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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
บััณ์ฑิิตพีีไอเอ็มจึงเป็นบัุคลัากรคุณ์ภาพีผู้มีควิามรู้ทัางวิิชาการแลัะ
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

ดอกไม�ประจัำาสถาบััน

ช่่อมะกอก โลื่ ริบับัิ�น 
หมายถึง ควิามมีชัยชนะเหนือสัิ�งอื�นใด

มงกุฎ 
หมายถึง การศึกษาแสัดงถึงควิามสัำเร็จอย่างสัูงสัุดแลัะยิ�งใหญ่

ส่เขี่ยว/เหลืืองที่อง 
หมายถึง ควิามเป็นเลัิศทัางวิิชาการ แลัะควิามถึงพีร้อมด้วิย
คุณ์ธรรม เป็นหนทัางแห่งควิามเจริญรุ่งเรืองในชีวิิต

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

ตราสัญลืักษณ์
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วิสัยที่ัศน์

ปรชั่ญา

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

เน้นการเรียนรู้จากประสับัการณ์์จริง (Work-based Education) 
2. ผสัมผสัานองค์ควิามรู้เชิงวิิชาการแลัะองค์กรธุรกิจเพีื�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 จากผูป้ฏิิบัตังิานจริงในองค์กร เพีื�อเตรยีมควิามพีร้อมทัี�จะฝึั่กปฏิิบัติัจรงิ 

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

3. การวัิจััยส้�นวััติกรรม (Work-based Researching) เป็นการศึกษาวิิจัยของคณ์าจารย์
จากปญัหาวิจิยัจรงิในองคก์รทัี�นำผลัการวิิจยัไปใชป้ฏิบิัตัไิดโ้ดยตรง 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”
อัตลืักษณ์นักศึกษา PIM

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

(ตามศาสัตร์ของตัวิเอง)
4. สัามารถเข้าถึงแหลั่งข้อมูลัข่าวิสัารแลัะเลัือกใช้ข้อมูลัควิามรู้ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสัม

เรย่นเปน็

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

2. กลัา้คดิแลัะสัามารถผลักัดนัควิามคดิแลัะแรงบันัดาลัใจของตนใหก้อ่เกดิเป็นผลังานตามศาสัตร์
หรือผลังานเชิงนวิัตกรรมต่างๆ ได้

3. มีแนวิคิดการบัริหารจัดการอย่างผู้ประกอบัการ

คดิเป็น

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

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

ที่ำางานเป็น

1. สัืบัสัานวิัฒนธรรมไทัย
2. ควิามสัามารถในการปรับัตัวิเข้ากับัสัภาพีแวิดลั้อมขององค์กรได้

เน�นวฒันธรรม

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

รกัความถก้ต�อง
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คณะวิชาใน PIM 
คณะ หลืักส้ตร ช่ื�อย่อ

หลืกัสต้ร

สถานที่่�เร่ยน

แจั�งวัฒนะ 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 - -

การจััดการการศึึกษาแลัะควิามเป็็นผู้นำ EML - -

ธุรกิจระหวิ่างประเทัศ (หลัักสัูตรนานาชาติ) iMBA - -

บัริหารธุรกิจ (หลัักสัูตรภาษาจีน) C-MBA - -

การจัดการทัางศิลัปะ (หลัักสัูตรภาษาจีน) C-MA - -

หลืักส้ตรประกาศน่ยบััตรบััณฑิิต

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 ช่ื�อย่อ
หลัืกส้ตร

สถานที่่�เร่ยน

แจั�งวัฒนะ วิที่ยาเขีต
EEC

เครือขี่าย 
Internet

เทัคโนโลัยีดิจิทััลัแลัะสัารสันเทัศ DIT -

วิิศวิกรรมคอมพีิวิเตอร์แลัะปัญญาประดิษฐ์ CAI - -

วิิศวิกรรมอุตสัาหการแลัะการผลัิตอัจฉีริยะ IEM -

วิิศวิกรรมการผลัิตยานยนต์ 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
(สัำหรับัผู้สัำเร็จปริญญาตรีสัาขาอื�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�ผิดเราต้องทัิ�งไป
แลั้วิเราจะก้าวิไป..ด้วิยกัน

***สัถาบัันปัญญาภิวิัฒน์ สัถาบัันแห่งปัญญา
เราจะคอยเป็นผู้สัอน เราจะคอยเป็นเบั้าหลัอม

จะหลั่อแลัะก็หลัอมให้ทัุกคน
ให้พีร้อมกลัายเป็นคนดี (ให้ทัุกคนเป็นคนดี)

เกิดมาเป็นคน ต้องมุ่งมั�นฝั่ึกฝั่นประสับัการณ์์
ค่าควิามเป็นคนอยูท่ัี�ใจวิดักนัทัี�ผลังาน อนัมีค่าควิรจดจำ

(ซ์�ำ *, **, ***)

เราก็เหมือนอิฐคนลัะก้อนวิางซ์้อนเรียงกันจึงแน่นหนา
ก่อด้วิยควิามรักในปัญญา

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

* มังคลัอุบัลั ดั�งพีวิกเราทัุกคน
หนักเบัาพีร้อมผจญ งดงามปนเข้มแข็ง

ใต้เงาหูกระจง แผ่กิ�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 ต้องเจอผู้คนจริงๆ

เรียนจากคนรู้ควิามจริง แลั้วิเราจะเป็นคนจริง

คนเก่งนั�นยังไม่พีอ เก่งจริงต้องจัดการได้
แค่กลั้าก็ยังไม่พีอ กลั้าจริงต้องมีวิินัย

คนฉีลัาดนั�นยังไม่พีอ คนฉีลัาดต้องไม่โกงใคร
แข็งแรงก็ยังไม่พีอ เพีราะวิ่าต้องมีน�ำใจ

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

“วิที่ยาการจััดการ” 
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คณะเรา
“วิทยาการ้จัด้การ้” 

ปรัช่ญาคณะวิที่ยาการจััดการ
“เป็นผู้้้ร้อบร้้้เชีิงบ้ร้ณ์าการ้

บนพีื�นฐานคืวามร้ับผู้ิด้ชีอบต่่อสาธาร้ณ์ชีน”
                                                                                                                                                                                                                   

ปณิธาน
“ม่่งผู้ลิิต่บัณ์ฑิิต่ที�มีแนวคืิด้เชีิงบ้ร้ณ์าการ้อย่างสร้้างสร้ร้คื์ 

เป็นกำาลิังสำาคืัญของสังคืมไทย
ยึด้มั�นในอ่ด้มการ้ณ์์ แลิะจร้ร้ยาบร้ร้ณ์แห่่งวิชีาชีีพี”

                                                                                                                            

วิสัยที่ัศน์
คณ์ะวิิทัยาการจัดการ มีควิามมุ่งมั�นทัี�จะสัร้างแลัะพีัฒนาคุณ์ภาพีการศึกษาด้านการจัดการให้เป็นทัี�

ยอมรับัอย่างกวิ้างขวิาง จึงกำหนดวิิสััยทััศน์วิ่า 
ในเวิลัา 5 ป้ จะเป็นคณ์ะวิิชาทัี�รวิมศาสัตร์ แลัะสัาขาวิิชาด้านการจัดการเชิงบูัรณ์าการทัี�หลัากหลัาย  

ในทัุกระดับัการศึกษา ตลัอดจนการผลัิตบััณ์ฑิิตทัี�มีคุณ์ภาพีเป็นทัี�ยอมรับัในระดับัสัากลั

                                                                

พีันธกิจั
สัอดคลั้องกับัพีันธกิจของสัถาบัันอุดมศึกษา 4 ด้าน คือ การเรียนการสัอน การวิิจัย การบัริการวิิชาการ 

แลัะการทัำนุบัำรุงศิลัปวิัฒนธรรม รวิมทัั�งการประกันคุณ์ภาพีการศึกษา ดังนี�
1. จัดแลัะพีัฒนาการศึกษาระดับัอุดมศึกษาด้านการจัดการทัี�ทัันสัมัยแลัะเทั่าทัันกระแสัพีลัวิัตต่างๆ  

ของโลัก
2. ผลัติบัณั์ฑิติคณ์ะวิทิัยาการจัดการ ตามแบับัผลัการเรียนรูใ้หม่ของสัถาบันัฯ คอื DJT Model (Deutsche 

Japan Thailand Business Model) ซ์ึ�งประกอบัด้วิย การคิดค้นนวิัตกรรม (Innovation) ควิามคิด
สัร้างสัรรค์ (Creative) ทัักษะการรู้สัารสันเทัศ (Information Literacy Skills) แลัะเทัคโนโลัยี 
(Technology skill) มีควิามยืดหยุ่น (Flexibility) แลัะควิามเรียบัง่าย (Relaxation)

