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ส่ถาบัันเรา
“พีี ไอ เอ็ม (PIM)”

ภาคเหน่อ เชียงใหม่ ลัำาปาง

ภาคตะวัินออกเฉีียงเหน่อ ขอนแก่น นครราชสีัมา อุดรธานี

ภาคกลัาง
พีระนครศรีอยุธยา นครสัวิรรค์
สัมุทัรปราการ เพีชรบุัรี

ภาคตะวัินออก ชลับุัรี

ภาคใต้ สังขลัา สุัราษฎร์ธานี

นอกจำากนี�สัถาบัันยังมีสัถานทีั�เพ่ี�อใช้ในการเรียนรู้ 12 แห่ง ดังนี�

สถาบัันการจััดการปััญญาภิิวััฒน์ หรือ พีีไอเอ็ม (PIM) เป็น
สัถาบัันอุดมศึกษาทีั�ได้รับัการสันับัสันุนในการจัำดตั�งจำากบัริษัทัซี์พีี 
ออลัล์ั จำำากัด (มหาชน) ในเคร่อเจำริญโภคภัณ์ฑ์ิ โดยได้รบััการรับัรอง
จำากกระทัรวิงการอุดมศึกษา วิิทัยาศาสัตร์ วิิจัำยแลัะนวัิตกรรม เพ่ี�อ
ให้ปริญญาในระดับัปริญญาตรี ปริญญาโทั แลัะปริญญาเอก โดย
หลัักสูัตรทีั�เปิดสัอนมีควิามหลัากหลัายตามควิามเชี�ยวิชาญของ
แต่ลัะคณ์ะวิิชาในสัถาบััน แลัะจัำดการเรียนการสัอนทัั�งภาษาไทัย 
ภาษาจีำน แลัะภาษาอังกฤษ

ในฐานะทีั�สัถาบัันการจัำดการปัญญาภิวัิฒน์เป็นมหาวิิทัยาลััยแห่ง
องค์กรธุรกิจำ (Corporate University) ทีั�มีการเรียนการสัอนแบับั 
Work-based Education จึำงแตกต่างด้วิยควิามเป็นเลิัศทัางวิิชาการ 
ม่�งเน้นให้นักศึึกษาเรียนร้้จัากการฝึึกปัฏิิบััติิงานจัรงิกับักลุ่่�มธุ่รกิจั  
ซีีพีี ออลุ่ล์ุ่ เครือซีีพีี แลุ่ะพัีนธุมิติรทางธุ่รกิจั เพืี�อให้นักศึึกษาได้
รับัปัระสบัการณ์์ในการทำางานจันเกิดควัามเชีี่�ยวัชี่าญ ดังนั�น
บััณ์ฑิิตพีีไอเอ็มจึำงเป็นบุัคลัากรคุณ์ภาพีผู้มีควิามรู้ทัางวิิชาการแลัะ
มีควิามพีร้อมในการปฏิิบััติงานอย่างม่ออาชีพี

ปัจำจุำบััน PIM (พีีไอเอ็ม) มีการจัำดการศึกษาในสัถานทีั�ต่าง ๆ  ค่อ 
1. สถาบัันการจััดการปััญญาภิิวััฒน์ แจ้ังวััฒนะ จั.นนทบ่ัรี (PIM)  

ตั�งอยู่บันถนนแจ้ำงวัิฒนะ (ฝัั่�งขาออกมุ่งหน้าห้าแยกปากเกร็ด)  
โดยตั�งอยู่เลัขทีั� 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้ำงวัิฒนะ ต.บัางตลัาด 
อ.ปากเกร็ด จำ.นนทับุัรี 11120

2. สถาบัันการจััดการปััญญาภิิวััฒน์ วิัทยาเขติอีอีซีี จั.ชี่ลุ่บ่ัรี  
(PIM-EEC) 
ตั�งอยู่เลัขทีั� 1 หมู่ 7 ต.นาจำอมเทีัยน อ.สััตหีบั จำ.ชลับุัรี 20250
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ส่เข่ียว
หมายถึง ควิามเจำริญรุ่งเร่อง ควิามงอกงาม ควิามสัมบูัรณ์์

ส่เหลืืองที่อง
หมายถึง ควิามเป็นเลิัศทัางวิิชาการแลัะถึงพีร้อมด้วิยคุณ์ธรรม

ส่ประจำำาสถาบััน
หมายถึง ควิามเป็นเลิัศทัางวิิชาการแลัะควิามถึงพีร้อมด้วิย
คุณ์ธรรมเป็นหนทัางแห่งควิามเจำริญรุ่งเร่องในชีวิิต

ดอกบััวมังคลือุบัลื (มัง-คะ-ลืะ-อุบัลื)
ซึ์�งเปรียบัเสัม่อนตัวิแทันของ
1. ควิามเพีียรพียายาม
2. ควิามอดทัน
3. ควิามสัำาเร็จำอันงดงาม

ส่ประจำำาสถาบััน

ดอกไม�ประจำำาสถาบััน

ช่่อมะกอก โล่ื ริบับิั�น 
หมายถึง ควิามมีชัยชนะเหน่อสิั�งอ่�นใด

มงกุฎ 
หมายถึง การศึกษาแสัดงถึงควิามสัำาเร็จำอย่างสูังสุัดแลัะยิ�งใหญ่

ส่เข่ียว/เหลืืองที่อง 
หมายถึง ควิามเป็นเลิัศทัางวิิชาการ แลัะควิามถึงพีร้อมด้วิย
คุณ์ธรรม เป็นหนทัางแห่งควิามเจำริญรุ่งเร่องในชีวิิต

ชื่�อสถาบััน
มีช่�อสัถาบัันภาษาอังกฤษ แลัะตัวิย่ออยู่ในโล่ั 
ส่ัวินช่�อสัถาบัันภาษาไทัยอยูใ่นริบับิั�น

ตราสัญลัืกษณ์
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วิสัยทัี่ศน์

ปรัช่ญา

“มหาวิิทยาลััยแหง่องค์์กรธุุรกจิ (Corporate University)”  
1. สัร้างคนทีั�มีคุณ์ภาพีแลัะตรงกับัควิามต้องการของภาคธุรกิจำ สัังคมแลัะประชาคมโลัก โดย

เน้นการเรียนรู้จำากประสับัการณ์์จำริง (Work-based Education) 
2. ผสัมผสัานองค์ควิามรู้เชิงวิิชาการแลัะองค์กรธุรกิจำเพ่ี�อการจัำดการเรียนการสัอน การวิิจัำย 

การบัริการวิิชาการ แลัะทัำานุบัำารุงศิลัปะวัิฒนธรรม (Combination of Academic and 
Professional Expertise) 

3. สัร้างเคร่อข่ายควิามร่วิมม่อ เพ่ี�อพัีฒนาองค์ควิามรู้แลัะส่ังเสัริมนวัิตกรรม (Collaborative 
Networking)

4. พัีฒนาองค์กรทีั�พีร้อมรับัควิามเปลีั�ยนแปลัง แลัะมีระบับัการบัริหารจัำดการทีั� ดี 
(Transformative Organization & Good Governance)

พัีนธกิจำ

“สร้้างมืออาชีีพีด้้วยการ้เรี้ยนร้้้จากปร้ะสบการ้ณ์์จริ้ง”
(Creating Professionals through Work-based Education)

"การ้ศึึกษาคืือบ่อเกิด้แห่่งภู้มิปัญญา"
(Education is the Matrix of Intellect)

การเป็ัน Corporate University บันพืี�นฐานของการจััดการศึึกษาแบับั Work-based 
Education ปัระกอบัด้วัย

1. การสอนโดยมืออาชีี่พี (Work-based Teaching) เป็นการเรียนภาคทัฤษฎีควิบัคู่กับัการ
เรียนรู้จำากกรณี์ศึกษา จำากผู้ปฏิิบััติงานจำริงในองค์กร เพ่ี�อเตรียมควิามพีร้อมทีั�จำะฝึั่กปฏิิบััติจำริง 

2. การเรียนร้้จัากการปัฏิิบััติิ (Work-based Learning) เป็นการเรียนรู้โดยการลังม่อปฏิิบััติ
งานจำรงิทีั�มีการจัำดวิางโปรแกรมครฝึูั่ก แลัะมรีะบับัการตดิตามประเมนิอยา่งเป็นระบับัตาม
วิิชาชีพีของหลัักสูัตร เพ่ี�อทัำาให้มีการบูัรณ์าการระหว่ิางทัฤษฎีกับัภาคปฏิิบััติอย่างแท้ัจำริง 

3. การวิัจััยส้�นวััติกรรม (Work-based Researching) เป็นการศึกษาวิิจัำยของคณ์าจำารย์
จำากปัญหาวิิจัำยจำริงในองค์กรทีั�นำาผลัการวิิจัำยไปใช้ปฏิิบััติได้โดยตรง แลัะนำาองค์ควิามรู้ใหม่ๆ 
กลัับัมาสู่ัการเรียนการสัอนในห้องเรียน

4. มหาวัทิยาลุ่ยัแห�งการสรา้งเครอืข�าย (Networking University) เป็นการสัร้างเคร่อข่าย
ควิามร่วิมม่อกับัสัถาบัันการศึกษา ภาครัฐแลัะเอกชน ทัั�งในแลัะต่างประเทัศเพ่ี�อสัร้างการ
มีส่ัวินร่วิมในกระบัวินการสัอน การเรียนรู้จำากการปฏิิบััติงาน แลัะการวิิจัำยสู่ันวัิตกรรม

เอกลัืกษณ์สถาบััน
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“READY to WORK”
อัตลัืกษณ์นักศึกษา PIM

1. มีควิามใฝ่ั่รู้ ใฝ่ั่เรียน สัามารถแสัวิงหาควิามรู้ได้ด้วิยตัวิเอง
2. มีควิามรอบัรู้แลัะบูัรณ์าการในศาสัตร์สัาขาวิิชาทีั�เกี�ยวิข้อง
3. สัามารถนำาเคร่�องม่อ หร่อ เทัคโนโลัยีมาใช้งานได้อย่างเหมาะสัมกับัผลัลััพีธ์ทีั�ต้องการ 

(ตามศาสัตร์ของตัวิเอง)
4. สัามารถเข้าถึงแหล่ังข้อมูลัข่าวิสัารแลัะเล่ัอกใช้ข้อมูลัควิามรู้ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสัม

เร่ยนเป็น

1. มีควิามสัามารถในการคิดวิิเคราะห์ (Analytical Thinking) การคิดวิิพีากษ์ (Critical Thinking) 
การคิดเชิงสัังเคราะห์ (Synthesis Thinking) การคิดเชิงนวัิตกรรม (Innovative Thinking)

2. กล้ัาคิดแลัะสัามารถผลัักดันควิามคิดแลัะแรงบัันดาลัใจำของตนให้ก่อเกิดเป็นผลังานตามศาสัตร์
หร่อผลังานเชิงนวัิตกรรมต่างๆ ได้

3. มีแนวิคิดการบัริหารจัำดการอย่างผู้ประกอบัการ

คิดเป็น

1. มีการทัำางานข้ามสัายงานแลัะสัามารถจูำงใจำผู้อ่�นเพ่ี�อให้บัรรลุัเป้าหมาย
2. มีทัักษะในกรส่ั�อสัารหลัากภาษา ทัั�งการฟััง การอ่าน การเขียน การพูีด การแปลัควิาม  

การเล่ัอกช่องทัางแลัะเคร่�องม่อในการส่ั�อสัาร
3. มีการตัดสิันใจำแลัะรับัผิดชอบัต่อผลัทีั�เกิดขึ�น
4. สัามารถสัร้างควิามพีอใจำระหว่ิางสุัขภาพี การเรียน ชีวิิตส่ัวินตัวิ ควิามสััมพัีนธ์กับับุัคคลัอ่�น

ที่ำางานเป็น

1. ส่ับัสัานวัิฒนธรรมไทัย
2. ควิามสัามารถในการปรับัตัวิเข้ากับัสัภาพีแวิดล้ัอมขององค์กรได้

เน�นวัฒนธรรม

1. ยึดมั�นในจำรรยาบัรรณ์วิิชาชีพีหร่อจำรรยาบัรรณ์ในการดำาเนินธุรกิจำ
2. ยน่หยัดปกป้องในควิามถูกต้อง
3. เคารพีแลัะช่�นชมต่อควิามดีงามของผู้อ่�น

รักความถ้กต�อง
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คณะวิชาใน PIM 
คณะ หลัืกส้ตร ชื่�อย่อ

หลัืกส้ตร

สถานท่ี่�เรย่น

แจำ�งวัฒนะ วิที่ยาเขีต
EEC

เครือข่ีาย 
Internet

หลัืกส้ตรระดับัปริญญาเอก

บัริหารธุรกิจำ (หลัักสูัตรภาษาจีำน) C-PhD - -

การจัำดการการศึกษา (หลัักสูัตรภาษาจีำน) C-PhD-Ed - -

หลัืกส้ตรระดับัปริญญาโที่

การจัำดการธุรกิจำการค้าสัมัยใหม่ MBA-MTM - -

วิิศวิกรรมศาสัตร์แลัะเทัคโนโลัยี
(หลัักสูัตรนานาชาติ)

MET - -

การบัริหารคนแลัะกลัยุทัธ์องค์การ POS - -

การส่ั�อสัารเชิงนวัิตกรรมเพ่ี�อองค์กรสัมัยใหม่ MCA - -

การจััำดการการศึึกษาแลัะควิามเป็็นผู้นำา EML - -

ธุรกิจำระหว่ิางประเทัศ (หลัักสูัตรนานาชาติ) iMBA - -

บัริหารธุรกิจำ (หลัักสูัตรภาษาจีำน) C-MBA - -

การจัำดการทัางศิลัปะ (หลัักสูัตรภาษาจีำน) C-MA - -

หลัืกส้ตรประกาศน่ยบััตรบััณฑิิต

ประกาศนียบััตรบััณ์ฑิิต สัาขาวิิชาชีพีครู GDIP - -

หลัืกส้ตรระดับัปริญญาตร่
จัำดการเรียนการสัอนในหมวิดวิิชาศึกษาทัั�วิไป
สัำาหรับันักศึกษาระดับัปริญญาตรีทุักหลัักสูัตร
1) กลุ่ัมวิิชาภาษาไทัย 
2) กลุ่ัมวิิชาภาษาอังกฤษ
3) กลุ่ัมวิิชาภาษาจีำน
4) กลุ่ัมวิิชามนุษยศาสัตร์แลัะสัังคมศาสัตร์
5) กลุ่ัมวิิชาวิิทัยาศาสัตร์แลัะคณิ์ตศาสัตร์

GE

การจัำดการธุรกิจำการค้าสัมัยใหม่ MTM -

การจัำดการธุรกิจำการค้าสัมัยใหม่ (ต่อเน่�อง) CMTM -

การจัำดการธุรกิจำการค้าสัมัยใหม่
(ระบับัการศึกษาทัางไกลัทัางอินเทัอร์เน็ต)

IMM - -

การจัำดการธุรกิจำการค้าสัมัยใหม่ (ต่อเน่�อง) 
(ระบับัการศึกษาทัางไกลัทัางอินเทัอร์เน็ต)

CIMM - -
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คณะ หลัืกส้ตร ชื่�อย่อ
หลัืกส้ตร

สถานท่ี่�เรย่น

แจำ�งวัฒนะ วิที่ยาเขีต
EEC

เครือข่ีาย 
Internet

เทัคโนโลัยีดิจิำทััลัแลัะสัารสันเทัศ DIT -

วิิศวิกรรมคอมพิีวิเตอร์แลัะปัญญาประดิษฐ์ CAI - -

วิิศวิกรรมอุตสัาหการแลัะการผลิัตอัจำฉีริยะ IEM -

วิิศวิกรรมการผลิัตยานยนต์ AME - -

วิิศวิกรรมหุ่นยนต์แลัะระบับัอัตโนมัติ RAE - -

ภาษาจีำนธุรกิจำ BC - -

ภาษาญี�ปุ่นธุรกิจำ BJ - -

ภาษาอังกฤษเพ่ี�อการส่ั�อสัารทัางธุรกิจำ CEB - -

การจัำดการอสัังหาริมทัรัพีย์แลัะทัรัพีย์สิันอาคาร RPM - -

การบัริหารทัรัพียากรมนุษย์
แลัะการจัำดการองค์การ   

HROM - -

การจัำดการธุรกิจำการบิัน AVI - -

อุตสัาหกรรมการบัริการแลัะการท่ัองเทีั�ยวิ HTM - -

วิิชาเอกการส่ั�อสัารองค์กรแลัะแบัรนด์ CB - -

วิิชาเอกวิารสัารศาสัตร์คอนเวิอร์เจ้ำนแลัะ 
ส่ั�อดิจิำทััลัสัร้างสัรรค์

CJ - -

นวัิตกรรมการจัำดการเกษตร IAM - -

การสัอนภาษาจีำน TCL

การสัอนภาษาอังกฤษ ELT - -

การจัำดการเทัคโนโลัยีอุตสัาหกรรมเกษตร ATM - -

การจัำดการธุรกิจำอาหาร FBM -

การจัำดการธุรกิจำอาหาร (ต่อเน่�อง) CFBM -

การจัำดการธุรกิจำภัตตาคาร RBM - -

การจัำดการโลัจิำสัติกส์ัแลัะการคมนาคมขนส่ัง LTM - -

พียาบัาลัศาสัตร์ NS -

พียาบัาลัศาสัตร์
(สัำาหรับัผู้สัำาเร็จำปริญญาตรีสัาขาอ่�น)

NS - -

การจัำดการธุรกิจำการค้าสัมัยใหม่
(หลัักสูัตรนานาชาติ)

iMTM - -
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เพลงส่ถาบััน
เพีลืงประจำำา

สถาบัันการจัำดการปัญญาภิิวัฒน์

https://www.youtube.com/watch?v=RMeubmRez74 https://www.youtube.com/watch?v=UjQ-2M5K9Sc

เพีลืงมังคลือุบัลื

เกิดมาเป็นคน ต้องพีร้อมจำะอดทันทุักเร่�องราวิ
ไม่ว่ิาจำะดีจำะร้ายซั์กเท่ัาไหร่ ต้องมองว่ิาเป็นบัทัเรียน

สิั�งทีั�เรียนค่อควิามจำำา สิั�งทีั�ทัำาค่อควิามจำริง
สิั�งทีั�ทัำาได้ยากเย็นนั�นจำะยิ�งใหญ่

สิั�งทีั�ทัำาโดยตัวิเอง ยิ�งทัำาจำะยิ�งเข้าใจำ
แม้นานเพีียงใดก็ไม่ล่ัม

**ต้องคิดเป็น ทัำาเป็น เรียนเป็น
เน้นควิามเป็นธรรมในใจำ

สิั�งทีั�ถูกรักษาไว้ิ ทีั�ผิดเราต้องทิั�งไป
แล้ัวิเราจำะก้าวิไป..ด้วิยกัน

***สัถาบัันปัญญาภิวัิฒน์ สัถาบัันแห่งปัญญา
เราจำะคอยเป็นผู้สัอน เราจำะคอยเป็นเบ้ัาหลัอม

จำะหล่ัอแลัะก็หลัอมให้ทุักคน
ให้พีร้อมกลัายเป็นคนดี (ให้ทุักคนเป็นคนดี)

