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สถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒัน ์	 หรอื	 พไีอเอม็	
(PIM)	เปน็สถาบนัอดุมศกึษาทีไ่ดร้บัการสนบัสนนุ
ในการจดัตัง้จากบรษิทัซพี	ีออลล	์จ�ากดั	(มหาชน)	
ในเครอืเจริญโภคภัณฑ	์โดยไดรั้บการรบัรองจาก
กระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร	์วจิยัและ
นวัตกรรม	 เพื่อใหป้รญิญาในระดับปรญิญาตรี	
ปรญิญาโท	และปรญิญาเอก	ซึง่จดัการเรยีนการ
สอนทัง้ภาคภาษาไทย	ภาษาจนีและภาษาองักฤษ
ในฐานะทีส่ถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒันเ์ป น็
มหาวิทยาลัยแหง่องคก์รธุรกิจ	 (Corporate	
University)	 ทีม่กีารเรยีนการสอนแบบ	Work-
based	 Education	 จงึแตกตา่งดว้ยความเป น็
เลิศทางวิชาการ	มุง่เนน้ใหน้กัศกึษาเรยีนรูจ้ากการ
ฝ กึปฏบิตังิานจรงิกบัธรุกจิ	เชน่	กลุม่	ซพีี	ออลล์	
เครอืซพี	ีและพนัธมติรทางธรุกจิ	เพือ่ใหน้กัศกึษา
ไดรั้บประสบการณ ์ในการท�างานจนเกิดความ
เชีย่วชาญ	 ดงันัน้บณัฑติพไีอเอม็จงึเป น็บคุลากร
คณุภาพผูม้คีวามรูท้างวชิาการและมคีวามพรอ้ม
ในการปฏบิตังิานอยา่งมอือาชพี
นกัศกึษาของสถาบันการจัดการปญัญาภิวฒัน ์		
มีการเรียนหรือศึกษาตลอดทั้งหลักสูตรใน	
สถานทีต่า่งๆ	คอื

1. 	 สถาบันการจัดการป ัญญาภิวัฒน ์		
ถนนแจ้งวฒันะ	อ.ปากเกรด็	จ.นนทบรุ	ี

2 . 	 สถาบันการจัดการป ัญญาภิวัฒน ์	
วิทยาเขตอีอี ซี	 อ.สัตหีบ	 จ.ชลบุรี		
(PIM-EEC)

3 . 	 หน่วยการเรียนทางไกล	 ใน	 12	 จงัหวดั	
ทั่วประเทศ	

•		จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
•		จังหวัดชลบุรี
•		จังหวัดเชียงใหม่
•		จังหวัดขอนแก่น
•		จังหวัดล�าปาง
•		จังหวัดนครราชสีมา
•		จังหวัดนครสวรรค์
•		จังหวัดเพชรบุรี
•		จังหวัดสงขลา
•		จังหวัดสมุทรปราการ
•		จังหวัดสุราษฎร์ธานี
•		จังหวัดอุดรธานี
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สถาบันเรา 
“พี ไอ เอ็ม (PIM)”

รูปแผนที่ประเทศไทยที่แสดงพื้นที่
1. วิทยาเขต แจ้งวัฒนะ
2. วิทยาเขตอีอีซี จ.ชลบุรี
3. หน่วยการเรียนทางไกล
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  สีเขียว
		หมายถึง	ความเจริญรุ่งเรือง	ความงอกงาม	ความสมบูรณ์

  สีเหลืองทอง
		หมายถึง	ความเป็นเลิศทางวิชาการและถึงพร้อมด้วยคุณธรรม

  สีประจ�าสถาบัน
		หมายถึง	ความเป็นเลิศทางวิชาการและความถึงพร้อมด้วย
		คุณธรรมเป็นหนทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

  ดอกบัวมังคลอุบล (มัง-คะ-ละ-อุบล)
		ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของ
		1)	ความเพียรพยายาม
		2)	ความอดทน
		3)	ความส�าเร็จอันงดงาม

ตราสัญลักษณ์

สีประจ�าสถาบัน

ดอกไม้ประจ�าสถาบัน

  ช่อมะกอก โล่ ริบบิ้น	
		หมายถึง	ความมีชัยชนะเหนือสิ่งอื่นใด

  มงกุฎ	
		หมายถงึ	การศึกษาแสดงถงึความส�าเรจ็อย่างสูงสุดและยิง่ใหญ่

  สีเขียว/เหลืองทอง	
		หมายถึง	ความเป็นเลิศทางวิชาการ	และความถึงพร้อมด้วย
		คุณธรรม	เป็นหนทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

		ชื่อสถาบัน
		มีชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ	และตัวย่ออยู่ในโล่	
		ส่วนชื่อสถาบันภาษาไทยอยู่ในริบบิ้น
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วิสัยทัศน์

ปรัชญา
"การศึกษาคือบ่อเกิดแห่งภูมิปัญญา"

(Education is the Matrix of Intellect)

“มหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจ	(Corporate	University)”	ที่มีพันธกิจ	ดังนี้
1.	 สร้างคนที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ	 สังคมและประชาคมโลก	 โดยเน้นการเรียนรู้

จากประสบการณ์จริง	(Work-based	Education)	
2.		ผสมผสานองค์ความรูเ้ชงิวชิาการและองค์กรธรุกจิเพือ่การจัดการเรยีนการสอน	การวจิยั	การบรกิารวชิาการ	

และท�านุบ�ารุงศิลปะวัฒนธรรม	(Combination	of	Academic	and	Professional	Expertise)	
3.	สร้างเครือข่ายความร่วมมือ	เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมนวัตกรรม	(Collaborative	Networking)
4.	 พัฒนาองค์กรท่ีพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง	 และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี	 (Transformative	

Organization	&	Good	Governance)	

พนัธกจิ

เอกลักษณ์สถาบนั
การเป็น	Corporate	University	บนพืน้ฐานของการจดัการศกึษาแบบ	Work-based	Education	ประกอบด้วย
1.	 การสอนโดยมืออาชีพ	 (Work-based	 Teaching)	 เป็นการเรียนภาคทฤษฎีควบคู่กับการเรียนรู้จากกรณี

ศึกษา	จากผู้ปฏิบัติงานจริงในองค์กร	เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะฝึกปฏิบัติจริง	
2.	 การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั	ิ(Work-based	Learning)	เป็นการเรยีนรูโ้ดยการลงมอืปฏบิตังิานจรงิท่ีมกีารจัด

วางโปรแกรมครูฝึก	และมีระบบการติดตามประเมินอย่างเป็นระบบตามวิชาชีพของหลักสูตร	เพื่อท�าให้มี
การบูรณาการระหว่างทฤษฎีกับภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง	

3.	 การวจิยัสูน่วตักรรม	(Work-based	Researching)	เป็นการศึกษาวจิยัของคณาจารย์จากปัญหาวจิยัจรงิใน
องค์กรที่น�าผลการวิจัยไปใช้ปฏิบัติได้โดยตรง	 และน�าองค์ความรู้ใหม่ๆ	 กลับมาสู่การเรียนการสอนใน
ห้องเรียน

4.	 มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างเครือข่าย	 (Networking	 University)	 เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา	ภาครัฐและเอกชน	ทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการสอน	
การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน	และการวิจัยสู่นวัตกรรม

“สร้างมืออาชีพด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง”
(Creating Professionals through Work-based Education)
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อัตลักษณ์นักศึกษา PIM

เรยีนเป็น

คดิเป็น

ท�างานเป็น

เน้นวฒันธรรม

รกัความถกูต้อง

1.	มีความใฝ่รู้	ใฝ่เรียน	สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง
2.	มีความรอบรู้และบูรณาการในศาสตร์สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.	สามารถน�าเครื่องมือ	หรือเทคโนโลยีมาใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับผลลัพธ์ที่ต้องการ	
			(ตามศาสตร์ของตัวเอง)
4.	สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารและลือกใช้ข้อมูลความรู้ต่างได้อย่างเหมาะสม

“READY to WORK.”

1.	 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 (Analytical	thinking)	การคิดวิพากษ์	 (Critical	thinking)	การคิด
เชิงสังเคราะห์	(Synthesis	thinking)	การคิดเชิงนวัตกรรม	(Innovative	Thinking)

2.	 กล้าคิดและสามารถผลักดันความคิดและแรงบันดาลใจของตนให้ก่อเกิดเป็นผลงานตามศาสตร์หรือผล
งานเชิงนวัตกรรมต่างๆ	ได้

3.	 มีแนวคิดการบริหารจัดการอย่างผู้ประกอบการ

1.	 มีการท�างานข้ามสายงานและสามารถจูงใจผู้อื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
2.	 มีทักษะในการสื่อสารหลากภาษา	ทั้งการฟัง	การอ่าน	การเขียน	การพูด	การแปลความ	การเลือกช่องทาง

และเครื่องมือในการสื่อสาร
3.	 มีการตัดสินใจและรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น
4.	 สามารถสร้างความพอใจระหว่างสุขภาพ	การเรียน	ชีวิตส่วนตัว	ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น

1.	 สืบสานวัฒนธรรมไทย
2.	 ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมขององค์กรได้

1.	 ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพหรือจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
2.	 ยืนหยัดปกป้องในความถูกต้อง
3.	 เคารพและชื่นชมต่อความดีงามของผู้อื่น
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คณะ หลักสูตร ชื่อย่อ
หลกัสูตร

สถานที่เรียน

แจ้งวัฒนะ วิทยาเขต
EEC

หน่วย
การเรียน
ทางไกล

จัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1)	กลุ่มวิชาภาษาไทย
2)	กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
3)	กลุ่มวิชาภาษาจีน
4)	กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5)	กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

-

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 - -

การจัดการอสังหาริมทรัพย์และ
ทรัพย์สินอาคาร

RPM - -

การบริหารทรัพยากรมนุษย์คนและ
การจัดการองค์การ		

HROM - -

การจัดการธุรกิจการบิน AVI - -

การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว HTM - -

การจัดการบัณฑิต		 BM - -

วิชาเอกการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ CB - -

วิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นและ
สื่อดิจิทัลสร้างสรรค์

CJ - -

นวัตกรรมการจัดการเกษตร IAM - -
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คณะ หลักสูตร ชื่อย่อ
หลักสูตร

สถานที่เรียน

แจ้งวัฒนะ วิทยาเขต
EEC

หน่วย
การเรียน
ทางไกล

การสอนภาษาจีน	(4	ปี) TCL - -

การสอนภาษาอังกฤษ	(4	ปี) ELT - -

การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ATM - -

การจัดการธุรกิจอาหาร FBM -

การจัดการธุรกิจอาหาร	(ต่อเนื่อง) CFBM -

การจัดการธุรกิจภัตตาคาร RBM - -

การจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง LTM - -

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่	(หลักสูตร
นานาชาติ)

iMTM - -

การจัดการธุรกิจโรงแรมและอาหาร	(หลักสูตร
นานาชาติ)

iHFM - -

หลักสูตรระดับปริญญาโท

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ MBA-MTM - -

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	
(หลักสูตรนานาชาติ)

