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สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ พีไอเอ็ม (PIM) ตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งมุ่งหน้าไปยังตลาดปากเกร็ด 

โดยตั้งอยู่เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : 02-855-0000

โทรสาร : 02-855-0391

อีเมล์ : contactreg@pim.ac.th

เฟซบุ๊ค : www.facebook.com/pimfanpage

เว็บไซต์ : www.pim.ac.th

• รถเมล์สาย 166 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ–เมืองทองธานี) 

• รถเมล์สาย 356 
 (ปากเกร็ด–สะพานใหม่, ปากเกร็ด–ดอนเมือง–สะพานใหม ่ 

  และ นนทบุรี–ล�าลูกกา–รังสิต) 

• รถเมล์สาย 51 (ปากเกร็ด–ม.เกษตรศาสตร์)

• รถเมล์สาย 52 (ปากเกร็ด–บางซื่อ)

• รถเมล์สาย 150 (ปากเกร็ด–บางกะปิ)

• รถเมล์สาย 391 (ลาดหลุมแก้ว–เมืองทองธานี)

*** หมายเหตุ อยู่ระหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู

การเดินทางมายัง PIM
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1. อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

อาคาร 1 (อาคารอ�านวยการ)

ชั้น 1-3 : ห้องปฏิบัติการต่างๆ

ชั้น 2   : ห้องละหมาด และห้องปฏิบัติการต่างๆ

ชั้น 3   : ห้องปฏิบัติการต่างๆ

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 และส่วนส�านักงานต่างๆ

ชั้น 3  : ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ

อาคาร 4 (อาคาร CP ALL Academy)

ชั้น G : ร้านถ่ายเอกสาร

ชั้น L :  ศูนย์รับสมัครนักศึกษา ร้าน 7-ELEVEN  

            และร้านกาแฟ Bellinee’s Bake & Brew

ชั้น M : ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจการบิน PIM AIR

ชั้น 3 : ศูนย์อาหาร Food World 

ชั้น 4 : ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการภาคพื้น

ชั้น 5–8: ห้องเรียน

ชั้น 7 : ห้องเรียน ส�านักกิจการนักศึกษา และส�านักพัฒนานักศึกษา

ชั้น 8 :   ห้องเรียน และ Store Model

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 สาขาวิชาการจัดการการบริการ 

            และการท่องเที่ยว

ชั้น 12A : ห้องสมุด

ชั้น 14 :   ส�านักส่งเสริมวิชาการ และส�านักบัญชีและการเงิน

ชั้น 16 :   ห้องประชุม Auditorium

วิธีอ่านหมายเลขห้องที่ปรากฏในตารางสอนของ 

นักศึกษาบนระบบ REG และ PIM Application

เลขห้อง

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

4 - 0 5 1 0
ชั้นที่ ห้องที่

อาคาร 1 
(อาคารอ�านวยการ)

อาคาร 2 
(อาคารหอประชุม/Convention Hall)

อาคาร 3 
(อาคารอเนกประสงค์)

อาคาร 4 
(อาคาร CP ALL Academy)
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2. เทคโนโลยีและระบบต่างๆ ที่สนับสนุนนักศึกษา
ด้วยสถาบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบต่างๆ	เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่นักศึกษาในด้านต่างๆ	รวมไปถึงการเรียนและร่วมกิจกรรม
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	ดังนั้น	Smartphone,	Tablet,	iPad	ที่นักศึกษาใช้งานจึงควรมีคุณสมบัติที่รองรับเทคโนโลยี	ระบบและการ
ใช้งาน	เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	กล่าวคือ

พื้นที่ว่างรองรับ Smart Device

เพื่อดาวน์โหลด PIM Application

อย่างน้อย 10 Mb

 สถาบันมบีรกิารสารสนเทศต่างๆ ให้นกัศกึษาได้เข้าใช้งาน เช่น e-mail, e-Learning รวมไปถงึระบบบริการการศกึษา (REG) 