เกิดมาเป็นคน ต้องมุ่งมั�นฝึั่กฝั่นประสับัการณ์์
ค่าควิามเป็นคนอยู่ทีั�ใจำวัิดกันทีั�ผลังาน อันมีค่าควิรจำดจำำา

(ซ์ำ�า *, **, ***)

เราก็เหม่อนอิฐคนลัะก้อนวิางซ้์อนเรียงกันจึำงแน่นหนา
ก่อด้วิยควิามรักในปัญญา

ฉีาบัด้วิยศรัทัธา..ในสัถาบััน..ของเรา
(ซ์ำ�า*, **, ***)

* มังคลัอุบัลั ดั�งพีวิกเราทุักคน
หนักเบัาพีร้อมผจำญ งดงามปนเข้มแข็ง

ใต้เงาหูกระจำง แผ่กิ�งใบัมั�นคง
หยัดย่นทัรนง...ซ่์�อตรงแลัะแข็งแกร่ง

P (Practicality)
I (Innovation)
M (Morality)

P..I..M   P..I..M  P..I..M   P..I..M  Let Go!!
(ซ์ำ�า*)

**ในโลักแห่งควิามจำริง ต้องเรียนรู้กันจำริงๆ
ต้องออกไปหาควิามจำริง วิิ�งชนเร่�องราวิแท้ัจำริง
ต้องเหน่�อยต้องท้ัอจำริงๆ ต้องเจำอผู้คนจำริงๆ

เรียนจำากคนรู้ควิามจำริง แล้ัวิเราจำะเป็นคนจำริง

คนเก่งนั�นยังไม่พีอ เก่งจำริงต้องจัำดการได้
แค่กล้ัาก็ยังไม่พีอ กล้ัาจำริงต้องมีวิินัย

คนฉีลัาดนั�นยังไม่พีอ คนฉีลัาดต้องไม่โกงใคร
แข็งแรงก็ยังไม่พีอ เพีราะว่ิาต้องมีนำ�าใจำ

***ธงสีัเขียวิขจีำ ฉีาบัสีัเหล่ัองเร่องรอง
บันแผ่นดินสีัทัอง นี�ค่อบ้ัานของเรา
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ส่่วนท่ี่� 2
คณะเรา

“นิเที่ศศาสตร์” 
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คณะเรา
“นิเทศึศึาสตร์้” 
ปรัช่ญาคณะนิเที่ศศาสตร์

                                                                                                                                                                                                                   

ปณิธาน
มุ่งมั�นผลิัตนักนิเทัศศาสัตร์ทีั�ตอบัโจำทัย์ตลัาดแรงงานจำริง โดยให้ควิามสัำาคัญกับัการเป็นนักนิเทัศศาสัตร์

ทีั�มีจำริยธรรม คุณ์ธรรม แลัะมีจิำตสัำานึกสัาธารณ์ะ เพ่ี�อเติมเต็มการพัีฒนาอุตสัาหกรรมใหม่ทีั�มีรากฐานส่ับั
เน่�องจำากการต่อยอดอุตสัาหกรรมปัจำจุำบััน โดยมุ่งเน้นศาสัตร์ทัางด้านการส่ั�อสัาร ได้แก่ ดิจิำทััลัคอนเทันต์ 
(Digital Content) การวิิเคราะห์ข้อมูลัของผู้บัริโภค (Consumer Insights Analytic) แลัะส่ั�อสัร้างสัรรค์แลัะ
แอนิเมชั�น (Creative Media and Animation) ผ่านกระบัวินการเรียนรู้ด้วิยประสับัการณ์์จำากการปฏิิบััติ
งานจำริง (Work-based Learning)

                                                                                                                            

วิสัยทัี่ศน์
คณ์ะนิเทัศศาสัตร์ สัถาบัันการจัำดการปัญญาภิวัิฒน์ มุ่งมั�นทีั�จำะสัร้างแลัะพัีฒนาคุณ์ภาพีการศึกษา  

ด้านนิเทัศศาสัตร์ให้เป็นทีั�ยอมรับัอย่างกว้ิางขวิาง จึำงกำาหนดวิิสััยทััศน์ว่ิา ภายในระยะเวิลัา 5 ป้ จำะเป็นเคร่อข่าย 
แห่งการถ่ายทัอดควิามรู้แลัะเสัริมสัร้างทัักษะด้านการส่ั�อสัารองค์กรแลัะแบัรนด์ วิารสัารศาสัตร์คอนเวิอร์เจ้ำนท์ั 
แลัะการส่ั�อสัารเชิงนวัิตกรรมเพ่ี�อองค์กรสัมัยใหม่ รวิมทัั�งการผลิัตบััณ์ฑิิตแลัะมหาบััณ์ฑิิตทีั�มมีาตรฐานในระดับั
ชาติแลัะนานาชาติ

พัีนธกิจำ
1. ผลิัตบััณ์ฑิิตทีั�มีควิามรู้ด้านนิเทัศศาสัตร์ทีั�ครบัเคร่�อง ทัั�งควิามรู้ในการวิางแผน การบัริหารจัำดการ      

ควิามเข้าใจำในธุรกิจำ แลัะกระบัวินการส่ั�อสัาร ควิามสัามารถในการคิด วิิเคราะห์ แลัะมีควิามคิด
สัร้างสัรรค์ เพ่ี�อนำาไปประยุกต์ใช้ในงานวิิชาชีพีนิเทัศศาสัตร์บันพ่ี�นฐานคุณ์ธรรมจำริยธรรม แลัะจำรรยา
บัรรณ์วิิชาชีพี

2. ผลิัตบััณ์ฑิิตทีั�มีทัักษะรอบัด้านให้มีศักยภาพีในการทัำางานทีั�ตอบัสันองตามควิามต้องการของวิิชาชีพีได้ 
โดยมีทัักษะหลัากหลัาย (Multi-skilled) สัามารถประยุกต์ใช้องค์ควิามรู้เพ่ี�อการส่ั�อสัารหลัากช่องทัาง 
(Multi-platforms) แลัะสัร้างสัรรค์เน่�อหาทีั�หลัากหลัาย (Multi-contents) เพ่ี�อตอบัโจำทัย์การพัีฒนา
องค์กรแลัะสัังคมอย่างยั�งยน่ 

3. ผลิัตบััณ์ฑิิตทีั�มีคุณ์ภาพี พีร้อมทัำางานไดทั้ันทีั ด้วิยกระบัวินการเรียนรู้จำากผู้ทัรงคณุ์วุิฒิด้านนิเทัศศาสัตร์ 
ร่วิมกับันักวิิชาชีพีทีั�มีช่�อเสีัยงระดับัประเทัศ ผ่านการเรียนรู้ในชั�นเรียน กระบัวินการทัำาโครงงาน 
กิจำกรรม แลัะการเรียนรู้จำากประสับัการณ์์ฝึั่กปฏิิบััติงานจำริง (Work-based Learning) ณ์ สัถาน
ประกอบัการ

“นักสื�อสาร้เชิีงบ้ร้ณ์าการ้บนร้ากฐานคืวามรั้บผิิด้ชีอบต่อสาธาร้ณ์ะ
(Integrated Communicators with Public Responsibility)”
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สัญลัืกษณ์แลืะส่ประจำำาคณะ

หลัืกส้ตร / สาขีาวิช่าท่ี่�เปิดสอน
ห่ลัักส้ตร้ร้ะดั้บปริ้ญญาตรี้

1. หลัักสูัตรนิเทัศศาสัตรบััณ์ฑิิต สัาขาวิิชาเอกการส่ั�อสัารองค์กรแลัะแบัรนด์ (Corporate  
 and Brand Communication)

2. หลัักสูัตรนิเทัศศาสัตรบััณ์ฑิิต สัาขาวิิชาเอกวิารสัารศาสัตร์คอนเวิอร์เจ้ำนท์ัแลัะส่ั�อดิจำทัิัลั 
 สัร้างสัรรค์ (Convergent Journalism and Creative Digital Media)

ห่ลัักส้ตร้ร้ะดั้บปริ้ญญาโท
1. หลัักสูัตรนิเทัศศาสัตรมหาบััณ์ฑิิต สัาขาวิิชาการส่ั�อสัารเชิงนวัิตกรรมเพ่ี�อองค์กรสัมัยใหม่  

 (Innovative Communication for Modern Organization)

นกพิีร้าบ  
สััญลัักษณ์์ของควิามสังบัแลัะการส่ั�อสัาร

ช่ีอมะกอก 
สััญลัักษณ์์แห่งการขอให้ยกโทัษหร่อการยอมให้ เปรียบัเหม่อนนักส่ั�อสัารทีั�มีควิาม 

เป็นอิสัระ เทีั�ยงตรง เป็นกลัาง ตั�งมั�นในคุณ์ธรรม จำริยธรรม แลัะมีควิามเป็นเลิัศในการ
ส่ั�อสัารท่ัามกลัางกระแสัควิามเปลีั�ยนแปลังของโลัก

วิางอยูใ่นรูปทัรงเรขาคณิ์ต 5 เหลีั�ยม อันส่ั�อถึงคุณ์ลัักษณ์ะบััณ์ฑิิตทีั�พึีงประสังค์  
5 ประการ ได้แก่ เรียนเป็น คิดเป็น ทัำางานเป็น เน้นวัิฒนธรรม แลัะรักควิามถูกต้อง

สีปร้ะจำาคืณ์ะ / สีนำ�าเงิน (Royal Blue) 
แทัน “สีนำ�าหมึก” ซึ์�งเป็นสััญลัักษณ์์ของ “การสื�อสาร”

ติดต่อคณะ
ชัี�น 9 อาคืาร้ 4 ห่รื้ออาคืาร้ CP ALL Academy

     โที่รศัพีท์ี่ 0 2855 0966
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การเขี�าถึงขี�อม้ลืคณะ
1. เว็ับัไซีต์ิคณ์ะนิเทศึศึาสติร์: https://ca.pim.ac.th/

2-4



ชื่�อปริญญา

ภิาษาไทย  (ชืี่�อเต็ิม)       :   นิเทศึศึาสติรมหาบััณ์ฑิิติ 
            (การสื�อสารเชิี่งนวััติกรรมเพืี�อองค์กรสมัยใหม�)
  (อักษรย�อ)     :   นศึ.ม. (การสื�อสารเชิี่งนวััติกรรมเพืี�อองค์กรสมัยใหม�)
ภิาษาอังกฤษ (ชืี่�อเต็ิม)       :   Master of Communication Arts (Innovative  

       Communication for Modern 
        Organization)
  (อักษรย�อ)     :   M. Com. Arts (Innovative Communication for 
        Modern Organization

หมายเหต่ิ:  สัำานักงานปลััดกระทัรวิงการอุดมศึกษาวิิทัยาศาสัตร์ วิิจัำย แลัะนวัิตกรรม (สัป.อวิ.) 
รับัทัราบัหลัักสูัตรเม่�อ 2 มีนาคม พี.ศ.2563

ห่ลัักส้ตร้นิเทศึศึาสตร้มห่าบัณ์ฑิิต 

สาขาวิชีาการ้สื�อสาร้เชิีงนวัตกร้ร้ม
เพืี�อองค์ืกร้สมัยให่ม่

Master of Communication Arts Program in 
Innovative Communication for Modern Organization

จุำดเด่นขีองสาขีาวิช่า / หลัืกส้ตร
คณ์ะนิเทัศศาสัตร์ สัถาบัันการจัำดการปัญญาภิวัิฒน์ เปิดหลัักสูัตรนิเทัศศาสัตรมหาบััณ์ฑิิต ตั�งแต่ป้ พี.ศ.2562 

โดยมีพ่ี�นฐานสัำาคัญจำากหลัักสูัตรนิเทัศศาสัตรบััณ์ฑิิตทัั�ง 2 สัาขา ได้แก่ (1) วิิชาเอกการส่ั�อสัารองค์กรแลัะแบัรนด์ 
(Corporate and Brand Communication) แลัะ (2) วิิชาเอกวิารสัารศาสัตรค์อนเวิอร์เจ้ำนท์ัแลัะส่ั�อดิจิำทััลัสัร้างสัรรค์  
(Convergent Journalism and Creative digital media) หลัักสูัตรฯ จัำดการเรียนการสัอนโดยใช้หลัักการเรียน
รู้จำากประสับัการณ์์จำริง (Work-base Education) เพี่�อผลิัตนักส่ั�อสัารทีั�สัามารถสัร้างสัรรค์แลัะประยุกต์ใช้การ
ส่ั�อสัารเชิงนวัิตกรรมผ่านการวิิจัำยจำากกระบัวินการทัำางานจำริง (Work-base Researching) ขององค์กรเพ่ี�อให้สัอด
รับักับัการเปลีั�ยนแปลังขององค์กรสัมัยใหม่ ภายใต้จำริยธรรม จำรรยาบัรรณ์ แลัะควิามรับัผิดชอบัต่อสัังคม แลัะมี
ทัักษะทีั�ก้าวิทัันเทัคโนโลัยีการส่ั�อสัารในบัริบัทัของการเปลีั�ยนแปลังทัางสัังคมแลัะภูมิทััศน์ส่ั�อในอนาคต

เป้าหมายของหลัักสูัตร ค่อ การผลิัตมหาบััณ์ฑิิตทีั�มีทัักษะการคิดเชิงวิิเคราะห์  (Critical Thinking Skills) 
ทัักษะการคดิเชิงสัร้างสัรรค ์(Creative Thinking Skills) แลัะมคีวิามสัามารถในการบัรูณ์าการองคค์วิามรู้ทัางทัฤษฎี
เพ่ี�อการประยุกต์ใช้ในการปฏิิบััติการในองค์กรได้จำริง

หลัักสูัตรฯ จึำงได้ออกแบับัรายวิิชาทัั�งรายวิิชาบัังคับัแลัะรายวิิชาเล่ัอก ให้มีทัั�งรายวิิชาทีั�เป็นทัฤษฎีแลัะรายวิิชา
ทีั�จำะประยุกต์ทัฤษฎีทัางการสั่�อสัารกับัการปฏิิบััติการส่ั�อสัาร ตลัอดจำนการประเมินผลัการส่ั�อสัารให้สัอดคล้ัอง 
กับัควิามสันใจำแลัะควิามถนัดของนักศึกษา 
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ผลืลัืพีธ์การเรย่นร้�ขีองหลัืกส้ตร

ดั้านิคุุณธรรม จริยธรรม

1. ตระหนักในคุณ์ค่าแลัะคุณ์ธรรม จำริยธรรม เสีัยสัลัะ แลัะซ่์�อสััตย์สุัจำริต มี
จำรรยาบัรรณ์ทัางวิิชาการแลัะวิิชาชีพี แลัะมีควิามรับัผิดชอบัในฐานะ 
ผู้ประกอบัวิิชาชีพี

2. มีวิินัย ตรงต่อเวิลัา แลัะควิามรับัผิดชอบัต่อตนเอง องค์กร แลัะสัังคม เคารพี
กฎระเบีัยบัแลัะข้อบัังคับัต่างๆ ขององค์กรแลัะสัังคม

3. มีภาวิะควิามเป็นผู้นำาแลัะผู้ตาม สัามารถทัำางานร่วิมกับัผู้อ่�นแลัะสัามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งแลัะลัำาดับัควิามสัำาคัญได้

4. เคารพีสัิทัธิแลัะรับัฟัังควิามคิดเห็นของผู้อ่�น รวิมทัั�งเคารพีในคุณ์ค่าแลัะ
ศักดิ�ศรีของควิามเป็นมนุษย์

ดั้านิคุวามร้้

1. มีควิามรู้แลัะควิามเข้าใจำเกี�ยวิกับัหลัักการแลัะทัฤษฎีทีั�สัำาคัญด้าน
นิเทัศศาสัตร์ ด้านการวิิจัำย ด้านการสั่�อสัารเชิงนวัิตกรรม ด้านธุรกิจำ แลัะ
ด้านเทัคโนโลัยี

2. มีควิามรู้ควิามเข้าใจำแลัะมทัีักษะทีั�ก้าวิทัันเทัคโนโลัยกีารส่ั�อสัารในบัรบิัทัของ
การเปลีั�ยนแปลังทัางสัังคมแลัะภูมิทััศน์ส่ั�อ

3. มีควิามสัามารถในการติดตามควิามก้าวิหน้าทัางวิิชาการแลัะควิามรู้ในสัาขา
วิิชาทีั�ศึกษาเพี่�อให้เล็ังเห็นการเปลีั�ยนแปลังแลัะเข้าใจำผลักระทับัของ
เทัคโนโลัยี

4. มีควิามสัามารถในการบูัรณ์าการควิามรู้ในสัาขาวิิชาทีั�ศึกษากับัควิามรู้ใน
ศาสัตร์อ่�นทีั�เกี�ยวิข้อง

ดั้านิทักษะทางปัญญา

1. มีควิามคิดทีั�มีวิิจำารณ์ญาณ์ทีั�ดีแลัะเป็นระบับั

2. มีควิามสัามารถในการส่ับัค้น รวิบัรวิม ศึกษา วิิเคราะห์ แลัะสัรุปประเด็น
ปัญหา เพ่ี�อใช้ในการแก้ไขปัญหาทีั�เกิดขึ�นได้อย่างสัร้างสัรรค์

3. มีควิามสัามารถในการประยุกต์ควิามรู้แลัะทัักษะทีั�มีกับัการแก้ไขปัญหา 
ได้อย่างเหมาะสัม

ดั้านิทักษะคุวามสัมพัันิธ์
ระหว่างบุคุคุลและ
คุวามรับผิิดัชอบ

1. มีมนุษยสััมพัีนธ์ทีั�ดี สัามารถส่ั�อสัารได้ทัั�งภาษาไทัยแลัะภาษาอังกฤษได้อย่าง
มีประสิัทัธิภาพี

2. รู้จัำกบัทับัาทัหน้าทีั�แลัะมีควิามรับัผิดชอบัในงานทีั�ได้รับัมอบัหมาย สัามารถ
ทัำางานร่วิมกับัผู้อ่�นได้อย่างมีประสิัทัธิภาพีทัั�งการเป็นผู้นำาแลัะผู้ตาม สัามารถ
วิางตัวิได้อย่างเหมาะสัม แลัะสัามารถแสัดงจุำดย่นอย่างพีอเหมาะทัั�งของตนเอง
แลัะของกลุ่ัม

ดั้านิทักษะการวิเคุราะห์
เชิงตัวเลข การส่�อสาร
และการใช้เทคุโนิโลยี

สารสนิเทศ

1. มีควิามรู้ทัางคณิ์ตศาสัตร์แลัะสัถิติเพ่ี�อใช้ในการวิิเคราะห์แลัะนำาเสันอข้อมูลั

2. สัามารถส่ั�อสัารได้อย่างมีประสิัทัธิภาพีทัั�งการพูีดแลัะการเขียนในภาษาไทัย 
แลัะ/หร่อภาษาต่างประเทัศอย่างน้อยหนึ�งภาษา แลัะสัามารถเล่ัอกรูปแบับั
ของการส่ั�อสัารในการนำาเสันอได้อย่างเหมาะสัม

