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สถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒัน	์ หรอื	 พไีอเอม็	
(PIM)	เปน็สถาบนัอดุมศกึษาทีไ่ดร้บัการสนบัสนนุ
ในการจดัตัง้จากบรษิทัซพี	ีออลล	์จ�ากดั	(มหาชน)	
ในเครือเจริญโภคภณัฑ์	โดยไดร้บัการรบัรองจาก
กระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร ์	 วิจยัและ
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
ไดร้ับประสบการณ ์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

333

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	
		หมายถึง	การศึกษาแสดงถงึความส�าเรจ็อย่างสูงสุดและยิง่ใหญ่

  สีเขียว/เหลืองทอง	
		หมายถึง	ความเป็นเลิศทางวิชาการ	และความถึงพร้อมด้วย
		คุณธรรม	เป็นหนทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

		ชื่อสถาบัน
		มีชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ	และตัวย่ออยู่ในโล	่
		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.		ผสมผสานองค์ความรูเ้ชงิวชิาการและองค์กรธรุกจิเพือ่การจดัการเรยีนการสอน	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)	เป็นการเรยีนรูโ้ดยการลงมอืปฏบิตังิานจรงิทีม่กีารจดั

วางโปรแกรมครูฝึก	และมีระบบการติดตามประเมินอย่างเป็นระบบตามวิชาชีพของหลักสูตร	เพื่อท�าให้มี
การบูรณาการระหว่างทฤษฎีกับภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง	

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

4.	 มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างเครือข่าย	 (Networking	 University)	 เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา	ภาครัฐและเอกชน	 ท้ังในและต่างประเทศเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการสอน	
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)	การคิดวิพากษ	์ (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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คณะวิชาใน PIM
คณะ หลักสูตร ชื่อย่อหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

บริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) C-PhD

การจัดการการศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) C-PhD-Ed

หลักสูตรระดับปริญญาโท

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ MBA-MTM

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) MET

การบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ MBA.POS

การสื่อสารเชิงนวัตกรรมเพื่อองค์กรสมัยใหม่ MCA

การจัดการการศึกษาและความเป็นผู้น�า EML

ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) iMBA

บริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) C-MBA

การจัดการทางศิลปะ (หลักสูตรภาษาจีน) C-MA

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ MTM

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ต่อเนื่อง) CMTM

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ต่อเนื่อง) 

ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
CIMM

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ระบบการศึกษาทางไกล) DMTM

เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ DIT

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ CAI

วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ IEM

วิศวกรรมการผลิตยานยนต์ AME

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ RAE
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คณะ หลักสูตร ชื่อย่อหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ภาษาจีนธุรกิจ BC

ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ BJ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ CEB

การจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอาคาร RPM

การบริหารทรัพยากรมนุษย์คนและการจัดการองค์การ  HROM

การจัดการธุรกิจการบิน AVI

การจัดการบริการและการท่องเที่ยว HTM

การจัดการบัณฑิต BM

วิชาเอกการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ CB

วิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ CJ

นวัตกรรมการจัดการเกษตร IAM

การสอนภาษาจีน (4 ปี) TCL

การสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี) ELT

การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ATM

การจัดการธุรกิจอาหาร FBM

การจัดการธุรกิจอาหาร (ต่อเนื่อง) CFBM

การจัดการธุรกิจภัตตาคาร RBM

การจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง LTM

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) iMTM

การจัดการธุรกิจโรงแรมและอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) iHFM
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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

สิ่งที่ถูกรักษาไว	้ที่ผิดเราต้องทิ้งไป
แล้วเราจะก้าวไป..ด้วยกัน

***สถาบันปัญญาภิวัฒน	์สถาบันแห่งปัญญา
เราจะคอยเป็นผู้สอน	เราจะคอยเป็นเบ้าหลอม

จะหล่อและก็หลอมให้ทุกคน
ให้พร้อมกลายเป็นคนดี	(ให้ทุกคนเป็นคนดี)

เกิดมาเป็นคน	ต้องมุ่งมั่นฝึกฝนประสบการณ์
ค่าความเป็นคนอยูท่ีใ่จวดักนัทีผ่ลงาน	อนัมค่ีาควรจดจ�า

(ซ�า้	*,	**,	***)

เราก็เหมือนอิฐคนละก้อนวางซ้อนเรียงกันจึงแน่นหนา
ก่อด้วยความรักในปัญญา

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

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

วิสัยทัศน์

รู้จักคณะเรา 
“นเิทศศาสตร์”

ปรชัญาคณะนเิทศศาสตร์

 มุง่มัน่ผลตินกันเิทศศาสตร์ทีต่อบโจทย์ตลาดแรงงานจรงิ โดยให้ความส�าคญั
กบัการเป็นนกันเิทศศาสตร์ท่ีมีจรยิธรรม คณุธรรม และมีจติส�านึกสาธารณะ เพือ่เตมิ
เต็มการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ที่มีรากฐานสืบเนื่องจากการต่อยอดอุตสาหกรรม
ปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นศาสตร์ทางด้านการสื่อสาร ได้แก่ ดิจิทลัคอนเทนต์ (Digital 
Content) การวเิคราะห์ข้อมูลของผูบ้รโิภค (Consumer Insights Analytic) และ
สือ่สร้างสรรค์และแอนเิมชัน่ (Creative Media and Animation) ผ่านกระบวนการ
เรยีนรูด้้วยประสบการณ์จากการปฏบัิติงานจรงิ (Work-based Learning)

 คณะนิเทศศาสตร์ สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์ มุง่มัน่ทีจ่ะสร้างและพฒันา
คณุภาพการศกึษา ด้านนเิทศศาสตร์ให้เป็นทีย่อมรบัอย่างกว้างขวาง จงึก�าหนดวิสัย
ทศัน์ว่า ภายในระยะเวลา 5 ปี จะเป็นเครอืข่ายแห่งการถ่ายทอดความรูแ้ละเสรมิสร้าง
ทกัษะด้านการส่ือสารองค์กรและแบรนด์ วารสารศาสตร์   คอนเวอร์เจ้นท์ และการ
ส่ือสารเชงินวัตกรรมเพือ่องค์กรสมัยใหม่ รวมทัง้การผลติบัณฑติและมหาบัณฑติทีม่ี
มาตรฐานในระดบัชาตแิละนานาชาติ

“นักสื่อสารเชิงบูรณาการบนรากฐาน
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ

(Integrated Communicators with Public Responsibility)”
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พนัธกจิ

1. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะความคิดเชิงวิเคราะห์ การออกแบบความคิด 
เชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างสรรค์การสื่อสารเชิงนวัตกรรมจากโจทย์ที่ใช้ได้จริง 
กับธุรกิจ และสามารถเป็นผู้น�าความเปลี่ยนแปลงในองค์กรและสังคม

2. ผลติมหาบณัฑติทีส่ามารถประยกุต์องค์ความรูเ้พือ่สร้างสรรค์นวตักรรมทีต่อบ
สนองต่อเป้าหมายขององค์กรและธรุกจิ บนพืน้ฐานของจรยิธรรม จรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการวิจัยจากกระบวนการ
ท�างานจริง (Work-based Researching)

3. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะที่ก้าวทันเทคโนโลยีการสื่อสารในบริบทของการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและ   ภมูทิศัน์สือ่ด้วยประสบการณ์จากการปฏบิตังิาน
จริง (Work-based Learning) กับเครือข่ายของกลุ่มซีพี และพันธมิตร  
ณ องค์กรสื่อและสถานประกอบการจริง
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หลักสูตรระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ 

