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สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์
(PIM)

11

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	 หรือ	พีไอเอ็ม	 (PIM)	 เป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนในการจัดตั้งจากบริษัทซีพี	
ออลล์	จ�ากดั	(มหาชน)	ในเครอืเจริญโภคภณัฑ์	โดยได้รับการรบัรอง
จากกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	เพื่อ
ให้ปริญญาในระดับปริญญาตรี	 ปริญญาโท	 และปริญญาเอก	 ซ่ึง
จัดการเรียนการสอนทั้งภาคภาษาไทย	ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

ในฐานะที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เป็นมหาวิทยาลัย
แห่งองค์กรธุรกิจ	(Corporate	University)	ที่มีการเรียนการสอน
แบบ	Work-based	Education	จึงแตกต่างด้วยความเป็นเลิศทาง
วิชาการ	 มุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานจริงกับ
ธุรกิจ	เช่น	กลุ่ม	ซีพี	ออลล์	เครือซีพี	และพันธมิตรทางธุรกิจ	เพื่อ
ให้นกัศกึษาได้รบัประสบการณ์ในการท�างานจนเกดิความเชีย่วชาญ	
ดงันัน้บัณฑิตพีไอเอม็จงึเป็นบคุลากรคณุภาพผูม้คีวามรูท้างวชิาการ
และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

นักศึกษาของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	 มีการเรียน
หรือศึกษาตลอดทั้งหลักสูตรในสถานที่ต่างๆ	คือ

1.	 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	แจ้งวัฒนะ	จ.นนทบุรี
2.	 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	วิทยาเขตอีอีซี	จ.ชลบุรี
3.	 หน่วยการเรียนทางไกล	ใน	12	จังหวัด
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คณะวิชาใน PIM
คณะ หลักสูตร

ชื่อย่อ
หลักสูตร

สถานที่เรียน

แจ้งวัฒนะ
วิทยาเขต
EEC

หน่วย
การเรียน
ทางไกล

ผ่าน
เครือข่าย 
Internet

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ MTM - -

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ต่อเนื่อง) CMTM - -

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ต่อเนื่อง) 

ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
CIMM - - -

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

(ระบบการศึกษาทางไกล)
DMTM - - -

เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ DIT - -

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ CAI - - -

วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ IEM - -

วิศวกรรมการผลิตยานยนต์ AME - - -

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ RAE - - -

ภาษาจีนธุรกิจ BC - - -

ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ BJ - - -

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ CEB - - -

การจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สิน

อาคาร
RPM - - -

การบริหารทรัพยากรมนุษย์คน

และการจัดการองค์การ  
HROM - - -

การจัดการธุรกิจการบิน AVI - - -

การจัดการการบริการและการท่องเท่ียว HTM

การจัดการบัณฑิิต BM - - -

วิชาเอกการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ CB - - -

วิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้น

และสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์
CJ - - -

นวัตกรรมการจัดการเกษตร IAM - - -

การสอนภาษาจีน (4 ปี) TCL - - -

การสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี) ELT - - -
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คณะ หลักสูตร
ชื่อย่อ

หลักสูตร

สถานที่เรียน

แจ้งวัฒนะ
วิทยาเขต
EEC

หน่วย
การเรียน
ทางไกล

ผ่าน
เครือข่าย 
Internet

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ATM - - -

การจัดการธุรกิจอาหาร FBM - -

การจัดการธุรกิจอาหาร (ต่อเนื่อง) CFBM - -

การจัดการธุรกิจภัตตาคาร RBM - - -

การจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง LTM - - -

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตร

นานาชาติ)
iMTM - - -

การจัดการธุรกิจโรงแรมและอาหาร

(หลักสูตรนานาชาติ)
iHFM - - -

หลักสูตรระดับปริญญาโท

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ MBA-MTM - - -

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

(หลักสูตรนานาชาติ)
MET - - -

การบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ POS - - -

การสื่อสารเชิงนวัตกรรมเพื่อองค์กรสมัยใหม่ MCA - - -

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

(หลักสูตรนานาชาติ)
iMBA - - -

ภาวะผู้น�าการบริหารและการจัดการการศึกษา EML - - -

บริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) C-MBA - - -

การจัดการทางศิลปะ (หลักสูตรภาษาจีน) C-MA - - -

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

บริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) C-PhD - - -

การจัดการการศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) C-PhD-ED - - -
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รู้รอบ..ขอบชิด
PIM : แจ้งวัฒนะ

1. ที่ตั้งและการเดินทาง

	 สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์	หรอื	พไีอเอม็	ตัง้อยูบ่นถนน
แจ้งวัฒนะ	(ฝั่งขาออก	มุ่งหน้าไปยังห้าแยกปากเกร็ด)	โดยตั้งอยู่เลขที่	
85/1	หมู่	2	ถนนแจ้งวัฒนะ	ต�าบลบางตลาด	อ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัด
นนทบุรี	11120

โทรศัพท์ :  0 2855 0000
โทรสาร :  0 2855 0391
อีเมล :  contactreg@pim.ac.th 
เฟสบุ๊ค  :  www.facebook.com/pimfanpage 

รถสองแถวนนทบุรี

สายท่าน�้านนท์ - หน้าเมืองทองธานี – วัดสาลีโข

รถประจ�าทาง

สาย 166 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - เมืองทองธานี)
สาย 356

•   สายปากเกร็ด – สะพานใหม่
•  สายปากเกร็ด – ดอนเมือง – สะพานใหม่ 

สาย 51 (ปากเกร็ด – ม.เกษตรศาสตร์)
สาย 52 (ปากเกร็ด – จตุจักร)
สาย 150 (ปากเกร็ด – Happy Land)
สาย 391 (ลาดหลุมแก้ว – เมืองทองธานี)

• เดินทางมา PIM : แจ้งวัฒนะ

รถตู้โดยสารประจ�าทาง

สายมีนบุรี-ปากเกร็ด
สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ปากเกร็ด
สายรังสิต – ปากเกร็ด
สายจตุจักร – ปากเกร็ด
สายบางกะปิ – ปากเกร็ด
สาย ม.รามค�าแหง – ปากเกร็ด
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รถไฟฟ้าสายสีชมพู
** มีแผนให้บริการ พ.ศ.2565

สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี
สถานีแคราย
สถานีสามัคคี
สถานีสนามบินน�้า
สถานีกรมชลประทาน
สถานีเลี่ยงเมืองปากเกร็ด
สถานีแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 28 (เดินมา PIM เพียง 300 เมตร)
สถานีเมืองทองธานี (เดินมา PIM เพียง 500 เมตร)
สถานีศรีรัช ส่วนขยายรถไฟฟ้าสีชมพู จุดเชื่อมต่อเข้าเมืองทองธานี 
              ** มีแผนให้บริการพฤศจิกายน พ.ศ.2565
สถานีแจ้งวัฒนะ 14
สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
สถานีทีโอที
สถานีหลักสี่ – เชื่อมรถไฟฟ้าสายสีแดง (บางซื่อ – รังสิต) 
                  **มีแผนให้บริการพฤศจิกายน พ.ศ.2564
สถานีราชภัฐพระนคร
สถานวัีดพระศรมีหาธาต ุ– เช่ือมรถไฟฟ้าสายสเีขียว (หมอชิต – สะพานใหม่ – คคูต)
สถานีรามอินทรา 3
สถานีลาดปลาเค้า
สถานีรามอินทรา 31
สถานีมัยลาภ
สถานีวัชรพล
สถานีรามอินทรา 40
สถานีคู้บอน
สถานีรามอินทรา 83
สถานีวงแหวนตะวันออก
สถานีนพรัตนราชธานี
สถานีบางชัน
สถานีเศรษฐบุตรบ�าเพ็ญ
สถานีตลาดมีนบุรี
สถานีมีนบุรี
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2. ลัดเลาะ..รอบบ้าน PIM : แจ้งวัฒนะ

 เมือ่ก้าวเข้าสูร่ัว้ PIM นกัศกึษาจะเหน็อาคาร
มากมาย ซึง่เราจะเรยีกพืน้ทีน่ีว่้า “ธาราพาร์ค” ซึง่จะ
มีบริษัทองค์กรต่างๆ ที่ท�างานอยู่ในพื้นที่ธาราพาร์ค 
เช่น บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ปัญญ
ธารา จ�ากดั บรษิทั ออลล์ เทรนนิง่ จ�ากดั โรงเรยีนสาธติ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันการจัด
การปัญญาภวิฒัน์ เรามาท�าความรูจ้กัพืน้ทีธ่าราพาร์ค
และอาคารต่างๆ กัน

1 อาคาร The TARA อาคารส�านักงานของ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)

2 อาคารธารา 1
อาคารส�านักงานของ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด และ
หน่วยงาน Call Center