3. ส่ังเสัริมให้มีการวิิจัยในลัักษณ์ะการจัดการต่างๆ เพีื�อนำองค์ควิามรู้ไปพีัฒนานวิัตกรรมหรืองาน
สัร้างสัรรค์ทัี�เป็นประโยชน์ต่อสัังคม

4. บัริการวิิชาการ โดยประสัานควิามคิดแลัะควิามร่วิมมือกับัเครือข่ายวิิชาการแลัะวิิชาชีพีต่างๆ
5. เสัริมสัร้างแลัะพัีฒนาคนรุ่นใหม่ทีั�มีคุณ์ธรรม จริยธรรมแลัะอุดมการณ์์ในวิิชาชีพี มีควิามรับัผิดชอบั 

ต่อสัังคม แลัะมีจิตสัำนึกในการทัำนุบัำรุงศิลัปวิัฒนธรรมของชาติ
6. เสัริมสัร้างระบับัแลัะกลัไกในการประกันคุณ์ภาพีการศึกษาทัี�มีประสัิทัธิภาพี
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สญัลืกัษณแ์ลืะสป่ระจัำาคณะ

หลืักส้ตร / สาขีาวิช่าที่่�เปิดสอน
ห่ลิักส้ต่ร้ร้ะด้ับปร้ิญญาต่ร้ี

1. หลัักสัูตรบัริหารธุรกิจบััณ์ฑิิต สัาขาวิิชาการจัดการอสัังหาริมทัรัพีย์แลัะทัรัพีย์สัินอาคาร
2. หลักัสูัตรบัริหารธุรกจิบัณั์ฑิติ สัาขาวิชิาการบัริหารทัรัพียากรมนุษยแ์ลัะการจัดการองค์การ
3. หลัักสัูตรบัริหารธุรกิจบััณ์ฑิิต สัาขาวิิชาการจัดการธุรกิจการบัิน
4. หลัักสัูตรบัริหารธุรกิจบััณ์ฑิิต สัาขาวิิชาอุตสัาหกรรมการบัริการแลัะการทั่องเทัี�ยวิ

ห่ลิักส้ต่ร้ร้ะด้ับปร้ิญญาโท
1. หลัักสัูตรบัริหารธุรกิจมหาบััณ์ฑิิต สัาขาวิิชาการบัริหารคนแลัะกลัยุทัธ์องค์การ

ห่ยินแลิะห่ยาง 
คือ การผสัมผสัานศาสัตร์แลัะศิลัป์เข้าด้วิยกันอย่างสัมดุลั สัื�อถึงวิิทัยาการจัดการทัี�มีการ

ผสัมผสัานองค์ควิามรู้แลัะการจัดการทัรัพียากรต่างๆ ให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สัูงสัุด 
โดยตัดทัอนเป็นรูปทัรงเรขาคณ์ิตให้มีควิามร่วิมสัมัย วิางอยู่ในรูปทัรง 5 เหลัี�ยม อันสัื�อถึง 

คุณ์ลัักษณ์ะบััณ์ฑิิตทัี�พีึงประสังค์ 5 ประการ ได้แก่ เรียนเป็น คิดเป็น ทัำงานเป็น เน้น
วิัฒนธรรม แลัะรักควิามถูกต้อง

สีส้ม
เป็นสัีทัี�เกิดจากการผสัมผสัานระหวิ่าง สัีแดง แลัะสัีเหลัือง

สัีแดง เป็นสััญลัักษณ์์ของศาสัตร์ทัี�มีพีลัังควิามเข้มแข็ง ควิามกระตือรือร้น ควิามโดดเด่น 
เช่น วิิศวิกรรมแลัะเทัคโนโลัยี 

สีปร้ะจำาคืณ์ะ / สีเห่ลิืองห่ร้ือสีทอง
เป็นสััญลัักษณ์์ของศาสัตร์ทัี�แสัดงถึงควิามมั�งคั�ง มั�งมี รุ่งเรือง สัร้างสัรรค์ หรือนักคิดค้น

ประดิษฐ์สัิ�งใหม่ๆ การมองโลักในแง่ดี 
ดังนั�น สัีสั้ม จึงเป็นสัีทัี�แสัดงถึงแรงบัันดาลัใจเต็มเป้�ยม พีลััง ควิามสัำคัญ ควิามอบัอุ่น

แลัะควิามกรุณ์า ซ์ึ�งเหมาะสัมทัี�จะเป็นสัีประจำคณ์ะวิิทัยาการจัดการ
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การเขี�าถึงขี�อม้ลืคณะ
1. เวั็บัไซีติ์คณ์ะวัิทยาการจััดการ: https://ms.pim.ac.th/

ติดต่อคณะ
ชีั�น 10 อาคืาร้ 4 ห่ร้ืออาคืาร้ CP ALL Academy
         โที่รศัพีที่์ 0 2855 1524, 0 2855 0322,
0 2855 1089, 0 2855 0904, 0 2855 1406
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ช่ื�อปรญิญา
ภิาษาไทย (ชี่ื�อเติ็ม)       :   บัริหารธุ่รกิจัมหาบััณ์ฑิิติ (การบัริหารคนแลุ่ะกลุ่ย่ทธุ์องค์การ)
   (อักษรย�อ)     :   บัธุ.ม. (การบัริหารคนแลุ่ะกลุ่ย่ทธุ์องค์การ)
ภิาษาอังกฤษ (ชี่ื�อเติ็ม)       :   Master of Business Administration 
         (People Management and Organization Strategy)
   (อักษรย�อ)     :   M.B.A. 
         (People Management and Organization Strategy)

หมายเหติ่: สัำนักงานปลััดกระทัรวิงการอุดมศึกษาวิิทัยาศาสัตร์ วิิจัย แลัะนวัิตกรรม (สัป.อวิ.)  
รับัทัราบัหลัักสัูตรเมื�อ 11 พีฤศจิกายน พี.ศ. 2563

หลืักส้ตรบัริหารธุรกิจัมหาบััณฑิิต

สาขาวิชีาการ้บร้ิห่าร้คืนแลิะกลิย่ทธ์องคื์การ้
Master of Business Administration Program 

(People Management and Organization Strategy)

จัุดเด่นขีองสาขีาวิช่า / หลืักส้ตร
มุ่งเน้นให้นักศึกษามีควิามรู้ควิามเข้าใจในการบัริหารคนแลัะกลัยุทัธ์องค์การ  แลัะสัามารถประยุกต์ควิามรู้ การบัริหารคนแลัะ

กลัยทุัธ์องคก์ารทัี�ไดไ้ปใชก้บััองคก์ารภาครฐั รฐัวิสิัาหกจิ แลัะภาคธรุกจิไดอ้ยา่งสัอดคลัอ้งกบััภาพีแวิดลัอ้มขององคก์ารทัี�เปลัี�ยนแปลังไป 
ผ่านกระบัวินการจัดการเรียนการสัอนแบับัเน้นลังมือทัำ (Action Learning) โดยมีเนื�อหารายวิิชาทัี�คลัอบัคลุัม กลัยุทัธ์องค์การ  
กลัยุทัธ์การบัริหารคน แลัะการพีัฒนาองค์การ ดังรูป
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ผลืลืัพีธ์การเร่ยนร้�ขีองหลืักส้ตร

ดั้านคุุณธรรม จัริยธรรม

1. เป็นแบับัอย่างในการแสัดงควิามรับัผิดชอบัในวิิชาชีพี องค์การแลัะสัังคม

2. เป็นแบับัอย่างในการแสัดงควิามซ์ื�อสััตย์สัุจริต แลัะการแก้ปัญหาทัางการ
บัริหาร โดยคำนึงถึงควิามซ์ื�อสััตย์สัุจริต

3. เป็นผู้นำในด้านคุณ์ธรรมแลัะจริยธรรม

4. เปน็ผูน้ำในการส่ังเสัรมิกฎระเบัยีบัองค์การ สังัคม แลัะจรรยาบัรรณ์วิชิาชีพี

ดั้านคุวิามร้้

1. ควิามรู้ควิามเข้าใจ แลัะสัามารถวิิเคราะห์โดยใช้หลัักการแลัะทัฤษฎีด้าน
กลัยุทัธ์การบัริหารคน

2. สัามารถนำควิามรู้แลัะหลัักการไปประยุกต์ในกิจกรรมด้านกลัยุทัธ์การ
บัรหิารคน ตลัอดจนควิามสัามารถในการวิจิยั หรือศกึษาคน้ควิา้ดว้ิยตนเอง

