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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�งจากบัริษัทัซี์พีี 
ออลัล์ั จำกดั (มหาชน) ในเครอ่เจรญิโภคภณั์ฑิ ์โดยไดร้บััการรบััรอง
จากกระทัรวิงการอุดมศึกษา วิิทัยาศาสัตร์ วิิจัยแลัะนวิัตกรรม เพี่�อ
ให้ปริญญาในระดับัปริญญาตรี ปริญญาโทั แลัะปริญญาเอก ซ์ึ�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
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ส่เขี่ยว
หมายถึง ควิามเจริญรุ่งเร่อง ควิามงอกงาม ควิามสัมบัูรณ์์

ส่เหลืืองที่อง
หมายถึง ควิามเป็นเลัิศทัางวิิชาการแลัะถึงพีร้อมด้วิยคุณ์ธรรม

ส่ประจัำาสถาบััน
หมายถึง ควิามเป็นเลัิศทัางวิิชาการแลัะควิามถึงพีร้อมด้วิย
คุณ์ธรรมเป็นหนทัางแห่งควิามเจริญรุ่งเร่องในชีวิิต

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

ส่ประจัำาสถาบััน

ดอกไม�ประจัำาสถาบััน

ชิ่อมะกอก โลื่ ริบับัิ�น 
หมายถึง ควิามมีชัยชนะเหน่อสัิ�งอ่�นใด

มงกุฎ 
หมายถึง การศึกษาแสัดงถึงควิามสัำเร็จอย่างสัูงสัุดแลัะยิ�งใหญ่

ส่เขี่ยว/เหลืืองที่อง 
หมายถึง ควิามเป็นเลัิศทัางวิิชาการ แลัะควิามถึงพีร้อมด้วิย
คุณ์ธรรม เป็นหนทัางแห่งควิามเจริญรุ่งเร่องในชีวิิต

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

ตราสัญลืักษณ์
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วิสัยที่ัศึน์

ปรชัิญา

“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)

พีนัธกิจั

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

"การ้ศึึกษาคืือบ่อเกิด้แห่่งภู้มิปัญญา"
(Education is the Matrix of Intellect)

การเปัน็ Corporate University บันพีื�นฐานของการจัดัการศึกึษาแบับั Work-based 
Education ปัระกอบัด้วัย

1. การสอนโดยมอือาชี่พีี (Work-based Teaching) เปน็การเรยีนภาคทัฤษฎคีวิบัคูก่บััการ
เรยีนรูจ้ากกรณ์ศีกึษา 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�งการฟิัง การอ่าน การเขียน การพีูด การแปลัควิาม  

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

ที่ำางานเป็น

1. สั่บัสัานวิัฒนธรรมไทัย
2. ควิามสัามารถในการปรับัตัวิเข้ากับัสัภาพีแวิดลั้อมขององค์กรได้

เน�นวฒันธรรม

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

รกัความถก้ต�อง
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คณะ หลืักส้ตร ชิื�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 ชิื�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 - -

การจัดการการศึกษาแลัะควิามเป็นผูู้้นำ EML - -

ธุรกิจระหวิ่างประเทัศ (หลัักสัูตรนานาชาติ) iMBA - -

บัริหารธุรกิจ (หลัักสัูตรภาษาจีน) C-MBA - -

การจัดการทัางศิลัปะ (หลัักสัูตรภาษาจีน) C-MA - -

หลืักส้ตรระดับัปริญญาเอก

บัริหารธุรกิจ (หลัักสัูตรภาษาจีน) C.PhD - -

การจัดการการศึกษา (หลัักสัูตรภาษาจีน) C-PhDEd - -
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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
ไม่วิ่าจะดีจะร้ายซ์ักเทั่าไหร่ 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

(ซ์�ำ *, **, ***)

เราก็เหม่อนอิฐคนลัะก้อนวิางซ์้อนเรียงกันจึงแน่นหนา
ก่อด้วิยควิามรักในปัญญา

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

* มังคลัอุบัลั ดั�งพีวิกเราทัุกคน
หนักเบัาพีร้อมผู้จญ งดงามปนเข้มแข็ง

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

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

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

**ในโลักแห่งควิามจริง ต้องเรียนรู้กันจริงๆ
ต้องออกไปหาควิามจริง วิิ�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 

ปรชัิญาสำานกัการศึกึษาที่ั�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)

พีนัธกิจั

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

ภิาพีตวัอยา่งโปสเตอรป์ระชิาสมัพีนัธก์จิักรรม

2-4



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�นป้ 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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ศึ้นย์รับัรองคุณวุฒิวิชิาชิ่พีอุตสาหกรรมดิจัิที่ัลื
(Digital Industry Certification Center)

ศูนย์รับัรองคุณ์วุิฒิวิิชาชีพีอุตสัาหกรรม
ดจิทิัลัั มวีิตัถปุระสังคเ์พี่�อการรบััรองสัมรรถนะ
บัคุคลัด้วิยมาตรฐานคณุ์วิฒุวิิชิาชพีีอุตสัาหกรรม 
ดิจิทััลัของนักศึกษา บัุคลัากร แลัะบัุคคลัทัั�วิไป 
ตลัอดจนเห็นถึงควิามสัำคัญของการสันับัสันุน
แลัะสัรา้งโอกาสัการเรยีนรูด้า้นดจิิทัลัั ทัี�เปน็ไป
ตามแนวิทัางการพัีฒนานกัศึกษา แลัะบุัคลัากร
ของสัถาบัันการจัดการปัญญาภิวิัฒน์

โดยสัาขาวิิชาชีพีอุตสัาหกรรมดิจิทััลั  
ประกอบัด้วิย

1. สัาขาแอนิเมชัน อาชพีีนัก Concept/Visual
Artist ระดบัั 4

2. สัาขาเครอ่ข่ายแลัะควิามปลัอดภัย อาชีพีนัก
บัริหารจัดการระบับัเคร่อข่ายคอมพิีวิเตอร์
ระดับั 4

3. สัาขาธุรกจิดจิทัิัลัแลัะพีาณ์ชิยอ์เิลัก็ทัรอนกิสั์ 
อาชีพีนักพีาณ์ิชย์อิเลั็กทัรอนิกสั์ ระดับั 4
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ส่่วนที่่� 3
คณะเรา

“การจััดการการศึึกษาเชิิงสร�างสรรค์” 
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คณะเรา
“การ้จัด้การ้การ้ศึึกษาเชีิงสร้้างสร้ร้คื์” 

ปรัชิญาคณะการจััดการการศึึกษาเชิิงสร�างสรรค์
“การ้ศึึกษา คืือ การ้สร้้างทร้ัพีย์ทางปัญญาแก่แผู่้นดิ้น”

ปณิธาน
“ม่่งมั�นการ้ผู้ลิตบัณ์ฑิิตทางการ้ศึึกษาที�สมบ้ร้ณ์์ด้้วย
ปัญญา คื่ณ์ธร้ร้ม จร้ิยธร้ร้ม จร้ร้ยาบร้ร้ณ์วิชีาชีีพี

มีภูาวะผู้้้นำาทางการ้ศึึกษา 
และคืวามสามาร้ถด้้านบร้ิห่าร้จัด้การ้”

วิสัยที่ัศึน์
“สร้า้งบัณ์ฑิติทางการ้ศึกึษามอือาชีพีีที�พีร้อ้มด้ว้ยคืณ่์ธร้ร้ม จริ้ยธร้ร้ม 

จร้ร้ยาบร้ร้ณ์วิชีาชีีพี โด้ยเน้นการ้เร้ียนร้้้จากปร้ะสบการ้ณ์์จร้ิง”

พีันธกิจั
1. ผู้ลัิตบััณ์ฑิิตทัางการศึกษาให้มีคุณ์ภาพีมาตรฐานวิิชาชีพี โดยการเรียนรู้จากประสับัการณ์์

จริง (Work-based Education)
2. พีัฒนาครู บุัคลัากรทัางการศึกษาให้มีศักยภาพีในการจัดการศึกษาทัี�มีคุณ์ภาพี
3. สัร้างผู้ลังานวิิจัยแลัะพีัฒนานวิัตกรรมทัางการศึกษา
4. บัริการวิชิาการทัางการศกึษาแก่ชุมชน เพี่�อส่ังเสัรมิการเรยีนรูต้ลัอดชีวิติแลัะพีฒันาสังัคมทัี�

ยั�งย่น
5. สั่บัสัานทัำนุบัำรุงศิลัปวัิฒนธรรม ภูมิปัญญาทั้องถิ�นแลัะภูมิปัญญาไทัย
6. พัีฒนาระบับับัริหารอย่างมีสัว่ินร่วิมโดยใช้หลักัธรรมาภิบัาลั เพ่ี�อส่ังเสัริมการทัำงานเป็นทีัม

ของคณ์ะ
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ด้อกบัวบานชี้ชี่อพี้นนำ�า 
หมายถึง ผูู้้ทัี�ใฝึ่เรียน ใฝึ่รู้อยู่เป็นนิจ ย่อมมีปัญญาปฏิิภาณ์อันแตกฉีานแลัะแยบัคาย

กลีบทั�งแปด้ของด้อกบัว
แสัดงถึงการเป็นผูู้้ทัี�ยึดถอ่แลัะปฏิิบัตัิตามหลัักธรรม ได้แก่ การมีปัญญาชอบั ดำริชอบั 

เจรจาชอบั ประพีฤติดีงาม ประกอบัสััมมาอาชีพีอย่างสัุจริตชน มีควิามอุตสัาหะพียายาม 
มีสัติรู้ตัวิอยู่เสัมอ แลัะฝึึกจิตให้ตั�งมั�นในควิามดี

กร้ะแสนำ�า
แสัดงถึงการหมั�นแสัวิงหาควิามรู้ทัี�ไม่มีวิันสัิ�นสุัด เปรียบัเหม่อนการศึกษาทัี�ต้องเรียนรู้

แบั่งปันแลัะต่อยอด ซ์ึ�งเหลั่านี�เป็นคุณ์สัมบััติของครูทัี�ดี

สีปร้ะจำาคืณ์ะ / สีม่วง 
เป็นสัีแทันสััญลัักษณ์์ของการใฝ่ึเรียน ใฝึ่รู้ การพีัฒนาตนเองอยู่เสัมอ เป้�ยมด้วิยพีลััง 

แห่งควิามคิดริเริ�มสัร้างสัรรค์ 
เป็นสััญลัักษณ์์ของคุณ์งามควิามดี ควิามยุติธรรม ควิามเมตตา วิริิยะอุตสัาหะ เสีัยสัลัะ 

ควิามสัามัคคีแลัะมีควิามเป็นน�ำหนึ�งใจเดียวิกัน
เปรียบัเสัมอ่นวิิชาชีพีครูซ์ึ�งคุณ์ลัักษณ์ะของครูทัี�ดี คอ่ มีควิามรักแลัะศรัทัธาในวิิชาชีพีครู
แลัะพีร้อมทัี�จะพีัฒนาวิิชาชีพีของตนอยู่เสัมอ ประพีฤติตนเป็นแบับัอย่างแก่ผูู้้เรียน ใฝ่ึรู้

แลัะพีัฒนาตนเองอย่างต่อเน่�อง มีควิามเมตตาแก่ศิษย์ แลัะเห็นคุณ์ค่าของศิษย์

สญัลัืกษณ์แลืะสป่ระจัำาคณะ
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การเขี�าถึงขี�อม้ลืคณะ
1. เวั็บัไซีติ์คณ์ะการจััดการการศึึกษาเชี่ิงสร้างสรรค์: https://cem.pim.ac.th/

ติดต่อคณะ
ชีั�น 9 อาคืาร้ 4 ห่ร้ืออาคืาร้ CP ALL Academy

 โที่รศึัพีที่์ 0 2855 1026, 0 2855 0962,
0 2855 1340, 0 2855 1494

หลืักส้ตร / สาขีาวิชิาที่่�เปิดสอน
ห่ลักส้ตร้ร้ะด้ับปร้ิญญาตร้ี

• หลัักสัูตรศึกษาศาสัตรบััณ์ฑิิต สัาขาวิิชาการสัอนภาษาจีน
• หลัักสัูตรศึกษาศาสัตรบััณ์ฑิิต สัาขาวิิชาการสัอนภาษาอังกฤษ

ห่ลักส้ตร้ปร้ะกาศึนียบัตร้บัณ์ฑิิต
• ประกาศนียบััตรบััณ์ฑิิต สัาขาวิิชาชีพีครู

ห่ลักส้ตร้ร้ะด้ับบัณ์ฑิิตศึึกษา
• หลัักสัูตรศึกษาศาสัตรมหาบััณ์ฑิิต สัาขาวิิชาการจัดการการศึกษาแลัะควิามเป็นผูู้้นำ
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ชิื�อปรญิญา

ภิาษาไทย  (ชี่ื�อเติ็ม)       :   ศึึกษาศึาสติรบััณ์ฑิิติ (การสอนภิาษาจัีน)
  (อักษรย�อ)     :   ศึษ.บั. (การสอนภิาษาจัีน)
ภิาษาอังกฤษ (ชี่ื�อเติ็ม)       :   Bachelor of Education (Teaching Chinese Language)
  (อักษรย�อ)     :   B.Ed. (Teaching Chinese Language)

หมายเหติ่:  สัำนักงานปลััดกระทัรวิงการอุดมศึกษาวิิทัยาศาสัตร์ วิิจัย แลัะนวิัตกรรม (สัป.อวิ.) 
               รับัทัราบัหลัักสัูตรเม่�อวิันทัี� 3 กันยายน 2564

หลืักส้ตรศึึกษาศึาสตรบััณฑิิต

สาขาวิชีาการ้สอนภูาษาจีน (ห่ลักส้ตร้ 4 ปี)
Bachelor of Education Program in Teaching Chinese Language

จัุดเด่นขีองสาขีาวิชิา / หลืักส้ตร
1. ใชแ้นวิคิดทัฤษฎีควิามรูส้ัร้างสัรรค์ผู้ลิัตครูนกันวัิตกรผูู้้สัร้างสัรรค์ทัี�เป็นทัั�งผูู้้นำทัางวิชิาการ

แลัะสัามารถถ่ายทัอดวิิธีการสัอนได้อย่างมีประสัิทัธิภาพี
2. จัดกระบัวินการเรยีนรูเ้นน้การฝึึกปฏิบิัตัจิากประสับัการณ์จ์รงิ ทัั�งในสัถานศกึษาแลัะสัถาน

ประกอบัการ (Work-based Education) เช่�อมโยงควิามรูท้ัางด้านวิชิาการจากทัฤษฎีสัูก่าร
ปฏิิบััติ

3. ได้รับัการสันับัสันุนจากบัริษัทัในเคร่อของบัริษัทั ซ์ีพีีออลัลั์ จำกัด (มหาชน) แลัะบัริษัทั 
ในเคร่อเจริญโภคภัณ์ฑิ์ ตลัอดจนสัถานประกอบัการแลัะสัถานศึกษาทัี�ร่วิมเป็นเคร่อข่าย
พีันธมิตรทัางการศึกษาเช่�อมโยงภาคธุรกิจระดับัประเทัศกับัสัถาบัันการศึกษาเข้าด้วิยกัน
อย่างมีประสัิทัธิภาพี

4. ระบับัการสัร้างควิามสััมพัีนธ์ระหว่ิางอาจารย์กับันักศึกษา (Teacher–Student 
Relationship: TSR) ดูแลัให้คำปรึกษานักศึกษาตลัอดหลัักสัูตรจนสัำเร็จการศึกษา

5. ฝึึกประสับัการณ์์วิิชาชีพีครูแลัะฝึึกปฏิิบััติการสัอน ในโรงเรียนสัาธิตสัถาบัันการจัดการ
ปัญญาภิวิัฒน์ แลัะสัถานศึกษาทัี�มีมาตรฐานรับัรอง
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ผลืลืัพีธ์การเร่ยนร้�ขีองหลืักส้ตร

• ด้้านคื่ณ์ธร้ร้ม จร้ิยธร้ร้ม

หมวดวิชิาศึึกษาที่ั�วไป หมวดวิชิาเฉพีาะ

1. มีวิินัย ตรงเวิลัา 1. รัก ศรัทัธาแลัะภูมิใจในวิิชาชีพีครู มีจิตวิิญญาณ์แลัะ
อดุมการณ์์ควิามเป็นคร ูแลัะปฏิิบัตัตินตามจรรยาบัรรณ์
วิิชาชีพีครู