3 ศูนย์ฝึกอบรม ปัญญธารา
อาคารส�านักงานและศูนย์ฝึกอบรมของบริษัท ปัญญธารา จ�ากัด 
และบริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จ�ากัด นอกจากนี้ยังมีร้าน 7-ELEVEn 
ร้าน 24Shopping และ Co-Working Space ในพื้นที่ดังกล่าว

4 อาคาร The Park (อาคารจอดรถ)
อาคารจอดรถ 1,000 คัน (มีค่าบริการ) ภายในอาคารยังมีศูนย์
อาหารและศูนย์ออกก�าลังกายบริการ

5 โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ (สาธิตพีไอเอ็ม)

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

6 อาคาร Food Technology
อาคารส�านักงานของ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
และ Food Academy สถาบันสอนท�าอาหารครบวงจร

7 Chef’s Kitchen และร้าน 7-ELEVEn ร้านอาหารและร้าน 7-ELEVEn

8 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
อาคารส�าหรับการเรียน การฝึกปฏิบัติ การท�ากิจกรรม การติดต่อ
คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ใน PIM

9 ลานธาราสแควร์
ลานอเนกประสงค์ และสามารถใช้ส�าหรับการจอดรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ (มีค่าบริการ)
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3. อาคารเรียน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ ใน PIM : แจ้งวัฒนะ

อาคาร 1 (อาคารอ�านวยการ)
ชั้น	1	 :		ห้องรับฟังและให้ค�าปรึกษาโดยนักจิตวิทยา	
	 			(Friends	Care	PIM)
ชั้น	1-3	 :		ห้องปฏิบัติการต่างๆ
ชั้น	3	 :		ห้องละหมาด	และห้องปฏิบัติการต่างๆ

อาคาร 2 (อาคารหอประชุม/Convention Hall)
ชั้น	1	 :		โถงกิจกรรม	ร้านค้าจ�าหน่ายอาหารและสินค้าทั่วไป	

PIM	Smart	Shop	และ	PIM	Souvenir	Shop	
ชั้น	2	 :		ห้องเรียน	
ชั้น	3	 :		ห้องละหมาด	และห้องประชุม/สัมมนา

อาคาร 3 (อาคารอเนกประสงค์)
ชั้น	1	 :		ห้องปฏิบัติการต่างๆ
ชั้น	2	 :		ห้องพยาบาล	และส�านักงานต่างๆ
ชั้น	3	 :		ห้องเรียน	และห้องปฏิบัติการ

อาคาร 4 (อาคาร CP ALL Academy)
ชั้น	G	 :		ร้านถ่ายเอกสาร
ชั้น	L	 :		ศูนย์รับสมัครนักศึกษา	ร้าน	7-ELEVEn	

และร้านกาแฟ	Bellinee’s	Bake	&	Brew
ชั้น	M	 :		ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจการบิน	(PIM	AIR)
ชั้น	3	 :		ศูนย์อาหาร	Food	World
ชั้น	4	 :		ห้องเรียน	และห้องปฏิบัติการภาคพื้น
ชั้น	5–8	 :		ห้องเรียน

อาคาร 4 (อาคาร CP ALL Academy)
ชั้น	7	 :		ห้องเรียน	ส�านักกิจการนักศึกษา
	 			และส�านักพัฒนานักศึกษา
ชั้น	8	 :		ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการหมากล้อม

	 			Smart	Classroom,	ร้าน	7–ELEVEn 
	 			(PIM	Store	Model)	
ชั้น	9	 :		ห้องพักอาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร
	 			คณะนิเทศศาสตร์	คณะการจัดการการศึกษา
	 			เชิงสร้างสรรค์	คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร	
	 			และคณะการจัดการธุรกิจอาหาร
ชั้น	10	 :		ห้องพักอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ	
	 			คณะวิทยาการจัดการ	
															คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง
	 			วิทยาลัยนานาชาติ	และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน
ชั้น	11	 :		ห้องพักอาจารย์คณะศิลปศาสตร์	
	 			คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	
	 			และส�านักการศึกษาทั่วไป
ชั้น	12	 :		ห้องปฏิบัติการต่างๆ	ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 			และห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
	 			สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
ชั้น	12A	 :		ห้องสมุด
ชั้น	14	 :		ส�านักส่งเสริมวิชาการ	ส�านักบัญชีและการเงิน	
	 			และพื้นที่อ่านหนังสือ
ชั้น	16	 :		ห้องประชุม	Auditorium
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ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom 
ห้อง 4-0806
ห้องเรยีนในยคุใหม่	ทีส่่งเสรมิกจิกรรมการเรยีนการสอนด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร	ให้เป็นมากกว่าห้องเรียนทั่วไป

ห้องปฏบิตักิารด้านภาษาและคอมพวิเตอร์ 
Computer & Sound Lab 
ห้อง  1-0301, 1-0303, 3-0309, 3-0310,   
       4-1204, 4-1205, 4-1209 และ 4-1210
เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี	ทักษะทางคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศ

• ห้องเรียน และห้องปฎิบัติการต่างๆ

ห้องหมากล้อม GO Classroom 
ห้อง 4-0808
พัฒนาเชาว์ปัญญา	ฝึกทักษะการบริหารและวางกลยุทธ์ผ่าน
การเล่นหมากล้อม	(โกะ)

ร้าน 7- ELEVEn (PIM Store Model)
ห้อง 4-0807
7-ELEVEn	จ�าลอง	ห้องเรียนรู้การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่	
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ร้าน 7- ELEVEn (PIM Store Model)
ห้อง 4-0807
7-ELEVEn	จ�าลอง	ห้องเรียนรู้การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่	

ห้องปฏิบัติการด้านสื่อและมัลติมีเดีย
Convergent Media Studio 
ห้อง 4-1206
เรียนรู้การปฏิบัติการข่าว	ผลิตข่าวตอบโจทย์ทุก	Platform	
ครบเครื่องผู้น�า	Convergent	Media

ห้องปฏิบัติการกลยุทธ์
การจัดการโลจิสติกส์
Logistic Strategic Management Lab

ห้อง 1-0201
เรียนรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการคลังสินค้า	
การจัดการขนส่ง	และจ�าลองสถานการณ์ต่างๆ	ผ่านระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์	(GIS)

Mac Lab
ห้อง 4-1207  
เรียนรู้ปฏิบัติการสื่อกราฟิกและมัลติมีเดีย	เติมทักษะ	ตอบโจทย์	
Multi	Skill

ห้องปฏิบัติการภาคพื้น
ห้อง 4-0408  
เรียนรู้การจัดการจราจรทางอากาศ	การจัดการสนามบิน
การจัดการอ�านวยการบิน	และการขนส่งสินค้า	(Cargo)

PIM AIR 
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการธุรกิจการบิน 
Sky Terminal ห้อง 4-M001
AIRCRAFT  ห้อง 4-M002
ศูนย์ฝึกการบริการภาคพื้นและบนเครื่องบิน
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Physical and Innovative 
Agricultural Lab
ห้อง 3-0101
ปฏิบัติการทดลองทางด้านชีววิทยา	จุลชีววิทยา	และสุขภาพพืช

ห้องปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร์ 

Chemical Lab
ห้อง 3-0111
ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับกลไกของปฏิกิริยาเคมีที่บูรณาการศาสตร์
ทางด้านวิทยาศาสตร์	อาทิ	ศาสตร์ทางด้านการเกษตร
และวิศวกรรม

Microprocessor and Embedded System Lab
ห้อง 1-0302 
ปฏิบัติการทดลองผ่านโปรแกรมและวงจรต่างๆ	 เพื่อปูพื้นฐาน
กระบวนการคิดที่เป็นระบบและมีเหตุผล	 เพื่อสร้างสมองกลหรือ
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก

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

Mechanical Engineering Lab
ห้อง 3-0105 และ 3-0106
เรียนรู้การค�านวณด้านเครื่องกล	เพื่อน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน

Industrial Engineering Lab
ห้อง 3-0107
เรียนรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายในขณะท�างาน	การหาเวลา
มาตรฐานในการท�างาน	และศกึษาคุณลักษณะของวสัดวุศิวกรรม

Industrial Automation System Lab
ห้อง 3-0108
ฝีกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักรแบบอัตโนมัติใน
โรงงานอุตสาหกรรม	ด้วยชุดระบบควบคุมอัตโนมัติ	Programable	
Logic Control

ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ 
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Automotive Electronics Lab
ห้อง 3-0103
เรียนรู้องค์ประกอบและกลไกของเครื่องยนต์ประเภทต่างๆ

Electronics and Digital Lab 
ห้อง 1-0304
เรียนรู้การปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า	ไฟฟ้าสามเฟสและมอเตอร์	รวมถึงวงจรดิจิทัล
พื้นฐาน

