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ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ ์
ผู้ก่อตั้งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สารจาก ผู้ก่อตั้งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คุณก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์

ข้าพเจ้าขอถือโอกาสในช่วงเปิดการศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2561 น้ี 

ขอต้อนรบัและแสดงความยนิดกัีบนักศกึษาใหม่ทกุคน ทีก้่าวเข้าสู่ร้ัวของสถาบนั

การจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นโดยองค์กร

ธุรกิจ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีประสบการณ์ด้านการเรียนภาคทฤษฎีควบคู่กับ

การเรียนภาคปฏิบัติหรือฝึกปฏิบัติงานตรงกับสาขาวิชาที่เรียนจริง (Work-

based Education) ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีความอดทน อดกลั้น เก็บเก่ียว

ประสบการณ์ในการเรยีน เชือ่ว่าบณัฑติทีส่�าเรจ็การศกึษาจากสถาบนัแห่งนี ้จะ

เป็นผู้ท่ีมีวุฒิภาวะสูงและมีประสิทธิภาพเยี่ยมยอด เป็นที่ต้องการขององค์กร

ธุรกิจชั้นน�าหลายๆ องค์กร ที่ต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพสูงสุด เพราะ

บุคลากรเป็นปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนความส�าเร็จขององค์กร

ท้ายนี้ ข้าพเจ้าขออวยพรให้นักศึกษาใหม่ทุกคนประสบความส�าเร็จตามท่ี 

มุ่งหวัง และส�าเร็จการศึกษา สามารถน�าความรู้ความสามารถไปพัฒนาตนเอง 

องค์กรและประเทศชาติต่อไป
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รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค ์
อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สารจาก อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์

ในนามของสถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์ ขอต้อนรบันกัศกึษาใหม่ ประจ�าปี

การศึกษา 2561 ทุกคน ด้วยความยินดียิ่ง ขอให้นักศึกษาทุกคนภาคภูมิใจที่ได้

มีโอกาสเข้ามาศึกษาเล่าเรียน ณ สถาบันแห่งนี้

วันที่ 9 มีนาคม 2561 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีอายุครบ 11 ปี ซึ่งได้

ผลิตบัณฑิตมาแล้ว 7 รุ่น จ�านวน 5,834 คน ออกสู่ตลาดแรงงานแล้วในช่วงที่

ผ่านมา ประกอบกับประเทศไทยจะเข้าเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนหรือเรียกสั้นๆ ว่า AEC (ASEAN Economic Community) อย่างเต็ม

รูปแบบ ขณะเดียวกันก็มีโครงการพัฒนาภายใต้ “Thailand 4.0” ถือได้ว่า

เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และ

วิถีชีวิตคนไทยเป็นอย่างมาก

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ตระหนักถึงโอกาสในการสร้างบุคลากรที่มี

คุณภาพให้เป็นนักจดัการมืออาชพี เพือ่รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนและ 

“Thailand 4.0” จึงได้พัฒนาและเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่ๆ ทั้งใน

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อผลิตบัณฑิตที่เรียนจบแล้ว

พร้อมท�างานและก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ “Thailand 4.0” ได้

อย่างมั่นคง

นกัศกึษาทีผ่่านการศกึษาเล่าเรยีนจากสถาบนั จะเป็นบคุลากรท่ีมีความโดดเด่น

และแตกต่างด้วยวธิกีารเรียนการสอนทีเ่น้นการเรยีนทฤษฎคีวบคูก่บัการเรยีน

ปฏิบัติหรือการฝึกงาน ซึ่งตรงกับสาขาวิชาที่เรียนจริงๆ อย่างเต็มที่ (Work-

based Education) และความเป็น “Corporate University” คอื การถ่ายทอด

องค์ความรูท้ีไ่ด้จากประสบการณ์ในการท�างานจรงิในกลุม่ซพี ีออลล์ เครอืเจรญิ

โภคภัณฑ์ และพันธมิตรทางธุรกิจที่มาจากการขยายความร ่วมมือ 

(Networking) ออกไปอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ทั้งในและต่างประเทศ 

ในโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธิ์โปรดอ�านวยพร 

ให้นักศึกษาใหม่ทุกคน จงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีก�าลังใจที่แข็งแกร่ง 

มีสติปัญญาที่เพิ่มพูน ส�าเร็จการศึกษาสมดังความตั้งใจ
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หมายเหตุ :           

   - ปฏิทินการศึกษาปรับเปลี่ยนไปตามการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร

 - ติดตามรายละเอียดปฏิทินการศึกษา ได้ที่ https://aa.pim.ac.th/pages/calendar

การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา  มุ่งเน้นให้นักศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย แก้ปัญหาและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ร่วมกับการน�าเสนอ 

อภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในช้ันเรียน เพื่อให้นักศึกษาท�างานร่วมกันเป็นทีมและบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามแผน 

การเรียนของแต่ละหลักสูตร 

หลักสูตร

TMBA
MBA.POS

MET
MSIT

EML

iMBA

C-MBA

C-PhD

ปีการศึกษา 2561 

ภาคการศึกษาพิเศษ

เปิดภาคเรียน 2 มิ.ย.61

เปิดภาคเรียน 8 ก.ย.61

เปิดภาคเรียน 8 ก.ย.61

เปิดภาคเรียน 8 ก.ย.61

เปิดภาคเรียน 4 ก.ย.61

เปิดภาคเรียน 9 ก.ค.61

เปิดภาคเรียน16 ก.ค.61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระยะเวลาเรียน-สอบ

