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ส่ถาบัันเรา
“พีี ไอ เอ็ม (PIM)”

ภาคเหน่อ เชียงใหม่ ลัำปาง

ภาคตะวิันออกเฉีียงเหน่อ ขอนแก่น นครราชสัีมา อุดรธานี

ภาคกลัาง
พีระนครศรีอยุธยา นครสัวิรรค์
สัมุทัรปราการ เพีชรบัุรี

ภาคตะวิันออก ชลับัุรี

ภาคใต้ สังขลัา สัุราษฎร์ธานี

นอกจากนี�สัถาบัันยังมีสัถานทัี�เพี่�อใช้ในการเรียนรู้ 12 แห่ง ดังนี�

สถาบัันการจััดการปััญญาภิิวััฒน์ หรือ พีีไอเอ็ม (PIM) เป็น
สัถาบัันอุดมศึกษาทัี�ได้รับัการสันับัสันุนในการจัดตั�งจากบัริษัทัซีีพีี 
ออลัล์ั จำกดั (มหาชน) ในเครอ่เจรญิโภคภณั์ฑิ ์โดยไดร้บััการรบััรอง
จากกระทัรวิงการอุดมศึกษา วิิทัยาศาสัตร์ วิิจัยแลัะนวิัตกรรม เพี่�อ
ให้ปริญญาในระดับัปริญญาตรี ปริญญาโทั แลัะปริญญาเอก ซีึ�ง
จัดการเรียนการสัอนทัั�งภาคภาษาไทัย ภาษาจีนแลัะภาษาอังกฤษ

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

ปจัจบุันั PIM (พีไีอเอ็ม) มกีารจัดการศึกษาในสัถานทัี�ตา่ง ๆ  ค่อ 

1. สถาบันัการจัดัการปัญัญาภิวิัฒัน์ แจ้ังวัฒันะ จั.นนทบัรี่ (PIM)  
ตั�งอยู่บันถนนแจ้งวิัฒนะ (ฝัึ�งขาออกมุ่งหน้าห้าแยกปากเกร็ด)  
โดยตั�งอยู่เลัขทัี� 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวิัฒนะ ต.บัางตลัาด 
อ.ปากเกร็ด จ.นนทับัุรี 11120

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

1-2



ส่เขี่ยว
หมายถึง ควิามเจริญรุ่งเร่อง ควิามงอกงาม ควิามสัมบัูรณ์์

ส่เหลืืองที่อง
หมายถึง ควิามเป็นเลัิศทัางวิิชาการแลัะถึงพีร้อมด้วิยคุณ์ธรรม

ส่ประจัำาสถาบััน
หมายถึง ควิามเป็นเลัิศทัางวิิชาการแลัะควิามถึงพีร้อมด้วิย
คุณ์ธรรมเป็นหนทัางแห่งควิามเจริญรุ่งเร่องในชีวิิต

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

ส่ประจัำาสถาบััน

ดอกไม�ประจัำาสถาบััน

ช่่อมะกอก โลื่ ริบับัิ�น 
หมายถึง ควิามมีชัยชนะเหน่อสัิ�งอ่�นใด

มงกุฎ 
หมายถึง การศึกษาแสัดงถึงควิามสัำเร็จอย่างสัูงสัุดแลัะยิ�งใหญ่

ส่เขี่ยว/เหลืืองที่อง 
หมายถึง ควิามเป็นเลัิศทัางวิิชาการ แลัะควิามถึงพีร้อมด้วิย
คุณ์ธรรม เป็นหนทัางแห่งควิามเจริญรุ่งเร่องในชีวิิต

ช่ื�อสถาบััน
มีช่�อสัถาบัันภาษาอังกฤษ แลัะตัวิย่ออยู่ในโลั่ 
สั่วินช่�อสัถาบัันภาษาไทัยอยู่ในริบับัิ�น

ตราสัญลืักษณ์
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วิสัยที่ัศึน์

ปรชั่ญา

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

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

การบัริการวิิชาการ แลัะทัำนุบัำรุงศิลัปะวิัฒนธรรม (Combination of Academic and 
Professional Expertise) 

3. สัร้างเครอ่ข่ายควิามร่วิมมอ่ เพ่ี�อพีฒันาองค์ควิามรูแ้ลัะส่ังเสัริมนวัิตกรรม (Collaborative 
Networking)

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

พีนัธุกิจั

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

"การ้ศึึกษาคืือบ่อเกิด้แห่่งภู้มิปัญญา"
(Education is the Matrix of Intellect)

การเปัน็ Corporate University บันพีื�นฐานของการจัดัการศึกึษาแบับั Work-based 
Education ปัระกอบัด้วัย

1. การสอนโดยมอือาชี่พีี (Work-based Teaching) เปน็การเรยีนภาคทัฤษฎคีวิบัคูก่บััการ
เรยีนรูจ้ากกรณ์ศีกึษา จากผูู้ป้ฏิบิัตังิานจริงในองค์กร เพี่�อเตรยีมควิามพีร้อมทัี�จะฝึึกปฏิิบัติัจรงิ 

2. การเรียนร้้จัากการปัฏิบิัตัิ ิ(Work-based Learning) เปน็การเรยีนรูโ้ดยการลังมอ่ปฏิบัิัติ
งานจรงิทัี�มกีารจดัวิางโปรแกรมครฝึูึก แลัะมรีะบับัการตดิตามประเมนิอยา่งเปน็ระบับัตาม
วิิชาชีพีของหลัักสัูตร เพี่�อทัำให้มีการบัูรณ์าการระหวิ่างทัฤษฎีกับัภาคปฏิิบััติอย่างแทั้จริง 

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

4. มหาวัทิยาลุ่ยัแห�งการสรา้งเครอืข�าย (Networking University) เป็นการสัร้างเครอ่ขา่ย
ควิามร่วิมม่อกับัสัถาบัันการศึกษา ภาครัฐแลัะเอกชน ทัั�งในแลัะต่างประเทัศเพี่�อสัร้างการ
มีสั่วินร่วิมในกระบัวินการสัอน การเรียนรู้จากการปฏิิบััติงาน แลัะการวิิจัยสัู่นวิัตกรรม

เอกลืกัษณส์ถาบันั
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“READY to WORK”
อัตลืักษณ์นักศึึกษา PIM

1. มีควิามใฝึ่รู้ ใฝึ่เรียน สัามารถแสัวิงหาควิามรู้ได้ด้วิยตัวิเอง
2. มีควิามรอบัรู้แลัะบัูรณ์าการในศาสัตร์สัาขาวิิชาทัี�เกี�ยวิข้อง
3. สัามารถนำเคร่�องม่อ หร่อ เทัคโนโลัยีมาใช้งานได้อย่างเหมาะสัมกับัผู้ลัลััพีธ์ทัี�ต้องการ 

(ตามศาสัตร์ของตัวิเอง)
4. สัามารถเข้าถึงแหลั่งข้อมูลัข่าวิสัารแลัะเลั่อกใช้ข้อมูลัควิามรู้ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสัม

เรย่นเปน็

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

2. กลัา้คดิแลัะสัามารถผู้ลักัดนัควิามคดิแลัะแรงบันัดาลัใจของตนใหก้อ่เกดิเป็นผู้ลังานตามศาสัตร์
หร่อผู้ลังานเชิงนวิัตกรรมต่างๆ ได้

3. มีแนวิคิดการบัริหารจัดการอย่างผูู้้ประกอบัการ

คดิเป็น

1. มีการทัำงานข้ามสัายงานแลัะสัามารถจูงใจผูู้้อ่�นเพี่�อให้บัรรลัุเป้าหมาย
2. มีทัักษะในกรสั่�อสัารหลัากภาษา ทัั�งการฟััง การอ่าน การเขียน การพีูด การแปลัควิาม  

การเลั่อกช่องทัางแลัะเคร่�องม่อในการสั่�อสัาร
3. มีการตัดสัินใจแลัะรับัผู้ิดชอบัต่อผู้ลัทัี�เกิดขึ�น
4. สัามารถสัร้างควิามพีอใจระหวิ่างสัุขภาพี การเรียน ชีวิิตสั่วินตัวิ ควิามสััมพีันธ์กับับัุคคลัอ่�น

ที่ำางานเป็น

1. สั่บัสัานวิัฒนธรรมไทัย
2. ควิามสัามารถในการปรับัตัวิเข้ากับัสัภาพีแวิดลั้อมขององค์กรได้

เน�นวฒันธุรรม

1. ยึดมั�นในจรรยาบัรรณ์วิิชาชีพีหร่อจรรยาบัรรณ์ในการดำเนินธุรกิจ
2. ย่นหยัดปกป้องในควิามถูกต้อง
3. เคารพีแลัะช่�นชมต่อควิามดีงามของผูู้้อ่�น

รกัความถก้ต�อง
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คณะ หลืักส้ตร ช่ื�อย่อ
หลืกัสต้ร

สถานที่่�เร่ยน

แจั�งวัฒนะ วิที่ยาเขีต
EEC

เครือขี่าย 
Internet

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

GE

หลืักส้ตรระดับัปริญญาตร่

การจัดการธุรกิจการค้าสัมัยใหม่ MTM -

การจัดการธุรกิจการค้าสัมัยใหม่ (ต่อเน่�อง) CMTM -

การจัดการธุรกิจการค้าสัมัยใหม่
(ระบับัการศึกษาทัางไกลัทัางอินเทัอร์เน็ต)

IMM - -

การจัดการธุรกิจการค้าสัมัยใหม่ (ต่อเน่�อง) 
(ระบับัการศึกษาทัางไกลัทัางอินเทัอร์เน็ต)

CIMM - -

เทัคโนโลัยีดิจิทััลัแลัะสัารสันเทัศ DIT -

วิิศวิกรรมคอมพีิวิเตอร์แลัะปัญญาประดิษฐ์ CAI - -

วิิศวิกรรมอุตสัาหการแลัะการผู้ลัิตอัจฉีริยะ IEM -

วิิศวิกรรมการผู้ลัิตยานยนต์ AME - -

วิิศวิกรรมหุ่นยนต์แลัะระบับัอัตโนมัติ RAE - -

ภาษาจีนธุรกิจ BC - -

ภาษาญี�ปุ่นธุรกิจ BJ - -

ภาษาอังกฤษเพี่�อการสั่�อสัารทัางธุรกิจ CEB - -

การจัดการอสัังหาริมทัรัพีย์แลัะทัรัพีย์สัินอาคาร RPM - -

การบัริหารทัรัพียากรมนุษย์
แลัะการจัดการองค์การ   

HROM - -

การจัดการธุรกิจการบัิน AVI - -

อุตสัาหกรรมการบัริการแลัะการทั่องเทัี�ยวิ HTM - -

วิิชาเอกการสั่�อสัารองค์กรแลัะแบัรนด์ CB - -

วิิชาเอกวิารสัารศาสัตร์คอนเวิอร์เจ้นแลัะ 
สั่�อดิจิทััลัสัร้างสัรรค์

CJ - -

นวิัตกรรมการจัดการเกษตร IAM - -

การสัอนภาษาจีน TCL

การสัอนภาษาอังกฤษ ELT - -

คณะวิชาใน PIM 
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คณะ หลืักส้ตร ช่ื�อย่อ
หลืักส้ตร

สถานที่่�เร่ยน

แจั�งวัฒนะ วิที่ยาเขีต
EEC

เครือขี่าย 
Internet

การจัดการเทัคโนโลัยีอุตสัาหกรรมเกษตร ATM - -

การจัดการธุรกิจอาหาร FBM -

การจัดการธุรกิจอาหาร (ต่อเน่�อง) CFBM -

การจัดการธุรกิจภัตตาคาร RBM - -

การจัดการโลัจิสัติกสั์แลัะการคมนาคมขนสั่ง LTM - -

พียาบัาลัศาสัตร์ NS -

พียาบัาลัศาสัตร์
(สัำหรับัผูู้้สัำเร็จปริญญาตรีสัาขาอ่�น)

NS - -

การจัดการธุรกิจการค้าสัมัยใหม่
(หลัักสัูตรนานาชาติ)

iMTM - -

หลืักส้ตรประกาศึน่ยบััตรบััณฑิิต

ประกาศนียบััตรบััณ์ฑิิต สัาขาวิิชาชีพีครู ป.บััณ์ฑิิต - -

หลืักส้ตรระดับัปริญญาโที่

การจัดการธุรกิจการค้าสัมัยใหม่ MBA-MTM - -

วิิศวิกรรมศาสัตร์แลัะเทัคโนโลัยี
(หลัักสัูตรนานาชาติ)

MET - -

การบัริหารคนแลัะกลัยุทัธ์องค์การ POS - -

การสั่�อสัารเชิงนวิัตกรรมเพี่�อองค์กรสัมัยใหม่ MCA - -

ภาวิะผูู้้นำการบัริหารแลัะการจัดการการศึกษา EML - -

ธุรกิจระหวิ่างประเทัศ (หลัักสัูตรนานาชาติ) iMBA - -

บัริหารธุรกิจ (หลัักสัูตรภาษาจีน) C-MBA - -

การจัดการทัางศิลัปะ (หลัักสัูตรภาษาจีน) C-MA - -

หลืักส้ตรระดับัปริญญาเอก

บัริหารธุรกิจ (หลัักสัูตรภาษาจีน) C-PhD - -

การจัดการการศึกษา (หลัักสัูตรภาษาจีน) C-PhD-Ed - -
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เพลงส่ถาบััน
เพีลืงประจัำา

สถาบัันการจััดการปัญญาภิิวัฒน์

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

เพีลืงมังคลือุบัลื

เกิดมาเป็นคน ต้องพีร้อมจะอดทันทัุกเร่�องราวิ
ไม่วิ่าจะดีจะร้ายซีักเทั่าไหร่ ต้องมองวิ่าเป็นบัทัเรียน

สัิ�งทัี�เรียนค่อควิามจำ สัิ�งทัี�ทัำค่อควิามจริง
สัิ�งทัี�ทัำได้ยากเย็นนั�นจะยิ�งใหญ่

สัิ�งทัี�ทัำโดยตัวิเอง ยิ�งทัำจะยิ�งเข้าใจ
แม้นานเพีียงใดก็ไม่ลั่ม

**ต้องคิดเป็น ทัำเป็น เรียนเป็น
เน้นควิามเป็นธรรมในใจ

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

***สัถาบัันปัญญาภิวิัฒน์ สัถาบัันแห่งปัญญา
เราจะคอยเป็นผูู้้สัอน เราจะคอยเป็นเบั้าหลัอม

จะหลั่อแลัะก็หลัอมให้ทัุกคน
ให้พีร้อมกลัายเป็นคนดี (ให้ทัุกคนเป็นคนดี)

เกิดมาเป็นคน ต้องมุ่งมั�นฝึึกฝึนประสับัการณ์์
ค่าควิามเป็นคนอยูท่ัี�ใจวิดักนัทัี�ผู้ลังาน อนัมีค่าควิรจดจำ

(ซี�ำ *, **, ***)

เราก็เหม่อนอิฐคนลัะก้อนวิางซี้อนเรียงกันจึงแน่นหนา
ก่อด้วิยควิามรักในปัญญา

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

* มังคลัอุบัลั ดั�งพีวิกเราทัุกคน
หนักเบัาพีร้อมผู้จญ งดงามปนเข้มแข็ง

ใต้เงาหูกระจง แผู้่กิ�งใบัมั�นคง
หยัดย่นทัรนง...ซี่�อตรงแลัะแข็งแกร่ง

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

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

**ในโลักแห่งควิามจริง ต้องเรียนรู้กันจริงๆ
ต้องออกไปหาควิามจริง วิิ�งชนเร่�องราวิแทั้จริง
ต้องเหน่�อยต้องทั้อจริงๆ ต้องเจอผูู้้คนจริงๆ

เรียนจากคนรู้ควิามจริง แลั้วิเราจะเป็นคนจริง

คนเก่งนั�นยังไม่พีอ เก่งจริงต้องจัดการได้
แค่กลั้าก็ยังไม่พีอ กลั้าจริงต้องมีวิินัย

คนฉีลัาดนั�นยังไม่พีอ คนฉีลัาดต้องไม่โกงใคร
แข็งแรงก็ยังไม่พีอ เพีราะวิ่าต้องมีน�ำใจ

***ธงสัีเขียวิขจี ฉีาบัสัีเหลั่องเร่องรอง
บันแผู้่นดินสัีทัอง นี�ค่อบั้านของเรา
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ส่่วนที่่� 2
ร้�จััก “สำานักการศึึกษาที่ั�วไป”
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วิิชาศึกษาทัั�วิไปสัร้างควิามเป็นมนุษย์ทัี�มีคุณ์ภาพีในสัังคมโลัก มีทัักษะการส่ั�อสัารภาษา 
ก้าวิหน้าเทัคโนโลัยี มีกระบัวินการคิด แลัะมีจิตสัาธารณ์ะ 

ปรชั่ญาสำานกัการศึกึษาที่ั�วไป

วสิยัที่ศัึน์
“สร้้างบัณ์ฑิิตมืออาชีีพีด้้วยการ้เร้ียนร้้้จากปร้ะสบการ้ณ์์จร้ิง”

(Creating Professionals through Work-based Education)

1. สัร้างคนทัี�มีคุณ์ภาพีแลัะตรงกับัควิามต้องการของภาคธุรกิจ สัังคม แลัะประชาคมโลัก โดย
เน้นการเรียนรู้จากประสับัการณ์์จริง (Work-based Education)

2. ผู้สัมผู้สัานองคค์วิามรูเ้ชงิวิชิาการแลัะองคก์รธรุกจิ เพี่�อการจดัการเรยีนการสัอนการวิจิยั การ
บัริการวิิชาการแลัะทัำนุบัำรุงศิลัปะวิัฒนธรรม (Combination of Academic and 
Professional Expertise)

3. สัร้างเคร่อข่ายควิามร่วิมม่อ เพี่�อพีัฒนาองค์ควิามรู้แลัะสั่งเสัริมนวิัตกรรม (Collaborative 
Networking)

4. พัีฒนาองค์กรทัี�พีร้อมรบััควิามเปลีั�ยนแปลัง แลัะมีระบับัการบัริหารจัดการทัี�ด ี (Transformative 
Organization & Good Governance)

พีนัธุกิจั

สญัลืกัษณแ์ลืะสป่ระจัำาสำานกั

ต้นปัญญพีฤกษ์
หร่อต้นไม้แห่งปัญญาทัี�แผู้่ร่มเงาทัางการศึกษา เปรียบัเสัม่อนการเรียนรู้ตลัอดชีวิิต

สีปร้ะจำาคืณ์ะ / สีนำ�าตาลทอง

ร้�จััก
“สำานักการ้ศึึกษาทั�วไป”
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สัำนักการศึกษาทัั�วิไป มีโครงสัร้างการทัำงานประกอบัด้วิย 5 กลัุ่มวิิชา แลัะ 2 ศูนย์ ค่อ 