Innovation Center for Robotics 
and Automation Systems (iCRAS)
ห้อง 1-0101
เรียนรู้การใช้งานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	
รวมถึงการใช้เครื่องมือในการสร้างชิ้นส่วนต่างๆ	ของหุ่นยนต์

Automotive Information Lab
ห้อง 3-0102
ปฏิบัติการเครื่อง	3D	Scanner	และ	3D	Printer	
และการใช้โปรแกรม	SolidWork	และ	CATIA	ในการออกแบบ

Network Lab 
ห้อง 1-0307
เรียนรู้การจัดเก็บข้อมูลบน	Storage	ของ	Cloud	และระบบเครือข่ายต่างๆ

Physics Lab 
ห้อง 1-0305
ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับพื้นฐานทางฟิสิกส์กลศาสตร์และฟิสิกส์ไฟฟ้า
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น�าความรู้ภาคทฤษฎีด้านการจัดการธุรกิจอาหารมาฝึกปฏิบัติ	
(Work-base	Education	:	WBE)	เพื่อสร้างทักษะ	(Skill)
ให้พร้อมส�าหรับการท�างานจริง

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

Deluxe Room Mock-up
ห้อง 1-0204
เรียนรู้เทคนิคปฏิบัติการด้าน	Housekeeping	
ส�าหรับโรงแรมระดับ	5	ดาว

Culinary and Restaurant Mock-up
ห้อง 1-0204
เรียนรู้ปฏิบัติการด้านการครัว

ห้องปฏิบัติการด้านอาหาร เบเกอรี่
และเครื่องดื่ม

ห้องปฏิบัติการด้านการโรงแรม 
(Hospitality Lab)

Mixology Mock-up
ห้อง 1-0206
เรียนรู้การปฏิบัติการและการตกแต่งเครื่องดื่มประเภทต่างๆ
เช่น	Cocktail,	Mocktail
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น�าความรู้ภาคทฤษฎีด้านการจัดการธุรกิจอาหารมาฝึกปฏิบัติ	
(Work-base	Education	:	WBE)	เพื่อสร้างทักษะ	(Skill)
ให้พร้อมส�าหรับการท�างานจริง

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

	 สถาบันมีการจัดการเรียนการสอนผ่านการเรียนรู ้จากประสบการณ์จริง	 
(Work-based	 Education)	 ทีมุ่ง่เน้นการปฏบิตัเิพือ่ให้นกัศกึษาได้รบัความรูแ้ละทกัษะ	
(Knowledge	&	Skill)	จากในห้องเรยีนและสถานประกอบการ	ดงันัน้ในหนึง่ภาคการศกึษา
จะแบ่งการจดัการเรยีนการสอนออกเป็น	2	ช่วง	ช่วงละ	3	เดอืน	โดยมรีายละเอยีดของการ
เรยีนในชัน้เรยีน	 และการฝึกปฏบิติัในสถานประกอบการต่างๆ	 แตกต่างกันตามแผนการ
เรยีนของแต่ละหลกัสตูร	ทัง้นีส้ามารถศกึษาข้อมลูเพิม่เตมิได้ทีคู่่มอืนกัศึกษาและสอบถาม
เพิม่เตมิจากคณะวชิา

หมายเหตุ:	
*				หากพ้นก�าหนด	มีค่าปรับตามประกาศสถาบันฯ
**		นกัศกึษาปี	1	(รุน่	640)	คณะบรหิารธรุกจิ	หลกัสตูรการจดัการธรุกจิการค้าสมยัใหม่	
และหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่	(ระบบการศึกษาทางไกล)	กลุ่มทวิภาคี
***	นักศึกษาปี	1	(รุ่น	641)	คณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์	ระยะเวลาเรียน/
ฝึกปฏิบัติงาน	เป็นไปตามแผนการเรียนของแต่ละหลักสูตร
ข้อมูลปฏิทินการศึกษา:	https://aa.pim.ac.th/wp/calendar-undergraduate-th

4. ปฏิทินการศึกษาและรูปแบบการเรียน

กิจกรรม
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

0.1 0.2 1.1 1.2 2.1 2.2
ปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง/

พบอาจารย์ที่ปรึกษา/

ลงทะเบียนอัตโนมัติ

ตามประกาศ

สถาบันฯ

ตามประกาศ

สถาบันฯ ***
- - -

วันสุดท้าย ของการช�าระเงิน

ค่าเล่าเรียนค้างช�าระเทอมปัจจบุนั
 16 ส.ค. 64 14 ก.พ. 65

พบอาจารย์ที่ปรึกษา/

ลงทะเบียนเรียน Online*
9 – 17 ส.ค. 64 7 - 15 ก.พ. 65

ช�าระเงินค่าเล่าเรียน* 9 ส.ค. – 10 ก.ย. 64 7 ก.พ. – 10 มี.ค. 65

ระยะเวลาฝึกปฏิบัติงาน 16 มี.ค. - 31 พ.ค. 64 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 64 1 ก.ย. – 30 พ.ย. 64 1 ธ.ค. 64 – 28 ก.พ. 65 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 65 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 65

ระยะเวลาเรียน 16 ม.ีค. - 9 พ.ค. 64 7 ม.ิย. – 15 ส.ค. 64 6 ก.ย. – 14 พ.ย. 64 6 ธ.ค. 64 – 13 ก.พ. 65 7 มี.ค. – 15 พ.ค. 65 6 มิ.ย. – 14 ส.ค. 65

ระยะเวลาลาพัก/

รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
1 ก.ย. – 1 ต.ค. 64 1 มี.ค. – 1 เม.ย. 65

ลงทะเบียนล่าช้า Online 

นศ.ทุกชั้นปี และช�าระเงิน*
30 ส.ค. – 6 ก.ย. 64 28 ก.พ. – 7 มี.ค. 65

เพิ่ม/ถอนรายวิชา (ไม่ติด W) 

และช�าระเงินกรณีเพิ่มรายวิชา*
16 - 28 มี.ค. 64 8 – 20 มิ.ย. 64 7 – 19 ก.ย. 64 7 – 19 ธ.ค. 64 8 – 20 มี.ค.65 7 – 19 มิ.ย. 65

ถอนรายวิชา (ติด W) 29 มี.ค. - 23 เม.ย. 64 21 มิ.ย. – 6 ส.ค. 64 20 ก.ย. – 29 ต.ค. 64 20 ธ.ค. 64 – 4 ก.พ. 65 21 มี.ค. – 6 พ.ค. 65 20 มิ.ย. – 5 ส.ค. 65

สอบปลายภาค

“แจ้งวัฒนะ หน่วยการเรียน

ทางไกล และวิทยาเขตอีอีซี”

10 – 16 พ.ค. 64 18 – 25 ส.ค. 64 17 – 24 พ.ย. 64 16 – 23 ก.พ. 65 18 – 25 พ.ค. 65 17 – 24 ส.ค. 65

ประกาศผลการเรียน/

ผลการฝึกปฏิบัติงาน Online
17 มิ.ย. 64 9 ก.ย. 64 9 ธ.ค. 64 10 มี.ค. 65 9 มิ.ย. 65 8 ก.ย. 65

วันสุดท้าย การแก้ไขเกรด “I” 19 ก.ค. 64 11 ต.ค. 64 10 ม.ค. 65 11 เม.ย. 65 11 ก.ค. 65 10 ตุ.ค. 65

วันเปิดภาคการศึกษา 

ปีการศึกษา 2565
16 มี.ค. 65 1 มิ.ย.65 1 ก.ย. 65 1 ธ.ค. 65 1 มี.ค. 66 1 มิ.ย. 66
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ข้อแนะน�าการใช้งานเทคโนโลยีและระบบบริการสารสนเทศส�าหรับนักศึกษาของสถาบนั	
เพ่ือให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ	นกัศกึษาควรมอีปุกรณ์	Smart	Devices	ทีม่คุีณสมบตัทิีเ่หมาะ
สมที่เพียงพอกับการใช้งานในปัจจุบัน

• Single Sign-On
นักศึกษาสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ท่ีจุดบริการภายในสถาบันและระบบบริการ

สารสนเทศส�าหรับนักศึกษา	เช่น	เว็บไซต์บริการการศึกษา	ระบบการเรียนการสอนออนไลน์	
PIM	Application	และระบบอืน่ๆ	โดยใช้ชือ่ผูใ้ช้งาน	(Username)	และรหสัผ่าน	(Password)	
เดียวกันในทุกระบบ	(Single	Sign-On)

5. เทคโนโลยีและระบบสนับสนุนนักศึกษา
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• PIM Application
PIM	Application	เป็นแอปพลเิคชนัทีน่กัศึกษาควรติดตัง้ในอปุกรณ์	Smart	Devices	ของตนเอง	เพือ่เป็นประโยชน์และอ�านวยความ