8 ก.ย.61 - 17 ก.พ.62

ระยะเวลาเรียน-สอบ

8 ก.ย.61 - 17 ก.พ.62

ระยะเวลาเรียน-สอบ

8 ก.ย.61 – 17 ก.พ.62

ระยะเวลาเรียน-สอบ

4 ก.ย.61 - 23 ธ.ค.61

ระยะเวลาเรียน-สอบ

9 ก.ค.61 - 16 พ.ย.61

ระยะเวลาเรียน-สอบ

16 ก.ค.61 - 30 ธ.ค.61

ระยะเวลาเรียน-สอบ

9 มี.ค. 62 – 18 ส.ค.62

ระยะเวลาเรียน-สอบ

9 มี.ค.62 – 18 ส.ค.62

ระยะเวลาเรียน-สอบ

9 มี.ค.62 – 18 ส.ค.62

ระยะเวลาเรียน-สอบ

5 ม.ค.62 – 26 พ.ค.62

ระยะเวลาเรียน-สอบ

8 มิ.ย.62 – 11 ส.ค.62

ระยะเวลาเรียน-สอบ

3 ธ.ค.61 - 10 เม.ย.62

ระยะเวลาเรียน-สอบ

14 ม.ค.62 - 23 มิ.ย.62

เปิดภาคเรียน 9 มี.ค. 62

เปิดภาคเรียน 9 มี.ค. 62

เปิดภาคเรียน 9 มี.ค. 62

เปิดภาคเรียน 5 ม.ค.62 เปิดภาคเรียน 8 มิ.ย.62

เปิดภาคเรียน 3 ธ.ค.61

เปิดภาคเรียน 14 ม.ค.62

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

ปฏิทินการศึกษา PIM 
และ รูปแบบการเรียน
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ก่อนเปิดภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ นักศึกษาทุกคนของสถาบันจะได้รับ

บตัรนกัศกึษา ซ่ึงสามารถน�าไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ทัง้ในและนอกสถาบนั 

ดังนี้

หมายเหตุ

บัตรมีอายุการใช้งานเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารและ 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

กรณีบัตรนักศึกษาหายให้ติดต่อส�านักส่งเสริมวิชาการ 

เพื่อขอท�าบัตรชั่วคราวและขอเอกสารเพื่อขอท�าบัตรใหม ่

กับทางธนาคาร (มีค่าธรรมเนียม)

กรณีลืมบัตรนักศึกษา ให้ติดต่อส�านักส่งเสริมวิชาการ  

เพื่อขอท�าบัตรชั่วคราวส�าหรับใช้บันทึกการเข้าเรียน 

(มีค่ามัดจ�าบัตรชั่วคราว 300 บาท)

บัตรนักศึกษา

1.    ใช้เป็นบัตรประจ�าตัวนักศึกษา

2.   ใช้ส�าหรับ ยืม – คืน หนังสือห้องสมุด PIM

3.   ใช้แตะบัตรเพื่อบันทึกการเข้าเรียนและแสดงเป็นหลักฐาน 

      ในการเข้าสอบ

4.   ใช้เป็นบัตรแทนเงินสดเพื่อช�าระค่าอาหาร

      ที่ CP Food World @ PIM

5.   ใช้เป็นบัตร ATM ธนาคารไทยพาณิชย์

6.   ใช้เป็นบัตรเดบิต Master Card

7.   ใช้เป็นบัตรแทนเงินสดเพื่อช�าระสินค้าที่

8.   ใช้เป็นบัตรแทนเงินสดเพื่อช�าระสินค้ากับร้านค้า 

      ที่มีสัญลักษณ์ Smart Purse

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบัตรนักศึกษาได้ที่:  

http://aa.pim.ac.th/pages/cardstudent

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ส�านักส่งเสริมวิชาการ: 

https://www.facebook.com/REGPIM โทร: 0 2855 1140
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อาคาร 1 (อาคารอ�านวยการ)

ชั้น 1-3 : ห้องปฏิบัติการต่างๆ

ชั้น 2   : ห้องละหมาดชาย และห้องปฏิบัติการต่างๆ

ชั้น 3   : ห้องละหมาดหญิง และห้องปฏิบัติการต่างๆ

อาคาร 2 (อาคารหอประชุม/Convention Hall)

ชั้น 1   : โถงกิจกรรม ร้านค้าจ�าหน่ายอาหารและสินค้าทั่วไป 

 PIM Smart Shop และ PIM Souvenir Shop 

ชั้น 2  : ห้องเรียน

ชั้น 3  : ห้องประชุม/สัมมนา 

อาคาร 3 (อาคารอเนกประสงค์)

ชั้น 1  : ห้องปฏิบัติการต่างๆ

ชั้น 2  : ห้องพยาบาล

ชั้น 3  : ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ

อาคาร 4 (อาคาร CP ALL Academy)

ชั้น G : ร้านถ่ายเอกสาร

ชั้น L :  ศูนย์รับสมัครนักศึกษา ร้าน 7-ELEVEn 

            และร้านกาแฟ Bellinee’s Bake & Brew

ชั้น M : ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจการบิน PIM AIR

ชั้น 3 : ศูนย์อาหาร CP Food World @ PIM

ชั้น 4 : ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการภาคพื้น

ชั้น 5–8: ห้องเรียน

ชั้น 7 : ส�านักบัญชีและการเงิน ส�านักส่งเสริมวิชาการ  

 ส�านักกิจการนักศึกษา และห้องเรียน

ชั้น 9 : ห้องพักอาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะนิเทศศาสตร์   

 คณะศึกษาศาสตร์ คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร และ 

 คณะการจัดการธุรกิจอาหาร

ชั้น 10 : ห้องพักอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  

 คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง  

 วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน

ชั้น 11 : ห้องพักอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 และเทคโนโลยี และส�านักการศึกษาทั่วไป