3. เขา้ใจ แลัะวิเิคราะห์หลักัการของศาสัตร์อื�นทัี�เกี�ยวิข้องกับักลัยุทัธก์ารบัริหาร
คน เช่น หลัักเศรษฐศาสัตร์ พีฤติกรรมศาสัตร์ การพีัฒนาองค์การ เป็นต้น 
แลัะสัามารถนำมาประยุกต์หรือเป็นพีื�นฐานกลัยุทัธ์การบัริหารคนได้

ดั้านทักษะทางปัญญา

1. มีควิามสัามารถในการวิิเคราะห์สัถานการณ์์โดยใช้หลัักการทัี�ได้เรียนมา
ตลัอดจนสัามารถนำควิามรูไ้ปประยกุตใ์นสัถานการณ์จ์รงิหรือสัามารถศกึษา
วิิจัยเพีื�อนำผลัมาใช้ในการบัริหารได้

2. สัามารถแก้ปัญหาการบัริหารคนแลัะกลัยุทัธ์องค์การได้ โดยนำหลัักการ
ต่างๆ มาอ้างอิงได้อย่างเหมาะสัม

3. การเรียนรู้กับัอาจารย์แลัะวิิทัยากรทัี�มีประสับัการณ์์ตรงทัำให้ได้มีโอกาสั
เห็นการประยุกต์ใช้ควิามรู้ในบัริบัทัทัี�มีควิามแตกต่างกัน ทัำให้มีปัญญารู้
รอบัแลัะกระตุ้นการใฝั่่หาควิามรู้

ดั้านทักษะคุวิามสััมพัันธ์
ระหวิ่างบุคุคุลและ
คุวิามรับผิิดัชอบ

1. สัามารถทัำงานกับัผู้อื�น ทัั�งในฐานะสัมาชิกแลัะผู้นำทัีมงานได้เป็นอย่างดี

2. มีควิามรับัผิดชอบัต่องานทัี�ได้รับัมอบัหมายแลัะสัามารถสัร้างควิามเชื�อมั�น 
ในงานจากผู้อื�น

3. สัามารถปรับัตัวิเข้ากับัสัถานการณ์์แลัะวัิฒนธรรมองค์การทัี�ปฏิิบััติงานได้ 
เป็นอย่างดี

4. มมีนษุยสัมัพีนัธท์ัี�ดกีบััผูร้ว่ิมงานในองคก์ารแลัะกบัับุัคคลัทัั�วิไปรวิมทัั�งสัร้าง
แลัะการบัริหารเครือข่ายเพีื�อประโยชน์ในการทัำงาน

5. มีภาวิะผู้นำสัูงในการนำองค์การ

ดั้านทักษะการวิิเคุราะห์
เชิงตัวิเลข การสั่�อสัาร
และการใช้เทคุโนโลยี

สัารสันเทศ

1. มีทัักษะการใช้ภาษาไทัยในการอธิบัายหลัักการแลัะสัถานการณ์์ตลัอดจน
การสัื�อสัารควิามหมายได้อย่างมีประสัิทัธิภาพี

2. สัามารถใช้เทัคโนโลัยีสัารสันเทัศในการสืับัคน้ เกบ็ัรวิบัรวิมแลัะการวิเิคราะห์
ข้อมูลัตลัอดจน  การนำเสันอรายงาน

3. มีควิามรู้พีื�นฐานทัางคณ์ิตศาสัตร์แลัะสัถิติในอันทัี�จะวิิเคราะห์สัถานการณ์์
ตลัอดจนนำเสันอ ข้อมูลัโดยเลืัอกใช้คณิ์ตศาสัตร์หรือสัถิติได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสัม

4. ใช้ภาษาอังกฤษในการสัื�อสัาร การค้นควิ้าแลัะการถ่ายทัอดควิามรู้ได้
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แนวที่างการประกอบัอาช่พ่ี
1. ผู้บัริหารงานด้านทัรัพียากรมนุษย์
2. ผู้เชี�ยวิชาญด้านการบัริหารทัรัพียากรมนุษย์
3. ผู้เชี�ยวิชาญด้านการพีัฒนาทัรัพียากรมนุษย์
4. ผู้บัริหารในทัุกสัาขาอาชีพี (Line Manager)
5. เจ้าของธุรกิจแลัะผู้ประกอบัการ

รายลืะเอ่ยดค่าเลื่าเร่ยน
1. อัตราค่าเล่ัาเรียนรวิมตลัอดหลัักสูัตร 191,000 บัาทั แลัะชำระค่าเล่ัาเรียนแบับัเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา 

ในอัตรา 47,750 บัาทั ตามแผนการเรียนปกติ 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

2-7



1. สำาห่ร้ับนักศึึกษา แผู้น ก แบบ ก 1 
ปีการ้ศึึกษาที� 1

2. สำาห่ร้ับนักศึึกษา แผู้น ก แบบ ก 2 
ปีการ้ศึึกษาที� 1

ภิาคการศึกษาที่่� 1 ภิาคการศึกษาที่่� 2
ร้ห่ัสวิชีา ร้ายวิชีา ห่น่วยกิต่ ร้ห่ัสวิชีา ร้ายวิชีา ห่น่วยกิต่

PS 59720 วิิทัยานิพีนธ์ 12 PS 59720 วิิทัยานิพีนธ์ 12

รวัม 12 รวัม 12

ภิาคการศึกษาที่่� 1 ภิาคการศึกษาที่่� 2
ร้ห่ัสวิชีา ร้ายวิชีา ห่น่วยกิต่ ร้ห่ัสวิชีา ร้ายวิชีา ห่น่วยกิต่

PS 59720 วิิทัยานิพีนธ์ 6 PS 59720 วิิทัยานิพีนธ์ 6

รวัม 6 รวัม 6

ภิาคการศึกษาที่่� 1 ภิาคการศึกษาที่่� 2
ร้ห่ัสวิชีา ร้ายวิชีา ห่น่วยกิต่ ร้ห่ัสวิชีา ร้ายวิชีา ห่น่วยกิต่

1974702 วิิทัยานิพีนธ์ 1 6 1974702 วิิทัยานิพีนธ์ 2 6

รวัม 6 รวัม 6

แผนการศกึษา

ปกีาร้ศึกึษาที� 2

ปกีาร้ศึกึษาที� 2

ภิาคการศึกษาที่่� 1 ภิาคการศึกษาที่่� 2
ร้ห่ัสวิชีา ร้ายวิชีา ห่นว่ยกติ่ ร้ห่ัสวิชีา ร้ายวิชีา ห่น่วยกิต่

1972701 การพีัฒนาแลัะเลัือกสัรรรูปแบับัธุรกิจ
สัมัยใหม่

3 1972705 การบัริหารควิามก้าวิหน้าในอาชีพี
แลัะผู้มีควิามสัามารถสัูง 

3

1972702 การนำองค์กรเพีื�อสัร้างนวิัตกรรม 3 1972706 ระเบัียบัวิิธีวิิจัยเพีื�อการจัดการ 3

1972703 การบัริหารผลังานเชิง กลัยุทัธ์แลัะ
ขีดควิาม สัามารถของคน

3 1972707 การเปลัี�ยนผ่านแลัะพีัฒนาองค์การ 3

1972704 การเรียนรู้แลัะการจัดการควิามรู้ 3 xxxxxxx หมวิดวิิชาเลัือก 3

รวัม 12 รวัม 12
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สามารถศึึกษาข้อม้ลุ่หลุ่ักส้ติรเพีิ�มเติิมได้ที�
http://202.28.55.154/checo/UnivSummary2.aspx?id=25542501101289_2125_IP&b=0&u=25000&y=

3. สำาห่ร้ับนักศึึกษา แผู้น ข 
ปีการ้ศึึกษาที� 1

ปกีาร้ศึกึษาที� 2

ภิาคการศึกษาที่่� 1 ภิาคการศึกษาที่่� 2
ร้ห่ัสวิชีา ร้ายวิชีา ห่นว่ยกติ่ ร้ห่ัสวิชีา ร้ายวิชีา ห่น่วยกิต่

1972701 การพีัฒนาแลัะเลัือกสัรรรูปแบับัธุรกิจ
สัมัยใหม่

3 1972705 การบัริหารควิามก้าวิหน้าในอาชีพี
แลัะผู้มีควิามสัามารถสัูง 

3

1972702 การนำองค์การเพีื�อสัร้างนวิัตกรรม 3 1972706 ระเบัียบัวิิธีวิิจัยเพีื�อการจัดการ 3