และ Internal Service โดยนักศึกษาจะได้รับ Username และ Password ตั้งแต่วันแรกที่มาปฐมนิเทศที่สถาบัน และสามารถใช้ 

Username และ Password ทีไ่ด้รบัเพยีงรหัสเดยีวเพือ่เข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ และบรกิารต่างๆ ในทุกระบบของสถาบัน (Single Sign-on)

	 ดงันัน้	นกัศกึษาควรเปลีย่นรหสัผ่านทนัทใีนครัง้แรกท่ีเข้าใช้งานเครือ่งคอมพวิเตอร์ของสถาบันเพือ่ป้องกนัการสวมสทิธิใ์นระบบบรกิาร

ต่างๆ	ที่สถาบันจัดให้

Username และ Password ใช้งานกับ ทุกระบบ ของสถาบัน

หากต้องการเปลี่ยน Password ให้ Login เข้าระบบด้วย คอมพิวเตอร์

ทีจ่ดุบรกิารคอมพวิเตอร์ของสถาบนั (บรเิวณห้องสมดุหรอืห้องปฏิบตัิ

การด้านภาษาและคอมพิวเตอร์) แล้วจึงกด Ctrl+Alt+Delete แล้วจึง

เลือก Change Password

Single Sign-on เพื่อเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์และบริการต่างๆ

 วิธี Login และเปลี่ยน password  

ตัวอย่าง  

นักศึกษาชื่อ	นายปัญญา	ภิวัฒน์	

รหัสประจ�าตัวนักศึกษา	คือ	6254100051

ดังนั้น	Username	ในการ	Login	คือ	6254100051	

และ	Password	คือ	6254100051
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e-mail ส�าหรับนักศึกษา

สถาบันจะสร้าง e-mail account ให้กับนักศึกษาทุกคนของสถาบัน

โดยมี Username คือ รหัสประจ�าตัวนักศึกษา ตามด้วย @stu.pim.ac.th

ตัวอย่าง   

นักศึกษาชื่อ นายปัญญา ภิวัฒน์ รหัสประจ�าตัวนักศึกษา คือ 

6254100051

ดังนั้น e-mail ของนายปัญญา ภิวัฒน์  

คือ 6254100051@stu.pim.ac.th

ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเข้าใช้งาน e-mail ผ่านโปรแกรม Outlook 

หรือเปิด Browser และพิมพ์ URL http://webmail.pim.ac.th 

เพราะ PIM Application ช่วยนกัศกึษาดงันี้

• รับ ส่ง e-mail

• ดูตารางเรียน ห้องเรียน ห้องสอบ ดูผลการเรียน

• ก�าหนดการลงทะเบียน

• การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

• กิจกรรมต่างๆ เช่น ไหว้ครู รับน้องใหม่ กีฬาสี 

• ข้อมูลหอพัก

• งาน part-time

• การเรียน e-Learning

• การยืม-คืน หนังสือห้องสมุด

เพื่อการติดต่อสื่อสารกับ	PIM	ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	
ขอให้นกัศึกษาทุกคนตดิต้ัง	PIM	Application	บน	Smart	Phone	
โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่													หรือ

PIM Application
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https://itunes.apple.com/th/app/pim-application/id1222536354?l=th&mt=8
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ใช้ส�ำหรับสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ และยืมต่อทรัพยำกรด้วยตนเอง โดยสำมำรถดำวน์โหลดได้ที่                   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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การเข้าใช้งาน Wi-Fi

ส�าหรับ Smart Phones และ Tablets

8



ส�าหรับ คอมพิวเตอร์
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ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 นักศึกษาทุกคนของสถาบันจะได้รับ

บัตรนักศึกษา ซึ่งสามารถน�าไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและ 