3. มีทัักษะแลัะสัามารถประยุกต์ใช้เทัคโนโลัยีทีั�ทัันสัมัยในการทัำางานทัั�งในเชิง
วิิชาการแลัะวิิชาชีพี
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แนวที่างการประกอบัอาช่่พี
1. นักวิางแผนกลัยุทัธ์การส่ั�อสัารองค์กรแลัะแบัรนด์ (Corporate and Brand 

Communication Strategic Planner)
2. นักวิางแผนกลัยุทัธ์การส่ั�อสัารตลัาดดิจิำทััลัแลัะส่ั�อสัังคม (Social Media and Digital 

Marketing Communication Strategic Planner)
3. นักบัริหารควิามสััมพัีนธ์ (Stakeholder Relationship Manager) /ผู้เชี�ยวิชาญด้านควิาม

รับัผิดชอบัต่อสัังคม (Corporate Social Responsibility Specialist)
4. ผู้บัริหารโครงการ (Project Manager) ทีั�เกี�ยวิข้องกับัการส่ั�อสัารแลัะการส่ั�อสัารดิจิำทััลั
5. ผู้เชี�ยวิชาญ (Specialist) ทัางด้านการส่ั�อสัาร การส่ั�อสัารดิจิำทััลั แลัะการวิิเคราะห์ผู้รับัสัาร
6. นักบัริหาร (Executive) /เจ้ำาหน้าทีั�บัริหาร (Executive Officer) /ผู้ประกอบัการ 

(Entrepreneur) ในธุรกิจำทัางด้านการส่ั�อสัาร การส่ั�อสัารดิจิำทััลั แลัะนวัิตกรรมส่ั�อสัาร 
7. ผู้ผลิัตเน่�อหาออนไลัน์ (Online Content Creator) /ผู้ผลิัตเน่�อหาข้ามส่ั�อ (Transmedia 

Content creator) /ผู้ออกแบับัควิามผูกพัีนทัางสัังคม (Social Engagement Designer)
8. อาจำารย์ (Lecturer) /นักวิิชาการ (Academic Officer) ในสัถาบัันอุดมศึกษา 
9. นักวิิจัำย (Researcher) /นักวิิเคราะห์ (Analyzer) ในธุรกิจำทัางด้านการส่ั�อสัาร การส่ั�อสัาร

ดิจิำทััลั แลัะนวัิตกรรมส่ั�อสัาร

รายลืะเอ่ยดค่าเล่ืาเรย่น
1. อัตราค่าเล่ัาเรียนรวิมตลัอดหลัักสัูตร 210,000 บัาทั แลัะชำาระค่าเล่ัาเรียนแบับัเหมาจำ่ายต่อภาคการศึกษา 

ในอัตรา 52,500 บัาทั ตามแผนการเรียนปกติ 4 ภาคการศึกษา

2. อัตราค่าเล่ัาเรียนแบับัเหมาจ่ำายต่อภาคการศึกษา ไม่รวิมค่าใช้จ่ำาย ดังต่อไปนี�
- ค่ารายวิิชาปรับัพ่ี�นฐาน
- ค่าศึกษาดูงานต่างประเทัศ (ถ้ามี)
- ค่าหนังส่ัอ เอกสัารประกอบัวิิชาเรียน
- ค่าธรรมเนียมการสัอบัดุษฏีินิพีนธ์/วิิทัยานิพีนธ์/การศึกษาค้นคว้ิาอิสัระ/การสัอบัประมวิลัควิามรู้ 
    (กรณี์สัอบัซ์ำ�า) แลัะค่าธรรมเนียมอ่�นๆ ทีั�เป็นไปตามสัถาบััน
- ค่าใช้จ่ำายอ่�นๆ ทีั�เป็นไปตามประกาศสัถาบััน
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1. สำาห่รั้บนักศึึกษา แผิน ก แบบ ก 2 
ปีการ้ศึึกษาที� 1

ภิาคการศึกษาท่ี่� 1 ภิาคการศึกษาท่ี่� 2
ร้หั่สวิชีา ร้ายวิชีา ห่น่วยกิต ร้หั่สวิชีา ร้ายวิชีา ห่น่วยกิต

IC 62701 ทัฤษฎีการส่ั�อสัารแลัะนวัิตกรรม 3 IC 62705 สััมมนากฎหมายแลัะจำริยธรรม
ทัางธุรกิจำสัำาหรับัผู้ประกอบัการ

3

IC 62702 การวิิจัำยสัำาหรับัการส่ั�อสัาร
เชิงนวัิตกรรม

3 IC 627xx วิิชาเล่ัอก 1 3

IC 62703 การส่ั�อสัารเพ่ี�อองค์กรสัมัยใหม่ 3 IC 627xx วิิชาเล่ัอก 2 3

IC 62704 การประยุกต์ใช้เคร่�องม่อทัางการ
ส่ั�อสัารสัำาหรับัการส่ั�อสัาร
เชิงนวัิตกรรม

3

รวัม 12 รวัม 9

ภิาคการศึกษาฤด้ร�อน
ร้หั่สวิชีา ร้ายวิชีา ห่น่วยกิต

IC 627xx วิิชาเล่ัอก 3 3

รวัม 3

แผนการศึกษา

ปีการ้ศึึกษาที� 2
ภิาคการศึกษาท่ี่� 1 ภิาคการศึกษาท่ี่� 2

ร้หั่สวิชีา ร้ายวิชีา ห่น่วยกิต ร้หั่สวิชีา ร้ายวิชีา ห่น่วยกิต

IC 62780 วิิทัยานิพีนธ์ 6 IC 62780 วิิทัยานิพีนธ์ 6

รวัม 6 รวัม 6
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2. สำาห่รั้บนักศึึกษา แผิน ข
ปีการ้ศึึกษาที� 1

ปีการ้ศึึกษาที� 2
ภิาคการศึกษาท่ี่� 1 ภิาคการศึกษาท่ี่� 2

ร้หั่สวิชีา ร้ายวิชีา ห่น่วยกิต ร้หั่สวิชีา ร้ายวิชีา ห่น่วยกิต

IC 627xx วิิชาเล่ัอก 4 3 IC 62781 การค้นคว้ิาอิสัระ 6

IC 627xx วิิชาเล่ัอก 5 3

รวัม 6 รวัม 6

ภิาคการศึกษาท่ี่� 1 ภิาคการศึกษาท่ี่� 2
ร้หั่สวิชีา ร้ายวิชีา ห่น่วยกิต ร้หั่สวิชีา ร้ายวิชีา ห่น่วยกิต

IC 62701 ทัฤษฎีการส่ั�อสัารแลัะนวัิตกรรม 3 IC 62705 สััมมนากฎหมายแลัะจำริยธรรม
ทัางธุรกิจำสัำาหรับัผู้ประกอบัการ

3

IC 62702 การวิิจัำยสัำาหรับัการส่ั�อสัาร
เชิงนวัิตกรรม

3 IC 627xx วิิชาเล่ัอก 1 3

IC 62703 การส่ั�อสัารเพ่ี�อองค์กรสัมัยใหม่ 3 IC 627xx วิิชาเล่ัอก 2 3

IC 62704 การประยุกต์ใช้เคร่�องม่อทัาง
การส่ั�อสัารสัำาหรับัการส่ั�อสัาร
เชิงนวัิตกรรม

3

รวัม 12 รวัม 9

ภิาคการศึกษาฤด้ร�อน
ร้หั่สวิชีา ร้ายวิชีา ห่น่วยกิต

IC 627xx วิิชาเล่ัอก 3 3

รวัม 3

สามารถศึึกษาข้อม้ลุ่หลัุ่กส้ติรเพิี�มเติิมได้ที�
http://202.44.139.57/checo/UnivSummary2.aspx?id=T20192174104863&b=0&u=25000&y=
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ส่่วนท่ี่� 3
รอบัร้� “พ่ี ไอ เอ็ม (PIM)”
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ท่ี่�ตั�งแลืะการเดินที่าง

ร้�รอบั..ขอบัชิด
PIM : แจ้งวัฒนะ

รถประจำำาที่าง

สาย 166 (อนุุสาวรีีย์ชััยสมรีภููมิ - เมืองทองธานีุ)
สาย 356

•  สายปากเกร็ีด – สะพานุใหม่
•  สายปากเกร็ีด – ดอนุเมือง – สะพานุใหม่ 

สาย 51 (ปากเกร็ีด – ม.เกษตรีศาสตร์ี)
สาย 52 (ปากเกร็ีด – จตุจักรี)
สาย 150 (ปากเกร็ีด – Happy Land)
สาย 391 (ลาดหลุมแก้ว – เมืองทองธานีุ)

รถสองแถวนนที่บุัร่

สายท่านุำ�านุนุท์ - หนุ้าเมืองทองธานีุ – 
วัดสาลีโข

รถต้�โดยสารประจำำาที่าง

สายมีนุบุุรีี-ปากเกร็ีด
สายอนุุสาวรีีย์ชััยสมรีภููมิ – ปากเกร็ีด
สายรัีงสิต – ปากเกร็ีด
สายจตุจักรี – ปากเกร็ีด
สายบุางกะปิ – ปากเกร็ีด
สาย ม.รีามคำำาแหง – ปากเกร็ีด

PIM (พีีไอเอ็ม) ตั�งอยู่บันถนนแจ้ำงวัิฒนะ (ฝัั่�งขาออก มุ่งหน้าไป
ยังห้าแยกปากเกร็ด) การเดินทัางมายัง PIM ทัำาได้โดย
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รถไฟฟ้าสายส่ช่มพ้ี
** ม่แผนเปิดให�บัริการ

พี.ศ.2565

โครงข่ีายระบับัรถไฟฟ้า 
ขีนส่งมวลืช่น

ในเขีตกรุงเที่พีแลืะปริมณฑิลื :
 https://cdn-cms.pgimgs.com/
static/2019/07/map-bangkok- 

metro-system.pdf

สถานีุศูนุย์รีาชัการีนุนุทบุุรีี – เชืั�อมรีถไฟฟ้าสายสีม่วง (บุางใหญ่่-เตาปูนุ-รีาษฎร์ีบูุรีณะ)
...
สถานีุกรีมชัลปรีะธานุ 
สถานีุปากเกร็ีด
สถานีุเลี�ยงเมืองปากเกร็ีด
สถานีีแจ้้งวััฒนีะ – ปากเกร็็ด 28สถานีีแจ้้งวััฒนีะ – ปากเกร็็ด 28 (เดินุมา PIM เพียง 300 เมตรี)
สถานีีเมืืองทองธานีีสถานีีเมืืองทองธานีี  (เดินุมา PIM ปรีะมาณ 500 เมตรี)
สถานีีศรี็รั็ชสถานีีศรี็รั็ช  (ส่วนุขยายรีถไฟฟ้าสีชัมพูเชืั�อมต่อเข้าเมืองทองธานีุ: ให้บุริีการี พ.ย. 2565)
สถานีุแจ้งวัฒนุะ 14
สถานีุศูนุย์รีาชัการีเฉลิมพรีะเกียรีติ
สถานีุทีโอที
สถานีีหลัักสี� – เชื�อมืร็ถไฟฟ้าสายสีแดง (บางซืื่�อ – รั็งสิต)สถานีีหลัักสี� – เชื�อมืร็ถไฟฟ้าสายสีแดง (บางซืื่�อ – รั็งสิต) 
สถานีุรีาชัภัูฐพรีะนุคำรี
สถานีีวััดพร็ะศรี็มืหาธาตุ – เชื�อมืร็ถไฟฟ้าสายสีเขีียวั (สยามื - หมือชิต – สะพานีใหม่ื – คููคูต)สถานีีวััดพร็ะศรี็มืหาธาตุ – เชื�อมืร็ถไฟฟ้าสายสีเขีียวั (สยามื - หมือชิต – สะพานีใหม่ื – คููคูต)
…
สถานีุมีนุบุุรีี

หมายเหตุ: รถไฟัฟ้ัาสัายสีัชมพูีให้บัริการ : เฟัสัแรกเด่อนมิถุนายน 2565 >> สัถานีมีนบุัรี – สัถานีศูนย์ราชการเฉีลิัมพีระเกียรติ
           เฟสสองเดือนสิงหาคม 2565 (ให้บัริการผ่�านหน้า PIM) >> สัถานีมีนบุัรี – สัถานีกรมชลัประทัาน
           เฟสสาม (เต็ิมร้ปัแบับั) เดือนกรกฎาคม 2566 (ให้บัริการผ่�านหน้า PIM) >> สัถานีมีนบุัรี – สัถานีศูนย์ราชการนนทับุัรี
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รอบับั�าน PIM : แจำ�งวัฒนะ

ในุรัี�ว PIM แจ้งวัฒนุะ นัุกศึกษาจะเห็นุพื�นุที�และอาคำารีมากมาย เรีาเรีียกพื�นุที�นีุ�ว่า “ธาร็าพาร์็คู” ซึึ่�งมีบุริีษัท
องค์ำกรีต่างๆ ทำางานุอยูใ่นุพื�นุที�นีุ� เช่ันุ บุริีษัท ซีึ่พี ออลล์ จำากัด (มหาชันุ) บุริีษัท ปัญ่ญ่ธารีา จำากัด บุริีษัท ออลล์ เทรีนุ
นิุ�ง จำากัด โรีงเรีียนุสาธิตสถาบัุนุการีจัดการีปัญ่ญ่าภิูวัฒน์ุ และสถาบัุนุการีจัดการีปัญ่ญ่าภิูวัฒน์ุ เรีามาทำาคำวามรู้ีจักพื�นุที�
ธารีาพาร์ีคำและอาคำารีต่างๆ กันุ

1 อาคืาร้ The TARA อาคำารีสำานัุกงานุของบุริีษัท ซีึ่พี ออลล์ จำากัด (มหาชันุ)

2 อาคืาร้ ธาร้า 1 อาคำารีสำานัุกงานุของ บุริีษัท โกซึ่อฟท์ (ปรีะเทศไทย) จำากัด 
และหนุ่วยงานุ Call Center

3 อาคืาร้ ปัญญธาร้า 1
อาคำารีสำานัุกงานุและศูนุย์ฝึึกอบุรีมบุริีษัท ปัญ่ญ่ธารีา จำากัด 
บุริีษัท ออลล์ เทรีนุนิุ�ง จำากัด 
ร้ีานุ Bellinee’s Bake & Brew และ Co-Working Space

4 อาคืาร้ ปัญญธาร้า 2 อาคำารีสำานัุกงานุและศูนุย์ฝึึกอบุรีมบุริีษัท ปัญ่ญ่ธารีา จำากัด 
บุริีษัท ออลล์ เทรีนุนิุ�ง จำากัด ร้ีานุ 7-ELEVEn และร้ีานุ Shop at 24

5 อาคืาร้ The Park อาคำารีจอดรีถ 1,000 คัำนุ (มีค่ำาบุริีการี) 
ภูายในุมีศูนุย์อาหารี Food World

6
โร้งเรี้ยนสาธิตสถาบันการ้จัด้การ้ปัญญาภิูวัฒน์ 
(สาธิตพีีไอเอ็ม) โรีงเรีียนุรีะดับุมัธยมศึกษาตอนุต้นุและตอนุปลาย

7 อาคืาร้ Food Technology อาคำารีสำานัุกงานุของบุริีษัท ซีึ่พี ออลล์ จำากัด (มหาชันุ) 
และ Food Academy สถาบัุนุสอนุทำาอาหารีคำรีบุวงจรี

8 Chef’s Kitchen แลัะร้้าน 7-ELEVEn ร้ีานุอาหารีและร้ีานุ 7-ELEVEn

9 สถาบันการ้จัด้การ้ปัญญาภิูวัฒน์ อาคำารีสำาหรัีบุการีเรีียนุ การีฝึึกปฏิิบัุติ การีทำากิจกรีรีม
คำณะวิชัาและหนุ่วยงานุต่างๆ ในุ PIM

10 ลัานธาร้าสแคืวร์้ ลานุอเนุกปรีะสงค์ำ 
และสามารีถจอดรีถยนุต์และรีถจักรียานุยนุต์ (มีค่ำาบุริีการี)
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อาคารเรย่น

  อาคาร 1 (อาคารอำานวยการ)
ชั�น 1 :  ห้องปฏิิบััติการคณ์ะวิิศวิกรรมศาสัตร์แลัะเทัคโนโลัยี  
    ห้องรับัฟัังแลัะให้คำาปรึกษาโดยนักจิำตวิิทัยา 
    (Friends Care PIM)
ชั�น 2 :  ห้องปฏิิบััติการต่างๆ
ชั�น 3 :  ห้องลัะหมาด แลัะห้องปฏิิบััติการต่างๆ

  อาคาร 2 (อาคาร Convention Hall)
ชั�น 1 :  โถงกิจำกรรม ร้านค้าจำำาหน่ายอาหารแลัะสิันค้าทัั�วิไป 

PIM Smart Shop แลัะ PIM Souvenir Shop 
ชั�น 2 :  ห้องเรียน 
ชั�น 3 :  ห้องลัะหมาด แลัะห้องประชุม/สััมมนา

  อาคาร 3 (อาคารอเนกประสงค์)
ชั�น 1 :  ห้องปฏิิบััติการต่างๆ
ชั�น 2 :  ห้องพียาบัาลั แลัะสัำานักงานต่างๆ
ชั�น 3 :  ห้องเรียน ห้องปฏิิบััติการ แลัะห้องบััณ์ฑิิตศึกษา

  อาคาร 4 (อาคาร CP ALL Academy)
ชั�น G :  ร้านถ่ายเอกสัาร
ชั�น L :  ศูนย์รับัสัมัครนักศึกษา ร้าน 7-ELEVEn 
ชั�น M :  ศูนย์ปฏิิบััติการธุรกิจำการบิัน (PIM AIR)
ชั�น 3 :  ศูนย์อาหาร Food World
ชั�น 4 :  ห้องเรียน แลัะห้องปฏิิบััติการภาคพ่ี�น
ชั�น 5-6 :  ห้องเรียน

  อาคาร 4 (อาคาร CP ALL Academy)
ชั�น 7 :  ห้องเรียน สัำานักกิจำการนักศึกษา
    แลัะสัำานักพัีฒนานักศึกษา
ชั�น 8 :  ห้องเรียน ห้องเรียนอัจำฉีริยะ Smart Classroom
    ห้องปฏิิบััติการหมากล้ัอม แลัะร้าน 7 -ELEVEn
    (PIM Store Model) 
ชั�น 9 :  ห้องพัีกอาจำารย์คณ์ะอุตสัาหกรรมเกษตร
    คณ์ะนิเทัศศาสัตร์ คณ์ะการจัำดการการศึกษา
    เชิงสัร้างสัรรค์ คณ์ะเกษตรนวัิตแลัะการจัำดการ
    แลัะคณ์ะการจัำดการธุรกิจำอาหาร
ชั�น 10 :  ห้องพัีกอาจำารย์คณ์ะบัริหารธุรกิจำ คณ์ะวิิทัยาการ
    จัำดการ คณ์ะการจัำดการโลัจิำสัติกส์ัแลัะ
    การคมนาคมขนส่ัง วิิทัยาลััยนานาชาติ 
    แลัะวิิทัยาลััยบััณ์ฑิิตศึกษาจีำน
ชั�น 11 :  ห้องพัีกอาจำารย์คณ์ะศิลัปศาสัตร์ 
    คณ์ะวิิศวิกรรมศาสัตร์แลัะเทัคโนโลัยี 
    แลัะสัำานักการศึกษาทัั�วิไป
ชั�น 12 :  ห้องปฏิิบััติการต่างๆ สัำานักเทัคโนโลัยีสัารสันเทัศ
    แลัะห้องพัีกอาจำารย์คณ์ะวิิทัยาการจัำดการ 
    สัาขาวิิชาการจัำดการการบัริการแลัะการท่ัองเทีั�ยวิ
ชั�น 12A :  ห้องสัมุด (PIM Creative Learning Space)
ชั�น 14 :  สัำานักส่ังเสัริมวิิชาการ สัำานักบััญชีแลัะการเงิน 
    แลัะพ่ี�นทีั�อ่านหนังส่ัอ
ชั�น 16 :  ห้องประชุม Auditorium
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ห้อง 4-0806
ห้องเรียนในยุคใหม่ ทีั�ส่ังเสัริมกิจำกรรมการเรียนการสัอนด้วิย
เทัคโนโลัยีทีั�หลัากหลัาย ให้เป็นมากกว่ิาห้องเรียนทัั�วิไป

