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12 ปี คณะศิลปศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นคณะวิชาแรกๆ 
ของสถาบันฯ ก่อตั้งข้ึนอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2552 
ดังนั้นในปี 2564 นี้ คณะศิลปศาสตร์จึงมีอายุครบ 12 ปี ในช่วงระยะแรก
ของการก่อตั้ง คณะศิลปศาสตร์มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน 
1 หลักสูตร และ 1 หมวดวิชา กล่าวคือ คณะได้ด าเนินการจัดการเรียน    
การสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ โดยได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 และได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา โดยเป็นหลักสูตรแรก     
ที่คณะได้ พัฒนาข้ึนให้สอดคล้องกับรูปแบบการเ รียนการสอนแบบ      
Work-based Education

นอกจากนี้คณะยังมีภารกิจส าคัญใน
การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปให้แก่นักศึกษาที่สังกัดทุกคณะวิชา
ของสถาบัน โดยหมวดวิชาดังกล่ าว
ประกอบด้วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่ม
วิชาภาษาไทย และกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ (ภายหลัง กลุ่มวิชา
ภาษาไทย กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์และ
มนุษยศาสตร ์  ได้แยกออกไปตั้ ง เ ป็น   
ส านักวิชาการศึกษาทั่วไป ในปี 2558)

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาคร สมเสริฐ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์
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และในช่วงปลายปี 2552 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดตั้ง 
“ศูนย์อารยปัญญา (Cross Cultural Center: CCC)”
ข้ึน โดยมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการสนับสนุนการเรียน
การสอน ตลอดจนบริการวิชาการด้ านภาษาและ
วัฒนธรรมทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน 

ในปีการศึกษา 2556 คณะศิลปศาสตร์ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการ
ผลิตบัณฑิตเพ่ือให้สอดรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และ 
ภาคธุรกิจญ่ีปุน่ ที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก จึงเป็นที่มา
ของการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 
ข้ึนเป็นหลักสูตรที่สอง โดยได้รับการรับรองหลักสูตรจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 22  มีนาคม พ.ศ. 2556 
โดยได้ด าเนินการจัดการเรยีนการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2556 เป็นต้นมา และ
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จากความต้องการของสถานประกอบการและสังคมด้านภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ที่มีมากข้ึนอย่างต่อเนื่องในโลกยุคปัจจุบัน 
ปีการศึกษา 2557 คณะได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันให้เปิดหลักสูตร   
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ซึ่งได้
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
เป็นต้นมา

นอกจากนี้เพ่ือเป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภายใต้แนวคิด 
Work-based Education ซึ่งเป็นระบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียน เรียนรู้จากประสบการณ์จริง คณะศิลปศาสตร์มีศูนย์ที่ปรึกษาและ
พัฒนาอาชีพนักศึกษา (Counseling and Career Development for 
Student Center: CCDS) ซ่ึงเป็นศูนย์ให้การสนับสนุนสาขาวิชาใน
ด้านการฝึกปฏิบัติงานและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
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ปี 2564 คณะศิลปศาสตร ์มีการจัดการเรียนการสอนจ านวน 
3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ และหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ พร้อม
ทั้งมีศูนย์สนับสนุน 2 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์อารยปัญญา และศูนย์ที่ปรึกษา
และพัฒนาอาชีพนักศึกษา ภายใต้ของอาจารย์ทิพวรรณ อภิวันท์วรรัตน์ 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คนปัจจุบัน

ในวาระที่คณะศิลปศาสตร์มีอายุครบ
การก่อตั้ง 12 ปี ในปี 2564 นี้ ขอให้คณะ
ศิลปศาสตร ์ มีความแข็งแกร่งดังที่ เคย
เป็นมา เป็นบ้านที่อบอุ่น และที่ส าคัญให้     
มีความเจริญรุ่งเรือง เป็นแหล่งในการ
พัฒนาบัณฑิต พัฒนาคนให้มี คุณภาพ    
เพ่ือเป็นก าลงัในการพัฒนาสังคมประเทศชาติ
สืบไป
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ความส าเร็จ

และความภาคภูมใิจ

12 ปี ของชาว LA

ส่วนหน่ึงของบัณฑิต LA

พิธีประสาทปริญญาบัตร BC บัณฑิตรุ่นที่ 2

ปี 2558
พิธีประสาทปริญญาบัตร BC บัณฑิตรุ่นที่ 1

ปี 2557

พิธีประสาทปริญญาบัตร BC บัณฑิตรุ่นที่ 3

ปี 2559
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12 ปี ของชาว LA

ส่วนหน่ึงของบัณฑิต LA

พิธีประสาทปริญญาบัตร BC บัณฑิตรุ่นที่ 4

ปี 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร
BC บัณฑิตรุ่นที่ 5
BJ บัณฑิตรุ่นที่ 1

ปี 2561
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12 ปี ของชาว LA

ส่วนหน่ึงของบัณฑิต LA

พิธีประสาทปริญญาบัตร BC บัณฑิตรุ่นที่ 6 / BJ บัณฑิตรุ่นที่ 2

ปี 2562

พิธีประสาทปริญญาบัตร BC บัณฑิตรุ่นที่ 7 / BJ บัณฑิตรุ่นที่ 3 / CEB บัณฑิตรุ่นที่ 1 