นอกสถาบัน ดังนี้

หมายเหตุ

•  บัตรมีอายุการใช้งานเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร 

   และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

•  กรณีบัตรนักศึกษาหายให้ติดต่อส�านักส่งเสริมวิชาการ  

   เพื่อขอท�าบัตรชั่วคราวและ ขอเอกสารเพื่อขอท�าบัตรใหม ่

   กับทางธนาคาร (มีค่าธรรมเนียม)

•  กรณีลืมบัตรนักศึกษา ให้ติดต่อส�านักส่งเสริมวิชาการ  

   เพื่อขอท�าบัตรชั่วคราวส�าหรับใช้บันทึกการเข้าเรียน  

   (มีค่ามัดจ�าบัตรชั่วคราว 300 บาท)

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบัตรนักศึกษาได้ที่:	 

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

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่	Facebook	ส�านักส่งเสริมวิชาการ:	

https://www.facebook.com/REGPIM  
โทร:	0	2855	0386

1, ใช้เป็นบัตรประจ�าตัวนักศึกษา

2. ใช้แตะบัตรเพื่อบันทึกการเข้าเรียนและ

 แสดงเป็นหลักฐานในการเข้าสอบ

3. ใช้ส�าหรับ ยืม–คืน หนังสือห้องสมุด PIM

4. ใช้เป็นบัตร ATM ธนาคารไทยพาณิชย์

5. ใช้เป็นบัตรเดบิต Master Card

6. ใช้เป็นบัตรแทนเงินสดเพื่อช�าระสินค้า 

 กับร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Smart Purse  

 เช่น 7-ELEVEn, Food World @ PIM

3. บัตรนักศึกษา
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ห้องสมุด PIM มีหนังสือและแหล่งทรัพยากรมากมายเพื่อให้นักศึกษาได้

ค้นคว้าข้อมูล หรือหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนตามที่นักศึกษาให้

ความสนใจทัง้จากภายในห้องสมดุ PIM รวมไปถงึฐานข้อมลูห้องสมดุต่างๆ 

ภายนอกสถาบัน

และเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและต้องการยืม

ทรัพยากรสารสนเทศต่อก็สามารถท�าได้ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วมือผ่าน

เวบ็ไซต์ http://elibrary.pim.ac.th หรอืผ่านทาง PIM e-Library 

Application ซึ่งนักศึกษาสามารถติดตั้ง Application ดังกล่าวใน 

Smart Phone ของท่านได้ทั้งระบบ IOS และ Android 

ห้องสมุด PIM

ห ้องสมุด	 PIM	 อยู ่ที่อาคาร	 4	 (CP	 ALL	 Academy)	 

ชั้น	12A

เปิดท�าการทุกวัน (หยุดวันนักขัตฤกษ์)

วันจันทร์	-	วันศุกร์	 เวลา	08.00	–	18.30	น.

วันเสาร์	-	วันอาทิตย์	 เวลา	09.00	–	18.00	น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งทรัพยากรในการค้นคว้าหาข้อมูลของสถาบันได้ที่ 

library@pim.ac.th	โทร.	0	2855	1141

4. แหล่งทรัพยากร
   ในการค้นคว้าหาข้อมูล
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https://itunes.apple.com/th/app/pim-elibrary/id1109998886?l=th&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dimdata.pimopac
http://elibrary.pim.ac.th/
https://lib.pim.ac.th/
http://maruey.2ebook.com
https://itunes.apple.com/th/app/pim-elibrary/id1109998886?l=th&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dimdata.pimopac


นักศึกษาสามารถสืบค้นบทความจากฐานข้อมูลออนไลน์ที่สถาบันเป็นสมาชิก	ซึ่งให้บริการผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบัน	เช่น

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 ข้อมลูทีไ่ด้จะอยูใ่นรปูแบบของ

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 

หมายเหตุ	: โปรดติดต่อห้องสมุด เพื่อขอ Username และ Password

ฐานข้อมูลออนไลน์
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https://www.emeraldinsight.com/
https://lib.pim.ac.th/pages/cnki-databases
https://cas.ceicdata.com/login