2. มีควิามซ่์�อสััตย์สัุจริต 2. มีจิตอาสัา จิตสัาธารณ์ะ อดทันอดกลัั�น มีควิาม
เสัียสัลัะ รับัผิู้ดชอบัแลัะซ่์�อสััตย์ต่องานทัี� ได้รับั
มอบัหมายทัั�งด้านวิิชาการแลัะวิิชาชีพี แลัะสัามารถ
พีฒันาตนเองอย่างต่อเน่�อง ประพีฤติตนเป็นแบับัอย่าง
ทัี�ดีแก่ศิษย์ ครอบัครัวิ สัังคมแลัะประเทัศชาติ แลัะ
เสัริมสัร้างการพีัฒนาทัี�ยั�งย่น

3. มีควิามรับัผู้ิดชอบัทัั�งต่อตนเอง สัังคมแลัะการ
ประกอบัอาชีพี

3. มีค่านิยมแลัะคุณ์ลัักษณ์ะเป็นประชาธิปไตย ค่อ
การเคารพีสิัทัธิ แลัะให้เกียรติคนอ่�น  มีควิามสัามัคคี
แลัะทัำงานร่วิมกับัผูู้้อ่�นได้ ใช้เหตุผู้ลัแลัะปัญญา
ในการดำเนินชีวิิตแลัะการตัดสิันใจ

4. ปฏิิบััติหน้าทัี�ด้วิยคุณ์ธรรม จริยธรรม แลัะมีจิต
สัาธารณ์ะ

4. มคีวิามกลัา้หาญแลัะแสัดงออกทัางคณุ์ธรรมจรยิธรรม
สัามารถวินิจิฉียั จดัการแลัะคดิแกป้ญัหาทัางคณุ์ธรรม
จริยธรรมด้วิยควิามถูกต้องเหมาะสัมกับัสัังคม การ
ทัำงานแลัะสัภาพีแวิดล้ัอม โดยอาศัยหลัักการ เหตุผู้ลั
แลัะใช้ดุลัยพีินิจทัางค่านิยม บัรรทััดฐานทัางสัังคม
ควิามรู้สัึกของผูู้้อ่�นแลัะประโยชน์ของสัังคมสั่วินรวิม
มีจิตสัำนึกในการธำรงควิามโปร่งใสัของสัังคมแลัะ
ประเทัศชาติ ต่อต้านการทัุจริตคอรัปชั�นแลัะควิาม
ไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลับิัดเบ่ัอน หร่อการลัอกเลัียน
ผู้ลังาน

5. เคารพีในระเบีัยบัแลัะกฎเกณ์ฑ์ิขององคก์รแลัะสังัคม
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• ด้้านคืวามร้้้

หมวดวิชิาศึึกษาที่ั�วไป หมวดวิชิาเฉพีาะ

1. มีควิามรู้อย่างกวิ้างขวิางแลัะสัามารถนำควิามรู้นั�น
ไปใช้ในชีวิิตประจำวิัน

1. มีควิามรอบัรู้ในหลัักการ แนวิคิด ทัฤษฎี เน่�อหาสัาระ
ด้านวิิชาชีพีครู อาทัิ ค่านิยมของครู คุณ์ธรรม
จริยธรรม จรรณ์ยาบัรรณ์ จิตวิิญญาณ์ครู ปรัชญา
ควิามเป็นครู จิตวิิทัยาสัำหรับัครู จิตวิิทัยาพีัฒนาการ
จิตวิิทัยาการเรียนรู้เพี่�อจัดการเรียนรู้แลัะช่วิยเหลั่อ
แก้ไขปัญหา สั่งเสัริมแลัะพีัฒนาผูู้้เรียน หลัักสัูตรแลัะ
วิิทัยาการจัดการเรียนรู้ นวัิตกรรมแลัะเทัคโนโลัยี
สัารสันเทัศแลัะการส่ั�อสัารการศึกษาแลัะการเรียนรู้
การวัิดประเมินการศึกษาแลัะการเรียนรู ้การวิจัิยแลัะ
การพีฒันานวิตักรรมเพี่�อพีฒันาผูู้เ้รยีนแลัะภาษาเพี่�อ
การสั่�อสัารสัำหรับัครู ทัักษะการนิเทัศแลัะการสัอน
งาน ทักัษะเทัคโนโลัยแีลัะดจิิทัลัั ทักัษะการทัำงานวิจิยั
แลัะการประเมิน ทัักษะการร่วิมม่อสัร้างสัรรค์ แลัะ
ทัักษะศตวิรรษทัี� 21 มีควิามรู้ ควิามเข้าใจ ในการบัู
รณ์าการควิามรู้กับัการปฏิิบััติจริงแลัะการบัูรณ์าการ
ข้ามศาสัตร์ อาทัิ การบัูรณ์าการการสัอน (Techno-
logical Pedagogical Content Knowledge: TPCK)
การสัอนแบับับูัรณ์าการควิามรู้ทัางวิิทัยาศาสัตร์
เทัคโนโลัย ีกระบัวินการทัางวิศิวิกรรมแลัะคณ์ติศาสัตร์
(Science Technology Engineering and
Mathematics Education : STEM Education)
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning
Community : PLC) แลัะมีควิามรู้ในการประยุกต์ใช้

2. เข้าใจแลัะวิิ เคราะห์หลัักการของศาสัตร์อ่�น
ทัี�เกี�ยวิข้องแลัะนำมาใช้เป็นพี่�นฐานของศาสัตร์
เฉีพีาะนั�นๆ (เฉีพีาะสัาขาวิิชา)

2. มีควิามรอบัรู้ในหลัักการ แนวิคิด ทัฤษฎี เน่�อหาวิิชา
ทัี�สัอน สัามารถวิิเคราะห์ควิามรู้ แลัะเน่�อหาวิิชา
ทัี�สัอนอย่างลึักซึ์�ง สัามารถติดตามควิามก้าวิหน้า
ด้านวิิทัยาการแลัะนำไปประยุกต์ใช้ในการพีัฒนา
ผูู้้เรียน โดยมีผู้ลัลััพีธ์การเรียนรู้แลัะเน่�อหาสัาระ
ด้านมาตรฐานผู้ลัการเรียนรู้ด้านควิามรู้ของแต่ลัะ
สัาขาวิิชา

3. มคีวิามรูค้วิามเขา้ใจในหลักัการแลัะทัฤษฎใีนศาสัตร์
เฉีพีาะนั�นๆ แลัะสัามารถนำไปประยุกต์ใช้แก้ไข
ปัญหาในการปฏิิบัตัิงานจริงได้

3. มคีวิามรู ้เขา้ใจชวีิติ เขา้ใจชมุชน เขา้ใจโลักแลัะการอยู่
ร่วิมกันบันพี่�นฐานควิามแตกต่างทัางวิัฒนธรรม
สัามารถเผู้ชิญแลัะเทั่าทัันกับัการเปลัี�ยนแปลังของ
สัังคม แลัะสัามารถนำแนวิคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พีอเพีียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิิตแลัะพัีฒนา
ตน พีัฒนางานแลัะพีัฒนาผูู้้เรียน

4. มีควิามรู้แลัะควิามสัามารถในการใช้ภาษาไทัยแลัะ
ภาษาอังกฤษเพี่�อการส่ั�อสัารตามมาตรฐาน

5. ตระหนกัรู ้เหน็คณุ์คา่แลัะควิามสัำคญัของศาสัตรพ์ีระ
ราชาเพ่ี�อการพัีฒนาทัี�ยั�งย่นแลัะนำมาประยุกต์ใช้ใน
การพีัฒนาตน พีัฒนาผูู้้เรียน พีัฒนางานแลัะพีัฒนา
ชุมชน
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• ด้้านทักษะทางปัญญา

• ด้้านทักษะคืวามสัมพีันธ์ร้ะห่ว่างบ่คืคืลและคืวามร้ับผิู้ด้ชีอบ

หมวดวิชิาศึึกษาที่ั�วไป หมวดวิชิาเฉพีาะ

1. มีควิามคิดริเริ�มสัร้างสัรรค์ ต่อยอดกรอบัควิามรู้เดิม
สัามารถบูัรณ์าการควิามรู้ในสัาขาวิิชาทัี�ศึกษาแลัะ
ประสับัการณ์์เพี่�อให้เกิดนวิัตกรรม กิจกรรมหร่อ
แนวิทัางในศาสัตร์เฉีพีาะนั�นๆ

1. คิด ค้นหา วิิเคราะห์ข้อเท็ัจจริง แลัะประเมินข้อมูลั
สั่�อ สัารสันเทัศจากแหลั่งข้อมูลัทัี�หลัากหลัายอย่างรู้
เทัา่ทันั เป็นพีลัเมอ่งต่�นรู ้มสีัำนึกสัากลั สัามารถเผู้ชิญ
แลัะก้าวิทัันกับัการเปลัี�ยนแปลังในโลักยุคดิจิทััลั
เทัคโนโลัยีข้ามแพีลัทัฟิอร์ม (Platform) แลัะโลัก
อนาคต นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิิบััติงาน แลัะ
วิินิจฉีัยแก้ปัญหาแลัะพีัฒนางานได้อย่างสัร้างสัรรค์
โดยคำนึงถงึควิามรู ้หลักัการทัางทัฤษฎี ประสับัการณ์์
ภาคปฏิิบัตัิ ค่านิยม แนวิคิด นโยบัายแลัะยุทัธศาสัตร์
ชาติ บัรรทััดฐานทัางสัังคมแลัะผู้ลักระทับัทัี�อาจ
เกิดขึ�น

2. สัามารถคิดวิิเคราะห์แลัะเช่�อมโยงควิามรู้อย่าง
เป็นองค์รวิม

2. สัามารถคิดริเริ�มแลัะพีัฒนางานอย่างสัร้างสัรรค์

3. มีควิามกระต่อร่อร้นในการใฝึ่หาควิามรู้ 3. สัร้างแลัะประยุกต์ใช้ควิามรู้จากการทัำวิิจัยแลัะสัร้าง
หร่อร่วิมสัร้างนวิัตกรรมเพี่�อพีัฒนาการเรียนรู้ของ
ผูู้้เรียนแลัะพีัฒนาผูู้้เรียนให้เป็นผูู้้สัร้างหร่อร่วิมสัร้าง
นวิตักรรม รวิมทัั�งถา่ยทัอดควิามรูแ้กช่มุชนแลัะสังัคม

หมวดวิชิาศึึกษาที่ั�วไป หมวดวิชิาเฉพีาะ

1. สัามารถปรับัตัวิเข้ากับัสัถานการณ์์แลัะวัิฒนธรรม
องค์กร

1. เข้าใจแลัะใสั่ใจอารมณ์์ควิามรู้สึักของผูู้้อ่�น มีควิามคิด
เชิงบัวิก มีวิุฒิภาวิะทัางอารมณ์์แลัะทัางสัังคม

2. สัามารถทัำงานกบััผูู้อ้่�นไดเ้ปน็อยา่งดแีลัะมภีาวิะผูู้น้ำ 2. ทัำงานร่วิมกับัผูู้้อ่�น ทัำงานเป็นทีัม เป็นผูู้้นำแลัะ
ผูู้้ตามทัี�ดี มีสััมพีันธภาพีทัี�ดีกับัผูู้้เรียน ผูู้้ร่วิมงาน
ผูู้้ปกครองแลัะคนในชุมชน มีควิามรับัผิู้ดชอบัต่อส่ัวิน
รวิมทัั�งด้านเศรษฐกิจ สัังคมแลัะสัิ�งแวิดลั้อม

3. มคีวิามรบััผู้ดิชอบัต่อหน้าทัี�แลัะงานทัี�ได้รบััมอบัหมาย 3. มีควิามรับัผิู้ดชอบัต่อหน้าทัี� ต่อตนเอง ต่อผูู้้เรียน
ต่อผูู้้ร่วิมงาน แลัะต่อส่ัวินรวิม สัามารถช่วิยเหลั่อแลัะ
แก้ปัญหาตนเอง กลัุ่มแลัะระหวิ่างกลัุ่มได้อย่าง
สัร้างสัรรค์

4. มมีนษุยสัมัพีนัธที์ั�ดกีบััผูู้ร่้วิมงานในองคก์รแลัะบุัคคลั
ทัั�วิไป

4. มีภาวิะผูู้้นำทัางวิิชาการแลัะวิิชาชีพี มีควิามเข้มแข็ง
แลัะกลัา้หาญทัางจรยิธรรมสัามารถชี�นำแลัะถา่ยทัอด
ควิามรูแ้กผูู้่้เรยีน สัถานศกึษา ชุมชนแลัะสังัคมได้อยา่ง
สัร้างสัรรค์
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• ด้้านทักษะการ้วิเคืร้าะห่์เชีิงตัวเลข การ้สื�อสาร้
  และการ้ใชี้เทคืโนโลยีสาร้สนเทศึ

หมวดวิชิาศึึกษาที่ั�วไป หมวดวิชิาเฉพีาะ

1. ใช้ควิามรู้ทัางคณ์ิตศาสัตร์แลัะสัถิติในการวิิเคราะห์
แลัะนำเสันอ

1. มีทัักษะการวิิเคราะห์ข้อมูลัสัถิติ การสัังเคราะห์ข้อมูลั
เชงิปริมาณ์แลัะเชิงคุณ์ภาพี เพ่ี�อเขา้ใจองค์ควิามรู ้หรอ่
ประเด็นปัญหาทัางการศึกษาได้อย่างรวิดเร็วิแลัะ 
ถูกต้อง 

2. มีทัักษะการใช้ภาษาไทัยได้อย่างมีประสัิทัธิภาพี 2. สั่�อสัารกบััผูู้เ้รยีน พีอ่แมผูู่้ป้กครอง บัคุคลัในชมุชนแลัะ
สัังคม แลัะผูู้้ เกี� ยวิข้องก ลุ่ัมต่ างๆ ได้อ ย่างมี
ประสัทิัธภิาพีโดยสัามารถเลัอ่กใชก้ารสั่�อสัารทัางวิาจา 
การเขียน หร่อการนำเสันอด้วิยรูปแบับัต่างๆโดยใช้
เทัคโนโลัยีการส่ั�อสัารหรอ่นวัิตกรรมต่างๆ ทัี�เหมาะสัม 

3. มีทัักษะการใช้ภาษาต่างประเทัศเพี่�อการติดต่อ
สั่�อสัารอย่างน้อยหนึ�งภาษา

3. ใช้เทัคโนโลัยีสัารสันเทัศ ในการสับ่ัค้นขอ้มลูัหรอ่ควิาม
รู้จากแหล่ังการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมีประสิัทัธิภาพี 
สัามารถใช้โปรแกรมสัำเร็จรูปทัี�จำเป็นสัำหรับัการ
เรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทัำงาน การประชุม  
การจัดการแลัะสั่บัค้นข้อมูลัแลัะสัารสันเทัศ รับัแลัะ
สั่งข้อมูลัแลัะสัารสันเทัศโดยใช้ดุลัยพีินิจทัี�ดีในการ
ตรวิจสัอบัควิามน่าเช่�อถ่อของข้อมูลัแลัะสัารสันเทัศ 
อกีทัั�งตระหนักถึงการลัะเมิดลิัขสิัทัธิ�แลัะการลัอกเลีัยน
ผู้ลังาน

4. สัามารถใช้เทัคโนโลัยีสัารสันเทัศในการส่ับัค้น  
เก็บัรวิบัรวิมข้อมูลัตลัอดจนการนำเสันอ

3-9



• ด้้านวิธีวิทยาการ้จัด้การ้เร้ียนร้้้

หมวดวิชิาเฉพีาะ

1. สัามารถเลั่อกใช้ปรัชญาตามควิามเช่�อในการสัร้างหลัักสูัตรรายวิิชา การออกแบับั เน่�อหาสัาระ กิจกรรม
การเรียนการสัอน สั่�อแลัะเทัคโนโลัยีการสั่�อสัาร การวิัดแลัะประเมินผูู้้เรียน การบัริหารจัดการชั�นเรียน
การจดัการเรยีนโดยใชแ้หลัง่การเรยีนรูใ้นโรงเรยีนแลัะนอกโรงเรยีน แหลัง่การเรยีนรูแ้บับัเปดิไดอ้ยา่งเหมาะ
สัมกับัสัภาพีบัริบัทัทัี�แตกต่างกันของผูู้้เรียนแลัะพี่�นทัี�

2. สัามารถนำควิามรู้ทัางจิตวิิทัยาไปใช้ในการวิิเคราะห์ผูู้้เรียนเป็นรายบุัคคลั ออกแบับักิจกรรม การจัดเน่�อหา
สัาระ การบัริหารจัดการ แลัะกลัไกการช่วิยเหลั่อ แก้ไขแลัะสั่งเสัริมพีัฒนาผูู้้เรียนทัี�ตอบัสันองควิามต้องการ
ควิามสันใจ ควิามถนัด แลัะศักยภาพีของผูู้้เรียนทัี�มีควิามแตกต่างระหวิ่างบัุคคลั  ทัั�งผูู้้เรียนปกติแลัะผูู้้เรียน
ทัี�มีควิามต้องการจำเป็นพีิเศษ  หร่อผูู้้เรียนทัี�มีข้อจำกัดทัางกาย

3. จัดกิจกรรมแลัะออกแบับัการจัดการเรียนรู้ให้ผูู้้เรียนได้เรียนรู้จากประสับัการณ์์  เรียนรู้ผู้่านการลังม่อปฏิิบััติ
แลัะการทัำงานในสัถานการณ์จ์ริง สัง่เสัริมการพัีฒนาควิามคิด การทัำงาน การจัดการ การเผู้ชิญสัถานการณ์์
ฝึกึการปฏิิบััติใหท้ัำได ้คดิเปน็ ทัำเป็น โดยบัรูณ์าการการทัำงานกับัการเรียนรูแ้ลัะคุณ์ธรรมจริยธรรม สัามารถ
ประยุกต์ควิามรู้มาใช้เพ่ี�อป้องกัน แก้ไขปัญหา แลัะพัีฒนา ด้วิยควิามซ่์�อสััตย์สุัจริต  มีวิินัยแลัะรับัผิู้ดชอบั
ต่อผูู้้เรียนโดยยึดผูู้้เรียนสัำคัญทัี�สัุด

4. สัร้างบัรรยากาศ แลัะจัดสัภาพีแวิดลั้อม ส่ั�อการเรียน แหล่ังวิิทัยาการ เทัคโนโลัยีวิัฒนธรรมแลัะภูมิปัญญา
ทัั�งในแลัะนอกสัถานศกึษาเพี่�อการเรยีนรู ้ มคีวิามสัามารถในการประสัานงานแลัะสัรา้งควิามรว่ิมมอ่กบัับัดิา
มารดา ผูู้้ปกครอง แลัะบุัคคลัในชุมชนทุักฝ่ึาย เพ่ี�ออำนวิยควิามสัะดวิกแลัะร่วิมม่อกันพัีฒนาผูู้้เรียน
ให้มีควิามรอบัรู้ มีปัญญารู้คิดแลัะเกิดการใฝึ่รู้อย่างต่อเน่�องให้เต็มตามศักยภาพี

5. สัามารถจดัการเรยีนการสัอนให้นักเรยีนมีทักัษะศตวิรรษทัี� 21 เชน่ ทักัษะการเรียนรู ้ทักัษะการรูเ้ร่�อง ทักัษะ
การคิด ทัักษะชีวิิต ทัักษะการทัำงานแบับัร่วิมม่อ  ทัักษะการใช้ภาษาเพี่�อการสั่�อสัาร ทัักษะเทัคโนโลัยี แลัะ
การดำเนินชีวิิตตามหลัักปรัชญาของเศรษฐกิจพีอเพีียง แลัะสัามารถนำทัักษะเหล่ัานี�มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้เพี่�อพีัฒนาผูู้้เรียน แลัะการพีัฒนาตนเอง
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แนวที่างการประกอบัอาชิ่พี

1. อาจารย์สัอนภาษาจีนในสัถาบัันการศึกษา ทัั�งในระดับัมัธยมศึกษา ระดับัอาชีวิศึกษา
ทัั�งภาครัฐแลัะเอกชน รวิมไปถึงสัถาบัันสัอนภาษา

2. ผูู้้ประกอบัการดำเนินธุรกิจด้านการศึกษา เช่น สัถาบัันสัอนภาษา บัริษัทัผู้ลิัตสั่�อการเรียน
การสัอน

3. ประกอบัอาชีพีในสัถานประกอบัการด้านการศึกษา
4. นักฝึึกอบัรมด้านการสัอนภาษาจีน

รายลืะเอ่ยดค่าเลื่าเร่ยน
1. อัตราค่าเล่ัาเรียนรวิมตลัอดหลัักสูัตร 308,000 บัาทั แลัะชำระค่าเล่ัาเรียนแบับัเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา

ในอัตราทีั�สัถาบัันกำหนด ตามแผู้นการเรียนปกติ 8 ภาคการศึกษา โดยชำระค่าเล่ัาเรียนภาคการศึกษาลัะ
38,500 บัาทั

2. อัตราค่าเลั่าเรียนแบับัเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา ไม่รวิมค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี�
- ค่าหนังสั่อ เอกสัารประกอบัวิิชาเรียน
- ค่าชุดปฏิิบััติการ วัิตถุดิบัแลัะอุปกรณ์์อ่�นๆ ทัี�เกี�ยวิข้อง
- ค่ารายวิิชาปรับัพี่�นฐาน
- ค่าธรรมเนียมอ่�นๆ แลัะค่าเบั็ดเตลั็ดนอกเหน่ออัตราค่าเล่ัาเรียนแบับัเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา

ตวัอยา่งสถานประกอบัการที่่�นกัศึกึษาฝึกึปฏิบิัตัิ
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ปีการ้ศึึกษาที� 1

ปกีาร้ศึกึษาที� 2

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

TH xxxxx กลัุ่มวิิชาภาษาไทัย 3 EN xxxxx กลัุ่มวิิชาภาษาอังกฤษ 2

EN xxxxx กลัุ่มวิิชาภาษาอังกฤษ 2 SO xxxxx กลัุ่มวิิชาสัังคมศาสัตร์  3

HM xxxxx กลัุ่มวิิชามนุษยศาสัตร์ 3 HM xxxxx กลัุ่มวิิชามนุษยศาสัตร์ 3

ED 62140 จิตวิิญญาณ์แห่งควิามเป็นครู 3 SC xxxxx กลัุ่มวิิชาวิิทัยาศาสัตร์แลัะ
คณ์ิตศาสัตร์ 

3

ED 62141 จิตวิิทัยาการเรียนรู้เพี่�อพีัฒนาผูู้้เรียน 3 ED 62142 การจัดกระบัวินการเรียนรู้สัำหรับั
ผูู้้เรียนยุคดิจิทััลั

3

TC 62140 การออกเสัียงภาษาจีน 3 ED 62190 การฝึึกปฏิิบััติวิิชาชีพีระหวิ่างเรียน 1 2

TC 62141 ภาษาจีนพี่�นฐาน 3 TC 62142 การฟิังแลัะการพีูดภาษาจีนพี่�นฐาน 3

รวัม 20 รวัม 19

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

EN xxxxx กลัุ่มวิิชาภาษาอังกฤษ 2 EN xxxxx กลัุ่มวิิชาภาษาอังกฤษ 2

ED 62243 นวิัตกรรมการเรียนรู้เพี่�อพีัฒนาผูู้้เรียน
แห่งอนาคต 

3 SO xxxxx กลัุ่มวิิชาสัังคมศาสัตร์  3

ED 62291 การฝึึกปฏิิบััติวิิชาชีพีระหวิ่างเรียน 2 2 ED 62244 ภาษาเพี่�อการสั่�อสัารสัำหรับัครู 2

TC 62201 ควิามรู้ทัั�วิไปเกี�ยวิกับัประเทัศจีน 3 ED 62245 การพีัฒนาเคร่อข่ายเพี่�อการ
จัดการศึกษา

2

TC 62202 ควิามรู้ทัั�วิไปเกี�ยวิกับัวิัฒนธรรมจีน 3 TC 62245 การอ่านภาษาจีนเพี่�อจับัใจควิาม 3

TC 62243 ภาษาจีนในชีวิิตประจำวิัน 3 TC 62246 การเขียนภาษาจีนเพี่�อการสั่�อสัาร 3

TC 62244 การฟิังแลัะการพีูดภาษาจีนเพี่�อ
การสั่�อสัาร

3 TC 62247 ภาษาจีนเพี่�อการทัำงาน 3

รวัม 19 รวัม 18

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

EN xxxxx กลัุ่มวิิชาภาษาอังกฤษ 2 ED 62347 วิิจัยแลัะการวิัดประเมินผู้ลัการเรียนรู้ 3

HM xxxxx กลัุ่มวิิชามนุษยศาสัตร์ 3 ED 62392 การฝึึกปฏิิบััติวิิชาชีพีระหวิ่างเรียน 3 2

ED 62346 การพีัฒนาหลัักสัูตรเพี่�อการเรียนรู้
ในศตวิรรษทัี� 21

3 TC 62348 การแปลัภาษาจีน 3

TC 62303 วิิวิัฒนาการอักษรจีน 3 TC 62349 บัูรณ์าการการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน
ในสัถานศึกษา

3

TC 62304 ระบับัคำในภาษาจีน 3 TC 62350 การจัดการเรียนรู้ศิลัปะแลัะ
วิัฒนธรรมจีน

3

TC 62305 ไวิยากรณ์์ภาษาจีน 3 TC 62306 การประยุกต์ใช้เทัคโนโลัยียุคดิจิทััลั
ในการสัอนภาษาจีน

3

TC 62351 ภาษาจีนเพี่�อการสัอบัวิัดระดับั
ทัางภาษา

3

รวัม 17 รวัม 20

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

ED 62493 การปฏิิบััติการสัอนในสัถานศึกษา 6 TC 62407 สััมมนาการเรียนการสัอนภาษาจีน
ในฐานะภาษาต่างประเทัศ

3

TC 62408 ควิามรู้ทัั�วิไปเกี�ยวิกับัวิรรณ์คดีจีน
แลัะภาษาจีนโบัราณ์

3

TC 62409 ประวิัติศาสัตร์จีน 3

XX xxxxx วิิชาเลั่อกเสัรี 1 3

XX xxxxx วิิชาเลั่อกเสัรี 2 3

รวัม 6 รวัม 15

ปีการ้ศึึกษาที� 3

ปีการ้ศึึกษาที� 4

สามารถศึึกษาข้อม้ลุ่หลุ่ักส้ติรเพีิ�มเติิมได้ที�
http://202.44.139.57/checo/UnivSummary2.aspx?id=25572501100484_2146_IP&b=0&u=25000&y=
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ชิื�อปรญิญา

ภิาษาไทย  (ชี่ื�อเติ็ม)       :   ศึึกษาศึาสติรบััณ์ฑิิติ (การสอนภิาษาอังกฤษ)
(อักษรย�อ)     :   ศึษ.บั. (การสอนภิาษาอังกฤษ)

ภิาษาอังกฤษ (ชี่ื�อเติ็ม)       :   Bachelor of Education (English Language Teaching)
(อักษรย�อ)     :   B.Ed. (English Language Teaching)

หมายเหติ่:  สัำนักงานปลััดกระทัรวิงการอุดมศึกษาวิิทัยาศาสัตร์ วิิจัย แลัะนวิัตกรรม (สัป.อวิ.) 
 รับัทัราบัหลัักสัูตรเม่�อวิันทัี� 3 กันยายน 2564

หลืักส้ตรศึึกษาศึาสตรบััณฑิิต

สาขาวิชีาการ้สอนภูาษาอังกฤษ (ห่ลักส้ตร้ 4 ปี)
Bachelor of Education Program in English Language Teaching

จัุดเด่นขีองสาขีาวิชิา / หลืักส้ตร
1. ใชแ้นวิคิดทัฤษฎีควิามรูส้ัร้างสัรรค์ผู้ลิัตครูนกันวัิตกรผูู้้สัร้างสัรรค์ทัี�เป็นทัั�งผูู้้นำทัางวิชิาการ

แลัะสัามารถถ่ายทัอดวิิธีการสัอนได้อย่างมีประสิัทัธิภาพี
2. จัดกระบัวินการเรยีนรูเ้นน้การฝึึกปฏิบิัตัจิากประสับัการณ์จ์รงิ ทัั�งในสัถานศกึษาแลัะสัถาน

ประกอบัการ (Work-based Education) เช่�อมโยงควิามรูท้ัางด้านวิชิาการจากทัฤษฎีสู่ัการ
ปฏิิบัตัิ

3. ได้รับัการสันับัสันุนจากบัริษัทัในเคร่อของบัริษัทั ซ์ีพีีออลัล์ั จำกัด (มหาชน) แลัะบัริษัทัใน
เคร่อเจริญโภคภัณ์ฑ์ิ ตลัอดจนสัถานประกอบัการแลัะสัถานศึกษาทัี�ร่วิมเป็นเคร่อข่าย
พีันธมิตรทัางการศึกษาเช่�อมโยงภาคธุรกิจระดับัประเทัศกับัสัถาบัันการศึกษาเข้าด้วิยกัน
อย่างมีประสัิทัธิภาพี

4. ระบับัการสัร้างควิามสััมพัีนธ์ระหว่ิางอาจารย์กับันักศึกษา (Teacher–Student
Relationship: TSR) ดูแลัให้คำปรึกษานักศึกษาตลัอดหลัักสูัตรจนสัำเร็จการศึกษา

5. ฝึึกประสับัการณ์์วิิชาชีพีครูแลัะฝึึกปฏิิบััติการสัอน ในโรงเรียนสัาธิตสัถาบัันการจัดการ
ปัญญาภิวิัฒน์ แลัะสัถานศึกษาทัี�มีมาตรฐานรับัรอง
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ผลืลัืพีธ์การเร่ยนร้�ขีองหลืักส้ตร

• ด้้านคื่ณ์ธร้ร้ม จร้ิยธร้ร้ม

หมวดวิชิาศึึกษาที่ั�วไป หมวดวิชิาเฉพีาะ

1. มีวิินัย ตรงเวิลัา 1. รัก ศรัทัธาแลัะภูมิใจในวิิชาชีพีครู มีจิตวิิญญาณ์แลัะ
อดุมการณ์์ควิามเป็นคร ูแลัะปฏิิบัตัตินตามจรรยาบัรรณ์
วิิชาชีพีครู

2. มีควิามซ่์�อสััตย์สัุจริต 2. มีจิตอาสัา จิตสัาธารณ์ะ อดทันอดกลัั�น มีควิาม
เสีัยสัลัะ รับัผู้ิดชอบัแลัะซ์่�อสััตย์ต่องานทัี� ได้รับั
มอบัหมายทัั�งด้านวิิชาการแลัะวิิชาชีพี แลัะสัามารถ
พีฒันาตนเองอย่างต่อเน่�อง ประพีฤติตนเป็นแบับัอย่าง
ทัี�ดีแก่ศิษย์ ครอบัครัวิ สัังคมแลัะประเทัศชาติ แลัะ
เสัริมสัร้างการพีัฒนาทัี�ยั�งย่น

3. มีควิามรับัผู้ิดชอบัทัั�งต่อตนเอง สัังคมแลัะการ
ประกอบัอาชีพี

3. มีค่านิยมแลัะคุณ์ลัักษณ์ะเป็นประชาธิปไตย ค่อ
การเคารพีสัิทัธิ แลัะให้เกียรติคนอ่�น  มีควิามสัามัคคี
แลัะทัำงานร่วิมกับัผูู้้อ่�นได้ ใช้เหตุผู้ลัแลัะปัญญา
ในการดำเนินชีวิิตแลัะการตัดสัินใจ

4. ปฏิิบััติหน้าทัี�ด้วิยคุณ์ธรรม จริยธรรม แลัะมีจิต
สัาธารณ์ะ

4. มคีวิามกลัา้หาญแลัะแสัดงออกทัางคณุ์ธรรมจรยิธรรม
สัามารถวินิจิฉียั จดัการแลัะคดิแกป้ญัหาทัางคณุ์ธรรม
จริยธรรมด้วิยควิามถูกต้องเหมาะสัมกับัสัังคม การ
ทัำงานแลัะสัภาพีแวิดล้ัอม โดยอาศัยหลัักการ เหตุผู้ลั
แลัะใช้ดุลัยพีินิจทัางค่านิยม บัรรทััดฐานทัางสัังคม
ควิามรู้สัึกของผูู้้อ่�นแลัะประโยชน์ของสัังคมสั่วินรวิม
มีจิตสัำนึกในการธำรงควิามโปร่งใสัของสัังคมแลัะ
ประเทัศชาติ ต่อต้านการทัุจริตคอรัปชั�นแลัะควิาม
ไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลับิัดเบ่ัอน หร่อการลัอกเลัียน
ผู้ลังาน

5. เคารพีในระเบีัยบัแลัะกฎเกณ์ฑ์ิขององคก์รแลัะสังัคม
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• ด้้านคืวามร้้้