ห้่องปฏิิบัติการ้ด้้านภูาษาแลัะคือมพิีวเตอร์้ 
Computer & Sound Lab 
ห้อง  1-0301, 1-0303, 3-0309, 3-0310,   
       4-1204, 4-1205, 4-1209 แลุ่ะ 4-1210
เรียนรู้การใช้เทัคโนโลัยี ทัักษะทัางคอมพิีวิเตอร์แลัะภาษาต่างประเทัศ

ห�องเรย่น แลืะห�องปฎิบััติการต่างๆ

ห้่องห่มากล้ัอม GO Classroom 
ห้อง 4-0808
พัีฒนาเชาว์ิปัญญา ฝึั่กทัักษะการบัริหารแลัะวิางกลัยุทัธ์ผ่าน
การเล่ันหมากล้ัอม (โกะ)

ห้่องเรี้ยนอัจฉริ้ยะ Smart Classroom

Distance Learning Studio
ห้อง 4-1208
ห้องสัตูดิโอสัำาหรับัถ่ายทัำาวิิดีโอ จัำดกิจำกรรมสััมมนาออนไลัน์ 
หร่อฝึั่กปฏิิบััติในการเป็นผู้ดำาเนินรายการ

ร้้าน 7- ELEVEn (PIM Store Model)  

ห้อง 4-0807
7-ELEVEn จำำาลัอง ห้องเรียนรู้การจัำดการธุรกิจำการค้าสัมัยใหม่ 
แลัะนักศึกษาสัามารถซ่์�อสิันค้าใน 7-ELEVEn นี�ได้จำริงอีกด้วิย
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ห้่องปฏิิบัติการ้ภูาคืพืี�น
ห้อง 4-0408  
เรียนรู้การจัำดการจำราจำรทัางอากาศ การจัำดการสันามบิัน
การจัำดการอำานวิยการบิัน แลัะการขนส่ังสิันค้า (Cargo)

ห้่องปฏิิบัติการ้ด้้านสื�อแลัะมัลัติมีเดี้ย
Convergent Media Studio 
ห้อง 4-1206
เรียนรู้การปฏิิบััติการข่าวิ ผลิัตข่าวิตอบัโจำทัย์ทุัก Platform 
ครบัเคร่�องผู้นำา Convergent Media

Mac Lab
ห้อง 4-1207  
เรียนรู้ปฏิิบััติการส่ั�อกราฟิักแลัะมัลัติมีเดีย เติมทัักษะ ตอบัโจำทัย์ 
Multi Skill

ห้่องปฏิิบัติการ้กลัยุทธ์การ้จัด้การ้โลัจิสติกส์
Logistic Strategic Management Lab
ห้อง 1-0201
เรียนรู้การใช้โปรแกรมคอมพิีวิเตอร์ในการจัำดการคลัังสิันค้า การจัำดการขนส่ัง
แลัะจำำาลัองสัถานการณ์์ต่างๆ ผ่านระบับัสัารสันเทัศภูมิศาสัตร์ (GIS)

PIM AIR
ศ้ึนย์ฝึึกปฏิิบัติการ้ธุร้กิจการ้บิน
Sky Terminal ห้อง 4-M001
AIRCRAFT  ห้อง 4-M002
ศูนย์ฝึั่กการบัริการภาคพ่ี�นแลัะบันเคร่�องบิัน
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Deluxe Room Mock-up
ห้อง 1-0204
เรียนรู้เทัคนิคปฏิิบััติการด้าน Housekeeping 
สัำาหรับัโรงแรมระดับั 5 ดาวิ

Culinary and Restaurant Mock-up
ห้อง 1-0204
เรียนรู้ปฏิิบััติการด้านการครัวิ

นำาควิามรู้ภาคทัฤษฎีด้านการจัำดการธุรกิจำอาหารมาฝึั่กปฏิิบััติ 
(Work-base Education : WBE) เพ่ี�อสัร้างทัักษะ (Skill)
ให้พีร้อมสัำาหรับัการทัำางานจำริง

Cooking Lab 
ห้อง 3-0112

Coffee and Beverage Lab 
ห้อง 3-0113

Bakery Lab 
ห้อง 3-0114

Sensory Evaluation and Consumer Research Center 
ห้อง 2-0238

ห�องปฏิิบััติการด�านอาหาร เบัเกอร่�แลืะเครื�องดื�ม

ห�องปฏิิบััติการด�านการโรงแรม (Hospitality Lab)

Mixology Mock-up
ห้อง 1-0206
เรียนรู้การปฏิิบััติการแลัะการตกแต่งเคร่�องด่�มประเภทัต่างๆ
เช่น Cocktail, Mocktail
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ห�องปฏิิบััติการที่างวิที่ยาศาสตร์ 

Mechanical Engineering Lab

ห้อง 3-0105 แลุ่ะ 3-0106
เรียนรู้การคำานวิณ์ด้านเคร่�องกลั เพ่ี�อนำาไปใช้ในชีวิิตประจำำาวัิน

Industrial Engineering Lab

ห้อง 3-0107
เรียนรู้การเคล่ั�อนไหวิของร่างกายในขณ์ะทัำางาน การหาเวิลัามาตรฐานในการ
ทัำางาน แลัะศึกษาคุณ์ลัักษณ์ะของวัิสัดุวิิศวิกรรม

ห�องปฏิิบััติการที่างวิศวกรรมศาสตร์ 

Chemical Lab
ห้อง 3-0111
ปฏิิบััติการทัดลัองเกี�ยวิกับักลัไกของปฏิิกิริยาเคมีทีั�บูัรณ์าการศาสัตร์
ทัางด้านวิิทัยาศาสัตร์ อาทิั ศาสัตร์ทัางด้านการเกษตรแลัะวิิศวิกรรม

Physical and
Innovative Agricultural Lab
ห้อง 3-0101
ปฏิิบััติการทัดลัองทัางด้านชีวิวิิทัยา จุำลัชีวิวิิทัยา แลัะสุัขภาพีพ่ีช

Microprocessor and Embedded System Lab

ห้อง 1-0302 
ปฏิิบััติการทัดลัองผ่านโปรแกรมแลัะวิงจำรต่างๆ เพ่ี�อปูพ่ี�นฐานกระบัวินการคิดทีั�
เป็นระบับัแลัะมีเหตุผลั เพ่ี�อสัร้างสัมองกลัหร่อคอมพิีวิเตอร์ขนาดเล็ัก

Advanced Research Lab

ห้อง 1-0308
Research Factory: Experimenting, Sharing and Learning

Industrial Automation System Lab

ห้อง 3-0108
ฝ้ั่กปฏิิบััติการเขียนโปรแกรมควิบัคุมเคร่�องจัำกรแบับัอัตโนมัติในโรงงานอุตสัาหกรรม ด้วิยชุดระบับัควิบัคุมอัตโนมัติ 
Programmable Logic Control
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Automotive Information Lab
ห้อง 3-0102
ปฏิิบััติการเคร่�อง 3D Scanner แลัะ 3D Printer
แลัะการใช้โปรแกรม SolidWork แลัะ CATIA ในการออกแบับั

Automotive Electronics Lab
ห้อง 3-0103
เรียนรู้องค์ประกอบัแลัะกลัไกของเคร่�องยนต์ประเภทัต่างๆ

Electronics and Digital Lab
ห้อง 1-0304
เรียนรู้การปฏิิบััติการวิงจำรไฟัฟ้ัา ไฟัฟ้ัาสัามเฟัสัแลัะมอเตอร์ 
รวิมถึงวิงจำรดิจิำทััลัพ่ี�นฐาน

Network Lab 

ห้อง 1-0307
เรียนรู้การจัำดเก็บัข้อมูลับัน Storage ของ Cloud แลัะระบับัเคร่อข่ายต่างๆ

Physics Lab 

ห้อง 1-0305
ปฏิิบััติการทัดลัองเกี�ยวิกับัพ่ี�นฐานทัางฟิัสิักส์ักลัศาสัตร์แลัะฟิัสิักส์ัไฟัฟ้ัา

Innovation Center for Robotics 
and Automation Systems (iCRAS)
ห้อง 1-0101
เรียนรู้การใช้งานหุ่นยนต์แลัะระบับัอัตโนมัติ 
รวิมถึงการใช้เคร่�องม่อในการสัร้างชิ�นส่ัวินต่างๆ ของหุ่นยนต์
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การจัำดการเรียนการสัอนในระดับับััณ์ฑิิตศึกษา มุ่งเน้นให้นักศึกษาค้นคว้ิา วิิเคราะห์ วิิจัำย แก้ปัญหาแลัะลังม่อปฏิิบััติร่วิม
กับัการนำาเสันอ อภิปรายแลัะแลักเปลีั�ยนเรียนรู้ประสับัการณ์์ในชั�นเรียน เพ่ี�อให้นักศึกษาทัำางานร่วิมกันเป็นทีัมแลัะบัริหารเวิลัา
ได้อย่างมีประสิัทัธิภาพี ตามแผนการเรียนของแต่ลัะหลัักสูัตร 

ทัั�งนี�รายลัะเอียดการเรียนของแต่ลัะหลัักสูัตรนั�นสัามารถศึกษาข้อมูลัเพิี�มเติมได้ทีั�คู่ม่อนักศึกษาแลัะสัอบัถามจำาก 
คณ์ะวิิชา

หมายเหต่ิ : 

- ปฏิิทิันการศึกษาปรับัเปลีั�ยนไปตามการจัำดการเรียนการสัอนของแต่ลัะหลัักสูัตร
- ดาวิน์โหลัดรายลัะเอียดปฏิิทิันการศึกษา ได้ทีั� https://aa.pim.ac.th/wp/calendar-graduate-th

หลักส้่ตร
ปีีการศึึกษา 2565

ภาคการศึึกษาพิเศึษ ภาคการศึึกษาท่ี่� 1 ภาคการศึึกษาท่ี่� 2 ภาคฤด้ร�อน

C-PhD 
C-PhD-Ed

-

เปิัดภิาคเรียน 15 ก.ค. 65 เปิัดภิาคเรียน 6 ม.ค. 66

-ระยะเวัลุ่าเรียน-สอบั
15 ก.ค. 65 – 23 ธุ.ค. 65

ระยะเวัลุ่าเรียน-สอบั
6 ม.ค. 66 – 9 มิ.ย. 66

MBA-MTM
MBA.POS

MCA
เปิัดภิาคเรียน 4 มิ.ย.65

เปิัดภิาคเรียน 3 ก.ย. 65 เปิัดภิาคเรียน 4 มี.ค. 66

-ระยะเวัลุ่าเรียน-สอบั
3 ก.ย. 65 - 19 ก.พี. 66

ระยะเวัลุ่าเรียน-สอบั
4 มี.ค. 66 – 20 ส.ค. 66

EML
MET/MSIT

-

เปิัดภิาคเรียน 3 ก.ย. 65 เปิัดภิาคเรียน 4 มี.ค. 66

-ระยะเวัลุ่าเรียน-สอบั
3 ก.ย. 65 - 19 ก.พี. 66

ระยะเวัลุ่าเรียน-สอบั
4 มี.ค. 66 – 20 ส.ค. 66

iMBA -

เปิัดภิาคเรียน 20 ก.ย. 65 เปิัดภิาคเรียน 11 ก.พี. 66 เปิัดภิาคเรียน 10 มิ.ย. 66

ระยะเวัลุ่าเรียน-สอบั
20 ก.ย. 65 – 29 ม.ค. 66

ระยะเวัลุ่าเรียน-สอบั
11 ก.พี. 66 – 4 มิ.ย. 66

ระยะเวัลุ่าเรียน-สอบั
10 มิ.ย. 66 – 30 ก.ค. 66

C-MBA / C-MA
(แผ่น ก2 แลุ่ะ ข)

-

เปิัดภิาคเรียน 8 ก.ค. 65 เปิัดภิาคเรียน 6 ม.ค. 66

-ระยะเวัลุ่าเรียน-สอบั
8 ก.ค. 65 – 13 พี.ย. 65

ระยะเวัลุ่าเรียน-สอบั
6 ม.ค. 66– 14 พี.ค. 66

GDIP -

เปิัดภิาคเรียน 3 ก.ย. 65 เปิัดภิาคเรียน 4 มี.ค. 66

-ระยะเวัลุ่าเรียน-สอบั
3 ก.ย. 65 - 19 ก.พี. 66

ระยะเวัลุ่าเรียน-สอบั
4 มี.ค. 66 – 20 ส.ค. 66

ปฏิิทิี่นการศึกษาแลืะร้ปแบับัการเรย่น
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เที่คโนโลืย่แลืะระบับัสนับัสนุนนักศึกษา

• Single Sign-On
นักศึกษาสัามารถใช้คอมพิีวิเตอร์ทีั�จุำดบัริการต่างๆ ภายใน

สัถาบััน แลัะระบับับัริการสัารสันเทัศสัำาหรับันักศึกษา เช่น เว็ิบัไซ์ต์
บัริการการศึกษา (http://reg.pim.ac.th) ระบับัการเรียนการสัอน
ออนไลัน์ PIM Application แลัะระบับัอ่�นๆ โดยใช้ี่ Username 
แลุ่ะ Password เดยีวัในท่กระบับั (Single Sign-On) ทีั�สัถาบััน
ให้บัริการ
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• PIM Application
PIM Application เปน็แอปพีลิัเคชันทีั�นักศึกษาควิรตดิตั�งในอุปกรณ์์ Smart Devices ของตนเอง เพี่�อเป็นประโยชน์

แลัะอำานวิยควิามสัะดวิกในด้านต่างๆ ของนักศึกษา

ตัวอย่างฟัังก์ชัี�นของ PIM Application เพืี�ออำานวยคืวามสะด้วกแก่นักศึึกษา 

1. ด้ติารางเรียน ห้องเรียน ห้องสอบั ผ่ลุ่การเรียน >> ผ่�านเมน้ Academic

2. ยืนยันการเข้าเรียน >> ผ่�านเมน้ Check Room Tracking

3. แสดงบััติรนักศึึกษา >> ผ่�านเมน้บััติรนักศึึกษาอิเล็ุ่กทรอนิกส์

4. ติรวัจัสอบัอาจัารย์ที�ปัรึกษาที�ด้แลุ่ >> ผ่�านเมน้ Advisor 

5. ติรวัจัสอบัปัฏิิทินการศึึกษาแลุ่ะกิจักรรมติ�างๆ >> ผ่�านปัฏิิทินกิจักรรม 

6. รับัการแจ้ังเตืิอนติ�างๆ จัากสถาบััน >> ผ่�านเมน้ Notifications 

7. เข้าลิุ่งค์ URL ที�สำาคัญ เชี่�น e-Learning, REG (ระบับับัริการการศึึกษา),
   แบับัคำาร้องออนไลุ่น์, บัริการยืม-คืนหนังสือห้องสม่ด เป็ันต้ิน
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หมายเหตุ : 
กรณี์นักศึกษาเปลีั�ยน Smart Devices ทีั�ใช้งาน แลัะต้องการลัง PIM Application ใน Smart 
Devices ใหม่ ให้ติดต่อสัำานักเทัคโนโลัยีสัารสันเทัศ ชั�น 12 อาคาร CP ALL Academy หร่อ
ติดต่อผ่านทัาง Facebook: สัำานักเทัคโนโลัยีสัารสันเทัศ สัถาบัันการจัำดการปัญญาภิวัิฒน์
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• PIM Line Official หรือ PIM CONNECT
PIM CONNECT เป็น Line Official ของสัถาบััน เพ่ี�ออำานวิยควิามสัะดวิกในการติดต่อ สัอบัถาม ปรึกษา แลัะ

เข้าถึงข้อมูลัแลัะระบับับัริการต่างๆ ของสัถาบัันผ่าน Rich Menu ทีั�นักศึกษาสัามารถติดต่อได้ตลัอดเวิลัา
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นักศึกษาของสัถาบััน จำะมีบััตรนักศึกษาในรูปแบับัของ บััติรอิเล็ุ่กทรอนิกส์ โดยการเปิัดผ่�าน PIM 
Application (ผ่านเมนูบััตรนักศึกษาอิเล็ักทัรอนิกส์ั) แลุ่ะ/หรือ PIM CONNECT (PIM LINE Official) 
ตั�งแต่วัินแรกทีั�มาปฐมนิเทัศนักศึกษาใหม่ PIM ซึ์�งสัามารถนำาบััตรนักศึกษาอิเล็ักทัรอนิกส์ัไปใช้ในกิจำกรรม
ต่างๆ ทัั�งในแลัะนอกสัถาบัันฯ ดังนี�

บััตรนักศึกษา

1. ใช่�แสดงตนเมื�อติดต่อกับัสถาบัันฯ หรือหน่วยงานต่างๆ

2. ใช่�แสดงตนในการเขี�าสอบั

3. ขีอใช่�บัริการห�องสมุด เช่่น ยืม – คืน หนังสือแลืะที่รัพียากร
    ในห�องสมุด PIM

4. ใช่�เป็นหลัืกฐาน (ตัวจำริงหรือสำาเนาบััตรนักศึกษา) ในการขีอรับั  
    บัริการอื�นๆ หรือเบิักค่าใช่�จ่ำายขีองสถาบััน

ทัั�งนี�หากนักศึกษามีปัญหาในการแสัดงผลับััตรนักศึกษาอิเล็ักทัรอนิกส์ัผ่าน PIM Application 
แลัะ/หร่อ PIM CONNECT (PIM LINE Official) กรุณ์าติดต่อสัำานักเทัคโนโลัยีสัารสันเทัศ ชั�น 12 
อาคาร CP ALL Academy หร่อติดต่อผ่านทัาง Facebook: สัำานักเทัคโนโลัยสีัารสันเทัศ สัถาบััน
การจัำดการปัญญาภิวัิฒน์

อย่างไรก็ตามหากนักศึกษาต้องการใช้งานบััตรนักศึกษาในรูปแบับัการ์ดแข็ง สัามารถทัำาได้
โดยติดต่อสัำานักส่ังเสัริมวิิชาการแลัะไม่เสีัยค่าธรรมเนียมในการทัำาครั�งแรก

บัตร้นักศึึกษาอิเล็ักทร้อนิกส์      0 2855 0386 

บัตร้นักศึึกษาแบบการ์้ด้แข็ง      
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มาเร่ยนท่ี่� PIM