แหล่งสืบค้นวารสารปัญญาภิวัฒน์

นักศึ กษาสามารถสืบค ้นข ้ อมู ลวารสารป ัญญาภิ วัฒน ์  ได ้ ที่  

https://journal.pim.ac.th

ประชาสัมพันธ์แหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

นกัศึกษาสามารถตดิตามข่าวสารการประชมุวชิาการ เพือ่เผยแพร่ผลงาน

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

5. แหล่งสืบค้นข้อมูลงานวิจัยออนไลน์
   และแหล่งตีพิมพ์ผลงาน
นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลงานวิจัยออนไลน์	และแหล่งตีพิมพ์ผลงานดุษฎีนิพนธ์	วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ	เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง

ของการขอส�าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา	จากเว็บไซต์ส�านักวิจัยและพัฒนาได้ที่	http://rd.pim.ac.th/th

13

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


6. ขั้นตอนการท�าวิทยานิพนธ์
   และการศึกษาค้นคว้าอิสระ  
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดขั้นตอนการท�าวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ	ได้ที่	https://aa.pim.ac.th/

ปรึกษาและสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการท�าดุษฎีนิพนธ์	วิทยานิพนธ์	และการค้นคว้าอิสระ	ได้ที่	ส�านักส่งเสริมวิชาการ	

งานบัณฑิตศึกษา	https://aa.pim.ac.th โทร.	0	2855	1562	/	0	2855	0374	/	02855	0971	หรือเจ้าหน้าที่หลักสูตร

Click : ขัน้ตอนการท�าดษุฎนีพินธ์ วทิยานพินธ์ และการศกึษาค้นคว้าอสิระ

Click : เกณฑ์การเผยแพร่ดุษฎนิีพนธ์ วิทยานพินธ์

Click : ขัน้ตอนหลงัสอบผ่านป้องกนัดษุฎนีพินธ์/วทิยานพินธ์ และการศกึษาค้นคว้าอสิระ

Click :  แนวทางการด�าเนินการ Pre-clinic วทิยานพินธ์ และการศกึษาค้นคว้าอสิระ
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https://aa.pim.ac.th/pages/stepmaster
http://reg.pim.ac.th/registrar/download/manual/flow/007.pdf
http://reg.pim.ac.th/registrar/download/manual/flow/008.pdf
http://reg.pim.ac.th/registrar/download/manual/flow/009.pdf
http://reg.pim.ac.th/registrar/download/manual/flow/EML_Best_Practice.pdf


หมายเหตุ	:											

   - ปฏิทินการศึกษาปรับเปลี่ยนไปตามการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร

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

การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	มุ่งเน้นให้นักศึกษา	ค้นคว้า	 วิเคราะห์	 วิจัย	 แก้ปัญหาและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง	ร่วมกับ
การน�าเสนอ	 อภิปราย	 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในชั้นเรียน	 เพื่อให้นักศึกษาท�างานร่วมกันเป็นทีมและบริหารเวลาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	ตามแผน	การเรียนของแต่ละหลักสูตร

ทั้งนี้รายละเอียดการเรียนของแต่ละหลักสูตรนั้นสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คู่มือนักศึกษาและสอบถามจากคณะวิชานั้นๆ

หลักสูตร

TMBA

MBA.POS

EML
MSIT
MET

iMBA

C-MBA

(แผน ก2)

C-MBA

(แผน ข)

