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ส่วนที่ 4 : รอบรู้ “พี ไอ เอ็ม (PIM)”          หน้า
ที่ตั้งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) 
อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
เทคโนโลยีและระบบสนับสนุนนักศึกษา 
  - Single Sign-On 
  - PIM Application 
  - Wi-Fi  PIMHotspot 
  - e-mail 
  - Office 365 
บัตรนักศึกษา 
ปฏิทินการศึกษา PIM และรูปแบบการเรียน 
การแต่งกาย 
เมื่อมาเรียนที่ PIM 
  - ดูตารางเรียน 
  - ตารางหน้าห้องเรียน 
  - การยืนยันการเข้าเรียน 
  - PIM e-Learning 
  - PIM MOOC 
ค้นคว้าข้อมูลที่ห้องสมุด PIM 
ใกล้สอบแล้ว..ต้องท�าอย่างไร  
เกรดออกแล้ว
การยื่นแบบค�าร้องออนไลน์ 
ลงทะเบียนเรียน ประเมินต่างๆ และอื่นๆ 
เตรียมตัวอย่างไร..เมื่อไปฝึกปฏิบัติ 
มีปัญหา..ปรึกษาใคร
   - อาจารย์ที่ปรึกษา
   - CCDS
   - Smile Center
   - Friends Care PIM 
เข้าภาคเรียนใหม่ต้องท�าอย่างไร
   - ลงทะเบียนเรียน
   - ช�าระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ
เรียนดี ประพฤติดี มีทุน
วินัยนักศึกษา
ท�าอย่างไรให้ได้เกียรตินิยม
ท�าอย่างไรไม่ให้ถูก Retire
สวัสดิการส�าหรับนักศึกษา
ชมรมและกิจกรรมต่างๆ
ชิลล์ ฟิน ช๊อป ก๊อปปี้ รีแลคซ์ 

สารบัญ

คู่มือนักศึกษาใหม่ 
“คณะวิทยาการจัดการ”

ส่วนที่ 1: สถาบันเรา “พี ไอ เอ็ม (PIM)”    หน้า
ตราสัญลักษณ์ 
สีประจ�าสถาบัน
ดอกไม้ประจ�าสถาบัน
ปรัชญา
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ
เอกลักษณ์สถาบัน
อัตลักษณ์สถาบัน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
เพลงสถาบัน
คณะวิชาต่างๆ ใน PIM
   - คณะวิชาที่เปิดสอนที่ PIM
   - คณะวิชาที่เปิดสอนที่ PIM EEC
   - คณะวิชาที่เปิดสอนที่หน่วยการเรียนทางไกล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

ส่วนที่ 2 : รู้จัก “ส�านักการศึกษาทั่วไป” 
ปรัชญาส�านักการศึกษาทั่วไป
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ
สัญลักษณ์และสีประจ�าส�านัก
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาทักษะและภาษา 

ส่วนที่ 3 : รู้จักคณะเรา “วิทยาการจัดการ”
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจคณะ 
สัญลักษณ์และสีประจ�าคณะ 
หลักสูตรที่เปิดสอน 
  - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
    สาขาวิชาการบริหารคนและองค์การ
  - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
  - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
    สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์
    และทรัพย์สินอาคาร
  - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
    การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว 
    (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

4
4
4
5
5
5
5
6
6
8
9
9
14
15
16

19
19
19
19
20
20

23

24
25

29

33

37

41
42
48
48
49
51
52
53
54
55
56
57
57
58
59
60
61
62
64
66
67

69
70
70
71
72
72
73
73
74
75
76
77
78
79
80
81



3

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ PIM 
(พ ีไอ เอม็) เดมิชือ่ สถาบนัเทคโนโลยปัีญญา
ภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดด�าเนิน
การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ก่อตั้ง
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2550 และได้รับ
การรับรองวทิยฐานะเพือ่ท�าการสอนเพือ่ให้
ปริญญาในช้ันปริญญาตรีและปริญญาโท 
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2550 และใน
ระดับปริญญาเอก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  
พ.ศ.2555
การจัดการเรียนการสอนของสถาบนั มุง่เน้น 
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Work-
based Education) เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ความรู ้(Knowledge) จากในห้องเรยีนและ
สถานประกอบการจริง ดังนั้นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีทุกคนจึงต้องฝึกเตรียม 
เข้าท�างานควบคูก่บัการเรยีนในทกุภาคการ
ศึกษา และเมื่อนักศึกษาส�าเร็จการศึกษา
แล้วจะมีความพร้อมในการท�างานจริง 
(Ready to work )  จากการสั่ งสม
ประสบการณ์และทักษะในการท�างาน 
(Professional Skill) และการด�าเนินชีวิต
ของตนเองและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น (Life 
Skill and Social Skill) รวมไปถึงการ
พฒันาความสามารถในการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 
(Life Long Learning) 
ปัจจุบัน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
มีการจัดการเรียนการสอนในสถานท่ีต่างๆ 
คือ 
1 .  สถาบันการจัดการป ัญญาภิวัฒน ์  
ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
2 .  สถาบันการจัดการป ัญญาภิวัฒน ์ 
วิทยาเขตอีอีซี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
3. หน่วยการเรียนทางไกล ใน 12 จังหวัด 
ทั่วประเทศ 

       สถาบันเรา 
“พี ไอ เอ็ม (PIM)”

•  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
•  จังหวัดชลบุรี
•  จังหวัดเชียงใหม่
•  จังหวัดขอนแก่น
•  จังหวัดล�าปาง
•  จังหวัดนครราชสีมา
•  จังหวัดนครสวรรค์
•  จังหวัดเพชรบุรี
•  จังหวัดสงขลา
•  จังหวัดสมุทรปราการ
•  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
•  จังหวัดอุดรธานี

333
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สีเขียว
หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความงอกงาม ความสมบูรณ์

สีเหลืองทอง
หมายถึง ความเป็นเลิศทางวิชาการและถึงพร้อมด้วยคุณธรรม

สีประจ�าสถาบัน
หมายถึง ความเป็นเลิศทางวิชาการและความถึงพร้อมด้วย
คุณธรรมเป็นหนทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