MET - -

การบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ POS - -

การสื่อสารเชิงนวัตกรรมเพื่อองค์กรสมัยใหม่ MCA - -

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ	
(หลักสูตรนานาชาติ)

iMBA - -

ภาวะผู้น�าการบริหารและการจัดการ
การศึกษา

EML - -

บริหารธุรกิจ	(หลักสูตรภาษาจีน) C-MBA - -

การจัดการทางศิลปะ	(หลักสูตรภาษาจีน) C-MA - -

หลักสูตรระดับปริญญาเอก
บริหารธุรกิจ	(หลักสูตรภาษาจีน) C-PhD - -

การจัดการการศึกษา	(หลักสูตรภาษาจีน) C-PhD-Ed - -
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เพลงสถาบนั

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	สถาบันแห่งปัญญา
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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วิชาศึกษาทั่วไปสร้างความเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพในสังคมโลก มีทักษะการสื่อสาร
ภาษา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีกระบวนการคิด และมีจิตสาธารณะ 

ต้นปัญญพฤกษ์
หรือต้นไม้แห่งปัญญา
ที่แผ่ร่มเงาทางการศึกษา
เปรียบเสมือนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สัญลักษณ์และสีประจ�าส�านัก

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

สีประจ�าคณะ     สีน�้าตาลทอง

พันธกิจ

1. สร้างคนที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ สังคม และ
ประชาคมโลก โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Work-based 
Education)

2. ผสมผสานองค์ความรู้เชิงวิชาการและองค์กรธุรกิจ เพื่อการจัดการเรียน 
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(Combination of Academic and Professional Expertise)

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมนวัตกรรม 
(Collaborative Networking)

4. พัฒนาองค์กรที่พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
(Transformative Organization & Good Governance)

รู้จัก
“ส�ำนักกำรศึกษำทั่วไป”

ปรัชญาส�านักการศึกษาทั่วไป

วิสัยทัศน์
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ส�านักการศึกษาทั่วไปมีโครงสร้างการท�างานประกอบด้วย	5	กลุ่มวิชา	และ	1	ศูนย์	คือ	
	
1.	กลุ่มวิชาภาษาไทย	 	 4.	กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.	กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ	 	 5.	กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3.	กลุ่มวิชาภาษาจีน	 	 6.	ศูนย์พัฒนาทักษะและภาษา
	
	 โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้กับนักศึกษาทุกหลักสูตรของสถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์	และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบัน	ตลอดจนเป็นที่ต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม	โดยตลอดปีการศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกลุ่มวิชา		

	 ศนูย์พฒันาทกัษะและภาษา	(Center	of	Languages	and	Skills	Development	หรอื	CLSD)	เป็นหน่วยงาน
ภายใต้ส�านักการศึกษาทั่วไปที่มีหน้าที่เสริมทักษะ	ประเมินทักษะ	และออกใบรับรองมาตรฐานที่จ�าเป็นต่อการท�างาน
ของนกัศกึษา	ได้แก่	ทกัษะการสือ่สารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ	ทกัษะชวีติ	และทกัษะดจิิทัล	ตามแผนการด�าเนนิ
ทั้ง	 4	 ชั้นปี	 โดยมีการบันทึกผลการประเมิน	 และผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาเป็นโปรแกรมประยุกต์	
(Application	Program)	ชื่อ	“PIM SMART PASSPORT”	ที่เป็นฐานข้อมูลของนักศึกษาส�าหรับน�าไปใช้ประกอบ
การตัดสินใจเลือกพนักงานเข้าท�างานของสถานประกอบการต่างๆ

บทบาทหน้าที่

ศนูย์พฒันาทกัษะและภาษา

แผนพัฒนาทักษะและภาษา
สำนักการศึกษาทั่วไป

PIM
SMART

PASSPORT

ผลการฝกทักษะชั้นปที่ 1
(ระบุผลแตละทักษะ)

ผลการฝกทักษะชั้นปที่ 2
(ระบุคะแนนแตละทักษะ)

ผลการฝกทักษะชั้นปที่ 4
(ระบุผลแตละทักษะ)

ผลการอบรม/ติวเชมชั้นปที่ 3
(ระบุผลแตละทักษะ)

วัดความพรอมภาษา
รูพัฒนาการดานดิจิตอล
ระบุจุดเดนเเละจุดที่
ควรพัฒนาในการใชชีวิต

รวมเดินทางไปกับ PIM SMART PASSPORT
ตลอด 4 ปการศึกษา เพื่อพัฒนา

ใหคุณเปนคนที่ “ใช” สำหรับทุกองคกร

พัฒนาตอเนื่องดวยตนเอง
ทุกที่ ทุกเวลา

สะทอนศักยภาพและความสามารถ

ระบุระดับทักษะ
      ทุกทักษะ
เเสดงพัฒนาการการเรียนรู
      ทุกชั้นป

อบรม + ติวเขม +
เตรียมความพรอม

ป 1

ป 1 ป 2 ป 2 ป 4

ป 2

ป 3

ป 4

ทักษะการสื่อสาร

ทักษะดิจิทัล

ทักษะชีวิต

Unsatisfied
Pass
Excellent

e-Leaming score

เพื่อการสมัครงาน
เพื่อการทำงาน
เพื่อการใชชีวิต

11



	 ส�านักการศึกษาทั่วไปมีการจัดท�าชุดฝึกฝน
ทักษะการใช้งานโปรแกรมส�านักงาน	 ผ่านโปรแกรม
ประยุกต์	 “Microsoft	 Office	 Simulation”	 เพื่อให้
นักศึกษาได้ฝึกฝนการใช้เครื่องมือในการจัดท�าเอกสาร
ส�านกังาน	ตลอดจนการน�าเสนองานอย่างมอือาชีพทีต่อบ
สนองการเรียนรู้ได้ทุกที่	ทุกเวลา
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 โครงการ PIM 3L : Life Long Learners 	เป็นการด�าเนินงานในรูปแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับนักศึกษา	 ภายใต้ส�านักการศึกษาทั่วไป	 เริ่มด�าเนินการจัดกิจกรรมตั้งแต่ปีการ
ศึกษา	2563	ภายใต้คติพจน์ประจ�าโครงการคือ	“ ไม่มีการลงทุนใด จะได้ผลตอบแทนเท่ากับการลงทุนเรียนรู้” 	
	 วัตถุประสงค์หลักของโครงการ	เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้	และพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่นักศึกษา		มุ่งเน้นให้
นักศึกษามี	Essential	Skills	ต่อยอดศักยภาพที่มีในตัวตนและพัฒนาให้เกิดทักษะใหม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต	โครงการ	PIM	3L	มีการวางเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน	คือ	การพัฒนาตน	พัฒนาคน	และน�าไปสู่การพัฒนา
สังคมต่อไป

โครงสร้างกิจกรรม 
กิจกรรม	PIM	3L	จัดแบ่งเป็น	3	หมวดหมู่	ดังนี้
1. ความชอบและไลฟ์สไตล์	อาท	ิกจิกรรมปัตตาเลีย่นตวัเดยีว..ก็เฟ้ียวได้	กจิกรรมปลกูผกัสวนครวั..รัว้หลงัห้อง	กจิกรรม

ท�าอาหารเพื่อสุขภาพ	และกิจกรรมแต่งหน้าสวยด้วยแรงบันดาลใจ	เป็นต้น
2. ทักษะอย่างมืออาชีพ อาทิ	 กิจกรรมพูดอย่างโปร..พูดให้เป็น	 กิจกรรมขายของออนไลน์..ง่ายนิดเดียว	 กิจกรรม	

Innovative	Video	Creator	กิจกรรมการน�าเสนอและการอ่านข่าวภาษาอังกฤษ	เป็นต้น
3. คุณค่าในตัวตนและสังคม อาทิ	กิจกรรมรักอย่างไร..ปลอดภัยในวัยเรา	กิจกรรมเข้าสังคม..ใครว่ายาก	กิจกรรม

สร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเรา	เป็นต้น
	 การเรยีนรูไ้ม่มวีนัหยดุนิง่	หากเราต้องก้าวเดนิต่อไปให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที	่21	การเข้าร่วม
กิจกรรม	PIM	3L	เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ส�าหรับนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ภาพตัวอย่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

โครงการ PIM 3L : 
Lifelong Learner Building your future skills
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แผนส�าหรับนักศึกษารหัส 64 (ต่อ Block)

เป้าหมายการเรียนรู้ผ่านโปรแกรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Common European Framework of Reference 
for Languages : CEFR

	 นอกจากนี้ส�านักการศึกษา
ทั่วไปมีการน�าโปรแกรมประยุกต์ด้าน
การสือ่สารภาษาองักฤษ	มาใช้ประกอบ
กบัการจัดการเรยีนการสอนในห้องเรยีน	
โดยมจีดุมุง่หมายให้นกัศกึษาผ่านเกณฑ์
การประเมินตามกรอบความเชี่ยวชาญ
ภาษาอังกฤษอ้างอิงของยุโรป	 หรือ	
Common European Framework 
of Reference for Languages 
(CEFR) ในระดับ B2 เป็นอย่างน้อย

ID64	(ปีที่	1)

ID64	(ปีที่	2)

ID64	(ปีที่	3)

ID64	(ปีที่	3)

นักศึกษารหัส 64
ขณะศึกษาอยูชั้นปที่ 1

นักศึกษารหัส 64
ขณะศึกษาอยูชั้นปที่ 2 และ 3

ศึกษาวิธีการใชงาน
(Explore)

สอบวัดระดับความรู
(Placement Test)

ทำแบบฝกหัด
(Practice)

สอบวัดผลครั้งที่ 1
(Final Test)

สอบวัดผลครั้งที่ 2
(Re-test)

สอบวัดผลครั้งที่ 1
(Final Test)

สอบวัดผลครั้งที่ 2
(Re-test)

Week 1 Week 2 Week 3-8 Week 9

Week 9Week 1 Week 2-8 Week 10

Week 10

สอบวัดระดับความรู
(Placement Test)

ทำแบบฝกหัด
(Practice)
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ปณิธาน

วิสัยทัศน์

รู้จักคณะเรา
“นวัตกรรมกำรจดักำรเกษตร” 