หมวดวิชิาศึึกษาที่ั�วไป หมวดวิชิาเฉพีาะ

1. มีควิามรู้อย่างกวิ้างขวิางแลัะสัามารถนำควิามรู้นั�น
ไปใช้ในชีวิิตประจำวิัน

1. มีควิามรอบัรู้ในหลัักการ แนวิคิด ทัฤษฎี เน่�อหาสัาระ
ด้านวิิชาชีพีครู อาทัิ ค่านิยมของครู คุณ์ธรรม
จริยธรรม จรรณ์ยาบัรรณ์ จิตวิิญญาณ์ครู ปรัชญา
ควิามเป็นครู จิตวิิทัยาสัำหรับัครู จิตวิิทัยาพีัฒนาการ
จิตวิิทัยาการเรียนรู้เพี่�อจัดการเรียนรู้แลัะช่วิยเหลั่อ
แก้ไขปัญหา สั่งเสัริมแลัะพีัฒนาผูู้้เรียน หลัักสัูตรแลัะ
วิิทัยาการจัดการเรียนรู้ นวัิตกรรมแลัะเทัคโนโลัยี
สัารสันเทัศแลัะการส่ั�อสัารการศึกษาแลัะการเรียนรู้
การวัิดประเมินการศึกษาแลัะการเรียนรู ้การวิจัิยแลัะ
การพีฒันานวิตักรรมเพี่�อพีฒันาผูู้เ้รยีนแลัะภาษาเพี่�อ
การสั่�อสัารสัำหรับัครู ทัักษะการนิเทัศแลัะการสัอน
งาน ทักัษะเทัคโนโลัยแีลัะดจิิทัลัั ทักัษะการทัำงานวิจิยั
แลัะการประเมิน ทัักษะการร่วิมม่อสัร้างสัรรค์ แลัะ
ทัักษะศตวิรรษทัี� 21 มีควิามรู้ ควิามเข้าใจ ในการบัู
รณ์าการควิามรู้กับัการปฏิิบััติจริงแลัะการบัูรณ์าการ
ข้ามศาสัตร์ อาทัิ การบัูรณ์าการการสัอน (Techno-
logical Pedagogical Content Knowledge: TPCK)
การสัอนแบับับูัรณ์าการควิามรู้ทัางวิิทัยาศาสัตร์
เทัคโนโลัย ีกระบัวินการทัางวิศิวิกรรมแลัะคณ์ติศาสัตร์
(Science Technology Engineering and
Mathematics Education : STEM Education)
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning
Community : PLC) แลัะมีควิามรู้ในการประยุกต์ใช้

2. เข้าใจแลัะวิิ เคราะห์หลัักการของศาสัตร์อ่�น
ทัี�เกี�ยวิข้องแลัะนำมาใช้เป็นพี่�นฐานของศาสัตร์
เฉีพีาะนั�นๆ (เฉีพีาะสัาขาวิิชา)

2. มีควิามรอบัรูใ้นหลัักการ แนวิคิด ทัฤษฎี เน่�อหาวิิชา
ทัี�สัอน สัามารถวิิเคราะห์ควิามรู้ แลัะเน่�อหาวิิชา
ทัี�สัอนอย่างลึักซึ์�ง สัามารถติดตามควิามก้าวิหน้า
ด้านวิิทัยาการแลัะนำไปประยุกต์ใช้ในการพีัฒนา
ผูู้้เรียน โดยมีผู้ลัลััพีธ์การเรียนรู้แลัะเน่�อหาสัาระ
ด้านมาตรฐานผู้ลัการเรียนรู้ด้านควิามรู้ของแต่ลัะ
สัาขาวิิชา

3. มคีวิามรูค้วิามเขา้ใจในหลักัการแลัะทัฤษฎใีนศาสัตร์
เฉีพีาะนั�นๆ แลัะสัามารถนำไปประยุกต์ใช้แก้ไข
ปัญหาในการปฏิิบััติงานจริงได้

3. มคีวิามรู ้เขา้ใจชวีิติ เขา้ใจชมุชน เขา้ใจโลักแลัะการอยู่
ร่วิมกันบันพี่�นฐานควิามแตกต่างทัางวิัฒนธรรม
สัามารถเผู้ชิญแลัะเทั่าทัันกับัการเปลัี�ยนแปลังของ
สัังคม แลัะสัามารถนำแนวิคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พีอเพีียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิิตแลัะพัีฒนา
ตน พีัฒนางานแลัะพีัฒนาผูู้้เรียน

4. มีควิามรู้แลัะควิามสัามารถในการใช้ภาษาไทัยแลัะ
ภาษาอังกฤษเพี่�อการสั่�อสัารตามมาตรฐาน

5. ตระหนกัรู ้เหน็คณุ์คา่แลัะควิามสัำคญัของศาสัตรพ์ีระ
ราชาเพ่ี�อการพัีฒนาทัี�ยั�งย่นแลัะนำมาประยุกต์ใช้ใน
การพีัฒนาตน พีัฒนาผูู้้เรียน พีัฒนางานแลัะพีัฒนา
ชุมชน
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• ด้้านทักษะทางปัญญา

• ด้้านทักษะคืวามสัมพีันธ์ร้ะห่ว่างบ่คืคืลและคืวามร้ับผู้ิด้ชีอบ

หมวดวิชิาศึึกษาที่ั�วไป หมวดวิชิาเฉพีาะ

1. มีควิามคิดริเริ�มสัร้างสัรรค์ ต่อยอดกรอบัควิามรู้เดิม
สัามารถบูัรณ์าการควิามรู้ในสัาขาวิิชาทีั�ศึกษาแลัะ
ประสับัการณ์์เพี่�อให้เกิดนวิัตกรรม กิจกรรมหร่อ
แนวิทัางในศาสัตร์เฉีพีาะนั�นๆ

1. คิด ค้นหา วิิเคราะห์ข้อเท็ัจจริง แลัะประเมินข้อมูลั
ส่ั�อ สัารสันเทัศจากแหลั่งข้อมูลัทัี�หลัากหลัายอย่างรู้
เทัา่ทันั เป็นพีลัเมอ่งต่�นรู ้มสีัำนึกสัากลั สัามารถเผู้ชิญ
แลัะก้าวิทัันกับัการเปลัี�ยนแปลังในโลักยุคดิจิทััลั
เทัคโนโลัยีข้ามแพีลัทัฟิอร์ม (Platform) แลัะโลัก
อนาคต นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิิบััติงาน แลัะ
วิินิจฉีัยแก้ปัญหาแลัะพีัฒนางานได้อย่างสัร้างสัรรค์
โดยคำนึงถงึควิามรู ้หลักัการทัางทัฤษฎี ประสับัการณ์์
ภาคปฏิิบัตัิ ค่านิยม แนวิคิด นโยบัายแลัะยุทัธศาสัตร์
ชาติ บัรรทััดฐานทัางสัังคมแลัะผู้ลักระทับัทัี�อาจ
เกิดขึ�น

2. สัามารถคิดวิิเคราะห์แลัะเช่�อมโยงควิามรู้อย่าง
เป็นองค์รวิม

2. สัามารถคิดริเริ�มแลัะพีัฒนางานอย่างสัร้างสัรรค์

3. มีควิามกระต่อร่อร้นในการใฝึ่หาควิามรู้ 3. สัร้างแลัะประยุกต์ใช้ควิามรู้จากการทัำวิิจัยแลัะสัร้าง
หร่อร่วิมสัร้างนวิัตกรรมเพี่�อพีัฒนาการเรียนรู้ของ
ผูู้้เรียนแลัะพีัฒนาผูู้้เรียนให้เป็นผูู้้สัร้างหร่อร่วิมสัร้าง
นวิตักรรม รวิมทัั�งถา่ยทัอดควิามรูแ้กช่มุชนแลัะสังัคม

หมวดวิชิาศึึกษาที่ั�วไป หมวดวิชิาเฉพีาะ

1. สัามารถปรับัตัวิเข้ากับัสัถานการณ์์แลัะวัิฒนธรรม
องค์กร

1. เข้าใจแลัะใส่ัใจอารมณ์์ควิามรู้สัึกของผูู้้อ่�น มีควิามคิด
เชิงบัวิก มีวุิฒิภาวิะทัางอารมณ์์แลัะทัางสัังคม

2. สัามารถทัำงานกบััผูู้อ้่�นไดเ้ปน็อยา่งดแีลัะมภีาวิะผูู้น้ำ 2. ทัำงานร่วิมกับัผูู้้อ่�น ทัำงานเป็นทีัม เป็นผูู้้นำแลัะ
ผูู้้ตามทัี�ดี มีสััมพีันธภาพีทัี�ดีกับัผูู้้เรียน ผูู้้ร่วิมงาน
ผูู้้ปกครองแลัะคนในชุมชน มีควิามรับัผิู้ดชอบัต่อส่ัวิน
รวิมทัั�งด้านเศรษฐกิจ สัังคมแลัะสัิ�งแวิดลั้อม

3. มคีวิามรบััผู้ดิชอบัต่อหน้าทัี�แลัะงานทัี�ได้รบััมอบัหมาย 3. มีควิามรับัผิู้ดชอบัต่อหน้าทัี� ต่อตนเอง ต่อผูู้้เรียน
ต่อผูู้้ร่วิมงาน แลัะต่อส่ัวินรวิม สัามารถช่วิยเหลั่อแลัะ
แก้ปัญหาตนเอง กลัุ่มแลัะระหว่ิางกลัุ่มได้อย่าง
สัร้างสัรรค์

4. มมีนษุยสัมัพีนัธท์ัี�ดกัีบัผูู้ร่้วิมงานในองคก์รแลัะบัคุคลั
ทัั�วิไป

4. มีภาวิะผูู้้นำทัางวิิชาการแลัะวิิชาชีพี มีควิามเข้มแข็ง
แลัะกลัา้หาญทัางจรยิธรรมสัามารถชี�นำแลัะถา่ยทัอด
ควิามรูแ้กผูู่้เ้รยีน สัถานศึกษา ชมุชนแลัะสังัคมได้อยา่ง
สัร้างสัรรค์
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• ด้้านทักษะการ้วิเคืร้าะห่์เชิีงตัวเลข การ้สื�อสาร้
และการ้ใช้ีเทคืโนโลยีสาร้สนเทศึ

หมวดวิชิาศึึกษาที่ั�วไป หมวดวิชิาเฉพีาะ

1. ใช้ควิามรู้ทัางคณ์ิตศาสัตร์แลัะสัถิติในการวิิเคราะห์
แลัะนำเสันอ

1. มีทัักษะการวิิเคราะห์ข้อมูลัสัถิติ การสัังเคราะห์ข้อมูลั
เชงิปรมิาณ์แลัะเชิงคุณ์ภาพี เพี่�อเขา้ใจองค์ควิามรู ้หรอ่
ประเด็นปัญหาทัางการศึกษาได้อย่างรวิดเร็วิแลัะ
ถูกต้อง

2. มีทัักษะการใช้ภาษาไทัยได้อย่างมีประสัิทัธิภาพี 2. ส่ั�อสัารกบััผูู้เ้รียน พีอ่แมผูู่้ป้กครอง บัคุคลัในชมุชนแลัะ
สัังคม แลัะผูู้้ เกี� ยวิข้องก ลุ่ัมต่ างๆ ได้อย่ างมี
ประสัทิัธิภาพีโดยสัามารถเลัอ่กใชก้ารสั่�อสัารทัางวิาจา
การเขียน หร่อการนำเสันอด้วิยรูปแบับัต่างๆโดยใช้
เทัคโนโลัยีการส่ั�อสัารหรอ่นวัิตกรรมต่างๆ ทัี�เหมาะสัม

3. มีทัักษะการใช้ภาษาต่างประเทัศเพี่�อการติดต่อ
สั่�อสัารอย่างน้อยหนึ�งภาษา

3. ใช้เทัคโนโลัยีสัารสันเทัศ ในการสับ่ัค้นขอ้มูลัหรอ่ควิาม
รู้จากแหล่ังการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมีประสิัทัธิภาพี
สัามารถใช้โปรแกรมสัำเร็จรูปทัี�จำเป็นสัำหรับัการ
เรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทัำงาน การประชุม
การจัดการแลัะสั่บัค้นข้อมูลัแลัะสัารสันเทัศ รับัแลัะ
ส่ังข้อมูลัแลัะสัารสันเทัศโดยใช้ดุลัยพีินิจทัี�ดีในการ
ตรวิจสัอบัควิามน่าเช่�อถ่อของข้อมูลัแลัะสัารสันเทัศ
อกีทัั�งตระหนักถึงการลัะเมิดลิัขสิัทัธิ�แลัะการลัอกเลีัยน
ผู้ลังาน

4. สัามารถใช้เทัคโนโลัยีสัารสันเทัศในการส่ับัค้น
เก็บัรวิบัรวิมข้อมูลัตลัอดจนการนำเสันอ
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• ด้้านวิธีวิทยาการ้จัด้การ้เร้ียนร้้้

หมวดวิชิาเฉพีาะ

1. สัามารถเลั่อกใช้ปรัชญาตามควิามเช่�อในการสัร้างหลัักสูัตรรายวิิชา การออกแบับั เน่�อหาสัาระ กิจกรรม
การเรียนการสัอน สั่�อแลัะเทัคโนโลัยีการสั่�อสัาร การวิัดแลัะประเมินผูู้้เรียน การบัริหารจัดการชั�นเรียน
การจดัการเรยีนโดยใชแ้หลัง่การเรยีนรูใ้นโรงเรยีนแลัะนอกโรงเรยีน แหลัง่การเรยีนรูแ้บับัเปดิไดอ้ยา่งเหมาะ
สัมกับัสัภาพีบัริบัทัทัี�แตกต่างกันของผูู้้เรียนแลัะพี่�นทัี�

2. สัามารถนำควิามรู้ทัางจิตวิิทัยาไปใช้ในการวิิเคราะห์ผูู้้เรียนเป็นรายบัุคคลั ออกแบับักิจกรรม การจัดเน่�อหา
สัาระ การบัริหารจัดการ แลัะกลัไกการช่วิยเหลั่อ แก้ไขแลัะสั่งเสัริมพีัฒนาผูู้้เรียนทัี�ตอบัสันองควิามต้องการ
ควิามสันใจ ควิามถนัด แลัะศักยภาพีของผูู้้เรียนทัี�มีควิามแตกต่างระหวิ่างบัุคคลั  ทัั�งผูู้้เรียนปกติแลัะผูู้้เรียน
ทัี�มีควิามต้องการจำเป็นพีิเศษ  หร่อผูู้้เรียนทัี�มีข้อจำกัดทัางกาย

3. จัดกิจกรรมแลัะออกแบับัการจัดการเรียนรู้ให้ผูู้้เรียนได้เรียนรู้จากประสับัการณ์์  เรียนรู้ผู้่านการลังม่อปฏิิบัตัิ
แลัะการทัำงานในสัถานการณ์จ์ริง สัง่เสัริมการพัีฒนาควิามคิด การทัำงาน การจัดการ การเผู้ชิญสัถานการณ์์
ฝึกึการปฏิิบััติใหท้ัำได้ คดิเป็น ทัำเป็น โดยบัรูณ์าการการทัำงานกับัการเรียนรูแ้ลัะคุณ์ธรรมจริยธรรม สัามารถ
ประยุกต์ควิามรู้มาใช้เพ่ี�อป้องกัน แก้ไขปัญหา แลัะพัีฒนา ด้วิยควิามซ่์�อสััตย์สุัจริต  มีวิินัยแลัะรับัผิู้ดชอบั
ต่อผูู้้เรียนโดยยึดผูู้้เรียนสัำคัญทัี�สัุด

4. สัร้างบัรรยากาศ แลัะจัดสัภาพีแวิดลั้อม ส่ั�อการเรียน แหล่ังวิิทัยาการ เทัคโนโลัยีวิัฒนธรรมแลัะภูมิปัญญา
ทัั�งในแลัะนอกสัถานศกึษาเพี่�อการเรยีนรู ้ มีควิามสัามารถในการประสัานงานแลัะสัรา้งควิามรว่ิมมอ่กบัับัดิา
มารดา ผูู้้ปกครอง แลัะบุัคคลัในชุมชนทุักฝ่ึาย เพ่ี�ออำนวิยควิามสัะดวิกแลัะร่วิมม่อกันพัีฒนาผูู้้เรียน
ให้มีควิามรอบัรู้ มีปัญญารู้คิดแลัะเกิดการใฝึ่รู้อย่างต่อเน่�องให้เต็มตามศักยภาพี