สะดวกในด้านต่างๆ	ของนักศึกษา

7. เข้าลิิงค์ URL ท่ีสำาคัญ  เช่น e-Learning, REG     
(ระบบบริการการศึกษา), แบบค�าร้องออนไลน์,  
บริการยืม-คืนหนังสือห้องสมุด เป็นต้น 

2. ยืนยันการเข้าเรียนผ่่านเมนูในแต่ละรายวิชา    
    >> ผ่านเมนู Check Room Tracking

1. แสดงตัวตนการเป็นนักศึกษา
   >> ผ่านเมนูบัตรนักศึกษาอิเล็ิกทรอนิกส์

3. ดูตารางเรียน ห้องเรียน ห้องสอบ ผ่ลการเรียน
    >> ผ่านเมนู Academic 

4. ตรวจสอบปฏิทนิการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ
   >> ผ่านปฏิิทินกิจกรรม 

5. ตรวจสอบช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา
   >> ผ่านเมนู Advisor 

6. รับการแจ้งเตือนต่างๆ จากสถาบัน
    >> ผ่านเมนู Notifications 

ตัวอย่างฟังก์ชั่นของ PIM Application 
เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่นักศึกษา 
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หมายเหตุ:   กรณีนักศึกษาเปล่ียน Smart Devices ท่ีใช้งาน และต้องการลง PIM Application ใน Smart Devices    
                ใหม่ ให้ติดต่อส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ัน 12 อาคาร CP ALL Academy หรือติดต่อผ่านทาง
                Facebook: ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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บัตรนักศึกษาของสถาบันฯ	 อยู่ในรูปแบบของ	 บัตร
อิเล็กทรอนิกส์	โดยการเปิดผ่าน	PIM Application	 ซ่ึง
สามารถน�าไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ	 ท้ังในและนอกสถาบัน	
ดังน้ี

1. ใช้แสดงตนเมื่อติดต่อกับสถาบันฯ หรือ 
    หน่วยงานต่างๆ

2. ใช้แตะบัตรเพื่อบันทึกการเข้าเรียน
    ในแต่ละวิชา

3. ใช้แสดงตนในการเข้าสอบ

4. ขอใช้บริการห้องสมุด เช่น ยืม  - คืน    
    หนังสือและทรัพยากรในห้องสมุด PIM

5. ใช้เป็นหลักฐาน 
    (ตัวจริงหรือส�าเนาบัตรนักศึกษา)
    ในการขอรับบริการอื่นๆ หรือเบิก
    ค่าใช้จ่ายของสถาบัน

6. บัตรนักศึกษา

บัตรนักศึกษาอิเลกทรอนิกส์ 0 2855 0269 

บัตรนักศึกษาแบบการ์ดแข็ง 0 2855 1140, 0 2855 1436

     ท้ังน้ีหากนักศึกษามีปัญหาในการแสดงผลบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน PIM Application กรุณา
ติดต่อส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ัน 12 อาคาร CP ALL Academy หรือติดต่อผ่านทาง 
Facebook: ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
      อย่างไรก็ตามหากนักศึกษาต้องการใช้งานบัตรนักศึกษาในรูปแบบการ์ดแข็ง สามารถท�าได้
โดยติดต่อส�านักส่งเสริมวิชาการและไม่เสียค่าธรรมเนียมในการท�าคร้ังแรก
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7. การแต่งกาย

• เครื่องแบบทั่วไป
การสวมใส่เครื่องแบบนักศึกษาเป็นการแสดงถึงความภูมิใจ 

ต่อการเป็นนักศึกษาสถาบัน	 และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ในการมาเรยีน	มาสอบ	หรอืตดิต่อกบัหน่วยงานต่างๆ	ภายในสถาบัน	
นักศึกษาควรแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาทุกคร้ังท่ีเข้ามาในสถาบัน	
และ	 “ต้องแต่งกายด้วยชุดสูท PIM ในวันที่มีการสอบหรือ 
มีงานพิธี”

• เครื่องแบบเฉพาะของคณะ / สาขาวิชา• เครื่องแบบเฉพาะของคณะ / สาขาวิชา
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• ดูตารางเรียน
นักศึกษาสามารถดูตารางเรียนได้ด้วยตนเอง	 ผ่าน	

PIM Application	 โดยเลือกเมนู	 REG	 (ระบบบริการ
การศึกษา)	เพื่อเข้าระบบบริการการศึกษา	(http://reg.
pim.ac.th)	และมีขั้นตอนดังนี้

1.	Login	เข้าสู่ระบบ
2.	คลิกปุ่ม	“ตารางเรียน/สอบ”	ที่เมนูด้านซ้าย
3.	คลกิลงิค์ทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	ปีการศกึษาและภาคการ

ศึกษาเพื่อดูตารางเรียน

ศึกษาวิธีการดูตารางเรียนแบบละเอียดได้ที่	 >>	
h t t p s : / /www . f a c ebook . c om/REGP IM /
videos/2744248455897475/

ทั้ งนี้ ระบบจะส ่ง	 e-mail	 แจ ้งเตือนใน	 PIM	
Application	โดยอตัโนมตั	ิ(ก่อนถงึเวลาเริม่เรียน	30	นาท)ี

8. มาเรียนที่ PIM

ชื่อวิชา กลุ่มที่เรียน 
ห้องและเวลาที่เรียน

EXAMPLE

งานตารางเรียน : PIM
0 2855 0975, 0 2855 1145, 
0 2855 1669

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ 
“ตารางเรียน” กรุณาติดต่อ
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• ตารางหน้าห้องเรียน
เมือ่นักศกึษาไปถึงห้องเรยีน	ทีห่น้าห้องเรยีนจะม	ีQR	Code	ให้

นักศึกษา	Scan	เพื่อดูตารางการใช้งานของห้องนั้นๆ	ในแต่ละช่วง
เวลา	นกัศกึษาสามารถตรวจสอบเพือ่ป้องกนัการเข้าใช้งานหรือเข้า
เรียนผิดห้องในแต่ละคาบการเรียนได้

ชื่อวิชา (กลุ่มเรียน) 
และชื่ออาจารย์ผู้สอน

EXAMPLE
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• ห้องสมุด PIM และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์
ห้องสมุด	PIM	อยู่ที่ชั้น	12A	อาคาร	4	หรืออาคาร	CP	ALL	Academy	เป็น

พืน้ทีแ่ห่งการเรยีนรู	้ทีใ่ห้บรกิารหนงัสอืและแหล่งทรพัยากรสารสนเทศทีท่นัสมยั
และหลากหลาย	 เช่น	 หนังสือ	 วารสาร	 e-Book	 e-Journal	 e-Research	
e-Project	ฐานข้อมูลออนไลน์	รวมถึง	Knowledge	Bank	แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
ของห้องสมดุ	เพ่ือเอือ้ประโยชน์ในการค้นคว้าข้อมลูหรอืหาความรูน้อกห้องเรยีน
เพิ่มเติมตามที่นักศึกษาให้ความสนใจ	 โดยให้บริการทั้งแบบ	 Walk-in	 และ
ออนไลน์

เวลาในการให้บริการของห้องสมุด PIM

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : e-Books

e-Books ฉบับภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหา
ทางด ้านบริหารธุรกิจ การจัดการ 
เทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรม และภาษา

สมัครและเข้าใช้บริการได้ที่ 
https://ebookcentral.proquest.
com/lib/pimth

e-Books ฉบับภาษาไทยที่มีเนื้อหาทาง 
ด้านการจัดการ เทคโนโลยี จิตวิทยา การ
พัฒนาตนเอง การท่องเที่ยว และอาหาร

สมคัรและเข้าใช้บรกิารผ่าน Application

e-Books และบทความทางด้านการเงนิ
และการลงทุน

เข้าใช้บริการได้ที่
https://elibrary.maruey.com/login

ส อ บ ถ า ม ข ้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม  แ ล ะ ข อ 
Username และ Password 
เพื่อเข้าใช้งานได้ที่

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

เปิดท�าการทุกวัน (หยุดวันนักขัตฤกษ์) 
วันจันทร์– วันศุกร์       เวลา 08.00 – 18.30 น.
วันเสาร์– วันอาทิตย์    เวลา 09.00 – 18.00 น.
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บริการแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ PIM Library : 
Knowledge Bank

Knowledge	Bank	แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ของห้องสมุดส�าหรับนักศึกษาที่สนใจองค์ความรู้
ต่างๆ	สามารถศึกษาข้อมูลผ่านเว็บไซต์	https://lib.pim.ac.th/wp/knowledge-bank
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บริการทรัพยากรห้องสมุดอื่นๆ 
จากความร่วมมือทางวิชาการของสถาบัน 

