-0301, 3-0302 ชั้น 3 
อาคารอเนกประสงค์ 

ท ำงำนเป็น 
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นักศึกษาช้ันปีที่ 2 (รหัส 58)  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  

เข้าร่วมโครงการ Career Development  
หัวข้อ “ความสุขกับการท างาน” 

วิทยากรโดยอาจารย์ทิพวรรณ อภิวันท์วรรัตน์  
คณบดีคณะศิลปศาสตร ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 – 18.30 น. 
ห้อง 4-0407 ชั้น 4 อาคาร CP ALL Academy 

นักศึกษาช้ันปีที่ 2 (รหัส58) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารทางธุรกจิ  
เข้าร่วมโครงการ Career Development หัวข้อ “7-11 Present”  

วิทยากรโดยคุณสุธิรา ยังประเสริฐกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 – 18.30 น.  

ห้อง 4-0407 ชั้น 4 อาคาร CP ALL Academy 
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นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ  
เข้าร่วมโครงการ Career Development  

หัวข้อ “ส าเร็จไวในบริษัทญี่ปุ่น” 
วิทยากรโดยคุณวิรุณรัช พจน์เสถียรกุล  

ผู้เขียนหนังสือ "กัมบัตเตะเนะ“ 
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 

นักศึกษาช้ันปีที่ 1 (รหัส 59) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
และสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เข้าร่วมโครงการ Career Development  

หัวข้อ “Hospitality” วิทยากรโดยคุณพีรพล เกื้อโกมลเดช 
Human Resources Manager Courtyard by Marriott Bangkok 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 – 18.30 น. 
ห้อง 4-0407 ชั้น 4 อาคาร CP ALL Academy 

ท ำงำนเป็น 
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นายพงศกร ตรงปัญญาโชติ ผู้ช่วยผู้จัดการ 
บริษัท โอเรียลทัล ซิตี้ กรุ้ป ซึ่งเป็นผู้ให้บริการออกเครื่องรับ 
บัตรเครดิต ยูเนียนเพย์ และ นายพงศกร พงษเ์จริญ ท างานที่  
CP Retailink ซึ่งก าลังขยายไปตลาดจีนในอนาคต เป็นศิษย์เก่า 
จากสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ได้ร่วมเเชร์ประสบการณ์การ 
ท างานสายธุรกิจให้แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 

นักศึกษาช้ันปีที่ 2  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 
วังบางขุนพรหม  

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา CEB 2101 
เศรษฐศาสตร์ การเงิน และการบัญชี 

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 
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ตัวเเทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ได้รับ
คัดเลือกปฏิบัติงานในต าเเหนง่ผู้ประสานงานให้แก่

ผู้บริหารชาวจีน ในงาน "Chairman Vision  
สู่การปฏิบัติ" ณ สถาบันผู้น าเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
เมื่อวันที่ 3-4 ตุลาคม 2559 

ท ำงำนเป็น 
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
จัดกิจกรรม Your Life CEB Program 

ภาคการศึกษา 1.1/59 ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2  

นางสาวช่อผกา เส้นสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ CEB  

เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คร้ังที่ 17 ประจ าปี 2559 

(รอบคัดเลือกภาคกลาง) และผ่านเข้าแข่งขัน 
ในรอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559  

ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ขอแสดงความยินดี 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
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เดน่ภำษำ 
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นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 และ 4 ได้แก่ 
1. นางสาวนางสาวสุวนันท ์ยอดมหาวรรณ  2. นางสาวกานต์สิน ีรอดเลี้ยง  
3. นางสาวพิชนิกา มาสุข  4. นายธนนันท์ จิตแจ่มแจ้ง แซ่ม้า  
5. นางสาวปุญญิศา จิรธนวรกาญจน์  6. นางสาวสุนันท์ แซ่หลี่  

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  

คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
ได้แก่ นางสาวพิชนิกา มาสุข นายวิจักร์ เข่ือนเพชร 
นางสาวบีเบคก้า เย และนายศุภชัย ธรรมชูเชาวรัตน์  

เข้าร่วมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน  
ณ สมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย  
เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับ 
รางวัลชมเชย 

การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 13 (นานาชาต)ิ

รองชนะเลิศอันดับ 1 
นายศุภชัย ธรรมชูเชาวรัตน์ นักศึกษาช้ันปีที่ 1  
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559  
ณ สมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย  

LA-Students 
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 การแข่งขัน Business Storytelling 
 Division A 

รางวัลชนะเลิศ (นางสาวเพชรธภัณฑ์ เชิดสูงเนิน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา CEB) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (นางสาวพัชราพร รามศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา CEB) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (นางสาวมนัสนนัท์ อินทร์ฮวบ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชา CEB) 
รางวัลชมเชย (นางสาวปภาวรินท์ ทองพานิชย์ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชา CEB) 