5. สัามารถจดัการเรยีนการสัอนให้นกัเรยีนมทีักัษะศตวิรรษทัี� 21 เชน่ ทักัษะการเรียนรู ้ทักัษะการรูเ้ร่�อง ทักัษะ
การคิด ทัักษะชีวิิต ทัักษะการทัำงานแบับัร่วิมม่อ  ทัักษะการใช้ภาษาเพี่�อการสั่�อสัาร ทัักษะเทัคโนโลัยี แลัะ
การดำเนินชีวิิตตามหลัักปรัชญาของเศรษฐกิจพีอเพีียง แลัะสัามารถนำทัักษะเหล่ัานี�มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้เพี่�อพีัฒนาผูู้้เรียน แลัะการพีัฒนาตนเอง
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แนวที่างการประกอบัอาชิ่พี

1. อาจารย์สัอนภาษาอังกฤษในสัถาบัันการศึกษา ทัั�งในระดับัมัธยมศึกษา ระดับัอาชีวิศึกษา
ทัั�งภาครัฐแลัะเอกชน รวิมไปถึงสัถาบัันสัอนภาษา

2. ผูู้้ประกอบัการดำเนินธุรกิจด้านการศึกษา เช่น สัถาบัันสัอนภาษา บัริษัทัผู้ลิัตสั่�อการเรียน
การสัอน

3. ประกอบัอาชีพีในสัถานประกอบัการด้านการศึกษา
4. นักฝึึกอบัรมด้านการสัอนภาษาอังกฤษ

รายลืะเอ่ยดค่าเลื่าเร่ยน
1. อัตราค่าเล่ัาเรียนรวิมตลัอดหลัักสูัตร 308,000 บัาทั แลัะชำระค่าเล่ัาเรียนแบับัเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา

ในอัตราทีั�สัถาบัันกำหนด ตามแผู้นการเรียนปกติ 8 ภาคการศึกษา โดยชำระค่าเล่ัาเรียนภาคการศึกษาลัะ
38,500 บัาทั

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

ตวัอยา่งสถานประกอบัการที่่�นกัศึกึษาฝึกึปฏิบิัตัิ
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ปีการ้ศึึกษาที� 1

ปกีาร้ศึกึษาที� 2

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

TH xxxxx กลัุ่มวิิชาภาษาไทัย 3 EN xxxxx กลัุ่มวิิชาภาษาอังกฤษ 2

EN xxxxx กลัุ่มวิิชาภาษาอังกฤษ 2 SO xxxxx กลัุ่มวิิชาสัังคมศาสัตร์ 3

HM xxxxx กลัุ่มวิิชามนุษยศาสัตร์ 3 HM xxxxx กลัุ่มวิิชามนุษยศาสัตร์ 3

ED 62140 จิตวิิญญาณ์แห่งควิามเป็นครู 3 SC xxxxx กลัุ่มวิิชาวิิทัยาศาสัตร์คณ์ิตศาสัตร์ 3

ED 62141 จิตวิิทัยาการเรียนรู้เพี่�อพีัฒนาผูู้้เรียน 3 ED 62142 การจัดกระบัวินการเรียนรู้
สัำหรับัผูู้้เรียนยุคดิจิทััลั

3

TE 62140 การฟิังแลัะการพีูดภาษาอังกฤษ 1 3 ED 62190 การฝึึกปฏิิบััติวิิชาชีพีระหวิ่างเรียน 1 2

TE 62142 ไวิยากรณ์์ภาษาอังกฤษ 3 TE 62141 การฟิังแลัะการพีูดภาษาอังกฤษ 2 3

รวัม 20 รวัม 19

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

EN xxxxx กลัุ่มวิิชาภาษาอังกฤษ 2 EN xxxxx กลัุ่มวิิชาภาษาอังกฤษ 2

ED 62243 นวิัตกรรมการเรียนรู้เพี่�อพีัฒนา
ผูู้้เรียนแห่งอนาคต

3 SO xxxxx กลัุ่มวิิชาสัังคมศาสัตร์ 3

TE 62243 การออกเสัียงภาษาอังกฤษ 3 ED 62244 ภาษาเพี่�อการสั่�อสัารสัำหรับัครู 2

TE 62244 ภาษาอังกฤษตามบัริบัทัทัางสัังคม 3 ED 62245 การพีัฒนาเคร่อข่ายเพี่�อการ
จัดการศึกษา

2

TE 62245 การอ่านแลัะการเขียนภาษาอังกฤษ 3 TE 62247 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิิเคราะห์ 3

TE 62246 การพีูดภาษาอังกฤษในทัี�สัาธารณ์ะ 3 TE 62248 ภาษาศาสัตร์ภาษาอังกฤษ 3

ED 62291 การฝึึกปฏิิบััติวิิชาชีพีระหวิ่างเรียน 2 2 TE 62249 การเขียนภาษาอังกฤษเพี่�อการ
สั่�อสัาร

3

รวัม 19 รวัม 18

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

EN xxxxx กลัุ่มวิิชาภาษาอังกฤษ 2 ED 62347 วิิจัยแลัะการวิัดประเมินผู้ลัการเรียนรู้ 3

HM xxxxx กลัุ่มวิิชามนุษยศาสัตร์ 3 TE 62352 วิรรณ์คดีภาษาอังกฤษเปรียบัเทัียบั 3

ED 62346 การพีัฒนาหลัักสัูตรเพี่�อการเรียนรู้
ในศตวิรรษทัี� 21

3 TE 62353 วิรรณ์กรรมเยาวิชนภาษาอังกฤษ 3

TE 62350 การเขียนเชิงสัร้างสัรรค์ 3 TE 62354 การแปลัภาษาอังกฤษสัำหรับัครู 3

TE 62351 วิรรณ์คดีเบั่�องต้น 3 TE 62357 การวิัดแลัะการประเมินผู้ลัทัางภาษา 3

TE 62356 วิิธีวิิทัยาการสัอนภาษาอังกฤษ 3 TE 62360 การวิจิยัการเรยีนการสัอนภาษาองักฤษ
ในชั�นเรียน

3

ED 62392 การฝึึกปฏิิบััติวิิชาชีพีระหวิ่างเรียน 3 2

รวัม 17 รวัม 20

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

ED 62493 การปฏิิบััติการสัอนในสัถานศึกษา 6 TE 62455 การพีัฒนาทัักษะภาษาอังกฤษ
ด้วิยศิลัปะการแสัดง

3

TE 62461 สััมมนาการเรียนการสัอนภาษา
อังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทัศ

3

TE 62463 การพีัฒนาแลัะการใช้สั่�อการเรียน
การสัอนภาษาอังกฤษ

3

XX xxxxx วิิชาเลั่อกเสัรี 1 3

XX xxxxx วิิชาเลั่อกเสัรี 2 3

รวัม 6 รวัม 15

ปีการ้ศึึกษาที� 3

ปีการ้ศึึกษาที� 4

สามารถศึึกษาข้อม้ลุ่หลุ่ักส้ติรเพีิ�มเติิมได้ที�
http://202.44.139.57/checo/UnivSummary2.aspx?id=25602501100184_2061_IP&b=0&u=25000&y=
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ส่่วนที่่� 4
รอบัร้� “พี่ ไอ เอ็ม (PIM)”

4-1



ที่่�ตั�งสถาบันัการจัดัการปญัญาภิวิฒัน์

การเดนิที่าง

โทรศึัพีท์ : 02-855-0000
โทรสาร  : 02-855-0391
อีเมลุ่์ : contactreg@pim.ac.th
เวั็บัไซีติ์ : https://www.pim.ac.th/ 
เฟ์ซีบั่�ค  : www.facebook.com/pimfanpage

ร้�รอบั..ขอบัชิด
PIM : แจ้งวัฒนะ

รถประจัำาที่าง

สาย 166 (อนุุสาวรีีย์ชัยัสมรีภูมิู - เมอืงทองธานุ)ี
สาย 356

• สายปากเกรี็ด – สะพานุใหม่
• สายปากเกรีด็ – ดอนุเมอืง – สะพานุใหม่

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

รถสองแถวนนที่บัุร่

สายท่านุ้ำนุนุท์ - หนุ้าเมืองทองธานุี – 
วัดสาลีโข

รถต้�โดยสารประจัำาที่าง

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

PIM (พีีไอเอ็ม) ตั�งอยู่บันถนนแจ้งวิัฒนะ (ฝึั�งขาออก มุ่งหน้า 
ไปยังห้าแยกปากเกร็ด) การเดินทัางมายัง PIM ทัำได้โดย
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รถไฟฟ้าสายส่ชิมพี้
** มแ่ผนเปิดให�บัริการ

พี.ศึ.2565

โครงขี่ายระบับัรถไฟฟ้า 
ขีนส่งมวลืชิน

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

metro-system.pdf

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

หมายเหตุ: รถไฟิฟิ้าสัายสัีชมพีูให้บัริการ : เฟิสัแรกเดอ่นมิถุนายน 2565 >> สัถานีมีนบัุรี – สัถานีศูนย์ราชการเฉีลัิมพีระเกียรติ
        เฟ์สสองเดือนสิงหาคม 2565 (ให้บัริการผ�านหน้า PIM) >> สัถานีมีนบัุรี – สัถานีกรมชลัประทัาน
        เฟ์สสาม (เติม็รป้ัแบับั) เดอืนกรกฎาคม 2566 (ให้บัริการผ�านหน้า PIM) >> สัถานมีนีบัรีุ – สัถานีศนูย์ราชการนนทับัรุี
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รอบับั�าน PIM : แจั�งวัฒนะ

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

1 อาคืาร้ The TARA อาคารีสำนุักงานุของบุรีิษัท ซึ่ีพี ออลล์ จำกัด (มหาชันุ)

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

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

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

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

6
โร้งเร้ียนสาธิตสถาบันการ้จัด้การ้ปัญญาภูิวัฒน์ 
(สาธิตพีีไอเอ็ม) โรีงเรีียนุรีะดับุมัธยมศึกษาตอนุต้นุและตอนุปลาย

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

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

9 สถาบันการ้จัด้การ้ปัญญาภูิวัฒน์ อาคารีสำหรีับุการีเรีียนุ การีฝึึกปฏิิบุัติ การีทำกิจกรีรีม
คณะวิชัาและหนุ่วยงานุต่างๆ ในุ PIM

10 ลานธาร้าสแคืวร้์ ลานุอเนุกปรีะสงค์ 
และสามารีถจอดรีถยนุต์และรีถจักรียานุยนุต์ (มีค่าบุรีิการี)
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อาคารเร่ยน ห�องเร่ยน แลืะห�องปฏิิบััติการ ใน PIM : แจั�งวัฒนะ

  อาคาร 1 (อาคารอำานวยการ)
ชั�น 1 :  ห้องปฏิิบััติการคณ์ะวิิศวิกรรมศาสัตร์แลัะเทัคโนโลัยี  

   ห้องรับัฟิังแลัะให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิิทัยา 
   (Friends Care PIM)

ชั�น 2 :  ห้องปฏิิบััติการต่างๆ
ชั�น 3 :  ห้องลัะหมาด แลัะห้องปฏิิบััติการต่างๆ

  อาคาร 2 (อาคาร Convention Hall)
ชั�น 1 :  โถงกิจกรรม ร้านค้าจำหน่ายอาหารแลัะสัินค้าทัั�วิไป 

PIM Smart Shop แลัะ PIM Souvenir Shop 
ชั�น 2 :  ห้องเรียน 
ชั�น 3 :  ห้องลัะหมาด แลัะห้องประชุม/สััมมนา

  อาคาร 3 (อาคารอเนกประสงค์)
ชั�น 1 :  ห้องปฏิิบััติการต่างๆ
ชั�น 2 :  ห้องพียาบัาลั แลัะสัำนักงานต่างๆ
ชั�น 3 :  ห้องเรียน แลัะห้องปฏิิบัตัิการ

  อาคาร 4 (อาคาร CP ALL Academy)
ชั�น G :  ร้านถ่ายเอกสัาร
ชั�น L :  ศูนย์รับัสัมัครนักศึกษา ร้าน 7-ELEVEn
ชั�น M :  ศูนย์ปฏิิบััติการธุรกิจการบัิน (PIM AIR)
ชั�น 3 :  ศูนย์อาหาร Food World
ชั�น 4 :  ห้องเรียน แลัะห้องปฏิิบัตัิการภาคพี่�น
ชั�น 5-6 :  ห้องเรียน

  อาคาร 4 (อาคาร CP ALL Academy)
ชั�น 7 :  ห้องเรียน สัำนักกิจการนักศึกษา

   แลัะสัำนักพีัฒนานักศึกษา
ชั�น 8 :  ห้องเรียน ห้องเรียนอัจฉีริยะ Smart Classroom

ห้องปฏิิบัตัิการหมากล้ัอม แลัะร้าน 7 -ELEVEn
   (PIM Store Model) 

ชั�น 9 :  ห้องพีักอาจารย์คณ์ะอุตสัาหกรรมเกษตร
   คณ์ะนิเทัศศาสัตร์ คณ์ะการจัดการการศึกษา
   เชิงสัร้างสัรรค์ คณ์ะเกษตรนวิัตแลัะการจัดการ
   แลัะคณ์ะการจัดการธุรกิจอาหาร

ชั�น 10 :  ห้องพีักอาจารย์คณ์ะบัริหารธุรกิจ คณ์ะวิิทัยาการ
   จัดการ คณ์ะการจัดการโลัจิสัติกสั์แลัะ
   การคมนาคมขนส่ัง วิิทัยาลััยนานาชาติ 
   แลัะวิิทัยาลััยบัณั์ฑิิตศึกษาจีน

ชั�น 11 :  ห้องพีักอาจารย์คณ์ะศิลัปศาสัตร์ 
   คณ์ะวิิศวิกรรมศาสัตร์แลัะเทัคโนโลัยี 
   แลัะสัำนักการศึกษาทัั�วิไป

ชั�น 12 :  ห้องปฏิิบััติการต่างๆ สัำนักเทัคโนโลัยีสัารสันเทัศ
   แลัะห้องพีักอาจารย์คณ์ะวิิทัยาการจัดการ 
   สัาขาวิิชาการจัดการการบัริการแลัะการทั่องเทัี�ยวิ

ชั�น 12A :  ห้องสัมุด (PIM Creative Learning Space)
ชั�น 14 :  สัำนักส่ังเสัริมวิิชาการ สัำนักบััญชีแลัะการเงิน 

   แลัะพี่�นทัี�อ่านหนังสัอ่
ชั�น 16 :  ห้องประชุม Auditorium
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ห้อง 4-0806
ห้องเรียนในยุคใหม่ ทัี�สั่งเสัริมกิจกรรมการเรียนการสัอนด้วิย
เทัคโนโลัยี ให้เป็นมากกวิ่าห้องเรียนทัั�วิไป

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

ห�องเร่ยน แลืะห�องปฎิบััติการต่างๆ

ห่้องห่มากล้อม GO Classroom 
ห้อง 4-0808
พีัฒนาเชาวิ์ปัญญา ฝึึกทัักษะการบัริหารแลัะวิางกลัยุทัธ์ผู้่าน
การเลั่นหมากลั้อม (โกะ)

ห่้องเร้ียนอัจฉร้ิยะ Smart Classroom

Distance Learning Studio
ห้อง 4-1208
ห้องสัตดูโิอสัำหรับัถ่ายทัำวิดิโีอ จดักจิกรรมสัมัมนาออนไลัน์ 
หรอ่ฝึึกปฏิิบััตใินการเป็นผูู้ด้ำเนนิรายการ

ร้้าน 7- ELEVEn (PIM Store Model)  

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

ห่้องปฏิิบัติการ้ด้้านสื�อและมัลติมีเด้ีย
Convergent Media Studio 
ห้อง 4-1206
เรียนรู้การปฏิิบััติการข่าวิ ผู้ลัิตข่าวิตอบัโจทัย์ทัุก Platform 
ครบัเคร่�องผูู้้นำ Convergent Media

Mac Lab
ห้อง 4-1207  
เรียนรู้ปฏิิบััติการสั่�อกราฟิิกแลัะมัลัติมีเดีย เติมทัักษะ ตอบัโจทัย์ 
Multi Skill

ห้่องปฏิิบติัการ้กลยท่ธ์การ้จดั้การ้โลจสิติกส์
Logistic Strategic Management Lab
ห้อง 1-0201
เรียนรู้การใช้โปรแกรมคอมพีิวิเตอร์ในการจัดการคลัังสัินค้า การจัดการขนสั่ง
แลัะจำลัองสัถานการณ์์ต่างๆ ผู้่านระบับัสัารสันเทัศภูมิศาสัตร์ (GIS)