1. กลัุ่มวิิชาภาษาไทัย
2. กลัุ่มวิิชาภาษาอังกฤษ
3. กลัุ่มวิิชาภาษาจีน
4. กลัุ่มวิิชามนุษยศาสัตร์แลัะสัังคมศาสัตร์
5. กลัุ่มวิิชาวิิทัยาศาสัตร์แลัะคณ์ิตศาสัตร์
6. ศูนย์พีัฒนาทัักษะแลัะภาษา
7. ศูนย์รับัรองคุณ์วิุฒิวิิชาชีพีอุตสัาหกรรมดิจิทััลั

สำานักการ้ศึึกษาทั�วไปจัด้การ้เร้ียนการ้สอนห่มวด้วิชีาศึึกษาทั�วไปให่้แก่

“นักศึึกษาทีุ่กหลืักส้ตรขีอง PIM”
และจดั้กจิกร้ร้มเพีื�อพีฒันานกัศึกึษาให้่เปน็ไปตามอัตลกัษณ์บั์ณ์ฑิติของ PIM 

ตลอด้จนเป็นที�ต้องการ้ของผู้้้ใชี้บัณ์ฑิิตและสังคืม

บัที่บัาที่หน�าที่่�
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โครงการ PIM 3L: Lifelong Learners Building your Future Skills

โครงการ PIM 3L: Lifelong Learners ของสัำนกัการศกึษา
ทัั�วิไป เป็นการดำเนินงานในรูปแบับักิจกรรม เพ่ี�อพีฒันาทักัษะแลัะ
สั่งเสัริมการเรียนรู้ตลัอดชวีิติสัำหรบัันักศกึษา ภายใต้คติพีจน์ประจำ
โครงการคอ่ “ไม�มกีารลุ่งทน่ใด จัะได้ผลุ่ติอบัแทนเท�ากบััการลุ่งทน่
เรยีนร้”้  

วิตัถปุระสังคห์ลักัของโครงการ เพ่ี�อเสัรมิสัรา้งการเรียนรู ้แลัะ
พีัฒนาทัักษะชีวิิตให้แก่นักศึกษา  มุ่งเน้นให้นักศึกษามี Essential 
Skills ต่อยอดศักยภาพีทีั�มีในตัวิตนแลัะพีัฒนาให้เกิดทัักษะใหม่
พีร้อมรับัการเปลัี�ยนแปลังในอนาคต โครงการ PIM 3L มีการวิาง
เป้าหมายไวิ้อย่างชัดเจน ค่อ “การพีฒันาติน พีฒันาคน แลุ่ะนำไปั
ส้�การพัีฒนาสงัคมติ�อไปั”

กิจกรรม PIM 3L แบั่งเป็น 3 หมวิดหมู่ ค่อ

1. ควัามชี่อบัแลุ่ะไลุ่ฟ์์สไติลุ่์
2. ทักษะอย�างมืออาชี่ีพี 
3. ค่ณ์ค�าในติัวัตินแลุ่ะสังคม

เพีราะการเรยีนรูไ้มม่วีินัหยดุนิ�ง หากเราตอ้งกา้วิเดนิตอ่ไป ให้
ทัันต่อการเปลัี�ยนแปลังในศตวิรรษทัี� 21 การเข้าร่วิมกิจกรรม PIM 
3L จึงเป็นสั่วินหนึ�งของการเรียนรู้ตลัอดชีวิิต สัำหรับันักศึกษา PIM

ภิาพีตวัอยา่งโปสเตอรป์ระช่าสมัพีนัธุก์จิักรรม
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สัำนักการศกึษาทัั�วิไปมกีารนำโปรแกรมประยกุตด์า้นการสั่�อสัารภาษาองักฤษ มาใช้
ประกอบัการจดัการเรยีนการสัอนในหอ้งเรยีน โดยมจีดุมุง่หมายใหน้กัศกึษาผู้า่นเกณ์ฑิก์าร
ประเมินตามกรอบัควิามเชี�ยวิชาญภาษาอังกฤษอ้างอิงของยุโรป หร่อ Common 
European Framework of Reference for Languages (CEFR) ในระดับั B2 เปั็น
อย�างน้อย
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ศึ้นย์พีัฒนาที่ักษะแลืะภิาษา
ศูนย์พีัฒนาทัักษะแลัะภาษา (Center of Languages and Skills Development 

หรอ่ CLSD) เป็นหน่วิยงานภายใต้สัำนักการศึกษาทัั�วิไปทัี�มหีน้าทีั�เสัริมทักัษะ ประเมินทักัษะ 
แลัะออกใบัรับัรองมาตรฐานทัี�จำเป็นต่อการทัำงานของนักศึกษา ได้แก่ ทัักษะการสั่�อสัาร
ภาษาไทัยแลัะภาษาต่างประเทัศ ทัักษะชีวิิต แลัะทัักษะดิจิทััลั ตามแผู้นการดำเนินทัั�ง 4 
ชั�นปี โดยมีการบัันทัึกผู้ลัการประเมิน แลัะผู้ลัการเข้าร่วิมกิจกรรมของนักศึกษาเป็น
โปรแกรมประยกุต ์(Application Program) ช่�อ “PIM SMART PASSPORT” ทัี�เปน็ฐาน
ขอ้มูลัของนักศึกษาสัำหรับันำไปใช้ประกอบัการตัดสิันใจเลัอ่กพีนักงานเข้าทัำงานของสัถาน
ประกอบัการต่าง ๆ
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สัำนักการศึกษาทัั�วิไปมีการจัดทัำชุดฝึึกฝึน
ทักัษะการใชง้านโปรแกรมสัำนกังาน ผู้า่นโปรแกรม
ประยุกต์ “Microsoft Office Simulation” เพ่ี�อ
ให้นักศึกษาได้ฝึึกฝึนการใช้เคร่�องม่อในการจัดทัำ
เอกสัารสัำนักงาน ตลัอดจนการนำเสันองานอย่าง
ม่ออาชีพีทัี�ตอบัสันองการเรียนรู้ได้ทัุกทัี� ทัุกเวิลัา
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ศึ้นย์รับัรองคุณวุฒิวิช่าช่่พีอุตสาหกรรมดิจัิที่ัลื
(Digital Industry Certification Center)

ศูนย์รับัรองคุณ์วุิฒิวิิชาชีพีอุตสัาหกรรม
ดจิทิัลัั มวีิตัถปุระสังคเ์พี่�อการรบััรองสัมรรถนะ
บัคุคลัด้วิยมาตรฐานคณุ์วิฒุวิิชิาชพีีอตุสัาหกรรม 
ดิจิทััลัของนักศึกษา บัุคลัากร แลัะบัุคคลัทัั�วิไป 
ตลัอดจนเห็นถึงควิามสัำคัญของการสันับัสันุน
แลัะสัรา้งโอกาสัการเรยีนรูด้า้นดจิทิัลัั ทัี�เปน็ไป
ตามแนวิทัางการพัีฒนานกัศึกษา แลัะบัคุลัากร
ของสัถาบัันการจัดการปัญญาภิวิัฒน์

โดยสัาขาวิิชาชีพีอุตสัาหกรรมดิจิทััลั  
ประกอบัด้วิย

1. สัาขาแอนิเมชัน อาชพีีนัก Concept/Visual 
Artist ระดับั 4

2. สัาขาเครอ่ข่ายแลัะควิามปลัอดภัย อาชีพีนัก
บัริหารจัดการระบับัเคร่อข่ายคอมพิีวิเตอร์ 
ระดับั 4

3. สัาขาธุรกิจดจิทัิัลัแลัะพีาณ์ชิยอ์เิลัก็ทัรอนิกส์ั 
อาชีพีนักพีาณ์ิชย์อิเลั็กทัรอนิกสั์ ระดับั 4
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ส่่วนที่่� 3
คณะเรา

“การจัดัการธุรุกจิัอาหาร” 
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คณะเรา
“การ้จัด้การ้ธุุร้กิจอาห่าร้” 

ปรัช่ญาคณะการจััดการธุุรกิจัอาหาร
“ผู้ลิตบัณ์ฑิิตที�ทำางานเป็น โด้ด้เด้่นด้้านนวัตกร้ร้ม

มีคืุณ์ธุร้ร้มส้ง มุ่งส้่สากล”
                                                                                                                                                                                                                   

ปณิธุาน
คณ์ะการจัดการธุรกิจอาหาร ได้นำอักษรย่อของสัถาบัันการจัดการปัญญาภิวิัฒน์ (PIM) มาขยายควิาม

เพี่�อใช้เป็นแนวิทัางผู้ลัิตบััณ์ฑิิต ค่อ

P: Practicality (ควัามร้้ส้�การปัฏิิบััติิ)
หมายถึง ควิามมุ่งมั�นในการผู้ลัิตบััณ์ฑิิตให้เป็นผูู้้มีควิามรู้ดี นำควิามรู้ทัี�ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ใน

การปฏิิบััติจริงได้ ทัั�งในการประกอบัอาชีพี การดำรงชีวิิต รวิมทัั�งการพีัฒนาแลัะขยายองค์ควิามรู้ แลัะการ
วิางแผู้นเพี่�ออนาคตได้อย่างมีประสัิทัธิภาพี

I: Innovation (นวััติกรรมแลุ่ะการสร้างสรรค์)
หมายถึง ควิามมุ่งมั�นในการผู้ลิัตบััณ์ฑิิตให้เป็นผูู้้มีภูมิปัญญา แลัะมีควิามสัามารถในการสัร้างสัรรค์

นวิัตกรรม เทัคโนโลัยีแลัะแนวิคิดใหม่ ให้สัอดคล้ัองกับับัริบัทัทัางสัังคมแลัะวัิฒนธรรมตามยุคสัมัย แลัะ 
สัอดรับักับัควิามเปลัี�ยนแปลังต่างๆ ในอนาคต เป็นผูู้้มศีกัยภาพีในการผู้ลักัดันควิามคิดแลัะแรงบันัดาลัใจ อนั
เป็นนามธรรมให้ก่อเกิดเป็นรูปธรรมอย่างกลัมกลั่นทัั�งศาสัตร์แลัะศิลัป์ เพี่�อพีัฒนาวิิถีชีวิิตแลัะสัังคม

M: Morality (ค่ณ์ธุรรมจัริยธุรรม)
หมายถึง ควิามมุ่งมั�นในการผู้ลิัตบััณ์ฑิิตให้เป็นผูู้้มีควิามบัริบัูรณ์์พีร้อมด้วิยคุณ์ธรรม จริยธรรม เข้าใจ 

ในศิลัปะแลัะวิัฒนธรรมทัั�งของชาติตนแลัะของประชาคมนานาชาติ มีควิามมั�นคงทัางอารมณ์์ ปรับัตัวิให้เข้า
กับัสัภาวิการณ์์ต่างๆ ได้

                                                                                                                            

วิสัยที่ัศึน์
“สร้้างนักจัด้การ้ธุุร้กิจอาห่าร้และภูัตตาคืาร้มืออาชีีพี 

ด้้วยการ้เร้ียนร้้้จากปร้ะสบการ้ณ์์จร้ิง”
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สญัลืกัษณแ์ลืะสป่ระจัำาคณะ

พีันธุกิจั
1) จัดแลัะพีฒันาการศกึษาระดบััอดุมศกึษาดา้นการจดัการธรุกจิอาหารทัี�ทันัสัมยั แลัะเทัา่ทันักระแสัพีลัวิตั

ต่างๆ ของโลัก
2) ผู้ลัิตบััณ์ฑิิตคณ์ะการจัดการธุรกิจอาหารตามปณ์ิธานของสัถาบัันการจัดการปัญญาภิวิัฒน์ โดยมุ่งเน้นใน 

3 ด้านหลััก ดังต่อไปนี�
 - ควิามรู้สัู่การปฏิิบััติการ (Practicality)
 - นวิัตกรรมแลัะประยุกต์ใช้ (Innovation)
 - คุณ์ธรรมจริยธรรม (Morality)
3) ส่ังเสัริมให้มีการวิิจัยค้นคว้ิาทัางด้านการจัดการธุรกิจอาหาร เพ่ี�อนำองค์ควิามรู้ไปพัีฒนานวัิตกรรมหร่อ

งานสัร้างสัรรค์ทัี�เป็นประโยชน์ต่อสัังคม แลัะภาคธุรกิจ
4) บัริการวิิชาการ โดยประสัานควิามคิดแลัะควิามร่วิมม่อกับัเคร่อข่ายวิิชาการแลัะอาชีพีต่าง ๆ
5) เสัริมสัร้างแลัะพีัฒนาบัุคลัากรรุ่นใหม่ทัี�มีคุณ์ธรรม จริยธรรม อุดมการณ์์ ในอาชีพี มีควิามรับัผู้ิดชอบั 

ต่อสัังคม แลัะมีจิตสัำนึกในการทัำนุบัำรุงศิลัปวิัฒนธรรมอาหารของชาติ
6) เสัริมสัร้างระบับัแลัะกลัไกการประกันคุณ์ภาพีการศึกษาทัี�มีประสัิทัธิภาพี

มงกุฎ
หมายถึง ควิามเป็นเลัิศ

ต้นอ่อนข้าว
หมายถึง ตัวิแทันผู้ลัผู้ลัิตทัางการเกษตร

ฟัันเฟัือง
หมายถึง การแปรรูปผู้ลัผู้ลัิต การจัดการห่วิงโซี่คุณ์ค่าอาหารเพี่�อขับัเคลั่�อนทัางเศรษฐกิจ

สีปร้ะจำาคืณ์ะ / สีเขียว
เป็นสััญลัักษณ์์ของควิามเจริญงอกงามแลัะควิามอุดมสัมบัูรณ์์ เป็นตัวิแทันของอาหาร

ธรรมชาติ อาหารออร์แกนิคแลัะผู้ลัิตภัณ์ฑิ์อาหารเพี่�อสัุขภาพี แสัดงถึงการจัดการห่วิงโซี่
คุณ์ค่าอาหารทัี�มีประสัิทัธิภาพีได้มาตรฐานแลัะปลัอดภัย
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การเขี�าถึงขี�อม้ลืคณะ
1. เวั็บัไซีติ์คณ์ะการจััดการธุ่รกิจัอาหาร: https://fbm.pim.ac.th/

ติดต่อคณะ
ชีั�น 9 อาคืาร้ 4 ห่ร้ืออาคืาร้ CP ALL Academy

         โที่รศึัพีที่์ 0 2855 0786 หรือ 0 2855 0917

หลืักส้ตร / สาขีาวิช่าที่่�เปิดสอน
ห่ลักส้ตร้ร้ะด้ับปร้ิญญาตร้ี

1. หลัักสัูตรบัริหารธุรกิจบััณ์ฑิิต  สัาขาวิิชาการจัดการธุรกิจอาหาร
2. หลัักสัูตรบัริหารธุรกิจบััณ์ฑิิต  สัาขาวิิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (ต่อเน่�อง)
3. หลัักสัูตรบัริหารธุรกิจบััณ์ฑิิต  สัาขาวิิชาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร
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ช่ื�อปรญิญา

ภิาษาไทย  (ชี่ื�อเติ็ม)       :   บัริหารธุ่รกิจับััณ์ฑิิติ (การจััดการธุ่รกิจัอาหาร)
  (อักษรย�อ)     :   บัธุ.บั. (การจััดการธุ่รกิจัอาหาร)
ภิาษาอังกฤษ (ชี่ื�อเติ็ม)       :   Bachelor of Business Administration 
        (Food Business Management)
  (อักษรย�อ)     :   B.B.A. (Food Business Management)

หมายเหติ:่  สัำนกังานปลัดักระทัรวิงการอดุมศกึษาวิทิัยาศาสัตร ์วิจิยั แลัะนวิตักรรม 
(สัป.อวิ.) รับัทัราบัหลัักสัูตร เม่�อวิันทัี� 12 เมษายน พี.ศ. 2565

หลืักส้ตรบัริหารธุุรกิจับััณฑิิต 

สาขาวิชีาการ้จัด้การ้ธุุร้กิจอาห่าร้
Bachelor of Business Administration Program 

in Food Business Management

จัุดเด่นขีองสาขีาวิช่า / หลืักส้ตร
หลัักสัูตรบัริหารธุรกิจ สัาขาวิิชาการจัดการธุรกิจอาหาร มีการจัดการเรียนการสัอนแบับั

การเรียนรู้ควิบัคู่การฝึึกปฏิิบััติในสัถานประกอบัการจริง (Work–based Education: WBE)  
การจดัการเรยีนการสัอนของหลักัสัตูรเนน้ใหผูู้้้เรยีนมอีงคค์วิามรูแ้ลัะการปฏิบัิัตเิกี�ยวิกบััการบัรหิาร
จัดการธุรกิจอาหาร ควิามรู้เบั่�องต้นของห่วิงโซ่ีอาหาร ตั�งแต่วัิตถุดิบั กระบัวินการผู้ลิัต จนถึง
ผู้ลัิตภัณ์ฑิ์อาหาร การควิบัคุมคุณ์ภาพี การให้บัริการด้านอาหารแลัะเคร่�องด่�ม การจัดการเชิงกลั
ยุทัธ์แลัะการตลัาด เพี่�อตอบัสันองกลัุ่มผูู้้ประกอบัการด้านธุรกิจอาหารแลัะเคร่�องด่�มทีั�ต้องการ
กลัุ่มบัุคลัากรทีั�มีควิามรู้แลัะประสัิทัธิภาพีในการทัำงานไปเป็นสั่วินหนึ�งขององค์กร รวิมถึงให้
สัอดคลั้องกับัการเจริญเติบัโตของภาคอุตสัาหกรรมอาหารแลัะเคร่�องด่�มในประเทัศไทัย
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ผลืลืัพีธุ์การเร่ยนร้�ขีองหลืักส้ตร

หมวดวิช่าศึึกษาที่ั�วไป

1. บัูรณ์าการแลัะประยุกต์ใช้องค์ควิามรู้ในการเรียน การทัำงานแลัะการดำเนินชีวิิตได้

2. ใช้ภาษาในการสั่�อสัารทัั�งภาษาไทัยแลัะ/หร่อภาษาต่างประเทัศได้อย่างสัอดคลั้องเหมาะสัมกับัสัถานการณ์์

3. แสัดงออกถึงควิามมีวิินัย ขยัน อดทัน ซี่�อสััตย์ แลัะรับัผู้ิดชอบัต่อหน้าทัี�

4. รู้เทั่าทัันสั่�อ เลั่อกใช้แลัะประยุกต์ใช้เทัคโนโลัยีดิจิทััลัในการสัร้างสัรรค์ผู้ลังานได้อย่างเหมาะสัม

5. นำเสันอ จัดลัำดับัการเลั่าเร่�องได้อย่างเป็นระบับั วิิพีากษ์ โน้มน้าวิผูู้้อ่�น แลัะควิบัคุมสัถานการณ์์ได้

6. วิิเคราะห์ วิางแผู้น ตัดสัินใจอย่างมีวิิจารณ์ญาณ์ แลัะแก้ไขปัญหาอย่างสัร้างสัรรค์

7. ออกแบับันวิัตกรรม สัามารถผู้ลัักดันควิามคิดแลัะแรงบัันดาลัใจก่อให้เกิดผู้ลังาน แลัะนำไปสัู่ฐานคิดของการ
เป็นผูู้้ประกอบัการ   