ปรชัญาคณะนวตักรรมการจดัการเกษตร

 คณะนวัตกรรมการจดัการเกษตรมเีจตนารมณ์อนัแน่วแน่ทีจ่ะจดัการศกึษา
ระดบัอดุมศกึษา ภายใต้ปณธิานทีว่่า “มุง่สร้างนกัจดัการเกษตรทีเ่รยีนรูท้ฤษฎแีละจาก
การปฏบิติั และน�าไปใช้งานได้ทันทีและมคีวามสามารถในการหล่อหลอมนวตักรรมและ
องค์ความรูต่้างๆ สร้างสรรค์ขึน้เป็นนวตักรรมการจดัการเกษตร เพือ่ขับเคล่ือนให้เกดิ
ความส�าเรจ็ในการประกอบการเกษตร พร้อมท้ังเป็นผู้มีคุณธรรมและจรยิธรรมอันดงีาม
เป็นทีย่อมรบัของสงัคม”

สร้ำงบัณฑิตมืออำชีพด้วยกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง 
(Creating Professional through

worked based Education) 
ด้ำนนวัตกรรมกำรจัดกำรเกษตร

“นวัตกรรมกำรจัดกำรเกษตร 
คือ พลังส�ำคัญในกำรสร้ำงสรรค์
สูตรควำมส�ำเร็จสู่สังคมเกษตร”
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พนัธกจิ

 สอดคล้องกบัพนัธกจิของสถาบันอดุมศกึษา 4 ด้าน คอื การเรยีนการสอน 
การวจิยั การบรกิาร วชิาการ และการท�านุบ�ารงุศลิปวฒันธรรม รวมท้ังการประกนั
คุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. จดัและพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษาด้านการจดัการทีท่นัสมยัและเท่าทัน

กระแสพลวัตต่างๆ ของโลก
2. ผลิตบัณฑิตคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตรตามแบบผลการเรียนรู้ใหม่ของ

สถาบนั คอื DJT Model (Deutsche Japan Thailand Model) ซึง่ประกอบ
ด้วย การคิดค้นนวัตกรรม (Innovation) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) 
ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy Skills) และเทคโนโลยี 
(Technology skill) มีความยืดหยุ่น (Flexibility) และความเรียบง่าย 
(Relaxation)

3. ส่งเสริมให้มีการวิจัยในลักษณะการจัดการต่างๆ เพื่อน�าองค์ความรู้ไปพัฒนา
นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

4. บริการวิชาการ โดยประสานความคิดและความร่วมมือกับเครือข่ายวิชาการ
และวิชาชีพต่างๆ

5. เสริมสร้าง และพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ใน
วิชาชีพมีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตส�านึกในการท�านุบ�ารุงศิลป
วัฒนธรรมของชาติ

6. เสริมสร้างระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
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หลักสูตรระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร

สัญลกัษณ์และสปีระจ�าคณะ

สีประจ�าคณะ     สีเหลืองทอง

หลักสูตร / สาขาวิชาที่เปิดสอน

ติดต่อคณะ

ภาพพื้นที่การเกษต
รในรูปทรงเรขาคณิต
สื่อถึงการจัดการเกษตรสมัยใหม่ที่มีการ
วางแผนอย่างรอบคอบ แม่นย�า สามารถ
ควบคุมปัจจัยต่างๆ ได้ผ่านสัญลักษณ์

สัญญาณ 
หมายถงึการน�านวตักรรมเทคโนโลยเีข้ามา
ใช้ในการจัดการเกษตร
โดยภาพท้ังหมดวางอยูใ่นรปูทรงเรขาคณิต 
5 เหล่ียม อันส่ือถงึคณุลักษณะบัณฑติทีพ่งึ
ประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ เรียนเป็น คิด
เป็น ท�างานเป็น เน้นวัฒนธรรม และรัก
ความถูกต้อง

สีเหลืองทอง 
เป็นสีของดอกผลของผลิตภัณฑ์เกษตร
หลากชนิด ที่ เรามี โอกาสน�าวัตถุดิบ
คุณภาพจากแผ่นดินทองของสุวรรณภูมิ 
น�ามาท�าการเพิ่มมูลค่า และมีคุณค่าเฉก
เช่นทองทีค่งความยัง่ยนื ผกูพนักบัวถิชีวิีต
ของสังคมโลกที่มีอาหารเป็นปัจจัยหลัก

ชั้น 9 อาคาร 4 หรืออาคาร CP ALL Academy
โทรศัพท์ 0 2855 0987
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1. เว็บไซต์คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร: https://iam.pim.ac.th/

การเข้าถงึข้อมลูคณะ
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ชือ่ปรญิญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)       :  วทิยาศาสตรบณัฑติ (นวตักรรมการจดัการเกษตร)
   (อักษรย่อ)     :  วท.บ. (นวัตกรรมการจัดการเกษตร)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม)       :  Bachelor of Science 
       (Innovative Agricultural Management)
   (อักษรย่อ)     :  B.Sc. (Innovative Agricultural Management)

หมายเหตุ : ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (สป.อว.) รับทราบหลักสูตรเมื่อ 19 กันยายน พ.ศ.2562

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สำขำวิชำนวัตกรรม
กำรจัดกำรเกษตร 
     Bachelor of Science Program in 
     Innovative Agricultural Management

จุดเด่นของสาขาวิชา / หลักสูตร

 เป็นศาสตร์ที่ บูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ การเกษตร นวัตกรรม 
เศรษฐศาสตร์ ร่วมกับองค์ความรู้ในการจัดการกระบวนการเชิงธุรกิจมาพัฒนา
เป็นหลักสูตรท่ีมีความทันสมัย และตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
และประเทศชาติ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ

1.	มีวินัย	ตรงเวลา 1.	มีวินัย	ตรงต่อเวลา	และเคารพในระเบียบ		
กฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม

2.	มีความซื่อสัตย์สุจริต 2.	มีความซื่อสัตย์สุจริตและจิตส�านึกที่ดี

3.	มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง	สังคมและการ
ประกอบอาชีพ

3.	รับฟังความคิดเห็นผู้อื่นและตระหนักในคุณค่า	
ด้านการเกษตรและธุรกิจเกษตร

4.	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรม	จริยธรรม	และมีจิต
สาธารณะ

5.	เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ

1.	มีความรู้อย่างกว้างขวางและสามารถน�าความรู้นั้นไป
ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

1.	เข้าใจ	หลักการและทฤษฎีด้านนวัตกรรมการจัดการ
เกษตร

2.	เข้าใจและวิเคราะห์หลักการของศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้องและน�ามาใช้เป็นพื้นฐานของศาสตร์เฉพาะ
นั้นๆ	(เฉพาะสาขาวิชา)

2.	เข้าใจ	หลักการของศาสตร์อื่นและน�าศาสตร์เหล่านั้น
มาเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้และ		บูรณาการกับ
การเกษตร

3.	มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีในศาสตร์
เฉพาะนั้นๆ	และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้แก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานจริงได้

3.	พัฒนาความรู้	ความช�านาญทางนวัตกรรมการ
จัดการเกษตรอย่างต่อเนื่อง

4.	มีความรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง	และเข้าใจ
ผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่	ๆ

•    ด้านคุณธรรม จริยธรรม

•    ด้านความรู้
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ

1.	มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	ต่อยอดกรอบความรู้เดิม	
สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและ
ประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม	กิจกรรมหรือ
แนวทางในศาสตร์เฉพาะนั้นๆ

1.	มีความสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างเป็น
ระบบ	โดยใช้หลักการที่ได้เรียนมา

2.	สามารถคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงความรู้อย่างเป็น
องค์รวม

2.	มีความสามารถในการจัดการเกษตรได้โดยน�าองค์
ความรู้และความรู้ประยุกต์ด้านนวัตกรรมมาใช้และ
สามารถบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาในการประกอบ
อาชีพ

3.	มีความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้ 3.	สามารถเชื่อมโยง	สรุปประเด็นปัญหาและแนวทาง
แก้ปัญหาด้านเกษตรและธุรกิจเกษตรได้อย่างเหมาะ
สม

•    ด้านทักษะทางปัญญา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ

1.	สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรม
องค์กร

1.	สามารถท�างานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

2.	สามารถท�างานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและมีภาวะผู้น�า 2.	มีความรับผิดชอบต่อตนเอง	องค์กรและต่องานที่ได้
รับมอบหมาย

3.	มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบ
หมาย

3.	สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรม
องค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้ดี

4.	มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและ	
บุคคลทั่วไป

4.	มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและ	
กับบุคคลทั่วไป

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ

1.	ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์
และน�าเสนอ

1.	มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ	
เพียงพอส�าหรับสื่อสาร	

2.	มีทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.	สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและใช้ข้อมูลประกอบการท�างาน

3.	มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการติดต่อ
สื่อสารอย่างน้อยหนึ่งภาษา

3.	มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในอันที่จะ
ประกอบการตัดสินใจได้อย่างดี

4.	สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น		
เก็บรวบรวมข้อมูลตลอดจนการน�าเสนอ

4.	มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
และน�าเสนองานได้อย่างเหมาะสม

•   ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

•   ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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แนวทางการประกอบอาชพี

1. ผู้ประกอบการอิสระด้านการเกษตรและการจัดการระบบเกษตร อาทิ สามารถ
ประกอบธรุกจิการจดัการผลติพชืแปลงขนาดใหญ่แบบครบวงจร ธรุกจิบรกิาร
จัดการด้วยเครื่องจักรกลเกษตรอย่างประณีต การส่งเสริมระบบธุรกิจเกษตร
ครบวงจร ธุรกจิส่งเสรมิอตุสาหกรรมเกษตรครบวงจร ธรุกจิอตุสาหกรรมเกษตร 
ธรุกจิการจดัการฟาร์มขนาดใหญ่ ตลอดจนการค้าและการส่งออกน�าเข้าผลผลติ
เกษตรขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิได้

2. ท�างานในธุรกิจเอกชนส่วนงานบริหารจัดการในธุรกิจเกษตร อาทิ การผลิต
สินค้าเกษตรเชิงพาณิชย์และการบริหารจัดการโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร 
อาหาร ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตพืชเป็นพลังงานทดแทน ธุรกิจอุตสาหกรรม
เกษตร ธุรกิจฟาร์ม ธุรกิจจ�าหน่ายปัจจัยการเกษตรและสินค้าเกษตร การส่ง
เสริมการขาย รวมทั้งการค้าและการส่งออกน�าเข้าผลผลิตเกษตร

3. เจ้าหน้าที่ของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนองค์กรในระดับท้องถิ่น

รายละเอยีดค่าเล่าเรยีน

1.	อตัราค่าเล่าเรยีนรวมตลอดหลกัสตูร	284,000	บาท	และช�าระค่าเล่าเรยีนแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศกึษาในอตัรา
ที่สถาบันก�าหนด	ตามแผนการเรียนปกติ	8	ภาคการศึกษา	ดังนี้

ภาคการศึกษาที่
ค่าเล่าเรียนส�าหรับนักศึกษา

ที่เข้าเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ
ค่าเล่าเรียนส�าหรับนักศึกษา