ดอกบัวมังคลอุบล (มัง-คะ-ละ-อุบล)
ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของ
1) ความเพียรพยายาม
2) ความอดทน
3) ความส�าเร็จอันงดงาม

ตราสัญลักษณ์

ดอกไม้ประจ�าสถาบัน

สีประจ�าสถาบัน

ช่อมะกอก โล่ ริบบิ้น 
หมายถึง ความมีชัยชนะเหนือสิ่งอื่นใด

มงกุฎ 
หมายถึง การศึกษาแสดงถึงความส�าเร็จอย่างสูงสุดและยิ่งใหญ่

สีเขียว/เหลืองทอง 
หมายถึง ความเป็นเลิศทางวิชาการ และความถึงพร้อมด้วย
คุณธรรม เป็นหนทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

ชื่อสถาบัน มีชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ และตัวย่ออยู่ในโล่ 
ส่วนชื่อสถาบันภาษาไทยอยู่ในริบบิ้น
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ปรัชญา
"การศึกษาคือบ่อเกิดแห่งภูมิปัญญา"

(Education is the Matrix of Intellect)

วิสัยทัศน์
“สร้างมืออาชีพด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง”

(Creating Professionals through Work-based Education)

“มหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจ
(Corporate University)” ที่มีพันธกิจ ดังนี้

สร้างคนท่ีมีคุณภาพและตรงกับความต้องการของภาค
ธุรกิจสังคม และประชาคมโลก โดยเน้นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง (Work-based Education) 

ผสมผสานองค์ความรู้เชิงวิชาการและองค์กรธุรกิจเพื่อ
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
และท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม (Combination of 
Academic and Professional Expertise) 

สร้างเครอืข่ายความร่วมมอื เพือ่พฒันาองค์ความรูแ้ละส่ง
เสริมนวตักรรม (Collaborative)

พัฒนาองค์กรที่พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และมีระบบ
การบริหารจัดการที่ดี (Transformative Organization 
& Good Governance) 

1 1

2
2

3
3

4

4

พันธกิจ เอกลักษณ์สถาบัน
การเป็น Corporate University บนพื้นฐานของการ
จดัการศึกษาแบบ Work-based Education ประกอบด้วย

การสอนโดยมอือาชีพ (Work-based Teaching) เป็นการ 
เรียนภาคทฤษฎีควบคู่กับการเรียนรู้จากกรณีศึกษา จาก
ผูป้ฏบิตังิานจรงิในองค์กร เพือ่เตรยีมความพร้อมท่ีจะฝึก
ปฏิบัติจริง 

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Work-based Learning) 
เป็นการเรยีนรูโ้ดยการลงมอืปฏบัิตงิานจริงทีมี่การจดัวาง 
โปรแกรมครฝึูก และมรีะบบการตดิตามประเมนิอย่างเป็น
ระบบตามวิชาชีพของหลักสูตร เ พ่ือท�าให ้มีการ 
บูรณาการระหว่างทฤษฎีกับภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง 

การวิจัยสู่นวัตกรรม (Work-based Researching) 
เป็นการศึกษาวิจัยของคณาจารย์จากปัญหาวิจัยจริงใน
องค์กรทีน่�าผลการวจิยัไปใช้ปฏบิตัไิด้โดยตรง และน�าองค์
ความรูใ้หม่ๆ กลบัมาสูก่ารเรยีนการสอนในห้องเรยีน

มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างเครือข่าย (Networking 
University) เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบนัการศึกษา ภาครฐัและเอกชน ทัง้ในและต่างประเทศ 
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการสอน การเรียนรู้
จากการปฏิบัติงาน และการวิจัยสู่นวัตกรรม

5
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เรียนเป็น

ท�างานเป็น 

คิดเป็น

เน้นวัฒนธรรม

รักความถูกต้อง

“บัณฑิตพร้อมท�างาน (Ready to Work)” สถาบัน
มุง่พัฒนานกัศกึษาให้เกิดพฒันาการทกุด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นการเรียนรู้เน้ือหาสาระ การฝึกปฏิบัติจริง การ
ฝึกฝนทกัษะทางสงัคม ทกัษะชีวติ ทักษะวชิาชีพ การ
พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง และส่งผลให้บัณฑิต 
มคีวามพร้อมในการท�างานได้ทนัทเีมือ่จบการศกึษา 
ซึ่งจากอัตลักษณ์ดังกล่าวมีการก�าหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบัน คือ เรียนเป็น 
(Ability to Learn) คิดเป็น (Ability to Think) 
ท�างานเป็น (Ability to Work) เน้นวัฒนธรรม 
(Ability to Understand Cultures) รักความ 
ถูกต้อง (Ability to Live with Integrity)

5 Identities

บัณฑิตพร้อมท�างาน (Ready to Work)

“เรียนเป็น คิดเป็น 
ท�างานเป็น เน้นวัฒนธรรม 

รักความถูกต้อง”

ซึ่งประกอบด้วย
 5 Identities 
7 Capacities

11 Qualifications

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

• มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม
• มีจิตสาธารณะ ยืนหยัดปกป้องในความถูกต้อง และชื่นชมต่อ

ความดีงามของผู้อื่น
• บรหิารชวีติส่วนตวัและชวิีตการท�างาน เพ่ือการด�ารงชวิีตอย่าง

มีคุณภาพ

อัตลักษณ์สถาบัน

• มคีวามใฝ่รู ้ใฝ่เรยีน สามารถแสวงหาความรูไ้ด้ด้วยตวัเองและ 
มีความรอบรู้ในศาสตร์สาขาวิชา

• มคีวามสามารถในการตดิตามความก้าวหน้าและน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ มาใช้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ท�างาน

• มคีวามสามารถในการใช้เหตผุล สามารถสรปุความ รวมทัง้คดิ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ

• กล้าคิดอย่างมุ่งม่ัน และสามารถผลักดันความคิดและแรง
บนัดาลใจของตนให้ก่อเกดิเป็นผลงานและนวตักรรมต่างๆ ได้

• สามารถวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อน�าไปสู่เป้าหมายได้
• สามารถบรูณาการศาสตร์สาขาวชิาต่างๆ เพือ่ประโยชน์ในการ