นักศึกษาสามารถเข้าใช้บริการทรัพยากรของห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหรือองค์กรอื่นๆ	 
ได้	เนือ่งจากสถาบนัมกีารท�าความร่วมมอืทางวชิาการระหว่างห้องสมดุร่วมกนั	ประกอบด้วย

ส�านกัวทิยทรพัยากร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั(หอสมดุกลาง)
นักศึกษาสามารถใช้บริการยืม-คืนหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ	ของส�านักวิทย

ทรพัยากร	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	หรอื	หอสมดุกลาง	เพยีงแค่แสดงบตัรประจ�าตวันกัศกึษา
ของ	PIM	ก่อนเข้าใช้บริการและปฏิบัติตามกฏระเบียบของหอสมุดกลางอย่างเคร่งครัด

ห้องสมุดพิทยาลงกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นักศึกษาสามารถเข้าไปค้นคว้าหนังสือและบริการที่สนใจในห้องสมุดพิทยาลงกรณ	

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ได้	เพยีงแค่แสดงบตัรประจ�าตวันกัศกึษาของ	PIM	ก่อนเข้าใช้บรกิาร
และปฏิบัติตามกฏระเบียบของห้องสมุดอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากสนใจหนังสือเล่มใดนักศึกษา
สามารถขอถ่ายเอกสารได้

ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นกัศึกษาสามารถค้นคว้าหนงัสือและบรกิารทีส่นใจทีห้่องสมดุมารวย	ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย	ซึง่ตัง้อยูท่ีอ่าคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ข้างสถานฑตูจนี)	เพยีงแสดง
บัตรประจ�าตัวนักศึกษาของ	 PIM	 ก่อนเข้าใช้บริการและปฏิบัติตามกฏระเบียบของห้องสมุด
มารวย	 นอกจากนี้นักศึกษาสามารถใช้บริการ	 e-book	 ผ่าน	Maruay	 elibrary	 โดยขอ	
Username	และ	Password	เพื่อเข้าสืบค้นข้อมูลได้ที่ห้องสมุดของสถาบัน
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บริการออนไลิน์ : 
สืบค้นหนังสือ ตรวจสอบการยืม-คืน และยืมหนังสือในห้องสมุดต่อ

นักศึกษาสามารถใช้บริการออนไลน์ของห้องสมุดผ่านเว็บไซต์	http://elibrary.pim.ac.th	เพื่อสืบค้นหนังสือที่สนใจและมีให้
บริการในห้องสมุด	PIM	รวมถึงการจองหนังสือจากผู้ที่ยืมก่อนหน้า	หรือยืมต่อที่ตนเองได้ยืมไว้	โดยสามารถมารับหนังสือที่ห้องสมุด	
PIM	ตามวันเวลาที่ระบบแจ้งผ่าน	e-mail	ของนักศึกษา	รวมถึงมีบริการส่งไปยังสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์วิทยาเขต	อีอีซ ี
และหน่วยการเรียนทางไกลอีกด้วย

งานห้องสมุด : PIM
0 2855 0381, 0 2855 0382
email: library@pim.ac.th
Facebook: @PIM LIBRARY
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วารสารวิชาการของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
วารสารวิชาการ	คือ	วารสารที่ผ่านการตรวจคุณภาพของบทความที่ตีพิมพ์จากผู้ที่มีความรู้ในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ	โดย

วารสารวิชาการของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มีจ�านวน	4	วารสาร	ในศาสตร์สาขาและภาษาต่างๆ	ในการตีพิมพ์	หาก
นักศึกษาสนใจค้นคว้าสามารถสืบค้นได้ดังนี้

วารสารปัญญาภิวัฒน์
วารสารวชิาการของสถาบนัทางด้านมนษุศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ในสาขาทางด้านบรหิารธุรกิจ การ

จัดการ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยวารสารดังกล่าวมีการตีพิมพ์
บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพโดยอยู่ในฐาน TCI (Thai-Journal Citation Index) กลุ่มที่ 1 
และฐาน ACI (ASEAN Citation Index) ทั้งนี้นักศึกษาสามารถสืบค้นบทความได้ที่ https://so05.tci-
thaijo.org/index.php/pimjournal/index

วารสาร International Scientific Journal 
of Engineering and Technology

วารสารวิชาการของสถาบันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ ระบบข้อมูล โลจิสติกส์และการขนส่ง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์การอาหาร และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวารสารดังกล่าวมีการตีพิมพ์บทความเป็นภาษาอังกฤษ

เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพโดยอยู่ในฐาน TCI (Thai-Journal Citation Index) กลุ่มที่ 2 
ทั้งนี้นักศึกษาสามารถสืบค้นบทความได้ที่https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/isjet/index

วารสาร Chinese Journal of Social Science and Management
วารสารวชิาการของสถาบนัทางด้านมนษุศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ในสาขาทางด้านบรหิารธุรกจิ การ

จดัการ ศลิปศาสตร์ ศกึษาศาสตร์ และสาขาอืน่ทีเ่ก่ียวข้อง โดยวารสารดงักล่าวมกีารตพีมิพ์บทความเป็น
ภาษาจีน

เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพโดยอยู่ในฐาน TCI (Thai-Journal Citation Index) กลุ่มที่ 2 
ทั้งนี้นักศึกษาสามารถสืบค้นบทความได้ที่ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CJSSM/index

วารสาร Journal of ASEAN PLUS+ Studies      
วารสารวชิาการของสถาบนัทางด้านมนษุศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาทางด้านนโยบายรฐับาล 

การด�าเนินธุรกิจ  การพัฒนาวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยวารสารดัง
กล่าวมกีารตพีมิพ์บทความเป็นภาษาองักฤษ ทัง้นีน้กัศึกษาสามารถสืบค้นบทความได้ที ่https://so06.
tci-thaijo.org/index.php/aseanplus
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การเรียนการสอนในระบบ	Work-based	Education	นักศึกษา	PIM	จะผ่าน
การเรียนรู้จากในห้องเรียนและสถานประกอบการจริง	 โดยการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการต่างๆ	ถือเป็นรายวชิาทีส่�าคญัอกีรายวชิาหนึง่ของหลกัสตูร	เพือ่
ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงและเกิดการพัฒนาทักษะในการท�างาน

9. เตรียมตัวอย่างไร..เมื่อไปฝึกปฏิบัติ

ตัวอย่างสถานประกอบการทีน่กัศกึษาไปฝึกปฏบิตัิ

ข้อควรปฏบิตัใินการไปฝึกปฏบิตังิาน

1. เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานตรงตามวัน เวลา 
   ที่บริษัทก�าหนด

2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด

3. เคารพ เชื่อฟัง และปฏิบัติตามค�าแนะน�าของ
   ครูฝึกปฏิบัติงาน

4. ตรงต่อเวลา ขยันหมั่นเพียร อดทน 
   และเอาใจใส่ต่องาน

5. ปฏิบตัหิน้าท่ีทีไ่ด้รบัมอบหมายด้วยความรอบคอบ 
   และปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัยของบริษัท

6. ซื่อสัตย์ สุจริต มีน�้าใจ เสียสละเอื้อเฟื้อต่อผู่้อื่น

7. แต่งกายสุภาพ วางตัวอย่างเหมาะสม

8. ไม่เปิดเผ่ยข้อมูลใดๆ อันเป็นกิจการของบริษัท 
   โดยไม่ได้รับอนุญาต

9. แสดงความขอบคุณต่อครูผู่้ฝึกปฏิบัติงานเมื่อ
   สิ้นสุดการฝึกงาน
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เพ่ือให้นักศึกษาและผู ้ปกครองเกิดความอุ ่นใจระหว่างที่
นักศึกษาเรียนที่สถาบัน	 สถาบันได้จัดสรรบุคคลหรือหน่วยงานใน
การเข้าไปรับฟัง	ดูแลและให้ความช่วยเหลือนักศึกษา	ดังต่อไปนี้

10. มีปัญหา..ปรึกษาใครดี

• อาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษา	 PIM	ทุกคน	 จะมี	 “อาจารย์ที่ปรึกษา”	 เป็นผู้ให้ค�า

ปรึกษา	ดูแล	และแนะน�าแผนการเรียนตลอดระยะเวลาที่นักศึกษา
เรยีนทีส่ถาบนั	นกัศกึษาสามารถตรวจสอบชือ่อาจารย์ทีป่รกึษาได้ท่ี	
PIM Application	(เมนูข้อมูลนักศึกษา)	