1972703 การบัริหารผลังานเชิง กลัยุทัธ์ แลัะ
ขีดควิาม สัามารถของคน                                                                               

3 1972707 การเปลัี�ยนผ่านแลัะพีัฒนาองค์การ 3

1972704 การเรียนรู้แลัะการจัดการควิามรู้ 3 xxxxxxx หมวิดวิิชาเลัือก 3

รวัม 12 รวัม 12

ภิาคการศึกษาที่่� 1 ภิาคการศึกษาที่่� 2
ร้ห่ัสวิชีา ร้ายวิชีา ห่นว่ยกติ่ ร้ห่ัสวิชีา ร้ายวิชีา ห่น่วยกิต่

xxxxxxx หมวิดวิิชาเลัือก 3 1974703 การค้นควิ้าอิสัระ 6

xxxxxxx หมวิดวิิชาเลัือก 3

รวัม 6 รวัม 6
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ส่่วนที่่� 3
รอบัร้� “พี่ ไอ เอ็ม (PIM)”
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ที่่�ตั�งแลืะการเดนิที่าง

ร้�รอบั..ขอบัชิด
PIM : แจ้งวัฒนะ

รถประจัำาที่าง

สาย 166 (อนุุสาวรีีย์ชัยัสมรีภูมู ิ- เมอืงทอง
ธานุ)ี
สาย 356

•  สายปากเกรี็ด – สะพานุใหม่
•  สายปากเกร็ีด – ดอนุเมอืง – สะพานุใหม่ 

สาย 51 (ปากเกรี็ด – ม.เกษตรีศาสตรี์)
สาย 52 (ปากเกรี็ด – จตุจักรี)
สาย 150 (ปากเกรี็ด – Happy Land)
สาย 391 (ลาดหลุมแก้ว – เมืองทองธานุี)

รถสองแถวนนที่บัุร่

สายท่านุ้ำนุนุท์ - หนุ้าเมืองทองธานุี – 
วัดสาลีโข

รถต้�โดยสารประจัำาที่าง

สายมีนุบุุรีี-ปากเกรี็ด
สายอนุุสาวรีีย์ชััยสมรีภููมิ – ปากเกรี็ด
สายรีังสิต – ปากเกรี็ด
สายจตุจักรี – ปากเกรี็ด
สายบุางกะปิ – ปากเกรี็ด
สาย ม.รีามคำแหง – ปากเกรี็ด

PIM (พีีไอเอ็ม) ตั�งอยู่บันถนนแจ้งวิัฒนะ (ฝั่ั�งขาออก มุ่งหน้าไป
ยังห้าแยกปากเกร็ด) การเดินทัางมายัง PIM ทัำได้โดย
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รถไฟฟ้าสายส่ช่มพี้
** ม่แผนเปิดให�บัริการ

พี.ศ.2565

โครงขี่ายระบับัรถไฟฟ้า 
ขีนส่งมวลืช่น

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

metro-system.pdf

สถานุีศูนุย์รีาชัการีนุนุทบุุรีี – เชัื�อมรีถไฟฟ้าสายสีม่วง (บุางใหญ่่-เตาปูนุ-รีาษฎรี์บุูรีณะ)
...
สถานุีกรีมชัลปรีะธานุ 
สถานุีปากเกรี็ด
สถานุีเลี�ยงเมืองปากเกรี็ด
สถานีีแจ้้งวััฒนีะ – ปากเกร็็ด 28สถานีีแจ้้งวััฒนีะ – ปากเกร็็ด 28 (เดินุมา PIM เพียง 300 เมตรี)
สถานีีเมืืองทองธานีีสถานีีเมืืองทองธานี ี (เดินุมา PIM ปรีะมาณ 500 เมตรี)
สถานีีศร็ีร็ัชสถานีีศร็ีร็ัช  (ส่วนุขยายรีถไฟฟ้าสีชัมพูเชัื�อมต่อเข้าเมืองทองธานุี: ให้บุรีิการี พ.ย. 2565)
สถานุีแจ้งวัฒนุะ 14
สถานุีศูนุย์รีาชัการีเฉลิมพรีะเกียรีติ
สถานุีทีโอที
สถานีีหลัักสี� – เชื�อมืร็ถไฟฟ้าสายสีแดง (บางซื่ื�อ – ร็ังสิต)สถานีีหลัักสี� – เชื�อมืร็ถไฟฟ้าสายสีแดง (บางซื่ื�อ – ร็ังสิต) 
สถานุีรีาชัภูัฐพรีะนุครี
สถานีวีัดัพร็ะศร็มีืหาธาต ุ– เชื�อมืร็ถไฟฟ้าสายสเีขียีวั (สยามื - หมือชิต – สะพานีใหม่ื สถานีวีัดัพร็ะศร็มีืหาธาต ุ– เชื�อมืร็ถไฟฟ้าสายสเีขียีวั (สยามื - หมือชิต – สะพานีใหม่ื 
– คูคููต)– คูคููต)
…
สถานุีมีนุบุุรีี

หมายเหตุ: รถไฟัฟั้าสัายสัีชมพีูให้บัริการ : เฟัสัแรกเดือนมิถุนายน 2565 >> สัถานีมีนบัุรี – สัถานีศูนย์ราชการเฉีลัิมพีระเกียรติ
           เฟสสองเดือนสิงหาคม 2565 (ให้บัริการผ่�านหน้า PIM) >> สัถานีมีนบัุรี – สัถานีกรมชลัประทัาน
           เฟสสาม (เต็ิมรป้ัแบับั) เดือนกรกฎาคม 2566 (ให้บัรกิารผ่�านหน้า PIM) >> สัถานมีนีบัรีุ – สัถานศีนูย์ราชการนนทับัรุี
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รอบับั�าน PIM : แจั�งวัฒนะ

ในุรีั้ว PIM แจ้งวัฒนุะ นุักศึกษาจะเห็นุพื้นุที�และอาคารีมากมาย เรีาเรีียกพื้นุที�นุี้ว่า “ธาร็าพาร็์คู” ซึ่ึ�งมีบุรีิษัท
องค์กรีต่างๆ ทำงานุอยู่ในุพื้นุที�นุี้ เชั่นุ บุรีิษัท ซึ่ีพี ออลล์ จำกัด (มหาชันุ) บุรีิษัท ปัญ่ญ่ธารีา จำกัด บุรีิษัท ออลล์ เทรีนุ
นุิ�ง จำกดั โรีงเรียีนุสาธติสถาบุนัุการีจดัการีปญั่ญ่าภูวิฒันุ ์และสถาบุนัุการีจดัการีปญั่ญ่าภูวิฒันุ ์เรีามาทำความรีูจ้กัพืนุ้ที�
ธารีาพารี์คและอาคารีต่างๆ กันุ

1 อาคืาร้ The TARA อาคารีสำนุักงานุของบุรีิษัท ซึ่ีพี ออลล์ จำกัด (มหาชันุ)

2 อาคืาร้ ธาร้า 1 อาคารีสำนุักงานุของ บุรีิษัท โกซึ่อฟท์ (ปรีะเทศไทย) จำกัด 
และหนุ่วยงานุ Call Center

3 อาคืาร้ ปัญญธาร้า 1
อาคารีสำนุักงานุและศูนุย์ฝึึกอบุรีมบุรีิษัท ปัญ่ญ่ธารีา จำกัด 
บุรีิษัท ออลล์ เทรีนุนุิ�ง จำกัด 
รี้านุ Bellinee’s Bake & Brew และ Co-Working Space

4 อาคืาร้ ปัญญธาร้า 2
อาคารีสำนุักงานุและศูนุย์ฝึึกอบุรีมบุรีิษัท ปัญ่ญ่ธารีา จำกัด 
บุรีษิทั ออลล์ เทรีนุนุิ�ง จำกดั ร้ีานุ 7-ELEVEn และร้ีานุ Shop at 
24

5 อาคืาร้ The Park อาคารีจอดรีถ 1,000 คันุ (มีค่าบุรีิการี) 
ภูายในุมีศูนุย์อาหารี Food World

6
โร้งเร้ียนสาธิต่สถาบันการ้จัด้การ้ปัญญาภูิวัฒน์ 
(สาธิต่พีีไอเอ็ม) โรีงเรีียนุรีะดับุมัธยมศึกษาตอนุต้นุและตอนุปลาย

7 อาคืาร้ Food Technology อาคารีสำนุักงานุของบุรีิษัท ซึ่ีพี ออลล์ จำกัด (มหาชันุ) 
และ Food Academy สถาบุันุสอนุทำอาหารีครีบุวงจรี