ชื่�อวิช่า กลุ่ืมท่ี่�เร่ยน 
ห�องแลืะเวลืาท่ี่�เรย่น

• ด้ตารางเรย่น
นักศึกษาสัามารถดูตารางเรียนได้ด้วิยตนเอง ผ่าน PIM Application แลัะ/หร่อ PIM CONNECT (PIM LINE Official)  

เพ่ี�อเช่�อมโยงเข้าสู่ัระบับั REG (ระบับับัริการการศึกษา >> http://reg.pim.ac.th) แลัะมีขั�นตอนดังนี�

1. Login เข้าสู่ัระบับั
2. คลิักปุ่ม “ตารางเรียน/สัอบั” ทีั�เมนูด้านซ้์าย
3. คลิักเล่ัอกข้อมูลัทีั�ต้องการส่ับัค้น เช่น ป้การศึกษาแลัะภาคการศึกษาทีั�ต้องการดูตารางเรียน

ศึกษาวิิธีการดูตารางเรียนแบับัลัะเอียดได้ทีั� >> https://fb.watch/ajxu1GqLG1/

กร้ณี์มีข้อสงสัยเกี�ยวกับ “ตาร้างเรี้ยน” 
กรุ้ณ์าติด้ต่อสำานักส่งเสริ้มวิชีาการ้

งานตาร้างเรี้ยน
0 2855 1139
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• ตารางหน�าห�องเรย่น
ทุักหน้าห้องเรียนจำะมี QR Code ใหนั้กศึกษา Scan เพี่�อดูตาราง

การใช้งานของห้องนั�นๆ ในแต่ลัะช่วิงเวิลัา ตรวิจำสัอบัเเลัะป้องกัน
การเข้าใช้งานหร่อเข้าเรียนผิดห้องในแต่ลัะคาบัการเรียนได้

ชื่�อวิช่า (กลุ่ืมเร่ยน) 
แลืะชื่�ออาจำารย์ผ้�สอน
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ศึกษาวิัธีการ็ยืนียันีการ็เข้ีาเรี็ยนีผ่่านี PIM Application 
ได้ที� >>https://www.youtube.com/watch?v=8Lo-ufOurxU
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• ห�องสมุด PIM แลืะแหล่ืงสืบัค�นขี�อม้ลื
   งานวิจัำยออนไลืน ์แลืะแหลืง่ต่พิีมพ์ีผลืงาน

ห้องสม่ด PIM หรือ PIM Creative Learning Space PIM อยู่ทีั�ชั�น 12A 
อาคาร 4 หร่ออาคาร CP ALL Academy เป็นพ่ี�นทีั�แห่งการเรียนรู้ ทีั�ให้บัริการ
หนังส่ัอแลัะแหล่ังทัรัพียากรสัารสันเทัศทีั�ทัันสัมัยแลัะหลัากหลัาย เช่น หนังส่ัอ 
วิารสัาร e-Book e-Journal e-Research e-Project ฐานข้อมูลัออนไลัน์ รวิมถึง 
Knowledge Bank แหลั่งเรียนรู้ออนไลัน์ของห้องสัมุด เพี่�อเอ่�อประโยชน์ในการ
ค้นคว้ิาข้อมูลัหร่อหาควิามรู้นอกห้องเรียนเพิี�มเติมตามทีั�นักศึกษาให้ควิามสันใจำ โดย
ให้บัริการทัั�งแบับั Walk In แลัะ Online

เวลืาในการให�บัริการขีองห�องสมุด PIM

เปิดที่ำาการทุี่กวัน (หยุดวันนักขัีตฤกษ์) 
วันจัำนที่ร์ – วันศุกร์ เวลืา 08.00 – 18.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิี่ตย์ เวลืา 09.00 – 18.00 น.

ฐานุข้อมูล Emerald ซึึ่�งเป็นุฐานุข้อมูล
วารีสารีอิเล็กทรีอนิุกส์ภูาษาอังกฤษที�
คำรีอบุคำลุมด้านุการีจัดการี 
(Management) บุริีหารีธุรีกิจ 
(Business Administration) 
และวิทยาการีสารีสนุเทศ 
(Information Science) รีวมทั�งสาขา
อื�นุๆ ที� เกี�ยวข้องทั�วโลกในุรูีปแบุบุ
เอกสารี (Full Text) สามารีถเข้าใช้ังานุ
ได้ที�

https://www.emeraldinsight.com

ฐานุข้อมูล CEIC ซึึ่�งเป็นุฐานุข้อมูลภูาษา
อังกฤษเกี�ยวกับุเศรีษฐกิจมหภูาคำเชิังสถิติ
ตัวเลขในุกลุ่มปรีะเทศเศรีษฐกิจกว่า 130 
ปรีะเทศ คำรีอบุคำลุมข้อมูลเกี�ยวกับุ
- ฐานุข้อมูลปรีะเทศทั�วโลก
- ฐานุข้อมูลเศรีษฐกิจและการีเงินุรีายวันุ 
- ฐานุข้อมูลอุตสาหกรีรีม
- ฐานุข้อมูลเศรีษฐกิจรีะดับุโลก
- ฐานุข้อมูลปรีะเทศที�นุ่าสนุใจแบุบุเจาะลึก 
เช่ันุ จีนุ อินุเดีย เป็นุต้นุ 
สามารีถเข้าใช้ังานุได้ที� 

https://cas.ceicdata.com/login

ฐานุข้อมูล CNKI เป็นุฐานุข้อมูลภูาษา
จีนุ เกี�ยวกับุทรัีพยากรีคำวามรู้ีของ
ปรีะเทศจีนุ ซึึ่�งให้ข้อมูลตั�งแต่ช่ัวงปี 
1996 – ปัจจุบัุนุ ซึึ่�งจะบุริีการีเอกสารี
ทาง วิชัาการีในุคำวามรี่ วม มือของ
มหาวิทยาลัยกว่า 5,500 แห่ง และ
สถาบัุนุอื�นุๆ ทั�งภูายในุและภูายนุอก
ปรีะเทศจีนุกว่า 20 ปรีะเทศ 
ข้อมูลที�ได้จะอยู่ในุรูีปแบุบุของสิ�งพิมพ์
ต่อเนืุ�อง วารีสารีอิเล็กทรีอนิุกส์ และ
วิทยานิุพนุธ์ สามารีถเข้าใช้ังานุได้ที�

https://oversea.cnki.net/index/

บัริการฐานขี�อม้ลืออนไลืน์ (Online Database)
ห้องสัมุด PIM ให้บัริการฐานข้อมูลัเพ่ี�อสันับัสันุนการศึกษา ค้นคว้ิาแลัะวิิจัำยของนักศึกษา จำำานวิน 5 ฐานข้อมูลั ซึ์�งนักศึกษาสัามารถ

ใช้ฐานข้อมูลัดังกล่ัาวิได้ทัั�งในแลัะนอกสัถาบััน

แหล่ืงเร่ยนร้�นอกห�องเรย่น
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สอบถามข้อม้ลัเพิี�มเติม แลัะขอ Username แลัะ Password
เพืี�อเข้าใช้ีงาน Online Database ได้้ที�ห้่องสมุด้

ห้่องสมุด้ 
0 2855 0381, 0 2855 0382
email: library@pim.ac.th
Facebook: @PIM LIBRARY

ฐานุข้อมูล Clinicalkey for Nursing เป็นุฐานุข้อมูลวารีสารี
อิเล็กทรีอนิุกส์ หนัุงสืออิเล็กทรีอนิุกส์ และ Multimedia ภูาษา
อังกฤษของสำานัุกพิมพ์ Elsevier ที�คำรีอบุคำลุมเนืุ�อหาทางด้านุ
การีพยาบุาล โรีคำรีะบุาดต่างๆ คู่ำมือการีดูแลฉุกเฉินุ ปัญ่หาทาง
คำลินิุก และฐานุข้อมูลยา  สามารีถเข้าใช้ังานุได้ที�

https://www.clinicalkey.com/nursing

ฐานุข้อมูล CINAHL เป็นุฐานุข้อมูลวารีสารีอิเล็กทรีอนิุกส์ ภูาษา
อังกฤษที�คำรีอบุคำลุมเนืุ�อหาทางด้านุการีพยาบุาล ยารัีกษาโรีคำ 
โภูชันุาการี สุขภูาพทั�วไป โรีคำ กว่า 170 โรีคำ และการีสาธารีณสขุ  
สามารีถเข้าใช้ังานุได้ที�

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=
ip,uid&profile=ehost&group=main&defaultdb=ccm
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นิุตยสารีอเิล็กทรีอนุกิส์รีายเดือนุภูาษาองักฤษ นุำาเสนุอ บุทคำวาม
จาก Case Study จรีงิ รีวมถงึวิธีการีบุรีหิารีจัดการี กลยทุธ์ รีวม
ถึงการีอัพเทรีนุเทคำโนุโลยี และวิเคำรีาะห์ข่าวปรีะเด็นุสำาคัำญ่ 
ทั�วโลก เข้าใช้ังานุได้ที�  https://hbr.org/

วารีสารีวิชัาการีอิ เ ล็กทรีอนิุกส์ทางด้านุนิุ เทศศาสตร์ี 
สังคำมศาสตร์ี มนุุษยศาสตร์ี การีสื�อสารีและ วัฒนุธรีรีมศึกษา 
และสารีสนุเทศศาสตร์ี โดยสามารีถสืบุค้ำนุข้อมูลย้อนุหลังได้ถึง
ปี คำ.ศ. 2013 เข้าใช้ังานุได้ที�  https://asia.nikkei.com

นิุตยสารีอิเล็กทรีอนิุกส์ที�รีวบุรีวมบุทคำวาม บุทวิเคำรีาะห์ ข่าวสารี 
ในุแวดวงธุรีกิจ การีเงินุ และการีตลาดที�สำาคัำญ่ของโลกที�เชืั�อถือ
ได้ เข้าใช้ังานุได้ที� https://www.wsj.com/

หนัุงสือพิมพ์รีายสัปดาห์ที�ตีพิมพ์ในุ รูีปแบุบุนิุตยสารีและเผย
แพร่ีแบุบุดิจิทัลโดยมุ่งเนุ้นุไปที�ธุรีกิจปัจจุบัุนุการีเมืองรีะหว่าง
ปรีะเทศการีเมืองและเทคำโนุโลยี เข้าใช้ังานุได้ที� 
https://www.economist.com/

e-Books ฉบัุบุภูาษาอังกฤษที�มีเนืุ�อหาทางด้านุบุริีหารีธุรีกิจ การี
จัดการี เทคำโนุโลยี สังคำม วัฒนุธรีรีม และภูาษา สมัคำรีและเข้า
ใช้ับุริีการีได้ที�
https://ebookcentral.proquest.com/lib/pimth

e-Books ฉบัุบุภูาษาไทยที�มีเนืุ�อหาทางด้านุการีจัดการี 
เทคำโนุโลยี จิตวิทยา การีพัฒนุาตนุเอง การีท่องเที�ยว และอาหารี 
สมัคำรีและเข้าใช้ับุริีการีผ่านุ 
SE-ED E-library Application

e-Books และบุทคำวามทางด้านุการีเงินุและการีลงทุนุ เข้าใช้ั
บุริีการีได้ที� https://www.maruey.com/ 

บัริการวารสารวิช่าการแลืะ
นิตยสารอิเล็ืกที่รอนิกส์ (Online Journals)

เพ่ี�อสันับัสันุนการค้นคว้ิาข้อมูลัเพ่ี�อการศึกษาแลัะการวิิจัำยของนักศึกษาได้ในทุักทีั�แลัะ
ทุักเวิลัา ห้องสัมุด PIM มีการให้บัริการวิารสัารหร่อนิตยสัารวิิชาการอิเล็ักทัรอนิกส์ัภาษา
ต่างประเทัศ ซึ์�งนักศึกษาสัามารถใช้งานOnline Journals ได้ทัั�งในแลัะนอกสัถาบััน

บัริการหนังสืออิเล็ืกที่รอนิกส์ : e-Books

สอบถามข้อม้ลัเพิี�มเติม
แลัะขอ Username แลัะ Password
เพืี�อเข้าใช้ีงาน ได้้ที�ห้่องสมุด้

Tel : 0 2855 0381-82
Email : library@pim.ac.th
Facebook : @PIM LIBRARY
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บัริการ e-Thesis 
นักศึกษาสัามารถส่ับัคน้วิิทัยานิพีนธ์เพ่ี�อค้นคว้ิาข้อมูลัวิิทัยานิพีนธ์ทีั�สันใจำ โดยจัำดสัรร

อยูใ่นหมวิดหมู่ทีั�เกี�ยวิข้องกับัหลัักสูัตรของนักศึกษาเพ่ี�อง่ายต่อการค้นคว้ิาวิิทัยานิพีนธ์ 

ห้่องสมุด้ 
0 2855 0381, 0 2855 0382
email: library@pim.ac.th
Facebook: @PIM LIBRARY
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บัริการแหล่ืงเรย่นร้�ออนไลืน์ PIM Library : Knowledge Bank

Knowledge Bank แหลั่งเรียนรู้ออนไลัน์ของห้องสัมุด สัำาหรับันักศึกษาทีั�สันใจำองค์ควิามรู้
ต่างๆ สัามารถศึกษาข้อมูลัผ่านเว็ิบัไซ์ต์ https://lib.pim.ac.th/wp/knowledge-bank
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บัริการข่ีาวสาร สื�อการเรย่นร้�แลืะบัริการออนไลืน์อื�นๆ 
ผ่านช่่องที่างต่างๆ 

ขีองห�องสมุด PIM เว็บัไซต์ห�องสมุด : lib.pim.ac.th

ห้องสัมุด PIM มีบัริการต่างๆ ผ่านเว็ิบัไซ์ต์ห้องสัมุด (https://lib.pim.ac.th) อาทิั การ
จำองห้องศึกษากลุ่ัม แนะนำาทัรัพียากรสัารสันเทัศ บัริการรับั-ส่ังหนังส่ัอ บัริการคลัังควิามรู้ 
วิารสัารต่างๆ แลัะแหล่ังเรียนรู้ออนไลัน์ทีั�ห้องสัมุดออนไลัน์ เป็นต้น

ห้องสัมุด PIM ให้บัริการจำองห้องประชุมออนไลัน์ นักศึกษาสัามารถจำองได้ทุักทีั�ทุักเวิลัา
แบับั Real Time ผ่านหน้าเว็ิบัไซ์ต์ห้องสัมุดหร่อสัแกน QR Code เพ่ี�อทัำาการจำอง

บัริการจำองห้องประชุมออนไลัน์

บัริการจำองห�องประชุ่มออนไลืน์ (Study Rooms Reservation)
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elibrary.pim.ac.th
นักศึกษาสัามารถใช้บัริการออนไลัน์ของ

ห้องสัมดุผ่านเว็ิบัไซ์ต์ http://elibrary.pim.
ac.thเพี่�อส่ับัค้นหนังส่ัอทีั�สันใจำแลัะมีให้ 
บัริการในห้องสัมุด PIM รวิมถึงการจำอง
หนังส่ัอจำากผู้ทีั�ย่มก่อนหน้า หร่อย่มต่อทีั�
ตนเองได้ย่มไว้ิ โดยสัามารถมารับัหนังส่ัอทีั�
ห้องสัมุด PIM ตามวัินเวิลัาทีั�ระบับั

แจ้ำงผ่าน e-mail ของนักศึกษา รวิมถึง
มีบัริการส่ังไปยังวิิทัยาเขตอีอีซี์ แลัะหน่วิย
การเรียนทัางไกลัอีกด้วิย นักศึกษาสัามารถ
เข้าใช้งานได้จำากทุักทีั� ทุักเวิลัา เพีียงใช้ปลัาย
นิ�วิม่อ ผ่าน PIM Application (เล่ัอกเมนู 
PIM e-Library) หร่อ การเข้าเว็ิบัไซ์ต์ 
http://elibrary.pim.ac.th

สอบถามข้อม้ลัเพิี�มเติม 
ได้้ที�ห้่องสมุด้

ห้่องสมุด้
0 2855 0381, 0 2855 0382
email: library@pim.ac.th
Facebook: @PIM LIBRARY
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บัริการโปรแกรมวิเคราะห์ขี�อม้ลืที่างสถิติ 
นักศึกษาสัามารถใช้งานโปรแกรม SPSS, LISREL, AMOS, SMART PLS แลัะ NVivo เพ่ี�อวิิเคราะห์

ข้อมูลัทัางสัถิติสัำาหรับัการทัำางานวิิจัำยของนักศึกษา โดยโปรแกรมดังกล่ัาวิมีให้บัริการทีั�บัริเวิณ์ Cyber 
Zone ในห้องสัมุด PIM
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บัริการที่รัพียากรห�องสมุดอื�นๆ 
จำากความร่วมมือที่างวิช่าการขีองสถาบััน 

นักศึกษาสัามารถเข้าใช้บัริการทัรัพียากรของห้องสัมุดของมหาวิิทัยาลััยหร่อองค์กรอ่�นๆ ได้  
เน่�องจำากสัถาบัันมีการทัำาควิามร่วิมม่อทัางวิิชาการระหว่ิางห้องสัมุดร่วิมกัน ประกอบัด้วิย

สำานักวิที่ยที่รัพียากร
จุำฬาลืงกรณ์มหาวิที่ยาลัืย (หอสมุดกลืาง)

นักศึกษาสัามารถใช้บัริการย่ม-ค่นหนังส่ัอแลัะทัรัพียากร
สัารสันเทัศต่างๆ ของสัำานักวิิทัยทัรัพียากร จุำฬาลังกรณ์์
มหาวิิทัยาลััย หร่อ หอสัมุดกลัาง เพีียงแค่แสัดงบััตรประจำำาตัวิ
นักศึกษาของ PIM ก่อนเข้าใช้บัริการแลัะปฏิิบััติตามกฏิระเบีัยบั
ของหอสัมุดกลัางอย่างเคร่งครัด

ห�องสมุดพิีที่ยาลืงกรณ
มหาวิที่ยาลัืยเกษตรศาสตร์

นักศึกษาสัามารถเข้าไปค้นคว้ิาหนังส่ัอแลัะบัริการทีั�สันใจำใน
ห้องสัมุดพิีทัยาลังกรณ์ มหาวิิทัยาลััยเกษตรศาสัตร์ได้ เพีียงแค่
แสัดงบััตรประจำำาตัวินักศึกษาของ PIM ก่อนเข้าใช้บัริการแลัะ
ปฏิิบััติตามกฏิระเบีัยบัของห้องสัมุดอยา่งเคร่งครัดทัั�งนี�หากสันใจำ
หนังส่ัอเล่ัมใดนักศึกษาสัามารถขอถ่ายเอกสัารได้