8. ทัำงานร่วิมกับัผูู้้อ่�น มีมนุษยสััมพีันธ์ กลั้าเผู้ชิญปัญหา สัามารถทัำงานทัี�หลัากหลัาย แลัะปรับัตัวิให้
สัอดคลั้องกับัวิัฒนธรรมทัี�แตกต่างได้

9. ปฏิิบััติตนตามกฎระเบัียบัขององค์กร สัังคม ประเทัศชาติ มีจิตสัาธารณ์ะ แลัะยึดมั�นในจรรยาบัรรณ์วิิชาชีพี

10. สัร้างสัมดุลัให้ชีวิิตแลัะการทัำงาน บัริหารจัดการทัั�งด้านสัุขภาพี การเงิน เวิลัา แลัะบัุคคลัได้อย่าง 
เหมาะสัม

11. ใฝึ่รู้ ใฝึ่เรียน แสัวิงหาควิามรู้ด้วิยตนเอง
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หมวดวิช่าเฉพีาะ

1. อธิบัายควิามรู้ด้านการควิบัคุมควิามปลัอดภัย กฎหมายอาหารตามมาตรฐานอาหารระดับัชาติแลัะ
นานาชาติแลัะการจัดการธุรกิจตลัอดห่วิงโซี่อาหาร

2. สัรุปควิามรู้ด้านการจัดการธุรกิจตลัอดห่วิงโซี่อาหาร

3. สั่�อสัารภาษาไทัยแลัะภาษาต่างประเทัศได้อย่างถูกต้องตามบัริบัทัทัางวิิชาการแลัะการปฏิิบััติงาน

4. ปฏิิบััติการผู้ลัิตอาหารโดยใช้ควิามรู้ด้านโภชนาการแลัะการแปรรูปอาหารได้ถูกต้องตามมาตรฐานการผู้ลัิต
อาหาร

5. ประยกุต์เทัคโนโลัยสีัารสันเทัศในการนำเสันอข้อมลูัด้านธรุกจิอาหารได้ตรงตามควิามต้องการของผูู้้มส่ีัวินได้เสัยี

6. วิิเคราะห์ข้อมูลัเชิงตัวิเลัขเพี่�อการตัดสัินใจในด้านธุรกิจอาหารได้อย่างถูกต้องตามหลัักการทัางคณ์ิตศาสัตร์

7. อภิปรายแนวิคิดในการดำเนินงานเป็นเจ้าของธุรกิจอาหารในรูปแบับัออฟัไลัน์แลัะ/หร่อออนไลัน์อย่างมี
เหตุผู้ลัในเชิงการบัริหารธุรกิจ

8. สัร้างสัรรค์นวิัตกรรมในธุรกิจอาหารในรูปแบับัต่างๆทัี�สัอดคลั้องกับัการเปลัี�ยนแปลังของธุรกิจในปัจจุบััน

9. เช่�อมโยงควิามรู้ด้านการจัดการธุรกิจอาหารแลัะนำสัู่งานวิิจัยทัี�ตอบัสันองควิามต้องการของผูู้้ประกอบัการ

10. ปฏิิบััติตามหน้าทัี�ควิามรับัผู้ิดชอบัต่อตนเองแลัะสั่วินรวิม

11. ประพีฤติตามระเบัียบัวิินัยแลัะข้อบัังคับัต่าง ๆ ขององค์กรแลัะสัังคม

12. สันับัสันุนการทัำงานเป็นทัีมทัั�งการเป็นผูู้้นำแลัะผูู้้ตาม

13. แก้ไขข้อขัดแย้ง แลัะปัญหาทัี�เกิดจากการเรียนแลัะการฝึึกปฏิิบััติงานได้

14. แสัดงออกถึงควิามซี่�อสััตย์ต่อบัุคคลัอ่�นแลัะองค์กร

แนวที่างการประกอบัอาช่่พี

1. เจ้าของกิจการธุรกิจอาหาร
2. ผูู้้จัดการร้านค้าปลัีกประเภทัอาหาร 
3. ผูู้้จัดการธุรกิจแปรรูปอาหาร 
4. เจ้าหน้าทัี�ปฏิิบััติการในธุรกิจอาหาร
5. เจ้าหน้าทัี�การตลัาดแลัะการขายในธุรกิจอาหาร
6. เจ้าหน้าทัี�พีัฒนาผู้ลัิตภัณ์ฑิ์อาหาร
7. เจ้าหน้าทัี�ฝึ่ายประกันคุณ์ภาพีอาหาร
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ภูาคืการ้ศึึกษาที�
คื่าเล่าเร้ียนสำาห่ร้ับนักศึึกษา

ที�เข้าเร้ียนในภูาคืการ้ศึึกษาพีิเศึษ
คื่าเล่าเร้ียนสำาห่ร้ับนักศึึกษา

ที�เข้าเร้ียนในภูาคืปกติ

ครั�งทัี� 1 20,000 40,000

ครั�งทัี� 2 – 7 40,000 40,000

ครั�งทัี� 8 40,000 20,000

รายลืะเอ่ยดค่าเลื่าเร่ยน
1. อัตราค่าเล่ัาเรียนรวิมตลัอดหลัักสัูตร 300,000 บัาทั แลัะชำระค่าเล่ัาเรียนแบับัเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา 

ในอัตราทัี�สัถาบัันกำหนด ตามแผู้นการเรียนปกติ 8 ภาคการศึกษา ดังนี�

2. อัตราค่าเลั่าเรียนแบับัเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา ไม่รวิมค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี�
- ค่าหนังสั่อ เอกสัารประกอบัวิิชาเรียน
- ค่าชุดปฏิิบััติการ วิัตถุดิบัแลัะอุปกรณ์์อ่�นๆ ทัี�เกี�ยวิข้อง
- ค่ารายวิิชาปรับัพี่�นฐาน
- ค่าใช้จ่ายในการสัอบัขึ�นทัะเบัียนการประเมินสัมรรถนะบัุคคลัตามมาตรฐานอาชีพี
- ค่าธรรมเนียมอ่�นๆ แลัะค่าเบั็ดเตลั็ดนอกเหน่ออัตราค่าเลั่าเรียนแบับัเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา

ตวัอยา่งสถานประกอบัการที่่�นกัศึกึษาฝึกึปฏิบิัติั
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ปีการ้ศึึกษาที� 1

ปกีาร้ศึกึษาที� 2

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

10xxxxx หมวิดอัตลัักษณ์์ของพีีไอเอ็ม (PIM) 3 10xxxxx หมวิดอัตลัักษณ์์ของพีีไอเอ็ม (PIM) 3

10xxxxx หมวิดศาสัตร์แห่งชีวิิต 2 10xxxxx หมวิดศาสัตร์แห่งชีวิิต 3

1101111 การจัดการธุรกิจการค้าสัมัยใหม่
ในยุคดิจิทััลั                         

3 10xxxxx หมวิดศาสัตร์แห่งชีวิิต 2

1101112 การตลัาดดิจิทััลั 3 1101113 การบััญชีแลัะการเงินเพี่�อการ
จัดการธุรกิจ

3

2312108 การจัดการระบับัคุณ์ภาพีอาหารแลัะ
ควิามปลัอดภัยด้านอาหาร

3 2312110 การจัดการโภชนาการเพี่�อ
ธุรกิจอาหาร

3

2312109 การขายแลัะมาตรฐานการบัริการ
ในธุรกิจอาหาร

3 2312160 การเรียนรู้ภาคปฏิิบััติด้านการ
จัดการธุรกิจอาหาร 2

3

2312159 การเรียนรู้ภาคปฏิิบััติด้านการจัดการ
ธุรกิจอาหาร 1

3

รวัม 20 รวัม 17

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

10xxxxx หมวิดอัตลัักษณ์์ของพีีไอเอ็ม (PIM) 3 10xxxxx หมวิดอัตลัักษณ์์ของพีีไอเอ็ม (PIM) 3

10xxxxx หมวิดศาสัตร์แห่งชีวิิต 3 10xxxxx หมวิดศาสัตร์แห่งชีวิิต 3

10xxxxx หมวิดศาสัตร์แห่งชีวิิต 2 10xxxxx หมวิดศาสัตร์แห่งชีวิิต 3

1101214 การจัดการโลัจิสัติกสั์แลัะห่วิงโซี่อุปทัาน                                            3 1101216 เศรษฐศาสัตร์เพี่�อการจัดการธุรกิจ 3

1101215 การจัดการองค์การแลัะทัรัพียากร
มนุษย์ในยุคดิจิทััลั                  

3 2312212 กฎหมายแลัะข้อบัังคับัสัำหรับั
ธุรกิจอาหาร

3

2312211 การจัดการวิัตถุดิบัแลัะเทัคโนโลัยี
การแปรรูปอาหาร   

3 2312213 การจัดการห่วิงโซี่อุปทัานใน
ธุรกิจอาหาร

3

2312261 การเรียนรู้ภาคปฏิิบััติด้านการจัดการ
ธุรกิจอาหาร 3

3 2312262 การเรยีนรูภ้าคปฏิบิัตัดิา้นการจดัการ
ธุรกิจอาหาร 4

3

รวัม 20 รวัม 21

ขี�อมล้ืการเรย่นแลืะการฝึกึปฏิบิัตัิ
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ปีการ้ศึึกษาที� 3

ปีการ้ศึึกษาที� 4

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

xxxxxx วิิชาเลั่อก (1) 3 xxxxxx วิิชาเลั่อก (2) 3

2312314 การจัดการเพี่�อเป็นผูู้้ประกอบัการ
ธุรกิจอาหารในยุคดิจิทััลั     

3 xxxxxx วิิชาเลั่อก (3) 3

2312315 การจัดการต้นทัุนในธุรกิจอาหาร 3 xxxxxx วิิชาเลั่อกเสัรี (1) 3

2312363 การเรียนรู้ภาคปฏิิบััติด้านการจัดการ
ธุรกิจอาหาร  5

3 2312364 การเรยีนรูภ้าคปฏิบิัตัดิา้นการจดัการ
ธุรกิจอาหาร 6

3

รวัม 12 รวัม 12

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

xxxxxx วิิชาเลั่อก (4) 3 xxxxxx วิิชาเลั่อกเสัรี (2) 3

2312416 นวิัตกรรมการจัดการธุรกิจอาหาร 3 2312417 การวิิจัยธุรกิจอาหาร 3

2312465 การเรียนรู้ภาคปฏิิบััติด้านการจัดการ
ธุรกิจอาหาร 7           

3 2312466 การเรยีนรูภ้าคปฏิบิัตัดิา้นการจดัการ
ธุรกิจอาหาร 8       

3

รวัม 9 รวัม 9

สามารถศึึกษาข้อม้้ลุ่หลุ่ักส้้ติรเพีิ�มเติิมได้ที��
http://202.28.55.154/checo/UnivSummary2.aspx?id=25522501103649_2139_IP&b=0&u=25000&y=
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ช่ื�อปรญิญา

ภิาษาไทย  (ชี่ื�อเติ็ม)       :   บัริหารธุ่รกิจับััณ์ฑิิติ (การจััดการธุ่รกิจัอาหาร)
  (อักษรย�อ)     :   บัธุ.บั. (การจััดการธุ่รกิจัอาหาร)
ภิาษาอังกฤษ (ชี่ื�อเติ็ม)       :   Bachelor of Business Administration  

       (Food Business Management)
  (อักษรย�อ)     :   B.B.A. (Food Business Management)

หมายเหติ่:  ได้รับัอนุมัติหลัักสัูตรจากสัภาสัถาบััน ในการประชุมครั�งทัี� 1/2565 
 เม่�อวิันทัี� 25 เด่อน มกราคม พี.ศ. 2565

หลืักส้ตรบัริหารธุุรกิจับััณฑิิต

สาขาวิชีาการ้จัด้การ้ธุุร้กิจอาห่าร้ (ต่อเนื�อง)
Bachelor of Business Administration Program 

in Food Business Management (Continuing Program)

จัุดเด่นขีองสาขีาวิช่า / หลืักส้ตร
ผู้ลัิตบััณ์ฑิิตทีั�มีควิามรู้แลัะประสับัการณ์์ด้านการจัดการธุรกิจอาหารตลัอดห่วิงโซ่ีอาหาร 

แลัะมีองคค์วิามรูด้า้นการประกันคณุ์ภาพี ควิามปลัอดภยัอาหารแลัะนวิตักรรมอาหาร ซีึ�งบัณั์ฑิิต
สัามารถปฏิิบััติงานในสัาขาวิิชาได้อย่างมีประสัิทัธิภาพี จากการใช้ทัักษะการคิดวิิเคราะห์ ควิาม
คดิรเิริ�มสัร้างสัรรค์ รวิมถึงการใช้คอมพิีวิเตอร์แลัะเทัคโนโลัยีสัารสันเทัศในการศึกษาค้นคว้ิาดว้ิย
ตนเอง การนำเสันอ แลัะการสั่�อสัารอย่างมีคุณ์ธรรม จริยธรรม ธรรมมาภิบัาลั จรรยาบัรรณ์ทัาง
วิิชาการแลัะอาชีพี
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ผลืลืัพีธุ์การเร่ยนร้�ขีองหลืักส้ตร

หมวดวิช่าศึึกษาที่ั�วไป

1. บัูรณ์าการแลัะประยุกต์ใช้องค์ควิามรู้ในการเรียน การทัำงานแลัะการดำเนินชีวิิตได้1.

2. ใช้ภาษาในการสั่�อสัารทัั�งภาษาไทัยแลัะ/หร่อภาษาต่างประเทัศได้อย่างสัอดคลั้องเหมาะสัมกับัสัถานการณ์์

3. แสัดงออกถึงควิามมีวิินัย ขยัน อดทัน ซี่�อสััตย์ แลัะรับัผู้ิดชอบัต่อหน้าทัี�

4. รู้เทั่าทัันสั่�อ เลั่อกใช้แลัะประยุกต์ใช้เทัคโนโลัยีดิจิทััลัในการสัร้างสัรรค์ผู้ลังานได้อย่างเหมาะสัม

5. นำเสันอ จัดลัำดับัการเลั่าเร่�องได้อย่างเป็นระบับั วิิพีากษ์ โน้มน้าวิผูู้้อ่�น แลัะควิบัคุมสัถานการณ์์ได้

6. วิิเคราะห์ วิางแผู้น ตัดสัินใจอย่างมีวิิจารณ์ญาณ์ แลัะแก้ไขปัญหาอย่างสัร้างสัรรค์

7. ออกแบับันวิัตกรรม สัามารถผู้ลัักดันควิามคิดแลัะแรงบัันดาลัใจก่อให้เกิดผู้ลังาน แลัะนำไปสัู่ฐานคิดของการ
เป็นผูู้้ประกอบัการ   

8. ทัำงานร่วิมกับัผูู้้อ่�น มีมนุษยสััมพีันธ์ กลั้าเผู้ชิญปัญหา สัามารถทัำงานทัี�หลัากหลัาย แลัะปรับัตัวิให้
สัอดคลั้องกับัวิัฒนธรรมทัี�แตกต่างได้

9. ปฏิิบััติตนตามกฎระเบัียบัขององค์กร สัังคม ประเทัศชาติ มีจิตสัาธารณ์ะ แลัะยึดมั�นในจรรยาบัรรณ์วิิชาชีพี

10. สัร้างสัมดุลัให้ชีวิิตแลัะการทัำงาน บัริหารจัดการทัั�งด้านสัุขภาพี การเงิน เวิลัา แลัะบัุคคลัได้อย่าง 
เหมาะสัม

11. ใฝึ่รู้ ใฝึ่เรียน แสัวิงหาควิามรู้ด้วิยตนเอง
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หมวดวิช่าเฉพีาะ

1. อธิบัายควิามรู้ด้านการควิบัคุมควิามปลัอดภัย กฎหมายอาหารตามมาตรฐานอาหารระดับัชาติแลัะ
นานาชาติแลัะการจัดการธุรกิจตลัอดห่วิงโซี่อาหาร

2. สัรุปควิามรู้ด้านการจัดการธุรกิจตลัอดห่วิงโซี่อาหาร

3. สั่�อสัารภาษาไทัยแลัะภาษาต่างประเทัศได้อย่างถูกต้องตามบัริบัทัทัางวิิชาการแลัะการปฏิิบััติงาน

4. ปฏิิบััติการผู้ลัิตอาหารโดยใช้ควิามรู้ด้านโภชนาการแลัะการแปรรูปอาหารได้ถูกต้องตามมาตรฐานการผู้ลัิต
อาหาร

5. ประยกุต์เทัคโนโลัยสีัารสันเทัศในการนำเสันอข้อมลูัด้านธรุกจิอาหารได้ตรงตามควิามต้องการของผูู้้มส่ีัวินได้เสัยี

6. วิิเคราะห์ข้อมูลัเชิงตัวิเลัขเพี่�อการตัดสัินใจในด้านธุรกิจอาหารได้อย่างถูกต้องตามหลัักการทัางคณ์ิตศาสัตร์

7. อภิปรายแนวิคิดในการดำเนินงานเป็นเจ้าของธุรกิจอาหารในรูปแบับัออฟัไลัน์แลัะ/หร่อออนไลัน์อย่างมี
เหตุผู้ลัในเชิงการบัริหารธุรกิจ

8. สัร้างสัรรค์นวิัตกรรมในธุรกิจอาหารในรูปแบับัต่างๆทัี�สัอดคลั้องกับัการเปลัี�ยนแปลังของธุรกิจในปัจจุบััน

9. เช่�อมโยงควิามรู้ด้านการจัดการธุรกิจอาหารแลัะนำสัู่งานวิิจัยทัี�ตอบัสันองควิามต้องการของผูู้้ประกอบัการ

10. ปฏิิบััติตามหน้าทัี�ควิามรับัผู้ิดชอบัต่อตนเองแลัะสั่วินรวิม

11. ประพีฤติตามระเบัียบัวิินัยแลัะข้อบัังคับัต่าง ๆ ขององค์กรแลัะสัังคม

12. สันับัสันุนการทัำงานเป็นทัีมทัั�งการเป็นผูู้้นำแลัะผูู้้ตาม

13. แก้ไขข้อขัดแย้ง แลัะปัญหาทัี�เกิดจากการเรียนแลัะการฝึึกปฏิิบััติงานได้

14. แสัดงออกถึงควิามซี่�อสััตย์ต่อบัุคคลัอ่�นแลัะองค์กร

แนวที่างการประกอบัอาช่่พี

1. เจ้าของกิจการธุรกิจอาหาร
2. ผูู้้จัดการร้านค้าปลัีกประเภทัอาหาร 
3. ผูู้้จัดการธุรกิจแปรรูปอาหาร 
4. เจ้าหน้าทัี�ปฏิิบััติการในธุรกิจอาหาร
5. เจ้าหน้าทัี�การตลัาดแลัะการขายในธุรกิจอาหาร
6. เจ้าหน้าทัี�พีัฒนาผู้ลัิตภัณ์ฑิ์อาหาร
7. เจ้าหน้าทัี�ฝึ่ายประกันคุณ์ภาพีอาหาร
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ภูาคืการ้ศึึกษาที�
คื่าเล่าเร้ียนสำาห่ร้ับนักศึึกษา