(Corporate and Brand Communication)
2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์และ

สื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ (Convergent Journalism and Creative Digital 
Media)

หลักสูตรระดับปริญญาโท
1. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงนวัตกรรมเพื่อองค์กร

สมัยใหม่ (Innovative Communication for Modern Organization)

สัญลักษณ์และสีประจ�าส�านัก

สีประจ�าคณะ     สีน�้าเงิน

หลักสูตร / สาขาวิชาที่เปิดสอน

ตดิต่อคณะ

นกพิราบ  
สัญลักษณ์ของความสงบและการสื่อสาร

ช่อมะกอก 
สัญลักษณ์แห่งการขอให้ยกโทษหรือการ
ยอมให้ เปรียบเหมือนนักส่ือสารที่มีความ
เป็นอิสระ เที่ยงตรง เป็นกลาง ตั้งมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นเลิศ 
ในการสื่อสารท่ามกลางกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของโลก วางอยู่ในรูปทรง
เรขาคณิต 5 เหลี่ยม อันสื่อถึงคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่  
เรียนเป ็น คิดเป ็น ท�างานเป ็น เน ้น
วัฒนธรรม และรักความถูกต้อง

สีน�้าเงิน (Royal Blue) 
แทน “สีน�้าหมึก” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ 
“การสื่อสาร”

ชั้น 9 อาคาร 4 หรืออาคาร CP ALL Academy
โทรศัพท์ 0 2855 0966
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1. เว็บไซต์คณะนิเทศศาสตร์: https://ca.pim.ac.th/

การเข้าถงึข้อมลูคณะ
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ชือ่ปรญิญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)       :  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
        (การสื่อสารเชิงนวัตกรรมเพื่อองค์กรสมัยใหม่)
   (อักษรย่อ)     :  นศ.ม. 
        (การสื่อสารเชิงนวัตกรรมเพื่อองค์กรสมัยใหม่)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม)       :  Master of Communication Arts 
        (Innovative Communication for 
        Modern Organization)
   (อักษรย่อ)     :  M. Com. Arts  (Innovative Communication  

       for Modern Organization)

หมายเหตุ : ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (สป.อว.) รับทราบหลักสูตรเมื่อ 2 มีนาคม พ.ศ.2563

จุดเด่นของสาขาวิชา / หลักสูตร

คณะนิเทศศาสตร์	 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน	์ เปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.
2562	โดยมีพื้นฐานส�าคัญจากหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตทั้ง	2	สาขา	ได้แก่	(1)	วิชาเอกการสื่อสารองค์กร
และแบรนด์	 (Corporate	and	Brand	Communication)	และ	 (2)	วิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์
และสือ่ดจิิทลัสรา้งสรรค์		(Convergent	Journalism	and	Creative	digital	media)	หลกัสตูรฯ	จดัการเรยีน
การสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง	(Work-base	education)	เพื่อผลิตนักสื่อสารที่สามารถ
สร้างสรรค์และประยุกต์ใช้การส่ือสารเชิงนวัตกรรมผ่านการวิจัยจากกระบวนการท�างานจริง	 (Work-base	
researching)	ขององค์กรเพือ่ให้สอดรบักบัการเปลีย่นแปลงขององค์กรสมยัใหม่	ภายใต้จรยิธรรม	จรรยาบรรณ	
และความรับผิดชอบต่อสังคม	 และมีทักษะที่ก้าวทันเทคโนโลยีการสื่อสารในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและภูมิทัศน์สื่อในอนาคต

เป้าหมายของหลักสูตร	คือ	การผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห	์	(Critical	Thinking	Skills)	
ทกัษะการคดิเชงิสร้างสรรค์	(Creative	Thinking	Skills)	และมีความสามารถในการบรูณาการองค์ความรูท้าง
ทฤษฎีเพื่อการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการในองค์กรได้จริง

หลักสูตรฯ	 จึงได้ออกแบบรายวิชาทั้งรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก	 ให้มีทั้งรายวิชาที่เป็นทฤษฎีและ
รายวิชาที่จะประยุกต์ทฤษฎีทางการสื่อสารกับการปฏิบัติการสื่อสาร	 ตลอดจนการประเมินผลการสื่อสารให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักศึกษา

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสื่อสารเชิงนวัตกรรม
เพื่อองค์กรสมัยใหม่
     Master of Communication Arts Program in 
     Innovative Communication for Modern Organization
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1.	ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม	จริยธรรม	เสียสละ	และซื่อสัตย์
สุจริต	มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ	และมีความรับผิด
ชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ

2.	มีวินัย	ตรงต่อเวลา	และความรับผิดชอบต่อตนเอง	องค์กร	และ
สังคม	เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ	ขององค์กรและ
สังคม

3.	มีภาวะความเป็นผู้น�าและผู้ตาม	สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นและ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล�าดับความส�าคัญได้

4.	 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

ด้านความรู้

1.	มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส�าคัญด้าน
นิเทศศาสตร	์ด้านการวิจัย	ด้านการสื่อสารเชิงนวัตกรรม	ด้าน
ธุรกิจ	และด้านเทคโนโลยี

2.	มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะที่ก้าวทันเทคโนโลยีการสื่อสาร
ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและภูมิทัศน์สื่อ

3.	มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
ความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี

4.	มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ด้านทักษะทางปัญญา

1.	มีความคิดที่มีวิจารณญาณที่ดีและเป็นระบบ
2.	มีความสามารถในการสืบค้น	รวบรวม	ศึกษา	วิเคราะห	์และสรุป

ประเด็นปัญหา	เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง
สร้างสรรค์

3.	มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้และทักษะที่มีกับการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ

1.	มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด	ีสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.	รู้จักบทบาทหน้าที่และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย	
สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการเป็น
ผู้น�าและผู้ตาม	สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสม	และสามารถ
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม

ด้านทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.	มีความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และน�า
เสนอข้อมูล

2.	สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียนใน
ภาษาไทย	และ/หรือภาษาต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งภาษา	และ
สามารถเลือกรูปแบบของการสื่อสารในการน�าเสนอได้อย่าง
เหมาะสม

3.	มีทักษะและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
ท�างานทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพ
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แนวทางการประกอบอาชพี

1.	 นักวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรและแบรนด์	(Corporate	and	Brand	Communication	Strategic	
Planner)

2.	 นักวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารตลาดดิจิทัลและสื่อสังคม	 (Social	 Media	 and	 Digital	 Marketing	
Communication	Strategic	Planner)

3.	 นักบริหารความสัมพันธ์	 (Stakeholder	Relationship	Manager)	 /ผู้เชี่ยวชาญด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม	(Corporate	Social	Responsibility	Specialist)

4.	 ผู้บริหารโครงการ	(Project	Manager)	ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการสื่อสารดิจิทัล
5.	 ผู้เชี่ยวชาญ	(Specialist)	ทางด้านการสื่อสาร	การสื่อสารดิจิทัล	และการวิเคราะห์ผู้รับสาร
6.	 นักบริหาร	 (Executive)	/เจ้าหน้าที่บริหาร	 (Executive	Officer)	 /ผู้ประกอบการ	 (Entrepreneur)	 ใน

ธุรกิจทางด้านการสื่อสาร	การสื่อสารดิจิทัล	และนวัตกรรมสื่อสาร	
7.	 ผู้ผลิตเน้ือหาออนไลน์	 (Online	 Content	 Creator)	 /ผู้ผลิตเนื้อหาข้ามส่ือ	 (Trans	media	 Content	