 Division B 
รางวัลชนะเลิศ (นางสาวธมลวรรณ เที่ยงธรรม นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชา CEB) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (นางสาวรุ้งราวรรณ นานงที นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชา CEB) 
รางวัลชมเชย (นางสาวกานต์สนิี รอดเลี้ยง นักศึกษาช้ันปีที่ 3 สาขาวิชา BC) 
 การแข่งขัน Crossword Competition 

 Division B 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  
(นางสาวญัฐกาญจน์ เก้าพิทักษ์กุล และ นางสาวพรนัชชา ศรีสอาด) นักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชา BC 

ขอแสดงความยินดีกับ 
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 

ได้รางวัลการแข่งขันใน 
งาน English Contest Day  

เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2559  

เดน่ภำษำ 
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ขอแสดงความยินดีกับ 
นายศุภชัย ธรรมชูเชาวรัตน์ 

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
สามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 

การแข่งขันเขียนเรียงความ
ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา  

จัดโดยสถาบันขงจื่อ 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559  
ณ คณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นักศึกษาฝึกสอนจากประเทศแคนาดา  
Ajarn Emily กับ Ajarn Tanner เข้าร่วมสอน
กับ ดร.ศิรินันท์ กฤษณจินดา รายวิชา BE58108 

ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
เพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ (CEB) ชั้นปีที่ 1 

เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มากยิ่งขี้นต่อไป 

LA-Students 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

อยู่ใน “ระดับดี”  

ได้ 3.78 คะแนน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 

อยู่ใน “ระดับดี”  

ได้ 3.72 คะแนน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

อยูใ่น “ระดับดี”  

ได้ 3.39 คะแนน 

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 

คณะศิลปศาสตร์ อยู่ใน “ระดับดี ได้ 4.26 คะแนน 

LA-Events/Activities 

September - October 2016 
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โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในจีน  
: หลักสูตรร่วม 1+1+2 รุ่นที่ 5 

ระหว่างวันที่ 5 -9 กันยายน 2559 
ณ มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

LA-Networks/Academic Services 
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ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการฝึกประสบการณ์สอนชาวจีนจาก
มหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University 西南大学) 
เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 ห้อง 2-0220  

 

โดยฝึกสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย  
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุง จังหวัดปทุมธานี  
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนบัวแก้วเกษร จังหวัดปทุมธานี  
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ จังหวัดกรุงเทพ และโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก  
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ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการฝึกประสบการณ์ชาวจีนจาก 
มหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University 西南大学) 

เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 
คณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจเดินทาง 
ส่งนักศึกษาโครงการฝึกประสบการณ์สอน 
ชาวจีนไปยังโรงเรียนมัธยมในเครือข่าย ได้แก่ 
1.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบรุี 
2.โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” 
3.โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ปทุมธานี 
4.โรงเรียนบัวแก้วเกษร 
5.โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 
6.โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี 

LA-Networks/Academic Services 
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สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับส านักวิเทศสัมพันธ์ 
ประชุมหารือกับผู้บริหาร PlanDo International Co., Ltd, Japan  

เพ่ือวางแผนเกี่ยวกับการส่งนักศึกษาไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ในเครือโรงแรมและเรียวคัง 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 

ส านักวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดงาน Farewell Party  
ส าหรับนักศึกษาประเทศญีปุ่่น Okinawa International University และ Chuo University 

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 

ศูนย์อารยปัญญา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับศูนย์พัฒนาเครือข่ายทาง 
คัดเลือกบุคลากร รุ่นที่ 2 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  

เพ่ือเข้าอบรมในหลักสูตร  
“Communicative English for TRUE Front Line Service” 

LA-Networks/Academic Services 
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PIM Young Creative Program ครั้งที่ 98 อาจารย์สรสิช ผดุงรัชดากิจ และอาจารย์ขนิษฐา พิมานมาศสุริยา 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

ร่วมกับส านักสือ่สารองค์กร จัดโครงการ PIM Young Creative Program ครั้งที่ 98  
ตอน "ตะลุยแดนมังกร On Campus" ณ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จังหวัดนครนายก 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559  

PIM Young Creative Program ครั้งที่ 96 
อาจารย์ธนาพร ปัญญาอมรวัฒน์ อาจารย์เกวรินทร์ ฉันทนะสุขศิลป์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

และตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์  
ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (TCL) และส านักสื่อสารองค์กร 

จัดโครงการ PIM Young Creative Program ครั้งที่ 96 
ตอน "ตะลุยแดนมังกร On Campus ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี"  

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 

LA-Networks/Academic Services 
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PIM Young Creative Program คร้ังที่ 97  