ท�างานและการด�าเนินชีวิตได้
• มีทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคคล เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 

ตรงกัน

• มีความภาคภูมิใจ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย พร้อมท่ีจะ 
เรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ

• มีภาวะผู้น�า สร้างความน่าเชื่อถือและความไว้ใจ และมี
มนษุยสมัพนัธ์สามารถท�างานเป็นหมูค่ณะได้อย่างมีความสขุ

1
2

4
5

3
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7 Capacities

11 Qualifications

1) Communication : มีทักษะในการติดต่อ
สื่อสารที่เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์ 

2) Socialization Development  : รู้จัก 
หล่อหลอมชวีติ กล่อมเกลาตวัเองให้เข้ากบัสังคม 
อยู่ร่วมข้ามวัฒนธรรมได้

3) Human Relationship  : มมีนษุยสัมพนัธ์
ที่ดี ยืดหยุ่น รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น

4) Work Ethics : ยดึถือหลกัการ “การท�างาน
คือความดีงามของชีวิต” เพื่อการท�างานที่มี
ความสุขและเกิดผลิตผลตามต้องการ

5) Skillful : มีทักษะ ความรู้ และความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพของตัวเอง

6) Innovative : มีความคิดสร้างสรรค์และ
พัฒนางานนวัตกรรมท่ีสามารถน�าไปใช้เพื่อ
พัฒนาการท�างานให้ดีขึ้น

สามารถตั้งโจทย์ 
รู้ว่าอะไรเป็นปัญหา

หรือโอกาส

What

Why

How

When
Where

Who

For 
Whom

สามารถคิด
วิเคราะห์โจทย์

หรือปัญหา

สามารถ
เลือกปฏิบัติ
ได้อย่างถูกวิธี

สามารถ
บริหารจัดการเวลาได้

สามารถบริหาร
สถานการณ์ได้

สามารถ
กระจายงานและ
มอบหมายงานได้

สามารถ
ก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับบริการ หรือลูกค้าได้ 

2

1

3
4

5

6

7

7) Morality : มีคุณธรรมจริยธรรม รักษา
จรรยาบรรณวิชาชีพ และจัดการปัญหาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม

8) Global Vision : มวีสิยัทศัน์สากล มองเหน็
การเปล่ียนแปลงและสามารถปรับตัวให้ทัน 
ต่อกระแสโลก

9) Maturity : มีวิจารณญาณ คิดอย่างเป็น
ระบบ และสามารถชี้น�าตนเองในทางที่ดีได้

10) Language, Technology and
 Financial Proficiency : มทีกัษะด้านภาษา 
เทคโนโลยแีละข้อมลูสารสนเทศ สามารบริหาร
ด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11) Leadership Development : มีความ
เป็นผู้น�า เป็นแบบอย่างและสามารถสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้
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เพลงสถาบัน

เพลงประจ�า
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพลงมังคลอุบล

* มังคลอุบล ดั่งพวกเราทุกคน
หนักเบาพร้อมผจญ งดงามปนเข้มแข็ง

ใต้เงาหูกระจง แผ่กิ่งใบมั่นคง
หยัดยืนทรนง...ซื่อตรงและแข็งแกร่ง

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

P..I..M   P..I..M  P..I..M   P..I..M  Let Go!!
(ซ�้า*)

**ในโลกแห่งความจริง ต้องเรียนรู้กันจริงๆ
ต้องออกไปหาความจริง วิ่งชนเรื่องราวแท้จริง
ต้องเหนื่อยต้องท้อจริงๆ ต้องเจอผู้คนจริงๆ

เรียนจากคนรู้ความจริง แล้วเราจะเป็นคนจริง

คนเก่งนั้นยังไม่พอ เก่งจริงต้องจัดการได้
แค่กล้าก็ยังไม่พอ กล้าจริงต้องมีวินัย

คนฉลาดนั้นยังไม่พอ คนฉลาดต้องไม่โกงใคร
แข็งแรงก็ยังไม่พอ เพราะว่าต้องมีน�้าใจ

***ธงสีเขียวขจี ฉาบสีเหลืองเรืองรอง
บนแผ่นดินสีทอง นี่คือบ้านของเรา

เกิดมาเป็นคน ต้องพร้อมจะอดทนทุกเรื่องราว
ไม่ว่าจะดีจะร้ายซักเท่าไหร่ ต้องมองว่าเป็นบทเรียน

สิ่งที่เรียนคือความจ�า สิ่งที่ท�าคือความจริง
สิ่งที่ท�าได้ยากเย็นนั้นจะยิ่งใหญ่

สิ่งที่ท�าโดยตัวเอง ยิ่งท�าจะยิ่งเข้าใจ
แม้นานเพียงใดก็ไม่ลืม

**ต้องคิดเป็น ท�าเป็น เรียนเป็น
เน้นความเป็นธรรมในใจ

สิ่งที่ถูกรักษาไว้ ที่ผิดเราต้องทิ้งไป
แล้วเราจะก้าวไป..ด้วยกัน

***สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ถาบันแห่งปัญญา
เราจะคอยเป็นผู้สอน เราจะคอยเป็นเบ้าหลอม

จะหล่อและก็หลอมให้ทุกคน
ให้พร้อมกลายเป็นคนดี (ให้ทุกคนเป็นคนดี)

เกิดมาเป็นคน ต้องมุ่งมั่นฝึกฝนประสบการณ์
ค่าความเป็นคนอยูท่ีใ่จวัดกนัทีผ่ลงาน อนัมค่ีาควรจดจ�า

(ซ�้า *, **, ***)

เราก็เหมือนอิฐคนละก้อนวางซ้อนเรียงกันจึงแน่นหนา
ก่อด้วยความรักในปัญญา

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

https://www.youtube.com/watch?v=RMeubmRez74

https://www.youtube.com/watch?v=UjQ-2M5K9Sc
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หลักสูตรระดับปริญญาโท
1) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
    (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
1) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 
    และสารสนเทศ
2) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม   
    คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
3) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
    อุตสาหการ
4) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
    การผลิตยานยนต์
5) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
    หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