C-PhD

ปีการศึกษา 2562 

ภาคการศึกษาพิเศษ

เปิดภาคเรียน	1	มิ.ย.62
เปิดภาคเรียน 31 ส.ค. 62

เปิดภาคเรียน 31 ส.ค. 62

เปิดภาคเรียน 24 ส.ค. 62

เปิดภาคเรียน 8 ก.ค.62

เปิดภาคเรียน 8 ก.ค.62

เปิดภาคเรียน 15 ก.ค. 62

-

-

-

-

-

--

-

-

-

ระยะเวลาเรียน-สอบ
31	ส.ค.	62	-	16	ก.พ.	63

ระยะเวลาเรียน-สอบ
31	ส.ค.	62	-	16	ก.พ.	63

ระยะเวลาเรียน-สอบ
24	ส.ค.62	–	19	ม.ค.63

ระยะเวลาเรียน-สอบ
8	ก.ค.62	-	15	พ.ย.62

ระยะเวลาเรียน-สอบ
8	ก.ค.62	-	15	พ.ย.62

ระยะเวลาเรียน-สอบ
15	ก.ค.62	-	29	ธ.ค.62

ระยะเวลาเรียน-สอบ
29	ก.พ.	63	–	16	ส.ค.63

ระยะเวลาเรียน-สอบ
29	ก.พ.	63	–	16	ส.ค.63

ระยะเวลาเรียน-สอบ
1	ก.พ.	63	–	31	พ.ค.63

ระยะเวลาเรียน-สอบ
6	มิ.ย.63	–	26	ก.ค.	63

ระยะเวลาเรียน-สอบ
6	ม.ค.63	-	17	พ.ค.63

ระยะเวลาเรียน-สอบ
2	ธ.ค.62	-	10	เม.ย.63

ระยะเวลาเรียน-สอบ
13	ม.ค.63	-	21	มิ.ย.63

เปิดภาคเรียน 29 ก.พ. 63

เปิดภาคเรียน 29 ก.พ. 63

เปิดภาคเรียน 1 ก.พ. 63 เปิดภาคเรียน 6 มิ.ย.63

เปิดภาคเรียน 6 ม.ค.63

เปิดภาคเรียน 2 ธ.ค.62

เปิดภาคเรียน 13 ม.ค.63

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

7. ปฏิทินการศึกษา
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8. เมื่อมาเรียนที่ PIM

และนักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียนรายสัปดาห์	จากรายงานตารางเรียนรายสัปดาห์	ดังนี้

	 นักศึกษาสามารถดูตารางเรียนได้ด้วยตนเอง	ผ่าน	PIM	Application	หรือเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา	โดยมีขั้นตอนดังนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางเรียนได้ที่	http://aa.pim.ac.th/pages/registe  
โทร.	0	2855	1139

ชื่อวิชา กลุ่มที่เรียน 

ห้องและเวลาที่เรียน

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

2. คลิกปุ่ม “ตารางเรียน/สอบ” ที่เมนูด้านซ้าย

3. คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปีการศึกษาและภาคการศึกษาเพื่อดูตารางเรียน

คลิ๊กเพื่อดูตารางเรียน

รายสัปดาห์

ชื่อวิชา กลุ่มที่เรียน 

ห้องและเวลาที่เรียน

	 ทัง้น้ีระบบจะส่ง	E-mail	แจ้งเตอืนใน	PIM	Application	โดยอัตโนมตั	ิ(ก่อนถงึเวลาเริม่เรยีน	30	นาที)	เพือ่แจ้งเตอืนให้นกัศึกษา
เข้าเรียนทุกครั้ง

ตารางเรียน
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เมือ่นกัศกึษาไปถึงห้องเรยีนตามตารางเรยีนของตนเอง	ทีห่น้าห้องจะมตีารางการใช้งานของห้องนัน้ๆ	นกัศกึษาสามารถตรวจสอบการ
ใช้งานห้องดังกล่าว	เพื่อป้องกันการเข้าใช้งานหรือเข้าเรียนผิดห้องในแต่ละคาบการเรียนได้	

ชื่อวิชา (กลุ่มเรียน) 

และชื่ออาจารย์ผู้สอน

เพื่อเป็นข้อมูลการเข้าเรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา	นักศึกษาต้องแตะบัตรนักศึกษาที่เครื่องบันทึกเวลาทุกครั้ง	(Room	Tracking)	
เพื่อบันทึกเวลาเข้าและเลิกเรียน	 โดย	“แตะบัตรเข้าเรียนก่อนหรือหลังเวลาเริ่มเรียนไม่เกิน	 15	นาที	 เพื่อป้องกันการเข้าเรียนสาย”	 โดย
นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลและบันทึกเวลาการเข้าเรียนของตนเอง	 ได้ที ่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

