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ส่ถาบัันเรา
“พีี ไอ เอ็ม (PIM)”

ภาคเหนือ เชียงใหม่ ลัำปาง

ภาคตะวิันออกเฉีียงเหนือ ขอนแก่น นครราชสัีมา อุดรธานี

ภาคกลัาง
พีระนครศรีอยุธยา นครสัวิรรค์
สัมุทัรปราการ เพีชรบัุรี

ภาคตะวิันออก ชลับัุรี

ภาคใต้ สังขลัา สัุราษฎร์ธานี

นอกจากนี�สัถาบัันยังมีสัถานทัี�เพีื�อใช้ในการเรียนรู้ 12 แห่ง ดังนี�

สถาบัันการจััดการปััญญาภิิวััฒน์ หรือ พีีไอเอ็ม (PIM) เป็น
สัถาบัันอุดมศึกษาทัี�ได้รับัการสันับัสันุนในการจัดตั�งจากบัริษัทัซี์พีี 
ออลัล์ั จำกดั (มหาชน) ในเครอืเจรญิโภคภณั์ฑิ ์โดยไดร้บััการรบััรอง
จากกระทัรวิงการอุดมศึกษา วิิทัยาศาสัตร์ วิิจัยแลัะนวิัตกรรม เพีื�อ
ให้ปริญญาในระดับัปริญญาตรี ปริญญาโทั แลัะปริญญาเอก โดย
หลัักสัูตรทัี�เปิดสัอนมีควิามหลัากหลัายตามควิามเชี�ยวิชาญของ
แต่ลัะคณ์ะวิิชาในสัถาบััน แลัะจัดการเรียนการสัอนทัั�งภาษาไทัย 
ภาษาจีน แลัะภาษาอังกฤษ

ในฐานะทัี�สัถาบันัการจดัการปญัญาภวิิฒัน์เปน็มหาวิทิัยาลัยัแห่ง
องค์กรธุรกิจ (Corporate University) ทัี�มีการเรียนการสัอนแบับั 
Work-based Education จงึแตกต่างดว้ิยควิามเป็นเลัศิทัางวิชิาการ 
ม่�งเน้นให้นักศึกึษาเรียนร้้จัากการฝึกึปัฏิิบััติิงานจัริงกับักลุ่่�มธุ่รกิจั  
ซีีพีี ออลุ่ลุ่์ เครือซีีพีี แลุ่ะพีันธุมิติรทางธุ่รกิจั เพีื�อให้นักศึึกษาได้
รับัปัระสบัการณ์์ในการทำงานจันเกิดควัามเชี่ี�ยวัชี่าญ ดังนั�น
บััณ์ฑิิตพีีไอเอ็มจึงเป็นบัุคลัากรคุณ์ภาพีผูู้้มีควิามรู้ทัางวิิชาการแลัะ
มีควิามพีร้อมในการปฏิิบััติงานอย่างมืออาชีพี

ปจัจบุันั PIM (พีไีอเอ็ม) มกีารจัดการศึกษาในสัถานทัี�ตา่ง ๆ  คอื 
1. สถาบันัการจัดัการปัญัญาภิวิัฒัน์ แจ้ังวัฒันะ จั.นนทบัรี่ (PIM)  

ตั�งอยู่บันถนนแจ้งวิัฒนะ (ฝั่ั�งขาออกมุ่งหน้าห้าแยกปากเกร็ด)  
โดยตั�งอยู่เลัขทัี� 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวิัฒนะ ต.บัางตลัาด 
อ.ปากเกร็ด จ.นนทับัุรี 11120

2. สถาบัันการจััดการปััญญาภิิวััฒน์ วัิทยาเขติอีอีซีี จั.ชี่ลุ่บ่ัรี  
(PIM-EEC) 
ตั�งอยู่เลัขทัี� 1 หมู่ 7 ต.นาจอมเทัียน อ.สััตหีบั จ.ชลับัุรี 20250
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ส่เขี่ยว
หมายถึง ควิามเจริญรุ่งเรือง ควิามงอกงาม ควิามสัมบัูรณ์์

ส่เหลืืองที่อง
หมายถึง ควิามเป็นเลัิศทัางวิิชาการแลัะถึงพีร้อมด้วิยคุณ์ธรรม

ส่ประจัำาสถาบััน
หมายถึง ควิามเป็นเลัิศทัางวิิชาการแลัะควิามถึงพีร้อมด้วิย
คุณ์ธรรมเป็นหนทัางแห่งควิามเจริญรุ่งเรืองในชีวิิต

ดอกบััวมังคลือุบัลื (มัง-คะ-ลืะ-อุบัลื)
ซ์ึ�งเปรียบัเสัมือนตัวิแทันของ
1. ควิามเพีียรพียายาม
2. ควิามอดทัน
3. ควิามสัำเร็จอันงดงาม

ส่ประจัำาสถาบััน

ดอกไม้ประจัำาสถาบััน

ชิ่อมะกอก โลื่ ริบับัิ�น 
หมายถึง ควิามมีชัยชนะเหนือสัิ�งอื�นใด

มงกุฎ 
หมายถึง การศึกษาแสัดงถึงควิามสัำเร็จอย่างสัูงสัุดแลัะยิ�งใหญ่

ส่เขี่ยว/เหลืืองที่อง 
หมายถึง ควิามเป็นเลัิศทัางวิิชาการ แลัะควิามถึงพีร้อมด้วิย
คุณ์ธรรม เป็นหนทัางแห่งควิามเจริญรุ่งเรืองในชีวิิต

ชิื�อสถาบััน
มีชื�อสัถาบัันภาษาอังกฤษ แลัะตัวิย่ออยู่ในโลั่ 
สั่วินชื�อสัถาบัันภาษาไทัยอยู่ในริบับัิ�น

ตราสัญลืักษณ์
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วิสัยที่ัศึน์

ปรชัิญา

“มหาวิทิยาลััยแหง่องค์ก์รธุรุกจิ (Corporate University)”  
1. สัร้างคนทัี�มีคุณ์ภาพีแลัะตรงกับัควิามต้องการของภาคธุรกิจ สัังคมแลัะประชาคมโลัก โดย

เน้นการเรียนรู้จากประสับัการณ์์จริง (Work-based Education) 
2. ผู้สัมผู้สัานองค์ควิามรู้เชิงวิิชาการแลัะองค์กรธุรกิจเพีื�อการจัดการเรียนการสัอน การวิิจัย 

การบัริการวิิชาการ แลัะทัำนุบัำรุงศิลัปะวิัฒนธรรม (Combination of Academic and 
Professional Expertise) 

3. สัร้างเครือขา่ยควิามร่วิมมือ เพีื�อพีฒันาองค์ควิามรูแ้ลัะส่ังเสัริมนวัิตกรรม (Collaborative 
Networking)

4. พัีฒนาองค์กรทัี�พีร้อมรับัควิามเปลัี�ยนแปลัง แลัะมีระบับัการบัริหารจัดการทัี�ดี 
(Transformative Organization & Good Governance)

พีนัธกิจั

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

"การ้ศึึกษาคืือบ่อเกิด้แห่่งภู้มิปัญญา"
(Education is the Matrix of Intellect)

การเปัน็ Corporate University บันพีื�นฐานของการจัดัการศึกึษาแบับั Work-based 
Education ปัระกอบัด้วัย

1. การสอนโดยมอือาชี่พีี (Work-based Teaching) เปน็การเรยีนภาคทัฤษฎคีวิบัคูก่บััการ
เรยีนรูจ้ากกรณ์ศีกึษา จากผูู้ป้ฏิบิัตังิานจริงในองค์กร เพีื�อเตรยีมควิามพีร้อมทัี�จะฝึั่กปฏิิบัติัจรงิ 

2. การเรียนร้้จัากการปัฏิบิัตัิ ิ(Work-based Learning) เปน็การเรยีนรูโ้ดยการลังมอืปฏิบิัติั
งานจรงิทัี�มกีารจดัวิางโปรแกรมครฝึูั่ก แลัะมรีะบับัการตดิตามประเมนิอยา่งเปน็ระบับัตาม
วิิชาชีพีของหลัักสัูตร เพีื�อทัำให้มีการบัูรณ์าการระหวิ่างทัฤษฎีกับัภาคปฏิิบััติอย่างแทั้จริง 

3. การวัิจััยส้�นวััติกรรม (Work-based Researching) เป็นการศึกษาวิิจัยของคณ์าจารย์
จากปญัหาวิจิยัจรงิในองคก์รทัี�นำผู้ลัการวิิจยัไปใชป้ฏิบิัตัไิดโ้ดยตรง แลัะนำองคค์วิามรูใ้หม่ๆ  
กลัับัมาสัู่การเรียนการสัอนในห้องเรียน

4. มหาวัทิยาลุ่ยัแห�งการสรา้งเครอืข�าย (Networking University) เป็นการสัร้างเครือขา่ย
ควิามร่วิมมือกับัสัถาบัันการศึกษา ภาครัฐแลัะเอกชน ทัั�งในแลัะต่างประเทัศเพีื�อสัร้างการ
มีสั่วินร่วิมในกระบัวินการสัอน การเรียนรู้จากการปฏิิบััติงาน แลัะการวิิจัยสัู่นวิัตกรรม

เอกลืกัษณส์ถาบันั
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“READY to WORK”
อัตลืักษณ์นักศึึกษา PIM

1. มีควิามใฝั่่รู้ ใฝั่่เรียน สัามารถแสัวิงหาควิามรู้ได้ด้วิยตัวิเอง
2. มีควิามรอบัรู้แลัะบัูรณ์าการในศาสัตร์สัาขาวิิชาทัี�เกี�ยวิข้อง
3. สัามารถนำเครื�องมือ หรือ เทัคโนโลัยีมาใช้งานได้อย่างเหมาะสัมกับัผู้ลัลััพีธ์ทัี�ต้องการ 

(ตามศาสัตร์ของตัวิเอง)
4. สัามารถเข้าถึงแหลั่งข้อมูลัข่าวิสัารแลัะเลัือกใช้ข้อมูลัควิามรู้ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสัม

เรย่นเปน็

1. มีควิามสัามารถในการคิดวิเิคราะห์ (Analytical Thinking) การคิดวิพิีากษ์ (Critical Thinking) 
การคิดเชิงสัังเคราะห์ (Synthesis Thinking) การคิดเชิงนวิัตกรรม (Innovative Thinking)

2. กลัา้คดิแลัะสัามารถผู้ลักัดนัควิามคดิแลัะแรงบันัดาลัใจของตนใหก้อ่เกดิเป็นผู้ลังานตามศาสัตร์
หรือผู้ลังานเชิงนวิัตกรรมต่างๆ ได้

3. มีแนวิคิดการบัริหารจัดการอย่างผูู้้ประกอบัการ

คดิเป็น

1. มีการทัำงานข้ามสัายงานแลัะสัามารถจูงใจผูู้้อื�นเพีื�อให้บัรรลัุเป้าหมาย
2. มีทัักษะในกรสัื�อสัารหลัากภาษา ทัั�งการฟััง การอ่าน การเขียน การพีูด การแปลัควิาม  

การเลัือกช่องทัางแลัะเครื�องมือในการสัื�อสัาร
3. มีการตัดสัินใจแลัะรับัผู้ิดชอบัต่อผู้ลัทัี�เกิดขึ�น
4. สัามารถสัร้างควิามพีอใจระหวิ่างสัุขภาพี การเรียน ชีวิิตสั่วินตัวิ ควิามสััมพีันธ์กับับัุคคลัอื�น

ที่ำางานเป็น

1. สัืบัสัานวิัฒนธรรมไทัย
2. ควิามสัามารถในการปรับัตัวิเข้ากับัสัภาพีแวิดลั้อมขององค์กรได้

เนน้วฒันธรรม

1. ยึดมั�นในจรรยาบัรรณ์วิิชาชีพีหรือจรรยาบัรรณ์ในการดำเนินธุรกิจ
2. ยืนหยัดปกป้องในควิามถูกต้อง
3. เคารพีแลัะชื�นชมต่อควิามดีงามของผูู้้อื�น

รกัความถก้ต้อง
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คณะวิชาใน PIM 
คณะ หลืักส้ตร ชิื�อย่อ

หลืกัสต้ร

สถานที่่�เร่ยน

แจั้งวัฒนะ วิที่ยาเขีต
EEC

เครือขี่าย 
Internet

หลืักส้ตรระดับัปริญญาเอก

บัริหารธุรกิจ (หลัักสัูตรภาษาจีน) C-PhD - -

การจัดการการศึกษา (หลัักสัูตรภาษาจีน) C-PhD-Ed - -

หลืักส้ตรระดับัปริญญาโที่

การจัดการธุรกิจการค้าสัมัยใหม่ MBA-MTM - -

วิิศวิกรรมศาสัตร์แลัะเทัคโนโลัยี
(หลัักสัูตรนานาชาติ)

MET - -

การบัริหารคนแลัะกลัยุทัธ์องค์การ POS - -

การสัื�อสัารเชิงนวิัตกรรมเพีื�อองค์กรสัมัยใหม่ MCA - -

การจััดการการศึึกษาแลัะควิามเป็็นผูู้้นำ EML - -

ธุรกิจระหวิ่างประเทัศ (หลัักสัูตรนานาชาติ) iMBA - -

บัริหารธุรกิจ (หลัักสัูตรภาษาจีน) C-MBA - -

การจัดการทัางศิลัปะ (หลัักสัูตรภาษาจีน) C-MA - -

หลืักส้ตรประกาศึน่ยบััตรบััณฑิิต

ประกาศนียบััตรบััณ์ฑิิต สัาขาวิิชาชีพีครู GDIP - -

หลืักส้ตรระดับัปริญญาตร่
จัดการเรียนการสัอนในหมวิดวิิชาศึกษาทัั�วิไป
สัำหรับันักศึกษาระดับัปริญญาตรีทัุกหลัักสัูตร
1) กลัุ่มวิิชาภาษาไทัย 
2) กลัุ่มวิิชาภาษาอังกฤษ
3) กลัุ่มวิิชาภาษาจีน
4) กลัุ่มวิิชามนุษยศาสัตร์แลัะสัังคมศาสัตร์
5) กลัุ่มวิิชาวิิทัยาศาสัตร์แลัะคณ์ิตศาสัตร์

GE

การจัดการธุรกิจการค้าสัมัยใหม่ MTM -

การจัดการธุรกิจการค้าสัมัยใหม่ (ต่อเนื�อง) CMTM -

การจัดการธุรกิจการค้าสัมัยใหม่
(ระบับัการศึกษาทัางไกลัทัางอินเทัอร์เน็ต)

IMM - -

การจัดการธุรกิจการค้าสัมัยใหม่ (ต่อเนื�อง) 
(ระบับัการศึกษาทัางไกลัทัางอินเทัอร์เน็ต)

CIMM - -
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คณะ หลืักส้ตร ชิื�อย่อ
หลัืกส้ตร

สถานที่่�เร่ยน

แจั้งวัฒนะ วิที่ยาเขีต
EEC

เครือขี่าย 
Internet

เทัคโนโลัยีดิจิทััลัแลัะสัารสันเทัศ DIT -

วิิศวิกรรมคอมพีิวิเตอร์แลัะปัญญาประดิษฐ์ CAI - -

วิิศวิกรรมอุตสัาหการแลัะการผู้ลัิตอัจฉีริยะ IEM -

วิิศวิกรรมการผู้ลัิตยานยนต์ AME - -

วิิศวิกรรมหุ่นยนต์แลัะระบับัอัตโนมัติ RAE - -

ภาษาจีนธุรกิจ BC - -

ภาษาญี�ปุ่นธุรกิจ BJ - -

ภาษาอังกฤษเพีื�อการสัื�อสัารทัางธุรกิจ CEB - -

การจัดการอสัังหาริมทัรัพีย์แลัะทัรัพีย์สัินอาคาร RPM - -

การบัริหารทัรัพียากรมนุษย์
แลัะการจัดการองค์การ   

HROM - -

การจัดการธุรกิจการบัิน AVI - -

อุตสัาหกรรมการบัริการแลัะการทั่องเทัี�ยวิ HTM - -

วิิชาเอกการสัื�อสัารองค์กรแลัะแบัรนด์ CB - -

วิิชาเอกวิารสัารศาสัตร์คอนเวิอร์เจ้นแลัะ 
สัื�อดิจิทััลัสัร้างสัรรค์

CJ - -

นวิัตกรรมการจัดการเกษตร IAM - -

การสัอนภาษาจีน TCL

การสัอนภาษาอังกฤษ ELT - -

การจัดการเทัคโนโลัยีอุตสัาหกรรมเกษตร ATM - -

การจัดการธุรกิจอาหาร FBM -

การจัดการธุรกิจอาหาร (ต่อเนื�อง) CFBM -

การจัดการธุรกิจภัตตาคาร RBM - -

การจัดการโลัจิสัติกสั์แลัะการคมนาคมขนสั่ง LTM - -

พียาบัาลัศาสัตร์ NS -

พียาบัาลัศาสัตร์
(สัำหรับัผูู้้สัำเร็จปริญญาตรีสัาขาอื�น)

NS - -

การจัดการธุรกิจการค้าสัมัยใหม่
(หลัักสัูตรนานาชาติ)

iMTM - -
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เพลงส่ถาบััน
เพีลืงประจัำา

สถาบัันการจััดการปัญญาภิิวัฒน์

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

เพีลืงมังคลือุบัลื

เกิดมาเป็นคน ต้องพีร้อมจะอดทันทัุกเรื�องราวิ
ไม่วิ่าจะดีจะร้ายซ์ักเทั่าไหร่ ต้องมองวิ่าเป็นบัทัเรียน

สัิ�งทัี�เรียนคือควิามจำ สัิ�งทัี�ทัำคือควิามจริง
สัิ�งทัี�ทัำได้ยากเย็นนั�นจะยิ�งใหญ่

สัิ�งทัี�ทัำโดยตัวิเอง ยิ�งทัำจะยิ�งเข้าใจ
แม้นานเพีียงใดก็ไม่ลัืม

**ต้องคิดเป็น ทัำเป็น เรียนเป็น
เน้นควิามเป็นธรรมในใจ

สัิ�งทัี�ถูกรักษาไวิ้ ทัี�ผู้ิดเราต้องทัิ�งไป
แลั้วิเราจะก้าวิไป..ด้วิยกัน

***สัถาบัันปัญญาภิวิัฒน์ สัถาบัันแห่งปัญญา
เราจะคอยเป็นผูู้้สัอน เราจะคอยเป็นเบั้าหลัอม

จะหลั่อแลัะก็หลัอมให้ทัุกคน
ให้พีร้อมกลัายเป็นคนดี (ให้ทัุกคนเป็นคนดี)

เกิดมาเป็นคน ต้องมุ่งมั�นฝั่ึกฝั่นประสับัการณ์์
ค่าควิามเป็นคนอยูท่ัี�ใจวิดักนัทัี�ผู้ลังาน อนัมีค่าควิรจดจำ

(ซ์�ำ *, **, ***)

เราก็เหมือนอิฐคนลัะก้อนวิางซ์้อนเรียงกันจึงแน่นหนา
ก่อด้วิยควิามรักในปัญญา

ฉีาบัด้วิยศรัทัธา..ในสัถาบััน..ของเรา
(ซ์�ำ*, **, ***)

* มังคลัอุบัลั ดั�งพีวิกเราทัุกคน
หนักเบัาพีร้อมผู้จญ งดงามปนเข้มแข็ง

ใต้เงาหูกระจง แผู้่กิ�งใบัมั�นคง
หยัดยืนทัรนง...ซ์ื�อตรงแลัะแข็งแกร่ง

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

P..I..M   P..I..M  P..I..M   P..I..M  Let Go!!
(ซ์�ำ*)

**ในโลักแห่งควิามจริง ต้องเรียนรู้กันจริงๆ
ต้องออกไปหาควิามจริง วิิ�งชนเรื�องราวิแทั้จริง
ต้องเหนื�อยต้องทั้อจริงๆ ต้องเจอผูู้้คนจริงๆ

เรียนจากคนรู้ควิามจริง แลั้วิเราจะเป็นคนจริง

คนเก่งนั�นยังไม่พีอ เก่งจริงต้องจัดการได้
แค่กลั้าก็ยังไม่พีอ กลั้าจริงต้องมีวิินัย

คนฉีลัาดนั�นยังไม่พีอ คนฉีลัาดต้องไม่โกงใคร
แข็งแรงก็ยังไม่พีอ เพีราะวิ่าต้องมีน�ำใจ