ชั้น 12 : ห้องปฏิบัติการต่างๆ และห้องพักอาจารย์ 

 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ชั้น 12A : ห้องสมุด

ชั้น 16 : ห้องประชุม Auditorium

แผนผัง อาคารเรียน
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

วิธีอ่านหมายเลขห้องที่ปรากฏในตารางสอนของ 
นักศึกษาบนระบบ REG และ PIM Application

เลขห้อง

อาคารที่
ความหมาย  อาคาร 4 คือ CP ALL Academy 
  ชั้นที่ 5 และห้องที่ 10

4-05 10
ชั้นที่ ห้องที่

อาคาร 1 
(อาคารอ�านวยการ)

อาคาร 2 
(อาคารหอประชุม/ 

Convention Hall)

อาคาร 3 
(อาคารอเนกประสงค์)

อาคาร 4 
(อาคาร CP ALL Academy)
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สถาบันมีบริการสารสนเทศต่างๆ ให้นักศึกษาได้เข้าใช้งาน เช่น e-mail  

e-Learning และระบบบริการการศึกษา (REG) เป็นต้น โดยนักศึกษา

สามารถใช้ Username และ Password ที่ ได้รับเพื่อเข้าใช้งานในทุก

บริการ (Single Sign-on) 

ดังนั้น..นักศึกษาควรเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีในครั้งแรกที่เข้าใช้งานเครื่อง

คอมพิวเตอร์ของสถาบันเพ่ือป้องกันการสวมสิทธ์ิในการใช้งานระบบ

บริการต่างๆ ที่สถาบันจัดให้

การเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์
และบริการต่างๆ ของสถาบัน

วิธี Login และเปลี่ยน password

Username ให้นักศึกษาใส่ชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ  

3 ตัวอักษรแรก

ตัวอย่างเช่น นักศึกษาชื่อ Somchai Jaidee  

ดังนั้นจึงใช้ Username ในการ Login คือ somchaijai (ตัวพิมพ์เล็ก

เท่านั้น) และในช่อง Password ให้นักศึกษาใส่ pimstudent

หากต้องการ เปลี่ยน Password ให้ Login เข้าสู่ระบบด้วย 

คอมพิวเตอร์ที่จุดบริการคอมพิวเตอร์ของสถาบัน  

(บริเวณห้องสมุดหรือห้องปฏิบัติการด้านภาษาและคอมพิวเตอร์)   

แล้วจึงกด Ctrl + Alt + Delete  

แล้วจึงเลือก Change Password โดย

 ช่องแรกใส่ Password เดิม

 ช่องที่สองใส่ Password ใหม่

 ช่องที่สามใส่ Password ใหม่ เพื่อยืนยันและกด Enter

Username และ Password

ใช้งานกับ ทุกระบบ ของสถาบัน

และทุกอุปกรณ์ PC, Notebook,

Mobile และ Tablet
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PIM Application

เพื่อการติดต่อสื่อสารกับ PIM ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ขอให้นักศึกษาทุกคนติดตั้ง PIM Application บน Smart Phone 

โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่                  หรือ

- รับ ส่ง e-mail

- ดูตารางเรียน ห้องเรียน ห้องสอบ ดูผลการเรียน

- ก�าหนดการลงทะเบียน

- การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

- กิจกรรมต่างๆ เช่น ไหว้ครู รับน้องใหม่ 

- ข้อมูลหอพัก

- การเรียน e-Learning

- การยืม-คืน หนังสือห้องสมุด

- การเข้า e-Library

หากอยากใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้น ไม่อยาก
พลาดการติดต่อที่ส�าคัญ
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https://itunes.apple.com/th/app/pim-application/id1222536354?l=th&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pimapp.android
https://itunes.apple.com/th/app/pim-application/id1222536354?l=th&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pimapp.android


การเข้าใช้งาน Wi-Fi ของสถาบัน
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เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีนิสัยรักการเรียนรู้และเกิดความสะดวก 

ในการเรียนได้จากทุกแห่ง สถาบันจึงมีระบบ PIM e-Learning ซึ่งเป็น

ระบบการเรียนรู ้ออนไลน์ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลได ้

ทั้งก่อน ระหว่างและหลังการเรียน

Email ของนักศึกษา
นักศึกษาทุกคน จะมี e-mail account ของสถาบัน  

โดยมี Username คือ ชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ 3 ตัวอักษรแรก  

ตามด้วย @stu.pim.ac.th

ตัวอย่าง  somchaijai@stu.pim.ac.th

เข้าใช้งานได้โดยการเปิด Browser และพิมพ์ URL http://webmail.

pim.ac.th 

โดยสถาบัน จะสนับสนุนการใช้งาน e-mail ของนักศึกษา

ทั้งในขณะที่ก�าลังศึกษาและส�าเร็จการศึกษาแล้ว

PIM e-Learning

PIM e-Learning 

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ Website PIM e-Learning โดยเปิด Browser 

แล้วพิมพ์ URL http://pimelearning.pim.ac.th
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สถาบันจะลงทะเบียนเรียนให้แก่นักศึกษาใหม่ ในภาคการศึกษาแรกโดย

อัตโนมัติ  หลังจากนั้นนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนออนไลน์ด้วย

ตนเอง ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ระบบบริการ 

การศกึษา (http://reg.pim.ac.th) ตามก�าหนดเวลาในปฏทินิการศกึษา 

โดยมีขั้นตอนดังนี้

การลงทะเบียนเรียน

อย่าลืม!!  ศึกษาปฏิทินการศึกษา 

และเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

ก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง

 หมายเหตุ: 

 - ก่อนยืนยันการลงทะเบียน นักศึกษาต้องตรวจสอบผลการ 

    ลงทะเบียนว่า “รายวิชาและกลุ่มถูกต้องหรือไม่” 

 - นักศึกษาควรลงทะเบียน เพ่ิม-ถอน รายวิชาให้ตรงตาม 

    ก�าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา  

 - นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษา หากไม่ลง 

   ทะเบียนต้องลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพการเป็น 

    นักศึกษา ตามก�าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา  

ศึ กษา ข้ันตอนการลงทะ เบี ยน เรี ยน  Onl ine  ได ้ที่  

http://aa.pim.ac.th/pages/registe

หรือ download คู ่มือการลงทะเบียน online ได ้ ท่ี  

http://reg.pim.ac.th/registrar/download/pdf/man-

ual/คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์.pdf

สอบถามข้อมูลเพิม่เติม โปรดติดต่อส�านักส่งเสรมิวชิาการ โทร. 