ปี 2563
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12 ปี ของชาว LA

รางวัลความภาคภูมิใจของนักศึกษา LA

รางวัลชนะเลิศ
ในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น 

ปี 2558

รางวัลชนะเลิศการแข่งขนัแผนธุรกิจในงาน 
“Asian Student's Venture Forum 2016" 

ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
ปี 2559

รางวัลท่ี 2 Special Prize: 
Jeollabuk-do Governor Award 
การแข่งขันแผนธุรกิจในโครงการ 2017 
Asian Students’ Venture Forum 

ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้
ปี 2560

รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 
รางวัลชมเชย

การเเข่งขันประกวดสุนทรพจน์
ระดับอุดมศึกษา ปี 2561
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12 ปี ของชาว LA

รางวัลความภาคภูมิใจของนักศึกษา LA

รางวัลชนะเลิศ / รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
การประกวดสุนทรพจน์เพ่ือการเปล่ียนแปลงโลก คร้ังที่ 6 

ปี 2561

รางวัลชนะเลิศ / รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 / รางวัลชมเชย
การแข่งขันพัฒนาความรู้ทกัษะด้านภาษาจีน คร้ังที ่17

ปี 2561
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12 ปี ของชาว LA

รางวัลความภาคภูมิใจของนักศึกษา LA

รางวัลเหรียญเงิน (1st RUNNER-UP) และ  Best Presentation Award 
การแข่งขัน Hackathon - Build On, ASEAN 2020 

รางวัล Most Creative Project
โครงการ ITALTHAI DREAM IT FORWARD ครั้งที่ 4 

: THE POWER OF YOUNG GENERATION

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดแข่งขันเขยีนบทความ

ภาษาจีนน้อมร าลึก
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดขงจ่ือ

ครบ 2572 ปี 
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12 ปี ของชาว LA

รางวัลความภาคภูมิใจของนักศึกษา LA

ได้รับทุนการศึกษารัฐบาลไต้หวัน 
เรียนภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น

Huayu Enrichment Scholarship Program (HES) 
Chinese Language Center,

National Chengchi University 

ได้รับทุนการศึกษาต่อ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทเคียว 

ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 2 ปี

『台灣教育部華語文獎學金』
ทุนเรียนภาษา จากรัฐบาลไต้หวัน

ประจ าปี 2558

ได้รับทุน 
"ทุนบินฟรี พักฟรี เที่ยวฟรี 

ประเทศญี่ปุ่น-
JST Sakura Science Program
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12 ปี ของชาว LA

รางวัลความภาคภูมิใจของบุคลากร LA

รางวัลเชิดชูครู ซีพี ออลล์ 
ประเภทครูพ่ีเล้ียง ครูนิเทศ
ประจ าปกีารศึกษา 2560

รางวัลเชิดชูครู ซีพี ออลล์ 
ประเภทครูผู้สอน 

ประจ าปกีารศึกษา 2561

รางวัลเชิดชูครู ซีพี ออลล์
ประเภทครูผู้สอน”

และประเภท “ครูพ่ีเล้ียง ครูนิเทศ” 
ประจ าปกีารศึกษา 2562
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12 ปี ของชาว LA

รางวัลความภาคภูมิใจของบุคลากร LA

เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย
ในการน าเสนอผลงาน
ด้านนวัตกรรม และได้รับ

การอนุมัติเบื้องต้นในหลักการ
จากผู้บริหารให้น าไอเดียไป
พัฒนาต่อยอด ในงาน 
PIM FRESHTIVEIDEA 
ปีการศึกษา 2563

รางวัลดีเด่นด้านนวัตกรรม และได้รับคัดเลือกให้เป็น
“Associate Innovator” (นักนวัตกร1)

ชื่อผลงาน “LA Home Process” ปี 2560
รางวัล Outstanding KAIZEN Team

การประกวด 
“Productivity and Innovation
ชื่อผลงาน “คู่มือ 3 ภาษาสร้างอาชีพ”

ปี 2561

รางวัลชนะเลิศ
กิจกรรม “ค้นหาความเส่ียงที่เป็นภัยมืด” 

ปีการศึกษา 2562
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12 ปี ของชาว LA

รางวัลความภาคภูมิใจของบุคลากร LA

PIM internal communication and satisfaction 
of users towards the service during units in 

semester 

ได้รับรางวัลยอดเย่ียมอันดับ 1
การให้บริการภายใน
สายงานวิชาการ

ได้รับรางวัลยอดเย่ียมอันดับ 1
การพัฒนาการให้บริการภายใน 

สายงานวิชาการ
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ติดตามข่าวสาร ... 
คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Telephone : 02-855-0960E-mail : liberal_arts@pim.ac.th

Website LA :

http://la.pim.ac.th
Facebook Fan Page : 
www.facebook.com/pim.LiberalArts

#TeamPIMLA #TeamLA

บรรณาธิการ
บรรณาธิการบริหาร
อาจารย์ทิพวรรณ อภิวันท์วรรัตน์ (คณบดีคณะศิลปศาสตร)์

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา  : คณะศิลปศาสตร ์สถาบันการจดัการปญัญาภวิัฒน์

กองบรรณาธิการภาพ / ข่าว
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ / สาขาวิชาภาษาญี่ปุน่ธุรกิจ / 
สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สารทางธุรกิจ /
ศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนาอาชพีนักศึกษา / ศูนย์อารยปญัญา /
คณะกรรมการเสริมสรา้งภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กรคณะศิลปศาสตร์

ผู้จัดท า LA - Newsletter :  พัชรี ศรใีส
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