ห�องสมุดมารวย
ตลืาดหลัืกที่รัพีย์แห่งประเที่ศไที่ย

นักศึกษาสัามารถค้นคว้ิาหนังส่ัอแลัะบัริการทีั�สันใจำทีั�ห้อง
สัมุดมารวิย ตลัาดหลัักทัรัพียแ์ห่งประเทัศไทัย ซึ์�งตั�งอยูที่ั�อาคาร
ตลัาดหลัักทัรัพียแ์ห่งประเทัศไทัย (ข้างสัถานฑูิตจีำน) เพีียงแสัดง
บััตรประจำำาตัวินักศึกษาของ PIM ก่อนเข้าใช้บัริการแลัะปฏิิบััติ
ตามกฏิระเบีัยบัของห้องสัมุดมารวิย นอกจำากนี�นักศึกษา
สัามารถใช้บัริการ e-book ผ่าน Maruay elibrary โดยขอ 
Username แลัะ Password เพ่ี�อเข้าส่ับัค้นข้อมูลัได้ทีั�ห้องสัมุด
ของสัถาบัันสัอบัถามข้อมูลัเพิี�มเติม ได้ทีั�ห้องสัมุด

ห้่องสมุด้ 
0 2855 0381, 0 2855 0382
email: library@pim.ac.th
Facebook: @PIM LIBRARY
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นักศึกษายังสัามารถส่ับัค้นบัทัควิามวิิชาการแลัะผลังานวิิจัำยจำากวิารสัารวิิชาการของ
สัถาบัันฯ เพ่ี�อต่อยอดงานวิิจัำย หร่อวิิทัยานิพีนธ์ของนักศึกษาได้ รวิมถึงการขอตีพิีมพ์ีผลั
งานวิิชาการในวิารสัารวิิชาการของสัถาบััน หร่อค้นหาแหลั่งตีพิีมพ์ีอ่�นๆ หร่อการประชุม
วิิชาการระดับัชาติ ระดับันานาชาติ ผ่านเว็ิบัไซ์ต์ของสัำานักวิิจัำยแลัะพัีฒนา สัถาบัันการจัำด
การปัญญาภิวัิฒน์ เพ่ี�อเป็นส่ัวินหนึ�งของการขอสัำาเร็จำการศึกษาในระดับับััณ์ฑิิตศึกษา ได้ทีั� 
https://rd.pim.ac.th/wp/ 

แหล่ืงต่พิีมพ์ีผลืงานวิจัำย

3-34



• วารสารวิช่าการ
วิารสัารวิิชาการ ค่อ วิารสัารทีั�ผ่านการตรวิจำคณุ์ภาพีของบัทัควิามทีั�ตีพิีมพ์ีจำากผู้ทีั�มีควิามรู้ในศาสัตรส์ัาขา

วิิชานั�นๆ โดยวิารสัารวิิชาการของสัถาบัันการจัำดการปัญญาภิวัิฒน์มีจำำานวิน 4 วิารสัาร ในศาสัตร์สัาขาแลัะ
ภาษาต่างๆ ในการตีพิีมพ์ี หากนักศึกษาสันใจำค้นคว้ิาสัามารถส่ับัค้นได้ดังนี�

วารสารปัญญาภิิวัฒน์
- วิารสัารวิิชาการทัางด้านมนุษยศาสัตร์แลัะสัังคมศาสัตร์แลัะสัังคมศาสัตร์ ทีั�ผ่านการรับัรอง

คุณ์ภาพีโดยอยูใ่นฐาน TCI (Thai-Journal Citation Index) กลุ่ัมทีั� 1 แลัะฐาน ACI (ASEAN 
Citation Index)

- ขอบัเขตการตีพิีมพ์ี: สัาขาทัางด้านบัริหารธุรกิจำ การจัำดการ ศิลัปศาสัตร์ 
ศึกษาศาสัตร์ นิเทัศศาสัตร์แลัะสัาขาอ่�นทีั�เกี�ยวิข้อง

- ภาษาทีั�รับัตีพิีมพ์ี: ภาษาไทัยแลัะภาษาอังกฤษ
- ส่ับัค้นบัทัควิามได้ทีั� 

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/index

วารสาร International Scientific Journal 
of Engineering and Technology
- วิารสัารวิิชาการทัางด้านวิิทัยาศาสัตร์แลัะเทัคโนโลัยี ทีั�ผ่านการรับัรองคุณ์ภาพีโดยอยูใ่นฐาน TCI 

(Thai-Journal Citation Index) กลุ่ัมทีั� 2
- ขอบัเขตการตีพิีมพ์ี: สัาขาทัางด้านวิิศวิกรรมศาสัตร์ (Engineering) เทัคโนโลัยี (Technology) 

นวัิตกรรม (Innovation) เทัคโนโลัยีสัารสันเทัศ (Information Technology) การจัำดการระบับั
ข้อมูลั (Management Information System) โลัจิำสัติกส์ัแลัะการขนส่ัง  (Logistics and 
Transportation) วิิทัยาศาสัตร์แลัะเทัคโนโลัยีการเกษตร (Agricultural Science and 
Technology) วิิทัยาศาสัตร์การอาหาร (Food Sciences) แลัะสัาขาอ่�นทีั�เกี�ยวิข้องทัางด้าน
วิิทัยาศาสัตร์แลัะเทัคโนโลัยี (Other areas in Sciences and Technology)

- ภาษาทีั�รับัตีพิีมพ์ี: ภาษาอังกฤษ
- ส่ับัค้นบัทัควิามได้ทีั� 

https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/isjet/index

วารสาร Chinese Journal 
of Social Science and Management
- วิารสัารวิิชาการของด้านมนุษยศาสัตร์แลัะสัังคมศาสัตร์ ทีั�ผ่านการรับัรองคุณ์ภาพีโดยอยู่ใน

ฐาน TCI (Thai-Journal Citation Index) กลุ่ัมทีั� 2
- ขอบัเขตการตีพิีมพ์ี: สัาขาทัางด้านบัริหารธุรกิจำ (Business Administration) การจำัดการ 

(Management Science) ศิลัปศาสัตร์ (Liberal Arts) ศึกษาศาสัตร์ 
(Education) แลัะสัาขาอ่�นทีั�เกี�ยวิข้อง (Other related fields)  

- ภาษาทีั�รับัตีพิีมพ์ี: ภาษาจีำน
- ส่ับัค้นบัทัควิามได้ทีั� 

https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CJSSM/index
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สอบถามข้อม้ลัเพิี�มเติมเกี�ยวกับวาร้สาร้วิชีาการ้ การ้ปร้ะชุีมวิชีาการ้ 
แลัะข่าวสาร้ด้้านการ้วิจัย ได้้ที�สำานักวิจัยแลัะพัีฒนา

สำานักวิจัยแลัะพัีฒนา วาร้สาร้วิชีาการ้ 0 2855 1102, 0 2855 1560
   ปร้ะชุีมวิชีาการ้ 0 2855 1107, 0 2855 0940
   https://www.facebook.com/PIMRandD

การประชุ่มวิช่าการขีองสถาบััน      
การประชุมวิิชาการของสัถาบััน จัำดขึ�นเป็นประจำำาทุักป้ โดยเป็นการประชุมวิิชาการระดับั
นานาชาติ ป้ลัะ 2 ครั�ง แลัะระดับัชาติ ป้ลัะ 1 ครั�ง

- ครั�งทีั� 1 International Conference 
การประชุมวิิชาการระดับันานาชาติ ซึ์�งมีกำาหนดจัำดในช่วิงเด่อนมีนาคม 

- ครั�งทีั� 2 National and International Conference
การประชุมวิิชาการระดับัชาติแลัะระดับันานาชาติ ซึ์�งมีกำาหนด 
จัำดในช่วิงเด่อนกรกฎาคม

- ติดตามข่าวิสัารการประชุมวิิชาการของสัถาบัันได้ทีั� 
https://conference.pim.ac.th/ 

วารสารวิช่าการ  การประชุ่มวิช่าการ
แลืะข่ีาวสารด�านการวิจัำย
https://www.facebook.com/PIMRandD

วารสาร Journal of ASEAN PLUS+ Studies      
- วิารสัารวิิชาการทัางด้านมนุษยศาสัตร์แลัะสัังคมศาสัตร์
- ขอบัเขตการตีพิีมพ์ี: สัาขาทัางด้านนโยบัายรัฐบัาลั (Government Policy) การดำาเนิน

ธุรกิจำ (Business Practice) การพีัฒนาวิัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซี์ยน (Cultural 
Development in the Region) แลัะสัาขาอ่�นทีั�เกี�ยวิข้อง (Other 
related fields)

- ภาษาทีั�รับัตีพิีมพ์ี: ภาษาอังกฤษ
- ส่ับัค้นบัทัควิามได้ทีั�

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/aseanplus
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•  ตรวจำสอบัวัน-เวลืา 
   แลืะวิช่าท่ี่�จำะสอบั

นักศึกษาสัามารถดูตารางสัอบัปลัายภาคของ
ตนเองผ่าน PIM Application แลุ่ะ/หรือ PIM 
CONNECT (PIM LINE Official) โดยเล่ัอกเมนู 
REG (ระบับับัริการการศึกษา) เพ่ี�อเข้าระบับับัริการ
การศึกษา (http://reg.pim.ac.th) แลัะมีขั�นตอน
ดังนี�

ใกล�ส่อบัแล�ว...
ต้องทำาอย่างไร้

•  การปฏิิบััติตนในการเขี�าสอบั

คลิิปแนะนำ�แนวปฏิิบััติิก�รเข้้�สอบัสำ�หรับันักศึึกษ�
PIM https://www.youtube.com/watch?v=7PfNgC7hIls&feature=youtu.be

1.   แต่งกายด้วิย “ช่ี่ดนักศึึกษาแลุ่ะสวัมส้ทของสถาบััน”

2.   ตรวิจำสัอบัเลัขทีั�นั�งสัอบัทุักครั�งก่อนเข้าห้องสัอบั

3.   ไม่อนุญาตให้นักศึกษาสัวิมนาฬิิกาทุักชนิดระหว่ิางการสัอบั

4.    ไม่อนุญาตให้เข้าสัอบัเม่�อมาสัายเกิน 30 นาทีันับัจำากเวิลัาเริ�มสัอบั กรณี์เกิน 30 นาที 
ถือวั�า “หมดสิทธิุ�สอบั” ในรายวิิชานั�นๆ แลัะห้ามออกจำากห้องสัอบัก่อนเวิลัา 45 นาทีั

5.  แสัดง “บััติรปัระจัำาตัิวันักศึึกษา” หร่อ “บััติรปัระจัำาตัิวัปัระชี่าชี่น” หร่อ “บััติร 
ที�หน�วัยงานราชี่การออกให้” หร่อ “บััติรแทนเข้าห้องสอบั” ต่อกรรมการคุมสัอบั 
ทุักครั�งก่อนเข้าห้องสัอบั

6.   ไม่อนุญาตให้นักศึกษาส่ังเสีัยงดังหน้าห้องสัอบั

7.   เก็บักระเป๋าสััมภาระ ของมีค่าไว้ิทีั�ใต้เก้าอี�นั�งสัอบั

1. Login เข้าสู่ัระบับั
2. คลิักปุ่ม “ตารางเรียน/สัอบั” ทีั�เมนูด้านซ้์าย
3. คลัิกลัิงค์ทัี�เกี �ยวิข้อง เช่น ป้การศึกษาแลัะภาคการศึกษาเพี่�อตรวิจำสัอบั

วิัน เวิลัา สัถานทีั� แลัะเลัขทีั�นั�งสัอบัในแต่ลัะรายวิิชาทีั�นักศึกษาลังทัะเบีัยน
เรียนในภาคการศึกษานั�นๆ
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พัฤติกรรมที�ถ่ือว่าเป็นิการทุจริต
ในิการสอบ

1. เปิดหร่อใช้อุปกรณ์์เคร่�องม่อส่ั�อสัารหร่ออุปกรณ์์อิเล็ักทัรอนิกส์ัทุักชนิดขณ์ะสัอบั
2. มีเจำตนากระทัำาการอ่�นๆ ทีั�ส่ัอทุัจำริต
3. นำาข้อสัอบั กระดาษคำาตอบัออกจำากห้องสัอบั
4. ออกนอกห้องสัอบัระหว่ิางการสัอบั ยกเว้ินกรณี์ได้รับัอนุญาตจำากกรรมการคุมสัอบั 
   เท่ัานั�น
5. เข้าสัอบัแทันผู้อ่�น หร่อยอมให้ผู้อ่�นเข้าสัอบัแทันตน
6. ทัำาคำาตอบัให้แก่ผู้สัอบัอ่�น หร่อยอมให้ผู้อ่�นทัำาคำาตอบัแทันตน
7. ขีด เขียน บัันทึัก หร่อกระทัำาด้วิยประการใดๆ ทีั�ทัำาให้มีข้อควิามหร่อสััญลัักษณ์์บัน 
   ส่ัวินหนึ�งส่ัวินใดของร่างกายหร่อบันวัิตถุอ่�นใด แลัะนำาเข้าห้องสัอบั
8. ส่ังหร่อรับัเคร่�องหมาย สััญญาณ์หร่อตัวิหนังส่ัอหร่อวิิธีการใดๆในการสัอบั

บทลงโทษการทุจริต
ในิการสอบ

1. ให้ F ในรายวิิชาทีั�ทุัจำริต
2. ภาคทััณ์ฑ์ิ
3. ตัดสิัทัธิ�การได้รับัทุันการศึกษา

เหตุสุดัวิสัยที�เกิดัข้�นิกับ 
“นักศึึกษา”

ควิามเจ็ำบัป่วิย หร่อการประสับัอุบััติเหตุทีั�ต้องเข้ารับั
การรักษา 
ทัั�งนี�ต้องมี หลัักฐานหร่อเอกสัารประกอบัจำาก 
“โรงพัยาบาล” เท่ัานั�น

เหตุสุดัวิสัยที�เกิดัจาก
ปัจจัยภายนิอกแล้ว

“ส่่งผลต่อนักศึึกษา”

เหตุฉุีกเฉิีนอันเกิดแก่บิัดา-มารดา
ภัยธรรมชาติ หร่อโรคระบัาด แล้ัวิทัำาให้ไม่สัามารถ
เข้าสัอบัได้
โดยต้ิองมีเอกสารหรือหลัุ่กฐานปัระกอบั

•  ขี�อห�ามในการสอบั

• การขีออนุญาตสอบัย�อนหลัืง
กรณี์เกิดเหตุสุัดวิิสััยทีั�ทัำาให้นักศึกษาไม่สัามารถมาสัอบัได้ นักศึกษามีสิัทัธิ�ในการขอ

อนุญาตสัอบัย้อนหลััง โดยยื�นแบับัคำาร้องออนไลุ่น์ / คำาร้องขออน่ญาติขอสอบัย้อนหลัุ่ง 
พีร้อมแนบัเอกสารปัระกอบัการพิีจัารณ์า ภิายใน 2 วััน นับัตัิ�งแติ�วัันที�ขาดสอบั

โดยเหตุสุัดวิิสััยทีั�เข้าค่ายในการพิีจำารณ์าขอสัอบัย้อนหลััง ค่อ

สอบถามข้อม้ลัเกี�ยวกับการ้สอบของสถาบันได้้ที� 

งานจัด้สอบ : PIM 
0 2855 1139 ห่รื้อ  0-2855-1147
0 2855 0971 ห่รื้อ 0 2855 0386

ทัั�งนี�นักศึกษาทีั�อ้างว่ิา

จัำาวััน-เวัลุ่าสอบัผิ่ด ตืิ�นสาย หา

ห้องสอบัไม�เจัอ ฝึนติก รถติิด

รอลิุ่ฟท์ ยานพีาหนะมีปััญหา

จำะไม่ถ่อเป็นสัาเหตุในการ

ขอสัอบัย้อนหลัังได้

“ “
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นักศึกษาสัามารถตรวิจำสัอบัผลัการเรียนของตนเองทีั�ผ่านมาแลัะผลัการเรียนในภาคการศกึษา
ปัจำจุำบััน ภายหลัังการประกาศผลัการศกึษาตามปฏิิทิันการศึกษากำาหนดไดท้ัาง PIM Application 
แลุ่ะ/หรือ PIM CONNECT (PIM LINE Official) โดยเล่ัอกเมนู REG (ระบับับัริการการศึกษา) 
เพ่ี�อเข้าระบับับัริการการศึกษา (http://reg.pim.ac.th) แลัะมีขั�นตอนดังนี�

1. ทัำาการ Login เข้าสู่ัระบับั
2. คลิักปุ่ม “ผลัการศึกษา” ทีั�เมนูด้านซ้์าย ระบับัจำะแสัดงผลัการเรียนของนักศึกษาทัั�งหมดแยก

ตามภาคการศึกษา 

สอบถามข้อม้ลัเกี�ยวกับการ้ตร้วจสอบผิลัการ้เรี้ยนได้้ที�

งานบัณ์ฑิิตศึึกษา : PIM
0 2855 1139 ห่รื้อ  0-2855-1147
0 2855 0971 ห่รื้อ 0 2855 0386
http://aa.pim.ac.th/pages/registe

เกรดออกแล�ว

**หากนักศึกษาไม่ที่ำาการประเมินอาจำารย์ผ้�สอน
หรือประเมินไม่ครบัทุี่กท่ี่านในรายวิช่าใด

จำะที่ำาให�นักศึกษาไม่สามารถตรวจำสอบัผลืการเร่ยนในรายวิช่านั�นๆ ได�**
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ม่ีปัีญหา..
ปรึ้กษาใคืร้ดี้
เพ่ี�อให้นักศึกษาแลัะผู้ปกครองเกิดควิามอุ่นใจำระหว่ิางทีั�

นักศึกษาเรียนทีั�สัถาบััน สัถาบัันได้จัำดสัรรบุัคคลัหร่อหน่วิยงานใน
การเข้าไปรับัฟััง ดูแลัแลัะให้ควิามช่วิยเหล่ัอนักศึกษา ดังต่อไปนี�

   • อาจำารย์ท่ี่�ปรึกษา
นักศึกษา PIM ทุักคน จำะมี “อาจัารย์ที�ปัรึกษา” เป็ันผ้้่ให้คำา

ปัรึกษา ด้แลุ่ แลุ่ะแนะนำาแผ่นการเรียนติลุ่อดระยะเวัลุ่าที�นักศึึกษา
เรียนที�สถาบััน นักศึกษาสัามารถตรวิจำสัอบัช่�ออาจำารยที์ั�ปรึกษาได้ทีั� 
PIM Application (เมนูข้อมูลันักศึกษา) 

นักศึกษาสัามารถส่ับัค้นวัินแลัะเวิลัาทีั�อาจำารย์ทีั�ปรึกษา รวิมถึง
อาจำารย์ผู้สัอนสัะดวิกให้เข้าพีบัเพ่ี�อขอคำาปรึกษาต่างๆ ได้จำาก PIM 
Application เเลัะ/หร่อ PIM CONNECT (PIM LINE Official) โดย
เล่ัอกเมนู REG (ระบับับัริการการศึกษา) เพ่ี�อ Login เข้าระบับั 
บัริการการศึกษา (http://reg.pim.ac.th) แลัะส่ับัค้นวัินเวิลัาทีั�
อาจำารย์แต่ลัะท่ัานสัะดวิกให้เข้าพีบัจำากเมนู “ค้นหาติารางสอน” 
โดยนักศึกษาจำะต้องติดต่อทีั�แผนกต้อนรับัหน้าห้องพัีกอาจำารย์เพ่ี�อ
เข้าพีบัตามวัินแลัะเวิลัาทีั�อาจำารย์แจ้ำงไว้ิในระบับับัริการการศึกษา
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   • Friends Care PIM
Friends Care PIM เป็นหน่วิยงานภายใต้การดูแลัของสัำานักกิจำการนักศึกษา ที�ให้