ที�เข้าเร้ียนในภูาคืการ้ศึึกษาพีิเศึษ
คื่าเล่าเร้ียนสำาห่ร้ับนักศึึกษา

ที�เข้าเร้ียนในภูาคืปกติ

ครั�งทัี� 1 17,000 37,000

ครั�งทัี� 2 – 4 37,000 37,000

ครั�งทัี� 8 37,000 17,000

รายลืะเอ่ยดค่าเลื่าเร่ยน
1. อัตราค่าเล่ัาเรียนรวิมตลัอดหลัักสูัตร 165,000 บัาทั แลัะชำระค่าเล่ัาเรียนแบับัเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา 

ในอัตราทัี�สัถาบัันกำหนด ตามแผู้นการเรียนปกติ 5 ภาคการศึกษา ดังนี�

2. อัตราค่าเลั่าเรียนแบับัเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา ไม่รวิมค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี�
- ค่าหนังสั่อ เอกสัารประกอบัวิิชาเรียน
- ค่าชุดปฏิิบััติการ วิัตถุดิบัแลัะอุปกรณ์์อ่�นๆ ทัี�เกี�ยวิข้อง
- ค่ารายวิิชาปรับัพี่�นฐาน
- ค่าใช้จ่ายในการสัอบัขึ�นทัะเบัียนการประเมินสัมรรถนะบัุคคลัตามมาตรฐานอาชีพี
- ค่าธรรมเนียมอ่�นๆ แลัะค่าเบั็ดเตลั็ดนอกเหน่ออัตราค่าเลั่าเรียนแบับัเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา

ตวัอยา่งสถานประกอบัการที่่�นกัศึกึษาฝึกึปฏิบิัติั
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ปีการ้ศึึกษาที� 1

ปกีาร้ศึกึษาที� 2

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

10xxxxx หมวิดอัตลัักษณ์์ของพีีไอเอ็ม(PIM) 3 10xxxxx หมวิดศาสัตร์แห่งชีวิิต 2

10xxxxx หมวิดศาสัตร์แห่งชีวิิต 2 10xxxxx หมวิดศาสัตร์แห่งชีวิิต 3

1101111 การจัดการธุรกิจการค้าสัมัยใหม่
ในยุคดิจิทััลั                         

3 10xxxxx หมวิดอัตลัักษณ์์ของพีีไอเอ็ม(PIM) 3

1101112 การตลัาดดิจิทััลั 3 1101113 การบััญชีแลัะการเงินเพี่�อการ
จัดการธุรกิจ

3

2332106 การจัดการระบับัคุณ์ภาพีอาหารแลัะ
ควิามปลัอดภัยด้านอาหาร

3 1101214 การจัดการโลัจิสัติกสั์แลัะห่วิงโซี่
อุปทัาน                                               

3

2332155 การเรียนรู้ภาคปฏิิบััติ
ด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 1                  

3 2332107 การจัดการวิัตถุดิบัแลัะ
เทัคโนโลัยีการแปรรูปอาหาร  

3

2332156 การเรียนรู้ภาคปฏิิบััติ
ด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 2    

3

รวัม 17 รวัม 20

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

10xxxxx หมวิดศาสัตร์แห่งชีวิิต 3 2332210 การจัดการเพี่�อเป็นผูู้้ประกอบัการ
ธุรกิจอาหารในยุคดิจิทััลั     

3

1101215 การจัดการองค์การแลัะทัรัพียากร
มนุษย์ในยุคดิจิทััลั                    

3 2332211 การจัดการต้นทัุนในธุรกิจอาหาร 3

2332208 นวิัตกรรมการจัดการธุรกิจอาหาร 3 23332xx กลัุ่มวิิชาเลั่อก (1) 3

2332209 การวิิจัยธุรกิจอาหาร 3 23332xx กลัุ่มวิิชาเลั่อก (2) 3

1101216 เศรษฐศาสัตร์เพี่�อการจัดการธุรกิจ 3 xxxxxxx กลัุ่มวิิชาเลั่อกเสัรี  3

2332257 การเรียนรู้ภาคปฏิิบััติ
ด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 3                  

3 2332258 การเรียนรู้ภาคปฏิิบััติ
ด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 4    

3

รวัม 18 รวัม 18

ขี�อมล้ืการเรย่นแลืะการฝึกึปฏิบิัตัิ
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ส่่วนที่่� 4
ร้�รอบั “PIM-EEC”
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ร้�จััก.. PIM - EEC
สัถาบัันการจัดการปัญญาภิวิัฒน์ วิิทัยาเขตอีอีซีี หร่อ พีีไอเอ็ม อีอีซีี (PIM-EEC) ตั�งอยู่เลัขทัี� 1 หมู่ 7 ต.นาจอมเทัียน 

อ.สััตหีบั จ.ชลับัุรี 20250

สััตหีีบ

พััทยา

ที่่�มารููปภาพ : https://www.nongnoochpattaya.com/
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          รถประจัำาที่าง           รถตู้้�โดยส่ารประจัำาที่าง

สัาย 57 (หมอชิต – ระยอง)
สัาย 46 (เอกมัย – ระยอง)

สัายสััตหีบั – กทัม. 
(หมอชิต – สัายใต้ใหม่ – เอกมัย – ฟัิวิเจอร์พีาร์ครังสัิต)
สัาย 163 จ. (ชลับัุรี – สััตหีบั)
สัาย 303 (ชลับัุรี – ระยอง)

เดินที่างมา PIM-EEC

นักศึึกษาลงร้ถปร้ะจำาทาง ห่ร้ือร้ถต้้โด้ยสาร้ปร้ะจำาทาง 
ที�บร้ิเวณ์แยกห่นองจับเต่า ห่ร้ือ 7-ELEVEn สาขาห่นองจับเต่า และต่อมอเตอร้์ไซคื์ร้ับจ้าง
เพีื�อเข้ามายัง PIM-EEC 

ทัั�งนี�ปัจจุบัันอยู่ระหว่ิางการก่อสัร้างรถไฟัควิามเร็วิสูังซีึ�งเช่�อม 3 สันามบิัน ค่อ สันามบิัน
ดอนเม่อง – สันามบัินสัุวิรรณ์ภูมิ – สันามบัินอู่ตะเภา โดยมีแผู้นเปิดให้บัริการในปี พี.ศ.2568 
ทัั�งนี�สัถานีรถไฟัพีัทัยา จะเป็นสัถานีรถไฟัทัี�อยู่ใกลั้เคียงกับั PIM-EEC
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ช่่องที่างสื�อสารใน PIM-EEC
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อาคาร ห�องเร่ยน ห�องปฏิิบััติการ

ทำาคืวามร้้้จักอาคืาร้เร้ียน ห่้องเร้ียน ใน PIM-EEC 
CLICK >> 
https://www.youtube.com/watch?v=dQagjD2-2D0

ชั้ั�น 1

งานประชาสััมพีันธ์แลัะรับัสัมัครนักศึกษา 
ห้องงานทัะเบัียนแลัะประมวิลัผู้ลั บััญชีแลัะการเงิน
งานจัดซี่�อแลัะพีัสัดุ
ห้องพียาบัาลั
ห้องลัะหมาด
ห้องปฏิิบััติการกายวิิภาคศาสัตร์
ห้องปฏิิบััติการไฟัฟั้า-ฟัิสัิกสั์
ห้องปฏิิบััติการเคมี
ห้องปฏิิบััติการเบัเกอรี� อาหารแลัะเคร่�องด่�ม กาแฟั
ห้อง Food and Beverage Training Center
ห้องกิจกรรมนักศึกษา สัโมสัรนักศึกษาแลัะชมรม

อาคาร Sky Bright Center

ชั้ั�น 2 

ห้องเรียน
ห้องเรียนอัจฉีริยะ Smart Classroom
ห้องปฏิิบััติการคอมพีิวิเตอร์แลัะภาษา

ชั้ั�น 3  

สัำนักงานผูู้้บัริหารแลัะห้องพีักอาจารย์แลัะบัุคลัากร
คณ์ะพียาบัาลัศาสัตร์
ห้องปฏิิบััติการต่างๆ ของคณ์ะพียาบัาลัศาสัตร์ อาทัิ

· ห้องปฏิิบััติการพียาบัาลัหุ่นเสัม่อนจริง
· ห้องปฏิิบััติการพียาบัาลัชุมชน
· ห้องปฏิิบััติการพียาบัาลัสัุขภาพีจิตแลัะจิตเวิช
· ห้องปฏิิบััติการพียาบัาลัเด็ก
· ห้องปฏิิบััติการพียาบัาลัมารดาแลัะทัารก
· ห้องปฏิิบััติการพียาบัาลัพี่�นฐาน

ห้องประชุมแลัะสัำนักงาน
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อาคารแคนที่่น (Canteen Building) 

ชั้ั�น 1  
· พี่�นทัี�สัันทันาการ
· ร้านอาหาร โดยร้านค้าให้บัริการทัุกวิัน 
  ตั�งแต่เวิลัา 07.00 น. – 19.00 น.

ชั้ั�น 2 
· ห้องสัมุด (ชั�วิคราวิ)
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หอพัีกนกัศึกึษา
อาคาร A: อพีาร์ที่เม�นที่์สำาหรับับัุคลืากร
อาคาร B: หอพีักสำาหรับันักศึึกษาหญิง
อาคาร C: หอพีักสำาหรับันักศึึกษาช่าย
หมายเหตุ: อาคาร D แลืะ E อย้่ระหว่างการดำาเนินการ

Review ชีีวิตนักศึึกษาในห่อพีักและร้ั�ว PIM-EEC 
CLICK >> https://www.youtube.com/watch?v=oSbYGIRbLLc 

ห�องพีัก
น้องๆ จะมี Roommate หร่อเพี่�อนร่วิมห้องพีัก โดย

ในห้องหนึ�งจะมีนักศึกษาเข้าพีัก 2 คน ภายในห้องพีัก
ประกอบัด้วิย

• เตียงเดี�ยวิ จำนวิน 2 เตียง
• โต๊ะสัำหรับัอ่านหนังสั่อ จำนวิน 2 โต๊ะ
• ตู้เสั่�อผู้้าจำนวิน 2 ตู้
• ห้องน�ำ 1 ห้อง แลัะห้องสัุขา 1 ห้อง
• อ่างสัำหรับัลั้างม่อ ลั้างหน้า
• ชั�นวิางรองเทั้า
• ระเบัียงสัำหรับัตากผู้้า
• ระบับัปรับัอากาศ
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ต้�บัรกิารสนิค�า 7-11 แลืะมวลืช่น หน�าหอพีกั

หิวิเม่�อไหร่ก็แวิะมา ทัี�หน้าหอพีักจะมีสัินค้าต่างๆ บัริการน้องๆ 
ผู้่านตู้บัริการสัินค้า 7-11 แลัะตู้บัริการสัินค้าของมวิลัชน

ห�อง Co-Working Space

จะนั�งพีักผู้่อน ทัานอาหาร แลัะพีูดคุยกับัเพี่�อนร่วิมหอพีักต้องทัี�
นี�เลัย แถมยังมีเคร่�องทัำน�ำร้อน น�ำเย็น ตู้เย็น ไมโครเวิฟั แลัะจุด
สัำหรับัลั้างจานชามบัริการน้องๆ ในหอพีักอีกด้วิย 

น้องๆ สัามารถมานั�งพีกัผู่้อนทัี�ห้อง Co-Working Space ได้ทัี�ชั�น 
1 แลัะ ชั�น 3 ของอาคารหอพีัก

ห�องซัักอบั

หากต้องการ ซีักแลัะอบัแห้งเสั่�อผู้้า น้องๆ นักศึกษาสัามารถมา
ใช้บัริการได้ทัี�ห้องซีักอบั บัริเวิณ์ชั�น 1 อาคารหอพีัก (มีค่าบัริการ)

ห�องร่ดผ�า

ทัี�บัริเวิณ์ชั�น 2 แลัะชั�น 4 ของอาคารหอพีัก มีให้บัริการอุปกรณ์์
แก่นักศึกษาสัำหรับัรีดผู้้า (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สิ�งอำานวยความสะดวกในหอพีัก

บัริการ WIFI ฟร่ ตลือด 24 ช่ั�วโมง

แลัะเพี่�อควิามปลัอดภยัของนกัศกึษา PIM-EEC มรีะบับักลัอ้งวิงจรปดิ (CCTV) รอบัอาคาร แลัะภายในพี่�นทัี� แลัะ
ยังมีเจ้าหน้าทัี�รักษาควิามปลัอดภัย แลัะช่างประจำอาคารทัี�คอยดูแลัตลัอด 24 ชั�วิโมง
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การจัองหอพีักแลืะกฎระเบั่ยบัหอพีักนักศึึกษา
สัำหรับันักศึกษาใหม่ทัี�ต้องการเข้าพีักหอพีักนักศึกษา PIM-EEC สัามารถดำเนินการได้โดยผู้่าน ระบับัการจัอง

หอพีักนักศึึกษา วัิทยาเขติ EEC โดยนักศึกษาสัามารถเข้าสัู่ระบับัดังกลั่าวิผู้่านทัาง PIM-EEC Family Line Official 
หร่อ https://www.pim.ac.th/faculty/bachelor/pimeec แลัะต้องปฏิิบััติตามกฎระเบัียบัหอพีักอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี� PIM-EEC ยังให้ควิามสัำคัญในการใช้ชีวิิตของนักศึกษาในรั�วิมหาวิิทัยาลััย จึงจัดให้มี PIM-EEC 
Campus Bike Sharing เพ่ี�อเป็นการแบ่ังปันจักรยานกันภายใน PIM-EEC สัำหรับัให้บัริการเช่าจักรยานเพ่ี�อใช้ภายใน 
PIM-EEC แลัะรอบัรั�วิ PIM-EEC เพี่�อให้นักศึกษาออกกำลัังกายแลัะเดินทัางในระยะทัางใกลั้ๆ โดยทัำรายการย่มผู้่าน 
PIM-EEC Family Line Official 
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สวนนงนุช่
สัวินนงนุช สัถานทัี�เทัี�ยวิระดับัโลักสัุดอลัังการ มีสัวินสัวิย หุบัเขาไดโนเสัารน์านา

ชนิด คิดวิ่ายกจูราสัสัิคพีาร์คมาเลัยทัีเดียวิ นอกจากนั�นแลั้วิสัวินแต่ลัะทัี�นั�นยังจัดให้
เหมาะแก่การมาถ่ายรูปชิค ๆ เก๋ ๆ ลังบันโซีเชียลัอวิดเพี่�อนได้แบับัสัุดปัง 

สิท ธิุพีิ เศึษสำหรับันักศึึกษา P IM-EEC เพีียงแสดงบััติร นักศึึกษา  
(บัตัิรอเิลุ่ก็ทรอนกิส)์ กส็ามารถเขา้ชี่มแลุ่ะพีกัผ�อนที�สวันนงนช่ี่ฟ์ร ีไม�เสยีค�าใชี่จ้ั�าย

วิหารเซั่ยน
สัถานทัี�ทั่องเทัี�ยวิจัดแสัดงโบัราณ์สัถานแลัะโบัราณ์วิัตถุทัี�มีอายุกวิ่าพีันปีถึงสัอง

พีันปีของประเทัศจีนแลัะไทัย ได้แก่ รูปหลั่อสัำริดเทัพีเจ้าจีน จักรพีรรดิจีน ทัหารจีน 
แลัะพีระพีุทัธรูปไทัย แลัะทัี�เป็นไฮไลัทั์ ค่อ ตุ๊กตาจีนทัี�อยู่ในสัุสัานจิ�นซีีฮ่องเต้ 

สิท ธิุพีิ เศึษสำหรับันักศึึกษา P IM-EEC เพีียงแสดงบััติร นักศึึกษา  
(บัตัิรอเิลุ่ก็ทรอนกิส)์ กส็ามารถเขา้ชี่มแลุ่ะพีกัผ�อนที�วัหิารเซียีนฟ์ร ีไม�เสยีค�าใชี่จ้ั�าย

ตลืาดนำ�า 4 ภิาค 
สัถานทัี�ทัอ่งเทัี�ยวิเชงิอนรุกัษว์ิฒันธรรมแลัะเปน็ศนูยร์วิมของกจิกรรมควิามหลัาก

หลัายเกี�ยวิกับัการอนุรกัษศิ์ลัปวัิฒนธรรม ตลัาดน�ำ ให้นอ้งๆ เพีลัดิเพีลิันกบััสิันค้าแลัะ
อาหารจากหลัากหลัายภมูภิาคของประเทัศไทัยทัี�ขนขึ�นเรอ่มาใหเ้ราไดล้ัองชมิหรอ่ลัง
ไปรับัประทัานบันเร่อ

เขีาช่่จัรรย์ 
เขาชจีรรย ์สัถานทัี�ทัอ่งเทัี�ยวิทัี�มชี่�อเสัยีงอกีแหง่หนึ�ง ซีึ�งมพีีระพีทุัธรปูแกะสัลักับัน

หน้าผู้าหินในลัักษณ์ะพีระพุีทัธฉีายทัี�ใหญ่ทัี�สัุดในโลัก เพ่ี�อเป็นพีระพีุทัธรูปประจำ
รัชกาลัทัี� 9 เกลั้าถวิายเป็นพีระราชกุศลัเน่�องในวิโรกาสัทัรงครองสัิริราชสัมบััติปีทัี� 50 
ของพีระบัาทัสัมเดจ็พีระปรมนิทัร มหาภมูพิีลัอดลุัยเดช เปน็พีระพีทุัธรปูแบับัประทัับั
นั�งปางมารวิิชัยเลีัยนแบับัพีระพีุทัธนวิราชบัพีิตรศิลัปะสุัโขทััยผู้สัมลั้านนา ควิามสัูง 
109 เมตร

สวนนำ�ารามายณะ
สัวินน�ำขนาดใหญ่กับัธีมการตกแต่งแบับัหิมพีานต์ ตั�งอยู่ท่ัามกลัางภูเขาแลัะมี

บัรรยากาศปลัอดโปร่งโลั่งสับัาย พีร้อมเคร่�องเลั่นมากมาย

เที่่�ยวรอบับั�าน..PIM-EEC รอบัๆ PIM-EEC จะมีสัถานทัี�
ทั่องเทัี�ยวิมากมาย เพี่�อให้นักศึกษา
พีักผู้่อนแลัะทั่องเทัี�ยวิในวิันหยุด 
หร่อตลัอดเวิลัาทัี�ศึกษาทัี�วิิทัยาเขต 
อีอีซีี อาทัิ

ที่่�มารููปภาพ : https://www.nongnoochpattaya.com/

ที่่�มารููปภาพ : https://travel.trueid.net/detail/xY8QQxjQgp6y
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ไร่องุ่นซัิลืเวอร์เลืค
สัถานทัี�ทั่องเทัี�ยวิทัี�โด่งดังของเม่องพีัทัยา ด้วิยสัถาปัตยกรรมทัี�สัวิยงาม โดดเด่น 