นกัศึกษาสามารถสบืค้นวนัและเวลาทีอ่าจารย์ทีป่รกึษา	รวมถงึ
อาจารย์ผูส้อนสะดวกให้เข้าพบเพือ่ขอค�าปรกึษาต่างๆ	ได้จาก	PIM 
Application	 โดยเลือกเมนู	 REG	 (ระบบบริการการศึกษา)	 เพื่อ	
Login	 เข้าระบบ	บริการการศึกษา	 (http://reg.pim.ac.th)	และ
สบืค้นวนัเวลาทีอ่าจารย์แต่ละท่านสะดวกให้เข้าพบจากเมน	ู“ค้นหา
ตารางสอน” โดยนักศึกษาจะต้องติดต่อที่แผนกต้อนรับหน้าห้อง
พักอาจารย์เพื่อเข้าพบตามวันและเวลาที่อาจารย์แจ้งไว้ในระบบ
บริการการศึกษา

EXAMPLE
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คณะบริหารธุรกิจ
0 2855 1375, 0 2855 0885,
0 2855 0435, 0 2855 1331 
080 782 2393, 083 097 5502

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
0 2855 0415, 0 2855 1450, 0 2855 1009,
091 727 7598

คณะศิลปศาสตร์
0 2855 0347, 0 2855 0941, 
083 097 5008

คณะวิทยาการจัดการ
0 2855 1321, 0 2855 1364, 
095 369 9371-75

คณะนิเทศศาสตร์
0 2855 1137, 085 185 9711

คณะนวัตกรรมการจัดกาเกษตร
0 2855 1050, 0 2855 0977, 
083 097 5504

คณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์
0 2855 1464, 0 2855 1521
091 774 3779

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
0 2855 1169, 093 056 9565
064 298 4222

คณะการจัดการธุรกิจอาหาร 
0 2855 0460, 0 2855 0461, 
0 2855 0492, 0 2855 1362, 
083 079 5501, 085 485 8795 

คณะโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง 
0 2855 0708, 0 2855 0709, 0 2855 1090, 
061 009 1198

วิทยาลัยนานาชาติ
0 2855 1127, 
099 169 2116, 081 250 6301

• ครูพี่เลี้ยง
ท�าหน้าที่ให ้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษา

ระหว่างที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ โดยนกัศกึษาสามารถตดิต่อศนูย์
ที่ปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา (Coun-
seling and Career Development for 
Student Center: CCDS) ในคณะของตนเอง
ได้ ดังนี้
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• Smile Center
Smile	Center	เป็นอกีหนึง่ช่องทางท่ี

นกัศึกษาสามารถให้ข้อมลู	ข้อคิดเหน็	ร้อง
เรียนและขอรับค�าปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
การเรยีนและการฝึกงาน	ตลอดระยะเวลา
ที่เรียนที่	PIM	โดยสามารถติดต่อ	Smile	
Center	ที่เบอร์	0	2826	7776	ได้ตลอด
เวลา	

นอกจาก	Smile	Center	จะท�าหน้าทีร่บัฟังเรือ่งราว
ต่างๆ	จากนักศึกษาแล้ว	Smile	Center	ยังติดตามการ
แก้ไขปัญหาให้แก่นักศึกษาให้ลุล่วง	 พร้อมทั้งวิเคราะห์
ข้อมลูปัญหาทีไ่ด้รบัเพือ่หาทางป้องกนัและแก้ปัญหาใน
ระยะยาวต่อไป	ดังนั้นทุกข้อมูลที่นักศึกษาให้มาจึงเป็น
สิ่งส�าคัญที่	 Smile	 Center	 เห็นคุณค่าและพยายาม
เข้าไปดูแล

• Friends Care PIM
Friends	Care	PIM	เป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของส�านัก

กิจการนักศึกษาที่ให้บริการการปรึกษาและดูแลจิตใจของ
นักศึกษา	 โดยนักจิตวิทยาที่จะคอยรับฟังทุกเรื่องราวที่นักศึกษา
กงัวลใจ	ช่วยให้นกัศกึษาเข้าใจตนเองและรบัรูส้ถานการณ์ทีก่�าลงั
เผชญิได้อย่างชดัเจนมากยิง่ขึน้	เพือ่คลายความกงัวลใจ	อนัน�าไป
สู่การตัดสินใจต่อการจัดการปัญหาต่างๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรณมีต้ีองการ	พดูคยุหรอืปรกึษากบันกัจติวทิยาการปรกึษา	
กรุณาติดต่อ	งาน	Friends	Care	PIM	ส�านักกิจการนักศึกษา

งาน Friends Care PIM
0 2855 1624
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• ลงทะเบียนเรียน

ในภาคการศกึษาแรกของนกัศกึษา	สถาบนัจะลงทะเบยีนเรยีนให้นกัศกึษา
ใหม่โดยอัตโนมัติทุกคน		ดังนั้นเมื่อเข้าสู่ภาคการศึกษาถัดไป	นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง	 ท้ังน้ีนักศึกษาสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน	
PIM	Application	โดยเลือกเมนู	REG	(ระบบบริการการศึกษา)	เพื่อเข้าระบบ
บรกิารการศกึษา	(http://reg.pim.ac.th)	ตามก�าหนดเวลาในปฏิทนิการศึกษา	

11. เข้าภาคเรียนใหม่..ต้องท�าอย่างไร

งานทะเบียนและประมวลผล : PIM
0 2855 0973

อย่าลืม!!  
ศึกษาปฏิทินการศึกษา
และเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง

หมายเหตุ : 
• นักศึกษาต้องตรวจสอบผลการลงทะเบยีนว่า	“รายวชิาและกลุม่

ถกูต้องหรอืไม่”	ก่อนยืนยันการลงทะเบียน
• นักศึกษาควรศึกษาปฏิทินการศึกษาทุกครั้ง	 เพื่อ	 ลงทะเบียน	

เพิ่ม-ถอน	รายวิชา	ให้ตรงตามก�าหนดเวลา	และต้องลงทะเบียนเรียนทุก
ภาคการศกึษา	หากไม่ลงทะเบยีนต้องลาพกัการศกึษา	/	รกัษาสถานภาพ
การเป็นนักศึกษา

• ศกึษาขัน้ตอนการลงทะเบยีนเรยีน	:	https://www.facebook.
com/REGPIM/videos/777481589656260/

กรณมีข้ีอสงสัยเกีย่วกบั	 “การลงทะเบยีนเรียน	 การลงทะเบียนล่าช้า	
การลงทะเบียนเพื่อแก้ไขผลการเรียน”	 กรุณาติดต่องานทะเบียนและ
ประมวลผล	ส�านักส่งเสริมวิชาการ
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• การช�าระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ
นักศึกษาสามารถช�าระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ	ได้หลายช่องทาง	ดังนี้

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการช�าระเงินค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมได้ที่
https://af.pim.ac.th/wp/

กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ “การช�าระค่าเล่าเรียน 
การช�าระค่าธรรมเนียมต่างๆ การตัดยอดคงค้างช�าระ” 

กรุณาติดต่อ งานการเงิน ส�านักบัญชีและการเงิน

 งานการเงิน : PIM
0 2855 0932-33, 0 2855 0248-49
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สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ส่งเสริม	 สนับสนุน	 และให้
โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาของสถาบันที่มีความประพฤติดี
และรกัษาระดับผลการเรยีนตลอดระยะเวลาทีศ่กึษาทีส่ถาบนั	เพือ่
รักษาโอกาสในการได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องตามประกาศ
เงื่อนไขการให้ทุนการศึกษาของสถาบัน	โดยทุนการศึกษาประจ�าปี
การศึกษา	2564	มีดังนี้

1. ทุนการศึกษา PIM
2. ทุนฝึกอบรมเพื่อเตรียมเข้าท�างาน (ฝต.)
3. ทุนการศึกษาจากบุคคลภายนอก/ 
    สถานประกอบการภายนอก
4. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

  เป็นทนุการศกึษาทีไ่ด้รบัการช่วยเหลอืจากรฐับาล	โดยในระหว่าง
กระบวนการท�าสญัญาและการอนมุติัให้กูย้มืกองทนุ	กยศ.	นกัศึกษา
จะต้องส�ารองค่าใช้จ่ายในการช�าระค่าเล่าเรียนไปก่อน	(ช่วงการลง
ทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ	และภาคการศึกษาที่	1	ของ
ปีการศึกษา	2564)	

สอบถามข้อมลูเกีย่วกบัทนุการศกึษา	:	ตดิต่องานทนุการศกึษา	
ส�านักกิจการนักศึกษา		

กองทนุ	PIM	SMART	เป็นอกีช่องทางทีส่ถาบนัเข้าไปสนบัสนนุ
ค่าครองชีพแก่นักศึกษาระหว่างศึกษาท่ีสถาบัน	 ซ่ึงเกิดจากความ
ร่วมมือระหว่าง	บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	กลุ่มพันธมิตรคู่
ค้าทางธรุกจิและบคุคลท่ัวไป	เพือ่สนบัสนนุค่าครองชพีแก่นกัศึกษา
ทั้งในรูปแบบของตัวเงิน	 รวมไปถึงการจัดหางานท่ีเหมาะสมเพื่อมี
รายได้เพิ่มเติม	

12. เรียนดี ประพฤติดี..มีทุน

งานทุนการศึกษา : PIM
0 2855 0216, 0 2855 0217,
0 2855 0907

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน PIM SMART : 
ติดต่อกองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้ 
0 2855 0440, 0 2855 0441 
Facebook: PIM SMART
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13. สวัสดิการนักศึกษา

Friends Care PIM

ให้บรกิารข้อมลูเพือ่รูเ้ท่าทนัจติใจตนเอง	และให้การปรกึษาและดแูลจติใจ
ของนกัศกึษาโดยนกัจติวทิยาสามารถนดัหมายควิเพือ่ขอรบับรกิารปรกึษา
เป็นการส่วนตัวผ่านช่องทางออนไลน์กบันกัจติวทิยา	ในวนัจนัทร์-ศกุร์	เวลา	
08.00	–	17.00	น.