***ธงสัีเขียวิขจี ฉีาบัสัีเหลัืองเรืองรอง
บันแผู้่นดินสัีทัอง นี�คือบั้านของเรา
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ส่่วนที่่� 2
คณะเรา

“การจััดการการศึึกษาเชิิงสร้างสรรค์” 
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คณะเรา
“การ้จัด้การ้การ้ศึึกษาเชีิงสร้้างสร้ร้คื์” 

ปรัชิญาคณะการจััดการการศึึกษาเชิิงสร้างสรรค์
“การ้ศึึกษา คืือ การ้สร้้างทร้ัพีย์ทางปัญญาแก่แผ่่นด้ิน”

                                                                                                                                                                                                                   

ปณิธาน
“ม่่งมั�นการ้ผ่ลิิตบัณ์ฑิิตทางการ้ศึึกษาที�สมบ้ร้ณ์์ด้้วย
ปัญญา คื่ณ์ธร้ร้ม จร้ิยธร้ร้ม จร้ร้ยาบร้ร้ณ์วิชีาชีีพี

มีภูาวะผ่้้นำาทางการ้ศึึกษา 
แลิะคืวามสามาร้ถด้้านบร้ิห่าร้จัด้การ้”

                                                                                                                            

วิสัยที่ัศึน์
“สร้้างบัณ์ฑิติทางการ้ศึกึษามอือาชีพีีที�พีร้อ้มด้ว้ยคืณ่์ธร้ร้ม จริ้ยธร้ร้ม 

จร้ร้ยาบร้ร้ณ์วิชีาชีีพี โด้ยเน้นการ้เร้ียนร้้้จากปร้ะสบการ้ณ์์จร้ิง”
                                                                                                                     

  พีันธกิจั
1. ผู้ลัิตบััณ์ฑิิตทัางการศึกษาให้มีคุณ์ภาพีมาตรฐานวิิชาชีพี โดยการเรียนรู้จากประสับัการณ์์

จริง (Work-based Education)
2. พีัฒนาครู บัุคลัากรทัางทัางการศึกษาให้มีศักยภาพีในการจัดการศึกษาทัี�มีคุณ์ภาพี
3. สัร้างผู้ลังานวิิจัยแลัะพีัฒนานวิัตกรรมทัางการศึกษา
4. บัริการวิิชาการทัางการศึกษาแก่ชุมชน เพีื�อสั่งเสัริมการเรียนรู้ตลัอดชีวิิตแลัะพีัฒนาสัังคม

ทัี�ยั�งยืน
5. สัืบัสัานทัำนุบัำรุงศิลัปะวิัฒนธรรม ภูมิปัญญาทั้องถิ�นแลัะภูมิปัญญาไทัย
6. พัีฒนาระบับับัริหารอย่างมีสัว่ินร่วิมโดยใช้หลักัธรรมาภิบัาลั เพีื�อส่ังเสัริมการทัำงานเป็นทีัม

ของคณ์ะ
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สญัลืกัษณแ์ลืะสป่ระจัำาคณะ

ด้อกบัวบานชี้ชี่อพี้นนำ�า 
หมายถึง ผูู้้ทัี�ใฝั่่เรียน ใฝั่่รู้อยู่เป็นนิจ ย่อมมีปัญญาปฏิิภาณ์อันแตกฉีานแลัะแยบัคาย

กลิีบทั�งแปด้ของด้อกบัว
แสัดงถึงการเป็นผูู้้ทัี�ยึดถือแลัะปฏิิบััติตามหลัักธรรม ได้แก่ การมีปัญญาชอบั ดำริชอบั 

เจรจาชอบั ประพีฤติดีงาม ประกอบัสััมมาอาชีพีอย่างสัุจริตชน มีควิามอุตสัาหะพียายาม 
มีสัติรู้ตัวิอยู่เสัมอ แลัะฝั่ึกจิตให้ตั�งมั�นในควิามดี

กร้ะแสนำ�า
แสัดงถึงการหมั�นแสัวิงหาควิามรู้ทัี�ไม่มีวิันสัิ�นสัุด เปรียบัเหมือนการศึกษาทัี�ต้องเรียนรู้ 

แบั่งปันแลัะต่อยอด ซ์ึ�งเหลั่านี�เป็นคุณ์สัมบััติของครูทัี�ดี

สีปร้ะจำาคืณ์ะ / สีม่วง 
เป็นสัีแทันสััญลัักษณ์์ของการใฝั่่เรียน ใฝั่่รู้ การพีัฒนาตนเองอยู่เสัมอ เป้�ยมด้วิยพีลััง 

แห่งควิามคิดริเริ�มสัร้างสัรรค์ 
เป็นสััญลัักษณ์์ของคุณ์งามควิามดี ควิามยุติธรรม ควิามเมตตา วิิริยะอุตสัาหะ เสัียสัลัะ 

ควิามสัามัคคีแลัะมีควิามเป็นน�ำหนึ�งใจเดียวิกัน
เปรียบัเสัมือนวิิชาชีพีครูซ์ึ�งคุณ์ลัักษณ์ะของครูทัี�ดี คือ มีควิามรักแลัะศรัทัธาในวิิชาชีพีครู
แลัะพีร้อมทัี�จะพีัฒนาวิิชาชีพีของตนอยู่เสัมอ ประพีฤติตนเป็นแบับัอย่างแก่ผูู้้เรียน ใฝั่่รู้

แลัะพีัฒนาตนเองอย่างต่อเนื�อง มีควิามเมตตาแก่ศิษย์ แลัะเห็นคุณ์ค่าของศิษย์
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การเขี้าถึงขี้อม้ลืคณะ
1. เวั็บัไซีติ์คณ์ะการจััดการจััดการการศึึกษาเชี่ิงสร้างสรรค์: https://cem.pim.ac.th/

ติดต่อคณะ
ชีั�น 9 อาคืาร้ 4 ห่ร้ืออาคืาร้ CP ALL Academy

          โที่รศึัพีที่์ 0 2855 1026, 0 2855 0962,
0 2855 1340, 0 2855 1494

หลืักส้ตร / สาขีาวิชิาที่่�เปิดสอน
ห่ลิักส้ตร้ร้ะด้ับปร้ิญญาตร้ี

• หลัักสัูตรศึกษาศาสัตรบััณ์ฑิิต สัาขาวิิชาการสัอนภาษาจีน 
• หลัักสัูตรศึกษาศาสัตรบััณ์ฑิิต สัาขาวิิชาการสัอนภาษาอังกฤษ 

ห่ลิักส้ตร้ปร้ะกาศึนียบัตร้บัณ์ฑิิต
• ประกาศนีียบััตรบััณฑิิต สาขาวิิชาชีพครู

ห่ลิักส้ตร้ร้ะด้ับบัณ์ฑิิตศึึกษา 
• หลัักสูตรศึกษาศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาการจััดการการศึกษาแลัะควิามเป็นีผูู้�นีำ

2-4



ชิื�อปรญิญา

ภิาษาไทย  (ชี่ื�อเติ็ม)       :   ปัระกาศึนียบััติรบััณ์ฑิิติ สาขาวัิชี่าชี่ีพีคร้
  (อักษรย�อ)     :   ปั.บััณ์ฑิิติ (วัิชี่าชี่ีพีคร้)
ภิาษาอังกฤษ (ชี่ื�อเติ็ม)       :   Graduate Diploma (Teaching Profession)
  (อักษรย�อ)     :   Grad. Dip. (Teaching Profession)

หมายเหติ่:  สัำนักงานปลััดกระทัรวิงการอุดมศึกษาวิิทัยาศาสัตร์ วิิจัย แลัะนวิัตกรรม (สัป.อวิ.) 
 รับัทัราบัหลัักสัูตรเมื�อ 17 กรกฎาคม 2564 แลัะคุรุสัภา รับัรองหลัักสัูตร 
 เมื�อ 9 ธันวิาคม 2564

หลืักส้ตรประกาศึน่ยบััตรบััณฑิิต

สาขาวิชีาชีีพีคืร้้
Graduate Diploma Program in Teaching Profession

จัุดเด่นขีองสาขีาวิชิา / หลืักส้ตร
1. ผู้ลิัตครูนวิัตกรผูู้้สัร้างสัรรค์ห้องเรียนแห่งควิามสุัขทัี�นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีควิามหมาย 

(Meaningful learning) 
2. เรียนรู้เชิงปฏิิบััติการในห้องเรียนควิบัคู่กับัประสับัการณ์์จริงในสัถานศึกษา 
    (Work-Based Education)
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ผลืลืัพีธ์การเร่ยนร้้ขีองหลืักส้ตร

ดั้านค์ุณธรรม จัริยธรรม

1. รกั ศรัทัธาแลัะภูมใิจในวิชิาชีพีครู มจีติวิญิญาณ์แลัะอุดมการณ์ค์วิามเป็นครู แลัะปฏิบิัติั
ตนตามจรรยาบัรรณ์วิิชาชีพีครู

2. มีจิตอาสัา จิตสัาธารณ์ะ อดทันอดกลัั�น มีควิามเสัียสัลัะ รับัผู้ิดชอบัแลัะซ์ื�อสััตย์ต่องาน
ทัี�ไดร้บััมอบัหมายทัั�งดา้นวิชิาการแลัะวิชิาชพีี แลัะสัามารถพีฒันาตนเองอยา่งตอ่เนื�อง 
ประพีฤติตนเป็นแบับัอย่างทัี�ดีแก่ศิษย์ ครอบัครัวิ สัังคมแลัะประเทัศชาติ แลัะเสัริม
สัร้างการพีัฒนาทัี�ยั�งยืน

3. มีค่านิยมแลัะคุณ์ลัักษณ์ะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพีสัิทัธิ แลัะให้เกียรติคนอื�น 
มีควิามสัามัคคีแลัะทัำงานร่วิมกับัผูู้้อื�นได้ ใช้เหตุผู้ลัแลัะปัญญาในการดำเนินชีวิิตแลัะ
การตัดสัินใจ

4. มคีวิามกลัา้หาญแลัะแสัดงออกทัางคุณ์ธรรมจรยิธรรม สัามารถวินิจิฉียั จดัการแลัะคิด
แก้ปัญหาทัางคุณ์ธรรมจริยธรรมด้วิยควิามถูกต้องเหมาะสัมกับัสัังคม การทัำงานแลัะ
สัภาพีแวิดลัอ้ม โดยอาศยัหลัักการ เหตผุู้ลัแลัะใชด้ลุัยพีนิจิทัางคา่นิยม บัรรทัดัฐานทัาง
สังัคม ควิามรูส้ักึของผูู้อ้ื�นแลัะประโยชนข์องสังัคมสัว่ินรวิม มจีติสัำนกึในการธำรงควิาม
โปร่งใสัของสัังคมแลัะประเทัศชาติ ต่อต้านการทัุจริตคอรัปชั�นแลัะควิามไม่ถูกต้อง  
ไม่ใช้ข้อมูลับัิดเบัือน หรือการลัอกเลัียนผู้ลังาน

ดั้านค์วามร้้

1. มีควิามรอบัรู้ในหลัักการ แนวิคิด ทัฤษฎี เนื�อหาสัาระด้านวิิชาชีพีครู อาทัิ ค่านิยมของ
ครู คุณ์ธรรม จริยธรรม จรรณ์ยาบัรรณ์ จิตวิิญญาณ์ครู ปรัชญาควิามเป็นครู จิตวิิทัยา
สัำหรับัครู จิตวิิทัยาพีัฒนาการ จิตวิิทัยาการเรียนรู้เพีื�อจัดการเรียนรู้แลัะช่วิยเหลัือ 
แก้ไขปญัหา สัง่เสัรมิแลัะพีฒันาผูู้เ้รยีน หลักัสูัตรแลัะวิทิัยาการจัดการเรยีนรู ้นวัิตกรรม
แลัะเทัคโนโลัยีสัารสันเทัศแลัะการสัื�อสัารการศึกษาแลัะการเรียนรู้  การวิัดประเมิน
การศกึษาแลัะการเรยีนรู ้การวิจิยัแลัะการพีฒันานวิตักรรมเพีื�อพีฒันาผูู้เ้รยีนแลัะภาษา
เพีื�อการสัื�อสัารสัำหรบััคร ูทักัษะการนเิทัศแลัะการสัอนงาน ทัักษะเทัคโนโลัยแีลัะดจิทิัลัั 
ทักัษะการทัำงานวิจิยัแลัะการประเมนิ ทักัษะการรว่ิมมอืสัร้างสัรรค ์แลัะทักัษะศตวิรรษ
ทัี� 21 มีควิามรู้ ควิามเข้าใจ ในการบัูรณ์าการควิามรู้ กับัการปฏิิบััติจริงแลัะการบัูรณ์า
การขา้มศาสัตร ์อาทั ิการบัรูณ์าการการสัอน (Technological Pedagogical Content 
Knowledge: TPACK) การสัอนแบับับัูรณ์าการควิามรู้ทัางวิิทัยาศาสัตร์ เทัคโนโลัยี 
กระบัวินการทัางวิิศวิกรรมแลัะคณิ์ตศาสัตร์ (Science Technology Engineering 
and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้  
(Professional Learning Community: PLC) แลัะมีควิามรู้ในการประยุกต์ใช้

2. มีควิามรอบัรู้ในหลัักการ แนวิคิด ทัฤษฎี เนื�อหาวิิชาทัี�สัอน สัามารถวิิเคราะห์ควิามรู้ 
แลัะเนื�อหาวิิชาทัี�สัอนอย่างลัึกซ์ึ�ง สัามารถติดตามควิามก้าวิหน้าด้านวิิทัยาการแลัะนำ
ไปประยุกต์ใช้ในการพัีฒนาผูู้้เรียน โดยมีผู้ลัลััพีธ์การเรียนรู้แลัะเนื�อหาสัาระด้าน
มาตรฐานผู้ลัการเรียนรู้ด้านควิามรู้ของแต่ลัะสัาขาวิิชา

3. มีควิามรู้ เข้าใจชีวิิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลักแลัะการอยู่ร่วิมกันบันพีื�นฐานควิามแตก
ต่างทัางวิัฒนธรรม สัามารถเผู้ชิญแลัะเท่ัาทัันกับัการเปลีั�ยนแปลังของสัังคม แลัะ
สัามารถนำแนวิคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพีอเพีียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิิตแลัะ
พีัฒนาตน พีัฒนางานแลัะพีัฒนาผูู้้เรียน

4. มีควิามรู้แลัะควิามสัามารถในการใช้ภาษาไทัยแลัะภาษาอังกฤษเพีื�อการสัื�อสัารตาม
มาตรฐาน

5. ตระหนักรู ้เห็นคุณ์ค่าแลัะควิามสัำคัญของศาสัตร์พีระราชาเพีื�อการพัีฒนาทัี�ยั�งยืนแลัะ
นำมาประยุกต์ใช้ในการพีัฒนาตน พีัฒนาผูู้้เรียน พีัฒนางานแลัะพีัฒนาชุมชน
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ดั้านทัักษะทัางปัญญา

1. คิด ค้นหา วิิเคราะห์ข้อเทั็จจริง แลัะประเมินข้อมูลั สัื�อ สัารสันเทัศจากแหลั่งข้อมูลัทัี�
หลัากหลัายอย่างรู้เทั่าทััน เป็นพีลัเมืองตื�นรู้ มีสัำนึกสัากลั สัามารถเผู้ชิญแลัะก้าวิทััน
กบััการเปลีั�ยนแปลังในโลักยคุดจิทิัลัั เทัคโนโลัยขีา้มแพีลัทัฟัอรม์ (Platform) แลัะโลัก
อนาคต นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิิบััติงาน แลัะวิินิจฉีัยแก้ปัญหาแลัะพัีฒนางานได้
อยา่งสัรา้งสัรรค์ โดยคำนึงถงึควิามรู ้หลักัการทัางทัฤษฎี ประสับัการณ์ภ์าคปฏิบิัติั คา่
นยิม แนวิคิด นโยบัายแลัะยทุัธศาสัตรช์าติ บัรรทัดัฐานทัางสัังคมแลัะผู้ลักระทับัทัี�อาจ
เกิดขึ�น

2. สัามารถคิดริเริ�มแลัะพีัฒนางานอย่างสัร้างสัรรค์

3. สัร้างแลัะประยุกต์ใช้ควิามรู้จากการทัำวิิจัยแลัะสัร้างหรือร่วิมสัร้างนวัิตกรรมเพีื�อ
พีัฒนาการเรียนรู้ของผูู้้เรียนแลัะพัีฒนาผูู้้เรียนให้เป็นผูู้้สัร้างหรือร่วิมสัร้างนวัิตกรรม 
รวิมทัั�งถ่ายทัอดควิามรู้แก่ชุมชนแลัะสัังคม

ดั้านทัักษะค์วามสัมพัันธ์
ระหว่างบุค์ค์ลและ
ค์วามรับผิิดัชิอบ

1. เข้าใจแลัะใสั่ใจอารมณ์์ควิามรู้สัึกของผูู้้อื�น มีควิามคิดเชิงบัวิก มีวิุฒิภาวิะทัางอารมณ์์
แลัะทัางสัังคม

2. ทัำงานร่วิมกบััผูู้อ้ื�น ทัำงานเป็นทัมี เป็นผูู้น้ำแลัะผูู้้ตามทัี�ด ีมสีัมัพีนัธภาพีทัี�ดกีบััผูู้เ้รยีน 
ผูู้้ร่วิมงาน ผูู้้ปกครองแลัะคนในชุมชน มีควิามรับัผู้ิดชอบัต่อสั่วินรวิมทัั�งด้านเศรษฐกิจ 
สัังคมแลัะสัิ�งแวิดลั้อม 

3. มีควิามรับัผู้ิดชอบัต่อหน้าทัี� ต่อตนเอง ต่อผูู้้เรียน ต่อผูู้้ร่วิมงาน แลัะต่อสั่วินรวิม 
สัามารถช่วิยเหลัือแลัะแก้ปัญหาตนเอง กลัุ่มแลัะระหวิ่างกลัุ่มได้อย่างสัร้างสัรรค์

4. มีภาวิะผูู้้นำทัางวิิชาการแลัะวิิชาชีพี มีควิามเข้มแข็งแลัะกลั้าหาญทัางจริยธรรม
สัามารถชี�นำแลัะถ่ายทัอดควิามรู้แก่ผูู้้เรียน สัถานศึกษา ชุมชนแลัะสัังคมได้อย่าง
สัร้างสัรรค์

ดั้านทัักษะการวิเค์ราะห์
เชิิงตัวเลข การส่�อสาร
และการใชิ้เทัค์โนโลยี

สารสนเทัศึ

1. มทีักัษะการวิเิคราะห์ขอ้มลูัสัถติ ิการสังัเคราะห์ขอ้มลูัเชงิปรมิาณ์แลัะเชิงคณุ์ภาพี เพีื�อ
เข้าใจองค์ควิามรู้ หรือประเด็นปัญหาทัางการศึกษาได้อย่างรวิดเร็วิแลัะถูกต้อง 

2. สัื�อสัารกับัผูู้้เรียน พี่อแม่ผูู้้ปกครอง บัุคคลัในชุมชนแลัะสัังคม แลัะผูู้้เกี�ยวิข้องกลัุ่มต่าง 
ๆ ได้อย่างมีประสิัทัธิภาพีโดยสัามารถเลืัอกใช้การสัื�อสัารทัางวิาจา การเขียน หรือ
การนำเสันอด้วิยรูปแบับัต่าง ๆ โดยใช้เทัคโนโลัยีการสัื�อสัารหรือนวิัตกรรมต่าง ๆ ทัี�
เหมาะสัม 

3. ใช้เทัคโนโลัยสีัารสันเทัศ ในการสับืัคน้ขอ้มลูัหรอืควิามรูจ้ากแหลัง่การเรยีนรูต้า่ง ๆ  ได้
อย่างมีประสัิทัธิภาพี สัามารถใช้โปรแกรมสัำเร็จรูปทัี�จำเป็นสัำหรับัการเรียนรู้ การ
จดัการเรยีนรู ้การทัำงาน การประชมุ การจดัการแลัะสับืัคน้ขอ้มลูัแลัะสัารสันเทัศ รบัั
แลัะสั่งข้อมูลัแลัะสัารสันเทัศโดยใช้ดุลัยพีินิจทัี�ดีในการตรวิจสัอบัควิามน่าเชื�อถือของ
ข้อมูลัแลัะสัารสันเทัศ อีกทัั�งตระหนักถึงการลัะเมิดลัิขสัิทัธิ�แลัะการลัอกเลัียนผู้ลังาน
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ดั้านวิธีวิทัยาการ
จััดัการเรียนร้้