0 2855 0374 

Click : ขัน้ตอนการลงทะเบยีนออนไลน์
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http://reg.pim.ac.th
http://reg.pim.ac.th/registrar/download/pdf/manual/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.pdf
http://reg.pim.ac.th/registrar/download/manual/flow/004.pdf


นักศึกษาสามารถช�าระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้หลายช่องทาง ดังนี้

การชำ ระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการช�าระเงินค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมได้ที ่

http://af.pim.ac.th/pages/payment-way

หรือติดต่อส�านักบัญชีและการเงิน 

โทร 0 2855 0932-3 / 0 2855 0249 
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นางสาว 
............. 

............. 

นกัศกึษาสามารถดตูารางเรียนได้ด้วยตนเอง ผ่าน PIM Application 

หรอืเวบ็ไซต์ระบบบริการการศกึษา โดยมข้ัีนตอนดังนี้

การดูตารางเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางเรียนได้ที ่

http://aa.pim.ac.th/pages/registe  

โทร. 0 2855 1139

ชื่อวิชา กลุ่มที่เรียน 

ห้องและเวลาที่เรียน

1. เข้าเวบ็ไซต์ http://reg.pim.ac.th และท�าการ Login เข้าสู่ระบบ

2. คลิกปุม่ “ตารางเรยีน/สอบ” ทีเ่มนดู้านซ้าย

3. คลกิลงิค์ท่ีเกีย่วข้อง เช่น ปีการศกึษาและภาคการศกึษาเพือ่ดตูารางเรยีน
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เมื่อนักศึกษาไปถึงห้องเรียนตามตารางเรียนของตนเอง ที่หน้าห้องเรียนทุกห้องจะมีตารางเรียนของห้องนั้นๆ การใช้ห้องเรียนและตารางการใช้

ห้องประจ�าสัปดาห์ นักศึกษาสามารถตรวจสอบห้องเรียนเพื่อป้องกันการเข้าเรียนผิดห้องในแต่ละคาบการเรียนได้ ทั้งกรณีที่เป็นตารางเรียนปกติ 

ตารางเรียนชดเชย และตารางเรียนเสริม

การดูตารางหน้าห้องเรียน

ห้องเรียน และ

ภาคการศึกษา

ชื่อวิชา (กลุ่มเรียน) 

และชื่ออาจารย์ผู้สอน

ชื่อวิชาที่สอนชดเชย 
(กลุ่มเรียน) 

และชื่ออาจารย ์
ที่สอนชดเชย
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เพ่ือบันทึกข้อมูลการเข้าเรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา นักศึกษาจึงควรแตะบัตรนักศึกษาที่เคร่ืองบันทึกเวลาทุกคร้ัง (Room Tracking) 

เพื่อบันทึกเวลาเข้าและเลิกเรียน โดยนักศึกษาต้องแตะบัตรเข้าเรียนก่อนหรือหลังเวลาเริ่มเรียนไม่เกิน 15 นาที เพื่อป้องกันการเข้าเรียนสาย ทั้งนี้

ระบบจะส่ง e-mail แจ้งเตือนใน PIM Application โดยอัตโนมัติ เพ่ือแจ้งเตือนเวลา รายวิชา และห้องเรียนให้นักศึกษาทราบทุกครั้งก่อน 

ถึงเวลาเริ่มเรียน 30 นาที  โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูล และบันทึกเวลาการเข้าเรียนของตนเองได้ที่ http://roomtracking.pim.

ac.th/roomtrackingII/index.php/th/authen

คาบการเรียน

 7.45 น. - 8.15 น. 9.15 น. - 9.45 น.

การแตะบัตรเข้า การแตะบัตรออก

8.00 น. - 9.30 น. 

การแตะบัตรเข้าเรียน 
(Room Tracking)

การแตะบัตรเข้าเรียน

16

http://roomtracking.pim.ac.th/roomtrackingII/index.php/th/authen


แหล่งทรัพยากร
ในการค้นคว้าหาข้อมูล

ห้องสมุด PIM มีหนังสือและแหล่งทรัพยากรมากมายเพื่อให้นักศึกษาได้

ค้นคว้าข้อมูล หรือหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนตามที่นักศึกษาให้

ความสนใจทัง้จากภายในห้องสมดุ PIM รวมไปถงึฐานข้อมลูห้องสมดุต่างๆ 

ภายนอกสถาบัน

และเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและต้องการยืม

ทรัพยากรสารสนเทศต่อก็สามารถท�าได้ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วมือผ่าน

เว็บไซต์ http://elibrary.pim.ac.th หรือผ่านทาง PIM e-Library 

Application ซ่ึงนักศึกษาสามารถติดตั้ง Application ดังกล่าวใน 

Smart Phone ของท่านได้ทั้งระบบ IOS และ Android 

ห้องสมุด PIM

ห้องสมุด PIM อยู่ที่อาคาร 4 (CP ALL Academy)  

ชั้น 12A

เปิดท�าการทุกวัน (หยุดวันนักขัตฤกษ์)

วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.00 – 18.30 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 19.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งทรัพยากรในการค้นคว้าหาข้อมูลของสถาบันได้ที่ 

library@pim.ac.th โทร. 0 2855 1141
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https://itunes.apple.com/th/app/pim-elibrary/id1109998886?l=th&mt=8
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ใช้ส�าหรับสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และยืมต่อทรัพยากรด้วยตนเอง โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่                   และ                           