ทั่ามกลัางวิิวิภูเขาแลัะทัะเลัสัาบัอันกวิ้างใหญ่ เหมาะกับัวิัยรุ่นสัายรักธรรมชาติ

ช่ายหาดบั�านอำาเภิอ 
ชายหาดในชุมชนบ้ัานอำเภอ อยู่ไม่ไกลัจาก PIM-EEC ของเรา เหมาะสัำหรับั

น้องๆ ทัี�จะมาเดินเลั่น ปูเสั่�อปิคนิคกันยามเย็น นั�งชมพีระอาทัิตย์ตกดินกับัเพี่�อน ๆ 
ได้อย่างสับัายใจ

ช่ายหาดบัางเสร่ 
อกีหนึ�งชายหาดทัี�ไมไ่กลัจาก PIM-EEC จดุเดน่ของชายหาดนี� คอ่ คนไมเ่ยอะมาก 

แลัะมมีมุสับัายใหผู้้กูเปลันอนเลัน่หรอ่จะนั�งรบััประทัานอาหารรมิหาดกไ็ดบ้ัรรยากาศ
ไปอีกแบับั

เกาะลื�าน
เกาะทัี�นักทั่องเทัี�ยวิทัั�วิทัุกสัารทิัศต่างพีากันมาใช้เวิลัาพีักผู้่อนในวิันหยุด เพีราะ

นอกจากน�ำทัะเลัทัี�สัวิยใสั ชายหาดทัี�ขาวิสัะอาด อาหารทัะเลัสัดใหม่ แลัะทีั�พีักให้
เลั่อกหลัากหลัายราคาไม่แพีง สัุดปัง! แลัะอยู่ไม่ห่างจาก PIM-EEC

วัดญาณสังวราราม 
พีระอารามหลัวิงชั�นเอกสัร้างขึ�นใน พี.ศ.2519 นอกจากนั�นยังมีศาลัานานาชาติ 

หร่อ ศาลัามังกรเลั่นน�ำไวิ้สัำหรับันั�งพีักผู้่อนหย่อนใจริมน�ำแบับัชิลั ๆ ได้ด้วิย

ที่่�มารููปภาพ : https://travel.trueid.net/detail/p6REl1vK3897

ที่่�มารููปภาพ : https://www.facebook.com/silverlakethai/photos

ที่่�มารููปภาพ : https://travel.trueid.net/detail/EvZ8XxNw3o5l

ที่่�มารููปภาพ : https://travel.trueid.net/detail/nz9BElnGXmle

ที่่�มารููปภาพ : https://travel.trueid.net/detail/anLXewPw4KRn
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PIM (พีีไอเอ็ม) มีการจัดการเรียนการสัอนผู้่านการเรียนรู้จากประสับัการณ์์จริง (Work-based Education) ทัี�
มุง่เนน้การปฏิบิัตัเิพี่�อใหน้กัศกึษาไดร้บััควิามรูแ้ลัะทักัษะ (Knowledge & Skill) จากการเรยีนรูใ้นชั�นเรยีน แลัะสัถาน
ประกอบัการ ดังนั�นหนึ�งภาคการศึกษาจะแบั่งการเรียนการสัอนออกเป็น 2 ช่วิง (ช่วิงลัะ 3 เด่อน) โดยมีการเรียนใน
ชั�นเรียนแลัะการฝึึกปฏิิบััติในสัถานประกอบัการต่างๆ แตกต่างกันตามแผู้นการเรียนของแต่ลัะหลัักสัูตร

ปฏิิที่ินการศึึกษาสำาหรับันักศึึกษาคณะบัริหารธุุรกิจั 
คณะวิศึวกรรมศึาสตร์แลืะเที่คโนโลืย่ แลืะคณะการจััดการธุุรกิจัอาหาร

หมายเหติ่ : 

*   หากพี้นกำหนด มีค่าปรับัตามประกาศสัถาบัันฯ
**  นักศึกษาปี 1 (รุ่น 6501) คณ์ะบัริหารธุรกิจ หลัักสัูตรการจัดการธุรกิจการค้าสัมัยใหม่ แลัะหลัักสัูตรการจัดการ
     ธุรกิจการค้าสัมัยใหม่ (ระบับัการศึกษาทัางไกลัทัางอินเทัอร์เน็ต) กลัุ่มทัวิิภาคี

ข้อมูลัปฏิิทัินการศึกษา : https://aa.pim.ac.th/wp/calendar-undergraduate-th

กิจักรรม
ภาคการศึึกษาพิเศึษ ภาคการศึึกษาที่่� 1 ภาคการศึึกษาที่่� 2

0.1 0.2 1.1 1.2 2.1 2.2
ปัฐมนิเทศึ/ปัระชี่่มผ้้ปักครอง/

พีบัอาจัารย์ที�ปัรึกษา/

ลุ่งทะเบัียนอัติโนมัติิ

ติามปัระกาศึ

สถาบััน ***

ติามปัระกาศึ

สถาบััน ***

ติามปัระกาศึ

สถาบััน ***
- - -

วัันส่ดท้าย ของการชี่ำระเงิน

ค�าเลุ่�าเรียนค้างชี่ำระเทอมปััจัจับ่ันั
8 ส.ค. 65 6 ก.พี. 65

พีบัอาจัารย์ที�ปัรึกษา/

ลุ่งทะเบัียนเรียน Online*
1 – 9 ส.ค. 65 30 ม.ค. - 7 ก.พี. 65

ชี่ำระเงินค�าเลุ่�าเรียน* 1 ส.ค. – 10 ก.ย. 65 30 ม.ค. – 10 ก.พี. 66

ระยะเวัลุ่าฝึึกปัฏิิบััติิงาน
16 มี.ค. - 

31 พี.ค. 65
1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 65 1 ก.ย. – 30 พี.ย. 65 1 ธุ.ค. 65 – 28 ก.พี. 66 1 มี.ค. – 31 พี.ค. 66 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 66

ระยะเวัลุ่าเรียน - 6 มิ.ย. – 14 ส.ค. 65 5 ก.ย. – 13 พี.ย. 65 5 ธุ.ค. 65 – 12 ก.พี. 66 7 มี.ค. – 14 พี.ค. 66 5 มิ.ย. – 13 ส.ค. 66

ระยะเวัลุ่าลุ่าพีัก/

รักษาสภิาพีการเปั็นนักศึึกษา
5 ก.ย. – 
5 ติ.ค. 65

5 ธุ.ค. 65 – 
5 ม.ค. 66

7 มี.ค. – 
7 เม.ย. 66

5 มิ.ย. – 
5 ก.ค. 66

ลุ่งทะเบัียนลุ่�าชี่้า Online 

นศึ.ท่กชี่ั�นปัี แลุ่ะชี่ำระเงิน*
29 ส.ค. – 5 ก.ย. 65 27 ก.พี. – 6 มี.ค. 66

เพีิ�ม/ถอนรายวัิชี่า (ไม�ติิด W) 

แลุ่ะชี่ำระเงินกรณ์ีเพีิ�มรายวัิชี่า*
16 – 20 
มี.ค. 65

7 – 19 มิ.ย. 65 6 – 18 ก.ย. 65 6 – 18 ธุ.ค. 65 7 – 19 มี.ค. 66 6 – 18 มิ.ย. 66

ถอนรายวัิชี่า (ติิด W)
21 มี.ค. - 
6 พี.ค. 65

20 มิ.ย. – 
5 ส.ค. 65

19 ก.ย. – 
28 ติ.ค. 65

19 ธุ.ค. 65 – 
27 ม.ค. 66

20 มี.ค. – 
28 เม.ย. 66

19 มิ.ย. – 
28 ก.ค. 66

สอบัปัลุ่ายภิาค - 17 – 24 ส.ค. 65 16 – 23 พี.ย. 65 15 – 22 ก.พี. 66 17 – 24 พี.ค. 66 16 – 23 ส.ค. 66

ปัระกาศึผลุ่การเรียน/

ผลุ่การฝึึกปัฏิิบััติิงาน Online
9 มิ.ย. 65 8 ก.ย. 65 8 ธุ.ค. 65 9 มี.ค. 66 8 มิ.ย. 66 7 ก.ย. 66

วัันส่ดท้าย การแก้ไขเกรด “I” 11 ก.ค. 65 10 ติ.ค. 65 9 ม.ค. 66 10 เม.ย. 66 10 ก.ค. 66 9 ติ.ค. 66

วัันเปัิดภิาคการศึึกษา 

ปัีการศึึกษา 2565
16 มี.ค. 66 1 มิ.ย. 66 1 ก.ย. 66 1 ธุ.ค. 66 1 มี.ค. 67 1 มิ.ย. 67

ปฏิิที่ินการศึึกษา 2565 แลืะร้ปแบับัการเร่ยน

4-12



หมายเหติ่:

* หากพี้นกำหนด มีค่าปรับัตามประกาศสัถาบััน

ข้อมูลัปฏิิทัินการศึกษา: https://aa.pim.ac.th/wp/calendar-undergraduate-th

ปฏิทิี่นิการศึกึษาสำาหรบัันกัศึกึษาคณะพียาบัาลืศึาสตร์

กิจักรรม ภาคการศึึกษาที่่� 1 ภาคการศึกึษาที่่� 2
ภาคฤด้ร�อน 

(หลักส่้ตู้ร 2.5 ปี)

ปัฐมนิเทศึ/ ปัระชี่่มผ้้ปักครอง/ พีบัอาจัารย์ที�ปัรึกษา/

ลุ่งทะเบัยีนอตัิโนมตัิิ

ตามประกาศ

สัถาบััน
- -

วัันส่ดท้าย ของการชี่ำระเงินค�าเลุ่�าเรียนค้างชี่ำระเทอมปััจัจั่บััน - 3 ต.ค. 65 -

พีบัอาจัารย์ที�ปัรึกษา/ ลุ่งทะเบัียนเรียน Online* 

แลุ่ะชี่ำระเงินค�าเลุ่�าเรียน*
- 26 ก.ย. – 4 ต.ค. 65 6 – 14 ก.พี. 66

ระยะเวัลุ่าเปัิดภิาคการศึึกษา 30 พี.ค. – 18 ก.ย. 65 24 ต.ค. 65 – 12 ก.พี. 66 6 มี.ค. – 30 เม.ย. 66

ระยะเวัลุ่าลุ่าพีัก/ รักษาสภิาพีการเปั็นนักศึึกษา - 24 ต.ค. – 24 พี.ย. 65 6 มี.ค. – 6 เม.ย. 66

ลุ่งทะเบัียนลุ่�าชี่้า Online นศึ.ท่กชี่ั�นปัี แลุ่ะชี่ำระเงิน* - 24 – 31 ต.ค. 65 6 – 13 มี.ค. 66

เพีิ�ม/ถอนรายวัิชี่า (ไม�ติิด W) แลุ่ะชี่ำระเงินกรณ์ีเพีิ�มรายวัิชี่า* 7 – 19 มิ.ย. 65 1 – 13 พี.ย. 65 14 – 26 มี.ค. 66

ถอนรายวัิชี่า (ติิด W) 20 ม.ิย. – 26 สั.ค. 65 14 พี.ย. – 20 ม.ค. 66 27 มี.ค. – 7 เม.ย. 66

สอบัปัลุ่ายภิาค 12 – 16 ก.ย. 65 6 – 10 ก.พี. 66 24 – 28 เม.ย. 66

กิจักรรมเสริมทักษะ (หลุ่ักส้ติร 2.5 ปัี) 19 ก.ย. – 18 ต.ค. 65 - -

กิจักรรมเสริมทักษะ (หลุ่ักส้ติร 4 ปัี) -

กลัุ่มทัี� 1 :

13 ก.พี. – 15 มี.ค. 66

กลัุ่มทัี� 2 :

16 มี.ค. – 15 เม.ย. 66

-

ปัระกาศึผลุ่การเรียน/ ผลุ่การฝึึกปัฏิิบััติิงาน Online 6 ต.ค. 65 2 มี.ค. 66 18 พี.ค. 66

วัันส่ดท้าย การแก้ไขเกรด “I” 7 พี.ย. 65 3 เม.ย. 66 19 มิ.ย. 66

วัันเปัิดภิาคการศึึกษาปัีการศึึกษา 2565 29 พี.ค. 66 23 ต.ค. 66 4 มี.ค. 67
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เที่คโนโลืยแ่ลืะระบับัสนบััสนนุนกัศึกึษา

• Single Sign-On
นักศึกษาสัามารถใช้คอมพิีวิเตอร์ทีั�จุดบัริการต่างๆ ภายใน

สัถาบันั แลัะระบับับัรกิารสัารสันเทัศสัำหรบัันักศึกษา เชน่ เวิบ็ัไซีต์
บัรกิารการศกึษา (http://reg.pim.ac.th) ระบับัการเรยีนการสัอน
ออนไลัน์ PIM Application แลัะระบับัอ่�นๆ โดยใชี่้ Username 
แลุ่ะ Password เดยีวัในทก่ระบับั (Single Sign-On) ทัี�สัถาบันั
ให้บัริการ
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• PIM Application
แอปพีลิัเคชันทัี�อำนวิยควิามสัะดวิกแลัะเปน็ประโยชน์ในเร่�องตา่งๆ แกน่กัศกึษาของสัถาบันั ดงันั�นนกัศกึษาทุักคน

ควิรติดตั�ง PIM Application ใน Smart Devices ของตนเอง

ตัวอย่างฟัังก์ชีั�นของ PIM Application เพีื�ออำานวยคืวามสะด้วกแก่นักศึึกษา 

1. ด้ติารางเรียน ห้องเรียน ห้องสอบั ผลุ่การเรียน >> ผ�านเมน้ Academic

2. ยืนยันการเข้าเรียน >> ผ�านเมน้ Check Room Tracking

3. แสดงบััติรนักศึึกษา >> ผ�านเมน้บััติรนักศึึกษาอิเลุ่็กทรอนิกส์

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

5. ติรวัจัสอบัปัฏิิทินการศึึกษาแลุ่ะกิจักรรมติ�างๆ >> ผ�านปัฏิิทินกิจักรรม 

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

7. เข้าลุ่ิงค์ URL ที�สำคัญ เชี่�น e-Learning, REG (ระบับับัริการการศึึกษา),
   แบับัคำร้องออนไลุ่น์, บัริการยืม - คืนหนังสือห้องสม่ด เปั็นติ้น
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หมายเหตุ : 
กรณ์เีปลัี�ยน Smart Devices แลัะตอ้งการลัง PIM Application ใน Smart Devices ใหม ่กรณุ์า
ติดต่อสัำนักเทัคโนโลัยีสัารสันเทัศ ชั�น 12 อาคาร CP ALL Academy หร่อ Facebook:  
สัำนักเทัคโนโลัยีสัารสันเทัศ สัถาบัันการจัดการปัญญาภิวิัฒน์
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• PIM Line Official หรือ PIM CONNECT
PIM CONNECT เป็น Line Official ของสัถาบััน เพี่�ออำนวิยควิามสัะดวิกในการติดต่อ สัอบัถาม ปรึกษา แลัะ

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

บัตัรนกัศึกึษา

1. ใช่�แสดงตนเมื�อติดต่อกับัสถาบััน หรือหน่วยงานต่างๆ

2. ใช่�แสดงตนในการเขี�าสอบั

3. ขีอใช่�บัริการห�องสมุด เช่่น ยืม - คืน หนังสือแลืะที่รัพียากรในห�อง 
    สมุด PIM แลืะ PIM-EEC

4. ใช่�สำาหรับัการเขี�า - ออก อาคารหอพีักนักศึึกษา

5. ใช่�แสดงตน เพีื�อเขี�าช่มสวนนงนุช่แลืะวิหารเซั่ยน ฟร่ไม่ม่ค่าใช่�จั่าย

6. ใช่�เป็นหลืักฐาน (ตัวจัริงหรือสำาเนาบััตรนักศึึกษา) ในการขีอรับั
    บัริการอื�นๆ หรือเบัิกค่าใช่�จั่ายขีองสถาบััน

ทัั�งนี�หากนกัศกึษามปีญัหาในการแสัดงผู้ลับัตัรนกัศกึษาอเิลัก็ทัรอนกิสัผ์ู้า่น PIM Application แลุ่ะ/
หรือ PIM CONNECT (PIM LINE Official)  กรุณ์าติดต่อสัำนักเทัคโนโลัยีสัารสันเทัศ ชั�น 3 อาคาร 
Sky Bright Center หร่อติดต่อผู้่านทัาง Facebook: สัำนักเทัคโนโลัยีสัารสันเทัศ สัถาบัันการจัดการ
ปัญญาภิวิัฒน์

อย่างไรก็ตามหากนักศึกษาต้องการใช้งานบััตรนักศึกษาในรูปแบับัการ์ดแข็ง สัามารถทัำได้โดย
ติดต่อสัำนักสั่งเสัริมวิิชาการแลัะไม่เสัียค่าธรรมเนียมในการทัำครั�งแรก

บัตร้นักศึึกษาอิเล็กทร้อนิกส์      0 2855 0269 

บัตร้นักศึึกษาแบบการ้์ด้แข็ง      0 2855 1913
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การแต่งกาย

• เครื�องแบับัที่ั�วไป
การสัวิมใส่ัเคร่�องแบับันักศึกษาเป็นการ

แสัดงถึงควิามภูมิใจต่อการเป็นนักศึกษา
สัถาบันั แลัะเพี่�อควิามเปน็ระเบัยีบัเรยีบัรอ้ยใน
การมาเรียน มาสัอบั หร่อติดต่อกับัหน่วิยงาน
ต่างๆ ภายในสัถาบััน นักศึกษาควิรแต่งกาย
ดว้ิยชดุนกัศกึษาทักุครั�งทัี�เขา้มาในสัถาบันั แลัะ 
“ติ้องแติ�งกายด้วัยชี่่ดส้ท PIM ในวัันที�มีการ
สอบัหรือมีงานพีิธุี”

• เครื�องแบับัเฉพีาะขีองคณะ / สาขีาวิช่า
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มาเร่ยนที่่� PIM

ช่ื�อวิช่า กลืุ่มที่่�เร่ยน 
ห�องแลืะเวลืาที่่�เร่ยน

• ด้ตารางเร่ยน
นกัศกึษาสัามารถดูตารางเรียนได้ด้วิยตนเอง ผู่้าน PIM Application แลุ่ะ/หรอื PIM CONNECT (PIM LINE Official)  

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

1. Login เข้าสัู่ระบับั
2. คลัิกปุ่ม “ตารางเรียน/สัอบั” ทัี�เมนูด้านซี้าย
3. คลัิกเลั่อกข้อมูลัทัี�ต้องการสั่บัค้น เช่น ปีการศึกษาแลัะภาคการศึกษาทัี�ต้องการดูตารางเรียน