1. สัามารถเลืัอกใช้ปรัชญาตามควิามเชื�อในการสัร้างหลัักสูัตรรายวิิชา การออกแบับั 
เนื�อหาสัาระ กิจกรรมการเรียนการสัอน สืั�อแลัะเทัคโนโลัยีการสืั�อสัาร การวิัดแลัะ
ประเมินผูู้้เรียน การบัริหารจัดการชั�นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหลั่งการเรียนรู้ 
ในโรงเรียนแลัะนอกโรงเรียน แหล่ังการเรียนรู้แบับัเปิดได้อย่างเหมาะสัมกับัสัภาพี
บัริบัทัทัี�แตกต่างกันของผูู้้เรียนแลัะพีื�นทัี� 

2. สัามารถนำควิามรู้ทัางจิตวิิทัยาไปใช้ในการวิิเคราะห์ผูู้้เรียนเป็นรายบุัคคลั ออกแบับั
กิจกรรม การจัดเนื�อหาสัาระ การบัริหารจัดการ แลัะกลัไกการช่วิยเหลัือ แก้ไขแลัะ 
สัง่เสัริมพีฒันาผูู้้เรยีนทัี�ตอบัสันองควิามต้องการ ควิามสันใจ ควิามถนัด แลัะศักยภาพี
ของผูู้้เรียนทัี�มคีวิามแตกต่างระหว่ิางบุัคคลั  ทัั�งผูู้้เรียนปกตแิลัะผูู้้เรียนทัี�มคีวิามต้องการ
จำเป็นพีิเศษ หรือผูู้้เรียนทัี�มีข้อจำกัดทัางกาย

3. จดักจิกรรมแลัะออกแบับัการจัดการเรียนรูใ้ห้ผูู้้เรยีนได้เรยีนรูจ้ากประสับัการณ์ ์เรียน
รู้ผู้่านการลังมือปฏิิบััติแลัะการทัำงานในสัถานการณ์์จริง สั่งเสัริมการพีัฒนาควิามคิด 
การทัำงาน การจัดการ การเผู้ชิญสัถานการณ์์ ฝั่ึกการปฏิิบััติให้ทัำได้ คิดเป็น ทัำเป็น 
โดยบูัรณ์าการการทัำงานกับัการเรียนรูแ้ลัะคุณ์ธรรมจริยธรรม สัามารถประยุกต์ควิาม
รู้มาใช้เพีื�อป้องกัน แก้ไขปัญหา แลัะพีัฒนา ด้วิยควิามซ์ื�อสััตย์สัุจริต  มีวิินัยแลัะรับัผู้ิด
ชอบัต่อผูู้้เรียนโดยยึดผูู้้เรียนสัำคัญทัี�สัุด

4. สัร้างบัรรยากาศ แลัะจัดสัภาพีแวิดล้ัอม สัื�อการเรียน แหล่ังวิิทัยาการ เทัคโนโลัยี
วิัฒนธรรมแลัะภูมิปัญญาทัั�งในแลัะนอกสัถานศึกษาเพีื�อการเรียนรู้ มีควิามสัามารถ 
ในการประสัานงานแลัะสัร้างควิามร่วิมมือกับับิัดามารดา ผูู้้ปกครอง แลัะบุัคคลั 
ในชุมชนทักุฝั่า่ย เพีื�ออำนวิยควิามสัะดวิกแลัะรว่ิมมอืกนัพีฒันาผูู้เ้รยีนใหม้คีวิามรอบัรู้ 
มีปัญญารู้คิดแลัะเกิดการใฝั่่รู้อย่างต่อเนื�องให้เต็มตามศักยภาพี

5. สัามารถจัดการเรียนการสัอนให้นักเรียนมีทัักษะศตวิรรษทัี� 21 เช่น ทัักษะการเรียนรู้ 
ทัักษะการรู้เรื�อง ทัักษะการคิด ทัักษะชีวิิต ทัักษะการทัำงานแบับัร่วิมมือ ทัักษะการ
ใช้ภาษาเพีื�อการสัื�อสัาร ทัักษะเทัคโนโลัยี แลัะการดำเนินชีวิิตตามหลัักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพีอเพีียง แลัะสัามารถนำทัักษะเหลั่านี�มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพีื�อพีัฒนา
ผูู้้เรียน แลัะการพีัฒนาตนเอง
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1. ครูสัอนในระดับัปฐมวิัย การศึกษาขั�นพีื�นฐาน อาชีวิศึกษา การศึกษานอกระบับั  
การศึกษาตามอัธยาศัย  แลัะการศึกษาพีิเศษ       

2. ผูู้้ประกอบัการธุรกิจด้านการศึกษา
3. ผูู้้ประกอบัอาชีพีในสัถานประกอบัการด้านการศึกษา
4. นักฝั่ึกอบัรมด้านการสัอน
5. นักวิิจัยการเรียนการสัอน

แนวที่างการประกอบัอาชิพ่ี

ภูาคืการ้ศึึกษาที� คื่าเลิ่าเร้ียนสำาห่ร้ับนักศึึกษาที�เข้าเร้ียนในภูาคืปกติ

ครั�งทัี� 1-2 19,000

ครั�งทัี� 3 18,000

หมายเหตุ รวิมค่าใช้จ่ายกิจกรรมเสัริมควิามเป็นครูแลัะการนิเทัศในสัถานศึกษาแลั้วิ

รายลืะเอ่ยดค่าเลื่าเร่ยน
1. อัตราค่าเลั่าเรียนรวิมตลัอดหลัักสูัตร 56,000 บัาทั แลัะชำระค่าเลั่าเรียนแบับัเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา 

ในอัตราทัี�สัถาบัันกำหนด ตามแผู้นการเรียนปกติ 3 ภาคการศึกษา ดังนี� 

2. อัตราค่าเลั่าเรียนแบับัเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา ไม่รวิมค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี�
- ค่าหนังสัือ เอกสัารประกอบัวิิชาเรียน
- ค่าศึกษาดูงาน (ถ้ามี)
- ค่าธรรมเนียมแลัะค่าใช้จ่ายอื�นๆ ทัี�เป็นไปตามประกาศสัถาบััน
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ปีการ้ศึึกษาที� 1
ภิาคการศึึกษาที่่� 1 ภิาคการศึึกษาที่่� 2

ร้ห่ัสวิชีา ร้ายวิชีา ห่น่วยกิต ร้ห่ัสวิชีา ร้ายวิชีา ห่น่วยกิต

2581901 ค่านิยม อุดมการณ์์แลัะจิตวิิญญาณ์
แห่งควิามเป็นครู

3 2581906 นวิัตกรรมการเรียนรู้เพีื�อพีัฒนา
ผูู้้เรียนในอนาคต

3

2581902 จิตวิิทัยาเพีื�อพีัฒนาผูู้้เรียน
สัู่ควิามเป็นพีลัเมืองดิจิทััลั

3 2581907 ภาษาเพีื�อการสัื�อสัารสัำหรับัครู 3

2581903 ศาสัตร์การสัอนแลัะวิิธีวิิทัยาการ
จัดการเรียนรู้เชิงสัร้างสัรรค์

3 2581908 การวิัดแลัะประเมินผู้ลัการเรียนรู้ 3

2581904 การพีัฒนาหลัักสัูตรเพีื�อผูู้้เรียน
ในอนาคต

3 2581909 การวิิจัยเพีื�อพีัฒนาการเรียนรู้
ในยุคดิจิทััลั

3

2581905 คุณ์ธรรมจริยธรรม จรรยาบัรรณ์ 
วิิชาชีพีครู

 3 2581952 การปฏิิบััติการสัอนในสัถานศึกษา 1 3

2581951 การฝั่ึกปฏิิบััติวิิชาชีพีระหวิ่างเรียน 1
(ไม่นับั

หน่วิยกิต)

รวัม 15 รวัม 15

แผนการศึกึษา

ปกีาร้ศึกึษาที� 2
ภิาคการศึึกษาที่่� 1

ร้ห่ัสวิชีา ร้ายวิชีา ห่น่วยกิต

2581953 การปฏิบิัติัการสัอนในสัถานศึกษา 2 3

รวัม 3

สามารถศึึกษาข้อม้ลุ่หลุ่ักส้ติรเพีิ�มเติิมได้ที�
http://202.28.55.154/checo/UnivSummary2.aspx?id=T20212153103554&b=0&u=25000&y=%20%20%E0%B8%8B

%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87
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ชิื�อปรญิญา

ภิาษาไทย  (ชี่ื�อเติ็ม)       :   ศึึกษาศึาสติรมหาบััณ์ฑิิติ 
        (การจััดการการศึึกษาแลุ่ะควัามเปั็นผู้้้นำ)
  (อักษรย�อ)     :   ศึษ.ม. (การจััดการการศึึกษาแลุ่ะควัามเปั็นผู้้้นำ)
ภิาษาอังกฤษ (ชี่ื�อเติ็ม)       :   Master of Education 
        (Educational Management and Leadership)
 (อักษรย�อ)     :   M.Ed. (Educational Management and Leadership)

หมายเหติ่:  สัำนักงานปลััดกระทัรวิงการอุดมศึกษาวิิทัยาศาสัตร์ วิิจัย แลัะนวิัตกรรม (สัป.อวิ.) รับัทัราบั
หลัักสัูตรเมื�อ 11 มกราคม 2564 แลัะคุรุสัภา รับัรองหลัักสัูตร เมื�อ 31 พีฤษภาคม 2564

หลืักส้ตรศึึกษาศึาสตรมหาบััณฑิิต 

สาขาวิชีาการ้จัด้การ้การ้ศึึกษาแลิะคืวามเป็นผ่้้นำา
Master of Education (Educational Management and Leadership)

จัุดเด่นขีองสาขีาวิชิา / หลืักส้ตร
1. เรียนรู้กับัมืออาชีพีด้านบัริหารการศึกษาตัวิจริง
2. เรียนรู้ควิบัคู่กับัการลังมือปฏิิบััติจริง ตามแนวิคิด Work-based Education 
3. ศึกษาดูงานในสัถานศึกษาแลัะองค์กรธุรกิจชั�นนำระดับัสัากลั
4. สัร้างเครือข่ายกับัผูู้้บัริหารการศึกษาแลัะองค์กรชั�นนำทัี�มีชื�อเสัียง
5. สันับัสันุนการเรียนการสัอนโดยองค์กรธุรกิจทัี�เชี�ยวิชาญการบัริหารจัดการระดับัโลัก  

บัริษัทั ซ์ีพีี ออลัลั์ จำกัด (มหาชน)
6. สัำเร็จการศึกษาได้ภายใน 2 ป้ ด้วิยงานวิิจัยทัี�พีร้อมนำไปใช้จริง
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ผลืลืัพีธ์การเร่ยนร้้ขีองหลืักส้ตร

ดั้านค์ุณธรรม จัริยธรรม

1. มีจิตสัำนึกแลัะตระหนักในการปฏิิบััติตามจรรยาบัรรณ์วิิชาชีพี สัามารถ
จดัการเกี�ยวิกบััปญัหาทัางคุณ์ธรรม จริยธรรมทัี�ซ์บััซ์อ้นในบัริบัทัทัางวิิชาการ
หรือวิิชาชีพี

2. มีควิามรับัผู้ิดชอบัต่อตนเองแลัะสัังคม สัามารถจัดการกับัปัญหาโดยใช้
ดุลัยพีินิจอย่างผูู้้รู้ด้วิยควิามยุติธรรม ด้วิยหลัักฐาน ด้วิยหลัักการทัี�มีเหตุผู้ลั
แลัะค่านิยมอันดีงาม แสัดงออกหรือสัื�อสัารข้อสัรุปของปัญหาโดยคำนึงถึง
ควิามรู้สัึกของผูู้้อื�นทัี�จะได้รับัผู้ลักระทับั

3. สัามารถทับัทัวินแลัะแก้ไข สันับัสันุนให้ผูู้้อื�นใช้ดุลัยพิีนิจทัางด้านคุณ์ธรรม 
จรยิธรรมในการจัด การกับัควิามขัดแย้งแลัะปัญหาทีั�มผีู้ลักระทับัต่อตนเอง
แลัะผูู้้อื�น

4. การสัรา้งองคก์รตามหลัักคณุ์ธรรมแลัะหลัักธรรมาภบิัาลั แสัดงออกซ์ึ�งภาวิะ
ผูู้น้ำ ในการสัง่เสัรมิใหม้กีารประพีฤตปิฏิบิัตัติามหลักัคณุ์ธรรม จรยิธรรมใน
ทัี�ทัำงานแลัะในชุมชนทัี�กวิ้างขวิางขึ�น

ดั้านค์วามร้้

1. มีควิามรู้ตามหลัักการ ทัฤษฎีในสัาขาวิิชาการบัริหารศึกษาสัามารถพัีฒนา
นวิัตกรรมหรือสัร้างองค์ควิามรู้ใหม่จากควิามเข้าใจอย่างถ่องแทั้แลัะลัึกซ์ึ�ง
ในองค์ควิามรู้ทัี�เป็นแก่นแลัะแนวิคิดทัี�เป็นรากฐาน

2. มคีวิามรูแ้ลัะเข้าใจในการบูัรณ์าการศาสัตร์การบัริหารการศึกษา นวัิตกรรม
การศึกษาแลัะศาสัตร์สัาขาอื�นทัี�เกี�ยวิข้อง ทันัสัมัยตอ่ขอ้มลูัขา่วิสัารแลัะการ
เปลัี�ยนแปลังทัี�เป็นปัจจุบััน วิิเคราะห์ประเด็นปัญหาสัำคัญทัี�จะเกิดขึ�น

3. มีควิามรู้ซึ์�งเป็นทัี�ยอมรับัในสัาขาวิิชาการบัริหารการศึกษาได้อย่างชาญ
ฉีลัาด เทัคนิคการวิิจัยแลัะพีัฒนา มีควิามเข้าใจอย่างลัึกซ์ึ�งแลัะกวิ้างขวิาง
เกี�ยวิกับัแนวิปฏิิบััติทัี�เปลัี�ยนแปลังในวิิชาชีพีทัั�งในระดับัชาติแลัะนานาชาติ

4. มีการพีัฒนาศาสัตร์หรือสัาขาอื�นทัี�เกี�ยวิข้อง อันเนื�องมาจากผู้ลักระทับัต่อ
สัาขาวิิชาชีพีการบัริหารการศึกษา

ดั้านทัักษะทัางปัญญา

1. สัามารถคน้หาขอ้เทัจ็จรงิ สัรปุ ทัำควิามเขา้ใจอนัถอ่งแทัใ้นทัฤษฎกีารบัรหิาร
การศึกษาแลัะศาสัตร์ทัี�เกี�ยวิข้อง

2. สัามารถศึกษาวิิเคราะห์ปัญหา เทัคนิคการแสัวิงหาควิามรู้ในการวิิเคราะห์
ประเดน็แลัะปญัหาสัำคญัไดอ้ยา่งสัรา้งสัรรค ์แลัะพีฒันาแนวิทัางการแกไ้ข
ปัญหาด้วิยวิิธีการใหม่ๆ

3. สัามารถสัังเคราะหผ์ู้ลังานการวิจิยัแลัะทัฤษฎเีพีื�อพีฒันาควิามรูค้วิามเขา้ใจ
ใหม่ทัี�สัร้างสัรรค์ โดยบัูรณ์าการแนวิคิดต่าง ๆ ทัั�งจากภายในแลัะภายนอก
สัาขาวิิชาทัี�ศึกษาในขั�นสัูง

4. สัามารถออกแบับัแลัะดำเนินการโครงการวิิจัยทัี�สัำคัญในเรื�องทัี�ซั์บัซ์้อนทัี�
เกี�ยวิกบััการพัีฒนาองค์ควิามรูใ้หม่ หรือปรับัปรุงแนวิปฏิิบัติัในวิชิาชีพีอย่าง
มีนัยสัำคัญ
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ดั้านทัักษะค์วามสัมพัันธ์
ระหว่างบุค์ค์ลและ
ค์วามรับผิิดัชิอบ

1. มีควิามสัามารถสัูงในการแสัดงควิามเห็นทัางวิิชาการแลัะวิิชาชีพี

2. สัามารถวิางแผู้นวิเิคราะห์แลัะแก้ปญัหาทัี�ซ์บััซ์อ้นสูังมากดว้ิยตนเอง  ตลัอด
จนวิางแผู้นในการปรับัปรุงตนเองแลัะองค์กรได้อย่างมีประสัิทัธิภาพี

3. เป็นตัวิอย่างแลัะวิางตัวิได้เหมาะสัมกับับัทับัาทั หน้าทัี� ควิามรับัผู้ิดชอบั

4. ร่วิมวิางแผู้น ร่วิมปฏิิบััติแลัะยอมรับัฟัังควิามคิดเห็นของผูู้้อื�นสัร้าง
ปฏิิสััมพีันธ์ในกิจกรรมกลัุ่มอย่างสัร้างสัรรค์

5. แสัดงออกถึงควิามโดดเด่นในการเป็นผูู้้นำในทัางวิิชาการหรือวิิชาชีพี แลัะ
สัังคมทัี�ซ์ับัซ์้อน

ดั้านทัักษะการวิเค์ราะห์
เชิิงตัวเลข การส่�อสาร
และการใชิ้เทัค์โนโลยี

สารสนเทัศึ

1. สัามารถคัดกรองข้อมูลัทัางคณ์ิตศาสัตร์แลัะสัถิติเพีื�อนำมาใช้ในการศึกษา
ค้นควิ้าในประเด็นปัญหาทัี�สัำคัญแลัะซ์ับัซ์้อน

2. สัรปุปญัหาแลัะเสันอแนะแกไ้ขปญัหาในดา้นตา่งๆ โดยเจาะลักึในสัาขาวิชิา
เฉีพีาะ

3. สัามารถสืั�อสัารอยา่งมปีระสิัทัธภิาพีดว้ิยเทัคโนโลัยทีัี�เหมาะสัมกบัักลุ่ัมบุัคคลั
ต่างๆ ทัั�งในวิงการวิิชาการแลัะวิิชาชีพี รวิมถึงชุมชนทัั�วิไป สัามารถใช้
เทัคโนโลัยีสัารสันเทัศ ใช้คอมพีิวิเตอร์ ในการจัดการข้อมูลัได้

4. สัามารถใชภ้าษาไทัยแลัะภาษาองักฤษไดย้า่งถกูตอ้งทัั�งการพีดูแลัะการเขยีน

5. การนำเสันอรายงานทัั�งรูปแบับัทัี�เป็นทัางการแลัะไม่เป็นทัางการผู่้านสิั�งตี
พีิมพี์ทัางวิิชาการแลัะวิิชาชีพี รวิมทัั�งวิิทัยานิพีนธ์หรือการค้นควิ้าอิสัระ

ดัา้นการจัดััการการศึกึษา
และค์วามเป็นผิ้้นำา

1. มวีิสิัยัทัศันแ์ลัะคุณ์ลักัษณ์ะของผูู้้ประกอบัการสัถานศกึษาในศตวิรรษทัี� 21

2. คดิวิเิคราะหท์ัศิทัางใหมใ่นการบัริหารการศกึษาโดยบัรูณ์าการศาสัตรต์า่งๆ 
จากองค์ควิามรู้ใหม่ในยุคดิจิทััลั

3. มีภาวิะผูู้้นำทัี�แสัดงออกถึงควิามโดดเด่นโดยใช้ทัักษะการบัริหารจัดการ
องค์กรการศึกษา

4. สัามารถสัร้างเครือข่ายควิามร่วิมมือทัี�เพีื�อเสัริมสัร้างสัมรรถนะองค์กรแลัะ
คุณ์ค่าต่อสัังคมอย่างยั�งยืน
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1. ผูู้้บัริหารสัถานศึกษา ทัุกระดับัของรัฐ แลัะเอกชน
2. นักบัริหารองค์กรการศึกษา
3. ผูู้้ประกอบัการสัถานศึกษา 
4. นักวิิชาการ แลัะนักวิิจัยการศึกษา
5. ครู/อาจารย์
6.  ทัี�ปรึกษาองค์กรทัางการศึกษา

แนวที่างการประกอบัอาชิพ่ี

รายลืะเอ่ยดค่าเลื่าเร่ยน
1. อัตราค่าเล่ัาเรียนรวิมตลัอดหลัักสูัตร 186,000 บัาทั แลัะชำระค่าเล่ัาเรียนแบับัเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา 