PIM e-Library Application

การเข้าใช้งาน PIM e-Library Application

1)  Login ด้วย Username  

     และ Password ของนักศึกษา

2) เข้าสู่ระบบส�าเร็จ ซึ่งนักศึกษา 

    สามารถค้นหาและจองทรัพยากรได ้

    จากเมนทูีป่รากฏในแอพพลเิคชัน่ ต่อไป

3) ตวัอย่าง หน้าค้นหาโดยใช้ตวักรอง 

     ทรพัยากร
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นักศึกษาสามารถสืบค้นบทความจากฐานข้อมูลออนไลน์ ซ่ึงให้บริการ

ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบัน เช่น

ฐานข้อมูลออนไลน์

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ภาษาจีน

ฐานข้อมูล Emerald เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุม

ด้านการจัดการ (Management) บริหารธุรกิจ (Business Administra-

tion) และ วิทยาการสารสนเทศ (Information Science) รวมทั้งสาขา

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั่วโลก ในรูปแบบเอกสาร (Full Text) โดยสามารถเข้า

ใช้งานได้ที่ 

https://www.emeraldinsight.com

ฐานข้อมูล CNKI เป็นฐานข้อมูลทรัพยากรความรู้ของประเทศจีนและให้

ข้อมูลตั้งแต่ช่วงปี 1996 – ปัจจุบัน ซึ่งจะบริการเอกสารทางวิชาการใน

ความร่วมมอืของมหาวทิยาลยักว่า 5,500 แห่ง และสถาบนัอืน่ๆ ทัง้ภายใน

และภายนอกประเทศจนีกว่า 20 ประเทศ ข้อมลูทีไ่ด้จะอยูใ่นรูปแบบของ

ส่ิงพิมพ์ต่อเน่ือง วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และวิทยานิพนธ์ โดยสามารถ

ศึกษาข้อมูลเพื่อเข้าใช้งานได้ที่ 

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

ฐานข้อมูล CEIC เป็นฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคเชิงสถิติ ตัวเลข ในกลุ่ม

ประเทศเศรษฐกิจกว่า 130 ประเทศทั่วโลกครอบคลุมข้อมูล 5 ส่วน คือ 

ฐานข้อมูลประเทศทั่วโลก ฐานข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินรายวัน ฐาน

ข้อมลูอตุสาหกรรม ฐานข้อมลูเศรษฐกจิระดบัโลกและฐานข้อมลู ประเทศ

ที่น่าสนใจแบบเจาะลึก เช่น จีน อินเดีย เป็นต้น โดยสามารถเข้าใช้งาน

ได้ที่ 

https://cas.ceicdata.com/login 

หมายเหต ุ: โปรดติดต่อห้องสมุด เพื่อขอ Username และ Password
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การประเมินอาจารย์ผู้สอน

ในแต่ละวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้ัน ในช่วงก่อนสอบปลายภาคทางสถาบันจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอน 

ของอาจารย์และผู้ช่วยสอนที่นักศึกษาเรียนด้วยในทุกรายวิชาผ่าน PIM Application หรือเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา (http://reg.pim.ac.th) 

โดยที่อาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วยสอนจะไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ประเมิน เพื่อให้เกิดการสะท้อนจากผู้เรียนและสามารถน�าผลการประเมินไปปรับปรุง 

การจดัการเรียนการสอนให้มคุีณภาพต่อไป เมือ่นกัศกึษาท�าการประเมนิอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวชิาครบทัง้หมดจะสามารถตรวจสอบผลการเรยีน

ในรายวิชานั้นๆ ได้

เมื่อพบปัญหากรุณาติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อนหมดระยะเวลาการประเมิน

- พบปัญหาการ Login เข้าระบบบริการการศึกษา 

   ติดต่อส�านักเทคโนโลยีและสารสนเทศ : 0 2855 0400

- พบปัญหาการประเมิน เช่น รายชื่ออาจารย์ในการประเมินไม่ตรงกับที่สอน 

   หรือดูแลจริง ติดต่อส�านักวิจัยและพัฒนา : 0 2855 0229

1. เข้าระบบบริการการศึกษา >> http://reg.

pim.ac.th และท�าการ Login เข้าสู่ระบบ

3. ประเมินอาจารย์ผู้สอนทุกท่านในทุกรายวิชา 

หากด�าเนินการสมบูรณ์แล้วระบบจะขึ้นค�าว่า 

“ประเมินเรียบร้อยแล้ว”

2. คลิกปุ่ม “ประเมินอาจารย์”
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นั กศึ กษ าส าม ารถดู ต า ร า งสอบปล ายภ าคของตน เองผ ่ า น 

PIM Application หรือ เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา หลังจากเปิด

ภาคการศึกษาแล้ว 30 วัน  โดยมีขั้นตอนดังนี้

การดูตารางสอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูตารางสอบได้ที่  

http://aa.pim.ac.th/pages/registe 

โทร. 0 2855 1139 หรือ 0 2855 0374

1. เข้าเว็บไซต์ http://reg.pim.ac.th และท�าการ Login เข้าสู่ระบบ

2. คลิกปุ่ม “ตารางเรียน/สอบ” ที่เมนูด้านซ้าย

3. คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปีการศึกษาและภาคการศึกษา 

    เพื่อตรวจ  สอบวัน เวลา สถานที่ และเลขที่นั่งสอบในแต่ละรายวิชา 

    ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ
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นกัศกึษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนของตนเองทีผ่่านมาและผลการ