ตารางหน้าห้องเรียน

การยืนยันการเข้าเรียน (Room Tracking)
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เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีนิสัยรักการเรียนรู้และเกิดความสะดวกในการเรียนจากทุกแห่ง	สถาบันจึงมีระบบการเรียนรู้ออนไลน์	หรือ	PIM	
e-Learning	 เพื่อให้นักศึกษาทุกคนสามารถศึกษา	 ค้นคว้าข้อมูลได้ทั้งก่อน	 ระหว่างและหลังการเรียน	 รวมถึงการท�าแบบทดสอบการ
เรียนรู้ผ่านระบบดังกล่าว	ทั้งนี้สามารถเข้าใช้งาน	PIM	e-Learning	โดยเปิด	Browser	แล้วพิมพ์	URL	http://pimelearning.pim.
ac.th	และนักศึกษาสามารถศึกษาคู่มือการใช้งาน	PIM	e-Learning	ได้ที่หน้าเว็บไซต์	PIM	e-Learning	

การเรียนผ่านระบบ PIM e-Learning
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https://elearning.pim.ac.th/moodle/


9. มีปัญหา..ปรึกษาใครดี

ท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษา ดูแล และแนะน�าแผนการเรียนให้กับนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งวัน-เวลาเพื่อ

เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ที่ระบบบริการการศึกษา >> http://reg.pim.ac.th   

เมื่อ Log in เข้าระบบบริการการศึกษาแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รวมไปถึงอาจารย์ประจ�าวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนใน

แต่ละภาคการศึกษาจากเมนูตารางเรียน/สอบ ด้านซ้ายมือ 

หมายเหตุ	 :	 หากนักศึกษามีความประสงค์ขอค�าปรึกษาจากอาจารย ์

ทีป่รกึษา  โปรดติดต่อเจ้าหน้าทีห่ลักสูตรเพือ่นดัหมาย หรอืตดิต่ออาจารย์

ที่ปรึกษาโดยตรง 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา
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10. เข้าภาคเรียนใหม่ต้องท�าอย่างไร

สถาบันจะลงทะเบียนเรียนให้แก่นักศึกษาใหม่ในภาคการศึกษาแรก
โดยอตัโนมตั	ิ	ดงันัน้เมือ่เข้าสู่ภาคการศกึษาถดัไป	นกัศกึษาจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง	 ทั้งนี้นักศึกษาสามารถลงทะเบียน
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ระบบบรกิารการศกึษา	(http://reg.pim.ac.th)	
ตามก�าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา

อย่าลืม!!  ศึกษาปฏิทินการศึกษา 
และเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

ก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง

หมายเหตุ:	

• ก่อนยืนยันการลงทะเบียน นักศึกษาต้องตรวจสอบผลการ 

  ลงทะเบียนว่า “รายวิชาและกลุ่มถูกต้องหรือไม่” 

• นักศึกษาควรลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน รายวิชาให้ตรงตาม 

  ก�าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา  

• นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษา หากไม่ลง 

  ทะเบียนต้องลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพการเป็น 

  นักศึกษา ตามก�าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา  

ศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน	Online	ได้ที ่ 

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

หรือ	download	คู่มือการลงทะเบียน	online	ได้ที ่ 

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

manual/คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	โปรดติดต่อส�านักส่งเสริมวิชาการ 

โทร.	0	2855	0374	

ลงทะเบียนเรียน

20

http://reg.pim.ac.th/registrar/login.asp
http://reg.pim.ac.th/registrar/login.asp
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


หมายเหตุ  โปรดตรวจสอบแผนค่าใช้จ่ายรายบุคคล โดยล็อกอินเข้าเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา >>http://reg.pim.ac.th