ในอัตรา 46,500 บัาทั ตามแผู้นการเรียนปกติ 4 ภาคการศึกษา

2. อัตราค่าเลั่าเรียนแบับัเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา ไม่รวิมค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี�
- ค่ารายวิิชาปรับัพีื�นฐาน
- ค่าศึกษาดูงานต่างประเทัศ (ถ้ามี)
- ค่าหนังสัือ เอกสัารประกอบัวิิชาเรียน
- ค่าธรรมเนียมการสัอบัดุษฏิีนิพีนธ์/วิิทัยานิพีนธ์/การศึกษาค้นควิ้าอิสัระ/การสัอบัประมวิลัควิามรู้ 
    (กรณ์ีสัอบัซ์�ำ) แลัะค่าธรรมเนียมอื�นๆ ทัี�เป็นไปตามสัถาบััน
- ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ทัี�เป็นไปตามประกาศสัถาบััน
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1. สำาห่ร้ับนักศึึกษา แผ่น ก แบบ ก 2 
ปีการ้ศึึกษาที� 1

ภิาคการศึึกษาที่่� 1 ภิาคการศึึกษาที่่� 2
ร้ห่ัสวิชีา ร้ายวิชีา ห่น่วยกิต ร้ห่ัสวิชีา ร้ายวิชีา ห่น่วยกิต

2572701 การบัริหารการศึกษาเปรียบัเทัียบั
เพีื�อการจัดการสัถานศึกษายุคใหม่

3 2572705 ภาวิะผูู้้นำในยุคดิจิทััลั
เพีื�อการบัริหารการศึกษา

3

2572702 การจัดการองค์กรทัางการศึกษา
สัู่ควิามเป็นเลัิศ

3 2572706 การบัริหารธุรกิจการศึกษา
ในศตวิรรษทัี� 21

3

2572703 แนวิโน้มนโยบัายแลัะกลัยุทัธ์การ
บัริหารแลัะการจัดการการศึกษา     

3 2572707 นวิัตกรรมการจัดการศึกษา
ในยุคดิจิทััลั

3

2572704 ระเบัียบัวิิธีวิิจัยแลัะสัถิติ
ทัางการบัริหารการศึกษา             

3 25737xx วิิชาเลัือก 3

2572709 การปฏิิบััติการวิิชาชีพีบัริหาร
การศึกษา 

3

รวัม 12 รวัม 15

แผนการศึกึษา

ปกีาร้ศึกึษาที� 2
ภิาคการศึึกษาที่่� 1 ภิาคการศึึกษาที่่� 2

ร้ห่ัสวิชีา ร้ายวิชีา ห่น่วยกิต ร้ห่ัสวิชีา ร้ายวิชีา ห่น่วยกิต

2572708 สััมมนาประเด็นการจัดการศึกษา
เพีื�อสัร้างผูู้้นำแห่งอนาคต

3 2574701 วิิทัยานิพีนธ์                  6

2574701 วิิทัยานิพีนธ์                  6

รวัม 9 รวัม 6
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2. สำาห่ร้ับนักศึึกษา แผ่น ข 
ปีการ้ศึึกษาที� 1

ภิาคการศึึกษาที่่� 1 ภิาคการศึึกษาที่่� 2
ร้ห่ัสวิชีา ร้ายวิชีา ห่น่วยกิต ร้ห่ัสวิชีา ร้ายวิชีา ห่น่วยกิต

2572701 การบัริหารการศึกษาเปรียบัเทัียบั
เพีื�อการจัดการสัถานศึกษายุคใหม่

3 2572705 ภาวิะผูู้้นำในยุคดิจิทััลั
เพีื�อการบัริหารการศึกษา

3

2572702 การจัดการองค์กรทัางการศึกษา
สัู่ควิามเป็นเลัิศ

3 2572706 การบัริหารธุรกิจการศึกษา
ในศตวิรรษทัี� 21

3

2572703 แนวิโน้มนโยบัายแลัะกลัยุทัธ์การ
บัริหารแลัะการจัดการการศึกษา     

3 2572707 นวิัตกรรมการจัดการศึกษา
ในยุคดิจิทััลั

3

2572704 ระเบัียบัวิิธีวิิจัยแลัะสัถิติ
ทัางการบัริหารการศึกษา             

3 25737xx วิิชาเลัือก 3

2572709 การปฏิิบััติการวิิชาชีพีบัริหาร
การศึกษา 

3

รวัม 12 รวัม 15

ปกีาร้ศึกึษาที� 2
ภิาคการศึึกษาที่่� 1 ภิาคการศึึกษาที่่� 2

ร้ห่ัสวิชีา ร้ายวิชีา ห่น่วยกิต ร้ห่ัสวิชีา ร้ายวิชีา ห่น่วยกิต

2572708 สััมมนาประเด็นการจัดการศึกษา
เพีื�อสัร้างผูู้้นำแห่งอนาคต

3 25737xx วิิชาเลัือก 3

25737xx วิิชาเลัือก 3 2574702 การค้นควิ้าอิสัระ                  3

2574702 การค้นควิ้าอิสัระ                  3

รวัม 9 รวัม 6

สามารถศึึกษาข้อม้ลุ่หลุ่ักส้ติรเพีิ�มเติิมได้ที�
http://202.28.55.154/checo/UnivSummary2.aspx?id=25592501100126_2105_IP&b=0&u=25000&y=

2-16



ส่่วนที่่� 3
รอบัร้้ “พี่ ไอ เอ็ม (PIM)”
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ที่่�ตั�งแลืะการเดนิที่าง

ร้�รอบั..ขอบัชิด
PIM : แจ้งวัฒนะ

รถประจัำาที่าง

สาย 166 (อนีสุาวิรย์ีชัยสมรภูมู ิ- เมอืงทอง
ธานีี)
สาย 356

•  สายปากเกร็ด – สะพานีใหม่
•  สายปากเกร็ด – ดอนีเมอืง – สะพานีใหม่ 

สาย 51 (ปากเกร็ด – ม.เกษตรศาสตร์)
สาย 52 (ปากเกร็ด – จัตุจัักร)
สาย 150 (ปากเกร็ด – Happy Land)
สาย 391 (ลัาดหลัุมแก�วิ – เมืองทองธานีี)

รถสองแถวนนที่บัุร่

สายท่านี้ำนีนีท์ - หนี�าเมืองทองธานีี – 
วิัดสาลัีโข

รถต้้โดยสารประจัำาที่าง

สายมีนีบัุรี-ปากเกร็ด
สายอนีุสาวิรีย์ชัยสมรภููมิ – ปากเกร็ด
สายรังสิต – ปากเกร็ด
สายจัตุจัักร – ปากเกร็ด
สายบัางกะปิ – ปากเกร็ด
สาย ม.รามคำแหง – ปากเกร็ด

PIM (พีีไอเอ็ม) ตั�งอยู่บันถนนแจ้งวิัฒนะ (ฝั่ั�งขาออก มุ่งหน้าไป
ยังห้าแยกปากเกร็ด) การเดินทัางมายัง PIM ทัำได้โดย
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รถไฟฟ้าสายส่ชิมพี้
** ม่แผนเปิดให้บัริการ

พี.ศึ.2565

โครงขี่ายระบับัรถไฟฟ้า 
ขีนส่งมวลืชิน

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

metro-system.pdf

สถานีีศูนีย์ราชการนีนีทบัุรี – เชื�อมรถไฟฟ้าสายสีม่วิง (บัางใหญ่่-เตาปูนี-ราษฎร์บัูรณะ)
...
สถานีีกรมชลัประธานี 
สถานีีปากเกร็ด
สถานีีเลัี�ยงเมืองปากเกร็ด
สถานีีแจ้้งวััฒนีะ – ปากเกร็็ด 28สถานีีแจ้้งวััฒนีะ – ปากเกร็็ด 28 (เดินีมา PIM เพียง 300 เมตร)
สถานีีเมืืองทองธานีีสถานีีเมืืองทองธานี ี (เดินีมา PIM ประมาณ 500 เมตร)
สถานีีศร็ีร็ัชสถานีีศร็ีร็ัช  (ส่วินีขยายรถไฟฟ้าสีชมพูเชื�อมต่อเข�าเมืองทองธานีี: ให�บัริการ พ.ย. 2565)
สถานีีแจั�งวิัฒนีะ 14
สถานีีศูนีย์ราชการเฉลัิมพระเกียรติ
สถานีีทีโอที
สถานีีหลัักสี� – เชื�อมืร็ถไฟฟ้าสายสีแดง (บางซื่ื�อ – ร็ังสิต)สถานีีหลัักสี� – เชื�อมืร็ถไฟฟ้าสายสีแดง (บางซื่ื�อ – ร็ังสิต) 
สถานีีราชภูัฐพระนีคร
สถานีวีัดัพร็ะศร็มีืหาธาต ุ– เชื�อมืร็ถไฟฟ้าสายสเีขียีวั (สยามื - หมือชิต – สะพานีใหม่ื สถานีวีัดัพร็ะศร็มีืหาธาต ุ– เชื�อมืร็ถไฟฟ้าสายสเีขียีวั (สยามื - หมือชิต – สะพานีใหม่ื 
– คูคููต)– คูคููต)
…
สถานีีมีนีบัุรี

หมายเหตุ: รถไฟัฟั้าสัายสัีชมพีูให้บัริการ : เฟัสัแรกเดือนมิถุนายน 2565 >> สัถานีมีนบัุรี – สัถานีศูนย์ราชการเฉีลัิมพีระเกียรติ
           เฟสสองเดือนสิงหาคม 2565 (ให้บัริการผู้�านหน้า PIM) >> สัถานีมีนบัุรี – สัถานีกรมชลัประทัาน
           เฟสสาม (เต็ิมรป้ัแบับั) เดือนกรกฎาคม 2566 (ให้บัรกิารผู้�านหน้า PIM) >> สัถานมีนีบัรีุ – สัถานศีนูย์ราชการนนทับัรุี
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รอบับั้าน PIM : แจั้งวัฒนะ

ในีรั้วิ PIM แจั�งวิัฒนีะ นีักศึกษาจัะเห็นีพื้นีที�แลัะอาคารมากมาย เราเรียกพื้นีที�นีี้วิ่า “ธาร็าพาร็์คู” ซึ่ึ�งมีบัริษัท
องค์กรต่างๆ ทำงานีอยู่ในีพื้นีที�นีี้ เช่นี บัริษัท ซึ่ีพี ออลัลั์ จัำกัด (มหาชนี) บัริษัท ปัญ่ญ่ธารา จัำกัด บัริษัท ออลัลั์ เทรนี
นีิ�ง จัำกัด โรงเรยีนีสาธติสถาบันัีการจัดัการปญั่ญ่าภูวิิฒันี ์แลัะสถาบันัีการจัดัการปญั่ญ่าภูวิิฒันี ์เรามาทำควิามรู�จักัพืน้ีที�
ธาราพาร์คแลัะอาคารต่างๆ กันี

1 อาคืาร้ The TARA อาคารสำนีักงานีของบัริษัท ซึ่ีพี ออลัลั์ จัำกัด (มหาชนี)

2 อาคืาร้ ธาร้า 1 อาคารสำนีักงานีของ บัริษัท โกซึ่อฟท์ (ประเทศไทย) จัำกัด 
แลัะหนี่วิยงานี Call Center

3 อาคืาร้ ปัญญธาร้า 1
อาคารสำนีักงานีแลัะศูนีย์ฝึึกอบัรมบัริษัท ปัญ่ญ่ธารา จัำกัด 
บัริษัท ออลัลั์ เทรนีนีิ�ง จัำกัด 
ร�านี Bellinee’s Bake & Brew แลัะ Co-Working Space

4 อาคืาร้ ปัญญธาร้า 2
อาคารสำนีักงานีแลัะศูนีย์ฝึึกอบัรมบัริษัท ปัญ่ญ่ธารา จัำกัด 
บัรษิทั ออลัล์ั เทรนีนีิ�ง จัำกดั ร�านี 7-ELEVEn แลัะร�านี Shop at 
24

5 อาคืาร้ The Park อาคารจัอดรถ 1,000 คันี (มีค่าบัริการ) 
ภูายในีมีศูนีย์อาหาร Food World

6
โร้งเร้ียนสาธิตสถาบันการ้จัด้การ้ปัญญาภูิวัฒน์ 
(สาธิตพีีไอเอ็ม) โรงเรียนีระดับัมัธยมศึกษาตอนีต�นีแลัะตอนีปลัาย

7 อาคืาร้ Food Technology อาคารสำนีักงานีของบัริษัท ซึ่ีพี ออลัลั์ จัำกัด (มหาชนี) 
แลัะ Food Academy สถาบัันีสอนีทำอาหารครบัวิงจัร

8 Chef’s Kitchen แลิะร้้าน 7-ELEVEn ร�านีอาหารแลัะร�านี 7-ELEVEn

9 สถาบันการ้จัด้การ้ปัญญาภูิวัฒน์ อาคารสำหรับัการเรียนี การฝึึกปฏิิบััติ การทำกิจักรรม
คณะวิิชาแลัะหนี่วิยงานีต่างๆ ในี PIM

10 ลิานธาร้าสแคืวร้์ ลัานีอเนีกประสงค์ 
แลัะสามารถจัอดรถยนีต์แลัะรถจัักรยานียนีต์ (มีค่าบัริการ)
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อาคารเรย่น

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

  อาคาร 2 (อาคาร Convention Hall)
ชั�น 1 :  โถงกิจกรรม ร้านค้าจำหน่ายอาหารแลัะสัินค้าทัั�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 แลัะสัำนักงานต่างๆ
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 :  ศูนย์ปฏิิบััติการธุรกิจการบัิน (PIM AIR)
ชั�น 3 :  ศูนย์อาหาร Food World
ชั�น 4 :  ห้องเรียน แลัะห้องปฏิิบััติการภาคพีื�น
ชั�น 5-6 :  ห้องเรียน

  อาคาร 4 (อาคาร CP ALL Academy)
ชั�น 7 :  ห้องเรียน สัำนักกิจการนักศึกษา
    แลัะสัำนักพีัฒนานักศึกษา
ชั�น 8 :  ห้องเรียน ห้องเรียนอัจฉีริยะ Smart Classroom
    ห้องปฏิิบััติการหมากลั้อม แลัะร้าน 7 -ELEVEn
    (PIM Store Model) 
ชั�น 9 :  ห้องพีักอาจารย์คณ์ะอุตสัาหกรรมเกษตร
    คณ์ะนิเทัศศาสัตร์ คณ์ะการจัดการการศึกษา
    เชิงสัร้างสัรรค์ คณ์ะเกษตรนวิัตแลัะการจัดการ
    แลัะคณ์ะการจัดการธุรกิจอาหาร
ชั�น 10 :  ห้องพีักอาจารย์คณ์ะบัริหารธุรกิจ คณ์ะวิิทัยาการ
    จัดการ คณ์ะการจัดการโลัจิสัติกสั์แลัะ
    การคมนาคมขนสั่ง วิิทัยาลััยนานาชาติ 
    แลัะวิิทัยาลััยบััณ์ฑิิตศึกษาจีน
ชั�น 11 :  ห้องพีักอาจารย์คณ์ะศิลัปศาสัตร์ 
    คณ์ะวิิศวิกรรมศาสัตร์แลัะเทัคโนโลัยี 
    แลัะสัำนักการศึกษาทัั�วิไป
ชั�น 12 :  ห้องปฏิิบััติการต่างๆ สัำนักเทัคโนโลัยีสัารสันเทัศ
    แลัะห้องพีักอาจารย์คณ์ะวิิทัยาการจัดการ 
    สัาขาวิิชาการจัดการการบัริการแลัะการทั่องเทัี�ยวิ
ชั�น 12A :  ห้องสัมุด (PIM Creative Learning Space)
ชั�น 14 :  สัำนักสั่งเสัริมวิิชาการ สัำนักบััญชีแลัะการเงิน 
    แลัะพีื�นทัี�อ่านหนังสัือ
ชั�น 16 :  ห้องประชุม Auditorium
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ห้อง 4-0806
ห้องเรียนในยุคใหม่ ทัี�สั่งเสัริมกิจกรรมการเรียนการสัอนด้วิย
เทัคโนโลัยีทัี�หลัากหลัาย ให้เป็นมากกวิ่าห้องเรียนทัั�วิไป

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

ห้องเร่ยน แลืะห้องปฎิบััติการต่างๆ

ห่้องห่มากลิ้อม GO Classroom 
ห้อง 4-0808
พีัฒนาเชาวิ์ปัญญา ฝั่ึกทัักษะการบัริหารแลัะวิางกลัยุทัธ์ผู้่าน
การเลั่นหมากลั้อม (โกะ)

ห่้องเร้ียนอัจฉร้ิยะ Smart Classroom

Distance Learning Studio
ห้อง 4-1208
ห้องสัตดูโิอสัำหรับัถ่ายทัำวิดิโีอ จดักจิกรรมสัมัมนาออนไลัน์ 
หรอืฝึั่กปฏิบิัตัใินการเป็นผูู้ด้ำเนนิรายการ

ร้้าน 7- ELEVEn (PIM Store Model)  

ห้อง 4-0807
7-ELEVEn จำลัอง ห้องเรยีนรูก้ารจดัการธุรกจิการค้าสัมยัใหม่ 
แลัะนกัศกึษาสัามารถซื์�อสิันค้าใน 7-ELEVEn นี�ได้จรงิอกีด้วิย
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ห่้องปฏิิบัติการ้ภูาคืพีื�น
ห้อง 4-0408  
เรียนรู้การจัดการจราจรทัางอากาศ การจัดการสันามบัิน
การจัดการอำนวิยการบัิน แลัะการขนสั่งสัินค้า (Cargo)

ห่้องปฏิิบัติการ้ด้้านสื�อแลิะมัลิติมีเด้ีย
Convergent Media Studio 
ห้อง 4-1206
เรียนรู้การปฏิิบััติการข่าวิ ผู้ลัิตข่าวิตอบัโจทัย์ทัุก Platform 
ครบัเครื�องผูู้้นำ Convergent Media

Mac Lab
ห้อง 4-1207  
เรียนรู้ปฏิิบััติการสัื�อกราฟัิกแลัะมัลัติมีเดีย เติมทัักษะ ตอบัโจทัย์ 
Multi Skill

ห้่องปฏิิบติัการ้กลิยท่ธ์การ้จดั้การ้โลิจสิติกส์
Logistic Strategic Management Lab
ห้อง 1-0201
เรียนรู้การใช้โปรแกรมคอมพีิวิเตอร์ในการจัดการคลัังสัินค้า การจัดการขนสั่ง
แลัะจำลัองสัถานการณ์์ต่างๆ ผู้่านระบับัสัารสันเทัศภูมิศาสัตร์ (GIS)

PIM AIR
ศึ้นย์ฝึึกปฏิิบัติการ้ธ่ร้กิจการ้บิน
Sky Terminal ห้อง 4-M001
AIRCRAFT  ห้อง 4-M002
ศูนย์ฝั่ึกการบัริการภาคพีื�นแลัะบันเครื�องบัิน
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Deluxe Room Mock-up
ห้อง 1-0204
เรียนรู้เทัคนิคปฏิิบััติการด้าน Housekeeping 
สัำหรับัโรงแรมระดับั 5 ดาวิ

Culinary and Restaurant Mock-up
ห้อง 1-0204
เรียนรู้ปฏิิบััติการด้านการครัวิ

นำควิามรู้ภาคทัฤษฎีด้านการจัดการธุรกิจอาหารมาฝั่ึกปฏิิบััติ 
(Work-base Education : WBE) เพีื�อสัร้างทัักษะ (Skill)
ให้พีร้อมสัำหรับัการทัำงานจริง

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

ห้องปฏิบััติการด้านอาหาร เบัเกอร่�แลืะเครื�องดื�ม

ห้องปฏิบััติการด้านการโรงแรม (Hospitality Lab)

Mixology Mock-up
ห้อง 1-0206
เรียนรู้การปฏิิบััติการแลัะการตกแต่งเครื�องดื�มประเภทัต่างๆ
เช่น Cocktail, Mocktail
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หอ้งปฏบิัตักิารที่างวิที่ยาศึาสตร์ 

Mechanical Engineering Lab

ห้อง 3-0105 แลุ่ะ 3-0106
เรียนรู้การคำนวิณ์ด้านเครื�องกลั เพีื�อนำไปใช้ในชีวิิตประจำวิัน

