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ศนูย์ภาษาและคอมพวิเตอร์ ยินดีต้อนรับครูอาสาสมคัรชาวจีน

วันที่  13 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์  ดร . เสถียร ธัญญศรีรัตน์ 
รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
จากศู นย์ ภ าษาและคอม พิว เตอร์  ได้ ใ ห้ ก ารต้ อนรั บ  Miss Tian Shiqi
ครูอาสาสมัครชาวจีน จากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับส านักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ 
(HANBAN)

โดยครูอาสาสมัครชาวจีนจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2562 – มี.ค. 2563 
และทางศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ได้จัดเตรียมโครงการอบรมภาษาจีนไว้ให้
นักศึกษาและบุคลากรได้เข้าร่วมเร็วๆนี้ ซึ่งนักศึกษาและบุคลากรท่านใดมีข้อ
สงสัยทางด้านภาษาจีน ครูอาสาสมัครของทางศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ยินดี
ให้บริการความช่วยเหลือ
แนะน ำศูนยส์อบ
การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International Communication) เป็นแบบทดสอบ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานระดับสากล ได้รับความเชื่อถือจากองค์กรทั่วโลก สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้มี
การลงนามความเข้าใจร่วมกับ CENTER FOR PROFESSIONAL ASSESSMENT (THAILAND) ผู้แทนในการจัดสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ TOEIC เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย เพ่ือด าเนินการจัดสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน
กำรสมัครสอบมีสองแบบ ได้แก่

1.สอบที่สถำบัน (ตำมรอบสอบท่ีสถำบันจัด)
2.สอบที่ศูนย์สอบ TOEIC (สอบตำมวันเปิดท ำกำรของศูนย์สอบ TOEIC)

หมายเหตุ : การสอบ TOEIC ท้ังสองแบบน้ี เป็นการสอบในนามของสถาบัน ผู้สอบจะได้รับ

ใบรายงานผลคะแนนท่ีไม่มีรูปภาพผู้สอบ และมีข้อความ Pathumwan Institute of 

Teachnology ระบุในช่องของผู้รับบริการ (client) 

อัตรำค่ำสมัครสอบ
สถำนะ สอบที่สถำบัน สอบที่ศูนย์สอบ

นักศึกษำ 700 บาท 1,000 บาท
บุคลำกร 1,000 บาท 1,000 บาท

QR CODE สมัครสอบ

...ติดต่อเรำได้ที.่..
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
โทร 0-2104-9099 ต่อ 4101
E-mail : Pathumwanlcc@gmail.com



Off ice 365 มีดี อะ ไร
Office 365 เป็นบริการ Cloud Service จากไมโครซอฟต์ที่ให้บุคลากร นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ใช้
แอปพลิเคชั่นออนไลน์ต่างๆ เช่น Office 2019, OneDrive, Skype, Outlook 2019 ฯลฯ ที่สามารถใช้ได้ทั้งบนอุปกรณ์
เดรสท็อปและอุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้ทุกที่ทุกเวลา

บริการ PIT Office 365 คือชุดออฟฟิศพิเศษที่ออกแบบมาเพ่ือสนับสนุนการท างานร่วมกัน ส าหรับ
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะโดยที่ PIT Office 365 (ภายใต้โดเมน @office365.pit.ac.th) เป็นบริการที่ท างานบนระบบ
คลาวด์ของไมโครซอฟต์ ท่ีให้บริการกับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร โดยมีคุณลักษณะและบริการต่างๆ เช่น 
อี เมลและปฏิทิน (E-mail/Calendar),  Office Web Apps,  การจัดเก็บและแชร์ ไฟล์  (OneDrive) ขนาด 1TB, 
เว็บไซต์ (Sites), การประชุมทางเว็บ (Lync) และบริการอื่นๆ อีกมากมาย

เข้าใช้งาน PIT Office 365
นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรสามารถเข้าใช้บริการ 
Cloud service โดยการ Login ผ่านทางเว็บไซต์
http://office365.pit.ac.th คลิกปุ่ม "เข้าใช้งาน" หรือ 
login ผ่านลิ้ง https://login.microsoftonline.com
โดยใช้ username/password ท่ีได้จากศนูย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ส าหรับคณาจารย์และบุคลากร

Username : sekxxx@pit365.pit.ac.th
Password : รหัสผ่านเดียวกันกบั PIT Account

ส าหรับนักศึกษา

Username : 6001024xxx@pit365.pit.ac.th
Password : รหัสผ่านเดียวกันกบั PIT Account

รายละเอียดเพ่ิมเติม

หากมีปัญหาหรอืข้อสงสัยในการใช้งานสามารถตดิต่อสอบถามไดท้ี่ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โทร.4100
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คู่มือการใช้งาน

ท างานร่วมกันด้วย
เครื่องมืออัจฉริยะ

อีเมลที่ทันสมัยด้วย 
Outlook 2019

เนื้อที่จัดเก็บไฟล์ฟรี

1TB
บริการชุดเอกสาร
ออนไลน์ครบครัน

http://office365.pit.ac.th/
https://login.microsoftonline.com/