Creator)	/ผู้ออกแบบความผูกพันทางสังคม	(Social	Engagement	Designer)
8.	 อาจารย์	(Lecturer)	/นักวิชาการ	(Academic	Officer)	ในสถาบันอุดมศึกษา	
9.	 นักวิจัย	 (Researcher)	 /นักวิเคราะห์	 (Analyzer)	 ในธุรกิจทางด้านการสื่อสาร	 การสื่อสารดิจิทัล	 และ

นวัตกรรมสื่อสาร

รายละเอยีดค่าเล่าเรยีน

1.	อตัราค่าเล่าเรยีนรวมตลอดหลกัสตูร	210,000	บาท	และช�าระค่าเล่าเรยีนแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศกึษาในอตัรา	
52,500	บาท	ตามแผนการเรียนปกต	ิ4	ภาคการศึกษา

2.	อัตราค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา	ไม่รวมค่าใช้จ่าย	ดังต่อไปนี้
-	ค่ารายวิชาปรับพื้นฐาน
-	ค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ	(ถ้ามี)
-	ค่าหนังสือ	เอกสารประกอบวิชาเรียน
-	ค่าธรรมเนียมการสอบดษุฏนีพินธ์/วทิยานพินธ์/การศกึษาค้นคว้าอสิระ/การสอบประมวลความรู	้(กรณสีอบซ�า้)	
		และค่าธรรมเนียมอื่นๆ	ที่เป็นไปตามสถาบัน
-	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ที่เป็นไปตามประกาศสถาบัน
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1. ส�าหรบันกัศกึษา แผน ก แบบ ก 2

แผนการศกึษา

ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต

IC	62701 ทฤษฎีการสื่อสารและนวัตกรรม 3 IC	62705 สัมมนากฎหมายและจริยธรรม
ทางธุรกิจส�าหรับผู้ประกอบการ

3

IC	62702 การวิจัยส�าหรับการสื่อสาร
เชิงนวัตกรรม

3 IC	627xx วิชาเลือก	1 3

IC	62703 การสื่อสารเพื่อองค์กรสมัยใหม่ 3 IC	627xx วิชาเลือก	2 3

IC	62704 การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการ
สื่อสารส�าหรับการสื่อสาร
เชิงนวัตกรรม

3

รวม 12 รวม 9

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต

IC	627xx วิชาเลือก	3 3

รวม 3

ปีการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต

IC	62780 วิทยานิพนธ์ 6 IC	62780 วิทยานิพนธ์ 6

รวม 6 รวม 6
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สามารถศึกษาข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่
http://202.44.139.57/checo/UnivSummary2.aspx?id=T20192174104863&b=0&u=25000&y=

2. ส�าหรับนักศึกษา แผน ข

ปีการศึกษาที่ 1

ปีการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต

IC	62701 ทฤษฎีการสื่อสารและนวัตกรรม 3 IC	62705 สัมมนากฎหมายและจริยธรรม
ทางธุรกิจส�าหรับผู้ประกอบการ

3

IC	62702 การวิจัยส�าหรับการสื่อสารเชิง
นวัตกรรม

3 IC	627xx วิชาเลือก	1 3

IC	62703 การสื่อสารเพื่อองค์กรสมัยใหม่ 3 IC	627xx วิชาเลือก	2 3

IC	62704 การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการ
สื่อสารส�าหรับการสื่อสารเชิง
นวัตกรรม

3

รวม 12 รวม 9

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต

IC	627xx วิชาเลือก	3 3

รวม 3

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต

IC	627xx วิชาเลือก	4 3 IC	62781 การค้นคว้าอิสระ 6

IC	627xx วิชาเลือก	5 3

รวม 6 รวม 6
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รู้รอบ..ขอบชิด
PIM : แจ้งวัฒนะ

ทีต่ัง้และการเดนิทาง

	 สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์	หรอื	พไีอเอม็	ต้ังอยูบ่นถนน
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�า้นนท์ - 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

 เมื่อก้าวเข้าสู่รั้ว 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
	 			คณะนิเทศศาสตร	์คณะการจัดการการศึกษา
	 			เชิงสร้างสรรค	์คณะนวัตกรรม
	 			การจัดการเกษตร	และคณะการจัดการธุรกิจอาหาร
ชั้น	10	 :		ห้องพักอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ	คณะวิทยาการ
	 			จัดการ	คณะการจัดการโลจิสติกส์และ
	 			การคมนาคมขนส่ง	วิทยาลัยนานาชาต	ิ
	 			และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน
ชั้น	11	 :		ห้องพักอาจารย์คณะศิลปศาสตร	์
	 			คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย	ี
	 			และส�านักการศึกษาทั่วไป
ชั้น	12	 :		ห้องปฏิบัติการต่างๆ	ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 			และห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
	 				สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
ชั้น	12A	 :		ห้องสมุด
ชั้น	14	 :		ส�านักส่งเสริมวิชาการ	ส�านักบัญชีและการเงิน	
	 			และพื้นที่อ่านหนังสือ
ชั้น	16	 :		ห้องประชุม	Auditorium

23



        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
เรียนรู้การใช้เทคโนโลย	ี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
การค้าสมัยใหม	่

PIM AIR ศูนย์ฝึกปฏิบัติการธุรกิจการบิน
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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
สารสนเทศภูมิศาสตร	์(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
ทางด้านวิทยาศาสตร	์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	ด้วยชุดระบบควบคุมอัตโนมัต	ิ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	ไฟฟ้าสามเฟสและมอเตอร	์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)

27



น�าความรู้ภาคทฤษฎีด้านการจัดการธุรกิจอาหารมาฝึกปฏิบัต	ิ
(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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	 การจดัการเรยีนการสอนในระดบับณัฑติศกึษา	มุง่เน้นให้นกัศกึษาค้นคว้า	วเิคราะห์	วิจยั	แก้ปัญหาและลงมอื
ปฏบิตัร่ิวมกบัการน�าเสนอ	อภปิรายและแลกเปล่ียนเรยีนรูป้ระสบการณ์ในชัน้เรยีน	 เพ่ือให้นกัศกึษาท�างานร่วมกนัเป็น
ทมีและบรหิารเวลาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	ตามแผนการเรยีนของแต่ละหลกัสตูร	
	 ทัง้นีร้ายละเอยีดการเรยีนของแต่ละหลักสูตรนัน้สามารถศึกษาข้อมลูเพิม่เตมิได้ทีคู่่มอืนกัศึกษาและสอบถาม
จากคณะวชิา

หมายเหตุ : 
-	ปฏิทินการศึกษาปรับเปลี่ยนไปตามการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร
-	ดาวน์โหลดรายละเอียดปฏิทินการศึกษา	ได้ที่	https://aa.pim.ac.th/wp/calendar-graduate-th

กิจกรรม
ปีการศึกษา 2564

ภาคการศึกษาพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคฤดูร้อน

MBA-MTM
MBA.POS

MCA

ปิดภาคการศึกษา 
5 มิ.ย. 64

เปิดภาคการศึกษา 
4 ก.ย. 64

เปิดภาคการศึกษา 
5 มี.ค. 65

-

ระยะเวลาเรยีน – สอบ
5 ม.ิย. – 22 ส.ค. 64

ระยะเวลาเรียน – สอบ
4 ก.ย. 64 – 20 ก.พ. 65

ระยะเวลาเรียน – สอบ
5 มี.ค. – 21 ส.ค. 65

EML
MET / MSIT

-

เปิดภาคการศึกษา 
4 ก.ย. 64

เปิดภาคการศึกษา 
5 มี.ค. 65

-
ระยะเวลาเรียน – สอบ

4 ก.ย. 64 – 20 ก.พ. 65
ระยะเวลาเรียน – สอบ
5 มี.ค. – 21 ส.ค. 65

iMBA -

เปิดภาคการศึกษา 
21 ก.ย. 64

เปิดภาคการศึกษา 
5 ก.พ. 65

เปิดภาคการศึกษา 
11 มิ.ย. 65

ระยะเวลาเรยีน – สอบ
21 ก.ย. 64 – 23 ม.ค. 65

ระยะเวลาเรยีน – สอบ
5 ก.พ. – 5 ม.ิย. 65

ระยะเวลาเรียน – สอบ
11 มิ.ย. – 31 ก.ค. 65

C-MBA
(แผน ก2 และ ข)