Industrial Engineering Lab

ห้อง 3-0107
เรียนรู้การเคลัื�อนไหวิของร่างกายในขณ์ะทัำงาน การหาเวิลัามาตรฐานในการ
ทัำงาน แลัะศกึษาคณุ์ลัักษณ์ะของวิสััดวุิศิวิกรรม

ห้องปฏิบััติการที่างวิศึวกรรมศึาสตร์ 

Chemical Lab
ห้อง 3-0111
ปฏิิบััติการทัดลัองเกี�ยวิกับักลัไกของปฏิิกิริยาเคมีทัี�บัูรณ์าการศาสัตร์
ทัางด้านวิิทัยาศาสัตร์ อาทัิ ศาสัตร์ทัางด้านการเกษตรแลัะวิิศวิกรรม

Physical and
Innovative Agricultural Lab
ห้อง 3-0101
ปฏิิบััติการทัดลัองทัางด้านชีวิวิิทัยา จุลัชีวิวิิทัยา แลัะสัุขภาพีพีืช

Microprocessor and Embedded System Lab

ห้อง 1-0302 
ปฏิิบััติการทัดลัองผู้่านโปรแกรมแลัะวิงจรต่างๆ เพีื�อปูพีื�นฐานกระบัวินการคิดทัี�
เป็นระบับัแลัะมีเหตุผู้ลั เพีื�อสัร้างสัมองกลัหรือคอมพีิวิเตอร์ขนาดเลั็ก

Advanced Research Lab

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

Industrial Automation System Lab

ห้อง 3-0108
ฝั่้กปฏิิบััติการเขียนโปรแกรมควิบัคุมเครื�องจักรแบับัอัตโนมัติในโรงงานอุตสัาหกรรม ด้วิยชุดระบับัควิบัคุมอัตโนมัติ 
Programmable Logic Control
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Automotive Information Lab
ห้อง 3-0102
ปฏิิบััติการเครื�อง 3D Scanner แลัะ 3D Printer
แลัะการใช้โปรแกรม SolidWork แลัะ CATIA ในการออกแบับั

Automotive Electronics Lab
ห้อง 3-0103
เรียนรู้องค์ประกอบัแลัะกลัไกของเครื�องยนต์ประเภทัต่างๆ

Electronics and Digital Lab
ห้อง 1-0304
เรียนรู้การปฏิิบััติการวิงจรไฟัฟั้า ไฟัฟั้าสัามเฟัสัแลัะมอเตอร์ 
รวิมถึงวิงจรดิจิทััลัพีื�นฐาน

Network Lab 

ห้อง 1-0307
เรียนรู้การจัดเก็บัข้อมูลับัน Storage ของ Cloud แลัะระบับัเครือข่ายต่างๆ

Physics Lab 

ห้อง 1-0305
ปฏิิบััติการทัดลัองเกี�ยวิกับัพีื�นฐานทัางฟัิสัิกสั์กลัศาสัตร์แลัะฟัิสัิกสั์ไฟัฟั้า

Innovation Center for Robotics 
and Automation Systems (iCRAS)
ห้อง 1-0101
เรียนรู้การใช้งานหุ่นยนต์แลัะระบับัอัตโนมัติ 
รวิมถึงการใช้เครื�องมือในการสัร้างชิ�นสั่วินต่างๆ ของหุ่นยนต์
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การจดัการเรยีนการสัอนในระดบัับัณั์ฑิติศกึษา มุง่เน้นให้นกัศกึษาค้นคว้ิา วิเิคราะห์ วิจิยั แก้ปัญหาแลัะลังมอืปฏิบิัตัร่ิวิม
กบััการนำเสันอ อภิปรายแลัะแลักเปลัี�ยนเรยีนรูป้ระสับัการณ์์ในชั�นเรยีน เพีื�อให้นกัศกึษาทัำงานร่วิมกนัเป็นทัมีแลัะบัริหาร
เวิลัาได้อย่างมีประสัทิัธภิาพี ตามแผู้นการเรยีนของแต่ลัะหลักัสูัตร 

ทัั�งนี�รายลัะเอียดการเรียนของแต่ลัะหลัักสูัตรนั�นสัามารถศึกษาข้อมูลัเพีิ�มเติมได้ทัี�คู่มือนักศึกษาแลัะสัอบัถามจาก 
คณ์ะวิชิา

หมายเหติ่ : 

- ปฏิิทัินการศึกษาปรับัเปลัี�ยนไปตามการจัดการเรียนการสัอนของแต่ลัะหลัักสัูตร
- ดาวิน์โหลัดรายลัะเอียดปฏิิทัินการศึกษา ได้ทัี� https://aa.pim.ac.th/wp/calendar-graduate-th

หลักส่้ตร
ปีีการศึึกษา 2565

ภาคการศึึกษาพิเศึษ ภาคการศึึกษาที่่� 1 ภาคการศึึกษาที่่� 2 ภาคฤด้ร�อน

C-PhD 
C-PhD-Ed

-

เปัิดภิาคเรียน 15 ก.ค. 65 เปัิดภิาคเรียน 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
เปัิดภิาคเรียน 4 มิ.ย.65

เปัิดภิาคเรียน 3 ก.ย. 65 เปัิดภิาคเรียน 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

-

เปัิดภิาคเรียน 3 ก.ย. 65 เปัิดภิาคเรียน 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 -

เปัิดภิาคเรียน 20 ก.ย. 65 เปัิดภิาคเรียน 11 ก.พี. 66 เปัิดภิาคเรียน 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
(แผู้น ก2 แลุ่ะ ข)

-

เปัิดภิาคเรียน 8 ก.ค. 65 เปัิดภิาคเรียน 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 -

เปิัดภิาคเรยีน 3 ก.ย. 65 เปิัดภิาคเรยีน 4 ม.ีค. 66

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

ระยะเวัลุ่าเรยีน-สอบั
4 ม.ีค. 66 – 20 ส.ค. 66

ปฏทิี่นิการศึกึษาแลืะรป้แบับัการเรย่น
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เที่คโนโลืยแ่ลืะระบับัสนบััสนนุนกัศึกึษา

• Single Sign-On
นักศึกษาสัามารถใช้คอมพิีวิเตอร์ทีั�จุดบัริการต่างๆ ภายใน

สัถาบััน แลัะระบับับัริการสัารสันเทัศสัำหรับันักศึกษา เช่น 
เวิบ็ัไซ์ต์บัริการการศึกษา (http://reg.pim.ac.th) ระบับัการเรียน
การสัอนออนไลัน์ PIM Application แลัะระบับัอื�นๆ โดยใชี่้ 
Username แลุ่ะ Password เดียวัในท่กระบับั (Single Sign-
On) ทัี�สัถาบัันให้บัริการ
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• PIM Application
PIM Application เปน็แอปพีลัเิคชนัทัี�นกัศกึษาควิรตดิตั�งในอปุกรณ์ ์Smart Devices ของตนเอง เพีื�อเปน็ประโยชน์

แลัะอำนวิยควิามสัะดวิกในด้านต่างๆ ของนักศึกษา

ตัวอย่างฟัังก์ชีั�นของ PIM Application เพีื�ออำานวยคืวามสะด้วกแก่นักศึึกษา 

1. ด้ติารางเรียน ห้องเรียน ห้องสอบั ผู้ลุ่การเรียน >> ผู้�านเมน้ Academic

2. ยืนยันการเข้าเรียน >> ผู้�านเมน้ Check Room Tracking

3. แสดงบััติรนักศึึกษา >> ผู้�านเมน้บััติรนักศึึกษาอิเลุ่็กทรอนิกส์

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

5. ติรวัจัสอบัปัฏิิทินการศึึกษาแลุ่ะกิจักรรมติ�างๆ >> ผู้�านปัฏิิทินกิจักรรม 

6. รับัการแจั้งเติือนติ�างๆ จัากสถาบััน >> ผู้�านเมน้ Notifications 

7. เข้าลุ่ิงค์ URL ที�สำคัญ เชี่�น e-Learning, REG (ระบับับัริการการศึึกษา),
   แบับัคำร้องออนไลุ่น์, บัริการยืม-คืนหนังสือห้องสม่ด เปั็นติ้น
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หมายเหตุ : 
กรณ์ีนักศึกษาเปลัี�ยน Smart Devices ทัี�ใช้งาน แลัะต้องการลัง PIM Application ใน Smart 
Devices ใหม่ ให้ติดต่อสัำนักเทัคโนโลัยีสัารสันเทัศ ชั�น 12 อาคาร CP ALL Academy หรือ
ติดต่อผู้่านทัาง Facebook: สัำนักเทัคโนโลัยีสัารสันเทัศ สัถาบัันการจัดการปัญญาภิวิัฒน์
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• PIM Line Official หรือ PIM CONNECT
PIM CONNECT เป็น Line Official ของสัถาบััน เพีื�ออำนวิยควิามสัะดวิกในการติดต่อ สัอบัถาม ปรึกษา แลัะ

เข้าถึงข้อมูลัแลัะระบับับัริการต่างๆ ของสัถาบัันผู้่าน Rich Menu ทัี�นักศึกษาสัามารถติดต่อได้ตลัอดเวิลัา
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นักศึกษาของสัถาบััน จะมีบััตรนักศึกษาในรูปแบับัของ บััติรอิเลุ่็กทรอนิกส์ โดยการเปัิดผู้�าน PIM 
Application (ผู้่านเมนูบััตรนักศึกษาอิเลั็กทัรอนิกสั์) แลุ่ะ/หรือ PIM CONNECT (PIM LINE Official) 
ตั�งแต่วินัแรกทัี�มาปฐมนิเทัศนักศึกษาใหม่ PIM ซ์ึ�งสัามารถนำบัตัรนักศึกษาอิเล็ักทัรอนิกส์ัไปใช้ในกิจกรรม
ต่างๆ ทัั�งในแลัะนอกสัถาบัันฯ ดังนี�

บัตัรนกัศึกึษา

1. ใชิ้แสดงตนเมื�อติดต่อกับัสถาบัันฯ หรือหน่วยงานต่างๆ

2. ใชิ้แสดงตนในการเขี้าสอบั

3. ขีอใชิ้บัริการห้องสมุด เชิ่น ยืม – คืน หนังสือแลืะที่รัพียากร
    ในห้องสมุด PIM

4. ใชิ้เป็นหลืักฐาน (ตัวจัริงหรือสำาเนาบััตรนักศึึกษา) ในการขีอรับั  
    บัริการอื�นๆ หรือเบัิกค่าใชิ้จั่ายขีองสถาบััน

ทัั�งนี�หากนกัศกึษามปีญัหาในการแสัดงผู้ลับัตัรนกัศกึษาอเิลัก็ทัรอนกิสัผ์ู้า่น PIM Application 
แลัะ/หรือ PIM CONNECT (PIM LINE Official) กรุณ์าติดต่อสัำนักเทัคโนโลัยีสัารสันเทัศ ชั�น 12 
อาคาร CP ALL Academy หรอืตดิตอ่ผู้า่นทัาง Facebook: สัำนกัเทัคโนโลัยสีัารสันเทัศ สัถาบันั
การจัดการปัญญาภิวิัฒน์

อย่างไรก็ตามหากนักศึกษาต้องการใช้งานบััตรนักศึกษาในรูปแบับัการ์ดแข็ง สัามารถทัำได้
โดยติดต่อสัำนักสั่งเสัริมวิิชาการแลัะไม่เสัียค่าธรรมเนียมในการทัำครั�งแรก

บัตร้นักศึึกษาอิเลิ็กทร้อนิกส์      0 2855 0386 

บัตร้นักศึึกษาแบบการ้์ด้แข็ง      
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มาเร่ยนที่่� PIM

ชิื�อวิชิา กลืุ่มที่่�เร่ยน 
ห้องแลืะเวลืาที่่�เร่ยน

• ด้ตารางเร่ยน
นกัศกึษาสัามารถดูตารางเรยีนได้ด้วิยตนเอง ผู่้าน PIM Application แลัะ/หรอื PIM CONNECT (PIM LINE Official)  

เพีื�อเชื�อมโยงเข้าสัู่ระบับั REG (ระบับับัริการการศึกษา >> http://reg.pim.ac.th) แลัะมีขั�นตอนดังนี�

1. Login เข้าสัู่ระบับั
2. คลัิกปุ่ม “ตารางเรียน/สัอบั” ทัี�เมนูด้านซ์้าย
3. คลัิกเลัือกข้อมูลัทัี�ต้องการสัืบัค้น เช่น ป้การศึกษาแลัะภาคการศึกษาทัี�ต้องการดูตารางเรียน

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

กร้ณ์ีมีข้อสงสัยเกี�ยวกับ “ตาร้างเร้ียน” 
กร้่ณ์าติด้ต่อสำานักส่งเสร้ิมวิชีาการ้

งานตาร้างเร้ียน
0 2855 1139
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• ตารางหน้าห้องเร่ยน
ทักุหน้าห้องเรียนจะมี QR Code ให้นกัศึกษา Scan เพีื�อดูตาราง

การใช้งานของห้องนั�นๆ ในแต่ลัะช่วิงเวิลัา ตรวิจสัอบัเเลัะป้องกัน
การเข้าใช้งานหรือเข้าเรียนผู้ิดห้องในแต่ลัะคาบัการเรียนได้

ชิื�อวิชิา (กลืุ่มเร่ยน) 
แลืะชิื�ออาจัารย์ผ้้สอน
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ศึกษาวัิธีการ็ยืนียันีการ็เขี้าเร็ียนีผ่่านี PIM Application 
ได�ที� >>https://www.youtube.com/watch?v=8Lo-ufOurxU
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• ห้องสมุด PIM แลืะแหลื่งสืบัค้นขี้อม้ลื
   งานวิจัยัออนไลืน์ แลืะแหล่ืงตพิ่ีมพ์ีผลืงาน

ห้องสม่ด PIM หรือ PIM Creative Learning Space PIM อยู่ทัี�ชั�น 12A 
อาคาร 4 หรืออาคาร CP ALL Academy เป็นพีื�นทัี�แห่งการเรียนรู้ ทัี�ให้บัริการ
หนังสัือแลัะแหลั่งทัรัพียากรสัารสันเทัศทัี�ทัันสัมัยแลัะหลัากหลัาย เช่น หนังสัือ 
วิารสัาร e-Book e-Journal e-Research e-Project ฐานข้อมูลัออนไลัน์ รวิมถึง 
Knowledge Bank แหล่ังเรียนรู้ออนไลัน์ของห้องสัมุด เพืี�อเอื�อประโยชน์ในการ
ค้นควิ้าข้อมูลัหรือหาควิามรู้นอกห้องเรียนเพีิ�มเติมตามทัี�นักศึกษาให้ควิามสันใจ 
โดยให้บัริการทัั�งแบับั Walk In แลัะ Online

เวลืาในการให้บัริการขีองห้องสมุด PIM

เปิดที่ำาการทีุ่กวัน (หยุดวันนักขีัตฤกษ์) 
วันจัันที่ร์ – วันศึุกร์ เวลืา 08.00 – 18.30 น.
วันเสาร์ – วันอาที่ิตย์ เวลืา 09.00 – 18.00 น.

ฐานีข�อมูลั Emerald ซึ่ึ�งเป็นีฐานีข�อมูลั
วิารสารอิเลั็กทรอนีิกส์ภูาษาอังกฤษที�
ครอบัคลัุมด�านีการจััดการ 
(Management) บัริหารธุรกิจั 
(Business Administration) 
แลัะวิิทยาการสารสนีเทศ 
(Information Science) รวิมทั้งสาขา
อื�นีๆ ที� เกี�ยวิข�องทั�วิโลักในีรูปแบับั
เอกสาร (Full Text) สามารถเข�าใช�งานี
ได�ที�

https://www.emeraldinsight.com

ฐานีข�อมูลั CEIC ซึ่ึ�งเป็นีฐานีข�อมูลัภูาษา
อังกฤษเกี�ยวิกับัเศรษฐกิจัมหภูาคเชิงสถิติ
ตัวิเลัขในีกลัุ่มประเทศเศรษฐกิจักวิ่า 130 
ประเทศ ครอบัคลัุมข�อมูลัเกี�ยวิกับั
- ฐานีข�อมูลัประเทศทั�วิโลัก
- ฐานีข�อมูลัเศรษฐกิจัแลัะการเงินีรายวิันี 
- ฐานีข�อมูลัอุตสาหกรรม
- ฐานีข�อมูลัเศรษฐกิจัระดับัโลัก
- ฐานีข�อมลูัประเทศที�น่ีาสนีใจัแบับัเจัาะลึัก 
เช่นี จัีนี อินีเดีย เป็นีต�นี 
สามารถเข�าใช�งานีได�ที� 

https://cas.ceicdata.com/login

ฐานีข�อมูลั CNKI เป็นีฐานีข�อมูลัภูาษา
จัีนี เกี�ยวิกับัทรัพยากรควิามรู�ของ
ประเทศจีันี ซึึ่�งให�ข�อมูลัตั้งแต่ช่วิงปี 
1996 – ปัจัจัุบัันี ซึ่ึ�งจัะบัริการเอกสาร
ทางวิิ ชาการในีควิามร่ วิมมือของ
มหาวิิทยาลััยกว่ิา 5,500 แห่ง แลัะ
สถาบัันีอื�นีๆ ทั้งภูายในีแลัะภูายนีอก
ประเทศจัีนีกวิ่า 20 ประเทศ 
ข�อมูลัที�ได�จัะอยู่ในีรูปแบับัของสิ�งพิมพ์
ต่อเนีื�อง วิารสารอิเล็ักทรอนิีกส์ แลัะ
วิิทยานีิพนีธ์ สามารถเข�าใช�งานีได�ที�

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

บัริการฐานขี้อม้ลืออนไลืน์ (Online Database)
ห้องสัมุด PIM ให้บัริการฐานข้อมูลัเพีื�อสันับัสันุนการศึกษา ค้นควิ้าแลัะวิิจัยของนักศึกษา จำนวิน 5 ฐานข้อมูลั ซ์ึ�งนักศึกษาสัามารถ

ใช้ฐานข้อมูลัดังกลั่าวิได้ทัั�งในแลัะนอกสัถาบััน

แหล่ืงเรย่นร้น้อกห้องเรย่น
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สอบถามข้อม้ลิเพีิ�มเติม แลิะขอ Username แลิะ Password
เพีื�อเข้าใชี้งาน Online Database ได้้ที�ห่้องสม่ด้

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

ฐานีข�อมูลั Clinicalkey for Nursing เป็นีฐานีข�อมูลัวิารสาร
อเิลัก็ทรอนีกิส ์หนัีงสอือเิลัก็ทรอนีกิส ์แลัะ Multimedia ภูาษา
อังกฤษของสำนีักพิมพ์ Elsevier ที�ครอบัคลัุมเนีื้อหาทางด�านี
การพยาบัาลั โรคระบัาดต่างๆ คู่มือการดูแลัฉุกเฉินี ปัญ่หาทาง
คลัินีิก แลัะฐานีข�อมูลัยา  สามารถเข�าใช�งานีได�ที�

https://www.clinicalkey.com/nursing

ฐานีข�อมูลั CINAHL เปน็ีฐานีข�อมูลัวิารสารอิเล็ักทรอนีกิส ์ภูาษา
อังกฤษที�ครอบัคลัุมเนีื้อหาทางด�านีการพยาบัาลั ยารักษาโรค 
โภูชนีาการ สขุภูาพทั�วิไป โรค กวิา่ 170 โรค แลัะการสาธารณสขุ  
สามารถเข�าใช�งานีได�ที�

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=
ip,uid&profile=ehost&group=main&defaultdb=ccm
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นีติยสารอเิล็ักทรอนีกิส์รายเดอืนีภูาษาอังกฤษ นีำเสนีอ บัทควิาม
จัาก Case Study จัรงิ รวิมถงึวิธิกีารบัรหิารจัดัการ กลัยทุธ ์รวิม
ถึงการอัพเทรนีเทคโนีโลัยี แลัะวิิเคราะห์ข่าวิประเด็นีสำคัญ่ 
ทั�วิโลัก เข�าใช�งานีได�ที�  https://hbr.org/

วิารสารวิิชาการอิ เ ล็ักทรอนีิกส์ทางด�านีนิี เทศศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ มนีุษยศาสตร์ การสื�อสารแลัะ วิัฒนีธรรมศึกษา 
แลัะสารสนีเทศศาสตร ์โดยสามารถสืบัค�นีข�อมูลัย�อนีหลัังได�ถึง
ปี ค.ศ. 2013 เข�าใช�งานีได�ที�  https://asia.nikkei.com