สถานที่ติดต่อ : ชั้น 11 อาคาร CP ALL Academy

0 2855 1005, 0 2855 0930

คณะวิชาต่างๆ ใน PIM

คณะวิชาที่เปิดสอนที่
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

สถานที่ติดต่อ : ชั้น 10 อาคาร CP ALL Academy

0 2855 0321, 0 2855 0288, 0 2855 0311

หลักสูตรระดับปริญญาโท
1) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
1) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
    การค้าสมัยใหม่
2) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
    การค้าสมัยใหม่ (หลกัสตูรระบบการศกึษาทางไกล)
3) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
    การค้าสมัยใหม่ (ต่อเนื่อง)
4) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
    การค้าสมัยใหม่ (ต่อเนื่อง) ระบบการศึกษา
    ทางไกลอินเทอร์เน็ต

1

2
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หลักสูตรระดับปริญญาโท
1) นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร
    เชิงนวัตกรรมเพื่อองค์กรสมัยใหม่

หลักสูตรระดับปริญญาโท
1) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารคน
    และกลยุทธ์องค์การ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
1) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
    อสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอาคาร
2) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารคน
    และองค์การ  
3) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
    ธุรกิจการบิน
4) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
    การบริการและการท่องเที่ยว

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
1) นิเทศศาสตรบัณฑิต 
    - วิชาเอกการสื่อสารองค์กรและแบรนด์
    - วิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์

สถานที่ติดต่อ : ชั้น 10 อาคาร CP ALL Academy

0 2855 1524, 0 2855 0322, 

0 2855 1089, 0 2855 0904, 0 2855 1406

สถานที่ติดต่อ : ชั้น 9 อาคาร CP ALL Academy

0 2855 0966

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
1) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
2) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
3) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
    เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

สถานที่ติดต่อ : ชั้น 11 อาคาร CP ALL Academy

0 2855 0344

3

4

5
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หลักสูตรระดับปริญญาตรี
1) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
    ธุรกิจอาหาร
2) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
    ธุรกิจภัตตาคาร
3) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
    ธุรกิจอาหาร (ต่อเนื่อง)

สถานที่ติดต่อ : ชั้น 9 อาคาร CP ALL Academy

0 2855 1026

สถานที่ติดต่อ : ชั้น 9 อาคาร CP ALL Academy

0 2855 0372

หลักสูตรระดับปริญญาโท
1) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น�า
    การบริหารและการจัดการการศึกษา

สถานที่ติดต่อ : ชั้น 9 อาคาร CP ALL Academy

0 2855 0987

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
1) ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (4 ปี)
2) ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
    ภาษาอังกฤษ (4 ปี)

7

8

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
1) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
    การจัดการเกษตร

6
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หลักสูตรระดับปริญญาโท
1) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
    ระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
1) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
    การค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)

สถานที่ติดต่อ : ชั้น 10 อาคาร CP ALL Academy

0 2855 1575, 02 855 1126

สถานที่ติดต่อ : ชั้น 10 อาคาร CP ALL Academy

0 2855 0707

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
1) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
    โลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง 
    - วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
    - วิชาเอกการจัดการคมนาคมขนส่ง
    - วิชาเอกการจัดการสถานีและพื้นที่

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
1) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
    เทคโนโลยีฟาร์ม
2) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
    เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร

9

สถานที่ติดต่อ : ชั้น 9 อาคาร CP ALL Academy

0 2855 0372

10

11
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สถานที่ติดต่อ : ชั้น 11 อาคาร CP ALL Academy

0 2855 1312

สถานที่ติดต่อ : ชั้น 10 อาคาร CP ALL Academy

0 2855 0301

หลักสูตระดับปริญญาโท
1) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
    (หลักสูตรภาษาจีน)

12

13

หลักสูตรระดับปริญญาเอก
1) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
    (หลักสูตรภาษาจีน)
2) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา  
    (หลักสูตรภาษาจีน)

จัดการเรียนการสอน
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้กับนักศึกษา
1) กลุ่มวิชาภาษาไทย 
2) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
3) กลุ่มวิชาภาษาจีน
4) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
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สถานที่ติดต่อ : ชั้น 3 อาคารอ�านวยการ

0 2855 1005, 0 2855 0930

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
1) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจเพื่อสังคม
2) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรมและอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
3) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจโรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม
4) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า

คณะวิชาที่เปิดสอนที่
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

1

14
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 สถานที่ติดต่อ : ชั้น 10 อาคาร CP ALL Academy

0 2855 0470, 0 2855 1235

เปิดสอนในระดับปริญญาตรี
1) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรระบบการศึกษาทางไกล)

     สถาบนัเปิดการเรียนการสอนในคณะบรหิารธรุกจิ สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการค้าสมยัใหม่ ใน 12 หน่วยการ
เรียนทางไกล ผ่านระบบ Video Conference ที่ส่งสัญญาณการสอนแบบ Real Time และสามารถสื่อสารระหว่าง
นักศึกษาและอาจารย์ได้เสมือนการเรียนในห้องเรียนปกติ

คณะวิชาที่เปิดสอนที่หน่วยการเรียนทางไกล

1

หน่วยการเรียนรู้ทางไกล การติดต่อ

1) พระนครศรีอยุธยา 55/83-85 หมู่ 1 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
: 09 1774 6801, 035 229 848

2) สมุทรปราการ 318-319 หมู่ 10 ซอยเทศบาลส�าโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
: 09 1774 6800, 0 2757 6017

3) ชลบุรี 64/11-13 ถนนสุขุมวิท ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
: 09 1774 6792, 038 790 421

4) เชียงใหม่ 71 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
: 08 5937 2434 

5) ล�าปาง 68/43-44 ถนนท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ล�าปาง 52100
: 09 1774 6794, 054 310 659

6) นครสวรรค์ 163/44-45 ถนนมาตุลี ต.ปากน�้าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
: 09 1774 6802, 056 313 591

7) อุดรธานี 118/10-13 ถนนประชารักษา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
: 09 1774 6795, 042 348 842 คลิกที่นี่

8) ขอนแก่น 668/88-90 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
: 09 1774 6793, 043 340 685

9) นครราชสีมา 3275/6-8 ถนนสืบสิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
: 09 1774 6796, 044 278 530 