PIM AIR
ศึ้นย์ฝึึกปฏิิบัติการ้ธ่ร้กิจการ้บิน
Sky Terminal ห้อง 4-M001
AIRCRAFT  ห้อง 4-M002
ศูนย์ฝึึกการบัริการภาคพี่�นแลัะบันเคร่�องบัิน
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Deluxe Room Mock-up
ห้อง 1-0204
เรียนรู้เทัคนิคปฏิิบัตัิการด้าน Housekeeping 
สัำหรับัโรงแรมระดับั 5 ดาวิ

Culinary and Restaurant Mock-up
ห้อง 1-0204
เรียนรู้ปฏิิบััติการด้านการครัวิ

นำควิามรู้ภาคทัฤษฎีด้านการจัดการธุรกิจอาหารมาฝึึกปฏิิบัตัิ 
(Work-base Education : WBE) เพี่�อสัร้างทัักษะ (Skill)
ให้พีร้อมสัำหรับัการทัำงานจริง

Cooking Lab 
ห้อง 3-0112

Coffee and Beverage Lab 
ห้อง 3-0113

Bakery Lab 
ห้อง 3-0114

Sensory Evaluation and Consumer Research Center
ห้อง 2-0238

ห�องปฏิิบัตัิการด�านอาหาร เบัเกอร่�แลืะเครื�องดื�ม

ห�องปฏิิบัตัิการด�านการโรงแรม (Hospitality Lab)

Mixology Mock-up
ห้อง 1-0206
เรียนรู้การปฏิิบัตัิการแลัะการตกแต่งเคร่�องด่�มประเภทัต่างๆ
เช่น Cocktail, Mocktail
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ห�องปฏิบิัตักิารที่างวิที่ยาศึาสตร์ 

Mechanical Engineering Lab

ห้อง 3-0105 แลุ่ะ 3-0106
เรียนรู้การคำนวิณ์ด้านเคร่�องกลั เพี่�อนำไปใช้ในชีวิิตประจำวิัน

Industrial Engineering Lab

ห้อง 3-0107
เรียนรู้การเคลั่�อนไหวิของร่างกายในขณ์ะทัำงาน การหาเวิลัามาตรฐานในการ
ทัำงาน แลัะศกึษาคณุ์ลัักษณ์ะของวิสััดวุิศิวิกรรม

ห�องปฏิิบััติการที่างวิศึวกรรมศึาสตร์ 

Chemical Lab
ห้อง 3-0111
ปฏิิบััติการทัดลัองเกี�ยวิกับักลัไกของปฏิิกิริยาเคมีทัี�บัูรณ์าการศาสัตร์
ทัางด้านวิิทัยาศาสัตร์ อาทัิ ศาสัตร์ทัางด้านการเกษตรแลัะวิิศวิกรรม

Physical and
Innovative Agricultural Lab
ห้อง 3-0101
ปฏิิบััติการทัดลัองทัางด้านชีวิวิิทัยา จุลัชีวิวิิทัยา แลัะสัุขภาพีพี่ช

Microprocessor and Embedded System Lab

ห้อง 1-0302 
ปฏิิบััติการทัดลัองผู้่านโปรแกรมแลัะวิงจรต่างๆ เพี่�อปูพี่�นฐานกระบัวินการคิดทัี�
เป็นระบับัแลัะมีเหตุผู้ลั เพี่�อสัร้างสัมองกลัหร่อคอมพีิวิเตอร์ขนาดเลั็ก

Advanced Research Lab

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

Industrial Automation System Lab

ห้อง 3-0108
ฝึ้กปฏิิบััติการเขียนโปรแกรมควิบัคุมเคร่�องจักรแบับัอัตโนมัติในโรงงานอุตสัาหกรรม ด้วิยชุดระบับัควิบัคุมอัตโนมัติ 
Programmable Logic Control
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Automotive Information Lab
ห้อง 3-0102
ปฏิิบััติการเคร่�อง 3D Scanner แลัะ 3D Printer 
แลัะการใช้โปรแกรม SolidWork แลัะ CATIA ในการออกแบับั

Automotive Electronics Lab
ห้อง 3-0103
เรียนรู้องค์ประกอบัแลัะกลัไกของเคร่�องยนต์ประเภทัต่างๆ

Electronics and Digital Lab
ห้อง 1-0304
เรียนรู้การปฏิิบััติการวิงจรไฟิฟิ้า ไฟิฟิ้าสัามเฟิสัแลัะมอเตอร์ 
รวิมถึงวิงจรดิจิทััลัพี่�นฐาน

Network Lab 

ห้อง 1-0307
เรียนรู้การจัดเก็บัข้อมูลับัน Storage ของ Cloud แลัะระบับัเคร่อข่ายต่างๆ

Physics Lab 

ห้อง 1-0305
ปฏิิบััติการทัดลัองเกี�ยวิกับัพี่�นฐานทัางฟิิสัิกสั์กลัศาสัตร์แลัะฟิิสัิกสั์ไฟิฟิ้า

Innovation Center for Robotics 
and Automation Systems (iCRAS)
ห้อง 1-0101
เรียนรู้การใช้งานหุ่นยนต์แลัะระบับัอัตโนมัติ 
รวิมถึงการใช้เคร่�องม่อในการสัร้างชิ�นสั่วินต่างๆ ของหุ่นยนต์
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PIM (พีไีอเอม็) มกีารจดัการเรยีนการสัอนผู่้านการเรยีนรูจ้ากประสับัการณ์์จริง (Work-based Education) ทัี�มุง่เน้นการ
ปฏิบิัติัเพ่ี�อให้นกัศกึษาได้รบััควิามรูแ้ลัะทักัษะ (Knowledge & Skill) จากการเรยีนรูใ้นชั�นเรยีน แลัะสัถานประกอบัการ  
       ดงันั�นหนึ�งภาคการศกึษาจะแบ่ังการเรยีนการสัอนออกเป็น 2 ช่วิง (ช่วิงลัะ 3 เดอ่น) โดยมกีารเรยีนในชั�นเรยีนแลัะการ
ฝึึกปฏิบิัติัในสัถานประกอบัการต่างๆ แตกต่างกันตามแผู้นการเรยีนของแต่ลัะหลัักสูัตร

ทัั�งนี�สัามารถศกึษาข้อมลูัเพีิ�มเตมิได้ทัี�คูม่อ่นกัศึกษา (แผู้นการเรยีน) แลัะสัอบัถามเพีิ�มเตมิจากคณ์ะวิชิา

หมายเหติ่ : 
* หากพ้ีนกำหนด มีค่าปรับัตามประกาศสัถาบัันฯ
**  นักศึกษาป้ 1 (รุ่น 6501) คณ์ะบัริหารธุรกิจ หลัักสูัตรการจัดการธุรกิจการค้าสัมัยใหม่ แลัะหลัักสัูตรการจัดการ
     ธุรกิจการค้าสัมัยใหม่ (ระบับัการศึกษาทัางไกลัทัางอินเทัอร์เน็ต) กลัุม่ทัวิิภาคี 
*** นักศึกษาป ้1 (รุ่น 6511) คณ์ะการจัดการการศึกษาเชิงสัร้างสัรรค์ ทัั�งนี�ระยะเวิลัาเรียน/ฝึึกปฏิิบัตัิงาน เป็นไป
     ตามแผู้นการเรียนของหลัักสัูตร

ข้้อมููลัปฏิิิทัิินการศึึกษา: 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

สถาบัันฯ ***

ติามปัระกาศึ

สถาบัันฯ ***

ติามปัระกาศึ

สถาบัันฯ ***
- - -

วัันส่ดท้าย ของการชี่ำระเงิน

ค�าเลุ่�าเรียนค้างชี่ำระเทอมปััจัจับ่ันั
8 ส.ค. 65 6 ก.พี. 66

พีบัอาจัารย์ที�ปัรึกษา/

ลุ่งทะเบัียนเรียน Online*
1 – 9 ส.ค. 65 30 ม.ค. - 7 ก.พี. 66

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 มิื.ย. – 14 ส.คู. 65 5 ก.ย. – 13 พ.ย. 65 5 ธ.คู. 65 – 12 ก.พ. 66 7 มืี.คู. – 14 พ.คู. 66 5 มืิ.ย. – 13 ส.คู. 66

ระยะเวัลุ่าลุ่าพีัก/

รักษาสภิาพีการเปั็นนักศึึกษา
5 ก.ย. - 5 ต.ค. 65 7 มี.ค. - 7 เม.ย. 66 

ลุ่งทะเบัียนลุ่�าชี่้า Online 

นศึ.ท่กชี่ั�นปัี แลุ่ะชี่ำระเงิน*
29 ส.คู. – 5 ก.ย. 65 27 ก.พ. – 6 มืี.คู. 66

เพีิ�ม/ถอนรายวัิชี่า (ไม�ติิด W) 

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

7 – 19 มิื.ย. 65 6 – 18 ก.ย. 65 6 – 18 ธ.คู. 65 7 – 19 มีื.คู. 66 6 – 18 มืิ.ย. 66

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

20 มืิ.ย. – 
5 ส.คู. 65

19 ก.ย. – 
28 ต.คู. 65

19 ธ.คู. 65 – 
27 มื.คู. 66

20 มืี.คู. – 
28 เมื.ย. 66

19 มืิ.ย. – 
28 ก.คู. 66

สอบัปัลุ่ายภิาค - 17 – 24 ส.คู. 65 16 – 23 พ.ย. 65 15 – 22 ก.พ. 66 17 – 24 พ.คู. 66 16 – 23 ส.คู. 66

ปัระกาศึผลุ่การเรียน/

ผลุ่การฝึึกปัฏิิบััติิงาน Online
9 มิ.ย. 65 8 ก.ย. 65 8 ธ.คู. 65 9 มืี.คู. 66 8 มืิ.ย. 66 7 ก.ย. 66

วัันส่ดท้าย การแก้ไขเกรด “I” 11 ก.ค. 65 10 ต.คู. 65 9 มื.คู. 66 10 เมื.ย. 66 10 ก.คู. 66 9 ต.คู. 66

วัันเปัิดภิาคการศึึกษา 

ปีัการศึึกษา 2565
16 มี.ค. 66 1 มืิ.ย. 66 1 ก.ย. 66 1 ธ.คู. 66 1 มืี.คู. 67 1 มืิ.ย. 67

ปฏิทิี่นิการศึกึษาแลืะรป้แบับัการเรย่น
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เที่คโนโลืยแ่ลืะระบับัสนบััสนุนนกัศึกึษา

• Single Sign-On
นักศึกษาสัามารถใช้คอมพิีวิเตอร์ทีั�จุดบัริการต่างๆ ภายใน

สัถาบันั แลัะระบับับัรกิารสัารสันเทัศสัำหรบัันักศกึษา เชน่ เว็ิบัไซ์ต์
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
PIM Application เปน็แอปพีลัเิคชนัทัี�นกัศกึษาควิรตดิตั�งในอปุกรณ์ ์Smart Devices ของตนเอง เพี่�อเปน็ประโยชน์

แลัะอำนวิยควิามสัะดวิกในด้านต่างๆ ของนักศึกษา

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 : 
กรณ์ีนักศึกษาเปลัี�ยน Smart Devices ทัี�ใช้งาน แลัะต้องการลัง PIM Application ใน Smart 
Devices ใหม่ ให้ติดต่อสัำนักเทัคโนโลัยีสัารสันเทัศ ชั�น 12 อาคาร CP ALL Academy หร่อ
ติดต่อผู้่านทัาง 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

4-15



4-16



4-17



4-18



นักศึกษาของสัถาบััน จะมีบััตรนักศึกษาในรูปแบับัของ บััติรอิเลุ่็กทรอนิกส์ โดยการเปัิดผ�าน PIM 
Application (ผู้่านเมนูบััตรนักศึกษาอิเลั็กทัรอนิกสั์) แลุ่ะ/หรือ PIM CONNECT (PIM LINE Official) 
ตั�งแต่วินัแรกทัี�มาปฐมนิเทัศนักศึกษาใหม่ PIM ซ์ึ�งสัามารถนำบัตัรนักศึกษาอิเล็ักทัรอนิกส์ัไปใช้ในกิจกรรม
ต่างๆ ทัั�งในแลัะนอกสัถาบัันฯ ดังนี�

บัตัรนกัศึกึษา

1. ใชิ�แสดงตนเมื�อติดต่อกับัสถาบัันฯ หรือหน่วยงานต่างๆ

2. ใชิ�แสดงตนในการเขี�าสอบั

3. ขีอใชิ�บัริการห�องสมุด เชิ่น ยืม – คืน หนังสือแลืะที่รัพียากร
    ในห�องสมุด PIM

4. ใชิ�เป็นหลืักฐาน (ตัวจัริงหรือสำาเนาบััตรนักศึึกษา) ในการขีอรับั  
    บัริการอื�นๆ หรือเบัิกค่าใชิ�จั่ายขีองสถาบััน

บัตร้นักศึึกษาอิเล็กทร้อนิกส์      0 2855 0269 

บัตร้นักศึึกษาแบบการ้์ด้แข็ง      0 2855 1140, 0 2855 1436

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

อย่างไรก็ตามหากนักศึกษาต้องการใช้งานบััตรนักศึกษาในรูปแบับัการ์ดแข็ง สัามารถทัำได้
โดยติดต่อสัำนักสั่งเสัริมวิิชาการแลัะไม่เสัียค่าธรรมเนียมในการทัำครั�งแรก
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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 / สาขีาวิชิา
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มาเร่ยนที่่� PIM

ชิื�อวิชิา กลืุ่มที่่�เร่ยน 
ห�องแลืะเวลืาที่่�เร่ยน

กร้ณ์ีที�มีข้อสงสัยเกี�ยวกับ “ตาร้างเร้ียน” กร้่ณ์าติด้ต่อ
งานตาร้างเร้ียน : PIM
0 2855 0975, 0 2855 1145, 0 2855 1669

• ด้ตารางเร่ยน
นกัศกึษาสัามารถดูตารางเรยีนได้ด้วิยตนเอง ผู่้าน PIM Application แลัะ/หรอ่ 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�เมนูด้านซ์้าย
3. คลัิกเลั่อกข้อมูลัทัี�ต้องการสั่บัค้น เช่น ป้การศึกษาแลัะภาคการศึกษาทัี�ต้องการดูตารางเรียน

ศึกษาวิิธีการดูตารางเรียนแบับัลัะเอียดได้ทัี� >> https://fb.watch/ajxu1GqLG1/
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• ตารางหน�าห�องเร่ยน
เม่�อนกัศกึษาไปถงึหอ้งเรยีน ทัี�หนา้หอ้งเรยีนจะมี QR Code ให้

นักศึกษา Scan เพี่�อดูตารางการใช้งานของห้องนั�นๆ ในแต่ลัะช่วิง
เวิลัา นกัศกึษาสัามารถตรวิจสัอบัเพ่ี�อปอ้งกันการเข้าใช้งานหรอ่เข้า
เรียนผู้ิดห้องในแต่ลัะคาบัการเรียนได้

ชิื�อวิชิา (กลืุม่เร่ยน) 
แลืะชิื�ออาจัารย์ผ้�สอน
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ศึกษาวัิธีการ็ยืนียันีการ็เขี้าเร็ียนีผ่่านี PIM Application 
ได้ที� >>https://www.youtube.com/watch?v=8Lo-ufOurxU
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การเรียนการสัอนในระบับั Work-based 
Education นักศึกษา PIM จะผู้่านการเรียนรู้
จากในห้องเรียนแลัะสัถานประกอบัการจริง 
โดยการฝึึกปฏิิบััติงานในสัถานประกอบัการ
ต่างๆ ถ่อเป็นรายวิิชาทัี�สัำคัญอีกรายวิิชาหนึ�ง
ของหลัักสัูตร เพี่�อให้นักศึกษาได้ฝึึกปฏิิบััติงาน
จริงแลัะเกิดการพีัฒนาทัักษะในการทัำงาน

เตรย่มตวัอย่างไร...
เมื�อไปฝึึกปฏิิบัติ
ตวัอย่างสถานประกอบัการที่่�นกัศึกึษาไปฝึกึปฏิบิัตัิ