นักศึกษาสามารถช�าระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ	ได้หลายช่องทาง	ดังนี้

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

หรือติดต่อส�านักบัญชีและการเงิน	โทร	0	2855	0932-3	/	0	2855	0248

การช�าระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ
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11. สวัสดิการส�าหรับนักศึกษา

สอบถามและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวัสดิการนักศึกษาได้ที่	
ส�านักกิจการนักศึกษา	งานสวัสดิการฯ 

https://sa.pim.ac.th/pages/studentwelfare 
โทร.	0	2855	0223	/	0	2855	0906	และ	0	2855	1037

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 

ส�ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน 
และน�าใบเสร็จรับเงิน	ใบรับรองแพทย ์

ส�าเนาบัตรประชาชน 
ส�าเนาบัตรนักศึกษา 

และส�าเนาหน้าบัญชีธนาคาร 
มาติดต่อที่ส�านักกิจการนักศึกษา)
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12. ชิลล์ ฟิน ช๊อป ก๊อปปี้ รีแลกซ์
ร้าน Chef’s Kitchen

สถานที่ตั้ง: 
284 หมู่ 2 ถนนเเจ้งวัฒนะ 
(ก่อนถึงเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 
ก่อนปากซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 28) 
เปิดให้บริการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 21.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 11.00 – 21.00 น.
- อาหารเช้า 08.00-10.30 น. 
- อาหารกลางวัน (บุฟเฟ่ต์) เวลา 11.30 – 14.00 น.         
- อาหาร A la Carte เวลา 14.00 – 20.30 น.    

หมายเหตุ	วันเสาร์,	อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์	ทางร้านขอยกเลิก

ขายอาหารบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวัน	ยกเว้นกรณีลูกค้าการันตีจ�านวนขั้นต�่า	

30	ท่าน

โทร.:	02-8371415

มือถือ:	097-2311050

Facebook:	https://th-th.facebook.com/chefskitchenthai

ห้องละหมาด

สถานที่ตั้ง: 
อาคาร 1 (อาคารอ�านวยการ) ชั้น 2 

สนามกีฬา&ลานกิจกรรม

สถานที่ตั้ง: 
ด้านข้างอาคาร 1 หรืออาคารอ�านวยการ 
อาคาร 2 หรืออาคารหอประชุม ชั้น 1
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PIM  SMART SHOP & PIM SOUVENIR

จ�าหน่ายสินค้าทั่วไป 
สถานที่ตั้ง:
อาคาร 2 หรืออาคารหอประชุม  ชั้น 1

เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

จ�าหน่ายสินค้าทั่วไป เครื่องหมายนักศึกษา 
และของที่ระลึกสถาบัน สถานที่ตั้ง: 
อาคาร 2 หรืออาคารหอประชุม ชั้น 1

เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30 น.

ร้านถ่ายเอกสารร้าน 7-ELEVEn

ให้บริการการถ่ายเอกสาร พิมพ์งาน-เข้าเล่ม  
และจ�าหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ
สถานที่ตั้ง: 
อาคาร 4 หรือ CP ALL Academy ชั้น G 
เปิดให้บริการทุกวันโดย
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00 – 17.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 07.00 – 16.00 น.

สถานที่ตั้ง: 
1) ทางเข้า PIM ติดถนนแจ้งวัฒนะ เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง 

2) อาคาร 4 หรือ CP ALL Academy ชั้น L 

เปิดให้บริการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 07.00 – 18.00 น.  
หยุดให้บริการในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
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Food World

ศูนย์อาหารที่มีความหลากหลาย สถานที่ตั้ง: 
อาคาร 4 หรือ CP ALL Academy ชั้น 3

เปิดให้บริการทุกวันเวลา 07.00 – 17.00 น.

หยุดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

25



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*,	**,	***)

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	**,	***)

จัดท�าโดย : ส�านักส่งเสริมวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม)
85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลบำงตลำด อ�ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

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