-

เปิดภาคการศึกษา 
9 ก.ค. 64

เปิดภาคการศึกษา 
4 ม.ค. 65

-
ระยะเวลาเรียน – สอบ
9 ก.ค. – 12 พ.ย. 64

ระยะเวลาเรียน – สอบ
4 ม.ค. – 15 พ.ค. 65

C-PhD
C-PhD-Ed

-

เปิดภาคการศึกษา 
16 ก.ค. 64

เปิดภาคการศึกษา 
7 ม.ค. 65

-
ระยะเวลาเรียน – สอบ
16 ก.ค. – 24 ธ.ค. 64

ระยะเวลาเรยีน – สอบ
7 ม.ค. – 10 ม.ิย. 65

ปฏทินิการศกึษาและรปูแบบการเรยีน
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ข้อแนะน�าการใช้งานเทคโนโลยีและระบบบริการ
สารสนเทศส�าหรับนักศึกษาของสถาบัน	 เพื่อให้เกิด
ประสทิธภิาพสงูสดุ	นกัศกึษาควรมอีปุกรณ์	Smart	Devices	
ทีม่คีณุสมบตัทิีเ่หมาะสมทีเ่พยีงพอกบัการใช้งานในปัจจบุนั

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	 เป็นแอปพลิเคชันที่นักศึกษาควรติดตั้งในอุปกรณ์	 Smart	 Devices		

ของตนเอง	เพื่อเป็นประโยชน์และอ�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. ตรวจสอบปฏทินิการศกึษาและกจิกรรมต่างๆ   
   >> 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
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บัตรนักศึกษาของสถาบันฯ	อยู่ในรูปแบบของ	บัตรอิเล็กทรอนิกส	์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�านักเทคโนโลยสีารสนเทศ	ชัน้	
12	อาคาร	CP	ALL	Academy	หรือติดต่อ
ผ่านทาง	 Facebook:	 ส�านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ	สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์

อย่างไรก็ตามหากนักศึกษาต้องการใช้
งานบัตรนักศึกษาในรูปแบบการ์ดแข็ง	
สามารถท�าได้โดยติดต่อส�านักส่งเสริม
วิชาการและไม่เสียค่าธรรมเนียมในการท�า
ครั้งแรก

บัตรนักศึกษาอิเลกทรอนิกส์ 
0 2855 0386

บัตรนักศึกษาแบบการ์ดแข็ง 
0 2855 0386
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• ดูตารางเรียน
นักศึกษาสามารถดูตารางเรียนได้ด้วยตนเอง	ผ่าน	PIM Application	โดยเลือกเมน	ูREG	(ระบบบริการการศึกษา)	

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

มาเรียนที่ PIM

ชื่อวิชา กลุ่มที่เรียน 
ห้องและเวลาที่เรียน

EXAMPLE

งานบัณฑิตศึกษา 0 2855 1139

กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ “ตารางเรียน” 
กรุณาติดต่อ งานบัณฑิตศึกษา 
ส�านักส่งเสริมวิชาการ
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• ตารางหน้าห้องเรียน
เมือ่นกัศกึษาไปถงึห้องเรยีน	ทีห่น้าห้องเรยีนจะม	ีQR	Code	ให้

นักศึกษา	Scan	เพื่อดูตารางการใช้งานของห้องนั้นๆ	ในแต่ละช่วง
เวลา	นกัศกึษาสามารถตรวจสอบเพือ่ป้องกนัการเข้าใช้งานหรอืเข้า
เรียนผิดห้องในแต่ละคาบการเรียนได้

ชื่อวิชา (กลุ่มเรียน) 
และชื่ออาจารย์ผู้สอน

EXAMPLE

38



39



40



41



ห้องสมุด	PIM	อยู่ที่ชั้น	12A	อาคาร	4	หรืออาคาร	CP	ALL	Academy	เป็น
พื้นที่แห่งการเรียนรู้	 เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและ	
หลากหลาย	เช่น	หนังสือ	วารสาร	e-Book	e-Journal	e-Research	e-Project	
ฐานข้อมลูออนไลน์	รวมถงึ	Knowledge	Bank	แหล่งเรียนรูอ้อนไลน์ของห้องสมดุ	
เพือ่เอือ้ประโยชน์ในการค้นคว้าข้อมลูหรอืหาความรูน้อกห้องเรยีนเพิม่เตมิตามที่
นักศึกษาให้ความสนใจ	โดยให้บริการทั้งแบบ	Walk-in	และออนไลน์

เวลาในการให้บริการของห้องสมุด PIM

ฐานข้อมูล Emerald ซึ่งเป็นฐานข้อมูล
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษท่ี
ครอบคลุมด้านการจัดการ 
(Management) บริหารธุรกิจ 
(Business Administration) 
และวิทยาการสารสนเทศ 
(Information Science) รวมทั้งสาขา
อื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องทั่วโลกในรูปแบบ
เอกสาร (Full Text) สามารถเข้าใช้งาน
ได้ที่

https://www.emeraldinsight.com

ฐานข้อมูล CEIC ซึ่งเป็นฐานข้อมูลภาษา
อังกฤษเกี่ยวกับเศรษฐกิจมหภาคเชิงสถิติ
ตัวเลขในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจกว่า 130 
ประเทศ ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับ
- ฐานข้อมูลประเทศทั่วโลก
- ฐานข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินรายวัน 
- ฐานข้อมูลอุตสาหกรรม
- ฐานข้อมูลเศรษฐกิจระดับโลก
- ฐานข้อมลูประเทศทีน่่าสนใจแบบเจาะลึก 
เช่น จีน อินเดีย เป็นต้น 
สามารถเข้าใช้งานได้ที่ 

https://cas.ceicdata.com/login

ฐานข้อมูล CNKI เป็นฐานข้อมูลภาษา
จีน เกี่ยวกับทรัพยากรความรู ้ของ
ประเทศจีน ซึ่งให้ข้อมูลตั้งแต่ช่วงปี 
1996 – ปัจจุบัน ซึ่งจะบริการเอกสาร
ทางวิชาการในความร ่ วมมือของ
มหาวิทยาลัยกว่า 5,500 แห่ง และ
สถาบันอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศจีนกว่า 20 ประเทศ 
ข้อมูลที่ได้จะอยู่ในรูปแบบของส่ิงพิมพ์
ต่อเนื่อง วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และ
วิทยานิพนธ์ สามารถเข้าใช้งานได้ที่

https://lib.pim.ac.th/pages/cnki-
databases

เปิดท�าการทุกวัน (หยุดวันนักขัตฤกษ์) 
วันจันทร์– วันศุกร์       เวลา 08.00 – 18.30 น.
วันเสาร์– วันอาทิตย์    เวลา 09.00 – 18.00 น.