นีติยสารอเิลัก็ทรอนีกิสท์ี�รวิบัรวิมบัทควิาม บัทวิเิคราะห ์ขา่วิสาร 
ในีแวิดวิงธุรกิจั การเงินี แลัะการตลัาดที�สำคัญ่ของโลักที�เชื�อถือ
ได� เข�าใช�งานีได�ที� https://www.wsj.com/

หนัีงสือพิมพ์รายสัปดาห์ที�ตีพิมพ์ในี รูปแบับันีิตยสารแลัะเผู้ย
แพร่แบับัดิจัิทัลัโดยมุ่งเนี�นีไปที�ธุรกิจัปัจัจัุบัันีการเมืองระหว่ิาง
ประเทศการเมืองแลัะเทคโนีโลัยี เข�าใช�งานีได�ที� 
https://www.economist.com/

e-Books ฉบับััภูาษาอังกฤษที�มเีนีือ้หาทางด�านีบัริหารธุรกิจั การ
จััดการ เทคโนีโลัยี สังคม วิัฒนีธรรม แลัะภูาษา สมัครแลัะเข�า
ใช�บัริการได�ที�
https://ebookcentral.proquest.com/lib/pimth

e-Books ฉบัับัภูาษาไทยที� มีเน้ืีอหาทางด�านีการจััดการ 
เทคโนีโลัยี จัิตวิิทยา การพัฒนีาตนีเอง การท่องเที�ยวิ แลัะ
อาหาร สมัครแลัะเข�าใช�บัริการผู้่านี 
SE-ED E-library Application

e-Books แลัะบัทควิามทางด�านีการเงินีแลัะการลังทุนี เข�าใช�
บัริการได�ที� https://www.maruey.com/ 

บัริการวารสารวิชิาการแลืะ
นิตยสารอิเลื็กที่รอนิกส์ (Online Journals)

เพีื�อสันับัสันนุการคน้ควิา้ขอ้มลูัเพีื�อการศกึษาแลัะการวิจิยัของนกัศกึษาไดใ้นทักุทัี�แลัะ
ทัุกเวิลัา ห้องสัมุด PIM มีการให้บัริการวิารสัารหรือนิตยสัารวิิชาการอิเลั็กทัรอนิกสั์ภาษา
ต่างประเทัศ ซ์ึ�งนักศึกษาสัามารถใช้งานOnline Journals ได้ทัั�งในแลัะนอกสัถาบััน

บัริการหนังสืออิเลื็กที่รอนิกส์ : e-Books

สอบถามข้อม้ลิเพีิ�มเติม
แลิะขอ Username แลิะ Password
เพีื�อเข้าใชี้งาน ได้้ที�ห่้องสม่ด้

Tel : 0 2855 0381-82
Email : library@pim.ac.th
Facebook : @PIM LIBRARY
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บัริการ e-Thesis 
นกัศกึษาสัามารถสืับัคน้วิทิัยานิพีนธเ์พีื�อคน้ควิา้ขอ้มลูัวิทิัยานิพีนธท์ัี�สันใจ โดยจัดสัรร

อยู่ในหมวิดหมู่ทัี�เกี�ยวิข้องกับัหลัักสัูตรของนักศึกษาเพีื�อง่ายต่อการค้นควิ้าวิิทัยานิพีนธ์ 

ห่้องสม่ด้ 
0 2855 0381, 0 2855 0382
email: library@pim.ac.th
Facebook: @PIM LIBRARY
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บัริการแหลื่งเร่ยนร้้ออนไลืน์ PIM Library : Knowledge Bank

Knowledge Bank แหลั่งเรียนรู้ออนไลัน์ของห้องสัมุด สัำหรับันักศึกษาทัี�สันใจองค์ควิามรู้
ต่างๆ สัามารถศึกษาข้อมูลัผู้่านเวิ็บัไซ์ต์ https://lib.pim.ac.th/wp/knowledge-bank
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บัริการขี่าวสาร สื�อการเร่ยนร้้แลืะบัริการออนไลืน์อื�นๆ 
ผ่านชิ่องที่างต่างๆ 

ขีองห้องสมุด PIM เว็บัไซต์ห้องสมุด : lib.pim.ac.th

หอ้งสัมุด PIM มบีัริการตา่งๆ ผู้า่นเวิบ็ัไซ์ต์หอ้งสัมุด (https://lib.pim.ac.th) อาทั ิการ
จองห้องศึกษากลัุ่ม แนะนำทัรัพียากรสัารสันเทัศ บัริการรับั-สั่งหนังสัือ บัริการคลัังควิามรู้ 
วิารสัารต่างๆ แลัะแหลั่งเรียนรู้ออนไลัน์ทัี�ห้องสัมุดออนไลัน์ เป็นต้น

หอ้งสัมุด PIM ให้บัริการจองห้องประชมุออนไลัน ์นกัศกึษาสัามารถจองได้ทักุทัี�ทักุเวิลัา
แบับั Real Time ผู้่านหน้าเวิ็บัไซ์ต์ห้องสัมุดหรือสัแกน QR Code เพีื�อทัำการจอง

บัริการจองห้องประชุมออนไลัน์

บัริการจัองห้องประชิุมออนไลืน์ (Study Rooms Reservation)
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elibrary.pim.ac.th
นกัศึกษาสัามารถใช้บัริการออนไลัน์ของ

หอ้งสัมดุผู้า่นเวิบ็ัไซ์ต ์http://elibrary.pim.
ac.thเพีื�อสัืบัค้นหนังสัือทีั�สันใจแลัะมีให้ 
บัริการในห้องสัมุด PIM รวิมถึงการจอง
หนังสัือจากผูู้้ทัี�ยืมก่อนหน้า หรือยืมต่อทัี�
ตนเองได้ยืมไวิ้ โดยสัามารถมารับัหนังสัือทัี�
ห้องสัมุด PIM ตามวิันเวิลัาทัี�ระบับั

แจ้งผู้่าน e-mail ของนักศึกษา รวิมถึง
มีบัริการส่ังไปยังวิิทัยาเขตอีอีซ์ี แลัะหน่วิย
การเรียนทัางไกลัอีกด้วิย นักศึกษาสัามารถ
เข้าใช้งานได้จากทัุกทีั� ทัุกเวิลัา เพีียงใช้
ปลัายนิ�วิมือ ผู้่าน PIM Application (เลัือก
เมนู PIM e-Library) หรือ การเข้าเวิ็บัไซ์ต์ 
http://elibrary.pim.ac.th

สอบถามข้อม้ลิเพีิ�มเติม 
ได้้ที�ห่้องสม่ด้

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

3-31



บัริการโปรแกรมวิเคราะห์ขี้อม้ลืที่างสถิติ 
นักศึกษาสัามารถใช้งานโปรแกรม SPSS, LISREL, AMOS, SMART PLS แลัะ NVivo เพีื�อวิิเคราะห์

ข้อมูลัทัางสัถิติสัำหรับัการทัำงานวิิจัยของนักศึกษา โดยโปรแกรมดังกล่ัาวิมีให้บัริการทัี�บัริเวิณ์ Cyber 
Zone ในห้องสัมุด PIM
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บัริการที่รัพียากรห้องสมุดอื�นๆ 
จัากความร่วมมือที่างวิชิาการขีองสถาบััน 

นักศึกษาสัามารถเข้าใช้บัริการทัรัพียากรของห้องสัมุดของมหาวิิทัยาลััยหรือองค์กรอื�นๆ ได้  
เนื�องจากสัถาบัันมีการทัำควิามร่วิมมือทัางวิิชาการระหวิ่างห้องสัมุดร่วิมกัน ประกอบัด้วิย

สำานักวิที่ยที่รัพียากร
จัฬุาลืงกรณ์มหาวทิี่ยาลืยั (หอสมดุกลืาง)

นักศึกษาสัามารถใช้บัริการยืม-คืนหนังสัือแลัะทัรัพียากร
สัารสันเทัศต่างๆ ของสัำนักวิิทัยทัรัพียากร จุฬาลังกรณ์์
มหาวิิทัยาลััย หรือ หอสัมุดกลัาง เพีียงแค่แสัดงบััตรประจำตัวิ
นักศึกษาของ PIM ก่อนเข้าใช้บัริการแลัะปฏิิบััติตามกฏิ
ระเบัียบัของหอสัมุดกลัางอย่างเคร่งครัด

ห้องสมุดพีิที่ยาลืงกรณ
มหาวิที่ยาลืัยเกษตรศึาสตร์

นกัศกึษาสัามารถเขา้ไปคน้ควิา้หนงัสัอืแลัะบัรกิารทัี�สันใจใน
ห้องสัมุดพีิทัยาลังกรณ์ มหาวิิทัยาลััยเกษตรศาสัตร์ได้ เพีียงแค่
แสัดงบััตรประจำตัวินักศึกษาของ PIM ก่อนเข้าใช้บัริการแลัะ
ปฏิบิัตัติามกฏิระเบัยีบัของหอ้งสัมุดอยา่งเครง่ครดัทัั�งนี�หากสันใจ
หนังสัือเลั่มใดนักศึกษาสัามารถขอถ่ายเอกสัารได้

ห้องสมุดมารวย
ตลืาดหลืักที่รัพีย์แห่งประเที่ศึไที่ย

นักศึกษาสัามารถค้นคว้ิาหนังสืัอแลัะบัริการทัี�สันใจทัี�ห้อง
สัมดุมารวิย ตลัาดหลักัทัรัพีย์แห่งประเทัศไทัย ซ์ึ�งตั�งอยูท่ัี�อาคาร
ตลัาดหลักัทัรัพีย์แห่งประเทัศไทัย (ข้างสัถานฑูิตจีน) เพียีงแสัดง
บััตรประจำตัวินักศึกษาของ PIM ก่อนเข้าใช้บัริการแลัะปฏิิบััติ
ตามกฏิระเบีัยบัของห้องสัมุดมารวิย นอกจากนี�นักศึกษา
สัามารถใช้บัริการ e-book ผู้่าน Maruay elibrary โดยขอ 
Username แลัะ Password เพีื�อเขา้สับืัคน้ขอ้มลูัไดท้ัี�หอ้งสัมดุ
ของสัถาบัันสัอบัถามข้อมูลัเพีิ�มเติม ได้ทัี�ห้องสัมุด

ห่้องสม่ด้ 
0 2855 0381, 0 2855 0382
email: library@pim.ac.th
Facebook: @PIM LIBRARY
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นักศึกษายังสัามารถสืับัค้นบัทัควิามวิิชาการแลัะผู้ลังานวิิจัยจากวิารสัารวิิชาการของ
สัถาบัันฯ เพีื�อต่อยอดงานวิิจัย หรือวิิทัยานิพีนธ์ของนักศึกษาได้ รวิมถึงการขอตีพีิมพ์ีผู้ลั
งานวิิชาการในวิารสัารวิิชาการของสัถาบััน หรือค้นหาแหลั่งตีพีิมพี์อื�นๆ หรือการประชุม
วิิชาการระดับัชาติ ระดับันานาชาติ ผู้่านเวิ็บัไซ์ต์ของสัำนักวิิจัยแลัะพีัฒนา สัถาบัันการจัด
การปญัญาภวิิฒัน ์เพีื�อเปน็สัว่ินหนึ�งของการขอสัำเรจ็การศกึษาในระดบัับัณั์ฑิติศกึษา ไดท้ัี� 
https://rd.pim.ac.th/wp/ 

แหลืง่ตพ่ีมิพีผ์ลืงานวจิัยั
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• วารสารวิชิาการ
วิารสัารวิิชาการ คือ วิารสัารทัี�ผู้่านการตรวิจคุณ์ภาพีของบัทัควิามทัี�ตีพีิมพี์จากผูู้้ทัี�มีควิามรู้ในศาสัตร์

สัาขาวิชิานั�นๆ โดยวิารสัารวิชิาการของสัถาบันัการจัดการปัญญาภิวิฒันม์จีำนวิน 4 วิารสัาร ในศาสัตร์สัาขา
แลัะภาษาต่างๆ ในการตีพีิมพี์ หากนักศึกษาสันใจค้นควิ้าสัามารถสัืบัค้นได้ดังนี�

วารสารปัญญาภิิวัฒน์
- วิารสัารวิิชาการทัางด้านมนุษยศาสัตร์แลัะสัังคมศาสัตร์แลัะสัังคมศาสัตร์ ทัี�ผู้่านการรับัรอง

คุณ์ภาพีโดยอยู่ในฐาน TCI (Thai-Journal Citation Index) กลัุ่มทัี� 1 แลัะฐาน ACI (ASEAN 
Citation Index)

- ขอบัเขตการตีพีิมพี์: สัาขาทัางด้านบัริหารธุรกิจ การจัดการ ศิลัปศาสัตร์ 
ศึกษาศาสัตร์ นิเทัศศาสัตร์แลัะสัาขาอื�นทัี�เกี�ยวิข้อง

- ภาษาทัี�รับัตีพีิมพี์: ภาษาไทัยแลัะภาษาอังกฤษ
- สัืบัค้นบัทัควิามได้ทัี� 

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

วารสาร International Scientific Journal 
of Engineering and Technology
- วิารสัารวิิชาการทัางด้านวิิทัยาศาสัตร์แลัะเทัคโนโลัยี ทัี�ผู้่านการรับัรองคุณ์ภาพีโดยอยู่ในฐาน TCI 

(Thai-Journal Citation Index) กลัุ่มทัี� 2
- ขอบัเขตการตีพีิมพี์: สัาขาทัางด้านวิิศวิกรรมศาสัตร์ (Engineering) เทัคโนโลัยี (Technology) 

นวิัตกรรม (Innovation) เทัคโนโลัยีสัารสันเทัศ (Information Technology) การจัดการระบับั
ข้อมูลั (Management Information System) โลัจิสัติกส์ัแลัะการขนส่ัง  (Logistics and 
Transportation) วิิทัยาศาสัตร์แลัะเทัคโนโลัยีการเกษตร (Agricultural Science and 
Technology) วิิทัยาศาสัตร์การอาหาร (Food Sciences) แลัะสัาขาอื�นทัี�เกี�ยวิข้องทัางด้าน
วิทิัยาศาสัตรแ์ลัะเทัคโนโลัย ี(Other areas in Sciences and Technology)

- ภาษาทัี�รับัตีพีิมพี์: ภาษาอังกฤษ
- สัืบัค้นบัทัควิามได้ทัี� 

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

วารสาร Chinese Journal 
of Social Science and Management
- วิารสัารวิิชาการของด้านมนุษยศาสัตร์แลัะสัังคมศาสัตร์ ทัี�ผู่้านการรับัรองคุณ์ภาพีโดยอยู่ใน

ฐาน TCI (Thai-Journal Citation Index) กลัุ่มทัี� 2
- ขอบัเขตการตีพีิมพี์: สัาขาทัางด้านบัริหารธุรกิจ (Business Administration) การจัดการ 

(Management Science) ศิลัปศาสัตร์ (Liberal Arts) ศึกษาศาสัตร์ 
(Education) แลัะสัาขาอื�นทัี�เกี�ยวิข้อง (Other related fields)  

- ภาษาทัี�รับัตีพีิมพี์: ภาษาจีน
- สัืบัค้นบัทัควิามได้ทัี� 

https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CJSSM/index
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สอบถามข้อม้ลิเพีิ�มเติมเกี�ยวกับวาร้สาร้วิชีาการ้ การ้ปร้ะชี่มวิชีาการ้ 
แลิะข่าวสาร้ด้้านการ้วิจัย ได้้ที�สำานักวิจัยแลิะพีัฒนา

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

การประชิุมวิชิาการขีองสถาบััน      
การประชุมวิิชาการของสัถาบััน จัดขึ�นเป็นประจำทุักป้ โดยเป็นการประชุมวิิชาการระดับั
นานาชาติ ป้ลัะ 2 ครั�ง แลัะระดับัชาติ ป้ลัะ 1 ครั�ง

- ครั�งทัี� 1 International Conference 
การประชุมวิิชาการระดับันานาชาติ ซ์ึ�งมีกำหนดจัดในช่วิงเดือนมีนาคม 

- ครั�งทัี� 2 National and International Conference
การประชุมวิิชาการระดับัชาติแลัะระดับันานาชาติ ซ์ึ�งมีกำหนด 
จัดในช่วิงเดือนกรกฎาคม

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

วารสารวิชิาการ  การประชิุมวิชิาการ
แลืะขี่าวสารด้านการวิจััย
https://www.facebook.com/PIMRandD

วารสาร Journal of ASEAN PLUS+ Studies      
- วิารสัารวิิชาการทัางด้านมนุษยศาสัตร์แลัะสัังคมศาสัตร์
- ขอบัเขตการตีพีิมพี์: สัาขาทัางด้านนโยบัายรัฐบัาลั (Government Policy) การดำเนิน

ธุรกิจ (Business Practice) การพัีฒนาวิัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซี์ยน (Cultural 
Development in the Region) แลัะสัาขาอื�นทัี�เกี�ยวิข้อง (Other 
related fields)

- ภาษาทัี�รับัตีพีิมพี์: ภาษาอังกฤษ
- สัืบัค้นบัทัควิามได้ทัี�

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/aseanplus
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•  ตรวจัสอบัวัน-เวลืา 
   แลืะวิชิาที่่�จัะสอบั

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

ใกล�ส่อบัแล�ว...
ต้องทำาอย่างไร้

•  การปฏิบััติตนในการเขี้าสอบั

คลิิปแนะนำแนวปฏิิบััติิการเข้้าสอบัสำหรับันักศึึกษา
PIM https://www.youtube.com/watch?v=7PfNgC7hIls&feature=youtu.be

1.   แต่งกายด้วิย “ชี่่ดนักศึึกษาแลุ่ะสวัมส้ทของสถาบััน”

2.   ตรวิจสัอบัเลัขทัี�นั�งสัอบัทัุกครั�งก่อนเข้าห้องสัอบั

3.   ไม่อนุญาตให้นักศกึษาสัวิมนาฬิิกาทักุชนดิระหว่ิางการสัอบั

4.    ไม่อนุญาตให้เข้าสัอบัเมื�อมาสัายเกิน 30 นาทัีนับัจากเวิลัาเริ�มสัอบั กรณ์ีเกิน 30 นาที 
ถือวั�า “หมดสิทธุิ�สอบั” ในรายวิชิานั�นๆ แลัะห้ามออกจากห้องสัอบัก่อนเวิลัา 45 นาทัี

5.  แสัดง “บััติรปัระจัำติัวันักศึึกษา” หรือ “บััติรปัระจัำติัวัปัระชี่าชี่น” หรือ “บััติร 
ที�หน�วัยงานราชี่การออกให้” หรือ “บััติรแทนเข้าห้องสอบั” ต่อกรรมการคุมสัอบั 
ทัุกครั�งก่อนเข้าห้องสัอบั

6.   ไม่อนุญาตใหน้ักศึกษาสั่งเสัียงดังหน้าห้องสัอบั

7.   เก็บักระเป๋าสััมภาระ ของมีค่าไวิ้ทัี�ใต้เก้าอี�นั�งสัอบั

1. Login เข้าสัู่ระบับั
2. คลัิกปุ่ม “ตารางเรียน/สัอบั” ทัี�เมนูด้านซ์้าย
3. คลัิกลัิงค์ทัี�เกี�ยวิข้อง เช่น ป้การศึกษาแลัะภาคการศึกษาเพีื�อตรวิจสัอบั

วิัน เวิลัา สัถานทัี� แลัะเลัขทัี�นั�งสัอบัในแต่ลัะรายวิิชาทัี�นักศึกษาลังทัะเบัียน
เรียนในภาคการศึกษานั�นๆ
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พัฤติกรรมทัี�ถื่อว่าเป็นการทัุจัริต
ในการสอบ

1. เปิดหรือใช้อุปกรณ์์เครื�องมือสัื�อสัารหรืออุปกรณ์์อิเลั็กทัรอนิกสั์ทัุกชนิดขณ์ะสัอบั
2. มีเจตนากระทัำการอื�นๆ ทัี�สั่อทัุจริต
3. นำข้อสัอบั กระดาษคำตอบัออกจากห้องสัอบั
4. ออกนอกห้องสัอบัระหวิ่างการสัอบั ยกเวิ้นกรณ์ีได้รับัอนุญาตจากกรรมการคุมสัอบั 
   เทั่านั�น
5. เข้าสัอบัแทันผูู้้อื�น หรือยอมให้ผูู้้อื�นเข้าสัอบัแทันตน
6. ทัำคำตอบัให้แก่ผูู้้สัอบัอื�น หรือยอมให้ผูู้้อื�นทัำคำตอบัแทันตน
7. ขีด เขียน บัันทัึก หรือกระทัำด้วิยประการใดๆ ทัี�ทัำให้มีข้อควิามหรือสััญลัักษณ์์บัน 
   สั่วินหนึ�งสั่วินใดของร่างกายหรือบันวิัตถุอื�นใด แลัะนำเข้าห้องสัอบั
8. สั่งหรือรับัเครื�องหมาย สััญญาณ์หรือตัวิหนังสัือหรือวิิธีการใดๆในการสัอบั