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

กร้ณ์ีมีข้อสงสัยเกี�ยวกับ “ตาร้างเร้ียน” 
กรุ้ณ์าติด้ต่อสำานักส่งเสร้ิมวิชีาการ้ 

งานตาร้างเร้ียน 0 2855 1913
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• ตารางหน�าห�องเร่ยน
ทัุกหน้าห้องเรียน จะมี QR Code ให้ Scan เพี่�อดูตารางการใช้

งานของห้องนั�นๆ ในแต่ลัะช่วิงเวิลัา เพ่ี�อตรวิจสัอบัแลัะป้องกันการ
เข้าใช้งานหร่อเข้าเรียนผู้ิดห้องในแต่ลัะคาบัการเรียน

ช่ื�อวิช่า (กลืุ่มเร่ยน) 
แลืะช่ื�ออาจัารย์ผ้�สอน
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ศึึกษาวิิธีีการยืนยันการเข้้าเรียนผ่่าน PIM Application 
ได้้ที่่� >>https://www.youtube.com/watch?v=8Lo-ufOurxU

4-25



4-26



4-27



เตู้รย่มตู้วัอย่างไร...
เมื�อไปฝึึกปฏิิบัติ
ตวัอย่างสถานประกอบัการที่่�นกัศึกึษาไปฝึกึปฏิบิัตัิ

ขี�อควรปฏิบิัตัใินการไปฝึกึปฏิบิัตัิ

1.   เขี�ารับัการฝึึกปฏิิบััติงานตรงตามวัน เวลืา ที่่�บัริษัที่กำาหนด
2.   ปฏิิบััติตามกฎระเบั่ยบัขีองบัริษัที่อย่างเคร่งครัด
3.   เคารพี เช่ื�อฟัง แลืะปฏิิบััติตามคำาแนะนำาขีองคร้ฝึึกปฏิิบััติงาน
4.   ตรงต่อเวลืา ขียันหมั�นเพี่ยร อดที่น แลืะเอาใจัใส่ต่องาน
5.   ปฏิิบััติหน�าที่่�ที่่�ได�รับัมอบัหมายด�วยความรอบัคอบั แลืะปฏิิบััติตามกฎแห่งความปลือดภิัยขีองบัริษัที่
6.   ซัื�อสัตย์ สุจัริต ม่นำ�าใจั เส่ยสลืะเอื�อเฟ้�อต่อผ้�อื�น
7.   แต่งกายสุภิาพี วางตัวอย่างเหมาะสม
8.   ไม่เปิดเผยขี�อม้ลืใดๆ อันเป็นกิจัการขีองบัริษัที่ โดยไม่ได�รับัอนุญาต
9.   แสดงความขีอบัคุณต่อคร้ผ้�ฝึึกปฏิิบััติงานเมื�อสิ�นสุดการฝึึกงาน

การเรียนการสัอนในระบับั Work-based 
Education นอกจากนักศกึษาจะได้เรยีนรูจ้าก
ในห้องเรียนแล้ัวิ นักศึกษายังได้ฝึึกปฏิิบััติงาน
ในสัถานประกอบัการจริงเพี่�อพีัฒนาทัักษะใน
การทัำงาน โดยการฝึึกปฏิิบััติงานในสัถาน
ประกอบัการต่างๆ ถอ่เป็นรายวิชิาทัี�สัำคัญของ
หลัักสัูตร
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แหลื่งเร่ยนร้�นอกห�องเร่ยน
• ห�องสมุด PIM-EEC
   แลืะแหลื่งเร่ยนร้�ออนไลืน์

ห้องสม่ด PIM-EEC หรือ PIM Creative Learning Space อยู่ทัี�ชั�น 2 อาคาร 
แคนทีัน เป็นพี่�นทัี�แหง่การเรียนรู้ ทัี�ใหบ้ัรกิารหนังสัอ่แลัะแหล่ังทัรัพียากรสัารสันเทัศ
ทัี�ทัันสัมัยแลัะหลัากหลัาย เช่น หนังสั่อ วิารสัาร e-Book e-Journal e-Research 
e-Project ฐานข้อมูลัออนไลัน์ รวิมถึง Knowledge Bank แหล่ังเรียนรู้ออนไลัน์
ต่างๆ เพ่ี�อเอ่�อประโยชน์ในการค้นคว้ิาข้อมูลัหร่อหาควิามรู้เพีิ�มเติมตามควิามสันใจ
ของนักศึกษา โดยให้บัริการทัั�งแบับัเคาน์เตอร์แลัะแบับัออนไลัน์ แลัะหากนักศึกษา
ต้องการย่มหนังสั่อทัี�ห้องสัมุด PIM แจ้งวิัฒนะ ก็สัามารถย่มได้เช่นกัน โดยจะได้รับั
หนังสั่อในวิันทัำการถัดไป

เวลืาในการให�บัริการ
ขีองห�องสมุด PIM-EEC
    เปิดที่ำาการทีุ่กวัน (หยุดวันนักขีัตฤกษ์) 
    ตั�งแต่เวลืา 09.00 – 18.00 น.

e-Books ฉบัับัภาษาอัังกฤษที่่�ม่เนื้้�อัหา
ที่างด้้านื้บัรูิหารูธุุรูกิจ การูจัด้การู 
เที่คโนื้โลยี่ สัังคม วััฒนื้ธุรูรูม และภาษา

สัมัครูและเข้้าใช้้บัรูิการูได้้ที่่� 
https://ebookcentral.proquest.
com/lib/pimth

e-Books ฉบัับัภาษาไที่ยีที่่�ม่เนื้้�อัหาที่าง 
ด้้านื้การูจัด้การู เที่คโนื้โลยี่ จิตวัิที่ยีา การู
พัฒนื้าตนื้เอัง การูที่่อังเที่่�ยีวั และอัาหารู

สัมัครูและเข้า้ใช้้บัรูกิารูผ่่านื้ Application

e-Books และบัที่ควัามที่างด้้านื้การูเงนิื้
และการูลงทีุ่นื้

เข้้าใช้้บัรูิการูได้้ที่่�
https://elibrary.maruey.com/login

สอบถามข้อม้ลเพีิ�มเติม และสามาร้ถขอ Username และ Password 
เพีื�อใชี้บร้ิการ้ห่นังสืออิเล็กทร้อนิกส์ได้้ที�ห่้องสมุด้

ห่้องสมุด้
0 2855 1914, 0 2855 1915
email: library@pim.ac.th
Facebook: @PIM LIBRARY

บัริการหนังสืออิเลื็กที่รอนิกส์ : e-Books
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บัริการคลืังความร้� PIM Library : Knowledge Bank

บัริการที่รัพียากรห�องสมุดอื�นๆ
จัากความร่วมมือที่างวิช่าการขีองสถาบััน 

Knowledge Bank แหลั่งเรียนรู้ออนไลัน์ของห้องสัมุด สัำหรับันักศึกษาทัี�สันใจองค์ควิามรู้
ต่างๆ สัามารถศึกษาข้อมูลัผู้่านเวิ็บัไซีต์ https://lib.pim.ac.th/wp/knowledge-bank

นกัศึกษาสัามารถเข้าใช้บัรกิารทัรัพียากรของห้องสัมุดของมหาวิทิัยาลัยัหร่อองค์กรอ่�นๆ 
ได ้เน่�องจากสัถาบันัมีการทัำควิามร่วิมมอ่ทัางวิชิาการระหว่ิางห้องสัมุดร่วิมกัน เพียีงแสัดง
บััตรนักศึกษา PIM ก่อนเข้าใช้บัริการแลัะปฏิิบััติตามกฏิระเบัียบัของห้องสัมุดนั�นๆ อย่าง
เคร่งครัด ประกอบัด้วิย

สำานักวิทยทร้ัพียากร้ 
จุฬาลงกร้ณ์์มห่าวิทยาลัย

(ห่อสมุด้กลาง)

ห่้องสมุด้พีิทยาลงกร้ 
คืณ์ะเศึร้ษฐศึาสตร้์

มห่าวิทยาลัยเกษตร้ศึาสตร้์

ห่้องสมุด้มาร้วย
ตลาด้ห่ลักทร้ัพีย์
แห่่งปร้ะเทศึไทย
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นักศึกษาสัามารถใช้บัริการออนไลัน์ของห้องสัมุดผู้่านเวิ็บัไซีต์ http://elibrary.pim.ac.th 
เพี่�อสั่บัค้นหนังสั่อทัี�สันใจแลัะมีให้บัริการในห้องสัมุด PIM ทั�งที�แจั้งวััฒนะแลุ่ะวัิทยาเขติอีอีซี ี
รวิมถึงจองหนังสั่อจากผูู้้ทัี�ย่มก่อนหน้า หร่อย่มต่อทัี�ตนเองได้ย่มไวิ้ โดยมารับัหนังสั่อทัี�ห้องสัมุด 
PIM-EEC ตามวิันเวิลัาทัี�ระบับัแจ้งผู้่าน e-mail ของนักศึกษา

บัริการออนไลืน์: สืบัค�น ตรวจัสอบัการยืม-คืน
แลืะยืมหนังสือในห�องสมุดต่อ
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บัริการยืม-คืน หนังสือจัากห�องสมุด PIM แจั�งวัฒนะ
นักศึกษา PIM-EEC หากสั่บัค้นผู้่านบัริการออนไลัน์ของห้องสัมุดแลั้วิแลัะพีบัวิ่าหนังสั่อทัี�สันใจมีบัริการ

ทัี�ห้องสัมุด PIM แจ้งวิัฒนะ นักศึกษาสัามารถแจ้งควิามประสังค์ในการขอย่มหนังสั่อระหวิ่างห้องสัมุดได้ใน
หลัากหลัายช่องทัาง ค่อ

•  เคาน์เตอร์บัริการห้องสัมุด

• ผู้่านแบับัฟัอร์ม Interlibrary Loan Service (ย่มระหวิ่างห้องสัมุด) ใน Website ของห้องสัมุด 
(http://lib.pim.ac.th) >>

    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk56kXfvf24QCQyMVey0XzutvqGi1V1uTbFW0_
KLyAtD8aJwviewform?c=0&w=1

• ผู้่าน Messenger ของ Facebook ห้องสัมุด: @PIM LIBRARY

ทัั�งนี�หากนักศึกษาแจ้งควิามประสังค์ในการขอย่มหนังสั่อระหวิ่างห้องสัมุดก่อนเวิลัา 14.00 น. หนังสั่อ
ทัี�นักศึกษาต้องการจะมาถึงห้องสัมุด PIM-EEC ในวิันถัดไป แลัะสัามารถค่นหนังส่ัอได้ทัี�เคาน์เตอร์บัริการ
ห้องสัมุด PIM-EEC

4-32



•  วารสารวิช่าการ
วิารสัารวิชิาการ คอ่ วิารสัารทัี�ผู้า่นการตรวิจคณุ์ภาพีของบัทัควิามทัี�ตพีีมิพีจ์ากผูู้ท้ัี�มคีวิามรูใ้นศาสัตรส์ัาขา

วิิชานั�นๆ โดยวิารสัารวิิชาการของสัถาบัันการจัดการปัญญาภิวิัฒน์มีจำนวิน 4 วิารสัาร ในศาสัตร์สัาขาแลัะ
ภาษาต่างๆ ในการตีพีิมพี์ หากนักศึกษาสันใจค้นควิ้าสัามารถสั่บัค้นได้ดังนี�

วารสารปัญญาภิิวัฒน์
วิารสัารวิิชาการของสัถาบัันทัางด้านมนุษศาสัตร์แลัะสัังคมศาสัตร์ ในสัาขาทัางด้าน

บัริหารธุรกิจ การจัดการ ศิลัปศาสัตร์ ศึกษาศาสัตร์ นิเทัศศาสัตร์แลัะสัาขาอ่�นทัี�เกี�ยวิข้อง โดย
วิารสัารดังกลั่าวิมีการตีพีิมพี์บัทัควิามทัั�งภาษาไทัยแลัะภาษาอังกฤษ

เป็นวิารสัารทัี�ผู้่านการรับัรองคุณ์ภาพีโดยอยู่ในฐาน TCI (Thai-Journal Citation Index) 
กลัุ่มทัี� 1 แลัะฐาน ACI (ASEAN Citation Index) ทัั�งนี�นักศึกษาสัามารถสั่บัค้นบัทัควิามได้ทัี� 
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/index

วารสาร International Scientific Journal 
of Engineering and Technology

วิารสัารวิิชาการของสัถาบัันทัางด้านวิิทัยาศาสัตร์แลัะเทัคโนโลัยี ในสัาขาทัางด้าน
วิศิวิกรรมศาสัตร์ เทัคโนโลัยี นวัิตกรรม เทัคโนโลัยีสัารสันเทัศ การจัดการ ระบับัข้อมูลั โลัจิสัติกส์ั 
แลัะการขนสั่ง วิิทัยาศาสัตร์แลัะเทัคโนโลัยีการเกษตร วิิทัยาศาสัตร์การอาหาร แลัะสัาขาอ่�นทัี�
เกี�ยวิข้องทัางด้านวิิทัยาศาสัตร์แลัะเทัคโนโลัยี โดยวิารสัารดังกลั่าวิมีการตีพีิมพี์บัทัควิามเป็น
ภาษาอังกฤษ

เป็นวิารสัารทัี�ผู้่านการรับัรองคุณ์ภาพีโดยอยู่ในฐาน TCI (Thai-Journal Citation Index) 
กลัุ่มทัี� 2 ทัั�งนี�นักศึกษาสัามารถสั่บัค้นบัทัควิามได้ทัี�

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

วารสาร Chinese Journal 
of Social Science and Management

วิารสัารวิิชาการของสัถาบัันทัางด้านมนุษศาสัตร์แลัะสัังคมศาสัตร์ ในสัาขาทัางด้าน
บัริหารธุรกิจ การจัดการ ศิลัปศาสัตร์ ศึกษาศาสัตร์ นิเทัศศาสัตร์แลัะสัาขาอ่�นทัี�เกี�ยวิข้อง โดย
วิารสัารดังกลั่าวิมีการตีพีิมพี์บัทัควิามเป็นภาษาจีน

เป็นวิารสัารทัี�ผู้่านการรับัรองคุณ์ภาพีโดยอยู่ในฐาน TCI (Thai-Journal Citation Index) 
กลัุ่มทัี� 2 ทัั�งนี�นักศึกษาสัามารถสั่บัค้นบัทัควิามได้ทัี�

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

วารสาร Journal of ASEAN PLUS+ Studies      
วิารสัารวิชิาการของสัถาบันัทัางดา้นมนษุศาสัตรแ์ลัะสัังคมศาสัตร ์ในสัาขาทัางดา้นนโยบัาย

รฐับัาลั การดำเนนิธรุกจิ  การพีฒันาวิฒันธรรมในภมูภิาคอาเซียีน แลัะสัาขาอ่�นทัี�เกี�ยวิขอ้ง โดย
วิารสัารดังกลั่าวิมีการตีพีิมพี์บัทัควิามเป็นภาษาอังกฤษ ทัั�งนี�นักศึกษาสัามารถสั่บัค้นบัทัควิาม
ได้ทัี� https://so06.tci-thaijo.org/index.php/aseanplus
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•  ตรวจัสอบัวัน-เวลืา 
   แลืะวิช่าที่่�จัะสอบั

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

ใกล�ส่อบัแล�ว...
ต้องทำาอย่างไร้

•  การปฏิิบััติตนในการเขี�าสอบั

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

1.   แต่งกายด้วิย “ชี่่ดนักศึึกษาแลุ่ะสวัมส้ทของสถาบััน”

2.   ตรวิจสัอบัเลัขทัี�นั�งสัอบัทัุกครั�งก่อนเข้าห้องสัอบั

3.   ไม่อนญุาตให้นกัศึกษาสัวิมนาฬิิกาทักุชนดิระหว่ิางการสัอบั

4.    ไม่อนุญาตให้เขา้สัอบัเม่�อมาสัายเกนิ 30 นาทีันบััจากเวิลัา
เริ�มสัอบั กรณ์ีเกิน 30 นาที ถือวั�า “หมดสิทธุิ�สอบั” ใน
รายวิชิานั�นๆ แลัะห้ามออกจากห้องสัอบัก่อนเวิลัา 45 นาทัี

5.   แสัดง “บััติรปัระจัำติัวันักศึึกษา” หร่อ “บััติรปัระจัำติัวั
ปัระชี่าชี่น” หร่อ “บััติรที�หน�วัยงานราชี่การออกให้” 
หร่อ “บััติรแทนเข้าห้องสอบั” ต่อกรรมการคุมสัอบัทัุก
ครั�งก่อนเข้าห้องสัอบั

6.   ไม่อนุญาตให้นักศึกษาสั่งเสัียงดังหน้าห้องสัอบั

7.   เก็บักระเป๋าสััมภาระ ของมีค่าไวิ้ทัี�ใต้เก้าอี�นั�งสัอบั

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

วิัน เวิลัา สัถานทัี� แลัะเลัขทัี�นั�งสัอบัในแต่ลัะรายวิิชาทัี�นักศึกษาลังทัะเบัียน
เรียนในภาคการศึกษานั�นๆ
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พฤติกรรมที่ี�ถืือว่่าเป็นการทีุ่จัริต
ในการสอบ

1. เปิดหร่อใช้อุปกรณ์์เคร่�องม่อสั่�อสัารหร่ออุปกรณ์์อิเลั็กทัรอนิกสั์ทัุกชนิดขณ์ะสัอบั
2. มีเจตนากระทัำการอ่�นๆ ทัี�สั่อทัุจริต
3. นำข้อสัอบั กระดาษคำตอบัออกจากห้องสัอบั
4. ออกนอกห้องสัอบัระหวิ่างการสัอบั ยกเวิ้นกรณ์ีได้รับัอนุญาตจากกรรมการคุมสัอบั 
   เทั่านั�น
5. เข้าสัอบัแทันผูู้้อ่�น หร่อยอมให้ผูู้้อ่�นเข้าสัอบัแทันตน
6. ทัำคำตอบัให้แก่ผูู้้สัอบัอ่�น หร่อยอมให้ผูู้้อ่�นทัำคำตอบัแทันตน
7. ขีด เขียน บัันทัึก หร่อกระทัำด้วิยประการใดๆ ทัี�ทัำให้มีข้อควิามหร่อสััญลัักษณ์์บัน 
   สั่วินหนึ�งสั่วินใดของร่างกายหร่อบันวิัตถุอ่�นใด แลัะนำเข้าห้องสัอบั
8. สั่งหร่อรับัเคร่�องหมาย สััญญาณ์หร่อตัวิหนังสั่อหร่อวิิธีการใดๆในการสัอบั

บที่ลงโที่ษการทีุ่จัริต
ในการสอบ

1. ให้ F ในรายวิิชาทัี�ทัุจริต
2. ตัดคะแนนควิามประพีฤติ (ไม่เกิน 40 คะแนน)
3. ภาคทััณ์ฑิ์
4. ตัดสัิทัธิ�การได้รับัทัุนการศึกษา

เหตุสุดัว่ิสัยที่ี�เกิดัขึ้้�นกับ 
“นักศึึกษา”