4242

ห้องสมุด PIM และสิ่งสนับสนุน
การค้นคว้าเพื่องานวิจัยของนักศึกษา

บริการฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database)
ห้องสมุด	PIM	ให้บริการฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการศึกษา	ค้นคว้าและวิจัย

ของนักศึกษา	จ�านวน	3	ฐานข้อมูล	ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวได้
ทั้งในและนอกสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอ Username และ Password 
เพื่อเข้าใช้งาน Online Database ได้ที่ห้องสมุด

ห้องสมุด 0 2855 0381-82
email: library@pim.ac.th
Facebook: @PIM LIBRARY
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นติยสารอเิลก็ทรอนกิส์รายเดอืนภาษาองักฤษ น�าเสนอ บทความ
จาก Case Study จรงิ รวมถงึวธิกีารบรหิารจดัการ กลยทุธ์ รวม
ถึงการอัพเทรนเทคโนโลยี และวิเคราะห์ข่าวประเด็นส�าคัญ 
ทั่วโลก เข้าใช้งานได้ที่  https://hbr.org/

วารสารวิชาการอิ เล็กทรอนิกส ์ทางด ้านนิ เทศศาสตร ์ 
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การสื่อสารและ วัฒนธรรมศึกษา 
และสารสนเทศศาสตร์ โดยสามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ถึง
ปี ค.ศ. 2013 เข้าใช้งานได้ที่  https://asia.nikkei.com

นติยสารอเิลก็ทรอนกิส์ทีร่วบรวมบทความ บทวเิคราะห์ ข่าวสาร 
ในแวดวงธุรกิจ การเงิน และการตลาดที่ส�าคัญของโลกที่เชื่อถือ
ได้ เข้าใช้งานได้ที่ https://www.wsj.com/

หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ที่ตีพิมพ์ใน รูปแบบนิตยสารและเผย
แพร่แบบดิจิทัลโดยมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจปัจจุบันการเมืองระหว่าง
ประเทศการเมืองและเทคโนโลยี เข้าใช้งานได้ที่ 
https://www.economist.com/

e-Books ฉบบัภาษาองักฤษทีม่เีนือ้หาทางด้านบรหิารธรุกจิ การ
จัดการ เทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรม และภาษา สมัครและเข้า
ใช้บริการได้ที่
https://ebookcentral.proquest.com/lib/pimth

e-Books ฉบับภาษาไทยที่มีเนื้อหาทางด้านการจัดการ 
เทคโนโลยี จิตวิทยา การพัฒนาตนเอง การท่องเที่ยว และ
อาหาร สมัครและเข้าใช้บริการผ่าน SE-ED E-library Appli-
cation

e-Books และบทความทางด้านการเงินและการลงทุน เข้าใช้
บริการได้ที่ https://elibrary.maruey.com/login

สอบถามข้อมลูเพิม่เตมิ และขอ 
Username และ Password 
การเข้าใช้งาน ได้ที่ห้องสมุด
Tel : 0 2855 0381-82
Email : library@pim.ac.th
Facebook : @PIM LIBRARY

บริการวารสารวิชาการและ
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (Online Journals)

เพือ่สนบัสนนุการค้นคว้าข้อมลูเพือ่การศกึษาและการวจิยัของนกัศกึษาได้ในทกุทีแ่ละ
ทุกเวลา	ห้องสมุด	PIM	มีการให้บริการวารสารหรือนิตยสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ภาษา
ต่างประเทศ	ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้งานOnline	Journals	ได้ทั้งในและนอกสถาบัน

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : e-Books

43



บริการ e-Thesis 
นักศึกษาสามารถสืบค ้นวิทยานิพนธ์เพื่อค ้นคว ้าข ้อมูล

วิทยานิพนธ์ที่สนใจ	 โดยจัดสรรอยู ่ในหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรของนักศึกษาเพื่อง่ายต่อการค้นคว้า	Thesis	

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ห้องสมุด

ห้องสมุด 0 2855 0381-82
email : library@pim.ac.th
Facebook : @PIM LIBRARY
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บริการแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ PIM Library : 
Knowledge Bank

Knowledge	 Bank	 แหล ่งเรียนรู ้
ออนไลน์ของห้องสมุดส�าหรับนักศึกษาที่
สนใจองค์ความรู้ต่างๆ	สามารถศึกษาข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์	 https://lib.pim.ac.th/wp/
knowledge-bank

บริการข่าวสารสื่อการเรียนรู้และบริการออนไลน์อื่นๆ
ผ่านช่องทางต่างๆ ของห้องสมุด PIM

- เว็บไซต์ห้องสมุด : lib.pim.ac.th
ห้องสมุด	PIM	มีบริการต่างๆ	ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด	(https://

lib.pim.ac.th)	 อาทิ	 การจองห้องศึกษากลุ่ม	 แนะน�าทรัพยากร
สารสนเทศ	บริการรับ-ส่งหนังสือ	บริการคลังความรู้	วารสารต่างๆ	
และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่ห้องสมุดออนไลน	์เป็นต้น
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•  elibrary.pim.ac.th
นกัศกึษาสามารถใช้บรกิารออนไลน์ของ

ห้องสมดุผ่านเวบ็ไซต์	http://elibrary.pim.
ac.th	 เพื่อสืบค้นหนังสือท่ีสนใจและมีให้
บริการในห้องสมุด	 PIM	 รวมถึงการจอง
หนังสือจากผู้ที่ยืมก่อนหน้า	 หรือยืมต่อท่ี
ตนเองได้ยืมไว้	 โดยสามารถมารับหนังสือที่
ห้องสมุด	PIM	ตามวันเวลาที่ระบบแจ้งผ่าน	
e-mail	ของนักศึกษา	รวมถึงมีบริการส่งไป
ยังวิทยาเขตอีอีซี	 และหน่วยการเรียนทาง
ไกลอีกด้วย	 นักศึกษาสามารถเข้าใช้งาน	
ได้จากทุกที่	 ทุกเวลา	 เพียงใช้ปลายนิ้วมือ	
ผ่าน	 PIM	 Application	 (เลือกเมนู	 PIM	
e-Library)	 หรือ	 การเข้าเว็บไซต์	 http://
elibrary.pim.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ห้องสมุด

ห้องสมุด 0 2855 0381-82
email: library@pim.ac.th
Facebook: @PIM LIBRARY
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บริการโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
นักศึกษาสามารถใช้งานโปรแกรม	SPSS,	LISREL,	AMOS,	SMART	PLS	และ	NVivo	เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติส�าหรับ

การท�างานวิจัยของนักศึกษา	โดยโปรแกรมดังกล่าวมีให้บริการที่บริเวณ	Cyber	Zone	ในห้องสมุด	PIM
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บริการทรัพยากรห้องสมุดอื่นๆ 
จากความร่วมมือทางวิชาการของสถาบัน 

นักศึกษาสามารถเข้าใช้บริการทรัพยากรของห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหรือองค์กรอื่นๆ		
ได้	เนือ่งจากสถาบนัมกีารท�าความร่วมมอืทางวชิาการระหว่างห้องสมดุร่วมกนั	ประกอบด้วย

ส�านกัวทิยทรพัยากร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
(หอสมุดกลาง)

นกัศกึษาสามารถใช้บรกิารยมื-คนืหนงัสอืและทรพัยากรสารสนเทศ
ต่างๆ	ของส�านกัวทิยทรพัยากร	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	หรอื	หอสมดุ
กลาง	เพยีงแค่แสดงบตัรประจ�าตวันกัศกึษาของ	PIM	ก่อนเข้าใช้บรกิาร
และปฏิบัติตามกฏระเบียบของหอสมุดกลางอย่างเคร่งครัด