ห้องพยาบาลิ
ให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	โดยพยาบาลวิชาชีพ
เปิดบริการทุกวัน	เวลา	08.30	-	17.30	น.
ชั้น	2	อาคาร	3	หรืออาคารอเนกประสงค์	

ประกันอุบัติเหตุ

1.	ประกันความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต	สูญเสียอวัยวะ	ทุพพลภาพจาก
			อุบัติเหตุ	วงเงินคุ้มครอง	200,000	บาท
2.	สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ	โดยบริการเบิกตามจริง
			สูงสุดไม่เกิน	15,000	บาท	ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องส�ารองจ่ายค่ารกัษา
			พยาบาลไปก่อนและน�าเอกสารเหล่านี้
				มาตดิต่อทีส่่วนส�านักงาน	ชัน้	3	อาคารอ�านวยการ
				•	ใบเสร็จรับเงิน
				•	ใบรับรองแพทย์
				•	ส�าเนาบัตรประชาชน
				•	ส�าเนาบัตรนักศึกษา
				•	ส�าเนาหน้าบัญชีธนาคาร

บริการย้ายสิทธิ์บัตรทอง
ให้บรกิารย้ายสทิธิบ์ตัรทอง	ส�าหรบันกัศกึษาทีม่ภีมูลิ�าเนาอยูต่่างจงัหวดั	เพือ่
อ�านวยความสะดวกแก่นักศึกษาที่ต้องการเข้ารับบริการที่สถานพยาบาล 
ใกล้สถาบนั

การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร
ให้บรกิารผ่อนผันการเกณฑ์ทหารแก่นกัศกึษาชายของสถาบนั
				•	ทีม่อีายคุรบ	20	ปี
				•	ทีเ่คยขอผ่อนผนัทหารมาก่อนหน้ามาศึกษาทีส่ถาบนั

การศึกษาต่อนักศึกษาวิชาทหาร บรกิารนกัศกึษาของสถาบันทีต้่องการศกึษานกัศกึษาวชิาทหาร

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการด้านต่างๆ ของนักศึกษา : 
ติดต่อส�านักกิจการนักศึกษา

งานสวัสดิการนักศึกษา
0 2855 0223, 0 2855 0906, 0 2855 1037

งาน Friends Care PIM
0 2855 1624
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ห้องพยาบาล
บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	โดยพยาบาลวิชาชีพ

สถานที่ตั้ง: 
บริเวณชั้น	2	อาคาร	3	หรืออาคารอเนกประสงค์
เปิดให้บริการทุกวัน	เวลา	08.30	–	17.30	น.
หยุดวันนักขัตฤกษ์

ห้อง Friends Care PIM
บริการรับฟังและให้ค�าปรึกษาเป็นการส่วนตัว	โดยนักจิตวิทยา

สถานที่ตั้ง: 
ห้อง	1-0107	ชั้น	1	อาคาร	1	หรืออาคารอ�านวยการ
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์	เวลา	08.00	–	17.00	น.

สนามกีฬา & ลานกิจกรรม
สถานที่ตั้ง :

			•	ด้านข้างอาคาร	1	หรืออาคารอ�านวยการ
			•	บริเวณชั้น	1	อาคาร	2	หรืออาคารหอประชุม	

14. ชลิล์ ฟิน ช๊อป ก๊อปป้ี รีแลคซ์

ห้องละหมาด
สถานที่ตั้ง : 

			•	บริเวณชั้น	3	อาคาร	1	หรืออาคารอ�านวยการ
			•	บริเวณชั้น	3	อาคาร	2	หรืออาคารหอประชุม
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ห้องสมุด
สถานที่ตั้ง : 

ชั้น	12A	อาคาร	4	หรืออาคาร	CP	ALL	Academy	
เปิดให้บริการทุกวัน
วันจันทร์-ศุกร์	เวลา	08.30	–	18.30	น.
วันเสาร์-อาทิตย์	เวลา	09.00	–	18.00	น.
หยุดวันนักขัตฤกษ์

ร้านถ่ายเอกสาร
ให้บริการการถ่ายเอกสาร	พิมพ์งาน-เข้าเล่ม	
และจ�าหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ

สถานที่ตั้ง : 

อาคาร	4	หรือ	CP	ALL	Academy	ชั้น	G
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์	เวลา	07.00	–	17.00	น.
วันเสาร์-อาทิตย์	เวลา	07.00	–	16.00	น.

PIM SMART SHOP
จ�าหน่ายสินค้าทั่วไป

สถานที่ตั้ง: 

บริเวณชั้น	1	อาคาร	2	หรืออาคารหอประชุม		
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์	เวลา	08.00	–	17.00	น.

PIM SOURVENIR
จ�าหน่ายสินค้าทั่วไป	เครื่องหมายนักศึกษาและของที่ระลึกสถาบัน

สถานที่ตั้ง: 

บริเวณชั้น	1	อาคาร	2	หรืออาคารหอประชุม
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์	เวลา	08.00	–	16.30	น.
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Bellinee’s Bake&Brew
สถานที่ตั้ง : 
บริเวณชั้น	L	อาคาร	4	หรือ	CP	ALL	Academy
เปิดให้บริการวันจันทร์-เสาร์	เวลา	07.00	–	18.00	น.	
หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

Chef’s KITCHEN
ภัตตาคารหรู	บนถนนแจ้งวัฒนะ
ให้บริการอาหารทั้งแบบ	Set	Menu,	a	la	carte	และ	Buffet
รับจัดเลี้ยง	และบริการอาหารกล่อง

สถานที่ตั้ง: 
ริมถนนแจ้งวัฒนะ	ซอยแจ้งวัฒนะ	-	ปากเกร็ด	28	
เปิดให้บริการวันจันทร์-เสาร์	เวลา	11.00	–	20.00	น.	
และหยุดวันอาทิตย์	

7-ELEVEn
สถานที่ตั้ง : ด้านหน้าและโดยรอบ PIM 
•	ด้านหน้าทางเข้า	PIM	ริมถนนแจ้งวัฒนะ
		เปิดให้บริการ	24	ชั่วโมง
•	บริเวณร้าน	Chef's	Kitchen	ริมถนนแจ้งวัฒนะ	
			ซอยแจ้งวัฒนะ	-	ปากเกร็ด	28	เปิดให้บริการ	24	ชั่วโมง
•	ด้านหลัง	PIM	ในซอยแจ้งวัฒนะ	-	ปากเกร็ด	28	ใกล้กับอาคาร			
		The	Park	(อาคารจอดรถ)	เปิดให้บริการ	24	ชั่วโมง

สถานที่ตั้ง : ภายใน PIM
•	ชั้น	L	อาคาร	4	หรือ	CP	ALL	Academy
		เปิดให้บริการวันจันทร์-เสาร์	เวลา	07.00	–	18.00	น.
		หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
•	ชั้น	8	อาคาร	4	หรือ	CP	ALL	Academy
		เปิดให้บริการวันจันทร์-เสาร์	เวลา	06.00	–	18.00	น.
		หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
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Food World    
ศูนย์อาหารที่มีความหลากหลาย	ในราคาที่คุณจับต้องได้

สถานที่ตั้ง: 
บริเวณชั้น	3	อาคาร	4	หรือ	CP	ALL	Academy
เปิดให้บริการทุกวันเวลา	07.00	–	17.00	น.
หยุดวันนักขัตฤกษ์

นักศึกษาช�าระค่าอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ 
ใน Food World ผ่าน Application true money

โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่

หรือ  

ร้านกาแฟมวลชน
สถานที่ตั้ง : 
ด้านหน้าอาคาร	1	หรือ	อาคารอ�านวยการ	บริเวณลานหูกระจง
เปิดให้บริการทุกวัน	เวลา	06.00	–	18.00	น.	
หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
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หอพัก
สถาบันให้บริการข้อมูลหอพักเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเช่าพักของนักศึกษาใน