อาจารย์ ดร. นลินทิพย์ เขียวข าแสง และอาจารย์อนุช สุทธิธนกลู 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ อาจารย์วิษณุ หาญศึก 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ  
อาจารยพ์ิชญา ติยะรัตนาชัย และอาจารย์อิทธิวดี อึ้งรัศมี 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
ร่วมกับส านักสือ่สารองค์กร 

จัดโครงการ PIM Young Creative Program คร้ังที่ 97  
ตอน "ท่องโลกเฮฮากับภาษาแห่งเอเชีย“ 

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 
 

PIM Open House ครั้งที่ 51 ตอน “Corporate University  
ทางออกการศึกษาไทยกับอาชีพแนวใหม่ในยุค AEC” 

อาจารย์ทิพวรรณ อภิวันท์วรรัตน์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์  
อาจารยเ์กวรินทร์ ฉันทนะสุขศิลป์ และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์  
ร่วมกับส านักสือ่สารองค์กร ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก 

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จ านวนกว่า 50 คน  
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559  

ณ ห้อง 3-0306 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 
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ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ด้วยการสนับสนุน
ของส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดการแข่งขันทักษะภาษาญีปุ่่นระดับประเทศ 

ปีการศึกษา 2559 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน ์โดยมีนกัเรียนจากทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน
ต่างๆ อาทิเช่น การประกวดพูดสุนทรพจน์ การแข่งขันเล่าเร่ืองจากภาพ การแข่งขันเปิดพจนานุกรมคันจิ

และฮิรางานะ เป็นต้น โดยอาจารย์ Hideo Maruyama และ อาจารย์ Kazuyoshi Tajima อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 
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อาจารย์เกวรินทร์ ฉันทนะสุขศิลป์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์  
ได้รับเชิญจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒนเ์ป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "เทคนิคการให้ค าปรึกษา“ 

ณ โรงเเรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส เเวนดา แกรนด์  
ในโครงการกลยุทธ์การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ส าหรับครูต้นแบบ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 

คณะศิลปศาสตร์ ประชุมหารือกับ 
อาจารย์วัชรีย์ ศรีวิชัยรัตน์ และ อาจารย์นิวัติ แซ่ลี้ อาจารย์ประจ าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

เพ่ือสร้างความร่วมมือและเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างกันในอนาคต  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559  
คณาจารย์และตัวเเทนนักศึกษา 

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
ร่วมกับศูนย์อารยปัญญาจัดกิจกรรมสอนภาษาจีน

ให้แก่ชาวบ้าน ณ ชุมชนเกาะเกร็ด  

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 คณาจารย์และตัวเเทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ  
ร่วมกับศูนย์อารยปัญญา จัดกิจกรรมสอนภาษาญี่ปุน่ให้แก่ชาวบ้าน ณ ชุมชนเกาะเกร็ด  

LA-Networks/Academic Services 
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เครดิตรูปภาพ : ห้องสมุดมารวย (Investment Discovery Museum) จากหนังสือ “บรมครู ศิลปินถ่ายภาพเอกรงค์” 

"คือถ่ายรูปส าหรับให้เก็บไว้เพื่อมีความสุขในภายหลัง และแผ่ความสุขนั้นให้แก่ผู้อ่ืนที่ได้เห็น ย่ิงมาพิมพ์เป็นหนังสือ
แล้วก็แจกจ่ายไปให้ผู้อ่ืนได้ดูหลายรูปรวมกันเป็นรูปเป็นเล่ม ก็ได้ผลในทางนีอีกมาก" 

 

พระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดฯให้  
คณะกรรมการจัดท าหนังสือภาพพัฒนาประเทศเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท  

ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

LA-Sharing 
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ภาพถ่ายฝพีระหัตถ ์
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"เราไม่ค่อยชอบเวลาใครมาถ่ายภาพภรรยาของเรา เราจะรู้สึกหวง
และอิจฉา (jealous) บรรดาช่างภาพท้ังหลายเพราะเราชอบ

ถ่ายภาพพระราชินีด้วยตัวเราเอง เราไม่เคยท้ิงรูปถ่ายของเธอแม้แต่
สักภาพเดียว แม้ว่าจะมีบางภาพที่เราไม่ค่อยชอบก็ตาม" 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดเผยกับ Mr Reginald Davis 
ช่างภาพจากประเทศอังกฤษ เมื่อครั้งยังทรงอยู่ในช่วงหนุ่มสาว 

ข้อมูลจากหนังสือ The Royal Family of Thailand 
โดย Raginald Davis ช่างภาพชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียง 

ในการถ่ายรูปพระราชวงศ์ทั่วโลก 

LA-Sharing 
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Website LA : 
http://la.pim.ac.th 

Facebook Fan Page :  
www.facebook.com/pim.LiberalArts 

ตดิตามข่าวสาร ...  
คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน์ 

E-mail : liberal_arts@pim.ac.th 
Telephone : 02-832-0344 

Hashtag : #TeamPIMLA 
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