ห้องสมุดพิทยาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นักศึกษาสามารถเข้าไปค้นคว้าหนังสือและบริการที่สนใจในห้อง
สมุดพิทยาลงกรณ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้	 เพียงเพียงแค่แสดง
บัตรประจ�าตัวนักศึกษาของ	PIM	ก่อนเข้าใช้บริการและปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบของห้องสมุดอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากสนใจหนังสือเล่มใด
นักศึกษาสามารถขอถ่ายเอกสารได้

ห้องสมุดมารวย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นกัศกึษาสามารถค้นคว้าหนงัสอืและบรกิารทีส่นใจทีห้่องสมดุมารวย	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ซ่ึงตั้งอยู่ที่อาคารตลาดหลักทรัพย	์
แห่งประเทศไทย	(ข้างสถานฑตูจนี)	เพยีงแสดงบตัรประจ�าตวันกัศกึษา
ของ	 PIM	 ก่อนเข้าใช้บริการและปฏิบัติตามกฏระเบียบของห้องสมุด	
มารวย	นอกจากนี้นักศึกษาสามารถใช้บริการ	e-book	ผ่าน	Maruay	
elibrary	โดยขอ	Username	และ	Password	เพือ่เข้าสืบค้นข้อมลูได้ที่
ห้องสมุดของสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ห้องสมุด

ห้องสมุด 0 2855 0381-82
email: library@pim.ac.th
Facebook: @PIM LIBRARY
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แหล่งตพีมิพ์ผลงานวจิยั

วารสารปัญญาภิวัฒน์
- วารสารวิชาการของสถาบันทางด้านมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ผ่านการรับรอง

คุณภาพโดยอยู่ในฐาน TCI (Thai-Journal Citation Index) กลุ่มที่ 1 และฐาน ACI 
(ASEAN Citation Index)

- ขอบเขตการตพีมิพ์: สาขาทางด้านบรหิารธรุกจิ การจดัการ ศลิปศาสตร์ ศกึษาศาสตร์ 
นิเทศศาสตร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ภาษาที่รับตีพิมพ์: ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

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

วารสาร International Scientific Journal
of Engineering and Technology
- วารสารวิชาการของสถาบันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผ่านการรับรอง

คุณภาพโดยอยู่ในฐาน TCI (Thai-Journal Citation Index) กลุ่มที่ 2

- ขอบเขตการตีพิมพ์: สาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) เทคโนโลยี 
(Technology) นวัตกรรม (Innovation) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Informati 
on Technology) การจัดการระบบข้อมูล (Management Information System) 
โลจิสติกส์และการขนส่ง  (Logistics and Transportation) วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารเกษตร (Agricultural Science  and Technology) วทิยาศาสตร์การ
อาหาร (Food Sciences) และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (Other areas in Sciences and Technology)

- ภาษาที่รับตีพิมพ์: ภาษาอังกฤษ

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

วารสาร Chinese Journal 
of Social Science and Management
- วารสารวิชาการของสถาบันทางด้านมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ผ่านการรับรอง

คุณภาพโดยอยู่ในฐาน TCI (Thai-Journal Citation Index) กลุ่มที่ 2

- ขอบเขตการตีพิมพ์: สาขาทางด้านบริหารธุรกิจ (Business Administration) การ
จัดการ (Management Science) ศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) ศึกษาศาสตร์ 
(Education) และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (Other related fields)  

- ภาษาที่รับตีพิมพ์: ภาษาจีน

- สืบค้นบทความได้ที่ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CJSSM/index

นกัศกึษายงัสามารถสบืค้นบทความวชิาการและผลงานวจิยัจาก
วารสารวชิาการของสถาบนัฯ เพือ่ต่อยอดงานวจิยั หรอืวทิยานพินธ์
ของนักศึกษาได้ รวมถึงการขอตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสาร
วิชาการของสถาบัน หรือค้นหาแหล่งตีพิมพ์อื่นๆ หรือการประชุม
วิชาการระดบัชาติ ระดับนานาชาติ ผา่นเว็บไซต์ของส�านกัวจิัยและ
พัฒนา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการ
ขอส�าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
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วารสาร Journal of ASEAN PLUS+ Studies      
- วารสารวิชาการของสถาบันทางด้านมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ขอบเขตการตพีมิพ์: สาขาทางด้านนโยบายรฐับาล (Government Policy) การด�าเนนิ
ธุรกิจ (Business Practice) การพัฒนาวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน (Cultural 
Development in the Region) และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (Other related fields)

- ภาษาที่รับตีพิมพ์: ภาษาอังกฤษ

- สืบค้นบทความได้ที่ 
   https://so06.tci-thaijo.org/index.php/aseanplus

การประชุมวิชาการของสถาบัน      
การประชุมวิชาการของสถาบัน จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี โดยเป็นการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ปีละ 2 ครั้ง และระดับชาติ ปีละ 1 ครั้ง

- ครั้งที่ 1 International Conference 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติของสถาบัน ซึ่งมีก�าหนดจัดในช่วงเดือนมีนาคม 

- ครั้งที่ 2 National and International Conference

การประชุมวชิาการระดบัชาตแิละระดบันานาชาตขิองสถาบนั ซึง่มกี�าหนดจดัในช่วง
เดือนกรกฎาคม

- ติดตามข่าวสารการประชุมวิชาการของสถาบันได้ที่ 
https://conference.pim.ac.th/ 

การประชุมวิชาการแหล่งอื่นๆ
ให้ข้อมูลงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติแหล่งอื่นๆ เพื่อเป็น
ทางเลือกแก่นักศึกษาในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
สามารถสืบค้นได้ที่ https://rd.pim.ac.th/wp/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวารสารวิชาการ
ของสถาบนั และการประชมุวชิาการ ได้ทีส่�านกัวิจัย
และพัฒนา

ส�านักวิจัยและพัฒนา
0 2855 1107, 0 2855 0940
https://rd.pim.ac.th/wp/
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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�าอย่างไร

•  การปฏิบัติตนในการเข้าสอบ

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

1.			แต่งกายด้วย	“ชุดสุภาพ”

2.			ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบทุกครั้งก่อนเข้าห้องสอบ

3.			ไม่อนญุาตให้นกัศกึษาสวมนาฬิกาทกุชนดิระหว่างการ
สอบ

4.			ไม่อนุญาตให้เข้าสอบเมื่อมาสายเกิน	30	นาทีนับจาก
เวลาเริ่มสอบ	กรณีเกิน 30 นาที ถือว่า	“หมดสิทธิ์
สอบ”	ในรายวชิานัน้ๆ	และห้ามออกจากห้องสอบก่อน
เวลา	45	นาที

5.			แสดง	“บัตรประจ�าตัวนักศึกษา”	หรือ	“บัตรประจ�า
ตัวประชาชน”	หรือ	“บัตรที่หน่วยงานราชการออก
ให้”	หรือ	“บัตรแทนเข้าห้องสอบ”	ต่อกรรมการคุม
สอบทุกครั้งก่อนเข้าห้องสอบ

6.			ไม่อนุญาตใหน้ักศึกษาส่งเสียงดังหน้าห้องสอบ

7.			เก็บกระเป๋าสัมภาระ	ของมีค่าไว้ที่ใต้เก้าอี้นั่งสอบ

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

วัน	เวลา	สถานที	่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.	ตัดคะแนนความประพฤต	ิ(ไม่เกิน	40	คะแนน)
3.	ภาคทัณฑ์
4.	ตัดสิทธิ์การได้รับทุนการศึกษา

เหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นกับ 
“นักศึกษา”

ความเจ็บป่วย	หรือการประสบอุบัติเหตุที่ต้องเข้ารับ
การรักษา	
ทั้งนี้ต้องมี	หลักฐานหรือเอกสารประกอบจาก	
“โรงพยาบาล”	เท่านั้น