8 Chef’s Kitchen แลิะร้้าน 7-ELEVEn รี้านุอาหารีและรี้านุ 7-ELEVEn

9 สถาบันการ้จัด้การ้ปัญญาภูิวัฒน์ อาคารีสำหรีับุการีเรีียนุ การีฝึึกปฏิิบุัติ การีทำกิจกรีรีม
คณะวิชัาและหนุ่วยงานุต่างๆ ในุ PIM

10 ลิานธาร้าสแคืวร้์ ลานุอเนุกปรีะสงค์ 
และสามารีถจอดรีถยนุต์และรีถจักรียานุยนุต์ (มีค่าบุรีิการี)

3-4



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

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

ห�องเร่ยน แลืะห�องปฎิบััติการต่างๆ

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

ห่้องเร้ียนอัจฉร้ิยะ Smart Classroom

Distance Learning Studio
ห้อง 4-1208
ห้องสัตดูโิอสัำหรับัถ่ายทัำวิดิโีอ จดักจิกรรมสัมัมนาออนไลัน์ 
หรอืฝึั่กปฏิบิัตัใินการเป็นผูด้ำเนนิรายการ

ร้้าน 7- ELEVEn (PIM Store Model)  

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

ห่้องปฏิิบัต่ิการ้ด้้านสื�อแลิะมัลิต่ิมีเด้ีย
Convergent Media Studio 
ห้อง 4-1206
เรียนรู้การปฏิิบััติการข่าวิ ผลัิตข่าวิตอบัโจทัย์ทัุก Platform 
ครบัเครื�องผู้นำ Convergent Media

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

ห้่องปฏิิบติั่การ้กลิยท่ธ์การ้จดั้การ้โลิจสิติ่กส์
Logistic Strategic Management Lab
ห้อง 1-0201
เรียนรู้การใช้โปรแกรมคอมพีิวิเตอร์ในการจัดการคลัังสัินค้า การจัดการขนสั่ง
แลัะจำลัองสัถานการณ์์ต่างๆ ผ่านระบับัสัารสันเทัศภูมิศาสัตร์ (GIS)

PIM AIR
ศึ้นย์ฝึึกปฏิิบัต่ิการ้ธ่ร้กิจการ้บิน
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

ห�องปฏิบััติการด�านอาหาร เบัเกอร่�แลืะเครื�องดื�ม

ห�องปฏิบััติการด�านการโรงแรม (Hospitality Lab)

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

Mechanical Engineering Lab

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

Industrial Engineering Lab

ห้อง 3-0107
เรียนรู้การเคลัื�อนไหวิของร่างกายในขณ์ะทัำงาน การหาเวิลัามาตรฐานในการ
ทัำงาน แลัะศกึษาคณุ์ลัักษณ์ะของวิสััดวุิศิวิกรรม

ห�องปฏิบััติการที่างวิศวกรรมศาสตร์ 

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 
ปฏิิบััติการทัดลัองผ่านโปรแกรมแลัะวิงจรต่างๆ เพีื�อปูพีื�นฐานกระบัวินการคิดทัี�
เป็นระบับัแลัะมีเหตุผลั 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 ตามแผนการเรยีนของแต่ลัะหลักัสูัตร 

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
(แผ่น 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

ปฏทิี่นิการศกึษาแลืะรป้แบับัการเรย่น
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เที่คโนโลืยแ่ลืะระบับัสนบััสนนุนกัศกึษา

• 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

ต่ัวอย่างฟัังก์ชีั�นของ PIM Application เพีื�ออำานวยคืวามสะด้วกแก่นักศึึกษา 

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

2. ยืนยันการเข้าเรียน >> ผ่�านเมน้ Check Room Tracking

3. แสดงบััติรนักศึึกษา >> ผ่�านเมน้บััติรนักศึึกษาอิเลุ่็กทรอนิกส์

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

5. ติรวัจัสอบัปัฏิิทินการศึึกษาแลุ่ะกิจักรรมติ�างๆ >> ผ่�านปัฏิิทินกิจักรรม 

6. รับัการแจั้งเติือนติ�างๆ จัากสถาบััน >> ผ่�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
ติดต่อผ่านทัาง 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 ของสัถาบัันผ่าน Rich Menu ทัี�นักศึกษาสัามารถติดต่อได้ตลัอดเวิลัา
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นักศึกษาของสัถาบััน จะมีบััตรนักศึกษาในรูปแบับัของ บััติรอิเลุ่็กทรอนิกส์ โดยการเปัิดผ่�าน PIM 
Application (ผ่านเมนูบััตรนักศึกษาอิเลั็กทัรอนิกสั์) แลุ่ะ/หรือ PIM CONNECT (PIM LINE Official) 
ตั�งแต่วินัแรกทัี�มาปฐมนิเทัศนักศึกษาใหม่ PIM ซ์ึ�งสัามารถนำบัตัรนักศึกษาอิเล็ักทัรอนิกส์ัไปใช้ในกิจกรรม
ต่างๆ ทัั�งในแลัะนอกสัถาบัันฯ ดังนี�

บัตัรนกัศกึษา

1. ใช่�แสดงตนเมื�อติดต่อกับัสถาบัันฯ หรือหน่วยงานต่างๆ

2. ใช่�แสดงตนในการเขี�าสอบั

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

4. ใช่�เป็นหลืักฐาน (ตัวจัริงหรือสำาเนาบััตรนักศึกษา) ในการขีอรับั  
    บัริการอื�นๆ หรือเบัิกค่าใช่�จั่ายขีองสถาบััน

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

อย่างไรก็ตามหากนักศึกษาต้องการใช้งานบััตรนักศึกษาในรูปแบับัการ์ดแข็ง สัามารถทัำได้
โดยติดต่อสัำนักสั่งเสัริมวิิชาการแลัะไม่เสัียค่าธรรมเนียมในการทัำครั�งแรก

บัต่ร้นักศึึกษาอิเลิ็กทร้อนิกส์      0 2855 0386 

บัต่ร้นักศึึกษาแบบการ้์ด้แข็ง      
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มาเร่ยนที่่� PIM

ช่ื�อวิช่า กลืุ่มที่่�เร่ยน 
ห�องแลืะเวลืาที่่�เร่ยน

• ด้ตารางเร่ยน
นกัศกึษาสัามารถดูตารางเรยีนได้ด้วิยตนเอง ผ่าน 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 “ต่าร้างเร้ียน” 
กร้่ณ์าต่ิด้ต่่อสำานักส่งเสร้ิมวิชีาการ้

งานต่าร้างเร้ียน
0 2855 1139
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• ตารางหน�าห�องเร่ยน
ทักุหน้าห้องเรียนจะมี QR Code ให้นกัศึกษา Scan เพีื�อดูตาราง

การใช้งานของห้องนั�นๆ ในแต่ลัะช่วิงเวิลัา ตรวิจสัอบัเเลัะป้องกัน
การเข้าใช้งานหรือเข้าเรียนผิดห้องในแต่ลัะคาบัการเรียนได้

ช่ื�อวิช่า (กลืุ่มเร่ยน) 
แลืะช่ื�ออาจัารย์ผ้�สอน
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ศึกษาวัิธีการ็ยืนียันีการ็เขี้าเร็ียนีผ่่านี PIM Application 
ได้ที� >>https://www.youtube.com/watch?v=8Lo-ufOurxU
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• ห�องสมุด PIM แลืะแหลื่งสืบัค�นขี�อม้ลื
   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