ควิามเจ็บัป่วิย หร่อการประสับัอุบััติเหตุทัี�ต้องเข้ารับั
การรักษา 
ทัั�งนี�ต้องมี หลัักฐานหร่อเอกสัารประกอบัจาก 
“โรงพยาบาล” เทั่านั�น

เหตุสุดัว่ิสัยที่ี�เกิดัจัาก
ปัจัจััยภายนอกแล้ว่

“ส่่งผลตู้่อนักศึึกษา”

เหตุฉีุกเฉีินอันเกิดแก่บัิดา-มารดา
ภัยธรรมชาติ หร่อโรคระบัาด แลั้วิทัำให้ไม่สัามารถ
เข้าสัอบัได้
โดยติ้องมีเอกสารหรือหลุ่ักฐานปัระกอบั

•  ขี�อห�ามในการสอบั

• การขีออนุญาตสอบัย�อนหลืัง
กรณี์เกิดเหตุสัุดวิิสััยทัี�ทัำให้นักศึกษาไม่สัามารถมาสัอบัได้ นักศึกษามีสัิทัธิ�ในการขอ

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

โดยเหตุสัุดวิิสััยทัี�เข้าค่ายในการพีิจารณ์าขอสัอบัย้อนหลััง ค่อ

สอบถามข้อม้ลเกี�ยวกับการ้สอบของสถาบันได้้ที� 
งานจัด้สอบ : PIM 0 2855 1148

ทัั�งนี�นักศึกษาทัี�อ้างวิ่า

จัำวััน-เวัลุ่าสอบัผิด ติื�นสาย หา

ห้องสอบัไม�เจัอ ฝึนติก รถติิด

รอลุ่ิฟ์ท์ ยานพีาหนะมีปััญหา

จะไม่ถ่อเป็นสัาเหตุในการ

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

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

ตามภาคการศึกษา 

สอบถามข้อม้ลเกี�ยวกับการ้ตร้วจสอบผู้ลการ้เร้ียนได้้ที�
งานทะเบียนและปร้ะมวลผู้ล : PIM-EEC 
0 2855 1913

เกรดออกแล�ว

**หากนักศึึกษาไม่ที่ำาการประเมินอาจัารย์ผ้�สอน
หรือประเมินไม่ครบัทีุ่กที่่านในรายวิช่าใด

จัะที่ำาให�นักศึึกษาไม่สามารถตรวจัสอบัผลืการเร่ยนในรายวิช่านั�นๆ ได�**

4-36



มปั่ญหา..
ปร้ึกษาใคืร้ด้ี

เพี่�อให้นักศึกษาแลัะผูู้้ปกครองเกิดควิามอุ่นใจระหวิ่างทัี�
นักศึกษาเรียนทัี�สัถาบััน สัถาบัันได้จัดสัรรบัุคคลัหร่อหน่วิยงานใน
การเข้าไปรับัฟััง ดูแลัแลัะให้ควิามช่วิยเหลั่อนักศึกษา ดังต่อไปนี�

   • อาจัารย์ที่่�ปรึกษา
นักศึกษา PIM ทัุกคน จะม ี “อาจัารย์ที�ปัรึกษา” เป็นผูู้้ให้คำ

ปรึกษา ดูแลั แลัะแนะนำแผู้นการเรยีนตลัอดระยะเวิลัาทัี�นักศึกษา
เรยีนทัี�สัถาบันั นกัศึกษาสัามารถตรวิจสัอบัช่�ออาจารยท์ัี�ปรึกษาได้ทีั� 
PIM Application (เมนูข้อมูลันักศึกษา) 

นกัศกึษาสัามารถสับ่ัคน้วินัแลัะเวิลัาทัี�อาจารยท์ัี�ปรกึษา รวิมถงึ
อาจารย์ผูู้ส้ัอนสัะดวิกให้เข้าพีบัเพ่ี�อขอคำปรึกษาต่างๆ ได้จาก PIM 
Application เเลุ่ะ/หรือ PIM CONNECT (PIM LINE Official) 
โดยเลั่อกเมนู REG (ระบับับัริการการศึกษา) เพี่�อ Login เข้าระบับั 
บัริการการศึกษา (http://reg.pim.ac.th) แลัะสั่บัค้นวัินเวิลัา 
ทัี�อาจารยแ์ตล่ัะทัา่นสัะดวิกใหเ้ขา้พีบัจากเมน ู“คน้หาติารางสอน” 
โดยนกัศกึษาจะตอ้งตดิตอ่ทัี�แผู้นกตอ้นรบััหนา้หอ้งพีกัอาจารยเ์พี่�อ
เข้าพีบัตามวิันแลัะเวิลัาทัี�อาจารย์แจ้งไวิ้ในระบับับัริการการศึกษา
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   • คร้พี่�เลื่�ยง
ทำหน้าที�ให้คำแนะนำแลุ่ะคำปัรึกษาระหวั�างที�นักศึึกษาฝึึกปัฏิิบััติิงานในสถาน

ปัระกอบัการ โดยนักศึกษาสัามารถติดต่อศูนย์ทัี�ปรึกษาแลัะพัีฒนาอาชีพีนักศึกษา 
(Counseling and Career Development for Student Center: CCDS) ในื้คณะข้อัง
ตนื้เอังได้้ ด้ังนื้่�

คณะ เบอร์ติดัต่อ CCDS

คณ์ะบัริหารธุรกิจ 097 969 0092

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

คณ์ะการจัดการธุรกิจอาหาร 0 2855 0460, 0 2855 0461, 0 2855 0492, 0 2855 1362, 
083 079 5501, 085 485 8795, 096 765 9403, 096 765 8790
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   • Smile Center
Smile Center เป็นอีกหนึ�งช่องทัางทัี�นักศึกษาสัามารถให้ข้อมูลั ข้อคิดเห็น ร้องเรียนแลัะ

ขอรบััคำปรกึษาทัี�เกี�ยวิข้องกบััการเรยีนแลัะการฝึกึงาน ตลัอดระยะเวิลัาทัี�เรยีนทัี� PIM โดยสามารถ
ติิดติ�อ Smile Center ที�เบัอร์ 0 2826 7776 หรือผ�าน Line Official (ID Line:  
@Smilecenter) ได้ติลุ่อดเวัลุ่า

นอกจาก Smile Center จะทัำหน้าทัี�รับัฟัังเร่�องราวิต่างๆ จากนักศึกษาแลั้วิ Smile Center 
ยังติดตามการแก้ไขปัญหาให้แก่นักศึกษาให้ลุัล่ัวิง พีร้อมทัั�งวิิเคราะห์ข้อมูลัปัญหาทัี�ได้รับัเพี่�อหา
ทัางป้องกันแลัะแก้ปัญหาในระยะยาวิต่อไป ดังนั�นทุักข้อมูลัทัี�นักศึกษาให้มาจึงเป็นสิั�งสัำคัญทัี� 
Smile Center เห็นคุณ์ค่าแลัะพียายามเข้าไปดูแลั

   • Friends Care PIM
Friends Care PIM เป็นหน่วิยงานภายใต้การดูแลัของสัำนักกิจการนักศึกษา ที�ให้บัริการ

การปัรึกษาเชี่ิงจัิติวัิทยา เพีื�อด้แลุ่จัิติใจัแลุ่ะส่ขภิาพีจัิติของนักศึึกษา โดยนักจิตวิิทัยาจะทัำ
หน้าทัี�รับัฟัังทัุกเร่�องราวิทัี�นักศึกษาไม่สับัายใจ กังวิลัใจ โดยไม่ตัดสัินถูกผู้ิด แลัะจะช่วิยให้
นกัศกึษาตระหนกัแลัะเขา้ใจตนเอง ตลัอดจนรบััรูส้ัถานการณ์ท์ัี�กำลังัเผู้ชญิอยู่ชัดเจนยิ�งขึ�น แลัะ
สัง่เสัรมิให้นกัศึกษาได้รบััรูศั้กยภาพีแลัะคณุ์ค่าในตนเอง เพ่ี�อนำไปสู่ัแนวิทัางการจัดการปัญหา
ต่างๆ ด้วิยตนเองได้อย่างมีประสัิทัธิภาพี

กรณ์ีมีต้องการ พีูดคุยหร่อปรึกษากับันักจิตวิิทัยาการปรึกษา กรุณ์าติดต่อ งาน Friends 
Care PIM สัำนักกิจการนักศึกษา

งาน Friends Care PIM
0 2855 1623-4
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• ลืงที่ะเบั่ยนเร่ยน

อย่าลืม!!
ศึ้กษาปฏิิที่ินการศึ้กษา

และเขึ้้าพบอาจัารย์ที่ี�ปร้กษาก่อนลงที่ะเบียนทีุ่กครั�ง

เข้�าภาคเรย่นใหม่..
ต้องทำาอย่างไร้

ในภาคการศกึษาแรกของนกัศกึษา สัถาบันัจะลังทัะเบัยีนเรยีนใหน้กัศกึษาใหมโ่ดยอตัโนมตัทิักุคน ดงันั�นเมื�อเขา้
ส้�ภิาคการศึึกษาถัดไปั นักศึึกษาจัะติ้องลุ่งทะเบัียนเรียนด้วัยตินเอง ทัั�งนี�นักศึกษาสัามารถลังทัะเบัียนออนไลัน์ผู้่าน 
PIM Application เเลัะ/หร่อ PIM CONNECT (PIM LINE Official) โดยเลั่อกเมนู REG (ระบับับัริการการศึกษา) เพี่�อ
เข้าระบับับัริการการศึกษา (http://reg.pim.ac.th) ตามกำหนดเวิลัาในปฏิิทัินการศึกษา 

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

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

งานทะเบียนและปร้ะมวลผู้ล 
0 2855 1913

กร้ณ์ีมีข้อสงสัยเกี�ยวกับ “การ้ลงทะเบียนเร้ียน การ้ลงทะเบียน
ล่าชี้า การ้ลงทะเบียนเพีื�อแก้ไขผู้ลการ้เร้ียน”
กร้ณุ์าตดิ้ต่องานทะเบียนและปร้ะมวลผู้ล สำานกัส่งเสร้มิวชิีาการ้
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• การช่ำาระค่าเลื่าเร่ยนแลืะค่าธุรรมเน่ยมต่างๆ

ศึึกษาขี�อม้ลืเก่�ยวกับัการช่ำาระเงินค่าเลื่าเร่ยนแลืะค่าธุรรมเน่ยมได�ที่่�
https://af.pim.ac.th/wp/

นกัศึกษาสัามารถชำระค่าเลัา่เรยีนแลัะค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้หลัายช่องทัาง ดงันี�

กร้ณ์ีมีข้อสงสัยเกี�ยวกับ “การ้ชีำาร้ะคื่าเล่าเร้ียน การ้ชีำาร้ะ
คื่าธุร้ร้มเนียมต่างๆ การ้ตัด้ยอด้คืงคื้างชีำาร้ะ”
กรุ้ณ์าติด้ต่อ งานการ้เงิน สำานักบัญชีีและการ้เงิน

งานการ้เงิน
0 2855 1916
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เรย่นด ่ประพฤตู้ดิ.่.. มีทุน

กองทุัน PIM SMART เปน็อกีชอ่งทัางทัี�สัถาบันัเขา้ไปสันบััสันนุ
ค่าครองชีพีแก่นักศึกษาระหว่ิางศึกษาทัี�สัถาบััน ซีึ�งเกิดจากควิาม
ร่วิมม่อระหวิ่าง บัริษัทั ซีีพีี ออลัลั์ จำกัด (มหาชน) กลัุ่มพีันธมิตรคู่
ค้าทัางธุรกิจแลัะบัุคคลัทัั�วิไป เพีื�อสนับัสน่นค�าครองชี่ีพีแก�
นักศึึกษาทั�งในร้ปัแบับัของตัิวัเงิน รวัมไปัถึงการจััดหางานที�
เหมาะสมเพีื�อมีรายได้เพีิ�มเติิม  

สัถาบัันการจัดการปัญญาภิวิัฒน์สั่งเสัริม สันับัสันุน แลัะให้โอกาสัทัางการศึกษาแก่นักศึกษา
ของสัถาบันัทัี�มคีวิามประพีฤตดิแีลัะรกัษาระดับัผู้ลัการเรียนตลัอดระยะเวิลัาทัี�ศกึษาทัี�สัถาบันั เพ่ี�อ
รกัษาโอกาสัในการไดร้บััทันุการศกึษาอยา่งตอ่เน่�องตามประกาศเง่�อนไขการใหท้ันุการศึกษาของ
สัถาบััน โดยทัุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 มีดังนี�

1. ทีุ่นการศึึกษา PIM
2. ทีุ่นฝึึกอบัรมเพีื�อเตร่ยมเขี�าที่ำางาน (ฝึต.)
3. ทีุ่นการศึึกษาจัากบัุคคลืภิายนอก/สถานประกอบัการภิายนอก
4. กองทีุ่นเงินให�ก้�ยืมเพีื�อการศึึกษา (กยศึ.)

กยศ. เปน็ทันุการศกึษาทัี�นกัศกึษาทัี�เขา้เกณ์ฑิก์ารใหท้ันุ (มรีาย
ได้ครอบัครัวิตามเง่�อนไขทัี�กำหนด แลัะ/หร่อเป็นหลัักสูัตรทัี�เป็นก
ลุ่ัมเปา้หมายของกองทันุ กยศ.) สามารถขอทน่เพีื�อรบััการชี่�วัยเหลืุ่อ
จัากรฐับัาลุ่ทั�งในส�วันของค�าลุ่งทะเบีัยนเรยีนแลุ่ะค�าครองชีี่พีได้

ทัั�งนี�ระหวิ่างกระบัวินการทัำสััญญาแลัะการอนุมัติให้กู้ย่ม
กองทัุน กยศ. นักศึกษาจะต้องสัำรองค่าใช้จ่ายในการชำระค่าเลั่า
เรยีนไปกอ่น (ชว่ิงการลังทัะเบัยีนเรยีนในภาคการศกึษาพีเิศษ แลัะ
ภาคการศึกษาทัี� 1 ของปีการศึกษา 2565) นกัศึกษาสัามารถติดตาม
ข้อมูลัเกี�ยวิกับัทัุนการศึกษา กยศ. PIM ได้ทัี�เพีจ Facebook กยศ.
PIM เพี่�อไม่พีลัาดโอกาสัแลัะข้อมูลัสัำคัญ

สอบถามข้อม้ลเกี�ยวกับทุนการ้ศึึกษา : 
ติด้ต่องานทุนการ้ศึึกษา สำานักกิจการ้นักศึึกษา  

งานทุนการ้ศึึกษา
0 2855 1032, 0 2855 1310, 
0 2855 0216

งานทุนการ้ศึึกษา กยศึ.
0 2855 0217, 0 2855 1034, 0 2855 0907 
Facebook: กยศึ.PIM

สอบถามข้อม้ลเกี�ยวกับกองทุน
PIM SMART : 
ติด้ต่อกองทุนเพีื�อชีีวิตแห่่งการ้เร้ียนร้้้

กองทุนเพีื�อชีีวิตแห่่งการ้เร้ียนร้้้
0 2855 0440, 0 2855 0441 
Facebook: PIM SMART
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สัถาบันัได้กำหนดระเบีัยบัวินัิยนกัศึกษาเพ่ี�อเปน็แนวิทัางในการกำกับัดแูลันักศกึษาให้มคีวิาม
เป็นระเบัียบัเรียบัร้อย ในกรณ์ีทัี�นักศึกษาไม่ปฏิิบััติตามกฎระเบัียบัของสัถาบััน เช่น การแต่งกาย 
การแสัดงพีฤติกรรมทัี�ไม่เหมาะสัม แลัะอ่�นๆ โดยโทัษทัางวิินัยจะมีหลัายมิติด้วิยกัน ค่อ

นกัศกึษาสัามารถขอคน่คะแนนควิามประพีฤต ิหากรว่ิมกจิกรรมเพี่�อพีฒันาตนเองหรอ่บัำเพีญ็ประโยชนแ์กส่ังัคม เชน่ 
การเข้าร่วิมกิจกรรมจิตอาสัา CSR ต่างๆ ของสัถาบััน หร่อมีผู้ลัการเรียนในระดับัดี โดยสัามารถตรวิจสัอบัสัถานะคะแนน
ควิามประพีฤติผู้่าน PIM Application แลัะ/หร่อ PIM CONNECT (PIM LINE Official) โดยเลั่อกเมนู REG (ระบับับัริการ
การศึกษา) เพี่�อ Login เข้าระบับับัริการการศึกษา (http://reg.pim.ac.th) แลัะเลั่อกเมนู “ควัามปัระพีฤติิ”

1. ตักเตือนดั้ว่ยว่าจัา หรือลายลักษณ์อักษร

2. ตัดัคะแนนคว่ามประพฤติ

3. ให้บำาเพ็ญประโยชั้น์ต่อสถืาบันหรือสังคม 
ตามที่ี�สถืาบันกำาหนดั

4. ชั้ะลอการประกาศึผลการสอบหรือการออก
หนังสือรับรองใดั ๆ หรือเอกสารแสดัง 
ผลการศึ้กษาขึ้องสถืาบัน

วนิยันกัศึกึษา

5. ตัดัสิที่ธุิการเขึ้้าสอบหรือชั้ะลอการเสนอ
ชั้ื�อ หรือขึ้ออนุมัติหรือรับปริญญาบัตรหรือ
ประกาศึนียบัตร

6. ให้พักการศึ้กษา

7. ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึ้กษา

สอบถามข้อม้ลเกี�ยวกับวินัยนักศึึกษา : 
งานวินัยนักศึึกษา สำานักกิจการ้นักศึึกษา 

งานวินัยนักศึึกษา : PIM
0 2855 0221, 0 2855 0472
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นอกจากการเรยีนแลัะการฝึกึปฏิบิัตังิานแลัว้ิ สัถาบัันยงัสัง่เสัรมิใหน้กัศกึษาไดเ้ขา้รว่ิมแลัะจดั
กจิกรรมตามควิามสันใจผู้า่นชมรมกจิกรรมนกัศกึษา หร่อโครงการกจิกรรมตา่ง ๆ  เชน่ ปฐมนเิทัศ
นักศึกษาใหม่ พีิธีไหวิ้ครู PIM Game แลัะรับัน้องใหม่สััมพัีนธ์ รวิมถึงกิจกรรมของชมรม โดย
ปัจจุบัันนักศึกษาวิิทัยาเขตอีอีซีีร่วิมกันก่อตั�งชมรมจิตอาสัาพีัฒนาสัังคม PIM-EEC ขึ�นด้วิย 

ทัั�งนี�นักศึกษาสัามารถติดตามข้อมูลังานด้านกิจกรรมนักศึกษา ได้ทาง facebook : เพีจั 
ชี่มรมกิจักรรมนักศึึกษา สถาบัันการจััดการปััญญาภิิวััฒน์

ช่มรมแลืะกิจักรรมต่างๆ ที่่� PIM-EEC
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สวสัดกิารนกัศึกึษา

• Friends Care PIM
ให้บัริการการปรึกษาเชิงจิตวิิทัยา เพี่�อดูแลัจิตใจแลัะสัุขภาพีจิตของนักศึกษา
สัามารถนัดหมายลั่วิงหน้าเพี่�อขอรับับัริการปรึกษาเป็นการสั่วินตัวิ ผู้่านช่องทัาง

ออนไลัน์กับันักจิตวิิทัยาในวิันจันทัร์-ศุกร์ เวิลัา 08.00 – 17.00 น.