10) สุราษฎร์ธานี 250/72-75 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
: 09 1774 6799, 077 226 208

11) สงขลา 49, 51, 53, 55 ถนนโชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
: 09 1774 6798, 074 465 120

12) เพชรบุรี 25, 27, 63, 65 ถนนเพชรเกษมเก่า ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
: 09 1774 6797, 032 410 206
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

สถานที่ติดต่อ : 
PIM     ชั้น 14 อาคาร CP ALL Academy
PIM EEC    ชั้น 1 อาคารอ�านวยการ
 

ระดับปริญญาตรี : 
0 2855 0378 และ 0 2855 0969
ระดับบัณฑิตศึกษา : 0 2855 1562 
0 2855 1139, 0 2855 0386 และ 0 2855 0971

ห้องสมุด : 
PIM            ชั้น 12A อาคาร CP ALL Academy
PIM EEC    ชั้น 2 อาคารโรงอาหาร 1
0 2855 0381

การบริการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 

1) บัตรประจ�าตัวนักศึกษา
2) ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
3) ปรับและติดตามสถานภาพนักศึกษา
4) เทียบโอนวุฒิการศึกษาและผลการเรียน
5) ลงทะเบียนเรียน และเพิ่ม-เพิกถอนรายวิชา
6) ประกาศผลการศึกษา
7) จัดสอบและปฏิทินการศึกษา
8) ตรวจสอบจบและยื่นขอส�าเร็จการศึกษา
9) เอกสารหลักฐานทางการศึกษา 

การบริการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 

1) บริการทรัพยากรสารสนเทศ
• ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
• จองและส�ารองทรัพยากรสารสนเทศ
• แนะน�าทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด
• บริการอุปกรณ์หมากล้อม บอร์ดเกม และเกมเสริมสร้าง

ทักษะ (ใช้ภายในห้องสมุด)
• บริการยืมระหว่างห้องสมุด

2) บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
• e-Books
• e-Journal
• e-Thesis
• e-Research
• e-Project

3) บริการแนะน�าการใช้ห้องสมุดและอบรมฐานข้อมูลออนไลน์

4) บริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย 

5) บริการพื้นที่และกิจกรรมการเรียนรู้ 
• Computer Zone  
• Learning Zone   
• Quiet Zone
• Study Room
• Theatre Service

6) บริการอุปกรณ์สนับสนุนเพื่อการเรียนรู้

ส�านักส่งเสริมวิชาการ 
1
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สถานที่ติดต่อ : 
ชั้น 7 อาคาร CP ALL Academy
 

งานกิจกรรมนักศึกษา    02 855 0443
งานสวัสดิการนักศึกษา  02 855 0223
งานทุนการศึกษา         02 855 0907 

สถานที่ติดต่อ : 
ชั้น 14 อาคาร CP ALL Academy

 02 855 0932-3, 02 855 0248-49

สถานที่ติดต่อ : 
ชั้น 12 อาคาร CP ALL Academy

 0 2855 0400

สถานที่ติดต่อ : 
ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์

0 2855 0229 และ 0 2855 1102 

การบริการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 

1) จัดกิจกรรม กีฬา นันทนาการ การบ�าเพ็ญประโยชน์ 
รวมถึงกิจกรรมจิตอาสาแก่นักศึกษา

2) ให้บริการยืม-คืน อุปกรณ์กีฬา และวัสดุอุปกรณ์เพื่อ
กิจกรรมนักศึกษา

3) การเซ็นสัญญาทุนและพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษา
ที่ได้รับทุน

4) การขอสินไหมทดแทนเมื่อนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ
5) ก�ากับ ดูแลวินัยของนักศึกษา
6) การขอผ่อนผันทหารและประสานเรื่องนักศึกษาวิชาทหาร

การบริการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 

1) รับช�าระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ

การบริการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 

1) ให้ค�าปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) การจัดการเกี่ยวกับผู้ใช้งานและการเข้าสู่ระบบที่ผิดปกติ
3) ให้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning

การบริการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 

1) การประเมินผลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
การดูแลนักศึกษา และการด�าเนินงานของสถาบัน

2) การตีพิมพ์บทความวิจัย หรือบทความวิชาการลงในวารสาร
วิชาการของสถาบัน

ส�านักกิจการนักศึกษา 

ส�านักบัญชีและการเงิน (งานการเงิน) 

ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส�านักวิจัยและพัฒนา 

2

3

4

5
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สถานที่ติดต่อ : 
ชั้น 7 อาคาร CP ALL Academy

02 855 1350

สถานที่ติดต่อ : 
ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์

0 2855 1650

สถานที่ติดต่อ : 
ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์

0 2855 1261

การบริการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 

1) ศูนย์ประสานการหางาน Part Time
2) ให้ค�าแนะน�าและช่วยเหลือกรณีเกิดปัญหาในการบรรจุงาน

การบริการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 

1) พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมนักศึกษาที่มีความสามารถ
ด้านศิลปวัฒนธรรม

2) จัดกิจกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาไปสู่เวที
การประกวดต่างๆ รวมถึงถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม
แก่นักศึกษาต่างชาติ

3) ทดสอบและก�ากับดูแลนักศึกษาทุนความสามารถ
ด้านศิลปวัฒนธรร

การบริการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 

1) การออกสติ๊กเกอร์จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ที่เข้า-ออกสถาบัน

ส�านักพัฒนานักศึกษา 

ส�านักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

ส�านักบริหารอาคารและทรัพย์สิน

6

7

8

18
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รู้จัก “ส�านักการศึกษาทั่วไป”

วิชาศึกษาทั่วไปสร้างความเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพในสังคมโลก

มีทักษะการสื่อสารภาษา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีกระบวนการคิดและมีจิตสาธารณะ

ต้นปัญญพฤกษ์หรือต้นไม้แห่งปัญญาที่แผ่ร่มเงาทางการศึกษา
เปรียบเสมือนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สัญลักษณ์และสีประจ�าส�านัก

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

สีประจ�าคณะ

สีน�้าตาลทอง

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ปรัชญาส�านักการศึกษาทั่วไป

1) ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและ
ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ โดยเน้นการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง (Work-
based Education)