ขี�อควรปฏิบิัตัใินการไปฝึกึปฏิบิัตัิ

1.   เขี�ารับัการฝึึกปฏิิบััติงานตรงตามวัน เวลืา ที่่�บัริษัที่กำาหนด
2.   ปฏิิบััติตามกฎระเบั่ยบัขีองบัริษัที่อย่างเคร่งครัด
3.   เคารพี เชิื�อฟัง แลืะปฏิิบััติตามคำาแนะนำาขีองคร้ฝึึกปฏิิบััติงาน
4.   ตรงต่อเวลืา ขียันหมั�นเพี่ยร อดที่น แลืะเอาใจัใส่ต่องาน
5.   ปฏิิบััติหน�าที่่�ที่่�ได�รับัมอบัหมายด�วยความรอบัคอบั แลืะปฏิิบััติตามกฎแห่งความปลือดภิัยขีองบัริษัที่
6.   ซื่ื�อสัตย์ สุจัริต ม่นำ�าใจั เส่ยสลืะเอื�อเฟ้�อต่อผ้�อื�น
7.   แต่งกายสุภิาพี วางตัวอย่างเหมาะสม
8.   ไม่เปิดเผยขี�อม้ลืใดๆ อันเป็นกิจัการขีองบัริษัที่ โดยไม่ได�รับัอนุญาต
9.   แสดงความขีอบัคุณต่อคร้ผ้�ฝึึกปฏิิบััติงานเมื�อสิ�นสุดการฝึึกงาน
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• ห�องสมุด PIM แลืะแหลื่งเร่ยนร้�ออนไลืน์
ห้องสม่ด PIM หรือ PIM Creative Learning Space PIM อยู่ทัี�ชั�น 12A 

อาคาร 4 หร่ออาคาร CP ALL Academy เป็นพี่�นทัี�แห่งการเรียนรู้ ทัี�ให้บัริการ
หนังสั่อแลัะแหลั่งทัรัพียากรสัารสันเทัศทัี�ทัันสัมัยแลัะหลัากหลัาย เช่น หนังส่ัอ 
วิารสัาร e-Book e-Journal e-Research e-Project ฐานข้อมูลัออนไลัน์ รวิม
ถึง Knowledge Bank แหลั่งเรียนรู้ออนไลัน์ของห้องสัมุด เพี่�อเอ่�อประโยชน์ใน
การค้นควิ้าข้อมูลัหร่อหาควิามรู้นอกห้องเรียนเพีิ�มเติมตามทัี�นักศึกษาให้ควิาม
สันใจ โดยให้บัริการทัั�งแบับั Walk In แลัะ Online

เวลืาในการให�บัริการขีองห�องสมุด PIM

 

บัริการหนังสืออิเลื็กที่รอนิกส์ : e-Books

e-Books ฉบุับุภูาษาอังกฤษที�มีเนุื้อหา
ทางด้านุบุรีิหารีธุรีกิจ การีจัดการี 
เทคโนุโลยี สังคม วัฒนุธรีรีม และภูาษา

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

e-Books ฉบุับุภูาษาไทยที�มีเนุื้อหาทาง 
ด้านุการีจัดการี เทคโนุโลยี จิตวิทยา การี
พัฒนุาตนุเอง การีท่องเที�ยว และอาหารี

สมัครีและเขา้ใชับุ้รีกิารีผ่่านุ Application

e-Books และบุทความทางดา้นุการีเงนิุ
และการีลงทุนุ

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

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

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

งานห่้องสม่ด้ : PIM
0 2855 0381, 0 2855 0382
email: library@pim.ac.th
Facebook: @PIM LIBRARY
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บัริการคลืังความร้� PIM Library : Knowledge Bank

บัริการที่รัพียากรห�องสมุดอื�นๆ
จัากความร่วมมือที่างวิชิาการขีองสถาบััน 

Knowledge Bank แหลั่งเรียนรู้ออนไลัน์ของห้องสัมุดสัำหรับันักศึกษาทัี�สันใจองค์ควิามรู้
ต่างๆ สัามารถศึกษาข้อมูลัผู้่านเวิ็บัไซ์ต์ https://lib.pim.ac.th/wp/knowledge-bank

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

สำานักวิทยทร้ัพียากร้ 
จ่ฬาลงกร้ณ์์มห่าวิทยาลัย

(ห่อสม่ด้กลาง)

ห่้องสม่ด้พีิทยาลงกร้ 
คืณ์ะเศึร้ษฐศึาสตร้์

มห่าวิทยาลัยเกษตร้ศึาสตร้์

ห่้องสม่ด้มาร้วย
ตลาด้ห่ลักทร้ัพีย์
แห่่งปร้ะเทศึไทย
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นักศึกษาสัามารถใช้บัริการออนไลัน์ของห้องสัมุดผู้่านเวิ็บัไซ์ต์ http://elibrary.pim.ac.th 
เพี่�อสับ่ัคน้หนงัสัอ่ทัี�สันใจแลัะมใีหบ้ัรกิารในหอ้งสัมดุ PIM รวิมถงึจองหนงัส่ัอจากผูู้ท้ัี�ยม่กอ่นหนา้ 
หรอ่ยม่ตอ่ทัี�ตนเองไดย้ม่ไวิ ้โดยมารบััหนงัส่ัอทัี�หอ้งสัมดุ PIM ตามวินัเวิลัาทัี�ระบับัแจง้ผู่้าน e-mail 
ของนกัศกึษา รวิมถงึมบีัรกิารสัง่ไปยงัสัถาบันัการจดัการปญัญาภวิิฒัน ์วิทิัยาเขตออีซี์ ีหรอ่ หนว่ิย
การเรียนทัางไกลั

บัริการออนไลืน์: สืบัค�น ตรวจัสอบัการยืม-คืน
แลืะยืมหนังสือในห�องสมุดต่อ
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•  วารสารวิชิาการ
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 เทัคโนโลัย ี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  การพีฒันาวิฒันธรรมในภมูภิาคอาเซ์ยีน แลัะสัาขาอ่�นทัี�เกี�ยวิขอ้ง โดย
วิารสัารดังกลั่าวิมีการตีพีิมพี์บัทัควิามเป็นภาษาอังกฤษ ทัั�งนี�นักศึกษาสัามารถสั่บัค้นบัทัควิาม
ได้ทัี� https://so06.tci-thaijo.org/index.php/aseanplus
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•  ตรวจัสอบัวัน-เวลืา 
   แลืะวิชิาที่่�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�เมนูด้านซ์้าย
3. คลัิกลัิงค์ทัี�เกี�ยวิข้อง เช่น ป้การศึกษาแลัะภาคการศึกษาเพี่�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�เกิดัขึ้ึ�นกับ 
“นักศึึกษา”

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

เหตุสุดัว่ิสัยที่ี�เกิดัจัาก
ปัจัจััยภายนอกแล้ว่

“ส่่งผลต่อนักศึึกษา”

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 1138 , 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�เมนูด้านซ์้าย ระบับัจะแสัดงผู้ลัการเรียนของนักศึกษาทัั�งหมดแยก

ตามภาคการศึกษา 

สอบถามข้อม้ลเกี�ยวกับการ้ตร้วจสอบผู้ลการ้เร้ียนได้้ที�
งานทะเบียนและปร้ะมวลผู้ล : PIM
0-2855-0973

เกรดออกแล�ว

**หากนักศึึกษาไม่ที่ำาการประเมินอาจัารย์ผ้�สอน
หรือประเมินไม่ครบัทีุ่กที่่านในรายวิชิาใด

จัะที่ำาให�นักศึึกษาไม่สามารถตรวจัสอบัผลืการเร่ยนในรายวิชิานั�นๆ ได�**

ทัั�งนี�หากนกัศกึษาสังสัยัผู้ลัการเรียนของตนเองทัี�ประกาศออกมาในรายวิชิาใดก็ตาม นกัศึกษาสัามารถแจ้งควิามประสังค์ขอตรวิจสัอบั
ผู้ลัการเรียนผู้่านแบับัคำร้องทัั�วิไปออนไลัน์ภายใน 15 วิัน หลัังจากวิันทัี�สัถาบัันฯ ประกาศผู้ลัการเรียน  หร่อติดต่อมายังงานประมวิลัผู้ลั 
สัำนักสั่งเสัริมวิิชาการ
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มปั่ัญหา..
ปร้ึกษาใคืร้ด้ี

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

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

ปัรกึษา ดแ้ลุ่ แลุ่ะแนะนำแผนการเรียนติลุ่อดระยะเวัลุ่าที�นกัศึกึษา
เรยีนที�สถาบันั นกัศกึษาสัามารถตรวิจสัอบัช่�ออาจารย์ทัี�ปรกึษาไดที้ั� 
PIM Application (เมนูข้อมูลันักศึกษา) 

นกัศกึษาสัามารถสับ่ัคน้วินัแลัะเวิลัาทัี�อาจารยท์ัี�ปรกึษา รวิมถงึ
อาจารย์ผูู้้สัอนสัะดวิกให้เข้าพีบัเพี่�อขอคำปรึกษาต่างๆ ได้จาก PIM 
Application เเลัะ/หร่อ PIM CONNECT (PIM LINE Official) โดย
เลั่อกเมนู REG (ระบับับัริการการศึกษา) เพ่ี�อ Login เข้าระบับั 
บัริการการศึกษา (http://reg.pim.ac.th) แลัะสั่บัค้นวิันเวิลัาทัี�
อาจารย์แต่ลัะทั่านสัะดวิกให้เข้าพีบัจากเมนู “ค้นหาติารางสอน” 
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) ในุคณะของ
ตนุเองได้ ดังนุี้

ค์ณะ เบอร์ติดัต่อ CCDS

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

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

คณ์ะศิลัปศาสัตร์ 0 2855 0347, 0 2855 0941
083 097 5008, 063 826 4716, 098 830 2057

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

คณ์ะนิเทัศศาสัตร์ 0 2855 1137
085 185 9711

คณ์ะเกษตรนวิัตแลัะการจัดการ 0 2855 1050, 0 2855 0977
083 097 5504

คณ์ะการจัดการการศึกษาเชิงสัร้างสัรรค์ 0 2855 1464, 0 2855 1521
091 774 3779

คณ์ะอุตสัาหกรรมเกษตร 0 2855 1169
093 056 9565, 094 601 6420

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

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

วิิทัยาลััยนานาชาติ 0 2855 1127
099 169 2116, 081 250 6301
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   • Smile Center
Smile Center เปัน็อกีหนึ�งชี่�องทางที�นักศึกึษาสามารถใหข้อ้ม้ลุ่ ขอ้คดิเหน็ รอ้งเรยีนแลุ่ะ

ขอรับัคำปัรึกษาที�เกี�ยวัข้องกับัการเรียนแลุ่ะการฝึึกงาน ติลุ่อดระยะเวัลุ่าที�เรียนที� PIM โดย
สัามารถติดต่อ Smile Center ทัี�เบัอร์ 0 2826 7776 หร่อผู้่าน Line Official (ID Line: @
Smilecenter) ได้ตลัอดเวิลัา

นอกจาก Smile Center จะทัำหน้าทัี�รับัฟิังเร่�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�รับัฟิังทัุกเร่�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!!
ศึึกษาปฏิิที่ินการศึึกษา

และเขึ้้าพบอาจัารย์ที่ี�ปรึกษาก่อนลงที่ะเบียนทีุ่กค์รั�ง

เข�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 

กร้ณ์ีมีข้อสงสัยเกี�ยวกับ “การลืงที่ะเบั่ยนเร่ยน การลืงที่ะเบั่ยน
ลื่าชิ�า การลืงที่ะเบั่ยนเพีื�อแก�ไขีผลืการเร่ยน”
กร้่ณ์าติด้ต่อ งานทะเบียนและปร้ะมวลผู้ล : PIM 
0 2855 0973

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
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• การชิำาระค่าเลื่าเร่ยนแลืะค่าธรรมเน่ยมต่างๆ

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

นกัศึกษาสัามารถชำระค่าเลัา่เรยีนแลัะค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้หลัายช่องทัาง ดงันี�

กร้ณ์ีมีข้อสงสัยเกี�ยวกับ “การ้ชีำาร้ะคื่าเล่าเร้ียน การ้ชีำาร้ะ
คื่าธร้ร้มเนียมต่างๆ การ้ตัด้ยอด้คืงคื้างชีำาร้ะ”
กร้่ณ์าติด้ต่อ งานการ้เงิน สำานักบัญชีีและการ้เงิน

งานการ้เงิน : PIM
0 2855 0932-33, 0 2855 0248-49
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เรย่นด ่ปัระพฤตดิ.่.. มีท่น

กองทุัน PIM SMART เปน็อกีชอ่งทัางทัี�สัถาบันัเขา้ไปสันบััสันนุ
ค่าครองชีพีแก่นักศึกษาระหว่ิางศึกษาทัี�สัถาบััน ซ์ึ�งเกิดจากควิาม
ร่วิมม่อระหวิ่าง บัริษัทั ซ์ีพีี 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 โดยทัุนการศึกษาประจำป้การศึกษา 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 ของปก้ารศึกษา 2565) นกัศึกษาสัามารถติดตาม
ข้อมูลัเกี�ยวิกับัทัุนการศึกษา กยศ. PIM ได้ทัี�เพีจ Facebook กยศ.
PIM เพี่�อไม่พีลัาดโอกาสัแลัะข้อมูลัสัำคัญ

สอบถามข้อม้ลเกี�ยวกับท่นการ้ศึึกษา : 
ติด้ต่องานท่นการ้ศึึกษา สำานักกิจการ้นักศึึกษา  

งานท่นการ้ศึึกษา
0 2855 1032, 0 2855 1310, 
0 2855 0216

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

สอบถามข้อม้ลเกี�ยวกับกองท่น
PIM SMART : 
ติด้ต่อกองท่นเพีื�อชีีวิตแห่่งการ้เร้ียนร้้้

กองท่นเพีื�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. ตัดัค์ะแนนค์ว่ามประพฤติ

3. ให้บำาเพ็ญประโยชิน์ต่อสถืาบันหรือสังค์ม 
ตามที่ี�สถืาบันกำาหนดั

4. ชิะลอการประกาศึผลการสอบหรือการออก
หนังสือรับรองใดั ๆ หรือเอกสารแสดัง 
ผลการศึึกษาขึ้องสถืาบัน

วนิยันกัศึกึษา

5. ตัดัสิที่ธิิการเขึ้้าสอบหรือชิะลอการเสนอ
ชิื�อ หรือขึ้ออนุมัติหรือรับปริญญาบัตรหรือ
ประกาศึนียบัตร

6. ให้พักการศึึกษา

7. ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึึกษา

สอบถามข้อม้ลเกี�ยวกับวินัยนักศึึกษา : 
งานวินัยนักศึึกษา สำานักกิจการ้นักศึึกษา 

งานวินัยนักศึึกษา : PIM
0 2855 0221, 0 2855 0472
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นอกจากการเรียนแลัะการฝึึกปฏิิบััติงานแลั้วิ สถาบัันยังส�งเสริมให้นักศึึกษาได้เข้าร�วัมแลุ่ะ
จััดทำกิจักรรมติามควัามสนใจัผ�านชี่มรมกิจักรรมนักศึึกษา หรือโครงการกิจักรรมติ�างๆ เช่น 
ปฐมนิเทัศนักศึกษาใหม่ พีธิไีหว้ิครู PIM Game แลัะรับัน้องใหม่สัมัพัีนธ์ รวิมถึงกิจกรรมของชมรม 
โดยนักศึกษาสัามารถบัันทัึกประวิัติการทัำกิจกรรมนักศึกษา โดยนักศึกษาสัามารถติดตามข้อมูลั
งานด้านกิจกรรมนักศึกษา ได้ทาง facebook : เพีจั ชี่มรมกิจักรรมนักศึึกษา สถาบัันการ 
จััดการปััญญาภิิวััฒน์

ชิมรมแลืะกจิักรรมตา่งๆ

ชิมรมเฉพีาะด�าน ชิมรมด�าน
ส่งเสริมสุขีภิาพี

ชิมรมด�าน
บัำาเพี็ญประโยชิน์

ชิมรมด�านส่งเสริมที่ักษะ
ความเป็นผ้�นำา

ชมรมนักศึกษาวิิชาทัหาร ชมรมกีฬาแลัะนันทันาการ ชมรมคนรุ่นใหม่ หัวิใจอาสัา ชมรมสัโมสัรนักศึกษา

ชมรมมุสัลัิม ชมรมหมากลั้อม ชมรมอนุรักษ์สัิ�งแวิดลั้อม ชมรม Aspired Marketing

ชมรมถ่ายภาพี PIM ชมรมดาบัญี�ปุ่น
ชมรมจิตอาสัาพีัฒนาสัังคม
PIM EEC

ชมรม PIM Business
Startup Club

ชมรมสั่บัศิลัป์แลัะการแสัดง ชมรมเทัคนิคการดูแลัสัุขภาพี ชมรม English Edutainment Club

ชมรมดนตรีแลัะขับัร้อง ชมรม Inter Club

ชมรมเกมกระดาน PIM 
B-Sports

ชมรม PIM E – SPORTS

ชมรมงบัประมาณ์แลัะ
ดิจิตอลั

นักศึกษาสัามารถขอย่ม-ค่นอุปกรณ์์กีฬาแลัะนันทันาการต่างๆ ได้ทัี�สัำนักกิจการนักศึกษา 
อาคาร CP ALL Academy ชั�น 7 ห้อง 4-0707 ตั�งแต่เวิลัา 08.00 – 17.00 น. ยกเวิ้นวิันจันทัร์ 
วิันอังคาร แลัะวิันหยุดนักขัตฤกษ์
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สวสัดกิารนกัศึกึษา

• Friends Care PIM
ให้บัริการการปรึกษาเชิงจิตวิิทัยา เพี่�อดูแลัจิตใจแลัะสัุขภาพีจิตของนักศึกษา
สัามารถนดัหมายลัว่ิงหนา้เพี่�อขอรบัับัรกิารปรกึษาเปน็การสัว่ินตวัิทัี�หอ้ง Friends Care 

PIM (ห้อง 1-0107) ชั�น 1 อาคาร 1 หร่ออาคารอำนวิยการ หร่อทัางโทัรศัพีทั์ เปิดบัริการ
ในวิันจันทัร์-ศุกร์ เวิลัา 08.00 – 17.00 น.