ที่เข้าเรียนในภาคปกติ

ครั้งที่	1 19,400 37,800

ครั้งที่	2	–	7 37,800 37,800

ครั้งที่	8 37,800 19,400

2.	อัตราค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา	ไม่รวมค่าใช้จ่าย	ดังต่อไปนี้
-	ค่าหนังสือ	เอกสารประกอบวิชาเรียน
-	ค่าชุดปฏิบัติการ	วัตถุดิบและอุปกรณ์อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง
-	ค่ารายวิชาปรับพื้นฐาน
-	ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	และค่าเบ็ดเตล็ดนอกเหนืออัตราค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา

22



ตวัอย่างสถานประกอบการทีน่กัศกึษาฝึกปฏบิตัิ
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ข้อมลูการเรยีนและการฝึกปฏบิตัิ

ปีกำรศึกษำที่ 1

ปีกำรศึกษำที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วยกิต รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วยกิต

TH	xxxxx กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 IA	61190 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
ด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตร	
1

3

SC	xxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์

3 IA	61101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านพืช

3

HM	xxxxx กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 IA	61140 วิทยาศาสตร์ทางดิน 3

IA	61111 เคมีเพื่อธุรกิจเกษตร 3 BA	60101 การตลาดเพื่อการจัดการธุรกิจ 3

IA	61170 ปฏิบัติการเคมีเพื่อธุรกิจเกษตร 1 EN	xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2

IA	61112 หลักชีววิทยา 3 HM	xxxxx กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3

IA	61171 ปฏิบัติการชีววิทยา 1

IA	61102 การจัดการและพัฒนาธุรกิจเกษตร 3

รวม 20 รวม 17

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วยกิต รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วยกิต

IA	61213 ฟิสิกส์ 3 IA	61214	 ภูมิอากาศเกษตร	 3

IA	61272 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 IA	61203 นวัตกรรมการจัดการสุขภาพพืช 2

IA	61204 การเลี้ยงสัตว์เชิงอุตสาหกรรม 2 FB	60202 การจัดการวัตถุดิบ	บรรจุภัณฑ์	
และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

3

SC	xxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์

3 EN	xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2

BA	60102 การจัดการองค์การและทรัพยากร
มนุษย์ในยุคดิจิทัล

3 IA	61215 การตลาดสินค้าเกษตรทั่วไป 3

BA	60203 การบัญชีบริหารเพื่อการจัดการ
ธุรกิจ

3 IA	61291 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
ด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตร	
2	

3

SO	xxxxx	 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

SO	xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

รวม 21 รวม 16
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ปีกำรศึกษำที่ 3

ปีกำรศึกษำที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วยกิต รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วยกิต

IA	61307 การจัดการชลประทาน
เพื่อการเกษตรสมัยใหม่

2 IA	61392 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
ด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตร	
3

3

IA	61308 เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง
เกษตร

2 IA	61306 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางการเกษตร

3

IA	61318 การปรับปรุงพันธุ์พืช
และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์

2 IA	61305 เศรษฐศาสตร์การจัดการฟาร์ม
สมัยใหม่

3

EN	xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2 IA	61317 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
เพื่อการลงทุนทางธุรกิจเกษตร

3

IA	61316 สถิติพื้นฐานและการวิจัยทางการ
เกษตร

3 CN	xxxxx กลุ่มวิชาภาษาจีน 3

IA	61319 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2 IA	61309 กฎหมาย	ข้อบังคับ	และมาตรฐาน
สากลด้านการเกษตร

2

XX	xxxxx วิชาเลือก	1 3

รวม 16 รวม 17

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วยกิต รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วยกิต

IA	61410 นวัตกรรมและเกษตร
ความแม่นย�าสูง

3 IA	61493 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
ด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตร	
4

3

XX	xxxxx วิชาเลือกเสรี	1 3 IA	61494 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
ด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตร	
5	

3

IA	61441 พืชอุตสาหกรรมและพืชพลังงาน 3 XX	xxxxx วิชาเลือกเสรี	2 3

XX	xxxxx วิชาเลือก	2 3

รวม 12 รวม 9

สามารถศึกษาข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ :
http://202.44.139.57/checo/UnivSummary2.aspx?id=25562501100156_2090_IP&b=0&u=25000&y=
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รู้รอบ..ขอบชิด
PIM : แจ้งวัฒนะ

ทีต่ัง้และการเดนิทาง

	 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
สถานวีดัพระศรมีหาธาต ุ– 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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ลัดเลาะ..รอบบ้าน PIM : แจ้งวัฒนะ

 เม่ือก้าวเข้าสู่รั้ว PIM นักศึกษาจะเห็นอาคารมากมาย ซึ่งเราจะเรียกพื้นที่น้ีว่า “ธาราพาร์ค” ซึ่งจะมี
บริษัทองค์กรต่างๆ ที่ท�างานอยู่ในพื้นที่ธาราพาร์ค เช่น บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ปัญญธารา 
จ�ากัด บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จ�ากัด โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์เรามาท�าความรู้จักพื้นที่ธาราพาร์คและอาคารต่างๆ 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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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	คณะนวัตกรรม
	 			การจัดการเกษตร	และคณะการจัดการธุรกิจอาหาร
ชั้น	10	 :		ห้องพักอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ	คณะวิทยาการ
	 			จัดการ	คณะการจัดการโลจิสติกส์และ
	 			การคมนาคมขนส่ง	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

29



        ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom 
ห้อง 4-0806
ห้องเรียนในยุคใหม่	ที่ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ให้เป็นมากกว่าห้องเรียนทั่วไป

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

Sky Terminal ห้อง 4-M001
AIRCRAFT  ห้อง 4-M002
ศูนย์ฝึกการบริการภาคพื้นและ
บนเครื่องบิน

• 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	ห้องเรียนรู้การจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่	

PIM AIR ศูนย์ฝึกปฏิบัติการธุรกิจการบิน

30



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

Logistic Strategic Management Lab

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

ห้อง 4-1207  
เรียนรู้ปฏิบัติการสื่อกราฟิกและมัลติมีเดีย	เติมทักษะ	ตอบโจทย์	
Multi	Skill

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

ห้องปฏบิตักิารภาคพืน้

ห้องปฏบิตักิารด้านสือ่และมลัตมิเีดยี

Mac Lab

ห้องปฏบิตักิารกลยทุธ์การจดัการโลจสิตกิส์
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ห้อง 3-0101
ปฏิบัติการทดลองทางด้านชีววิทยา	จุลชีววิทยา	และสุขภาพพืช

ห้องปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร์ 

ห้อง 3-0111
ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับกลไกของปฏิกิริยาเคมีที่บูรณาการศาสตร์
ทางด้านวิทยาศาสตร์	อาทิ	ศาสตร์ทางด้านการเกษตร
และวิศวกรรม

   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 

Chemical Lab

Physical and Innovative Agricultural Lab

   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
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ห้อง 3-0103
เรียนรู้องค์ประกอบและกลไกของเครื่องยนต์ประเภทต่างๆ

ห้อง 1-0101
เรียนรู้การใช้งานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	
รวมถึงการใช้เครื่องมือในการสร้างชิ้นส่วนต่างๆ	ของหุ่นยนต์

ห้อง 3-0102
ปฏิบัติการเครื่อง	3D	scanner	และ	3D	printer	
และการใช้โปรแกรม	SolidWork	และ	CATIA	ในการออกแบบ

Automotive Information Lab

Automotive Electronics Lab

Electronics and Digital Lab
ห้อง 1-0304
เรียนรู้การปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า	ไฟฟ้าสามเฟสและมอเตอร์	รวม
ถึงวงจรดิจิทัลพื้นฐาน

   Network Lab 
ห้อง 1-0307
เรียนรู้การจัดเก็บข้อมูลบน	Storage	ของ	Cloud	
และระบบเครือข่ายต่างๆ

   Physics Lab 
ห้อง 1-0305
ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับพื้นฐานทางฟิสิกส์กลศาสตร์และ
ฟิสิกส์ไฟฟ้า

Innovation Center for Robotics 
and Automation Systems (iCRAS)
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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

ห้องปฏิบัติการด้านอาหาร เบเกอรีแ่ละเครื่องดื่ม

ห้องปฏิบัติการด้านการโรงแรม (Hospitality Lab)

ห้อง 1-0206
เรียนรู้การปฏิบัติการและการตกแต่งเครื่องดื่มประเภทต่างๆ
เช่น	Cocktail,	Mocktail

Mixology Mock-up

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

   Culinary and Restaurant Mock-up
ห้อง 1-0204
เรียนรู้ปฏิบัติการด้านการครัว
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	 สถาบนัมกีารจดัการเรยีนการสอนผ่านการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ	(Work-based	Education)	ทีมุ่ง่เน้น
การปฏบิตัเิพือ่ให้นกัศึกษาได้รับความรู้และทกัษะ	(Knowledge	&	Skill)	จากในห้องเรียนและสถานประกอบการ	ดงันัน้
ในหนึง่ภาคการศกึษาจะแบ่งการจัดการเรียนการสอนออกเป็น	2	ช่วง	ช่วงละ	3	เดอืน	โดยมรีายละเอยีดของการเรียนใน
ชัน้เรยีน	 และการฝึกปฏบิตัใินสถานประกอบการต่างๆ	 แตกต่างกนัตามแผนการเรยีนของแต่ละหลกัสูตร	ทัง้นีส้ามารถ
ศกึษาข้อมลูเพิม่เตมิได้ทีคู่ม่อืนักศกึษาและสอบถามเพิม่เตมิจากคณะวชิา

หมายเหตุ	:	
*				หากพ้นก�าหนด	มีค่าปรับตามประกาศสถาบันฯ
**	 นักศึกษาปี	 1	 (รุ่น	 640)	 คณะบริหารธุรกิจ	 หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่	 และหลักสูตรการจัดการ		
					ธุรกิจการค้าสมัยใหม่	(ระบบการศึกษาทางไกล)	กลุ่มทวิภาคี
***	นักศึกษาปี	1	(รุ่น	641)	คณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์	ระยะเวลาเรียน/ฝึกปฏิบัติงาน	เป็นไปตาม
					แผนการเรียนของแต่ละหลักสูตร
					ข้อมูลปฏิทินการศึกษา:	https://aa.pim.ac.th/wp/calendar-undergraduate-th

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 มี.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

ปฏทินิการศกึษาและรปูแบบการเรยีน
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ข้อแนะน�าการใช้งานเทคโนโลยีและระบบบริการ
สารสนเทศส�าหรับนักศึกษาของสถาบัน	 เพ่ือให้เกิด
ประสทิธภิาพสงูสดุ	นกัศกึษาควรมอีปุกรณ์	Smart	Devices	
ทีม่คีณุสมบตัทิีเ่หมาะสมทีเ่พยีงพอกบัการใช้งานในปัจจุบนั

เทคโนโลยแีละระบบสนบัสนนุนกัศกึษา

• Single Sign-On
นักศึกษาสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ที่จุดบริการ