เรียนในภาคการศึกษาปัจจุบัน ภายหลังการประกาศผลการศึกษาตาม

ปฏิทินการศึกษาก�าหนด ได้ทาง PIM Application  หรือเว็บไซต์ระบบ

บริการการศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้

การดูผลการเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบผลการเรียนได้ที ่ 

http://aa.pim.ac.th/pages/registe   

โทร. 0 2855 0374 หรือ 0 2855 1139

**หากนักศึกษาไม่ท�าการประเมินอาจารย์ผู้สอน หรือประเมินไม่ครบทุกท่านในรายวิชาใด

จะท�าให้นักศึกษาไม่สามารถตรวจสอบผลการเรียนในรายวิชานั้นๆ ได้**

1. เข้าเว็บไซต์ http://reg.pim.ac.th และท�าการ Login เข้าสู่ระบบ

2. คลิกปุ่ม “ผลการศึกษา” ที่เมนูด้านซ้าย ระบบจะแสดงผลการเรียน

ของนักศึกษาทั้งหมดแยกตามภาคการศึกษา

Click : ขัน้ตอนการตรวจสอบผลการเรยีน
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แหล่งสบืค้นวารสารปัญญาภวิฒัน์

นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลวารสารปัญญาภิวัฒน์ ได้ที่  

https://journal.pim.ac.th

ประชาสมัพนัธ์แหล่งเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ

นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารการประชุมวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผล

งานทางวิชาการได้ที ่https://rd.pim.ac.th/pages/conference

แหล่งสืบค้นข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ 
และแหล่งตีพิมพ์ผลงาน

นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ และแหล่งตีพิมพ์ผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ

การขอส�าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จากเว็บไซต์ส�านักวิจัยและพัฒนาได้ที่ http://rd.pim.ac.th/th
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ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ระดับบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มคำ ร้อง และรูปแบบการ
พิมพ์วิทยานิพนธ์

นกัศกึษาสามารถศกึษาระเบยีบ ข้อบงัคบัสถาบนั และประกาศทีเ่ก่ียวข้อง 

เช่น เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ที่ 

https://aa.pim.ac.th/pages/regulations2

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มค�าร้องต่างๆ และเทมเพลตรูป

แบบการพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์  วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ได้ที่ 

https://aa.pim.ac.th/pages/form
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ขั้นตอนการทำ ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ ์
และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการท�าดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ และขั้นตอนการด�าเนินการต่างๆ ที่ส�าคัญ

ในระดับบัณฑิตศึกษา  โดยสามารถดาวน์โหลดขั้นตอนและแนวทางการด�าเนินการดังกล่าว ได้ที่ https://aa.pim.ac.th/pages/stepmaster

ปรึกษาและสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการท�าดุษฎีนิพนธ์ 

วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ได้ที่ ส�านักส่งเสริม

วิชาการ งานบัณฑิตศึกษา https://aa.pim.ac.th

Email : gradmail@pim.ac.th 

โทร. 0 2855 1562 / 0 2855 0374 / 02855 0971

Click : ขัน้ตอนการท�าดษุฎนีพินธ์ วทิยานพินธ์ และการศกึษาค้นคว้าอสิระ

Click : เกณฑ์การเผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์วทิยานิพนธ์

Click : ขัน้ตอนหลงัสอบผ่านป้องกนัดษุฎนีพินธ์/วทิยานพินธ์ และการศกึษาค้นคว้าอสิระ 

Click :  ขัน้ตอนการขอส�าเรจ็การศกึษา

Click :  แนวทางการด�าเนินการ Pre-clinic วทิยานพินธ์ และการศกึษาค้นคว้าอสิระ
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แบบคำ ร้องออนไลน์

นักศึกษาสามารถยื่นแบบฟอร์มค�าร้องต่างๆ เช่น ขอเอกสารทางการ

ศกึษา แบบออนไลน์ ได้ที ่http://pimnet.pim.ac.th/internalser-

vices/index.php/th/application 

นกัศกึษาสามารถยืน่แบบค�าร้องออนไลน์ ผ่าน PIM Application ดงันี้

1) Login เข้าสู่ระบบ แล้วคลิ๊ก “แบบค�าร้องออนไลน์”

3) กรอกข้อมูลในแบบค�าร้องฯ ให้ครบถ้วน

1) เปิด PIM Application และ Login เข้าสู่ระบบ แล้วกดไอคอน “Quick 

Link”

2) กดไอคอน “แบบค�าร้องออนไลน์” แล้วด�าเนินการกรอกข้อมูล ตรวจ

สอบสถานะการอนุมัติ และการช�าระเงินดังข้อมูลข้างต้น

4) ตรวจสอบสถานะการอนุมัติ และช�าระเงินกรณีมีค่าธรรมเนียม

2) คลิ๊ก Link แบบค�าร้องในเมนูด้านซ้ายมือ
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กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

นอกจากการเรียนในชั้นเรียนแล้ว สถาบันยังส่งเสริมให้นักศึกษามีกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เช่น โครงการ

ศึกษาดูงาน  และกิจกรรมเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษจากวิทยากรที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียง 

สถาบนัได้จัดกิจกรรมให้นกัศกึษาได้มโีอกาสสร้างเครือข่ายระหว่างนกัศกึษา เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทเิช่น โครงการปฐมนเิทศ

นักศึกษาใหม่ พิธีไหว้ครู และพิธีปัจฉิมนิเทศ เป็นต้น 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

โครงการศึกษาดูงาน พิธีปัจฉิมนิเทศ

พิธีไหว้ครู
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กองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้หรือ PIM SMART เป็นกองทุนของ

สถาบันที่ส่งเสริม สนับสนุนและให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาของ

สถาบัน ทั้งในเรื่องของค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นจาก

ความร่วมมอืระหว่าง บริษทั ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) กลุม่พนัธมติร