ย่านแจ้งวัฒนะ โดยสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ https://www.pim.ac.th/dormitory2
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหอพัก : 0 2855 0440 หรือ 0 2855 0441
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หน่วยงาน การบริการแก่นักศึกษา การติดต่อ

สำานักกิจการนักศึกษา 1.	สวัสดิการต่างๆ	ของนักศึกษา
• การย้ายสิทธิ์บัตรทอง
• การเบิกประกันอุบัติเหตุ
• การติดต่อเรื่องพยาบาล
• การดูแลให ้ค� าปรึ กษาโดยนัก

จติวทิยา	(Friends	Care	PIM)
• การตดิต่อเรือ่งสมคัรเรยีนวชิาทหาร
• การผ่อนผันเข้ารับวิชาทหาร

2.	เอกสารใบรับรองความประพฤติ
3.	กิจกรรมนักศึกษา	/	ชมรม	/	สโมสร
			นักศึกษา	/	กิจกรรมอาสา	CSR
4.	ยืม-คืนอุปกรณ์กีฬา
5.	ตรวจสอบข้อมูลทุน	สัญญาการรับทุน
			การศึกษา

PIM	:	ห้อง	4-0707	
ชั้น	7	อาคาร	4	หรือ	อาคาร	CP	ALL	Academy
Facebookpage	:	ส�านักกิจการนักศึกษา	
(สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์)
Contact : 

สำานักส่งเสริม
วิชาการ

1.	บัตรประจ�าตัวนักศึกษา
2.	ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
3.	ปรับและติดตามสถานภาพนักศึกษา
4.	 เทียบโอนวุฒิการศึกษาและผลการ
เรยีน
5.	ลงทะเบียนเรียน	และเพิ่ม-เพิกถอน
			รายวิชา
6.	ประกาศผลการศึกษา
7.	จัดสอบและปฏิทินการศึกษา
8.	ตรวจสอบจบและยืน่ขอส�าเรจ็การศกึษา
9.	เอกสารหลักฐานทางการศึกษา

PIM	:	ห้อง	4-1405	
ชั้น	14	อาคาร	4	หรือ	อาคาร	CP	ALL	Academy
Facebookpage	:	ส�านักส่งเสริมวิชาการ	
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Contact :
 

สำานักบัญชีแลิะ
การเงิน

1.	การช�าระค่าเล่าเรียน	และค่าธรรมเนยีม
			การศึกษาต่างๆ
2.	ตรวจสอบข้อมูลการเงินนักศึกษา

PIM	:	ห้อง	4-1403
ชั้น	14	อาคาร	4	หรือ	อาคาร	CP	ALL	Academy
Contact :

สำานักเทคโนโลิยี
สารสนเทศ

1.	บริการการใช้งานระบบสารสนเทศ
			ต่างๆ	ของสถาบัน
2.	การจัดการเกี่ยวกับผู้ใช้งานและการ
			เข้าสู่ระบบที่ผิดปกติ
3.	ให้บริการระบบการเรียนการสอน
				ออนไลน์	e-Learning

PIM	:	ชั้น	12	อาคาร	4	หรือ	อาคาร	CP	ALL	
Academy
Contact :

ช่องทางสื่อสาร .. บริการนักศึกษา
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หน่วยงาน การบริการแก่นักศึกษา การติดต่อ

สำานักวิจัยแลิะพัฒนา 1.	การประเมินผลต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ
			การจัดการเรียนการสอน	การดูแล
			นักศึกษา	และการด�าเนินงาน
			ของสถาบัน
2.	การตีพิมพ์บทความวิจัย	
			หรือบทความวิชาการ	
			ลงในวารสารวิชาการของสถาบัน

PIM	:	ชั้น	2	อาคาร	3	หรือ	อาคารเอนกประสงค์
Contact : 

ห้องสมุด PIM 1.	บริการทรัพยากรสารสนเทศ
2.	บริการทรัพยากรสารสนเทศ
			อิเล็กทรอนิกส์	
3.	บริการแนะน�าการใช้ห้องสมุดและ
			อบรมฐานข้อมูลออนไลน์
4.	บริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง
			และวิจัย	
5.	บริการพื้นที่และกิจกรรมการเรียนรู้	
6.	บริการอุปกรณ์สนับสนุนเพื่อการ
			เรียนรู้

PIM	:	ชั้น	12A	อาคาร	4	หรือ	อาคาร	CP	ALL	
Academy
Facebookpage	:	pimlibrary
Contact :

สำานักส่งเสริมศิลิปะ
แลิะวัฒธรรม

1.	พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมนักศึกษา
			ที่มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม
2.	จัดกิจกรรมและส่งเสริมศักยภาพ
			นักศึกษาไปสู่เวทีการประกวดต่างๆ	
			รวมถึงถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมแก่
			นักศึกษาต่างชาติ
3.	ทดสอบและก�ากับดูแลนักศึกษาทุน
			ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม

PIM	:	ชั้น	2	อาคาร	3	หรือ	อาคารอเนกประสงค์
Facebookpage	 :	 ส�านักส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Contact :

สำานักพัฒนานักศึกษา 1.	ศูนย์ประสานการหางาน	Part	Time
2.	ให้ค�าแนะน�าและช่วยเหลือกรณีเกิด
			ปัญหาในการบรรจุงาน

ห้อง	4-0708	
ชั้น	7	อาคาร	4	หรือ	อาคาร	CP	ALL	Academy
Facebookpage	:	
•	Part	Time	PIM
•	ส�านกัพฒันานกัศึกษา	สถาบนัการจดัการปัญญา
ภิวัฒน์	SD	PIM
Contact :
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เพลงสถาบัน

เพลงประจ�า
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพลงมังคลอุบล

*	มังคลอุบล	ดั่งพวกเราทุกคน
หนักเบาพร้อมผจญ	งดงามปนเข้มแข็ง

ใต้เงาหูกระจง	แผ่กิ่งใบมั่นคง
หยัดยืนทรนง...ซื่อตรงและแข็งแกร่ง

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

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

**ในโลกแห่งความจริง	ต้องเรียนรู้กันจริงๆ
ต้องออกไปหาความจริง	วิ่งชนเรื่องราวแท้จริง
ต้องเหนื่อยต้องท้อจริงๆ	ต้องเจอผู้คนจริงๆ

เรียนจากคนรู้ความจริง	แล้วเราจะเป็นคนจริง

คนเก่งนั้นยังไม่พอ	เก่งจริงต้องจัดการได้
แค่กล้าก็ยังไม่พอ	กล้าจริงต้องมีวินัย

คนฉลาดนั้นยังไม่พอ	คนฉลาดต้องไม่โกงใคร
แข็งแรงก็ยังไม่พอ	เพราะว่าต้องมีน�้าใจ

***ธงสีเขียวขจี	ฉาบสีเหลืองเรืองรอง
บนแผ่นดินสีทอง	นี่คือบ้านของเรา

เกิดมาเป็นคน	ต้องพร้อมจะอดทนทุกเรื่องราว
ไม่ว่าจะดีจะร้ายซักเท่าไหร่	ต้องมองว่าเป็นบทเรียน

สิ่งที่เรียนคือความจ�า	สิ่งที่ท�าคือความจริง
สิ่งที่ท�าได้ยากเย็นนั้นจะยิ่งใหญ่

สิ่งที่ท�าโดยตัวเอง	ยิ่งท�าจะยิ่งเข้าใจ
แม้นานเพียงใดก็ไม่ลืม

**ต้องคิดเป็น	ท�าเป็น	เรียนเป็น
เน้นความเป็นธรรมในใจ

สิ่งที่ถูกรักษาไว้	ที่ผิดเราต้องทิ้งไป
แล้วเราจะก้าวไป..ด้วยกัน

***สถาบันปัญญาภิวัฒน์	ถาบันแห่งปัญญา
เราจะคอยเป็นผู้สอน	เราจะคอยเป็นเบ้าหลอม

จะหล่อและก็หลอมให้ทุกคน
ให้พร้อมกลายเป็นคนดี	(ให้ทุกคนเป็นคนดี)

เกิดมาเป็นคน	ต้องมุ่งมั่นฝึกฝนประสบการณ์
ค่าความเป็นคนอยูท่ีใ่จวัดกนัทีผ่ลงาน	อนัมค่ีาควรจดจ�า

(ซ�้า	*,	**,	***)

เราก็เหมือนอิฐคนละก้อนวางซ้อนเรียงกันจึงแน่นหนา
ก่อด้วยความรักในปัญญา

ฉาบด้วยศรัทธา..ในสถาบัน..ของเรา
(ซ�้า*,	**,	***)

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