ภายในสถาบันและระบบบริการสารสนเทศส�าหรับ
นักศึกษา	เช่น	เว็บไซต์บริการการศึกษา	ระบบการเรียน
การสอนออนไลน์	PIM	Application	และระบบอืน่ๆ	โดย
ใช้ชื่อผู้ใช้งาน	(Username)	และรหัสผ่าน	(Password)	
เดียวกันในทุกระบบ	(Single	Sign-On)
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• PIM Application
PIM	Application	เป็นแอปพลเิคชนัทีน่กัศกึษาควรตดิตัง้ในอปุกรณ์	Smart	Devices	ของตนเอง	เพือ่เป็นประโยชน์

และอ�านวยความสะดวกในด้านต่างๆ	ของนักศึกษา

7. เข้าลงิค์ URL ทีส่�าคญั เช่น e-Learning, REG 
(ระบบบริการการศึกษา), แบบค�าร้องออนไลน์, 
บริการยืม-คืนหนังสือห้องสมุด เป็นต้น 

2. ยืนยันการเข้าเรียนผ่านเมนูในแต่ละรายวิชา    
    >> ผ่านเมนู Check Room Tracking

1. แสดงตัวตนการเป็นนักศึกษา
   >> ผ่านเมนูบัตรนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 

3. ดตูารางเรยีน ห้องเรยีน ห้องสอบ ผลการเรยีน    
   >> ผ่านเมนู Academic 

4. ตรวจสอบปฏิทนิการศกึษาและกจิกรรมต่างๆ   
   >> ผ่านปฏิทินกิจกรรม 

5. ตรวจสอบชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
   >> ผ่านเมนู Advisor 

6. รับการแจ้งเตือนต่างๆ จากสถาบัน
    >> ผ่านเมนู Notifications 

ตัวอย่างฟังก์ชั่นของ PIM Application 
เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่นักศึกษา 
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หมายเหตุ : 
กรณีนักศึกษาเปลี่ยน	Smart	Devices	ที่ใช้งาน	และต้องการลง	PIM	Application	ใน	Smart	
Devices	ใหม่	 ให้ติดต่อส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ	ชั้น	12	อาคาร	CP	ALL	Academy	หรือ
ติดต่อผ่านทาง	Facebook:	ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

38



39



40



41



บัตรนักศึกษาของสถาบันฯ	อยู่ในรูปแบบของ	บัตรอิเล็กทรอนิกส์	โดยการเปิดผ่าน	PIM	Application	
ซึ่งสามารถน�าไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ	ทั้งในและนอกสถาบัน	ดังนี้

บตัรนกัศกึษา

1. ใช้แสดงตนเมื่อติดต่อกับสถาบันฯ หรือหน่วยงานต่างๆ

2. ใช้แตะบัตรเพื่อบันทึกการเข้าเรียนในแต่ละวิชา

3. ใช้แสดงตนในการเข้าสอบ

4. ขอใช้บริการห้องสมุด เช่น ยืม  - คืน 
    หนังสือและทรัพยากรในห้องสมุด PIM

5. ใช้เป็นหลักฐาน (ตัวจริงหรือส�าเนาบัตรนักศึกษา)
    ในการขอรับบริการอื่นๆ หรือเบิกค่าใช้จ่ายของสถาบัน

ทั้งนี้หากนักศึกษามีปัญหาในการแสดง
ผลบตัรอเิล็กทรอนกิส์ผ่าน	PIM	Application	
กรณุาตดิต่อส�านกัเทคโนโลยสีารสนเทศ	ชัน้	
12	อาคาร	CP	ALL	Academy	หรือติดต่อ
ผ่านทาง	 Facebook:	 ส�านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ	สถาบนัการจดัการปัญญาภวัิฒน์

อย่างไรก็ตามหากนักศึกษาต้องการใช้
งานบัตรนักศึกษาในรูปแบบการ์ดแข็ง	
สามารถท�าได้โดยติดต่อส�านักส่งเสริม
วิชาการและไม่เสียค่าธรรมเนียมในการท�า
ครั้งแรก

บัตรนักศึกษาอิเลกทรอนิกส์
0 2855 0269 

บัตรนักศึกษาแบบการ์ดแข็ง
0 2855 1140, 0 2855 1436
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การแต่งกาย

• เครื่องแบบทั่วไป
การสวมใส่เครื่องแบบนักศึกษาเป็นการแสดงถึงความ

ภูมิใจต่อการเป็นนักศึกษาสถาบัน	 และเพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในการมาเรียน	 มาสอบ	 หรือติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ	ภายในสถาบัน	นักศึกษาควรแต่งกายด้วย
ชุดนักศึกษาทุกครั้งที่เข้ามาในสถาบัน	และ	“ต้องแต่งกาย
ด้วยชุดสูท PIM ในวันที่มีการสอบหรือมีงานพิธี”

• เครื่องแบบเฉพาะของคณะ / สาขาวิชา
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• ดูตารางเรียน
นักศึกษาสามารถดูตารางเรียนได้ด้วยตนเอง	ผ่าน	PIM Application	โดยเลือกเมนู	REG	(ระบบบริการการศึกษา)	

เพื่อเข้าระบบบริการการศึกษา	(http://reg.pim.ac.th)	และมีขั้นตอนดังนี้
1.	Login	เข้าสู่ระบบ
2.	คลิกปุ่ม	“ตารางเรียน/สอบ”	ที่เมนูด้านซ้าย
3.	คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ปีการศึกษาและภาคการศึกษาเพื่อดูตารางเรียน
ศกึษาวธิกีารดตูารางเรยีนแบบละเอียดได้ที	่>>	https://www.facebook.com/REGPIM/videos/2744248455897475/
ทั้งนี้ระบบจะส่ง	e-mail	แจ้งเตือนใน	PIM	Application	โดยอตัโนมตั	ิ(ก่อนถงึเวลาเริม่เรยีน	30	นาท)ี

มาเรียนที่ PIM

ชื่อวิชา กลุ่มที่เรียน 
ห้องและเวลาที่เรียน

EXAMPLE

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

กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ 
“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	 โดยให้บริการทั้งแบบเคาน์เตอร์และแบบ
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

เปิดท�าการทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
วันจันทร์ – วันศุกร์เวลา 08.00 – 18.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์เวลา 09.00 – 18.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสามารถขอ
Username และ Password 
เพื่อเข้าใช้งานได้ที่

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

Knowledge	Bank	แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ของห้องสมุดส�าหรับนักศึกษา
ที่สนใจองค์ความรู้ต่างๆ	สามารถศึกษาข้อมูลผ่านเว็บไซต์	https://lib.pim.
ac.th/wp/knowledge-bank

บริการข่าวสาร สื่อการเรียนรู้และบริการออนไลน์อื่นๆ 
ผ่านช่องทางต่างๆ ของห้องสมุด PIM
•  เว็บไซต์ห้องสมุด : lib.p im.ac.th

ห้องสมุด	PIM	มีบริการต่างๆ	ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด	(https://lib.pim.ac.th)	อาทิ	การจองห้องศึกษากลุ่ม	แนะน�าทรัพยากร
สารสนเทศ	บริการรับ-ส่งหนังสือ	บริการคลังความรู้	วารสารต่างๆ	และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่ห้องสมุดออนไลน์	เป็นต้น

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

ห้องสมดุผ่านเวบ็ไซต์	http://elibrary.pim.
ac.th	 เพื่อสืบค้นหนังสือท่ีสนใจและมีให้
บริการในห้องสมุด	 PIM	 รวมถึงการจอง
หนังสือจากผู้ที่ยืมก่อนหน้า	 หรือยืมต่อท่ี
ตนเองได้ยืมไว้	 โดยสามารถมารับหนังสือที่
ห้องสมุด	PIM	ตามวันเวลาที่ระบบแจ้งผ่าน	
e-mail	

ของนักศึกษา	 รวมถึงมีบริการส่งไปยัง
วิทยาเขตอีอีซี	และหน่วยการเรียนทางไกล
อีกด้วย	 นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้จาก
ทกุที	่ทกุเวลา	เพยีงใช้ปลายนิว้มอื	ผ่าน	PIM	
Application	 (เลือกเมนู	 PIM	 e-Library)	
หรอื	การเข้าเวบ็ไซต์	http://elibrary.pim.
ac.th
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บริการทรัพยากรห้องสมุดอื่นๆ 
จากความร่วมมือทางวิชาการของสถาบัน 

นักศึกษาสามารถเข้าใช้บริการทรัพยากรของห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหรือองค์กรอื่นๆ		
ได้	เนือ่งจากสถาบนัมกีารท�าความร่วมมอืทางวชิาการระหว่างห้องสมดุร่วมกนั	ประกอบด้วย

ส�านกัวทิยทรพัยากร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
(หอสมุดกลาง)

นกัศกึษาสามารถใช้บรกิารยมื-คนืหนงัสอืและทรพัยากรสารสนเทศ
ต่างๆ	ของส�านกัวทิยทรพัยากร	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	หรอื	หอสมดุ
กลาง	เพยีงแค่แสดงบตัรประจ�าตวันกัศกึษาของ	PIM	ก่อนเข้าใช้บรกิาร
และปฏิบัติตามกฎระเบียบของหอสมุดกลางอย่างเคร่งครัด

ห้องสมุดพิทยาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นักศึกษาสามารถเข้าไปค้นคว้าหนังสือและบริการที่สนใจในห้อง
สมุดพิทยาลงกรณ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้	 เพียงเพียงแค่แสดง
บัตรประจ�าตัวนักศึกษาของ	PIM	ก่อนเข้าใช้บริการและปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบของห้องสมุดอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากสนใจหนังสือเล่มใด
นักศึกษาสามารถขอถ่ายเอกสารได้

ห้องสมุดมารวย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นักศึกษาสามารถค้นคว้าหนังสือและบริการที่สนใจที่ห้องสมุดมา
รวย	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ซึง่ตัง้อยูท่ีอ่าคารตลาดหลกัทรัพย์	
แห่งประเทศไทย	(ข้างสถานฑตูจนี)	เพยีงแสดงบตัรประจ�าตวันกัศกึษา
ของ	PIM	ก่อนเข้าใช้บรกิารและปฏบิตัติามกฏระเบยีบของห้องสมดุมา
รวย	 นอกจากนี้นักศึกษาสามารถใช้บริการ	 e-book	 ผ่าน	Maruay	
elibrary	โดยขอ	Username	และ	Password	เพือ่เข้าสืบค้นข้อมลูได้ที่
ห้องสมุดของสถาบัน
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•  วารสารวิชาการของสถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์
วารสารวิชาการ	 คือ	 วารสารที่ผ่านการตรวจคุณภาพของบทความที่ตีพิมพ์จากผู้ที่มีความรู้ในศาสตร์