• ห�องพียาบัาลื
ให้บัริการปฐมพียาบัาลัเบั่�องต้นแก่นักศึกษา โดยพียาบัาลัวิิชาชีพี 
เข้ารับัการปฐมพียาบัาลัเบ่ั�องต้น ได้ทัี�ชั�น 2 อาคาร 3 หร่ออาคารอเนกประสังค์ 

เปิดบัริการทัุกวิัน เวิลัา 08.30 – 17.30 น. (หยุดวิันนักขัตฤกษ์) 

• ด้แลืสุขีภิาพีจัากแพีที่ย์ผ้�ชิ่�ยวชิาญ
  ผ่าน Good Doctor Application

“Good Doctor” Application สัำหรับัให้บัริการดูแลัสัุขภาพีโดยแพีทัย์ผูู้้เชี�ยวิชาญ
นกัศกึษาสัามารถดาวิน์โหลัดเพ่ี�อพีดูคยุ เลัา่อาการเบั่�องตน้ โดยแพีทัย์จะประเมินอาการ

แลัะออกใบัสัั�งยาออนไลัน์ให้กับัร้านยา eXta แลัะเม่�อชำระค่าบัริการผู้่าน True Money 
Wallet แลั้วิทัางร้านยา eXta จะจ่ายยาตามใบัสัั�งยาทัี�แพีทัย์ระบัุแลัะจัดสั่งตามทีั�อยู่ทีั�
นักศึกษาแจ้งไวิ้ภายใน 1 ชั�วิโมง (กรณ์ีทัี�อยู่ในการจัดสั่งอยู่ภายในระยะ 5-10 กม. จาก 
ร้านยา eXta)

โซนปากเกร้็ด้ ทั�งห่มด้ 4 สาขา

สาขาด้วงแก้ว  โทร้ .02 961 3857
สาขาลานทอง  โทร้. 02 963 2338
สาขากฤษด้านคืร้ โทร้. 02 982 9314
สาขาเมืองทองธานี  โทร้. 02 010 8251

• บัริการย�ายสิที่ธิบััตรที่อง
ให้บัริการย้ายสิัทัธิ�บััตรทัอง สัำหรับันักศึกษาทัี�มีภูมิลัำเนาอยู่

ต่างจังหวัิด เพี่�ออำนวิยควิามสัะดวิกแก่นักศึกษาทัี�ต้องการเข้ารับั
บัรกิารทัี�สัถานพียาบัาลัใกลัส้ัถาบันั นอกจากนี�นกัศกึษายงัสัามารถ
ตรวิจสัอบัแลัะดำเนินการเกี�ยวิกับัสัิทัธิบััตร เช่น ย้ายหน่วิยบัริการ
ผู้า่น สัปสัช Application หรอ่เพีิ�มเพ่ี�อนไลัน์ สัปสัช. (@nhso) โดย
สัามารถเปลัี�ยนหน่วิยบัริการได้ไม่เกิน 4 ครั�งต่อป้

ทัั�งนี�นกัศกึษาสัามารถยา้ยสัทิัธบิัตัรทัองมายงั มติิรไมติรคีลุ่นิิค
เวัชี่กรรม ซ์ึ�งเป็นสัถานพียาบัาลัทัี�สัถาบัันมีควิามร่วิมม่อให้บัริการ
แก่นักศึกษาแลัะให้บัริการในพี่�นทัี�ใกลั้กับั PIM แจ้งวิัฒนะ
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งานสวัสด้ิการ้นักศึึกษา
0 2855 0223, 0 2855 0906, 0 2855 1037

งาน Friends Care PIM
0 2855 1623 - 4

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�ารับัราชิการที่หาร
ให้บัริการผู้่อนผู้ันการเกณ์ฑิ์ทัหารแก่นักศึกษาชายของสัถาบััน
·  ทัี�มีอายุครบั 20 ป้
·  ทัี�เคยขอผู้่อนผู้ันทัหารมาก่อนหน้ามาศึกษาทัี�สัถาบััน

• การศึึกษาต่อนักศึึกษาวิชิาที่หาร
ให้บัริการนักศึกษาของสัถาบัันทัี�ต้องการศึกษานักศึกษาวิิชาทัหาร
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การลืาพีักการศึึกษา แลืะการรักษาสถานภิาพีนักศึึกษา

การลืาพีัก
การศึึกษา

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

• นักศึึกษาสามารถลุ่าพีักการศึึกษาได้ 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+ แลัะไม่เคยลังทัะเบัียนเรียนซ์�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 แลัะไม่เคยลังทัะเบัียนเรียนซ์�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. การสอบไดั้ค์ะแนนเฉลี�ยสะสม 
(GPAX) ตำ�ากว่่า 1.50 ยกเว่้นนักศึึกษาชิั�นปีที่ี� 1 ภาค์การศึึกษาที่ี� 1

2. สอบไดั้ค์ะแนนเฉลี�ยสะสม (GPAX) ตำ�ากว่่า 1.75 สองภาค์การศึึกษา 
ปกติติดัต่อกัน

3. มีระยะเว่ลาการศึึกษาค์รบสองเที่่าขึ้องระยะเว่ลาตามที่ี�หลักสูตรกำาหนดั 
แล้ว่ยังไม่สำาเร็จัการศึึกษา

4. ขึ้าดัค์ุณสมบัติในการเขึ้้าศึึกษาต่อในหลักสูตร

5. ขึ้าดัการลงที่ะเบียนและไม่ไดั้ลาพักการศึึกษา

6. ใชิ้หลักฐานปลอมในการสมัค์รเขึ้้าเป็นนักศึึกษา

7. ต้องรับโที่ษจัำาค์ุกโดัยพิพากษาถืึงที่ี�สุดัให้จัำาค์ุก เว่้นแต่ในค์ว่ามผิดั 
อันไดัก้ระที่ำาโดัยประมาที่ หรือค์ว่ามผิดัอันเป็นลหุโที่ษ

8. สถืาบันสั�งให้พ้นสภาพนักศึึกษาดั้ว่ยเหตุกระที่ำาผิดัที่างว่ินัยอย่างร้ายแรง

ทัั�งนี�นักศึกษาทีั�พี้นสัภาพีจากการ “ขาดการลุ่งทะเบัียนแลุ่ะไม�ได้ลุ่าพีักการศึึกษา” 
แลัะ/หร่อ “สถาบัันสั�งให้พ้ีนสภิาพีนักศึึกษาด้วัยเหต่ิกระทำผิดทางวิันัยอย�างร้ายแรง” 
อาจขอค่นสัภาพีนักศึกษาได้ทัั�งนี�ให้เป็นไปตามประกาศสัถาบััน
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ระบับัต่างๆ ที่่�เก่�ยวขี�องกับันักศึึกษา   
• ระบับับัริการการศึึกษา (www.reg.pim.ac.th)

กรณี์ทีั�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 หรอืแมแ้ติ�กรณ์สีงสยัแลุ่ะปัระสงค์ติรวัจัสอบัผลุ่การเรียน 
เป็นต้น ทัั�งนี�นักศึกษาสัามารถดำเนินการผู้่าน PIM Application เเลัะ/หร่อ PIM CONNECT (PIM 
LINE Official) โดยเลั่อกเมนูแบับัคำร้องออนไลัน์ เพี่�อเข้าดำเนินการต่างๆ

• แบับัคำาร�องออนไลืน์
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ชลิล์ ช๊อปั
ก๊อปปี� ร้ีแลคืซ์

   • ชั�น 3 อาคาร 1 หร่ออาคารอำนวิยการ

   • ชั�น 3 อาคาร 2 หร่ออาคาร Convention Hall

   • ด้านข้างอาคาร 1 หร่ออาคารอำนวิยการ

   • ด้านหน้าอาคาร 2 หร่ออาคาร Convention Hall 
     (ลัานหูกระจง)

   • ด้านข้างอาคาร 4 หร่อ CP ALL Academy 
     (ลัาน West Court)

   • ชั�น 1 อาคาร 2 หร่ออาคาร Convention Hall 
     (โถงกิจกรรม)

สนามกฬ่า

ห�องลืะหมาด

บัริการถ�ายเอกสาร พีิมพี์งาน-เข้าเลุ่�ม
แลุ่ะจัำหน�ายอ่ปักรณ์์เครื�องเขียนติ�างๆ

ชั�น G อาคาร 4 หร่อ CP ALL Academy 
ให้บัริการวิันจันทัร์-ศุกร์ เวิลัา 07.00 – 17.00 น.
วิันเสัาร์-อาทัิตย์ เวิลัา 07.00 – 16.00 น.

ร�านถา่ยเอกสาร

ลืานกิจักรรม
(ลืานห้กระจัง, ลืาน West Court แลืะโถงกิจักรรม)
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จัำหน�ายสินค้าทั�วัไปั

ชั�น 1 อาคาร 2 หร่ออาคาร Convention Hall
ให้บัริการวิันจันทัร์-ศุกร์ เวิลัา 08.00 – 17.00 น.

จัำหน�ายสินค้าทั�วัไปั
เครื�องหมายนักศึึกษาแลุ่ะของที�ระลุ่ึกสถาบััน

ชั�น 1 อาคาร 2 หร่ออาคาร Convention Hall
ให้บัริการวิันจันทัร์-ศุกร์ เวิลัา 08.00 – 16.30 น.

PIM SMART SHOP

PIM SOURVENIR

ภิายใน PIM

   • ชั�น L อาคาร 4 หร่อ CP ALL Academy
     ให้บัริการวิันจันทัร์-เสัาร์ เวิลัา 07.00 – 18.00 น.
     หยุดให้บัริการในวิันอาทัิตย์แลัะวิันหยุดนักขัตฤกษ์

   • ชั�น 8 อาคาร 4 หร่อ CP ALL Academy
     ให้บัริการวิันจันทัร์-เสัาร์ เวิลัา 06.30 – 18.00 น.
     หยุดให้บัริการในวิันอาทัิตย์แลัะวิันหยุดนักขัตฤกษ์

โดยรอบั PIM 

   • ด้านหน้า PIM ริมถนนแจ้งวิัฒนะ ให้บัริการ 24 ชั�วิโมง

   • ชั�น G อาคาร The TARA ให้บัริการวิันจันทัร์-ศุกร์ 
     เวิลัา 06.00 – 20.00 น. แลัะวิันหยุดนักขัตฤกษ์

   • บัริเวิณ์ร้าน Chef’s Kitchen ริมถนนแจ้งวิัฒนะ
     ซ์อยแจ้งวิัฒนะ - ปากเกร็ด 28 เปิดให้บัริการ 24 ชั�วิโมง

   • ด้านหลััง PIM (ในซ์อยแจ้งวิัฒนะ - ปากเกร็ด 28) ชั�น 1   
     อาคารปัญญธารา 2 เปิดให้บัริการ 24 ชั�วิโมง

7-ELEVEn
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จำหน่ายสัินค้าแบัรนด์ชั�นนำ กลัุ่มเคร่�องใช้ไฟิฟิ้า ไอทัี แกดเจ็ต 
เคร่�องสัำอางค์แลัะสัินค้าควิามงามสัินค้าทัั�วิไป

   • ด้านหลััง PIM (ในซ์อยแจ้งวิัฒนะ - ปากเกร็ด 28)
     ชั�น 1 อาคารปัญญธารา 2 เปิดให้บัริการ 8.00-17.00 น.

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

     • บัริเวิณ์ชั�น 1 อาคารปํญญธารา 1
       เปิดให้บัริการวิันจันทัร์-ศุกร์ เวิลัา 07.00 – 19.00 น. 
       หยุดวิันเสัาร์-อาทัิตย์แลัะวิันนักขัตฤกษ์

SHOP AT 24

ร�านกาแฟมวลืชิน

Bellinee’s Bake&Brew

ภิัติติาคารหร้ บันถนนแจั้งวััฒนะ
ให้บัริการอาหาร รับัจััดเลุ่ี�ยง แลุ่ะบัริการอาหารกลุ่�อง

   • ริมถนนแจ้งวิัฒนะ ซ์อยแจ้งวิัฒนะ - ปากเกร็ด 28 
     ให้บัริการวิันจันทัร์-เสัาร์ เวิลัา 11.00 – 20.00 น. 
     แลัะหยุดวิันอาทัิตย์

Chef’s KITCHEN
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Food World 

นักศึึกษาชี่ำระค�าอาหารแลุ่ะเครื�องดื�มติ�างๆ 
ใน Food World ผ�าน Application true money

สถาบัันให้บัริการข้อม้ลุ่หอพีักเพีื�อปัระกอบัการติัดสินใจัในการเชี่�าพีักของ
นักศึึกษาในย�านแจ้ังวััฒนะ โดยสามารถศึึกษาข้อม้ลุ่ได้ที� https://www.pim.ac.
th/dormitory2

สอบัถามข้อม้ลุ่เกี�ยวักับัหอพีัก : 0 2855 0440 หรือ 0 2855 0441

หอพัก

ศึ้นย์อาหารที�มีควัามหลุ่ากหลุ่าย ในราคาที�ค่ณ์จัับัต้ิองได้

• ชั�น 3 อาคาร 4 หร่อ CP ALL Academy
เปิดให้บัริการทัุกวิันเวิลัา 07.00 – 17.00 น.
หยุดวิันนักขัตฤกษ์

• ชั�น 2 อาคาร The Park (อาคารจอดรถ)
เปิดให้บัริการวิันจันทัร์-ศุกร์ เวิลัา 07.00 – 14.00 น.

Food World 
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หน่วยงาน การบัริการแก่นักศึึกษา การติดต่อ

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

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

Facebookpage : 
สัำนักกิจการนักศึกษา
(สัถาบัันการจัดการปัญญาภิวิัฒน์)

Contact :

สำานักส่งเสริมวิชิาการ 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

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

Facebookpage : 
สัำนักสั่งเสัริมวิิชาการ 
สัถาบัันการจัดการปัญญาภิวิัฒน์

Contact :
 

สำานักบััญชิ่แลืะ
การเงิน

1. การชำระค่าเลั่าเรียน แลัะ
   ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ
2. ตรวิจสัอบัข้อมูลัการเงินนักศึกษา

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

Contact :

ชิ่องที่างสื�อสาร .. บัริการนักศึึกษา
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หน่วยงาน การบัริการแก่นักศึึกษา การติดต่อ

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

Contact :

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

PIM : ชั�น 2 อาคาร 3 หร่อ อาคารเอนกประสังค์

Contact : 

ห�องส่มุด 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

Facebookpage : pimlibrary

Contact :

ส่ำานักส่่งเส่ริมศึิลปัะ
และวัฒธรรม

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

PIM : ชั�น 2 อาคาร 3 หร่อ อาคารอเนกประสังค์

Facebookpage :
สัำนักสั่งเสัริมศิลัปะแลัะวิัฒนธรรม
สัถาบัันการจัดการปัญญาภิวิัฒน์

Contact :

ส่ำานักพัฒนานักศึึกษา 1. ให้คำแนะนำแลัะช่วิยเหล่ัอกรณี์เกิด 
    ปัญหาในการบัรรจุงาน

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

Facebookpage : 
สัำนักพีัฒนานักศึกษา
สัถาบัันการจัดการปัญญาภิวิัฒน์ 
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