คู่ค้าทางธุรกิจและบุคคลทั่วไป หากมีความประสงค์สนับสนุนกองทุน 

PIM SMART โปรดตดิต่อกองทนุเพือ่ชวีติแห่งการเรียนรู้ของสถาบนั

ทุนการศึกษา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน และให้

โอกาสทางการศกึษาแก่นกัศกึษาของสถาบนั ทีเ่ป็นไปตามประกาศเงือ่นไข

การให้ทุนการศึกษาของสถาบัน

ประเภททุนการศึกษาประจ�าปีการศึกษา 2561 มีดังนี้

1.  ทุนการศึกษา PIM แบ่งจัดสรรให้แก่นักศึกษาทุกหลักสูตร

2. ทุนพนักงาน PIM เป็นเงินทุนสนับสนุนทางการศึกษาจากสถาบันการ

จัดการปัญญาภิวัฒน์ให้แก่บุคลากรของสถาบันที่ต้องการศึกษาต่อ

3. ทุนการศึกษาจากบุคคลภายนอก/สถานประกอบการภายนอก เป็น

เงินทุนสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธา หน่วยงานการ

ศึกษา สถานประกอบการภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยนกัศกึษาจะต้องรกัษาระดบัผลการเรยีนและมคีวามประพฤตดิตีลอด

ระยะเวลาที่ศึกษาที่สถาบัน เพื่อรักษาโอกาสในการได้รับทุนการศึกษา

อย่างต่อเนื่อง

สอบถามและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาได้ที่ 

ส�านักกิจการนักศึกษา งานทุนการศึกษา  

https://sa.pim.ac.th/pages/scholarship  

โทร. 0 2855 0216 / 0 2855 1032 / 0 2855 1310

สอบถามและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน PIM SMART 

โทร. 02 855 0440 ถึง 41 

โทรสาร 02 855 0469

กองทุน PIM SMART
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สอบถามและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวัสดิการนักศึกษาได้ที่  

ส�านักกิจการนักศึกษา งานสวัสดิการฯ 

https://sa.pim.ac.th/pages/studentwelfare  

โทร. 0 2855 0223 / 0 2855 0906 และ 0 2855 1037

สวัสดิการสำ หรับนักศึกษา

ห้องพยาบาล

ให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
โดยพยาบาลวิชาชีพ
เปิดบริการทุกวัน

เวลา 08.00 - 17.30 น.
อาคารอเนกประสงค์

ชั้น 2

ประกันอุบัติเหตุ

ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร

จากอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครอง 
200,000 บาท

และสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบัติเหตุได้สูงสุด 

ครั้งละ 15,000 บาท 
(โดยนักศึกษาจะต้อง 

สำ รองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน 

และนำ ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย ์

สำ เนาบัตรประชาชน 

สำ เนาบัตรนักศึกษา 

และสำ เนาหน้าบัญชีธนาคาร 

มาติดต่อที่สำ นักกิจการนักศึกษา)
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คุณสุบิน พัฒนสกุลลอย
Supply Chain Director 
บริษัท ลี้กิจเจริญแสง จ�ากัด (LeKise Group)

TMBA-LG  รุ่นที่ 4

PIM Alumni

ในปีการศึกษา 2561 สถาบันได้ผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตมาแล้ว

เป็นจ�านวน 8 รุ่น กว่า 628 คน โดยผู้ส�าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ของ

สถาบัน “จบแล้วมีงานท�า” และ “มีความพร้อมทั้งความรู้และความ

สามารถในการท�างาน” ทันทีหลังจากส�าเร็จการศึกษา 

ณ ปัจจุบัน ศิษย์เก่าของสถาบันท�างานในต�าแหน่งต่างๆ อาทิ พนักงาน

บริษัทเอกชน เจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของกิจการ หัวหน้างาน ตลอดจน

ผู้บริหารในระดับต่างๆ ซ่ึงเป็นองค์กรธุรกิจชั้นน�าทั้งในและนอกกลุ่ม 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ดังตัวอย่างต่อไปนี้

คุณสิทธิณี ทองใบ 
CEO 

ร้านผดุงฉัตร I-POT

TMBA-RT  รุ่นที่ 4

ว่าที่ร้อยตรีภคพงศ์ อุดมกัลยารักษ ์
ผู้ประกาศข่าวและผู้ด�าเนินรายการ สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 

บริษัท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)

TMBA-RT  รุ่นที่ 4

Mr. Pitipon  Pluemworasawat  
Freelance 
Mini Application on WeChat

iMBA  รุ่นที่ 6 

Mr. Tan Wenbin Alwyn  
Assistant Marketing Director  (China)  
Carabao Group Public Co., Ltd.

iMBA  รุ่นที่ 8
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12  จุด... ชิลล์ ฟิน ช๊อป ก๊อปปี้ รีแลค

1. ห้องละหมาด

2. จุดบริการน�้าดื่ม

3. สนามกีฬา&ลานกิจกรรม

สถานที่ตั้ง: 
อาคาร 1 หรืออาคารอ�านวยการ ชั้น 2 (ห้องละหมาดชาย)

อาคาร 1 หรืออาคารอ�านวยการ ชั้น 3 (ห้องละหมาดหญิง)

สถานที่ตั้ง: 
อาคาร 2 หรืออาคารหอประชุม  ชั้น 1

อาคาร 4 หรืออาคาร CP ALL Academy  ชั้น 3

สถานที่ตั้ง: 
ด้านข้างอาคาร 1 หรืออาคารอ�านวยการ 
อาคาร 2 หรืออาคารหอประชุม ชั้น 1

4. PIM  SMART SHOP & PIM SOUVENIR

5. PIM Market

สถานที่ตั้ง: 
อาคาร 2 หรืออาคารหอประชุม  ชั้น 1

เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

สถานที่ตั้ง: 
อาคาร 2 หรืออาคาร ชั้น 1 
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30 น.