บัริการการปัรึกษาเชิี่งจิัติวิัทยา เพืี�อด้แลุ่จิัติใจัแลุ่ะส่ขภิาพีจิัติของนักศึึกษา โดยนัก
จิำตวิิทัยาจำะทัำาหน้าทีั�รับัฟัังทุักเร่�องราวิทีั�นักศึกษาไม่สับัายใจำ กังวิลัใจำ โดยไม่ตัดสิันถูกผิด 
แลัะจำะชว่ิยให้นักศึกษาตระหนกัแลัะเข้าใจำตนเอง ตลัอดจำนรบััรู้สัถานการณ์์ทีั�กำาลัังเผชญิ
อยู่ชัดเจำนยิ�งขึ�น แลัะส่ังเสัริมให้นักศึกษาได้รับัรู้ศักยภาพีแลัะคุณ์ค่าในตนเอง เพ่ี�อนำาไป
สู่ัแนวิทัางการจัำดการปัญหาต่างๆ ด้วิยตนเองได้อย่างมีประสิัทัธิภาพี

กรณี์มีต้องการ พูีดคุยหร่อปรึกษากับันักจิำตวิิทัยาการปรึกษา กรุณ์าติดต่อ 
 งาน Friends Care PIM สัำานักกิจำการนักศึกษา

งาน Friends Care PIM
0 2855 1623-4
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• ลืงที่ะเบ่ัยนเร่ยน

อย่่าลืมี!!
ศ้กษาปฏิิทินิการศ้กษา

และเข้าพับอาจารย์ที�ปร้กษาก่อนิลงทะเบียนิทุกคุรั�ง

เข�าภาคเร่ย่นใหม่ี..
ต้องทำาอย่างไร้

ในภาคการศึกษาแรกของนักศึกษา สัถาบัันจำะลังทัะเบีัยนเรียนให้นักศึกษาใหม่โดยอัตโนมัติทุักคน ดังนั�นเมื�อเข้า
ส้�ภิาคการศึึกษาถัดไปั นักศึึกษาจัะต้ิองลุ่งทะเบีัยนเรียนด้วัยตินเอง ทัั�งนี�นักศึกษาสัามารถลังทัะเบีัยนออนไลัน์ผ่าน 
PIM Application เเลัะ/หร่อ PIM CONNECT (PIM LINE Official) โดยเล่ัอกเมนู REG (ระบับับัริการการศึกษา)  
เพ่ี�อเข้าระบับับัริการการศึกษา (http://reg.pim.ac.th) ตามกำาหนดเวิลัาในปฏิิทิันการศึกษา 

กร้ณี์มีข้อสงสัยเกี�ยวกับ “การ้ลังทะเบียนเรี้ยน การ้ลังทะเบียนล่ัาช้ีา 
การ้ลังทะเบียนเพืี�อแก้ไขผิลัการ้เรี้ยน การ้เพิี�ม-ถอนร้ายวิชีา” 
กรุ้ณ์าติด้ต่องานทะเบียนแลัะปร้ะมวลัผิลั สำานักส่งเสริ้มวิชีาการ้
งานทะเบียนแลัะปร้ะมวลัผิลั 0 2855 0386 ห่รื้อ 0 2855 0973

หมายเหตุ : 
- นักศึกษาต้องตรวิจำสัอบัผลัการลังทัะเบีัยนว่ิา “รายวิัชี่าแลุ่ะกลุ่่�มถ้กต้ิองหรือไม�” ก่อนย่นยันการลังทัะเบีัยน
- นักศึกษาควิรศึึกษาปัฏิิทินการศึึกษาท่กครั�ง เพ่ี�อ ลังทัะเบีัยน เพิี�ม-ถอน รายวิิชา ให้ตรงตามกำาหนดเวิลัา แลัะต้อง

ลังทัะเบีัยนเรียนทุักภาคการศึกษา หากไม�ลุ่งทะเบีัยนต้ิองลุ่าพัีกการศึึกษา / รักษาสถานภิาพีการเป็ันนักศึึกษา
- ศึกษาขั�นตอนการลังทัะเบีัยนเรียน : https://fb.watch/ajxA0wayD5
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• การช่ำาระค่าเล่ืาเร่ยนแลืะค่าธรรมเน่ยมต่างๆ

ศึกษาขี�อม้ลืเก่�ยวกับัการช่ำาระเงินค่าเล่ืาเรย่นแลืะค่าธรรมเน่ยมได�ท่ี่�
https://af.pim.ac.th/wp/

นักศึกษาสัามารถชำาระค่าเล่ัาเรียนแลัะค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้หลัายช่องทัาง ดังนี�

กร้ณี์มีข้อสงสัยเกี�ยวกับ “การ้ชีำาร้ะค่ืาเล่ัาเรี้ยน การ้ชีำาร้ะ
ค่ืาธร้ร้มเนียมต่างๆ การ้ตัด้ยอด้คืงค้ืางชีำาร้ะ”
กรุ้ณ์าติด้ต่อ งานการ้เงิน สำานักบัญชีีแลัะการ้เงิน

งานการ้เงิน : PIM
0 2855 0932-33, 0 2855 0248-49
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ทุี่นการศึึกษา 
สัถาบัันการจัำดการปัญญาภิวัิฒน์ส่ังเสัริม สันับัสันุน แลัะให้โอกาสัทัางการศึกษาแก่บุัคคลั

ภายนอก, บุัคลัากรในเคร่อ แลัะบุัคลัากรของสัถาบััน เพ่ี�อศึกษาต่อในระดับับััณ์ฑิิตศึกษา โดยแบ่ัง
ประเภทัทุันการศึกษา ประจำำาป้การศึกษา 2565 ดังนี�

งานทุนการ้ศึึกษา 
0 2855 0216, 0 2855 1032, 0 2855 1310

1. ทุี่นการศึกษาขีองบุัคลืากรในเครือบัริษัที่ ซ่พ่ี ออลืล์ื จำำากัด (มหาช่น) 
เป็นทุันการศึกษาทีั�บัริษัทัในเคร่อซี์พีี ออลัล์ั มอบั ให้แก่บุัคลัากรของตนเอง เพ่ี�อส่ังเสัริมการศึกษา 
ให้กับับุัคลัากรทีั�ต้องการศึกษาต่อ 

2. ทุี่นการศึกษาขีองบุัคลืากรสถาบัันการจัำดการปัญญาภิิวัฒน์
เป็นทุันการศึกษาทีั�สัถาบัันการจำัดการปัญญาภิวัิฒน์ มอบัให้แก่บุัคลัากรของตนเอง เพี่�อส่ังเสัริม 
การศึกษาให้กับับุัคลัากรทีั�ต้องการศึกษาต่อ 

3. ทุี่นการศึกษาจำากบุัคคลืภิายนอก/สถานประกอบัการภิายนอก
เป็นเงินทุันสันับัสันุนเพ่ี�อส่ังเสัริมการศึกษาจำากผู้มีจิำตศรัทัธา หน่วิยงานการศึกษา สัถานประกอบัการ
ภายนอกทัั�งในประเทัศแลัะต่างประเทัศ

ซึ์�งทุันการศึกษาดังกล่ัาวิ เป็นทุันการศึกษาแลัะวิิจัำยสัำาหรับัค่าเล่ัาเรียนตลัอดหลัักสูัตร ไม่รวิมค่าศึกษาดูงาน 
ต่างประเทัศ ค่าเรียนวิิชาปรับัพ่ี�นฐาน แลัะค่าใช้จ่ำายอ่�นๆ 

กรณ์ีนักศึกษาเข้าใหม่ทีั�ได้รับัการสันับัสันุนทุันการศึกษาข้างต้นนั�น เพ่ี�อเป็นการรักษาสิัทัธิ�การรับัทุันการศึกษา 
ก่อนเข้าศึกษา นักศึกษาต้องชำาระเงินค่าเล่ัาเรียนของภาคการศึกษาพิีเศษ หร่อภาคการศึกษาทีั� 1 ป้การศึกษา 2565 
ตามประเภทัทุันการศึกษาทีั�ได้รับัให้ครบัถ้วิน

สัอบัถามข้อมูลัเกี�ยวิกับัทุันการศึกษา : ติดต่องานทุันการศึกษา สัำานักกิจำการนักศึกษา
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ขัี�นตอนแลืะการดำาเนินการ ระดับับััณฑิิตศึกษา
     นักศึกษาสัามารถดาวิน์โหลัดขั�นตอนการทัำาดุษฎีนิพีนธ์ วิิทัยานิพีนธ์ แลัะการค้นคว้ิา
อิสัระได้ทีั� https://aa.pim.ac.th/wp/process-grd

ขั�นตอนการทัำาดุษฎีนิพีนธ์ วิิทัยานิพีนธ์ แลัะการศึกษาค้นคว้ิาอิสัระ

เกณ์ฑ์ิการเผยแพีร่ดุษฎีนิพีนธ์ วิิิ ทัยานิิพีนธ์

ขั�นตอนหลัังสัอบัผ่านป้องกันดุษฎีนิพีนธ์/วิิทัยานิพีนธ์ แลัะการศึกษาค้นคว้ิาอิสัระ

แนวิทัางการดำาเนินการ Pre-clinic วิิทัยานิพีนธ์ แลัะการศึกษาค้นคว้ิาอิสัระ

สอบถามข้อม้ลัเกี�ยวกับการ้ทำาดุ้ษฎีีนิพีนธ์ วิทยานิพีนธ์ 
แลัะการ้ค้ืนคืว้าอิสร้ะได้้ที�  

งานบัณ์ฑิิตศึึกษา : PIM 
0 2855 1139 

3-45



*สำาคัญ* 
นักศึกษาต้องเสันอโครงร่างวิิทัยานิพีนธ์เพ่ี�อเข้าพิีจำารณ์า

ของรับัรองจำริยธรรมการวิิจำยัในมนุษยก่์อนการเก็บัข้อมูลัวิิจัำย
ลุ่�วังหน้าปัระมาณ์ 30 วััน (กรณี์โครงร�างการวิัจััยเป็ันการ
พิีจัารณ์าทบัทวันแบับัเต็ิมขั�นติอน (Full Board Review) 
การพิีจัารณ์าอาจัใช้ี่เวัลุ่าปัระมาณ์ 30 วััน นักศึึกษาต้ิอง
เผื่�อเวัลุ่าการยื�นพิีจัารณ์าลุ่�วังหน้า)

ขีอบัข่ีายงานวิจัำยท่ี่�เก่�ยวขี�องกับัมนุษย์ / ใช่�ขี�อม้ลืมนุษย์ อาทิี่...
 • การศึกษา กระบัวินการเรียนการสัอน ประเมินผลั
 • เฝ้ั่าสัังเกต จำดบัันทึักพีฤติกรรมของประชากรในชุมชน สัังคม
 • ภาษา คติชน วัิฒนธรรม ศิลัปะ
 • สััมภาษณ์์เชิงลึัก/สันทันากลุ่ัม
 • การทัดสัอบัรสัชาติ/คุณ์ภาพีอาหาร ควิามพึีงพีอใจำของผู้บัริโภค
 • พัีฒนา Application/การเรียนการสัอนภาษามีเสีัยงพูีดประกอบั
 • งานวิิจัำยสัร้างสัรรค์/ออกแบับัเก็บัข้อมูลัเกี�ยวิกับัรสันิยม ทััศนคติควิามพึีงพีอใจำ
 • ชุมชน สัังคม สัำารวิจำข้อเท็ัจำจำริง ควิามเห็นประชากร
 • แลัะอ่�นๆทีั�เกี�ยวิข้องกับัมนุษย์...
 
การพิีจำารณ์าแบั่งออกเป็น 3 ประเภทั ได้แก่ การพิีจำารณ์าทับัทัวินแบับักรณ์ียกเว้ิน (Exemption Review) การพีิจำารณ์า

ทับัทัวินแบับัลัดขั�นตอน (Expedited Review) แลัะการพิีจำารณ์าทับัทัวินแบับัเต็มขั�นตอนหร่อแบับัคณ์ะกรรมการครบัองค์ประชุม 
(Full Board Review) ดังรายลัะเอียดต่อไปนี�

ประเภิที่ท่ี่� 1 
การพิิจารณาทบทวนแบบกรณียกเวน้ (Exemption Review) > งานวิจยัที�ไม่มี่่ความ่เสี่ี�ยง

ใช้ร้ะยะเวลาในการพิิจารณา 7 วนัทำาการ (นบัจากหลงัจากได้ร้บัข้อ้ม่ลูจากผูู้ว้ิจยัครบถ้ว้น)

ประเภิที่ท่ี่� 2 
การพิิจารณาทบทวนแบบลด้ข้ั�นตอน (Expedited Review) > งานวิจยัที�มี่ความ่เสี่ี�ยงตำ�า

ใช้ร้ะยะเวลาในการพิิจารณา 15 วนัทำาการ (นบัจากหลงัจากได้ร้บัข้อ้ม่ลูจากผูู้ว้ิจยัครบถ้ว้น)

ประเภิที่ท่ี่� 3 
การพิิจารณาทบทวนแบบเตม็่ข้ั�นตอน (Full Board Review) > งานวิจยัที�มี่ความ่เสี่ี�ยงสี่งู

ใช้ร้ะยะเวลา 15 วนัทำาการ (นบัจากหลงัการประช้มุ่คณะกรรม่การแบบ Full board)

หมายเหต่ิ :
1. นักศึกษาระดับับััณ์ฑิิตศึกษาสัามารถดาวิน์โหลัดแบับัฟัอร์มทีั�ใช้เสันอพิีจำารณ์า 3 ภาษา (ไทัย/

อังกฤษ/จีำน) ได้ทีั� rec.pim.ac.th แลัะเข้าไปทีั� https://rec.pim.ac.th/wp/download-form 
2. สัำาหรับัการส่ังเอกสัารพิีจำารณ์าจำริยธรรมการวิิจัำยในมนุษย์ได้ทีั� ตัวิแทันหลัักสูัตรหร่อคณ์ะ

กรรมการจำริยธรรมการวิิจัำยในมนุษย์ หร่ออีเมล์ั rec@pim.ac.th

งานพิีจาร้ณ์าจริ้ยธร้ร้มการ้วิจัยในมนุษย์
0 2855 1357  
E-mail: rec@pim.ac.th

การขีอรับัการพิีจำารณาที่บัที่วนขี�อเสนอโครงการร่างวิที่ยานิพีนธ์
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การลืาพัีกการศึกษา แลืะการรักษาสถานภิาพีนักศึกษา

การลืาพัีก
การศึกษา

• หากนักศึึกษามีเหต่ิจัำาเป็ันที�ทำาให้ไม�สามารถลุ่งทะเบีัยนในภิาคการศึึกษานั�นๆ ได้ 
นักศึึกษาจัะต้ิองยื�นคำาร้องขอลุ่าพัีกการศึึกษา

• นักศึึกษาสามารถลุ่าพัีกการศึึกษาได้ คราวัลุ่ะ 1 ภิาคการศึึกษาเท�านั�น แลุ่ะไม�เกิน  
2 ภิาคการศึึกษาติิดติ�อกัน

• นักศึกษาสัามารถลัาพัีกการศึกษาผ่านแบับัคำาร้องออนไลัน์ 
โดย Log In เข้าระบับัด้วิย Username แลัะ Password ทีั�เป็น Single Sign-On 
ของนักศึกษา >> https://intranet.pim.ac.th/internalservices/student_re-
quest.php/th/request_form

การรักษา
สถานภิาพี
นักศึกษา

• กรณี์ทีั�นักศึกษาลังทัะเบีัยนเรียนครบัตามหลัักสูัตรแล้ัวิ แต่ยังไม่สัำาเร็จำการศึกษา  
(แลัะมิได้ลังทัะเบีัยนในรายวิิชาใด ๆ) นักศึกษาจำะต้องย่�นคำาร้องเพ่ี�อขอรักษา
สัถานภาพี ในทุักภาคการศึกษาจำนกว่ิาจำะสัำาเร็จำการศึกษา

• นักศึกษาสัามารถรักษาสัถานภาพีนักศึกษาผ่านแบับัคำาร้องออนไลัน์ 
โดย Log In เข้าระบับัด้วิย Username แลัะ Password ทีั�เป็น Single Sign-On 
ของนักศึกษา >> https://intranet.pim.ac.th/internalservices/student_re-
quest.php/th/request_form
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สวัสดิการนักศึกษา

• Friends Care PIM
ให้บัริการการปรึกษาเชิงจิำตวิิทัยา เพ่ี�อดูแลัจิำตใจำแลัะสุัขภาพีจิำตของนักศึกษา
สัามารถนดัหมายล่ัวิงหนา้เพ่ี�อขอรับับัรกิารปรกึษาเปน็การสัว่ินตวัิทีั�ห้อง Friends Care 

PIM (ห้อง 1-0107) ชั�น 1 อาคาร 1 หร่ออาคารอำานวิยการ หร่อทัางโทัรศัพีท์ั เปิดบัริการ
ในวัินจัำนทัร์-ศุกร์ เวิลัา 08.00 – 17.00 น.