สาขาวชิานัน้ๆ	โดยวารสารวชิาการของสถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์มจี�านวน	4	วารสาร	ในศาสตร์สาขา
และภาษาต่างๆ	ในการตีพิมพ์	หากนักศึกษาสนใจค้นคว้าสามารถสืบค้นได้ดังนี้

วารสารปัญญาภิวัฒน์
วารสารวิชาการของสถาบันทางด้านมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ในสาขาทางด้าน

บริหารธุรกิจ	การจัดการ	ศิลปศาสตร์	ศึกษาศาสตร์	นิเทศศาสตร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง	โดย
วารสารดังกล่าวมีการตีพิมพ์บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

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	 ในสาขาทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์	เทคโนโลยี	นวัตกรรม	เทคโนโลยีสารสนเทศ	การจัดการ	ระบบข้อมูล	โลจิสติ
กส์และการขนส่ง	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	 วิทยาศาสตร์การอาหาร	และสาขา
อื่นท่ีเก่ียวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 โดยวารสารดังกล่าวมีการตีพิมพ์บทความ
เป็นภาษาอังกฤษ

เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพโดยอยู่ในฐาน	TCI	(Thai-Journal	Citation	Index)	
กลุ่มที่	2	ทั้งนี้นักศึกษาสามารถสืบค้นบทความได้ที่

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

วารสาร Chinese Journal 
of Social Science and Management

วารสารวิชาการของสถาบันทางด้านมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ในสาขาทางด้าน
บริหารธุรกิจ	การจัดการ	ศิลปศาสตร์	ศึกษาศาสตร์	นิเทศศาสตร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง	โดย
วารสารดังกล่าวมีการตีพิมพ์บทความเป็นภาษาจีน

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	ในสาขาทางด้านนโยบาย

รฐับาล	การด�าเนนิธรุกจิ		การพฒันาวฒันธรรมในภมูภิาคอาเซยีน	และสาขาอืน่ทีเ่กีย่วข้อง	โดย
วารสารดังกล่าวมีการตีพิมพ์บทความเป็นภาษาอังกฤษ	ทั้งนี้นักศึกษาสามารถสืบค้นบทความ
ได้ที่	https://so06.tci-thaijo.org/index.php/aseanplus
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•  ตรวจสอบวัน-เวลา 
   และวิชาที่จะสอบ

นักศึกษาสามารถดูตารางสอบปลายภาค
ของตนเองผ่าน	PIM Application	โดยเลือก
เมนู	 REG	 (ระบบบริการการศึกษา)	 เพื่อเข้า
ระบบบริการการศึกษา	 (http://reg.pim.
ac.th)	และมีขั้นตอนดังนี้

ใกล้สอบแล้ว...
ต้องท�ำอย่ำงไร

•  การปฏิบัติตนในการเข้าสอบ

คลิปแนะน�าแนวปฏิบัติการเข้าสอบส�าหรับนักศึกษา
PIM https://www.youtube.com/watch?v=7PfNgC7hIls&feature=youtu.be

1.			แต่งกายด้วย	“ชุดนักศึกษาและสวมสูทของสถาบัน”

2.			ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบทุกครั้งก่อนเข้าห้องสอบ

3.			ไม่อนญุาตให้นกัศึกษาสวมนาฬิกาทกุชนดิระหว่างการสอบ

4.	 	 	 	 ไม่อนุญาตให้เข้าสอบเมื่อมาสายเกิน	 30	นาทีนับจาก
เวลาเริม่สอบ	กรณเีกนิ 30 นาท ีถอืว่า	“หมดสทิธิส์อบ”	
ในรายวชิานัน้ๆ	 และห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลา	 45	
นาที

5.			แสดง	“บัตรประจ�าตัวนักศึกษา”	หรือ	“บัตรประจ�าตัว
ประชาชน”	 หรือ	“บัตรท่ีหน่วยงานราชการออกให้”	
หรือ	“บัตรแทนเข้าห้องสอบ”	ต่อกรรมการคุมสอบทุก
ครั้งก่อนเข้าห้องสอบ

6.			ไม่อนุญาตใหน้ักศึกษาส่งเสียงดังหน้าห้องสอบ

7.			เก็บกระเป๋าสัมภาระ	ของมีค่าไว้ที่ใต้เก้าอี้นั่งสอบ

1.	Login	เข้าสู่ระบบ
2.	คลิกปุ่ม	“ตารางเรียน/สอบ”	ที่เมนูด้านซ้าย
3.	คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ปีการศึกษาและภาคการศึกษาเพื่อตรวจสอบ

วัน	เวลา	สถานที่	และเลขที่นั่งสอบในแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้นๆ
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พฤติกรรมที่ถือว่าเป็นการทุจริต
ในการสอบ

1.	เปิดหรือใช้อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดขณะสอบ
2.	มีเจตนากระท�าการอื่นๆ	ที่ส่อทุจริต
3.	น�าข้อสอบ	กระดาษค�าตอบออกจากห้องสอบ
4.	ออกนอกห้องสอบระหว่างการสอบ	ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ	
			เท่านั้น
5.	เข้าสอบแทนผู้อื่น	หรือยอมให้ผู้อื่นเข้าสอบแทนตน
6.	ท�าค�าตอบให้แก่ผู้สอบอื่น	หรือยอมให้ผู้อื่นท�าค�าตอบแทนตน
7.	ขีด	เขียน	บันทึก	หรือกระท�าด้วยประการใดๆ	ที่ท�าให้มีข้อความหรือสัญลักษณ์บน	
			ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายหรือบนวัตถุอื่นใด	และน�าเข้าห้องสอบ
8.	ส่งหรือรับเครื่องหมาย	สัญญาณหรือตัวหนังสือหรือวิธีการใดๆในการสอบ

บทลงโทษการทุจริต
ในการสอบ

1.	ให้	F	ในรายวิชาที่ทุจริต
2.	ตัดคะแนนความประพฤติ	(ไม่เกิน	40	คะแนน)
3.	ภาคทัณฑ์
4.	ตัดสิทธิ์การได้รับทุนการศึกษา

เหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นกับ 
“นักศึกษา”

ความเจ็บป่วย	หรือการประสบอุบัติเหตุที่ต้องเข้ารับ
การรักษา	
ทั้งนี้ต้องมี	หลักฐานหรือเอกสารประกอบจาก	
“โรงพยาบาล”	เท่านั้น

เหตุสุดวิสัยที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกแล้ว

“ส่งผลต่อนักศึกษา”

เหตุฉุกเฉินอันเกิดแก่บิดา-มารดา
ภัยธรรมชาติ	หรือโรคระบาด	แล้วท�าให้ไม่สามารถ
เข้าสอบได้
โดยต้องมีเอกสารหรือหลักฐานประกอบ

•  ข้อห้ามในการสอบ

• การขออนุญาตสอบย้อนหลัง
กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่ท�าให้นักศึกษาไม่สามารถมาสอบได้	 นักศึกษามีสิทธ์ิในการขอ

อนุญาตสอบย้อนหลัง	โดยยื่นแบบค�าร้องออนไลน์ / ค�าร้องขออนุญาตขอสอบย้อนหลัง 
พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ขาดสอบ

โดยเหตุสุดวิสัยที่เข้าค่ายในการพิจารณาขอสอบย้อนหลัง	คือ

ทั้งนี้นักศึกษาท่ีอ้างว่า จ�าวัน-
เวลาสอบผิด ตื่นสาย หาห้องสอบ 
ไม่เจอ ฝนตก รถติด รอลิฟท์  
ยานพาหนะมีปัญหา	 จะไม่ถือเป็น
สาเหตุในการขอสอบย้อนหลังได้

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสอบของสถาบันได้ที่

งานจัดสอบ : PIM 0 2855 1138 , 0 2855 1148
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นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนของตนเอง
ที่ผ่านมาและผลการเรียนในภาคการศึกษาปัจจุบัน	ภาย
หลังการประกาศผลการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา
ก�าหนดได้ทาง	PIM Application	 โดยเลือกเมนู	REG	
(ระบบบรกิารการศกึษา)	เพือ่เข้าระบบบรกิารการศกึษา	
(http://reg.pim.ac.th)	และมีขั้นตอนดังนี้
1.	ท�าการ	Login	เข้าสู่ระบบ
2.	 คลิกปุ่ม	 “ผลการศึกษา”	 ท่ีเมนูด้านซ้าย	 ระบบจะ					

แสดงผลการเรียนของนักศึกษาทั้งหมดแยกตามภาค
การศึกษา	

เกรดออกแล้ว

**หากนักศึกษาไม่ท�าการประเมินอาจารย์ผู้สอน	หรือ
ประเมินไม่ครบทุกท่านในรายวิชาใด

จะท�าให้นักศึกษาไม่สามารถตรวจสอบผลการเรียนใน
รายวิชานั้นๆ	ได้**

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ผลการเรียนได้ที่

งานทะเบียนและประมวลผล : PIM
0 2855 0375, 0 2855 1148

ทั้งนี้หากนักศึกษาสงสัยผลการเรียนของตนเองที่
ประกาศออกมาในรายวชิาใดกต็าม	นกัศกึษาสามารถแจ้ง
ความประสงค์ขอตรวจสอบผลการเรียนผ่านแบบค�าร้อง
ทั่วไปออนไลน์ภายใน	 15	 วัน	 หลังจากวันท่ีสถาบันฯ	
ประกาศผลการเรียน	 หรือติดต่อมายังงานประมวลผล	
ส�านักส่งเสริมวิชาการ
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•  ระบบบริการการศึกษา (www.reg.pim.ac.th)

การยื่นแบบค�าร้องออนไลน์
ลงทะเบียนเรียน ประเมินต่างๆ และอื่นๆ

กรณีที่นักศึกษาต้องการตรวจสอบหรือด�าเนินการข้อมูลต่างๆ	 อาทิ	 การลง
ทะเบียนเรียน ตรวจสอบตารางเรียน/ตารางสอบ รายงานผลการศึกษา ประเมิน
อาจารย์ผู้สอน ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบการจบการศึกษา รวมไปถึง
การ Update ข้อมูลของนักศึกษา	เป็นต้น	นักศึกษาสามารถด�าเนินการผ่าน	PIM	
Application	โดยเลือกเมนู	REG	(ระบบบริการการศึกษา)	เพื่อเข้าระบบบริการการ
ศึกษา	 (http://reg.pim.ac.th)	 และ	 Log	 In	 เข้าระบบด้วย	 Username	 และ	
Password	ที่เป็น	Single	Sign-On	ของนักศึกษา	
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   •  แบบค�าร้องออนไลน์ 

(https://intranet.pim.ac.th/internalservices/
student_request.php/th/request_form)