สถานที่ตั้ง: 
อาคาร 2 หรืออาคารหอประชุม ชั้น 1 

เปิดตลาดในวันที่ 30 ของทุกเดือน หากตรงกับวันเสาร์ หรืออาทิตย ์
ตลาดจะเปิดในวันศุกร์ เวลา 08.00 – 14.00 น.
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7. ร้านถ่ายเอกสาร

8. ร้านกาแฟมวลชน

6. ร้าน 7-ELEVEn

สถานที่ตั้ง: 
อาคาร 4 หรอื CP ALL Academy ช้ัน G เปิดให้บรกิารทกุวนัโดย

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00 – 17.00 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 07.00 – 16.00 น.

สถานที่ตั้ง: 
บริเวณด้านข้างอาคาร 2 หรืออาคารหอประชุม

เปิดให้บริการทุกวันเวลา 8.00 – 18.00 น.

สถานที่ตั้ง: 
ด้านหน้า PIM ติดถนนแจ้งวัฒนะ เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง 

อาคาร 4 หรือ CP ALL Academy ชั้น L 

เปิดให้บริการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 07.00 – 19.00 น.  
หยุดให้บริการในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

10. CP Food World

11. ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

สถานที่ตั้ง: 
อาคาร 4 หรือ CP ALL Academy ชั้น 3

เปิดให้บริการทุกวันเวลา 07.00 – 17.00 น.

หยุดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

สถานที่ตั้ง: 
อาคาร 2 หรืออาคารหอประชุม ชั้น 1

เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

9. Bellinee’s Bake & Brew

สถานที่ตั้ง: 
อาคาร 4 หรือ CP ALL Academy ชั้น L

เปิดให้บริการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 07.00 – 19.00 น.

หยุดให้บริการในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

32



นักศึกษาสามารถค้นหาหอพักในย่านแจ้งวัฒนะและอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิได้ในเว็บไซต์ 

 https://www.pim.ac.th/pages/dormitory-chaegwattana 

 https://www.pim.ac.th/pages/apartment1

โดยสถาบัน ได้รวบรวมข้อมูลหอพักและข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อประกอบเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของนักศึกษาในการเช่าพัก

12. หอพัก

สอบถามและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหอพักได้ที ่

คุณบูธ 085-811-2415 หรือ คุณวุ้น 095-365-1718

ย่านแจ้งวัฒนะ

ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

หมายเหตุ: รถเมล์สาย 166 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – เมืองทองธานี) ผ่านหน้าสถาบัน
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เพลงประจ�าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

เกิดมาเป็นคน ต้องพร้อมจะอดทนทุกเรื่องราว

ไม่ว่าจะดีจะร้ายสักเท่าไหร่ ต้องมองว่าเป็นบทเรียน

*สิ่งที่เรียนคือความจ�า สิ่งที่ท�าคือความจริง

สิ่งที่ท�าได้ยากเย็นนั้นจะยิ่งใหญ่

สิ่งที่ท�าโดยตัวเอง ยิ่งท�าจะยิ่งเข้าใจ

แม้นานเพียงใดก็ไม่ลืม

**ต้องคิดเป็น ท�าเป็น เรียนเป็น

เน้นความเป็นธรรมในใจ

สิ่งที่ถูกรักษาไว้ ที่ผิดเราต้องทิ้งไป

แล้วเราจะก้าวไป...ด้วยกัน

***สถาบันปัญญาภิวัฒน์ สถาบันแห่งปัญญา

เราจะคอยเป็นผู้สอน เราจะคอยเป็นเบ้าหลอม

จะหล่อและก็หลอมให้ทุกคน

ให้พร้อมกลายเป็นคนดี (ให้ทุกคนเป็นคนดี)

เกิดมาเป็นคน ต้องมุ่งมั้นฝึกฝนประสบการณ์

ค่าความเป็นคนอยู่ที่ใจวัดกันที่ผลงาน อันมีค่าควรจดจ�า

(ซ�้า *, **, ***)

เราก็เหมือนอิฐคนละก้อนวางซ้อนเรียงกันจึงแน่นหนา

ก่อด้วยความรักในปัญญา

ฉาบด้วยศรัทธา..ในสถาบัน..ของเรา

(ซ�้า*, **, ***)
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เพลงมังคลอุบล

* มังคลอุบล ดั่งพวกเราทุกคน

หนักเบาพร้อมผจญ งดงามปนเข้มแข็ง

ใต้เงาหูกระจง แผ่กิ่งใบมั่นคง

หยัดยืนทรนง...ซื่อตรงและแข็งแกร่ง

P (Practicality)

I (Innovation)

M (Morality)

P..I..M   P..I..M   P..I..M   P..I..M  Let Go!!

(ซ�้า*)

**ในโลกแห่งความเป็นจริง ต้องเรียนรู้กันจริงๆ

ต้องออกไปหาความจริง วิ่งชนเรื่องราวแท้จริง

ต้องเหนื่อยต้องท้อจริงๆ ต้องเจอผู้คนจริงๆ

เรียนจากคนรู้ความจริง แล้วเราจะเป็นคนจริง

คนเก่งนั้นยังไม่พอ เก่งจริงต้องจัดการได้

แค่กล้าก็ยังไม่พอ กล้าจริงต้องมีวินัย

คนฉลาดนั้นยังไม่พอ คนฉลาดต้องไม่โกงใคร

แข็งแรงก็ยังไม่พอ เพราะว่าต้องมีน�้าใจ

***ธงสีเขียวขจี ฉาบสีเหลืองเรืองรอง

บนแผ่นดินสีทอง นี่คือบ้านของเรา

(ซ�้า **, ***)
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จัดทำโดย : สำนักสงเสริมวิชาการ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน (พีไอเอ็ม)

85/1 หมู 2 ถนนแจงวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท : 0 2855 0000   อีเมล : aa@pim.ac.th