เวลืาในการให�บัริการขีองห�องสมุด PIM

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

ฐานุข้อมูล Emerald ซึ่ึ�งเป็นุฐานุข้อมูล
วารีสารีอิเล็กทรีอนุิกส์ภูาษาอังกฤษที�
ครีอบุคลุมด้านุการีจัดการี 
(Management) บุรีิหารีธุรีกิจ 
(Business Administration) 
และวิทยาการีสารีสนุเทศ 
(Information Science) รีวมทั้งสาขา
อื�นุๆ ที� เกี�ยวข้องทั�วโลกในุรีูปแบุบุ
เอกสารี (Full Text) สามารีถเข้าใชั้งานุ
ได้ที�

https://www.emeraldinsight.com

ฐานุข้อมูล CEIC ซึ่ึ�งเป็นุฐานุข้อมูลภูาษา
อังกฤษเกี�ยวกับุเศรีษฐกิจมหภูาคเชัิงสถิติ
ตัวเลขในุกลุ่มปรีะเทศเศรีษฐกิจกว่า 130 
ปรีะเทศ ครีอบุคลุมข้อมูลเกี�ยวกับุ
- ฐานุข้อมูลปรีะเทศทั�วโลก
- ฐานุข้อมูลเศรีษฐกิจและการีเงินุรีายวันุ 
- ฐานุข้อมูลอุตสาหกรีรีม
- ฐานุข้อมูลเศรีษฐกิจรีะดับุโลก
- ฐานุข้อมลูปรีะเทศที�นุ่าสนุใจแบุบุเจาะลึก 
เชั่นุ จีนุ อินุเดีย เป็นุต้นุ 
สามารีถเข้าใชั้งานุได้ที� 

https://cas.ceicdata.com/login

ฐานุข้อมูล CNKI เป็นุฐานุข้อมูลภูาษา
จีนุ เกี�ยวกับุทรัีพยากรีความรีู้ของ
ปรีะเทศจีนุ ซึึ่�งให้ข้อมูลตั้งแต่ชั่วงปี 
1996 – ปัจจุบุันุ ซึ่ึ�งจะบุรีิการีเอกสารี
ทางวิ ชัาการีในุความรี่ วมมือของ
มหาวิทยาลัยกว่า 5,500 แห่ง และ
สถาบัุนุอื�นุๆ ทั้งภูายในุและภูายนุอก
ปรีะเทศจีนุกว่า 20 ปรีะเทศ 
ข้อมูลที�ได้จะอยู่ในุรูีปแบุบุของสิ�งพิมพ์
ต่อเนุื�อง วารีสารีอิเล็กทรีอนิุกส์ และ
วิทยานุิพนุธ์ สามารีถเข้าใชั้งานุได้ที�

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

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

ใช้ฐานข้อมูลัดังกลั่าวิได้ทัั�งในแลัะนอกสัถาบััน

แหล่ืงเรย่นร้�นอกห�องเรย่น
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สอบถามข้อม้ลิเพีิ�มเต่ิม 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

ฐานุข้อมูล Clinicalkey for Nursing เป็นุฐานุข้อมูลวารีสารี
อเิลก็ทรีอนุกิส ์หนัุงสอือเิลก็ทรีอนุกิส ์และ Multimedia ภูาษา
อังกฤษของสำนุักพิมพ์ Elsevier ที�ครีอบุคลุมเนุื้อหาทางด้านุ
การีพยาบุาล โรีครีะบุาดต่างๆ คู่มือการีดูแลฉุกเฉินุ ปัญ่หาทาง
คลินุิก และฐานุข้อมูลยา  สามารีถเข้าใชั้งานุได้ที�

https://www.clinicalkey.com/nursing

ฐานุขอ้มลู CINAHL เปน็ุฐานุข้อมลูวารีสารีอเิล็กทรีอนุกิส ์ภูาษา
อังกฤษที�ครีอบุคลุมเนุื้อหาทางด้านุการีพยาบุาล ยารีักษาโรีค 
โภูชันุาการี สขุภูาพทั�วไป โรีค กวา่ 170 โรีค และการีสาธารีณสขุ  
สามารีถเข้าใชั้งานุได้ที�

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=
ip,uid&profile=ehost&group=main&defaultdb=ccm
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นุติยสารีอเิล็กทรีอนุกิส์รีายเดอืนุภูาษาอังกฤษ นุำเสนุอ บุทความ
จาก Case Study จรีงิ รีวมถงึวธิกีารีบุรีหิารีจดัการี กลยทุธ ์รีวม
ถึงการีอัพเทรีนุเทคโนุโลยี และวิเครีาะห์ข่าวปรีะเด็นุสำคัญ่ 
ทั�วโลก เข้าใชั้งานุได้ที�  https://hbr.org/

วารีสารีวิชัาการีอิ เ ล็กทรีอนุิกส์ทางด้านุนิุ เทศศาสตร์ี 
สังคมศาสตรี์ มนุุษยศาสตรี์ การีสื�อสารีและ วัฒนุธรีรีมศึกษา 
และสารีสนุเทศศาสตรี ์โดยสามารีถสืบุค้นุข้อมลูยอ้นุหลงัได้ถงึ
ปี ค.ศ. 2013 เข้าใชั้งานุได้ที�  https://asia.nikkei.com

นุติยสารีอิเลก็ทรีอนุกิสท์ี�รีวบุรีวมบุทความ บุทวเิครีาะห ์ขา่วสารี 
ในุแวดวงธุรีกิจ การีเงินุ และการีตลาดที�สำคัญ่ของโลกที�เชัื�อถือ
ได้ เข้าใชั้งานุได้ที� https://www.wsj.com/

หนัุงสือพิมพ์รีายสัปดาห์ที�ตีพิมพ์ในุ รีูปแบุบุนุิตยสารีและเผย
แพรี่แบุบุดิจิทัลโดยมุ่งเนุ้นุไปที�ธุรีกิจปัจจุบุันุการีเมืองรีะหว่าง
ปรีะเทศการีเมืองและเทคโนุโลยี เข้าใชั้งานุได้ที� 
https://www.economist.com/

e-Books ฉบัุบุภูาษาองักฤษที�มเีนุือ้หาทางด้านุบุริีหารีธรุีกิจ การี
จัดการี เทคโนุโลยี สังคม วัฒนุธรีรีม และภูาษา สมัครีและเข้า
ใชั้บุรีิการีได้ที�
https://ebookcentral.proquest.com/lib/pimth

e-Books ฉบุับุภูาษาไทยที� มีเน้ืุอหาทางด้านุการีจัดการี 
เทคโนุโลยี จิตวิทยา การีพัฒนุาตนุเอง การีท่องเที�ยว และ
อาหารี สมัครีและเข้าใชั้บุรีิการีผ่านุ 
SE-ED E-library Application

e-Books และบุทความทางด้านุการีเงินุและการีลงทุนุ เข้าใชั้
บุรีิการีได้ที� https://www.maruey.com/ 

บัริการวารสารวิช่าการแลืะ
นิตยสารอิเลื็กที่รอนิกส์ (Online Journals)

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

บัริการหนังสืออิเลื็กที่รอนิกส์ : e-Books

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

Tel : 0 2855 0381-82
Email : library@pim.ac.th
Facebook : @PIM LIBRARY

3-27



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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บัริการแหลื่งเร่ยนร้�ออนไลืน์ PIM Library : Knowledge Bank

Knowledge Bank แหลั่งเรียนรู้ออนไลัน์ของห้องสัมุด สัำหรับันักศึกษาทัี�สันใจองค์ควิามรู้
ต่างๆ สัามารถศึกษาข้อมูลัผ่านเวิ็บัไซ์ต์ https://lib.pim.ac.th/wp/knowledge-bank
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บัริการขี่าวสาร สื�อการเร่ยนร้�แลืะบัริการออนไลืน์อื�นๆ 
ผ่านช่่องที่างต่างๆ 

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

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

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

บัริการจองห้องประชุมออนไลัน์

บัริการจัองห�องประชุ่มออนไลืน์ (Study Rooms Reservation)
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elibrary.pim.ac.th
นกัศึกษาสัามารถใช้บัริการออนไลัน์ของ

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

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

สอบถามข้อม้ลิเพีิ�มเต่ิม 
ได้้ที�ห่้องสม่ด้

ห่้องสม่ด้
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 เพีื�อวิิเคราะห์

ข้อมูลัทัางสัถิติสัำหรับัการทัำงานวิิจัยของนักศึกษา โดยโปรแกรมดังกล่ัาวิมีให้บัริการทัี�บัริเวิณ์ Cyber 
Zone ในห้องสัมุด PIM
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บัริการที่รัพียากรห�องสมุดอื�นๆ 
จัากความร่วมมือที่างวิช่าการขีองสถาบััน 

นักศึกษาสัามารถเข้าใช้บัริการทัรัพียากรของห้องสัมุดของมหาวิิทัยาลััยหรือองค์กรอื�นๆ ได้  
เนื�องจากสัถาบัันมีการทัำควิามร่วิมมือทัางวิิชาการระหวิ่างห้องสัมุดร่วิมกัน ประกอบัด้วิย

สำานักวิที่ยที่รัพียากร
จัฬุาลืงกรณ์มหาวทิี่ยาลืยั (หอสมดุกลืาง)