เหตุสุดวิสัยที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกแล้ว

“ส่งผลต่อนักศึกษา”

เหตุฉุกเฉินอันเกิดแก่บิดา-มารดา
ภัยธรรมชาต	ิ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

งานจัดสอบ : PIM 
0 2855 1139 หรือ 0 2855 0374
0 2855 0971 หรือ 0 2855 0386

52



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**

ทั้งนี้หากนักศึกษาสงสัยผลการเรียนของตนเองที่
ประกาศออกมาในรายวชิาใดกต็าม	นกัศกึษาสามารถแจ้ง
ความประสงค์ขอตรวจสอบผลการเรียนผ่านแบบค�าร้อง
ทั่วไปออนไลน์ภายใน	 15	 วัน	 หลังจากวันท่ีสถาบันฯ	
ประกาศผลการเรียน	 หรือติดต่อมายังงานประมวลผล	
ส�านักส่งเสริมวิชาการ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบ

ผลการเรียนได้ที่

งานบัณฑิตศึกษา : PIM 
0 2855 1139 หรือ 0 2855 0374
0 2855 0971 หรือ 0 2855 0386
http://aa.pim.ac.th/pages/registe
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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
วิชาเรียน	 ขอเพ่ิมรายวิชา	 (กรณีลงซ�้า)	 ขอเปล่ียนกลุ่มเรียน				
ขอลาพกัการศกึษา/รกัษาสถานภาพนกัศกึษา	หรอืแม้แต่กรณี
สงสัยและประสงค์ตรวจสอบผลการเรียน	 เป็นต้น	 ทั้งนี้
นกัศกึษาสามารถด�าเนนิการผ่าน	PIM	Application	โดยเลอืก
เมนูแบบค�าร้องออนไลน์	เพื่อเข้าด�าเนินการต่างๆ

55



มีปัญหา..
ปรึกษาใครดี

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

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

นกัศกึษาสามารถสบืค้นวนัและเวลาทีอ่าจารย์ทีป่รกึษา	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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งาน Friends Care PIM
0 2855 1624

   • Friends Care PIM
Friends	Care	PIM	เป็นหน่วยงานภายใต้

การดูแลของส�านักกิจการนักศึกษาที่ให้บริการ
การปรกึษาและดแูลจติใจของนกัศกึษา	โดยนกั
จติวทิยาทีจ่ะคอยรบัฟังทกุเรือ่งราวทีน่กัศกึษา
กังวลใจ	ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจตนเองและรับรู้
สถานการณ์ทีก่�าลังเผชญิได้อย่างชดัเจนมากยิง่
ขึ้น	 เพื่อคลายความกังวลใจ	 อันน�าไปสู่การ
ตัดสินใจต่อการจัดการปัญหาต่างๆ	 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

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

ในภาคการศกึษาแรกของนกัศกึษา	สถาบันจะลงทะเบยีนเรยีนให้นกัศกึษาใหม่โดยอตัโนมตัทิกุคน		ดังนัน้เมือ่เข้าสูภ่าค
การศึกษาถัดไป	 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง	 ทั้งน้ีนักศึกษาสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน	 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

อย่าลืม!!  
ศึกษาปฏิทินการศึกษา
และเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง

งานบัณฑิตศึกษา
0 2855 1139

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 
0 2855 0216-17, 0 2855 0907

ทนุการศกึษา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ส่งเสริม	 สนับสนุนและให้โอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลภายนอก,	 บุคลากรใน
เครอื	และบคุลากรของสถาบนัเพือ่ศกึษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา	โดยแบ่งประเภททนุการศึกษา	ประจ�าปีการศึกษา	
2564	ดังนี้

1. ทุนการศึกษาจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
เป็นทนุการศกึษาทีส่ถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์	จดัสรรให้แก่บคุคลภายนอกและบคุลากรในองค์กรพนัธมติร

ที่มีความสนใจศึกษาต่อ	

2. ทุนบุคลากรในเครือบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
	เป็นทนุการศกึษาทีบ่รษิทัในเครอืซพี	ีออลล์	มอบให้แก่บุคลากรของตนเอง	เพือ่ส่งเสรมิการศึกษาให้กบับคุลากร

ที่ต้องการศึกษาต่อ	

3. ทุนบุคลากรของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
เป็นทุนการศึกษาที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน	์ มอบให้แก่บุคลากรของตนเองเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับ

บุคลากรที่ต้องการศึกษาต่อ	

4. ทุนการศึกษาจากบุคคลภายนอก/สถานประกอบการภายนอก 
เป็นเงินทุนสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธา	หน่วยงานการศึกษา	สถานประกอบการภายนอก

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	

ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าว	เป็นทุนการศึกษาและวิจัยส�าหรับค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร	ไม่รวมค่าศึกษาดูงาน	ต่าง
ประเทศ	ค่าเรียนปรับพื้นฐาน	และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	

กรณีนักศึกษาเข้าใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาข้างต้นนั้น	เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์การรับทุนการ	ศึกษา
ก่อนเข้าศกึษา	นกัศกึษาต้องช�าระเงนิค่าเล่าเรยีนของภาคการศกึษาพเิศษ	หรือภาคการศกึษาที	่1	ปีการศกึษา	2564	
ตามประเภททุนการศึกษาที่ได้รับให้ครบถ้วน
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ขั้นตอนและการด�าเนินการ ระดับบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดขั้นตอนการท�าดุษฎีนิพนธ์	วิทยานิพนธ์	และการค้นคว้าอิสระได้ที่	https://aa.pim.ac.th/wp/process-grd

ขั้นตอนการท�าดุษฎีนิพนธ์	วิทยานิพนธ์	และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
http://reg.pim.ac.th/registrar/download/manual/flow/007.pdf

เกณฑ์การเผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์	วิทยานิพนธ์
http://reg.pim.ac.th/registrar/download/manual/flow/008.pdf

ขั้นตอนหลังสอบผ่านป้องกันดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์	และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
http://reg.pim.ac.th/registrar/download/manual/flow/009.pdf

แนวทางการด�าเนินการ	Pre-clinic	วิทยานิพนธ์	และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
http://reg.pim.ac.th/registrar/download/manual/flow/EML_Best_Practice.pdf

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการท�าดุษฎีนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระได้ที่  

งานบัณฑิตศึกษา 
0 2855 1139 หรือ 0 2855 0374
0 2855 0971 หรือ 0 2855 0386
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การขอรับการพิจารณาทบทวน
ข้อเสนอโครงการร่างวิทยานิพนธ์

ในการท�าดษุฎนีพินธ์	วทิยานพินธ์	และการค้นคว้าอสิระ
นัน้	หลกัสตูรจะแนะน�าให้นกัศกึษาเสนอโครงร่างวทิยานพินธ์
เพื่อเข้าพิจารณาขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก่อน
การเก็บข้อมูลวิจัย ล่วงหน้าประมาณ 30 วัน

กรณโีครงร่างการวจิยัเป็นการพจิารณาทบทวนแบบเตม็
ขั้นตอน	 (Full	 Board	 Review)	 การพิจารณาอาจใช้เวลา
ประมาณ	30	วัน	นักศึกษาควรเผื่อเวลาในการยื่นพิจารณา

ขอบข่ายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ / ใช้ข้อมูลมนุษย์
	
-	 การศึกษา	กระบวนการเรียนการสอน	ประเมินผล
-	 เฝ้าสังเกต	จดบันทึกพฤติกรรมของประชากรในชุมชน	สังคม
-	 ภาษา	คติชน	วัฒนธรรม	ศิลปะ
-	 สัมภาษณ์เชิงลึก/สนทนากลุ่ม
-	 การทดสอบรสชาติ/คุณภาพอาหาร	ความพึงพอใจของผู้บริโภค
-	 พัฒนา	Application/การเรียนการสอนภาษามีเสียงพูดประกอบ
-	 งานวิจัยสร้างสรรค์/ออกแบบเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรสนิยม	ทัศนคติความพึงพอใจ
-	 ชุมชน	สังคม	ส�ารวจข้อเท็จจริง	ความเห็นประชากร
-	 อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์...
	