• ห�องพียาบัาลื
ให้บัริการปฐมพียาบัาลัเบ่ั�องต้นแก่นักศึกษา โดยพียาบัาลัวิิชาชีพี 
เข้ารับัการปฐมพียาบัาลัเบ่ั�องต้น ได้ทีั�ชั�น 2 อาคาร 3 หร่ออาคารอเนกประสังค์ 

เปิดบัริการทุักวัิน เวิลัา 08.30 – 17.30 น. (หยุดวัินนักขัตฤกษ์) 

• ด้แลืสุขีภิาพีจำากแพีที่ย์ผ้�ช่่�ยวช่าญ
  ผ่าน Good Doctor Application

“Good Doctor” Application สัำาหรับัให้บัริการดูแลัสุัขภาพีโดยแพีทัย์ผู้เชี�ยวิชาญ
นักศึกษาสัามารถดาวิน์โหลัดเพ่ี�อพูีดคุย เล่ัาอาการเบ่ั�องต้น โดยแพีทัย์จำะประเมินอาการ

แลัะออกใบัสัั�งยาออนไลัน์ให้กับัร้านยา eXta แลัะเม่�อชำาระค่าบัริการผ่าน True Money 
Wallet แลั้วิทัางร้านยา eXta จำะจ่ำายยาตามใบัสัั�งยาทีั�แพีทัย์ระบุัแลัะจัำดส่ังตามทีั�อยู่ทีั�
นักศึกษาแจ้ำงไว้ิภายใน 1 ชั�วิโมง (กรณี์ทีั�อยู่ในการจัำดส่ังอยู่ภายในระยะ 5-10 กม. จำาก 
ร้านยา eXta)

โซนปากเกร็้ด้ ทั�งห่มด้ 4 สาขา

สาขาด้วงแก้ว  โทร้ .02 961 3857
สาขาลัานทอง  โทร้. 02 963 2338
สาขากฤษด้านคืร้ โทร้. 02 982 9314
สาขาเมืองทองธานี  โทร้. 02 010 8251

• บัริการย�ายสิที่ธิบััตรที่อง
ให้บัริการย้ายสิัทัธิ�บััตรทัอง สัำาหรับันักศึกษาทีั�มีภูมิลัำาเนาอยู่

ต่างจัำงหวัิด เพ่ี�ออำานวิยควิามสัะดวิกแก่นักศึกษาทีั�ต้องการเข้ารับั
บัริการทีั�สัถานพียาบัาลัใกลัส้ัถาบััน นอกจำากนี�นักศึกษายงัสัามารถ
ตรวิจำสัอบัแลัะดำาเนินการเกี�ยวิกับัสิัทัธิบััตร เช่น ย้ายหน่วิยบัริการ
ผ่าน สัปสัช Application หร่อเพิี�มเพ่ี�อนไลัน์ สัปสัช. (@nhso) โดย
สัามารถเปลีั�ยนหน่วิยบัริการได้ไม่เกิน 4 ครั�งต่อป้

ทัั�งนี�นักศึกษาสัามารถย้ายสิัทัธิบััตรทัองมายัง มิติรไมติรีคลิุ่นิค
เวัชี่กรรม ซึ์�งเป็นสัถานพียาบัาลัทีั�สัถาบัันมีควิามร่วิมม่อให้บัริการ
แก่นักศึกษาแลัะให้บัริการในพ่ี�นทีั�ใกล้ักับั PIM แจ้ำงวัิฒนะ

3-48



งานสวัสดิ้การ้นักศึึกษา
0 2855 0223, 0 2855 0906, 0 2855 1037

งาน Friends Care PIM
0 2855 1623 - 4

• ประกันอุบััติเหตุ
1. คุ้มครองกรณี์เสีัยชีวิิต สูัญเสีัยอวัิยวิะ ทุัพีพีลัภาพีจำากอุบััติเหตุ วิงเงิน

คุ้มครอง 200,000 บัาทั
2. ค่ารักษาพียาบัาลักรณี์เกิดอุบััติเหตุ เบิักตามจำริงสูังสุัดไม่เกิน 15,000 

บัาทั/ครั�ง ทัั�งนี�นักศึกษาจำะต้องสัำารองจ่ำายค่ารักษาพียาบัาลัไปก่อนแลัะนำา
เอกสัารมาติดต่อทีั�สัำานักกิจำการนักศึกษา ชั�น 7 อาคาร 4 หร่ออาคาร CP ALL 
Academy ประกอบัด้วิย

·  ใบัเสัร็จำรับัเงิน
·  ใบัรับัรองแพีทัย์
·  สัำาเนาบััตรประชาชน
·  สัำาเนาบััตรนักศึกษา
·  สัำาเนาหน้าบััญชีธนาคาร
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ระบับัต่างๆ ท่ี่�เก่�ยวขี�องกับันักศึกษา   
•  ระบับับัริการการศึกษา (www.reg.pim.ac.th)

กรณี์ทีั�นักศึกษาต้องการตรวิจำสัอบัหร่อดำาเนินการข้อมูลัต่างๆ อาทิ การลุ่งทะเบัียน
เรียน ติรวัจัสอบัติารางเรียน/ติารางสอบั รายงานผ่ลุ่การศึึกษา ปัระเมินอาจัารย์ผ้้่สอน 
ปัระเมินอาจัารย์ที�ปัรึกษา ติรวัจัสอบัการจับัการศึึกษา รวิมไปถึงการ Update ข้อมูลัของ
นักศึกษา เป็นต้น นักศึกษาสัามารถดำาเนินการผ่าน PIM Application เเลัะ/หร่อ PIM 
CONNECT (PIM LINE Official)โดยเล่ัอกเมนู REG (ระบับับัริการการศึกษา) เพ่ี�อเข้าระบับั
บัริการการศึกษา (http://reg.pim.ac.th) แลัะ Log In เข้าระบับัด้วิย Username แลัะ 
Password ทีั�เป็น Single Sign-On ของนักศึกษา 
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(https://intranet.pim.ac.th/internalservices/student_request.php/th/request_form)

นักศึกษาสัามารถย่�น “แบับัคำาร้องออนไลุ่น์” ในระบับั Internal Services เพืี�อขอเอกสาร
ทางการศึึกษา ขอเพิี�ม-ถอนวิัชี่าเรียน ขอเพิี�มรายวิัชี่า (กรณี์ลุ่งซีำ�า) ขอเปัลีุ่�ยนกลุ่่�มเรียน ขอลุ่า
พัีกการศึึกษา/รกัษาสถานภิาพีนกัศึึกษา หรอืแม้แติ�กรณ์สีงสัยแลุ่ะปัระสงคต์ิรวัจัสอบัผ่ลุ่การเรียน 
เป็นต้น ทัั�งนี�นักศึกษาสัามารถดำาเนินการผ่าน PIM Application เเลัะ/หร่อ PIM CONNECT (PIM 
LINE Official) โดยเล่ัอกเมนูแบับัคำาร้องออนไลัน์ เพ่ี�อเข้าดำาเนินการต่างๆ

• แบับัคำาร�องออนไลืน์
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ชิลล์ ช๊อปี
ก๊อปปี� รี้แลัคืซ์

   • ชั�น 3 อาคาร 1 หร่ออาคารอำานวิยการ

   • ชั�น 3 อาคาร 2 หร่ออาคาร Convention Hall

   • ด้านข้างอาคาร 1 หร่ออาคารอำานวิยการ

สนามก่ฬา

ห�องลืะหมาด

ห้องพัีกผ่�อนนักศึึกษาระดับับััณ์ฑิิติศึึกษา 

• ห้อง 3-0311 ชั�น 3 อาคาร 3 อาคารอเนกประสังค์

ห�องสมุด

ห�องบััณฑิิตศึกษา 

• ชั�น 12A อาคาร 4 หร่ออาคาร CP ALL Academy 

เปิดให้บัริการทุักวัิน หยุดวัินนักขัตฤกษ์
วัินจัำนทัร์-ศุกร์ เวิลัา 08.30 – 18.30 น.
วัินเสัาร์-อาทิัตย์ เวิลัา 09.00 – 18.00 น.
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   • ด้านหน้าอาคาร 2 หร่ออาคาร Convention Hall 
     (ลัานหูกระจำง)

   • ด้านข้างอาคาร 4 หร่อ CP ALL Academy 
     (ลัาน West Court)

   • ชั�น 1 อาคาร 2 หร่ออาคาร Convention Hall 
     (โถงกิจำกรรม)

บัริการถ�ายเอกสาร พิีมพ์ีงาน-เข้าเลุ่�ม
แลุ่ะจัำาหน�ายอ่ปักรณ์์เครื�องเขียนติ�างๆ

ชั�น G อาคาร 4 หร่อ CP ALL Academy 
ให้บัริการวัินจัำนทัร์-ศุกร์ เวิลัา 07.00 – 17.00 น.
วัินเสัาร์-อาทิัตย์ เวิลัา 07.00 – 16.00 น.

ร�านถ่ายเอกสาร

ลืานกิจำกรรม
(ลืานห้กระจำง, ลืาน West Court แลืะโถงกิจำกรรม)

จัำาหน�ายสินค้าทั�วัไปั

ชั�น 1 อาคาร 2 หร่ออาคาร Convention Hall
ให้บัริการวัินจัำนทัร์-ศุกร์ เวิลัา 08.00 – 17.00 น.

จัำาหน�ายสินค้าทั�วัไปั
เครื�องหมายนักศึึกษาแลุ่ะของที�ระลึุ่กสถาบััน

ชั�น 1 อาคาร 2 หร่ออาคาร Convention Hall
ให้บัริการวัินจัำนทัร์-ศุกร์ เวิลัา 08.00 – 16.30 น.

PIM SMART SHOP

PIM SOURVENIR
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จำำาหน่ายสิันค้าแบัรนด์ชั�นนำา กลุ่ัมเคร่�องใช้ไฟัฟ้ัา ไอทีั แกดเจ็ำต 
เคร่�องสัำาอางค์แลัะสิันค้าควิามงามสิันค้าทัั�วิไป

   • ด้านหลััง PIM (ในซ์อยแจ้ำงวัิฒนะ - ปากเกร็ด 28)
     ใกล้ักับัอาคาร The Park (อาคารจำอดรถ) 
     เปิดให้บัริการ 8.00-17.00 น.

     • บัริเวิณ์ชั�น 1 อาคารปํญญธารา 1
       เปิดให้บัริการวัินจัำนทัร์-ศุกร์ เวิลัา 07.00 – 19.00 น. 
       หยุดวัินเสัาร์-อาทิัตย์แลัะวัินนักขัตฤกษ์

SHOP AT 24

Bellinee’s Bake&Brew

ภิายใน PIM

   • ชั�น L อาคาร 4 หร่อ CP ALL Academy
     ให้บัริการวัินจัำนทัร์-เสัาร์ เวิลัา 07.00 – 18.00 น.
     หยุดให้บัริการในวัินอาทิัตย์แลัะวัินหยุดนักขัตฤกษ์

   • ชั�น 8 อาคาร 4 หร่อ CP ALL Academy
     ให้บัริการวัินจัำนทัร์-เสัาร์ เวิลัา 06.30 – 18.00 น.
     หยุดให้บัริการในวัินอาทิัตย์แลัะวัินหยุดนักขัตฤกษ์

โดยรอบั PIM 

   • ด้านหน้า PIM ริมถนนแจ้ำงวัิฒนะ ให้บัริการ 24 ชั�วิโมง

   • ชั�น G อาคาร The TARA ให้บัริการวัินจัำนทัร์-ศุกร์ 
     เวิลัา 06.00 – 20.00 น. แลัะวัินหยุดนักขัตฤกษ์

   • บัริเวิณ์ร้าน Chef’s Kitchen ริมถนนแจ้ำงวัิฒนะ
     ซ์อยแจ้ำงวัิฒนะ - ปากเกร็ด 28 เปิดให้บัริการ 24 ชั�วิโมง

   • ด้านหลััง PIM (ในซ์อยแจ้ำงวัิฒนะ - ปากเกร็ด 28) ชั�น 1   
     อาคารปัญญธารา 2 เปิดให้บัริการ 24 ชั�วิโมง

7-ELEVEn
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   • ด้านหน้าอาคาร 1 หร่อ อาคารอำานวิยการ
     บัริเวิณ์ลัานหูกระจำง
     เปิดให้บัริการทุักวัิน เวิลัา 06.00 – 18.00 น. 
     หยุดวัินนักขัตฤกษ์

ร�านกาแฟมวลืช่น

ภัิติติาคารหร้ บันถนนแจ้ังวััฒนะ
ให้บัริการอาหาร รับัจััดเลีุ่�ยง แลุ่ะบัริการอาหารกลุ่�อง

   • ริมถนนแจ้ำงวัิฒนะ ซ์อยแจ้ำงวัิฒนะ - ปากเกร็ด 28 
     ให้บัริการวัินจัำนทัร์-เสัาร์ เวิลัา 10.00 – 20.00 น.
     (Last order: 19.00) แลัะหยุดวัินอาทิัตย์

• บัริการอาหารแบับั A la carte แลัะ Set Menu ทัั�งอาหาร
ไทัยแลัะนานาชาติ เคร่�องด่�ม ชา กาแฟั แลัะเบัเกอรี�

• บัริการ Delivery ผ่าน Lineman แลัะ Robinhood

• บัริการจัำดเลีั�ยง

ติดต่อแลัะสัำารองโต๊ะ : 085-164-5999 หร่อ 02-855-1711
Line Official ID : @Chefs_kitchen
Facebook Page: Chefskitchenthai
IG: Chefs_Kitchen.pim

Chef’s KITCHEN

ศ้ึนย์อาหารที�มีควัามหลุ่ากหลุ่าย ในราคาที�ค่ณ์จัับัต้ิองได้

   • ชั�น 3 อาคาร 4 หร่อ CP ALL Academy
     เปิดให้บัริการทุักวัินเวิลัา 07.00 – 17.00 น.
     หยุดวัินนักขัตฤกษ์

   • ชั�น 2 อาคาร The Park (อาคารจำอดรถ) 
     เปิดให้บัริการวัินจัำนทัร์-ศุกร์ เวิลัา 07.00 – 14.00 น.

Food World
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นักศึึกษาชี่ำาระค�าอาหารแลุ่ะเครื�องดื�มติ�างๆ 
ใน Food World ผ่�าน Application true money

PIM FOOD ACADEMY

สถาบัันสอนทำาอาหาร
ภิายใต้ิสถาบัันการจััดการปััญญาภิิวััฒน์ (PIM)
อาคาร Food Technology ชั�น 2-4
286 หมู่ทีั� 2 ถ.แจ้ำงวัิฒนะ ต.บัางตลัาด อ.ปากเกร็ด 
จำ.นนทับุัรี 11120
(ด้านหน้าซ์อยแจ้ำงวัิฒนะ-ปากเกร็ด 28 ก่อนถึงเซ์นทัรัลั
แจ้ำงวัิฒนะ)

ติดต่อสัอบัถาม
Facebook : PIMFoodAcademy
Line : @PIMFoodAcademy
website : www.pimfoodacademy.com
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ช่่องที่างสื�อสาร .. บัริการนักศึกษา

หน่วย่งาน การบัริการแก่นักศึึกษา การติดต่อ

สำานักกิจำการนักศึกษา 1. สัวัิสัดิการต่างๆ ของนักศึกษา
   - การย้ายสิัทัธิ�บััตรทัอง
   - การเบิักประกันอุบััติเหตุ
   - การติดต่อเร่�องพียาบัาลั
   - การดูแลัให้คำาปรึกษาโดยนักจิำตวิิทัยา  
     (Friends Care PIM)
2. เอกสัารใบัรับัรองควิามประพีฤติ
3. กิจำกรรมนักศึกษา / ชมรม / สัโมสัร
   นักศึกษา / กิจำกรรมอาสัา CSR
4. ย่ม-ค่นอุปกรณ์์กีฬา
5. ตรวิจำสัอบัข้อมูลัทุัน สััญญาการรับัทุัน
   การศึกษา

ห้อง 4-0707 
ชั�น 7 อาคาร 4 หร่อ อาคาร CP ALL Academy

Facebookpage : 
สัำานักกิจำการนักศึกษา
(สัถาบัันการจัำดการปัญญาภิวัิฒน์)

Contact :

สำานักส่งเสริมวิช่าการ 1. บััตรประจำำาตัวินักศึกษา
2. ตรวิจำสัอบัวุิฒิการศึกษา
3. ปรับัแลัะติดตามสัถานภาพีนักศึกษา
4. เทีัยบัโอนวุิฒิการศึกษาแลัะ
   ผลัการเรียน
5. ลังทัะเบัยีนเรียน แลัะเพิี�ม-ถอนรายวิิชา
6. ประกาศผลัการศึกษา
7. กรณี์สังสััยแลัะประสังค์ตรวิจำสัอบั
   ผลัการเรียน
8. จัำดสัอบัแลัะปฏิิทิันการศึกษา
9. ตรวิจำสัอบัจำบัแลัะย่�นขอสัำาเร็จำ
   การศึกษา

10. เอกสัารหลัักฐานทัางการศึกษา
11. ตรวิจำรูปแบับัการพิีมพ์ี ดุษฎีนิพีนธ์ 
     วิิทัยานิพีนธ์ แลัะการค้นคว้ิาอิสัระ

ห้อง 4-1405 
ชั�น 14 อาคาร 4 หร่อ อาคาร CP ALL Academy

Facebookpage : 
สัำานักส่ังเสัริมวิิชาการ 
สัถาบัันการจัำดการปัญญาภิวัิฒน์

Contact :
 

สำานักบััญช่่แลืะ
การเงิน

1. การชำาระค่าเล่ัาเรียน แลัะ
   ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ
2. ตรวิจำสัอบัข้อมูลัการเงินนักศึกษา

ห้อง 4-1403
ชั�น 14 อาคาร 4 หร่อ อาคาร CP ALL Academy

Contact :
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หน่วย่งาน การบัริการแก่นักศึึกษา การติดต่อ

สำานักเที่คโนโลืย่
สารสนเที่ศ

1. บัริการการใช้งานระบับัสัารสันเทัศ 
    ต่างๆ ของสัถาบััน
2. การจัำดการเกี�ยวิกับัผู้ใช้งานแลัะการ
    เข้าสู่ัระบับัทีั�ผิดปกติ
3. ให้บัริการระบับัการเรียนการสัอน
   ออนไลัน์ e-Learning

ชั�น 12 อาคาร 4 หร่อ อาคาร CP ALL 
Academy

Contact :

สำานักวิจัำยแลืะพัีฒนา 1. การประเมินผลัต่างๆ ทีั�เกี�ยวิข้องกับั
   การจัำดการเรียนการสัอน การดูแลั
   นักศึกษา แลัะการดำาเนินงาน
   ของสัถาบััน
2. การตีพิีมพ์ีบัทัควิามวิิจัำย 
   หร่อบัทัควิามวิิชาการ 
   ลังในวิารสัารวิิชาการของสัถาบััน
3. ข่าวิสัารงานวิิชาการแลัะงานวิิจัำย

ชั�น 2 อาคาร 3 หร่อ อาคารเอนกประสังค์

Contact : 

ห�องสมุด
PIM แจำ�งวัฒนะ

แลืะ
PIM-EEC

1. บัริการทัรัพียากรสัารสันเทัศ
2. บัริการทัรัพียากรสัารสันเทัศ
   อิเล็ักทัรอนิกส์ั 
3. บัริการแนะนำาการใช้ห้องสัมุดแลัะ
   อบัรมฐานข้อมูลัออนไลัน์
4. บัริการสัารสันเทัศเพ่ี�อการอ้างอิง
   แลัะวิิจัำย 
5. บัริการพ่ี�นทีั�แลัะกิจำกรรมการเรียนรู้ 
6. บัริการอุปกรณ์์สันับัสันุนเพ่ี�อการ
   เรียนรู้

PIM : ชั�น 12A อาคาร 4 หร่อ อาคาร CP ALL 
Academy
PIM-EEC : ชั�น 2 อาคารโรงอาหาร

Facebookpage : pimlibrary

Contact :

สำานักส่งเสริมศิลืปะ
แลืะวัฒธรรม

1. พัีฒนาศักยภาพีแลัะส่ังเสัริมนักศึกษา
   ทีั�มีควิามสัามารถด้านศิลัปวัิฒนธรรม
2. จัำดกิจำกรรมแลัะส่ังเสัริมศักยภาพี
   นักศึกษาไปสู่ัเวิทีัการประกวิดต่างๆ 
   รวิมถึงถ่ายทัอดศิลัปวัิฒนธรรมแก่
   นักศึกษาต่างชาติ
3. ทัดสัอบัแลัะกำากับัดูแลันักศึกษาทุัน
   ควิามสัามารถด้านศิลัปวัิฒนธรรม

ชั�น 2 อาคาร 3 หร่อ อาคารอเนกประสังค์

Facebookpage :
สัำานักส่ังเสัริมศิลัปะแลัะวัิฒนธรรม
สัถาบัันการจัำดการปัญญาภิวัิฒน์

Contact :

สำานักพัีฒนานักศึกษา 1. ให้คำาแนะนำาแลัะช่วิยเหล่ัอกรณี์เกิด 
    ปัญหาในการบัรรจุำงาน

ห้อง 4-0708 
ชั�น 7 อาคาร 4 หร่อ อาคาร CP ALL Academy

Facebookpage : 
สัำานักพัีฒนานักศึกษา
สัถาบัันการจัำดการปัญญาภิวัิฒน์ 
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