นักศึกษาสามารถยื่น	 “แบบค�าร้องออนไลน์”	 ในระบบ	
Internal	Services	เพือ่ขอเอกสารทางการศกึษา	ขอเพิม่-ถอน
วชิาเรยีน	ขอเพิม่รายวชิา	(กรณลีงซ�า้)	ขอเปล่ียนกลุม่เรยีน	ขอ
ลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพนักศึกษา	 หรือแม้แต่กรณี
สงสัยและประสงค์ตรวจสอบผลการเรียน	 เป็นต้น	 ทั้งนี้
นกัศกึษาสามารถด�าเนนิการผ่าน	PIM	Application	โดยเลอืก
เมนูแบบค�าร้องออนไลน์	เพื่อเข้าด�าเนินการต่างๆ
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การเรียนการสอนในระบบ Work-based 
Education	นักศึกษา	PIM	จะผ่านการเรียนรู้
จากในห้องเรียนและสถานประกอบการจริง	
โดยการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ต่างๆ	 ถือเป็นรายวิชาท่ีส�าคัญอีกรายวิชาหนึ่ง
ของหลักสูตร	เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงาน
จริงและเกิดการพัฒนาทักษะในการท�างาน

เตรียมตัวอย่างไร...
เมื่อไปฝึกปฏิบัติ

ตวัอย่างสถานประกอบการทีน่กัศกึษาไปฝึกปฏบิตัิ

ข้อควรปฏบิตัใินการไปฝึกปฏบิตัิ

1.   เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานตรงตามวัน  
เวลา ที่บริษัทก�าหนด

2.   ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทอย่าง
เคร่งครัด

3.   เคารพ เชื่อฟัง และปฏิบัติตามค�าแนะน�า
ของครูฝึกปฏิบัติงาน

4.   ตรงต่อเวลา ขยันหมั่นเพียร อดทน และ
เอาใจใส่ต่องาน

5.   ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความ
รอบคอบ และปฏิบัติตามกฎแห่งความ
ปลอดภัยของบริษัท

6.   ซื่อสัตย์ สุจริต มีน�้าใจ เสียสละเอื้อเฟื้อ
ต่อผู้อื่น

7.   แต่งกายสุภาพ วางตัวอย่างเหมาะสม
8.   ไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ อันเป็นกิจการของ

บริษัท โดยไม่ได้รับอนุญาต
9.   แสดงความขอบคุณต่อครูผู้ฝึกปฏิบัติ

งานเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน

59



มีปัญหา..
ปรึกษำใครดี

   • 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

เพื่อให้นักศึกษาและผู ้ปกครองเกิดความอุ ่นใจ
ระหว่างทีน่กัศกึษาเรยีนทีส่ถาบนั	สถาบนัได้จดัสรรบคุคล
หรือหน่วยงานในการเข้าไปรับฟัง	ดูแลและให้ความช่วย
เหลือนักศึกษา	ดังต่อไปนี้

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	 เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่นักศึกษาสามารถให้ข้อมูล	

ข้อคิดเห็น	 ร้องเรียนและขอรับค�าปรึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนและ
การฝึกงาน	ตลอดระยะเวลาที่เรียนที่	PIM	โดยสามารถติดต่อ Smile 
Center ที่เบอร์ 0 2826 7776 ได้ตลอดเวลา 

นอกจาก	 Smile	 Center	 จะท�าหน้าที่รับฟังเรื่องราวต่างๆ	 จาก
นักศกึษาแล้ว	Smile	Center	ยงัตดิตามการแก้ไขปัญหาให้แก่นกัศึกษา
ให้ลลุ่วง	พร้อมทัง้วเิคราะห์ข้อมลูปัญหาทีไ่ด้รบัเพือ่หาทางป้องกนัและ
แก้ปัญหาในระยะยาวต่อไป	ดังนั้นทุกข้อมูลที่นักศึกษาให้มาจึงเป็นสิ่ง
ส�าคัญที่	Smile	Center	เห็นคุณค่าและพยายามเข้าไปดูแล

งาน Friends Care PIM
0 2855 1624

   • Friends Care PIM
Friends	Care	PIM	เป็นหน่วยงานภายใต้

การดูแลของส�านักกิจการนักศึกษาท่ีให้บริการ
การปรกึษาและดแูลจติใจของนกัศกึษา	โดยนกั
จติวทิยาทีจ่ะคอยรบัฟังทกุเรือ่งราวท่ีนกัศึกษา
กังวลใจ	ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจตนเองและรับรู้
สถานการณ์ทีก่�าลงัเผชญิได้อย่างชดัเจนมากยิง่
ขึ้น	 เพ่ือคลายความกังวลใจ	 อันน�าไปสู่การ
ตัดสินใจต่อการจัดการปัญหาต่างๆ	 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กรณีมีต้องการ	 พูดคุยหรือปรึกษากับนัก
จติวทิยาการปรกึษา	กรณุาตดิต่อ	งาน	Friends	
Care	PIM	ส�านักกิจการนักศึกษา
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• ลงทะเบียนเรียน

ในภาคการศกึษาแรกของนกัศกึษา	สถาบนัจะลงทะเบยีนเรยีนให้นกัศึกษาใหม่โดยอตัโนมตัทิกุคน	 ดงันัน้เมือ่เข้าสูภ่าค
การศึกษาถัดไป นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง	 ทั้งนี้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน	PIM 
Application โดยเลือกเมนู	REG	(ระบบบริการการศึกษา)	เพื่อเข้าระบบบริการการศึกษา	(http://reg.pim.ac.th)	ตาม
ก�าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา	

หมายเหตุ : 
-	นักศึกษาต้องตรวจสอบผลการลงทะเบยีนว่า	“รายวชิาและกลุม่

ถกูต้องหรอืไม่” ก่อนยืนยันการลงทะเบียน
-	 นักศึกษาควรศึกษาปฏิทินการศึกษาทุกครั้ง	 เพื่อ	 ลงทะเบียน	

เพิ่ม-ถอน	รายวิชา	ให้ตรงตามก�าหนดเวลา	และต้องลงทะเบียนเรียน
ทุกภาคการศึกษา	หากไม่ลงทะเบียนต้องลาพักการศึกษา / รักษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษา

-	ศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน	:	https://www.facebook.
com/REGPIM/videos/777481589656260/	

กรณีมีข ้อสงสัยเกี่ยวกับ	 “การลงทะเบียนเรียน การ 
ลงทะเบียนล่าช้า การลงทะเบียนเพื่อแก้ไขผลการเรียน”	
กรุณาติดต่องานทะเบียนและประมวลผล	ส�านักส่งเสริมวิชาการ

อย่ำลืม!!  
ศึกษาปฏิทินการศึกษา
และเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง

งานทะเบียนและประมวลผล : PIM
0 2855 0973

เข้าภาคเรยีนใหม่..ต้องท�าอย่างไร
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• การช�าระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการช�าระเงินค่าเล่าเรียน
และค่าธรรมเนียมได้ที่
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

นักศึกษาสามารถช�าระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ	
ได้หลายช่องทาง	ดังนี้
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สอบถามข้อมลูเกีย่วกบัทนุการศกึษา : 
ติดต่องานทุนการศึกษา ส�านักกิจการ
นักศึกษา  

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

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน
PIM SMART : 
ติดต่อกองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้

กองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้ 
0 2855 0440, 0 2855 0441 
Facebook: PIM SMART

เรียนดี ประพฤติด.ี..
มีทุน

กองทุน	 PIM	 SMART	 เป็นอีกช่องทางที่สถาบันเข้าไป
สนบัสนนุค่าครองชพีแก่นกัศึกษาระหว่างศกึษาทีส่ถาบนั	ซึง่เกดิ
จากความร่วมมอืระหว่าง	บรษิทั	ซพี	ีออลล์	จ�ากดั	(มหาชน)	กลุ่ม
พันธมิตรคู่ค้าทางธุรกิจและบุคคลทั่วไป เพื่อสนับสนุนค่าครอง
ชีพแก่นักศึกษาทั้งในรูปแบบของตัวเงิน รวมไปถึงการจัดหา
งานที่เหมาะสมเพื่อมีรายได้เพิ่มเติม

สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์ส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	และให้
โอกาสทางการศกึษาแก่นกัศกึษาของสถาบันท่ีมคีวามประพฤติ
ดแีละรกัษาระดบัผลการเรียนตลอดระยะเวลาทีศ่กึษาทีส่ถาบนั	
เพื่อรักษาโอกาสในการได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเน่ืองตาม
ประกาศเงื่อนไขการให้ทุนการศึกษาของสถาบัน	 โดยทุนการ
ศึกษาประจ�าปีการศึกษา	2564	มีดังนี้

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

4. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  
เป็นทนุการศกึษาทีไ่ด้รบัการช่วยเหลอืจากรฐับาล	

โดยในระหว่างกระบวนการท�าสัญญาและการอนุมัติ
ให้กู้ยมืกองทนุ	กยศ.	นกัศกึษาจะต้องส�ารองค่าใช้จ่าย
ในการช�าระค่าเล่าเรียนไปก่อน	 (ช่วงการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาพิเศษ	 และภาคการศึกษาที่	 1	
ของปีการศึกษา	2564)	
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สถาบันได้ก�าหนดระเบียบวินัยนักศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการก�ากับดูแล
นักศึกษาให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	 ในกรณีที่นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบของสถาบัน	เช่น	การแต่งกาย	การแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม	และ
อื่นๆ	โดยโทษทางวินัยจะมีหลายมิติด้วยกัน	คือ

นกัศึกษาสามารถขอคืนคะแนนความประพฤต	ิหากร่วมกจิกรรมเพือ่พฒันา
ตนเองหรือบ�าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม	 เช่น	 การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา	 CSR	
ต่างๆ	ของสถาบัน	หรือมีผลการเรียนในระดับดี	โดยสามารถตรวจสอบสถานะ
คะแนนความประพฤตผ่ิาน	PIM Application	โดยเลอืกเมน	ูREG	(ระบบบรกิาร
การศกึษา)	เพือ่	Login	เข้าระบบบรกิารการศกึษา	(http://reg.pim.ac.th)	และ
เลือกเมนู	“ความประพฤติ”

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา : 
งานวินัยนักศึกษา ส�านักกิจการนักศึกษา 

งานวินัยนักศึกษา : PIM
0 2855 0221, 0 2855 0472

1. ตักเตือนด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร
2. ตัดคะแนนความประพฤติ
3. ให้บ�าเพญ็ประโยชน์ต่อสถาบนัหรอืสงัคมตามทีส่ถาบนั

ก�าหนด
4. ชะลอการประกาศผลการสอบหรือการออกหนังสือรับ

รองใดๆ หรือเอกสารแสดงผลการศึกษาของสถาบัน
5. ตัดสิทธิการเข้าสอบหรือชะลอการเสนอชื่อ หรือขอ

อนุมัติหรือรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
6. ให้พักการศึกษา
7. ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

วนิยันกัศกึษา
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เกียรตินิยม
อันดับ 1

1. เป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 
รวมทั้งหลักสูตรปริญญาตรีที่สอง