• ห�องพียาบัาลื
ให้บัริการปฐมพียาบัาลัเบั่�องต้นแก่นักศึกษา โดยพียาบัาลัวิิชาชีพี เข้ารับัการปฐมพียาบัาลัเบั่�องต้น ได้ทัี�ชั�น 1 อาคาร Sky 

Bright Center เปิดบัริการทัุกวิัน เวิลัา 08.00 – 17.00 น.
กรณ์ทีัี�นกัศกึษาต้องพีบัแพีทัย์หรอ่เข้ารบััการรักษาทัี�สัถานพียาบัาลั กม็โีรงพียาบัาลั หรอ่ โรงพียาบัาลัส่ังเสัริมสัขุภาพีตำบัลัทัี�

อยู่ใกลั้เคียงกับั PIM-EEC เพี่�อสั่งต่อนักศึกษาต่อไป อาทัิ

· โรงพียาบัาลัวิัดญาณ์สัังวิรารามวิรมหาวิิหาร
· โรงพียาบัาลัสััตหีบั กม.10
· โรงพียาบัาลัสัมเด็จพีระนางเจ้าสัิริกิติ�
· โรงพียาบัาลัสั่งเสัริมสัุขภาพีตำบัลั บั้านโค้งวิันเพี็ญ
· โรงพียาบัาลัสั่งเสัริมสัุขภาพีตำบัลับัางเสัร่
· โรงพียาบัาลัสั่งเสัริมสัุขภาพีตำบัลันาจอมเทัียน   

• ด้แลืสุขีภิาพีจัากแพีที่ย์ผ้�ช่่�ยวช่าญผ่าน
  Good Doctor Application

“Good Doctor” Application สัำหรับัให้บัริการดูแลัสัุขภาพีโดยแพีทัย์ผูู้้เชี�ยวิชาญ นักศึกษาสัามารถดาวิน์โหลัดเพี่�อ 
พีดูคยุ เลัา่อาการเบั่�องตน้ โดยแพีทัยจ์ะประเมนิอาการแลัะออกใบัสัั�งยาออนไลันใ์หก้บััรา้นยา eXta แลัะเม่�อชำระคา่บัรกิารผู้า่น 
True Money Wallet แล้ัวิทัางร้านยา eXta จะจ่ายยาตามใบัสัั�งยาทัี�แพีทัย์ระบุัแลัะจัดส่ังตามทัี�อยู่ทัี�นักศึกษาแจ้งไว้ิภายใน  
1 ชั�วิโมง (กรณ์ีทัี�อยู่ในการจัดสั่งอยู่ภายในระยะ 5-10 กม. จากร้านยา eXta) 

• บัริการย�ายสิที่ธุิบััตรที่อง
ใหบ้ัรกิารย้ายสิัทัธิ�บัตัรทัอง สัำหรับันกัศกึษาทัี�มภีมูลิัำเนาอยูต่่างจังหวัิด เพ่ี�ออำนวิยควิามสัะดวิกแก่นกัศกึษาทัี�ตอ้งการเข้ารบัั

บัริการทัี�สัถานพียาบัาลัใกลั้สัถาบััน นอกจากนี�นักศึกษายังสัามารถตรวิจสัอบัแลัะดำเนินการเกี�ยวิกับัสัิทัธิบััตร เช่น ย้ายหน่วิย
บัริการ ผู้่าน สัปสัช Application หร่อเพีิ�มเพี่�อนไลัน์ สัปสัช. (@nhso) โดยสัามารถเปลัี�ยนหน่วิยบัริการได้ไม่เกิน 4 ครั�งต่อปี
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งานสวัสด้ิการ้นักศึึกษา
0 2855 0223, 0 2855 0906, 0 2855 1037

งาน Friends Care PIM
0 2855 1623 - 4

สอบถามข้อม้ลเกี�ยวกับสวัสด้ิการ้ด้้านต่างๆ ของนักศึึกษา : 
ติด้ต่อสำานักกิจการ้นักศึึกษา

• ประกันอุบััติเหตุ
1. คุ้มครองกรณ์ีเสัียชีวิิต สัูญเสัียอวิัยวิะ ทัุพีพีลัภาพีจากอุบััติเหตุ วิงเงิน

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

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

·  ใบัเสัร็จรับัเงิน
·  ใบัรับัรองแพีทัย์
·  สัำเนาบััตรประชาชน
·  สัำเนาบััตรนักศึกษา
·  สัำเนาหน้าบััญชีธนาคาร

• การขีอผ่อนผันเขี�ารับัราช่การที่หาร
ให้บัริการผู้่อนผู้ันการเกณ์ฑิ์ทัหารแก่นักศึกษาชายของสัถาบััน
·  ทัี�มีอายุครบั 20 ปี
·  ทัี�เคยขอผู้่อนผู้ันทัหารมาก่อนหน้ามาศึกษาทัี�สัถาบััน

• การศึึกษาต่อนักศึึกษาวิช่าที่หาร
ให้บัริการนักศึกษาของสัถาบัันทัี�ต้องการศึกษานักศึกษาวิิชาทัหาร

4-46



การลืาพีักการศึึกษา แลืะการรักษาสถานภิาพีนักศึึกษา

การลืาพีัก
การศึึกษา

• หากนักศึกษามีเหตุจำเป็นทัี�ทัำให้ไม่สัามารถลังทัะเบัียนในภาคการศึกษานั�นๆ ได้ 
นักศึกษาจะต้องย่�นคำร้องขอลัาพีักการศึกษา

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

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

การรักษา
สถานภิาพี
นักศึึกษา

• กรณ์ีทัี�นักศึกษาลังทัะเบัียนเรียนครบัตามหลัักสัูตรแลั้วิ แต่ยังไม่สัำเร็จการศึกษา  
(แลัะมิได้ลังทัะเบัียนในรายวิิชาใด ๆ) นักศึกษาจะต้องย่�นคำร้องเพี่�อขอรักษา
สัถานภาพี ในทัุกภาคการศึกษาจนกวิ่าจะสัำเร็จการศึกษา

• นักศึกษาสัามารถรักษาสัถานภาพีนักศึกษาผู้่านแบับัคำร้องออนไลัน์ 
โดย Log In เข้าระบับัด้วิย Username แลัะ Password ทัี�เป็น Single Sign-On 
ของนักศึกษา >> https://intranet.pim.ac.th/internalservices/student_re-
quest.php/th/request_form
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เก่ยรตินิยม
อันดับั 1

1. เป็นนักศึกษาในหลัักสัูตรปริญญาตรี รวิมทัั�งหลัักสัูตรปริญญาตรีทัี�สัอง

2. นักศึกษาสัอบัได้หน่วิยกิตครบัตามจำนวินทัี�กำหนดไวิ้ในหลัักสัูตร แลัะสัำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวิลัาทัี�หลัักสัูตรกำหนด ทัั�งนี�ให้นับัรวิมระยะเวิลัาการศึกษาทัี�ขอลัาพีักการศึกษาทัุกครั�ง
อยู่ในระยะเวิลัาการศึกษาตามทัี�หลัักสัูตรกำหนด เวิ้นแต่การลัาพีักการศึกษาเน่�องจาก
นักศึกษาได้รับัอนุมัติ โดยควิามเห็นชอบัจากคณ์ะกรรมการบัริหารหลัักสัูตรให้ไปศึกษาต่อ
ต่างประเทัศด้วิยทัุนแลักเปลัี�ยนนักศึกษาระหวิ่างประเทัศหร่อทัุนอ่�นใดอันเป็นประโยชน์
โดยตรงต่อนักศึกษา

3. ไม่เคยได้รับัโทัษทัางวิินัยให้พีักการศึกษา

4. ไม่เคยสัอบัได้สััญลัักษณ์์ F, U, D, หร่อ D+ แลัะไม่เคยลังทัะเบัียนเรียนซี�ำในรายวิิชาใด

5. นักศึกษาทัี�มีการเทัียบัโอนรายวิิชาจากสัถาบัันอ่�นแลัะทัี�มีการเทัียบัโอนรายวิิชาจากสัถาบัันมี
สัิทัธิ�ได้รับัปริญญาเกียรตินิยม

6. สัอบัได้คะแนนเฉีลัี�ยสัะสัมตั�งแต่ 3.50 ขึ�นไป

7. จำนวินหน่วิยกิจทัี�เทัียบัโอน ต้องไม่เกินร้อยลัะ 25 ของจำนวินหน่วิยกิตตลัอดหลัักสัูตร

เก่ยรตินิยม
อันดับั 2

1. เป็นนักศึกษาในหลัักสัูตรปริญญาตรี รวิมทัั�งหลัักสัูตรปริญญาตรีทัี�สัอง

2. นักศึกษาสัอบัได้หน่วิยกิตครบัตามจำนวินทัี�กำหนดไวิ้ในหลัักสัูตร แลัะสัำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวิลัาทัี�หลัักสัูตรกำหนด ทัั�งนี�ให้นับัรวิมระยะเวิลัาการศึกษาทัี�ขอลัาพีักการศึกษาทัุกครั�ง
อยู่ในระยะเวิลัาการศึกษาตามทัี�หลัักสัูตรกำหนด เวิ้นแต่การลัาพีักการศึกษาเน่�องจากนักก
ศึกษาได้รับัอนุมัติ โดยควิามเห็นชอบัจากคณ์ะกรรมการบัริหารหลัักสัูตรให้ไปศึกษาต่อต่าง
ประเทัศด้วิยทัุนแลักเปลัี�ยนนักศึกษาระหวิ่างประเทัศหร่อทัุนอ่�นใดอันเป็นประโยชน์โดยตรง
ต่อนักศึกษา

3. ไม่เคยได้รับัโทัษทัางวิินัยให้พีักการศึกษา

4. ไม่เคยสัอบัได้สััญลัักษณ์์ F หร่อ U แลัะไม่เคยลังทัะเบัียนเรียนซี�ำรายวิิชาใด

5. นักศึกษาทัี�มีการเทัียบัโอนรายวิิชาจากสัถาบัันอ่�นแลัะทัี�มีการเทัียบัโอนรายวิิชาจากสัถาบััน 
มีสัิทัธิ�ได้รับัปริญญาเกียรตินิยม

6. สัอบัได้คะแนนเฉีลัี�ยสัะสัมตั�งแต่ 3.25 ขึ�นไป

7. จำนวินหน่วิยกิจทัี�เทัียบัโอน ต้องไม่เกินร้อยลัะ 25 ของจำนวินหน่วิยกิตตลัอดหลัักสัูตร

ที่ำาอย่างไร...
ให่้ได้้เกียร้ตินิยม
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ที่ำาอย่างไร...
ไม่ Retire

ควิามเสัี�ยงของการ Retire หร่อ การพี้นสัภาพีนักศึกษานั�น เกิดได้จากหลัายกรณ์ี 
นกัศกึษาควิรหลักีเลัี�ยงพีฤตกิรรมทัี�อาจพีาตนเองไปสู่ัควิามสีั�ยงในการ Retire ประกอบัด้วิย

1. การสอบไดั้คะแนนเฉลี�ยสะสม 
(GPAX) ตำ�ากว่่า 1.50 ยกเว่้นนักศึ้กษาชั้ั�นปีที่ี� 1 ภาคการศึ้กษาที่ี� 1

2. สอบไดั้คะแนนเฉลี�ยสะสม (GPAX) ตำ�ากว่่า 1.75 สองภาคการศึ้กษา 
ปกติติดัต่อกัน

3. มีระยะเว่ลาการศึ้กษาครบสองเที่่าขึ้องระยะเว่ลาตามที่ี�หลักสูตรกำาหนดั 
แล้ว่ยังไม่สำาเร็จัการศึ้กษา

4. ขึ้าดัคุณสมบัติในการเขึ้้าศึ้กษาต่อในหลักสูตร

5. ขึ้าดัการลงที่ะเบียนและไม่ไดั้ลาพักการศึ้กษา

6. ใชั้้หลักฐานปลอมในการสมัครเขึ้้าเป็นนักศึ้กษา

7. ต้องรับโที่ษจัำาคุกโดัยพิพากษาถื้งที่ี�สุดัให้จัำาคุก เว่้นแต่ในคว่ามผิดั 
อันไดั้กระที่ำาโดัยประมาที่ หรือคว่ามผิดัอันเป็นลหุโที่ษ

8. สถืาบันสั�งให้พ้นสภาพนักศึ้กษาดั้ว่ยเหตุกระที่ำาผิดัที่างว่ินัยอย่างร้ายแรง

ทัั�งนี�นกัศึกษาทัี�พีน้สัภาพีจากการ “ขาดการลุ่งทะเบัยีนแลุ่ะไม�ไดร้กัษาสถานภิาพีหรอื
ลุ่าพัีกการศึึกษา” อาจย่�นคำร้องขอค่นสัภาพีกลัับัเข้าศึกษาใหม่หากมีเหตุผู้ลัอันควิร  
โดยถ่อระยะเวิลัาการทัี�พี้นสัภาพีนักศึกษาเป็นระยะเวิลัาพีักการศึกษา
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ระบับัต่างๆ ที่่�เก่�ยวขี�องกับันักศึึกษา   
•  ระบับับัริการการศึึกษา (www.reg.pim.ac.th)

กรณ์ีทีั�นักศึกษาต้องการตรวิจสัอบัหร่อดำเนินการข้อมูลัต่างๆ อาทิ การลุ่งทะเบัียน
เรียน ติรวัจัสอบัติารางเรียน/ติารางสอบั รายงานผลุ่การศึึกษา ปัระเมินอาจัารย์ผ้้สอน 
ปัระเมนิอาจัารยท์ี�ปัรกึษา ติรวัจัสอบัการจับัการศึกึษา รวิมไปถงึการ Update ขอ้มลูัของ
นักศึกษา เป็นต้น นักศึกษาสัามารถดำเนินการผู่้าน PIM Application เเลัะ/หร่อ PIM 
CONNECT (PIM LINE Official)โดยเลัอ่กเมน ูREG (ระบับับัรกิารการศกึษา) เพี่�อเขา้ระบับั
บัริการการศึกษา (http://reg.pim.ac.th) แลัะ Log In เข้าระบับัด้วิย Username แลัะ 
Password ทัี�เป็น Single Sign-On ของนักศึกษา 
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(https://intranet.pim.ac.th/internalservices/student_request.php/th/request_form)

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

• แบับัคำาร�องออนไลืน์
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หน่วยงาน การบัริการแก่นักศึึกษา การตู้ิดตู้่อ

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

PIM : 
ห้อง 4-0707 ชั�น 7 
อาคาร 4 หร่อ อาคาร CP ALL Academy

PIM-EEC :
ชั�น 3 อาคาร Sky Bright Center

Facebookpage : 
สัำนักกิจการนักศึกษา 
(สัถาบัันการจัดการปัญญาภิวิัฒน์)

Contact :

สำานักส่งเสริมวิช่าการ 1. บััตรประจำตัวินักศึกษา
2. ตรวิจสัอบัวิุฒิการศึกษา
3. ปรับัแลัะติดตามสัถานภาพีนักศึกษา
4. เทัียบัโอนวิุฒิการศึกษาแลัะ
   ผู้ลัการเรียน
5. ลังทัะเบีัยนเรียน แลัะเพีิ�ม-ถอนรายวิชิา
6. ประกาศผู้ลัการศึกษา
7. กรณ์ีสังสััยแลัะประสังค์ตรวิจสัอบั
   ผู้ลัการเรียน
8. จัดสัอบัแลัะปฏิิทัินการศึกษา
9. ตรวิจสัอบัจบัแลัะย่�นขอสัำเร็จ
   การศึกษา

10. เอกสัารหลัักฐานทัางการศึกษา

PIM :
ห้อง 4-1405 ชั�น 14 
อาคาร 4 หร่อ อาคาร CP ALL Academy

PIM EEC :
ชั�น 1 อาคาร Sky Bright Center

Facebookpage : 
สัำนักสั่งเสัริมวิิชาการ 
สัถาบัันการจัดการปัญญาภิวิัฒน์

Contact :

 

สำานักบััญช่่แลืะ
การเงิน

1. การชำระค่าเลั่าเรียน แลัะ
   ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ
2. ตรวิจสัอบัข้อมูลัการเงินนักศึกษา

PIM :
ห้อง 4-1403 ชั�น 14 
อาคาร 4 หร่อ อาคาร CP ALL Academy

PIM EEC :
ชั�น 1 อาคาร Sky Bright Center

Contact :

ช่่องที่างสื�อสาร .. บัริการนักศึึกษา
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หน่วยงาน การบัริการแก่นักศึึกษา การตู้ิดตู้่อ

สำานักเที่คโนโลืย่
สารสนเที่ศึ

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

PIM :
ชั�น 12 อาคาร 4 หร่อ อาคาร CP ALL Academy

PIM EEC :
ชั�น 3 อาคาร Sky Bright Center

Contact :

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

PIM :
ชั�น 2 อาคาร 3 หร่อ อาคารเอนกประสังค์

Contact : 

ห�องสมุด PIM 1. บัริการทัรัพียากรสัารสันเทัศ
2. บัริการทัรัพียากรสัารสันเทัศ
   อิเลั็กทัรอนิกสั์ 
3. บัริการแนะนำการใช้ห้องสัมุดแลัะ
   อบัรมฐานข้อมูลัออนไลัน์
4. บัริการสัารสันเทัศเพี่�อการอ้างอิง
   แลัะวิิจัย 
5. บัริการพี่�นทัี�แลัะกิจกรรมการเรียนรู้ 
6. บัริการอุปกรณ์์สันับัสันุนเพี่�อการ
   เรียนรู้

PIM : ชั�น 12A อาคาร 4 หร่อ อาคาร CP ALL    
        Academy

PIM-EEC: ชั�น 2 อาคาร Canteen

Facebookpage : pimlibrary

Contact :

สำานักส่งเสริมศึิลืปะ
แลืะวัฒธุรรม

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

PIM :
ชั�น 2 อาคาร 3 หร่อ อาคารอเนกประสังค์

Facebookpage :  สัำนักส่ังเสัริมศิลัปะแลัะ
วิัฒนธรรม สัถาบัันการจัดการปัญญาภิวิัฒน์

Contact :

สำานักพีัฒนานักศึึกษา 1. ให้คำแนะนำแลัะช่วิยเหล่ัอกรณี์เกิด 
    ปัญหาในการบัรรจุงาน

PIM :
ห้อง 4-0708 ชั�น 7 
อาคาร 4 หร่อ อาคาร CP ALL Academy

Facebookpage : 
•  สัำนักพีัฒนานักศึกษา 
    สัถาบัันการจัดการปัญญาภิวิัฒน์

4-53