บทัลงโทัษการทัุจัริต
ในการสอบ

1. ให้ F ในรายวิิชาทัี�ทัุจริต
2. ภาคทััณ์ฑิ์
3. ตัดสัิทัธิ�การได้รับัทัุนการศึกษา

เหตุสุดัวิสัยทัี�เกิดัขึ�นกับ 
“นักศึึกษา”

ควิามเจ็บัป่วิย หรือการประสับัอุบััติเหตุทัี�ต้องเข้ารับั
การรักษา 
ทัั�งนี�ต้องมี หลัักฐานหรือเอกสัารประกอบัจาก 
“โรงพัยาบาล” เทั่านั�น

เหตุสุดัวิสัยทัี�เกิดัจัาก
ปัจัจััยภายนอกแล้ว

“ส่่งผลต่อนักศึึกษา”

เหตุฉีุกเฉีินอันเกิดแก่บัิดา-มารดา
ภัยธรรมชาติ หรือโรคระบัาด แลั้วิทัำให้ไม่สัามารถ
เข้าสัอบัได้
โดยติ้องมีเอกสารหรือหลุ่ักฐานปัระกอบั

•  ขี้อห้ามในการสอบั

• การขีออนุญาตสอบัย้อนหลืัง
กรณี์เกิดเหตุสัุดวิิสััยทัี�ทัำให้นักศึกษาไม่สัามารถมาสัอบัได้ นักศึกษามีสัิทัธิ�ในการขอ

อนุญาตสัอบัย้อนหลััง โดยยื�นแบับัคำร้องออนไลุ่น์ / คำร้องขออน่ญาติขอสอบัย้อนหลุ่ัง 
พีร้อมแนบัเอกสารปัระกอบัการพีิจัารณ์า ภิายใน 2 วััน นับัติั�งแติ�วัันที�ขาดสอบั

โดยเหตุสัุดวิิสััยทัี�เข้าค่ายในการพีิจารณ์าขอสัอบัย้อนหลััง คือ

สอบถามข้อม้ลิเกี�ยวกับการ้สอบของสถาบันได้้ที� 

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

ทัั�งนี�นักศึกษาทัี�อ้างวิ่า

จัำวััน-เวัลุ่าสอบัผู้ิด ติื�นสาย หา

ห้องสอบัไม�เจัอ ฝึนติก รถติิด

รอลุ่ิฟท์ ยานพีาหนะมีปััญหา

จะไม่ถือเป็นสัาเหตุในการ

ขอสัอบัย้อนหลัังได้
“ “
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นกัศึกษาสัามารถตรวิจสัอบัผู้ลัการเรียนของตนเองทัี�ผู้า่นมาแลัะผู้ลัการเรียนในภาคการศึกษา
ปจัจุบันั ภายหลังัการประกาศผู้ลัการศกึษาตามปฏิิทิันการศกึษากำหนดไดท้ัาง PIM Application 
แลุ่ะ/หรือ PIM CONNECT (PIM LINE Official) โดยเลัือกเมนู REG (ระบับับัริการการศึกษา) 
เพีื�อเข้าระบับับัริการการศึกษา (http://reg.pim.ac.th) แลัะมีขั�นตอนดังนี�

1. ทัำการ Login เข้าสัู่ระบับั
2. คลัิกปุ่ม “ผู้ลัการศึกษา” ทัี�เมนูด้านซ์้าย ระบับัจะแสัดงผู้ลัการเรียนของนักศึกษาทัั�งหมดแยก

ตามภาคการศึกษา 

สอบถามข้อม้ลิเกี�ยวกับการ้ตร้วจสอบผ่ลิการ้เร้ียนได้้ที�

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

เกรดออกแล�ว

**หากนักศึึกษาไม่ที่ำาการประเมินอาจัารย์ผ้้สอน
หรือประเมินไม่ครบัทีุ่กที่่านในรายวิชิาใด

จัะที่ำาให้นักศึึกษาไม่สามารถตรวจัสอบัผลืการเร่ยนในรายวิชิานั�นๆ ได้**
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มีปั่ีญหา..
ปร้ึกษาใคืร้ด้ี
เพีื�อให้นักศึกษาแลัะผูู้้ปกครองเกิดควิามอุ่นใจระหวิ่างทัี�

นักศึกษาเรียนทัี�สัถาบััน สัถาบัันได้จัดสัรรบัุคคลัหรือหน่วิยงานใน
การเข้าไปรับัฟััง ดูแลัแลัะให้ควิามช่วิยเหลัือนักศึกษา ดังต่อไปนี�

   • อาจัารย์ที่่�ปรึกษา
นักศึกษา PIM ทัุกคน จะมี “อาจัารย์ที�ปัรึกษา” เปั็นผู้้้ให้คำ

ปัรึกษา ด้แลุ่ แลุ่ะแนะนำแผู้นการเรียนติลุ่อดระยะเวัลุ่าที�
นักศึึกษาเรียนที�สถาบััน นักศึกษาสัามารถตรวิจสัอบัชื�ออาจารย์ทัี�
ปรึกษาได้ทัี� PIM Application (เมนูข้อมูลันักศึกษา) 

นกัศกึษาสัามารถสับืัคน้วินัแลัะเวิลัาทัี�อาจารยท์ัี�ปรกึษา รวิมถงึ
อาจารย์ผูู้้สัอนสัะดวิกให้เข้าพีบัเพีื�อขอคำปรึกษาต่างๆ ได้จาก PIM 
Application เเลัะ/หรอื PIM CONNECT (PIM LINE Official) โดย
เลัือกเมนู REG (ระบับับัริการการศึกษา) เพีื�อ Login เข้าระบับั 
บัริการการศึกษา (http://reg.pim.ac.th) แลัะสัืบัค้นวิันเวิลัาทัี�
อาจารย์แต่ลัะทั่านสัะดวิกให้เข้าพีบัจากเมนู “ค้นหาติารางสอน” 
โดยนกัศกึษาจะตอ้งตดิตอ่ทัี�แผู้นกตอ้นรบััหนา้หอ้งพีกัอาจารยเ์พีื�อ
เข้าพีบัตามวิันแลัะเวิลัาทัี�อาจารย์แจ้งไวิ้ในระบับับัริการการศึกษา
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   • Friends Care PIM
Friends Care PIM เป็นหน่วิยงานภายใต้การดูแลัของสัำนักกิจการนักศึกษา ที�ให้

บัริการการปัรึกษาเชี่ิงจิัติวัิทยา เพีื�อด้แลุ่จัิติใจัแลุ่ะส่ขภิาพีจัิติของนักศึึกษา โดยนัก
จติวิทิัยาจะทัำหนา้ทัี�รบััฟังัทักุเรื�องราวิทัี�นกัศกึษาไมส่ับัายใจ กงัวิลัใจ โดยไมต่ดัสันิถกูผู้ดิ 
แลัะจะช่วิยให้นกัศึกษาตระหนักแลัะเข้าใจตนเอง ตลัอดจนรับัรูส้ัถานการณ์ท์ัี�กำลังัเผู้ชิญ
อยู่ชัดเจนยิ�งขึ�น แลัะสั่งเสัริมให้นักศึกษาได้รับัรู้ศักยภาพีแลัะคุณ์ค่าในตนเอง เพีื�อนำไป
สัู่แนวิทัางการจัดการปัญหาต่างๆ ด้วิยตนเองได้อย่างมีประสัิทัธิภาพี

กรณ์ีมีต้องการ พีูดคุยหรือปรึกษากับันักจิตวิิทัยาการปรึกษา กรุณ์าติดต่อ 
 งาน Friends Care PIM สัำนักกิจการนักศึกษา

งาน Friends Care PIM
0 2855 1623-4
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• ลืงที่ะเบั่ยนเร่ยน

อย่่าลืมี!!
ศึึกษาปฏิิทัินการศึึกษา

และเข้าพับอาจัารย์ทัี�ปรึกษาก่อนลงทัะเบียนทัุกค์รั�ง

เข�าภาคเรย่่นใหม่ี..
ต้องทำาอย่างไร้

ในภาคการศกึษาแรกของนกัศกึษา สัถาบันัจะลังทัะเบัยีนเรยีนใหน้กัศกึษาใหมโ่ดยอตัโนมตัทิักุคน ดงันั�นเมื�อเขา้
ส้�ภิาคการศึึกษาถัดไปั นักศึึกษาจัะติ้องลุ่งทะเบัียนเรียนด้วัยตินเอง ทัั�งนี�นักศึกษาสัามารถลังทัะเบัียนออนไลัน์ผู้่าน 
PIM Application เเลัะ/หรือ PIM CONNECT (PIM LINE Official) โดยเลัือกเมนู REG (ระบับับัริการการศึกษา)  
เพีื�อเข้าระบับับัริการการศึกษา (http://reg.pim.ac.th) ตามกำหนดเวิลัาในปฏิิทัินการศึกษา 

กร้ณ์ีมีข้อสงสัยเกี�ยวกับ “การ้ลิงทะเบียนเร้ียน การ้ลิงทะเบียนลิ่าชี้า 
การ้ลิงทะเบียนเพีื�อแก้ไขผ่ลิการ้เร้ียน การ้เพีิ�ม-ถอนร้ายวิชีา” 
กร้่ณ์าติด้ต่องานทะเบียนแลิะปร้ะมวลิผ่ลิ สำานักส่งเสร้ิมวิชีาการ้
งานทะเบียนแลิะปร้ะมวลิผ่ลิ 0 2855 0386 ห่ร้ือ 0 2855 0973

หมายเหตุ : 
- นักศึกษาต้องตรวิจสัอบัผู้ลัการลังทัะเบัียนวิ่า “รายวัิชี่าแลุ่ะกลุ่่�มถ้กติ้องหรือไม�” ก่อนยืนยันการลังทัะเบัียน
- นักศึกษาควิรศึึกษาปัฏิิทินการศึึกษาท่กครั�ง เพีื�อ ลังทัะเบัียน เพีิ�ม-ถอน รายวิิชา ให้ตรงตามกำหนดเวิลัา แลัะต้อง

ลังทัะเบัียนเรียนทัุกภาคการศึกษา หากไม�ลุ่งทะเบัียนติ้องลุ่าพีักการศึึกษา / รักษาสถานภิาพีการเปั็นนักศึึกษา
- ศึกษาขั�นตอนการลังทัะเบัียนเรียน : https://fb.watch/ajxA0wayD5

3-42



• การชิำาระค่าเลื่าเร่ยนแลืะค่าธรรมเน่ยมต่างๆ

ศึึกษาขี้อม้ลืเก่�ยวกับัการชิำาระเงินค่าเลื่าเร่ยนแลืะค่าธรรมเน่ยมได้ที่่�
https://af.pim.ac.th/wp/

นักศึกษาสัามารถชำระค่าเลั่าเรียนแลัะค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้หลัายช่องทัาง ดังนี�

กร้ณ์ีมีข้อสงสัยเกี�ยวกับ “การ้ชีำาร้ะคื่าเลิ่าเร้ียน การ้ชีำาร้ะ
คื่าธร้ร้มเนียมต่างๆ การ้ตัด้ยอด้คืงคื้างชีำาร้ะ”
กร้่ณ์าติด้ต่อ งานการ้เงิน สำานักบัญชีีแลิะการ้เงิน

งานการ้เงิน : PIM
0 2855 0932-33, 0 2855 0248-49
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ที่นุการศึกึษา 
สัถาบัันการจัดการปัญญาภิวัิฒน์ส่ังเสัริม สันับัสันุน แลัะให้โอกาสัทัางการศึกษาแก่บัุคคลั

ภายนอก, บัคุลัากรในเครอื แลัะบัคุลัากรของสัถาบััน เพีื�อศกึษาตอ่ในระดับับัณั์ฑิติศึกษา โดยแบัง่
ประเภทัทัุนการศึกษา ประจำป้การศึกษา 2565 ดังนี�

งานท่นการ้ศึึกษา 
0 2855 0216, 0 2855 1032, 0 2855 1310

1. ทีุ่นการศึึกษาขีองบัุคลืากรในเครือบัริษัที่ ซ่พี่ ออลืลื์ จัำากัด (มหาชิน) 
เป็นทุันการศึกษาทีั�บัริษัทัในเครือซี์พีี ออลัล์ั มอบั ให้แก่บัุคลัากรของตนเอง เพีื�อส่ังเสัริมการศึกษา 
ให้กับับัุคลัากรทัี�ต้องการศึกษาต่อ 

2. ทีุ่นการศึึกษาขีองบัุคลืากรสถาบัันการจััดการปัญญาภิิวัฒน์
เป็นทัุนการศึกษาทีั�สัถาบัันการจัดการปัญญาภิวิัฒน์ มอบัให้แก่บัุคลัากรของตนเอง เพีื�อสั่งเสัริม 
การศึกษาให้กับับัุคลัากรทัี�ต้องการศึกษาต่อ 

3. ทีุ่นการศึึกษาจัากบัุคคลืภิายนอก/สถานประกอบัการภิายนอก
เป็นเงินทัุนสันับัสันุนเพีื�อสั่งเสัริมการศึกษาจากผูู้้มีจิตศรัทัธา หน่วิยงานการศึกษา สัถานประกอบัการ
ภายนอกทัั�งในประเทัศแลัะต่างประเทัศ

ซ์ึ�งทัุนการศึกษาดังกลั่าวิ เป็นทุันการศึกษาแลัะวิิจัยสัำหรับัค่าเลั่าเรียนตลัอดหลัักสัูตร ไม่รวิมค่าศึกษาดูงาน 
ต่างประเทัศ ค่าเรียนวิิชาปรับัพีื�นฐาน แลัะค่าใช้จ่ายอื�นๆ 

กรณ์ีนักศึกษาเข้าใหม่ทัี�ได้รับัการสันับัสันุนทัุนการศึกษาข้างต้นนั�น เพีื�อเป็นการรักษาสิัทัธิ�การรับัทัุนการศึกษา 
ก่อนเข้าศึกษา นักศึกษาต้องชำระเงินค่าเลั่าเรียนของภาคการศึกษาพีิเศษ หรือภาคการศึกษาทัี� 1 ป้การศึกษา 2565 
ตามประเภทัทัุนการศึกษาทัี�ได้รับัให้ครบัถ้วิน

สัอบัถามข้อมูลัเกี�ยวิกับัทัุนการศึกษา : ติดต่องานทัุนการศึกษา สัำนักกิจการนักศึกษา
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ขีั�นตอนแลืะการดำาเนินการ ระดับับััณฑิิตศึึกษา
     นักศึกษาสัามารถดาวิน์โหลัดขั�นตอนการทัำดุษฎีนิพีนธ์ วิิทัยานิพีนธ์ แลัะการค้นควิ้า
อิสัระได้ทัี� https://aa.pim.ac.th/wp/process-grd

ขั�นตอนการทัําดุษฎีนิพีนธ์ วิิทัยานิพีนธ์ แลัะการศึกษาค้นควิ้าอิสัระ

เกณ์ฑิ์การเผู้ยแพีร่ดุษฎีนิพีนธ์ วิิิ ทัยานิิพีนธ์

ขั�นตอนหลัังสัอบัผู้่านป้องกันดุษฎีนิพีนธ์/วิิทัยานิพีนธ์ แลัะการศึกษาค้นควิ้าอิสัระ

แนวิทัางการดําเนินการ Pre-clinic วิิทัยานิพีนธ์ แลัะการศึกษาค้นควิ้าอิสัระ

สอบถามข้อม้ลิเกี�ยวกับการ้ทำาด้่ษฎีีนิพีนธ์ วิทยานิพีนธ์ 
แลิะการ้คื้นคืว้าอิสร้ะได้้ที�  

งานบัณ์ฑิิตศึึกษา : PIM 
0 2855 1139 
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*สำาคัญ* 
นกัศึกษาต้องเสันอโครงร่างวิทิัยานิพีนธ์เพีื�อเข้าพิีจารณ์า

ของรบััรองจริยธรรมการวิจัิยในมนษุยก์อ่นการเกบ็ัข้อมูลัวิจิยั
ลุ่�วังหน้าปัระมาณ์ 30 วััน (กรณ์ีโครงร�างการวัิจััยเปั็นการ
พีจิัารณ์าทบัทวันแบับัเติม็ขั�นติอน (Full Board Review) 
การพีิจัารณ์าอาจัใชี่้เวัลุ่าปัระมาณ์ 30 วััน นักศึึกษาติ้อง
เผู้ื�อเวัลุ่าการยื�นพีิจัารณ์าลุ่�วังหน้า)

ขีอบัขี่ายงานวิจััยที่่�เก่�ยวขี้องกับัมนุษย์ / ใชิ้ขี้อม้ลืมนุษย์ อาที่ิ...
 • การศึกษา กระบัวินการเรียนการสัอน ประเมินผู้ลั
 • เฝั่้าสัังเกต จดบัันทัึกพีฤติกรรมของประชากรในชุมชน สัังคม
 • ภาษา คติชน วิัฒนธรรม ศิลัปะ
 • สััมภาษณ์์เชิงลัึก/สันทันากลัุ่ม
 • การทัดสัอบัรสัชาติ/คุณ์ภาพีอาหาร ควิามพีึงพีอใจของผูู้้บัริโภค
 • พีัฒนา Application/การเรียนการสัอนภาษามีเสัียงพีูดประกอบั
 • งานวิิจัยสัร้างสัรรค์/ออกแบับัเก็บัข้อมูลัเกี�ยวิกับัรสันิยม ทััศนคติควิามพีึงพีอใจ
 • ชุมชน สัังคม สัำรวิจข้อเทั็จจริง ควิามเห็นประชากร
 • แลัะอื�นๆทัี�เกี�ยวิข้องกับัมนุษย์...
 
การพีิจารณ์าแบั่งออกเป็น 3 ประเภทั ได้แก่ การพีิจารณ์าทับัทัวินแบับักรณ์ียกเวิ้น (Exemption Review) การพีิจารณ์า

ทับัทัวินแบับัลัดขั�นตอน (Expedited Review) แลัะการพีจิารณ์าทับัทัวินแบับัเตม็ขั�นตอนหรอืแบับัคณ์ะกรรมการครบัองคป์ระชมุ 
(Full Board Review) ดังรายลัะเอียดต่อไปนี�

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

ใช้ร้ะยะเวลาในการพิิจารณา 7 วนัทำาการ (นบัจากหลงัจากได้ร้บัข้อ้ม่ลูจากผูู้ว้ิจยัครบถ้ว้น)

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

ใช้ร้ะยะเวลาในการพิิจารณา 15 วนัทำาการ (นบัจากหลงัจากได้ร้บัข้อ้ม่ลูจากผูู้ว้ิจยัครบถ้ว้น)

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

ใช้ร้ะยะเวลา 15 วนัทำาการ (นบัจากหลงัการประช้มุ่คณะกรรม่การแบบ Full board)

หมายเหติ่ :
1. นกัศกึษาระดบัับัณั์ฑิติศกึษาสัามารถดาวินโ์หลัดแบับัฟัอรม์ทัี�ใชเ้สันอพีจิารณ์า 3 ภาษา (ไทัย/

องักฤษ/จีน) ได้ทัี� rec.pim.ac.th แลัะเข้าไปทัี� https://rec.pim.ac.th/wp/download-form 
2. สัำหรับัการสั่งเอกสัารพีิจารณ์าจริยธรรมการวิิจัยในมนุษย์ได้ทัี� ตัวิแทันหลัักสัูตรหรือคณ์ะ

กรรมการจริยธรรมการวิิจัยในมนุษย์ หรืออีเมลั์ rec@pim.ac.th

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

การขีอรับัการพีิจัารณาที่บัที่วนขี้อเสนอโครงการร่างวิที่ยานิพีนธ์
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การลืาพีักการศึึกษา แลืะการรักษาสถานภิาพีนักศึึกษา

การลืาพีัก
การศึึกษา

• หากนักศึึกษามีเหติ่จัำเปั็นที�ทำให้ไม�สามารถลุ่งทะเบัียนในภิาคการศึึกษานั�นๆ ได้ 
นักศึึกษาจัะติ้องยื�นคำร้องขอลุ่าพีักการศึึกษา

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

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

การรักษา
สถานภิาพี
นักศึึกษา

• กรณ์ีทัี�นักศึกษาลังทัะเบัียนเรียนครบัตามหลัักสัูตรแลั้วิ แต่ยังไม่สัำเร็จการศึกษา  
(แลัะมิได้ลังทัะเบัียนในรายวิิชาใด ๆ) นักศึกษาจะต้องยื�นคำร้องเพีื�อขอรักษา
สัถานภาพี ในทัุกภาคการศึกษาจนกวิ่าจะสัำเร็จการศึกษา

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

• Friends Care PIM
ให้บัริการการปรึกษาเชิงจิตวิิทัยา เพีื�อดูแลัจิตใจแลัะสัุขภาพีจิตของนักศึกษา
สัามารถนดัหมายลัว่ิงหนา้เพีื�อขอรบัับัรกิารปรกึษาเปน็การสัว่ินตวัิทัี�หอ้ง Friends Care 

PIM (ห้อง 1-0107) ชั�น 1 อาคาร 1 หรืออาคารอำนวิยการ หรือทัางโทัรศัพีทั์ เปิดบัริการ
ในวิันจันทัร์-ศุกร์ เวิลัา 08.00 – 17.00 น.