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

ห�องสมุดพีิที่ยาลืงกรณ
มหาวิที่ยาลืัยเกษตรศาสตร์

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

ห�องสมุดมารวย
ตลืาดหลืักที่รัพีย์แห่งประเที่ศไที่ย

นักศึกษาสัามารถค้นคว้ิาหนังสืัอแลัะบัริการทัี�สันใจทัี�ห้อง
สัมดุมารวิย ตลัาดหลักัทัรัพีย์แห่งประเทัศไทัย ซ์ึ�งตั�งอยูท่ัี�อาคาร
ตลัาดหลักัทัรัพีย์แห่งประเทัศไทัย (ข้างสัถานฑูิตจีน) เพียีงแสัดง
บััตรประจำตัวินักศึกษาของ PIM ก่อนเข้าใช้บัริการแลัะปฏิิบััติ
ตามกฏิระเบีัยบัของห้องสัมุดมารวิย นอกจากนี�นักศึกษา
สัามารถใช้บัริการ e-book ผ่าน 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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นักศึกษายังสัามารถสืับัค้นบัทัควิามวิิชาการแลัะผลังานวิิจัยจากวิารสัารวิิชาการของ
สัถาบัันฯ เพีื�อต่อยอดงานวิิจัย หรือวิิทัยานิพีนธ์ของนักศึกษาได้ รวิมถึงการขอตีพีิมพ์ีผลั
งานวิิชาการในวิารสัารวิิชาการของสัถาบััน หรือค้นหาแหลั่งตีพีิมพี์อื�นๆ หรือการประชุม
วิิชาการระดับัชาติ ระดับันานาชาติ ผ่านเวิ็บัไซ์ต์ของสัำนักวิิจัยแลัะพีัฒนา สัถาบัันการจัด
การปญัญาภวิิฒัน ์เพีื�อเปน็สัว่ินหนึ�งของการขอสัำเรจ็การศกึษาในระดบัับัณั์ฑิติศกึษา ไดท้ัี� 
https://rd.pim.ac.th/wp/ 

แหลืง่ตพ่ีมิพีผ์ลืงานวจิัยั
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• วารสารวิช่าการ
วิารสัารวิิชาการ คือ วิารสัารทัี�ผ่านการตรวิจคุณ์ภาพีของบัทัควิามทัี�ตีพีิมพี์จากผู้ทัี�มีควิามรู้ในศาสัตร์

สัาขาวิชิานั�นๆ โดยวิารสัารวิชิาการของสัถาบันัการจัดการปัญญาภิวิฒันม์จีำนวิน 4 วิารสัาร ในศาสัตร์สัาขา
แลัะภาษาต่างๆ ในการตีพีิมพี์ หากนักศึกษาสันใจค้นควิ้าสัามารถสัืบัค้นได้ดังนี�

วารสารปัญญาภิิวัฒน์
- วิารสัารวิิชาการทัางด้านมนุษยศาสัตร์แลัะสัังคมศาสัตร์แลัะสัังคมศาสัตร์ ทัี�ผ่านการรับัรอง

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�ผ่านการรับัรองคุณ์ภาพีโดยอยู่ในฐาน 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�ผ่านการรับัรองคุณ์ภาพีโดยอยู่ใน

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�มเต่ิมเกี�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

การประชุ่มวิช่าการขีองสถาบััน      
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/ 

วารสารวิช่าการ  การประชุ่มวิช่าการ
แลืะขี่าวสารด�านการวิจััย
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 
   แลืะวิช่าที่่�จัะสอบั

นักศึกษาสัามารถดูตารางสัอบัปลัายภาคของ
ตนเองผ่าน 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...
ต่้องทำาอย่างไร้

•  การปฏิบััติตนในการเขี�าสอบั

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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พัฤติกรรมที�ถื่อวิ่าเป็นการทุจัริต
ในการสัอบ

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

บทลงโทษการทุจัริต
ในการสัอบ

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

เหตุสัุดัวิิสััยที�เกิดัข้�นกับ 
“นักศึึกษา”

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

เหตุสัุดัวิิสััยที�เกิดัจัาก
ปัจัจััยภายนอกแล้วิ

“ส่่งผลต่อนักศึึกษา”

เหตุฉีุกเฉีินอันเกิดแก่บัิดา-มารดา
ภัยธรรมชาติ หรือโรคระบัาด แลั้วิทัำให้ไม่สัามารถ
เข้าสัอบัได้
โดยติ้องมีเอกสารหรือหลุ่ักฐานปัระกอบั

•  ขี�อห�ามในการสอบั

• การขีออนุญาตสอบัย�อนหลืัง
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-เวัลุ่าสอบัผ่ิด ติื�นสาย หา

ห้องสอบัไม�เจัอ ฝึนติก รถติิด

รอลุ่ิฟท์ ยานพีาหนะมีปััญหา

จะไม่ถือเป็นสัาเหตุในการ

ขอสัอบัย้อนหลัังได้
“ “
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นกัศึกษาสัามารถตรวิจสัอบัผลัการเรียนของตนเองทัี�ผ่านมาแลัะผลัการเรียนในภาคการศึกษา
ปจัจุบันั ภายหลังัการประกาศผลัการศกึษาตามปฏิิทิันการศกึษากำหนดไดท้ัาง 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 “ผลัการศึกษา” ทัี�เมนูด้านซ์้าย ระบับัจะแสัดงผลัการเรียนของนักศึกษาทัั�งหมดแยก

ตามภาคการศึกษา 

สอบถามข้อม้ลิเกี�ยวกับการ้ต่ร้วจสอบผู้ลิการ้เร้ียนได้้ที�

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

เกรดออกแล�ว

**หากนักศึกษาไม่ที่ำาการประเมินอาจัารย์ผ้�สอน
หรือประเมินไม่ครบัทีุ่กที่่านในรายวิช่าใด

จัะที่ำาให�นักศึกษาไม่สามารถตรวจัสอบัผลืการเร่ยนในรายวิช่านั�นๆ ได�**
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มีปั่ีญหา..
ปร้ึกษาใคืร้ด้ี
เพีื�อให้นักศึกษาแลัะผู้ปกครองเกิดควิามอุ่นใจระหวิ่างทัี�

นักศึกษาเรียนทัี�สัถาบััน สัถาบัันได้จัดสัรรบัุคคลัหรือหน่วิยงานใน
การเข้าไปรับัฟััง ดูแลัแลัะให้ควิามช่วิยเหลัือนักศึกษา ดังต่อไปนี�

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

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

นกัศกึษาสัามารถสับืัคน้วินัแลัะเวิลัาทัี�อาจารยท์ัี�ปรกึษา รวิมถงึ
อาจารย์ผู้สัอนสัะดวิกให้เข้าพีบัเพีื�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�แผนกตอ้นรบััหนา้หอ้งพีกัอาจารยเ์พีื�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 โดยไมต่ดัสันิถกูผดิ 
แลัะจะช่วิยให้นกัศึกษาตระหนักแลัะเข้าใจตนเอง ตลัอดจนรับัรูส้ัถานการณ์ท์ัี�กำลังัเผชิญ
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!!
ศ้กษาปฏิิทินการศ้กษา

และเข้าพับอาจัารย์ที�ปร้กษาก่อนลงทะเบียนทุกคุรั�ง

เข�าภาคเรย่่นใหม่ี..
ต่้องทำาอย่างไร้

ในภาคการศกึษาแรกของนกัศกึษา สัถาบันัจะลังทัะเบัยีนเรยีนใหน้กัศกึษาใหมโ่ดยอตัโนมตัทิักุคน ดงันั�นเมื�อเขา้
ส้�ภิาคการศึึกษาถัดไปั นักศึึกษาจัะติ้องลุ่งทะเบัียนเรียนด้วัยตินเอง ทัั�งนี�นักศึกษาสัามารถลังทัะเบัียนออนไลัน์ผ่าน 
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�อแก้ไขผู้ลิการ้เร้ียน การ้เพีิ�ม-ถอนร้ายวิชีา” 
กร้่ณ์าต่ิด้ต่่องานทะเบียนแลิะปร้ะมวลิผู้ลิ สำานักส่งเสร้ิมวิชีาการ้
งานทะเบียนแลิะปร้ะมวลิผู้ลิ 0 2855 0386 ห่ร้ือ 0 2855 0973

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

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

ศึกษาขี�อม้ลืเก่�ยวกับัการช่ำาระเงินค่าเลื่าเร่ยนแลืะค่าธรรมเน่ยมได�ที่่�
https://af.pim.ac.th/wp/

นักศึกษาสัามารถชำระค่าเลั่าเรียนแลัะค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้หลัายช่องทัาง ดังนี�

กร้ณ์ีมีข้อสงสัยเกี�ยวกับ “การ้ชีำาร้ะคื่าเลิ่าเร้ียน การ้ชีำาร้ะ
คื่าธร้ร้มเนียมต่่างๆ การ้ต่ัด้ยอด้คืงคื้างชีำาร้ะ”
กร้่ณ์าต่ิด้ต่่อ 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. ทีุ่นการศึกษาขีองบัุคลืากรในเครือบัริษัที่ ซ่พี่ ออลืลื์ จัำากัด (มหาช่น) 
เป็นทุันการศึกษาทีั�บัริษัทัในเครือซี์พีี ออลัล์ั มอบั ให้แก่บัุคลัากรของตนเอง เพีื�อส่ังเสัริมการศึกษา 
ให้กับับัุคลัากรทัี�ต้องการศึกษาต่อ 

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

3. ทีุ่นการศึกษาจัากบัุคคลืภิายนอก/สถานประกอบัการภิายนอก
เป็นเงินทัุนสันับัสันุนเพีื�อสั่งเสัริมการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทัธา 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 ระดับับััณฑิิตศึกษา
     นักศึกษาสัามารถดาวิน์โหลัดขั�นตอนการทัำดุษฎีนิพีนธ์ วิิทัยานิพีนธ์ แลัะการค้นควิ้า
อิสัระได้ทัี� https://aa.pim.ac.th/wp/process-grd

ขั�นตอนการทัําดุษฎีนิพีนธ์ วิิทัยานิพีนธ์ แลัะการศึกษาค้นควิ้าอิสัระ

เกณ์ฑิ์การเผยแพีร่ดุษฎีนิพีนธ์ วิิิ ทัยานิิพีนธ์

ขั�นตอนหลัังสัอบัผ่านป้องกันดุษฎีนิพีนธ์/วิิทัยานิพีนธ์ แลัะการศึกษาค้นควิ้าอิสัระ

แนวิทัางการดําเนินการ Pre-clinic วิิทัยานิพีนธ์ แลัะการศึกษาค้นควิ้าอิสัระ

สอบถามข้อม้ลิเกี�ยวกับการ้ทำาด้่ษฎีีนิพีนธ์ วิทยานิพีนธ์ 
แลิะการ้คื้นคืว้าอิสร้ะได้้ที�  

งานบัณ์ฑิิต่ศึึกษา : 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
เผ่ื�อเวัลุ่าการยื�นพีิจัารณ์าลุ่�วังหน้า)

ขีอบัขี่ายงานวิจััยที่่�เก่�ยวขี�องกับัมนุษย์ / ใช่�ขี�อม้ลืมนุษย์ อาที่ิ...
 • การศึกษา กระบัวินการเรียนการสัอน ประเมินผลั
 • เฝั่้าสัังเกต จดบัันทัึกพีฤติกรรมของประชากรในชุมชน สัังคม
 • ภาษา คติชน วิัฒนธรรม ศิลัปะ
 • สััมภาษณ์์เชิงลัึก/สันทันากลัุ่ม
 • การทัดสัอบัรสัชาติ/คุณ์ภาพีอาหาร ควิามพีึงพีอใจของผู้บัริโภค
 • 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

การขีอรับัการพีิจัารณาที่บัที่วนขี�อเสนอโครงการร่างวิที่ยานิพีนธ์
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การลืาพีักการศึกษา แลืะการรักษาสถานภิาพีนักศึกษา

การลืาพีัก
การศึกษา

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

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

• นักศึกษาสัามารถลัาพีักการศึกษาผ่านแบับัคำร้องออนไลัน์ 
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
นักศึกษา

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

• นักศึกษาสัามารถรักษาสัถานภาพีนักศึกษาผ่านแบับัคำร้องออนไลัน์ 
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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สวสัดกิารนกัศกึษา

• 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.

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

เปิดบัริการทัุกวิัน เวิลัา 08.30 – 17.30 น. (หยุดวิันนักขัตฤกษ์) 

• ด้แลืสุขีภิาพีจัากแพีที่ย์ผ้�ช่่�ยวช่าญ
  ผ่าน Good Doctor Application

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

แลัะออกใบัสัั�งยาออนไลัน์ให้กับัร้านยา eXta แลัะเมื�อชำระค่าบัริการผ่าน 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

• บัริการย�ายสิที่ธิบััตรที่อง
ให้บัริการย้ายสิัทัธิ�บััตรทัอง สัำหรับันักศึกษาทัี�มีภูมิลัำเนาอยู่

ต่างจังหวัิด เพีื�ออำนวิยควิามสัะดวิกแก่นักศึกษาทัี�ต้องการเข้ารับั
บัรกิารทัี�สัถานพียาบัาลัใกลัส้ัถาบันั นอกจากนี�นกัศกึษายงัสัามารถ
ตรวิจสัอบัแลัะดำเนินการเกี�ยวิกับัสัิทัธิบััตร เช่น ย้ายหน่วิยบัริการ
ผา่น 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�ยวขี�องกับันักศึกษา   
•  ระบับับัริการการศึกษา (www.reg.pim.ac.th)

กรณ์ีทีั�นักศึกษาต้องการตรวิจสัอบัหรือดำเนินการข้อมูลัต่างๆ อาทิ การลุ่งทะเบัียน
เรียน ติรวัจัสอบัติารางเรียน/ติารางสอบั รายงานผ่ลุ่การศึึกษา ปัระเมินอาจัารย์ผ่้้สอน 
ปัระเมินอาจัารย์ที�ปัรึกษา ติรวัจัสอบัการจับัการศึึกษา รวิมไปถึงการ Update ข้อมูลั
ของนกัศกึษา เปน็ตน้ นกัศกึษาสัามารถดำเนนิการผา่น 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�กรณ์สีงสยัแลุ่ะปัระสงค์ติรวัจัสอบัผ่ลุ่การเรียน 
เป็นต้น ทัั�งนี�นักศึกษาสัามารถดำเนินการผ่าน PIM Application เเลัะ/หรือ PIM CONNECT (PIM 
LINE Official) โดยเลัือกเมนูแบับัคำร้องออนไลัน์ เพีื�อเข้าดำเนินการต่างๆ

• แบับัคำาร�องออนไลืน์
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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

ห�องลืะหมาด

ห้องพีักผ่�อนนักศึึกษาระดับับััณ์ฑิิติศึึกษา 

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

ห�องสมุด

ห�องบัณัฑิติศึกษา 

• 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.

ร�านถา่ยเอกสาร

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

ร�านกาแฟมวลืช่น

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 ผ่าน 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 ผ่�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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ช่่องที่างสื�อสาร .. บัริการนักศึกษา

หน่วย่งาน การบัริการแก่นักศึึกษา การติดต่อ

สำานักกิจัการนักศึกษา 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 :

สำานักส่งเสริมวิช่าการ 1. บััตรประจำตัวินักศึกษา
2. ตรวิจสัอบัวิุฒิการศึกษา
3. ปรับัแลัะติดตามสัถานภาพีนักศึกษา
4. เทัียบัโอนวิุฒิการศึกษาแลัะ
   ผลัการเรียน
5. ลังทัะเบัียนเรียน แลัะเพีิ�ม-ถอน
รายวิิชา
6. ประกาศผลัการศึกษา
7. กรณ์ีสังสััยแลัะประสังค์ตรวิจสัอบั
   ผลัการเรียน
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 :
 

สำานักบััญช่่แลืะ
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
สารสนเที่ศ

1. บัริการการใช้งานระบับัสัารสันเทัศ 
    ต่างๆ ของสัถาบััน
2. การจัดการเกี�ยวิกับัผู้ใช้งานแลัะการ
    เข้าสัู่ระบับัทัี�ผิดปกติ
3. ให้บัริการระบับัการเรียนการสัอน
   ออนไลัน์ e-Learning

ชั�น 12 อาคาร 4 หรือ อาคาร CP ALL 
Academy

Contact :

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

ชั�น 2 อาคาร 3 หรือ อาคารเอนกประสังค์

Contact : 

ห�องสมุด
PIM แจั�งวัฒนะ

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 :

สำานักส่งเสริมศิลืปะ
แลืะวัฒธรรม

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

ชั�น 2 อาคาร 3 หรือ อาคารอเนกประสังค์

Facebookpage :
สัำนักสั่งเสัริมศิลัปะแลัะวิัฒนธรรม
สัถาบัันการจัดการปัญญาภิวิัฒน์

Contact :

สำานักพีัฒนานักศึกษา 1. ให้คำแนะนำแลัะช่วิยเหลืัอกรณี์เกิด 
    ปัญหาในการบัรรจุงาน

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

Facebookpage : 
สัำนักพีัฒนานักศึกษา
สัถาบัันการจัดการปัญญาภิวิัฒน์ 
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