การพิจารณาทบทวนข้อเสนอโครงการร่างวิทยานิพนธ์แบ่งเป็น	3	ประเภท	คือ

ประเภทที่ 1 
การพิจารณาทบทวนแบบกรณียกเวน้ 

(Exemption Review)

งานวิจัยที่ไม่มีความเสี่ยง
ใชร้ะยะเวลาในการพิจารณา 7 วนัท�าการ 

(นบัจากหลงัจากไดร้บัขอ้มลูจากผูว้ิจยัครบถว้น)

ประเภทที่ 2 
การพิจารณาทบทวนแบบลดขัน้ตอน 

(Expedited Review)

งานวิจัยที่มีความเสี่ยงต�่า
ใชร้ะยะเวลาในการพิจารณา 15 วนัท�าการ 

(นบัจากหลงัจากไดร้บัขอ้มลูจากผูว้ิจยัครบถว้น)

ประเภทที่ 3 
การพิจารณาทบทวนแบบเตม็ขัน้ตอน 

(Full Board Review)

งานวิจัยที่มีความเสี่ยงสูง
ใชร้ะยะเวลา 15 วนัท�าการ 

(นบัจากหลงัการประชมุคณะกรรมการแบบ Full board)

หมายเหตุ :
1.	นกัศกึษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มทีใ่ช้เสนอพจิารณา	(มใีห้

บริการภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	และภาษาจีน)	 ผ่าน	 rec.pim.
ac.th	และเข้าไปที่	Download	Form	

2.	นกัศกึษาส่งเอกสารพจิารณาจรยิธรรมการวจิยัในมนษุย์ได้ที	่เจ้า
หน้าที่ประจ�าหลักสูตรหรือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์	หรืออีเมล	์rec@pim.ac.th

สอบถามข้อมูลการขอรับการพิจารณา
ทบทวนข้อเสนอโครงการร่างวิทยานิพนธ์ 
ได้ที่ส�านักส่งเสริมวิชาการ

งานพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
0 2855 1563, 0 2855 1357
E-mail: rec@pim.ac.th
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สวสัดกิารนกัศกึษา

Friends Care PIM

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

ห้องพยาบาล
ให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	โดยพยาบาลวิชาชีพ
เปิดบริการทุกวัน	เวลา	08.30	-	17.30	น.
ชั้น	2	อาคาร	3	หรืออาคารอเนกประสงค	์

ประกันอุบัติเหตุ

1.	ประกันความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต	สูญเสียอวัยวะ	ทุพพลภาพจาก
อุบัติเหตุ	วงเงินคุ้มครอง	200,000	บาท

2.	สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ	โดยบริการเบิกตามจริง
สูงสุดไม่เกิน	15,000	บาท	ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องส�ารองจ่ายค่ารักษา
พยาบาลไปก่อนและน�าเอกสารเหล่านี้มาติดต่อที่ส�านักกิจการนักศึกษา	
ชั้น	7	อาคาร	4	หรืออาคาร	CP	ALL	Academy

			•		ใบเสร็จรับเงิน
			•		ใบรับรองแพทย์
			•		ส�าเนาบัตรประชาชน
			•		ส�าเนาบัตรนักศึกษา
			•		ส�าเนาหน้าบัญชีธนาคาร

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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ชิลล์ ฟิน ช๊อป ก๊อปปี้ รีแลคซ์

ห้องสมุด
สถานที่ตั้ง : 

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

ห้องบัณฑิตศึกษา 
ห้องพักผ่อนส�าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สถานที่ตั้ง : 
ห้อง	3-0311	ชั้น	3	อาคาร	3	หรืออาคารอเนกประสงค์

สนามกีฬา & ลานกิจกรรม
สถานที่ตั้ง :

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

ห้องละหมาด
สถานที่ตั้ง : 

•	บริเวณชั้น	3	อาคาร	1
		หรืออาคารอ�านวยการ

•	บริเวณชั้น	3	อาคาร	2
		หรืออาคารหอประชุม
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ร้านถ่ายเอกสาร
ให้บริการการถ่ายเอกสาร พิมพ์งาน-เข้าเล่ม 
และจ�าหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ

สถานที่ตั้ง : 

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

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.

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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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-เสาร	์เวลา	07.00	–	18.00	น.
			หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
•		ชั้น	8	อาคาร	4	หรือ	CP	ALL	Academy
			เปิดให้บริการวันจันทร์-เสาร	์เวลา	06.30	–	18.00	น.
			หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

Chef’s KITCHEN
ภัตตาคารหรู บนถนนแจ้งวัฒนะ

ให้บริการอาหารทั้งแบบ	Set	Menu,	a	la	carte	และ	Buffet	
(บริการในสภาวะที่ปลอดภัยจาก	COVID-19)	รวมถึงรับจัดเลี้ยง	
และบริการอาหารกล่อง

สถานที่ตั้ง : 

ริมถนนแจ้งวัฒนะ	ซอยแจ้งวัฒนะ	-	ปากเกร็ด	28	
เปิดให้บริการวันจันทร์-เสาร	์เวลา	11.00	–	20.00	น.	
และหยุดวันอาทิตย์	
เบอร์โทรศัพท์ร้าน	:	0	2855	1711	

หมายเหต	ุ:	

•		ต้องการจัดเลี้ยงหรือสั่งอาหารกล่องติดต่อ
			09	7246	5450	
•		อัพเดทข่าวสารและเมนูอาหารผ่าน	
			Facebook	Page:	@chefskitchenthai
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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

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

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  

67



หน่วยงาน การบริการแก่นักศึกษา การติดต่อ

ส�านักกิจการนักศึกษา 1.	สวัสดิการต่างๆ	ของนักศึกษา
			-	การย้ายสิทธิ์บัตรทอง
			-	การเบิกประกันอุบัติเหตุ
			-	การติดต่อเรื่องพยาบาล
			-	การดแูลให้ค�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.	เทียบโอนวฒุกิารศกึษาและผลการเรยีน
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
				ออนไลน	์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
			อิเล็กทรอนิกส	์
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.	จัดกิจกรรม	และถ่ายทอดศิลป
			วัฒนธรรมแก่นักศึกษาต่างชาติ

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

ส�านักประสานรัฐกิจ ส�าหรบันกัศกึษาทีไ่ด้รบัทนุการศกึษาจาก	
CP	All
1.	สอบถามเรื่องทุนการศึกษาโครงการ
			พัฒนาบุคคลคุณภาพเพื่อความยั่งยืน	
			(ทุนพนักงาน)
2.	เงื่อนไขหลังส�าเร็จการศึกษา
3.	ส่งหลักฐานการผ่านหมากล้อมระดับ	
			8	คิว	และส�าเนาหน้าลงนาม	
			IS/THESIS	ที่ผ่านการอนุมัติ	
			มาทาง	
			E-mail	:	Edugroup@cpall.co.th

อาคาร	THE	TARA	ชั้น	15	
Contact	:	ฝ่ายบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา
														091	004	8108
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