• ห้องพียาบัาลื
ให้บัริการปฐมพียาบัาลัเบัื�องต้นแก่นักศึกษา โดยพียาบัาลัวิิชาชีพี 
เข้ารับัการปฐมพียาบัาลัเบืั�องต้น ได้ทัี�ชั�น 2 อาคาร 3 หรืออาคารอเนกประสังค์ 

เปิดบัริการทัุกวิัน เวิลัา 08.30 – 17.30 น. (หยุดวิันนักขัตฤกษ์) 

• ด้แลืสุขีภิาพีจัากแพีที่ย์ผ้้ชิ่�ยวชิาญ
  ผ่าน Good Doctor Application

“Good Doctor” Application สัำหรับัให้บัริการดูแลัสัุขภาพีโดยแพีทัย์ผูู้้เชี�ยวิชาญ
นกัศกึษาสัามารถดาวิน์โหลัดเพืี�อพีดูคยุ เลัา่อาการเบัื�องตน้ โดยแพีทัย์จะประเมินอาการ

แลัะออกใบัสัั�งยาออนไลัน์ให้กับัร้านยา eXta แลัะเมื�อชำระค่าบัริการผู้่าน True Money 
Wallet แลั้วิทัางร้านยา eXta จะจ่ายยาตามใบัสัั�งยาทัี�แพีทัย์ระบัุแลัะจัดสั่งตามทีั�อยู่ทีั�
นักศึกษาแจ้งไวิ้ภายใน 1 ชั�วิโมง (กรณ์ีทัี�อยู่ในการจัดสั่งอยู่ภายในระยะ 5-10 กม. จาก 
ร้านยา eXta)

โซนปากเกร้็ด้ ทั�งห่มด้ 4 สาขา

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

• บัริการย้ายสิที่ธิบััตรที่อง
ให้บัริการย้ายสิัทัธิ�บััตรทัอง สัำหรับันักศึกษาทัี�มีภูมิลัำเนาอยู่

ต่างจังหวัิด เพีื�ออำนวิยควิามสัะดวิกแก่นักศึกษาทัี�ต้องการเข้ารับั
บัรกิารทัี�สัถานพียาบัาลัใกลัส้ัถาบันั นอกจากนี�นกัศกึษายงัสัามารถ
ตรวิจสัอบัแลัะดำเนินการเกี�ยวิกับัสัิทัธิบััตร เช่น ย้ายหน่วิยบัริการ
ผู้า่น สัปสัช Application หรือเพีิ�มเพีื�อนไลัน์ สัปสัช. (@nhso) โดย
สัามารถเปลัี�ยนหน่วิยบัริการได้ไม่เกิน 4 ครั�งต่อป้

ทัั�งนี�นกัศกึษาสัามารถยา้ยสัทิัธบิัตัรทัองมายงั มติิรไมติรคีลุ่นิิค
เวัชี่กรรม ซ์ึ�งเป็นสัถานพียาบัาลัทัี�สัถาบัันมีควิามร่วิมมือให้บัริการ
แก่นักศึกษาแลัะให้บัริการในพีื�นทัี�ใกลั้กับั PIM แจ้งวิัฒนะ
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งานสวัสด้ิการ้นักศึึกษา
0 2855 0223, 0 2855 0906, 0 2855 1037

งาน Friends Care PIM
0 2855 1623 - 4

• ประกันอุบััติเหตุ
1. คุ้มครองกรณ์ีเสัียชีวิิต สัูญเสัียอวิัยวิะ ทัุพีพีลัภาพีจากอุบััติเหตุ วิงเงิน

คุ้มครอง 200,000 บัาทั
2. ค่ารักษาพียาบัาลักรณ์ีเกิดอุบััติเหตุ เบัิกตามจริงสัูงสัุดไม่เกิน 15,000 

บัาทั/ครั�ง ทัั�งนี�นักศึกษาจะต้องสัำรองจ่ายค่ารักษาพียาบัาลัไปก่อนแลัะนำ
เอกสัารมาติดต่อทัี�สัำนักกิจการนักศึกษา ชั�น 7 อาคาร 4 หรืออาคาร CP ALL 
Academy ประกอบัด้วิย

·  ใบัเสัร็จรับัเงิน
·  ใบัรับัรองแพีทัย์
·  สัำเนาบััตรประชาชน
·  สัำเนาบััตรนักศึกษา
·  สัำเนาหน้าบััญชีธนาคาร
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ระบับัต่างๆ ที่่�เก่�ยวขี้องกับันักศึึกษา   
•  ระบับับัริการการศึึกษา (www.reg.pim.ac.th)

กรณ์ีทีั�นักศึกษาต้องการตรวิจสัอบัหรือดำเนินการข้อมูลัต่างๆ อาทิ การลุ่งทะเบัียน
เรียน ติรวัจัสอบัติารางเรียน/ติารางสอบั รายงานผู้ลุ่การศึึกษา ปัระเมินอาจัารย์ผู้้้สอน 
ปัระเมินอาจัารย์ที�ปัรึกษา ติรวัจัสอบัการจับัการศึึกษา รวิมไปถึงการ Update ข้อมูลั
ของนกัศกึษา เปน็ตน้ นกัศกึษาสัามารถดำเนนิการผู้า่น PIM Application เเลัะ/หรอื PIM 
CONNECT (PIM LINE Official)โดยเลัอืกเมน ูREG (ระบับับัรกิารการศกึษา) เพีื�อเขา้ระบับั
บัริการการศึกษา (http://reg.pim.ac.th) แลัะ Log In เข้าระบับัด้วิย Username แลัะ 
Password ทัี�เป็น Single Sign-On ของนักศึกษา 
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(https://intranet.pim.ac.th/internalservices/student_request.php/th/request_form)

นักศึกษาสัามารถยื�น “แบับัคำร้องออนไลุ่น์” ในระบับั Internal Services เพีื�อขอเอกสาร
ทางการศึึกษา ขอเพีิ�ม-ถอนวัิชี่าเรียน ขอเพีิ�มรายวัิชี่า (กรณ์ีลุ่งซี�ำ) ขอเปัลุ่ี�ยนกลุ่่�มเรียน ขอลุ่า
พีกัการศึกึษา/รักษาสถานภิาพีนักศึกึษา หรือแมแ้ติ�กรณ์สีงสยัแลุ่ะปัระสงค์ติรวัจัสอบัผู้ลุ่การเรียน 
เป็นต้น ทัั�งนี�นักศึกษาสัามารถดำเนินการผู้่าน PIM Application เเลัะ/หรือ PIM CONNECT (PIM 
LINE Official) โดยเลัือกเมนูแบับัคำร้องออนไลัน์ เพีื�อเข้าดำเนินการต่างๆ

• แบับัคำาร้องออนไลืน์
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ชลิล์ ช๊อปี
ก๊อปปี� ร้ีแลิคืซ์

   • ชั�น 3 อาคาร 1 หรืออาคารอำนวิยการ

   • ชั�น 3 อาคาร 2 หรืออาคาร Convention Hall

   • ด้านข้างอาคาร 1 หรืออาคารอำนวิยการ

สนามกฬ่า

หอ้งลืะหมาด

ห้องพีักผู้�อนนักศึึกษาระดับับััณ์ฑิิติศึึกษา 

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

หอ้งสมุด

หอ้งบัณัฑิติศึกึษา 

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

เปิดให้บัริการทัุกวิัน หยุดวิันนักขัตฤกษ์
วิันจันทัร์-ศุกร์ เวิลัา 08.30 – 18.30 น.
วิันเสัาร์-อาทัิตย์ เวิลัา 09.00 – 18.00 น.
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   • ด้านหน้าอาคาร 2 หรืออาคาร Convention Hall 
     (ลัานหูกระจง)

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

   • ชั�น 1 อาคาร 2 หรืออาคาร Convention Hall 
     (โถงกิจกรรม)

บัริการถ�ายเอกสาร พีิมพี์งาน-เข้าเลุ่�ม
แลุ่ะจัำหน�ายอ่ปักรณ์์เครื�องเขียนติ�างๆ

ชั�น G อาคาร 4 หรือ CP ALL Academy 
ให้บัริการวิันจันทัร์-ศุกร์ เวิลัา 07.00 – 17.00 น.
วิันเสัาร์-อาทัิตย์ เวิลัา 07.00 – 16.00 น.

รา้นถา่ยเอกสาร

ลืานกิจักรรม
(ลืานห้กระจัง, ลืาน West Court แลืะโถงกิจักรรม)

จัำหน�ายสินค้าทั�วัไปั

ชั�น 1 อาคาร 2 หรืออาคาร Convention Hall
ให้บัริการวิันจันทัร์-ศุกร์ เวิลัา 08.00 – 17.00 น.

จัำหน�ายสินค้าทั�วัไปั
เครื�องหมายนักศึึกษาแลุ่ะของที�ระลุ่ึกสถาบััน

ชั�น 1 อาคาร 2 หรืออาคาร Convention Hall
ให้บัริการวิันจันทัร์-ศุกร์ เวิลัา 08.00 – 16.30 น.

PIM SMART SHOP

PIM SOURVENIR
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จำหน่ายสัินค้าแบัรนด์ชั�นนำ กลัุ่มเครื�องใช้ไฟัฟั้า ไอทัี แกดเจ็ต 
เครื�องสัำอางค์แลัะสัินค้าควิามงามสัินค้าทัั�วิไป

   • ด้านหลััง PIM (ในซ์อยแจ้งวิัฒนะ - ปากเกร็ด 28)
     ใกลั้กับัอาคาร The Park (อาคารจอดรถ) 
     เปิดให้บัริการ 8.00-17.00 น.

     • บัริเวิณ์ชั�น 1 อาคารปํญญธารา 1
       เปิดให้บัริการวิันจันทัร์-ศุกร์ เวิลัา 07.00 – 19.00 น. 
       หยุดวิันเสัาร์-อาทัิตย์แลัะวิันนักขัตฤกษ์

SHOP AT 24

Bellinee’s Bake&Brew

ภิายใน PIM

   • ชั�น L อาคาร 4 หรือ CP ALL Academy
     ให้บัริการวิันจันทัร์-เสัาร์ เวิลัา 07.00 – 18.00 น.
     หยุดให้บัริการในวิันอาทัิตย์แลัะวิันหยุดนักขัตฤกษ์

   • ชั�น 8 อาคาร 4 หรือ CP ALL Academy
     ให้บัริการวิันจันทัร์-เสัาร์ เวิลัา 06.30 – 18.00 น.
     หยุดให้บัริการในวิันอาทัิตย์แลัะวิันหยุดนักขัตฤกษ์

โดยรอบั PIM 

   • ด้านหน้า PIM ริมถนนแจ้งวิัฒนะ ให้บัริการ 24 ชั�วิโมง

   • ชั�น G อาคาร The TARA ให้บัริการวิันจันทัร์-ศุกร์ 
     เวิลัา 06.00 – 20.00 น. แลัะวิันหยุดนักขัตฤกษ์

   • บัริเวิณ์ร้าน Chef’s Kitchen ริมถนนแจ้งวิัฒนะ
     ซ์อยแจ้งวิัฒนะ - ปากเกร็ด 28 เปิดให้บัริการ 24 ชั�วิโมง

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

7-ELEVEn

3-54



   • ด้านหน้าอาคาร 1 หรือ อาคารอำนวิยการ
     บัริเวิณ์ลัานหูกระจง
     เปิดให้บัริการทัุกวิัน เวิลัา 06.00 – 18.00 น. 
     หยุดวิันนักขัตฤกษ์

รา้นกาแฟมวลืชิน

ภิัติติาคารหร้ บันถนนแจั้งวััฒนะ
ให้บัริการอาหาร รับัจััดเลุ่ี�ยง แลุ่ะบัริการอาหารกลุ่�อง

   • ริมถนนแจ้งวิัฒนะ ซ์อยแจ้งวิัฒนะ - ปากเกร็ด 28 
     ให้บัริการวิันจันทัร์-เสัาร์ เวิลัา 10.00 – 20.00 น.
     (Last order: 19.00) แลัะหยุดวิันอาทัิตย์

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

• บัริการ Delivery ผู้่าน Lineman แลัะ Robinhood

• บัริการจัดเลัี�ยง

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

Chef’s KITCHEN

ศึ้นย์อาหารที�มีควัามหลุ่ากหลุ่าย ในราคาที�ค่ณ์จัับัติ้องได้

   • ชั�น 3 อาคาร 4 หรือ CP ALL Academy
     เปิดให้บัริการทัุกวิันเวิลัา 07.00 – 17.00 น.
     หยุดวิันนักขัตฤกษ์

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

Food World
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นักศึึกษาชี่ำระค�าอาหารแลุ่ะเครื�องดื�มติ�างๆ 
ใน Food World ผู้�าน Application true money

PIM FOOD ACADEMY

สถาบัันสอนทำอาหาร
ภิายใติ้สถาบัันการจััดการปััญญาภิิวััฒน์ (PIM)
อาคาร Food Technology ชั�น 2-4
286 หมู่ทัี� 2 ถ.แจ้งวิัฒนะ ต.บัางตลัาด อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทับัุรี 11120
(ด้านหน้าซ์อยแจ้งวิัฒนะ-ปากเกร็ด 28 ก่อนถึงเซ์นทัรัลั
แจ้งวิัฒนะ)

ติดต่อสัอบัถาม
Facebook : PIMFoodAcademy
Line : @PIMFoodAcademy
website : www.pimfoodacademy.com
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ชิ่องที่างสื�อสาร .. บัริการนักศึึกษา

หน่วย่งาน การบัริการแก่นักศึึกษา การติดต่อ

สำานักกิจัการนักศึึกษา 1. สัวิัสัดิการต่างๆ ของนักศึกษา
   - การย้ายสัิทัธิ�บััตรทัอง
   - การเบัิกประกันอุบััติเหตุ
   - การติดต่อเรื�องพียาบัาลั
   - การดูแลัให้คำปรกึษาโดยนกัจติวิทิัยา  
     (Friends Care PIM)
2. เอกสัารใบัรับัรองควิามประพีฤติ
3. กิจกรรมนักศึกษา / ชมรม / สัโมสัร
   นักศึกษา / กิจกรรมอาสัา CSR
4. ยืม-คืนอุปกรณ์์กีฬา
5. ตรวิจสัอบัข้อมูลัทัุน สััญญาการรับัทัุน
   การศึกษา

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

Facebookpage : 
สัำนักกิจการนักศึกษา
(สัถาบัันการจัดการปัญญาภิวิัฒน์)

Contact :

สำานักส่งเสริมวิชิาการ 1. บััตรประจำตัวินักศึกษา
2. ตรวิจสัอบัวิุฒิการศึกษา
3. ปรับัแลัะติดตามสัถานภาพีนักศึกษา
4. เทัียบัโอนวิุฒิการศึกษาแลัะ
   ผู้ลัการเรียน
5. ลังทัะเบัียนเรียน แลัะเพีิ�ม-ถอน
รายวิิชา
6. ประกาศผู้ลัการศึกษา
7. กรณ์ีสังสััยแลัะประสังค์ตรวิจสัอบั
   ผู้ลัการเรียน
8. จัดสัอบัแลัะปฏิิทัินการศึกษา
9. ตรวิจสัอบัจบัแลัะยื�นขอสัำเร็จ
   การศึกษา

10. เอกสัารหลัักฐานทัางการศึกษา
11. ตรวิจรูปแบับัการพีิมพี์ ดุษฎีนิพีนธ์ 
     วิิทัยานิพีนธ์ แลัะการค้นควิ้าอิสัระ

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

Facebookpage : 
สัำนักสั่งเสัริมวิิชาการ 
สัถาบัันการจัดการปัญญาภิวิัฒน์

Contact :
 

สำานักบััญชิ่แลืะ
การเงิน

1. การชำระค่าเลั่าเรียน แลัะ
   ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ
2. ตรวิจสัอบัข้อมูลัการเงินนักศึกษา

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

Contact :
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หน่วย่งาน การบัริการแก่นักศึึกษา การติดต่อ

สำานักเที่คโนโลืย่
สารสนเที่ศึ

1. บัริการการใช้งานระบับัสัารสันเทัศ 
    ต่างๆ ของสัถาบััน
2. การจัดการเกี�ยวิกับัผูู้้ใช้งานแลัะการ
    เข้าสัู่ระบับัทัี�ผู้ิดปกติ
3. ให้บัริการระบับัการเรียนการสัอน
   ออนไลัน์ e-Learning

ชั�น 12 อาคาร 4 หรือ อาคาร CP ALL 
Academy

Contact :

สำานักวิจััยแลืะพีัฒนา 1. การประเมินผู้ลัต่างๆ ทัี�เกี�ยวิข้องกับั
   การจัดการเรียนการสัอน การดูแลั
   นักศึกษา แลัะการดำเนินงาน
   ของสัถาบััน
2. การตีพีิมพี์บัทัควิามวิิจัย 
   หรือบัทัควิามวิิชาการ 
   ลังในวิารสัารวิิชาการของสัถาบััน
3. ข่าวิสัารงานวิิชาการแลัะงานวิิจัย

ชั�น 2 อาคาร 3 หรือ อาคารเอนกประสังค์

Contact : 

ห้องสมุด
PIM แจั้งวัฒนะ

แลืะ
PIM-EEC

1. บัริการทัรัพียากรสัารสันเทัศ
2. บัริการทัรัพียากรสัารสันเทัศ
   อิเลั็กทัรอนิกสั์ 
3. บัริการแนะนำการใช้ห้องสัมุดแลัะ
   อบัรมฐานข้อมูลัออนไลัน์
4. บัริการสัารสันเทัศเพีื�อการอ้างอิง
   แลัะวิิจัย 
5. บัริการพีื�นทัี�แลัะกิจกรรมการเรียนรู้ 
6. บัริการอุปกรณ์์สันับัสันุนเพีื�อการ
   เรียนรู้

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

Facebookpage : pimlibrary

Contact :

สำานักส่งเสริมศึิลืปะ
แลืะวัฒธรรม

1. พีัฒนาศักยภาพีแลัะสั่งเสัริมนักศึกษา
   ทัี�มีควิามสัามารถด้านศิลัปวิัฒนธรรม
2. จัดกิจกรรมแลัะสั่งเสัริมศักยภาพี
   นักศึกษาไปสัู่เวิทัีการประกวิดต่างๆ 
   รวิมถึงถ่ายทัอดศิลัปวิัฒนธรรมแก่
   นักศึกษาต่างชาติ
3. ทัดสัอบัแลัะกำกับัดูแลันักศึกษาทัุน
   ควิามสัามารถด้านศิลัปวิัฒนธรรม

ชั�น 2 อาคาร 3 หรือ อาคารอเนกประสังค์

Facebookpage :
สัำนักสั่งเสัริมศิลัปะแลัะวิัฒนธรรม
สัถาบัันการจัดการปัญญาภิวิัฒน์

Contact :

สำานักพีัฒนานักศึึกษา 1. ให้คำแนะนำแลัะช่วิยเหลืัอกรณี์เกิด 
    ปัญหาในการบัรรจุงาน

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

Facebookpage : 
สัำนักพีัฒนานักศึกษา
สัถาบัันการจัดการปัญญาภิวิัฒน์ 
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