2. สอบได้หน่วยกิตครบตามจ�านวนที่
ก�าหนดไว้ในหลักสูตรและส�าเร็จการ
ศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก�าหนด 
โดยนับเป็นจ�านวนภาคการศึกษาปกติ 
ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่สถาบันอนุมัติ
ให้ลาพักการศึกษา

3. ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยให้พักการศึกษา

4. ไม่เคยสอบได้สัญลักษณ์ F, U, D, หรือ 
D+ และไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ�้าใน
รายวิชาใด

5. นักศึกษาที่มีการเทียบโอนรายวิชาจาก
สถาบันอื่นและที่มีการเทียบโอนรายวิชา
จากสถาบันมีสิทธิ์ได้รับปริญญา
เกียรตินิยม

6. สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50  
ขึ้นไป

7. จ�านวนหน่วยกิจที่เทียบโอน ต้องไม่เกิน

ร้อยละ 25 ของจ�านวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตร

1. เป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 
รวมทั้งหลักสูตรปริญญาตรีที่สอง

2. สอบได้หน่วยกิตครบตามจ�านวนที่
ก�าหนดไว้ในหลักสูตรและส�าเร็จการ
ศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก�าหนด 
โดยนับเป็นจ�านวนภาคการศึกษาปกติ 
ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่สถาบัน
อนุมัติให้ลาพักการศึกษา

3. ไม่เคยได้รบัโทษทางวนัิยให้พกัการศกึษา

4. ไม่เคยสอบได้สัญลักษณ์ F หรือ U และ
ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ�้ารายวิชาใด

5. นักศึกษาที่มีการเทียบโอนรายวิชาจาก
สถาบันอื่นและที่มีการเทียบโอนรายวิชา
จากสถาบันมีสิทธิ์ได้รับปริญญา
เกียรตินิยม

6. สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25  
ขึ้นไป

7. จ�านวนหน่วยกิจที่เทียบโอน ต้องไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของจ�านวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตร

เกียรตินิยม
อันดับ 2

ท�าอย่างไร...
ให้ได้เกียรตินิยม
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ท�าอย่างไร...
ไม่ Retire

1. การสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
ต�่ากว่า 1.50 ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีที่ 1  
ภาคการศึกษาที่ 1

2. สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
ต�่ากว่า 1.75 สองภาคการศึกษาปกต ิ
ติดต่อกัน

3. มีระยะเวลาการศึกษาครบสองเท่าของ
ระยะเวลาตามที่หลักสูตรก�าหนด 
แล้วยังไม่ส�าเร็จการศึกษา

4. ขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตร

ทั้งนี้นักศึกษาที่พ้นสภาพจากการ	 “ขาดการลงทะเบียน
และไม่ได้ลาพกัการศกึษา”	และ/หรอื	“สถาบนัสัง่ให้พ้นสภาพ
นกัศกึษาด้วยเหตกุระท�าผดิทางวนิยัอย่างร้ายแรง”	อาจขอคืน
สภาพนักศึกษาได้ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน

ความเสีย่งของการ	Retire	หรอื	การพ้นสภาพนกัศกึษา
นัน้	เกดิได้จากหลายกรณ	ีนกัศกึษาควรหลกีเลีย่งพฤตกิรรม
ที่อาจพาตนเองไปสู่ความสี่ยงในการ	Retire	ประกอบด้วย

5. ขาดการลงทะเบียนและไม่ได้ลาพัก 
การศึกษา

6. ใช้หลักฐานปลอมในการสมัครเข้าเป็น
นักศึกษา

7. ต้องรับโทษจ�าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุด
ให้จ�าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท�า
โดยประมาท หรือความผิดอันเป็ลหุโทษ

8. สถาบันสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาด้วย
เหตุกระท�าผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
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สวสัดกิารนกัศกึษา

Friends Care PIM

ให้บรกิารข้อมลูเพือ่รูเ้ท่าทนัจติใจตนเอง	และให้การปรกึษาและดแูลจติใจ
ของนักศึกษาโดยนักจิตวิทยา	
สามารถนัดหมายคิวเพื่อขอรับบริการปรึกษาเป็นการส่วนตัวที่ห้อง	
Friends	Care	PIM	(ห้อง	1-0107)	ชั้น	1	อาคาร	1	หรืออาคารอ�านวยการ
เปิดบริการในวันจันทร์-ศุกร์	เวลา	08.00	–	17.00	น.

ห้องพยาบาล
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�ารองจ่ายค่ารักษา
			พยาบาลไปก่อนและน�าเอกสารเหล่านี้
			มาติดต่อที่ส�านักกิจการนักศึกษา	
			ชั้น	7	อาคาร	4	หรืออาคาร	CP	ALL	Academy
				•	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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ชมรมและกจิกรรมต่างๆ

นอกจากการเรยีนและการฝึกปฏิบตัิ
งานแล้ว	สถาบันยังส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้เข้าร่วมและจัดท�ากิจกรรมตามความ
สนใจผ่านชมรมกิจกรรมนักศึกษา	หรือ
โครงการกิจกรรมต่างๆ	เช่น	ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่	 พิธีไหว้ครู	 PIM	 Game	
และรบัน้องใหม่สมัพนัธ์	รวมถงึกิจกรรม
ของชมรม	โดยนักศึกษาสามารถบันทึก
ประวัติการท�ากิจกรรมผ่านเครื่องมือที่
เรียกว่า PIM CSR BANK	เพื่อรวบรวม
และสามารถน�าไปใช้ในการประกอบ
การย่ืนเอกสารท่ีเก่ียวข้องได้	 เช่น	 การ
พิจารณาทุนการศึกษาและทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา	หรือการสมัครงาน	เป็นต้น

	 นักศึกษาสามารถขอยืม-คืน
อุปกรณ์กีฬาและนันทนาการต่างๆ	 ได้ที่
ส�านักกิจการนักศึกษา	 อาคาร	 CP	 ALL	
Academy	ชั้น	7	ห้อง	4-0707	ตั้งแต่เวลา	
08.00	 –	 17.00	 น.	 ยกเว ้นวันจันทร	์	
วันอังคาร	และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ชมรมเฉพาะด้าน ชมรมด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ

ชมรมด้าน
บ�าเพ็ญประโยชน์

ชมรมด้านส่งเสริมทักษะ
ความเป็นผู้น�า
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บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	โดยพยาบาลวิชาชีพ

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

บริการรับฟังและให้ค�าปรึกษาเป็นการส่วนตัว	โดยนักจิตวิทยา

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

สถานที่ตั้ง :

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

สถานที่ตั้ง : 

			•	บริเวณชั้น	3	อาคาร	1	หรืออาคารอ�านวยการ
			•	บริเวณชั้น	3	อาคาร	2	หรืออาคารหอประชุม

ชิลล์ ฟิน ช๊อป
ก๊อปปี้ รีแลคซ์

ห้องละหมาด

ห้องพยาบาล

สนามกีฬา & ลานกิจกรรม

ห้อง Friends Care PIM
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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

ให้บริการการถ่ายเอกสาร	พิมพ์งาน-เข้าเล่ม	
และจ�าหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ

สถานที่ตั้ง : 

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

จ�าหน่ายสินค้าทั่วไป

สถานที่ตั้ง : 

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

จ�าหน่ายสินค้าทั่วไป
เครื่องหมายนักศึกษาและของที่ระลึกสถาบัน

สถานที่ตั้ง : 

บริเวณชั้น	1	อาคาร	2	หรืออาคารหอประชุม
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์	เวลา	08.00	–	16.30	น.

ห้องสมดุ

ร้านถ่ายเอกสาร

PIM SOURVENIR

PIM SMART SHOP
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สถานที่ตั้ง : 
•	บริเวณชั้น	L	อาคาร	4	หรือ	CP	ALL	Academy
		เปิดให้บริการวันจันทร์-เสาร์	เวลา	07.00	–	18.00	น.	
		หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

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

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	(อาคารจอดรถของสถาบัน)	เปิดให้บริการ	24	ชั่วโมง

สถานที่ตั้ง : ภายใน PIM
•	บริเวณชั้น	L	อาคาร	4	หรือ	CP	ALL	Academy
		เปิดให้บริการวันจันทร์-เสาร์	เวลา	07.00	–	18.00	น.
		หยุดวันอาทิตย์และวันกขัตฤกษ์
•	บริเวณชั้น	8	อาคาร	4	หรือ	CP	ALL	Academy
		เปิดให้บริการวันจันทร์-เสาร์	เวลา	06.30	–	18.00	น.
		หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

7-ELEVEn

Chef’s KITCHEN

Bellinee’s Bake&Brew
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ศูนย์อาหารที่มีความหลากหลาย
ในราคาที่คุณจับต้องได้

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

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

ร้านกาแฟมวลชน

Food World

นักศึกษาช�าระค่าอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ 
ใน Food World ผ่าน Application true money

โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่

หรือ  
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สถาบนัให้บรกิารข้อมลูหอพกัเพือ่ประกอบการตดัสนิใจในการเช่าพกัของนกัศกึษา
ในย่านแจ้งวัฒนะ 

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

หอพกั
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หน่วยงาน การบริการแก่นักศึกษา การติดต่อ

ส�านักกิจการนักศึกษา 1.	สวัสดิการต่างๆ	ของนักศึกษา
			-	การย้ายสิทธิ์บัตรทอง
			-	การเบิกประกันอุบัติเหตุ
			-	การติดต่อเรื่องพยาบาล
			-	การดูแลให้ค�าปรกึษาโดยนกัจติวทิยา		
					(Friends	Care	PIM)
			-	การติดต่อเรื่องสมัครเรียนวิชาทหาร
			-	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	:	0	2855	1926,	0	2855	1928

ส�านักส่งเสริมวิชาการ 1.	บัตรประจ�าตัวนักศึกษา
2.	ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
3.	ปรับและติดตามสถานภาพนักศึกษา
4.	เทยีบโอนวฒุกิารศกึษาและผลการเรยีน
5.	ลงทะเบียนเรียน	และเพิ่ม-ถอน
			รายวิชา
6.	ประกาศผลการศึกษา
7.	จัดสอบและปฏิทินการศึกษา
8.	กรณีสงสัยและประสงค์ตรวจสอบผล			
			การเรียน
9.	ตรวจสอบจบและยื่นขอส�าเร็จการ
			ศึกษา
10.	เอกสารหลักฐานทางการศึกษา

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

ส�านักบัญชีและ
การเงิน

1.	การช�าระค่าเล่าเรยีน	และค่าธรรมเนยีม
			การศึกษาต่างๆ
2.	ตรวจสอบข้อมูลการเงินนักศึกษา

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

ส�านักเทคโนโลยี
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

ส�านักวิจัยและพัฒนา 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	:

ส�านักส่งเสริมศิลปะ
และวัฒธรรม

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	:

ส�านักพัฒนานักศึกษา 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�านักพัฒนานักศึกษา	
		สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	SD	PIM
Contact	:
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