2) ผสมผสานองค์ความรู้เชิง
วิชาการและองค์กรธุรกิจ เพื่อ
การจัดการเรียนการสอน การ
วิจัยการบริการวิชาการ และ 
ท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(Combination of Academic 
and Professional Expertise)

3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะองค์กร
และคุณค่าต่อสังคมอย่างยั่งยืน 
(Collaborative Networking)
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แผนพัฒนาทักษะและภาษา
สำนักการศึกษาทั่วไป

PIM
SMART

PASSPORT

ผลการฝกทักษะชั้นปที่ 1
(ระบุผลแตละทักษะ)

ผลการฝกทักษะชั้นปที่ 2
(ระบุคะแนนแตละทักษะ)

ผลการฝกทักษะชั้นปที่ 4
(ระบุผลแตละทักษะ)

ผลการอบรม/ติวเชมชั้นปที่ 3
(ระบุผลแตละทักษะ)

วัดความพรอมภาษา
รูพัฒนาการดานดิจิตอล
ระบุจุดเดนเเละจุดที่
ควรพัฒนาในการใชชีวิต

รวมเดินทางไปกับ PIM SMART PASSPORT
ตลอด 4 ปการศึกษา เพื่อพัฒนา

ใหคุณเปนคนที่ “ใช” สำหรับทุกองคกร

พัฒนาตอเนื่องดวยตนเอง
ทุกที่ ทุกเวลา

สะทอนศักยภาพและความสามารถ

ระบุระดับทักษะ
      ทุกทักษะ
เเสดงพัฒนาการการเรียนรู
      ทุกชั้นป

อบรม + ติวเขม +
เตรียมความพรอม

ป 1

ป 1 ป 2 ป 2 ป 4

ป 2

ป 3

ป 4

ทักษะการสื่อสาร

ทักษะดิจิทัล

ทักษะชีวิต

Unsatisfied
Pass
Excellent

e-Leaming score

เพื่อการสมัครงาน
เพื่อการทำงาน
เพื่อการใชชีวิต

ส�านักการศึกษาทั่วไปมีโครงสร้างการท�างานประกอบด้วย 5 กลุ่มวิชา และ 1 ศูนย์ คือ 
 
 1. กลุ่มวิชาภาษาไทย    4. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 2. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ    5. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 3. กลุ่มวิชาภาษาจีน    6. ศูนย์พัฒนาทักษะและภาษา
 
 โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้กับนักศึกษาทุกหลักสูตรของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบัน ตลอดจนเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม 
โดยตลอดปีการศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกลุ่มวิชา  

บทบาทหน้าที่

ศูนย์พัฒนาทักษะและภาษา

 ศูนย์พัฒนาทักษะและภาษา (Center of Languages 
and Skills Development หรือ CLSD) เป็นหน่วยงานภายใต้
ส�านกัการศกึษาทัว่ไปทีม่หีน้าทีเ่สรมิทกัษะ ประเมนิทกัษะ และออก
ใบรบัรองมาตรฐานทีจ่�าเป็นต่อการท�างานของนกัศกึษา ได้แก่ ทกัษะ
การสือ่สารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทกัษะชวีติ และทกัษะ

ดจิทัิล ตามแผนการด�าเนนิทัง้ 4 ชัน้ปี โดยมกีารบันทกึผลการประเมนิ 
และผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาเป็นโปรแกรมประยุกต์ 
(Application Program) ชื่อ “PIM SMART PASSPORT” ที่เป็น
ฐานข้อมูลของนักศึกษาส�าหรับน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือก
พนักงานเข้าท�างานของสถานประกอบการต่างๆ
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 ส�านักการศึกษาทั่วไปมีการจัดท�าชุดฝึกฝนทักษะการใช้งานโปรแกรมส�านักงาน ผ่านโปรแกรมประยุกต์ “Microsoft 
Office Simulation” เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการใช้เครื่องมือในการจัดท�าเอกสารส�านักงาน ตลอดจนการน�าเสนองานอย่าง
มืออาชีพที่ตอบสนองการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา

 นอกจากนี้ยังมีการน�าโปรแกรมประยุกต์ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ มาใช้ประกอบกับการจัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินตามกรอบความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษอ้างอิงของยุโรป หรือ 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ในระดับ B2 เป็นอย่างน้อย
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แผนการใช้โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ในรายวิชาภาษาอังกฤษกลุ่มวิชาส�านักการศึกษาทั่วไป

เป้าหมายการเรียนรู้ผ่านโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Common European Framework 

of Reference for Languages : CEFR

แผนสำหรับนักศึกษารหัส 63
(ตอ block)

นักศึกษารหัส 63
ขณะศึกษาอยูชั้นปที่ 1

นักศึกษารหัส 63
ขณะศึกษาอยูชั้นปที่ 2 และ 3

ศึกษาวิธีการใชงาน
(Explore)

สอบวัดระดับความรู
(Placement Test)

ทำแบบฝกหัด
(Practice)

สอบวัดผลครั้งที่ 1
(Final Test)

สอบวัดผลครั้งที่ 2
(Re-test)

สอบวัดผลครั้งที่ 1
(Final Test)

สอบวัดผลครั้งที่ 2
(Re-test)

Week 1 Week 2 Week 3-8 Week 9

Week 9Week 1 Week 2-8 Week 10

Week 10

สอบวัดระดับความรู
(Placement Test)

ทำแบบฝกหัด
(Practice)
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รู้จักคณะเรา “วิทยาการจัดการ”        

“เป็นผู้รอบรู้เชิงบูรณาการ 
บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสาธารณชน”

“มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีแนวคิดเชิงบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ 
เป็นก�าลังส�าคัญของสังคมไทย

ยึดมั่นในอุดมการณ์ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ”

ปณิธาน

วิสัยทัศน์

ปรัชญาคณะวิทยาการจัดการ

พันธกิจ

 คณะวิทยาการจัดการ มีความมุ่งมั่นที่จะ
สร้างและพัฒนาคณุภาพการศกึษาด้านการจดัการ
ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงก�าหนด 
วิสัยทัศน์ว่า 

 สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้

1) จัดและพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านการจัดการที่ทันสมัยและเท่าทันกระแสพลวัตต่างๆ ของโลก
2) ผลิตบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ ตามแบบผลการเรียนรู้ใหม่ของสถาบันฯ คือ DJT Model (Deutsche Japan 

 Thailand Business Model) ซึง่ประกอบด้วย การคดิค้นนวตักรรม (Innovation) ความคดิสร้างสรรค์ (Creative) ทกัษะ
 การรู้สารสนเทศ (Information Literacy Skills) และเทคโนโลยี (Technology skill) มีความยืดหยุ่น (Flexibility) และ
 ความเรียบง่าย (Relaxation)

3) ส่งเสริมให้มีการวิจัยในลักษณะการจัดการต่างๆ เพื่อน�าองค์ความรู้ไปพัฒนานวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่เป็น
 ประโยชน์ต่อสังคม

4) บริการวิชาการ โดยประสานความคิดและความร่วมมือกับเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพต่างๆ
5) เสริมสร้างและพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 และมีจิตส�านึกในการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
6) เสริมสร้างระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

 ในเวลา 5 ปี จะเป็นคณะวิชาที่รวมศาสตร์ 
และสาขาวิชาด้านการจัดการเชิงบูรณาการท่ี
หลากหลาย ในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล



24

สีประจ�าคณะ

สีส้ม 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารคนและองค์การ
2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอาคาร
4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว

หลักสูตรระดับปริญญาโท
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ

หยินและหยาง 
คือ การผสมผสานศาสตร์และศิลป์
เข้าด้วยกนัอย่างสมดลุ ส่ือถงึวทิยาการจัดการทีม่กีารผสมผสานองค์
ความรูแ้ละการจดัการทรัพยากรต่างๆ ให้คุม้ค่า เกดิประโยชน์สงูสดุ 
โดยตดัทอนเป็นรปูทรงเรขาคณติให้มคีวามร่วมสมยั วางอยูใ่นรปูทรง 
5 เหล่ียม อันส่ือถึง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ 
ได้แก่ เรยีนเป็น คดิเป็นท�างานเป็น เน้นวฒันธรรม และรกัความถกูต้อง

เป็นสีที่เกิดจากการผสมผสานระหว่าง สีแดง เป็นสัญลักษณ์
ของศาสตร์ที่มีพลังความเข้มแข็ง ความกระตือรือร้น  

ความโดดเด่น เช่น วศิวกรรมและเทคโนโลย ีและสเีหลอืง  
หรือสทีอง เป็นสญัลักษณ์ของศาสตร์ทีแ่สดงถึงความมัง่ค่ัง มัง่มี 
รุง่เรือง สร้างสรรค์ หรอืนกัคิดค้นประดิษฐ์สิง่ใหม่ๆ การมองโลก 

ในแง่ดี ดงันัน้ สส้ีมจงึเป็นสทีีแ่สดงถึง แรงบันดาลใจ 
เตม็เป่ียม พลัง ความส�าคญั ความอบอุน่ และความกรุณา  

ซึง่เหมาะสมที่จะเป็นสีประจ�าคณะวิทยาการจัดการ

 สัญลักษณ์และสีประจ�าคณะ

 หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอน     
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารคนและองค์การ

Bachelor of Business Administration Program 
in People and Organization Management

 ชื่อปริญญา 
 

 ภาษาไทย  (ชื่อเต็ม)      :    บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารคนและองค์การ)
   (อักษรย่อ)   :    บธ.บ. (การบริหารคนและองค์การ)
 ภาษาอังกฤษ  (ชื่อเต็ม)      :    Bachelor of Business Administration 
             (People and Organization Management)
   (อักษรย่อ)   :    B.B.A. (People and Organization Management)

แนวทางการประกอบอาชีพ

จุดเด่นของสาขาวิชา/หลักสูตร 
 คน (People) หรือ ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) 
เป็นทรัพยากรทางการบริหารที่มีค่าอย่างย่ิงในทุกๆ ส่วนขององค์การ  
คนเป็นผู้ขับเคลื่อนให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล คนที่มีความสามารถมีบทบาทหน้าที่สร้างคุณค่า (Value 
Creation) และส่งมอบคุณค่า (Value Delivery) ที่ดีที่สุด เป็นผู้ผลักดัน
ให้องค์การได้เปรียบในการแข่งขัน ผ่านกลยุทธ์หลากหลายรูปแบบ  
คนมีส่วนส�าคัญสูงสุดที่จะท�าให้องค์การปรับตัวได้และอยู ่รอดใน 
ทุกสภาพแวดล้อม กล่าวได้ว่าคนเป็นผู้สร้างคุณค่าให้กับองค์การเพื่อ
เติบโตอย่างยั่งยืน                                                     
 เมือ่คนมคีวามส�าคญัอย่างสงูสดุ สถาบนัการจดัการปัญญาภวัิฒน์
จึงเล็งเห็นประโยชน์อย่างยิ่งยวดที่จะเป็นผู ้สร้างนักบริหารคนและ
องค์การ ภายใต้ปรัชญาการศึกษาแบบ Work Based Education 
นักศึกษาที่จบการศึกษามีความพร้อมท�างานได้ทันที Ready to Work  
โดยผ่านการฝึกฝนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสายงานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ตลอดหลักสูตร 4 ปี เพื่อสร้างให้บัณฑิตที่จบมาเป็นต้น
กล้าที่แข็งแกร่งมีความสามารถโดดเด่นด้านการบริหารคนและองค์การ 
หรือเรียกว่าเป็น Young Talent 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารคนและ
องค์การ ได้พัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และ 
แนวโน้มการบริหารคนในปัจจุบันและอนาคต ด้วยปรัชญาของหลักสูตร
ทีส่ะท้อนความส�าคญัของคนอย่างแท้จรงิ คอื “People Value Creation 
สร้างคุณค่าด้วยคน” จึงได้ก�าหนดสาระส�าคัญของหลักสูตรที่มีจุดเน้น 
ทั้ง 3 ส่วนของการบริหารจัดการ (Triangle of Management) ดังนี้

 รกัการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง เข้าใจในศาสตร์และศลิป์ด้าน
การบริหารคน มีมุมมองด้านบริหารองค์การและธุรกิจ 3 ความสามารถ
หลักเหล่านี้ จะส่งผลให้เป็นคนที่มีคุณค่าในองค์การ และคนที่มีคุณค่า 
ก็จะสร้างสรรค์ความได้เปรียบที่ยั่งยืนให้กับองค์การอย่างไม่สิ้นสุด
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ภาคการศึกษาที่
ค่าเล่าเรียนส�าหรับนักศึกษาที่

เข้าเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ

ค่าเล่าเรียนส�าหรับนักศึกษาที่

เข้าเรียนในภาคปกติ

ครั้งที่ 1 18,600 36,200

ครั้งที่ 2 – 7 36,200 36,200

ครั้งที่ 8 36,200 18,600

รายละเอียดค่าเล่าเรียน
1) อัตราค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร 272,000 บาท และช�าระค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษาในอัตราที่สถาบันก�าหนด 

ตามแผนการเรียนปกติ 8 ภาคการศึกษา ดังนี้

ตัวอย่างสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติ

2) อัตราค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา ไม่รวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
    - ค่าหนังสือ เอกสารประกอบวิชาเรียน
    - ค่าชุดปฏิบัติการ วัตถุดิบและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - ค่ารายวิชาปรับพื้นฐาน
    - ค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าเบ็ดเตล็ดนอกเหนืออัตราค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา
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ข้อมูลการเรียนและการฝึกปฏิบัติ
 1) ปีการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต

TH xxxxx กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2 SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

SC xxxxx กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

3 SC xxxxx กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

3

BA 57101 หลักการตลาด 3 BA 57102 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ 3

BA 57104 การจัดการองค์การ
และทรัพยากรมนุษย์

3 PO 59102 การวางแผนและการสรรหาคน 3

PO 59101 การบริหารคน   3 PO 59103 การเรียนรู้และพัฒนาคน 3

PO 59110 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
ด้านการบริหารคนและองค์การ 1

3

รวม 17 รวม 20

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2 EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2

SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

BA 57106 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3 BA 57209 การเงินธุรกิจ 3

BA 57208 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
และสถิติธุรกิจ

3 BA 57210 การจัดการด้านการผลิต
และการปฏิบัติการ

3

PO 59204 จิตวิทยาอุตสาหกรรม 3 PO 59205 การพัฒนาองค์การ 3

PO 59211 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
ด้านการบริหารคนและองค์การ 2

3 PO 59212 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
ด้านการบริหารคนและองค์การ 3

3

xx xxxxx วิชาเลือก 1 3 xx xxxxx วิชาเลือก 2 3

รวม 20 รวม 20

 2) ปีการศึกษาที่ 2
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 3) ปีการศึกษาท่ี 3

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2 PO 59307 พฤติกรรมคนและองค์การ 3

BA 57312 การวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจ 3 PO 59314 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
ด้านการบริหารคนและองค์การ 5

3

BA 57313 กฏหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 3 HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

PO 59306 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
และการบริหารค่าตอบแทน

3 xx xxxxx วิชาเลือก 5 3

PO 59313 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
ด้านการบริหารคนและองค์การ 4

3 xx xxxxx วิชาเลือก 6 3

xx xxxxx วิชาเลือก 3 3 xx xxxxx วิชาเลือกเสรี 3

xx xxxxx วิชาเลือก 4 3

รวม 20 รวม 18

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต

PO 59408 กฎหมายแรงงาน บุคลากรสัมพันธ์และ
การสร้างความผูกพันในองค์การ

3 PO 59416 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
ด้านการบริหารคนและองค์การ 7

6

PO 59409 ภาวะผู้น�า 3

PO 59415 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
ด้านการบริหารคนและองค์การ 6

xx xxxxx วิชาเลือก 7 3

xx xxxxx วิชาเลือกเสรี 3

รวม 15 รวม 6

 4) ปีการศึกษาที่ 4
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

Bachelor of Business Administration Program in Aviation Business Management

จุดเด่นของสาขาวิชา/หลักสูตร
 อุตสาหกรรมการบิน เป็นอุตสาหกรรมสาขาหนึ่งของ
กระบวนการงานด้านโลจิสติกส ์และการขนส่ง ซ่ึงป ัจจุบัน
อุตสาหกรรมการบิน มีความส�าคัญและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  
อนัเนือ่งมาจากภาวะความต้องการในการเดนิทางทีส่ะดวกรวดเรว็ขึน้ 
การตอบสนองด้านการท่องเท่ียว การประกอบธุรกิจด้านการค้า
ระหว่างประเทศ ซึง่นัน่หมายถงึการตดิต่อค้าขาย การเจรจา การศกึษา 
แรงงาน การด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ  ระหว่างประเทศท่ัวโลกจะเกดิขึน้
อย่างมากมาย ซึ่งประเทศไทยนับว่าเป็นศูนย์กลางของอาเซียนได้
เป็นอย่างดี เนื่องจากประเทศไทยมีข้อได้เปรยีบในแง่ของชยัภมูทิีต่ัง้ 
และประเทศไทยได้มีความคาดหวังว่า จะเป็นประเทศศูนย์กลาง 
ด้านการขนส่งทางอากาศ หรอืทีเ่รียกว่า ฮับการขนส่งทางอากาศ
 ดงันัน้ ประเทศไทยจึงจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องเตรยีมความ
พร้อมเพ่ือจะก้าวเข้าสูค่วามเป็น ศนูย์กลางด้านการขนส่งทางอากาศ 
ทั้งในด้านสนามบิน เคร่ืองมือและองค์ประกอบด้านการบิน และ
บคุลากรด้านธรุกจิการบนิ ซึง่มส่ีวนส�าคญัอย่างยิง่ในการน�าพาธรุกจิ
ด้านการบินและการขนส่งทางอากาศของประเทศไทยพัฒนาให้

แนวทางการประกอบอาชีพ
1) เจ้าหน้าที่บริการและต้อนรับภาคพื้น 
2) เจ้าหน้าที่ในองค์การและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสาย
    การบิน เช่น การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 
    กรมการบินพลเรือน 
3) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
4) เจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ เจ้าหน้าที่แผนก
    คลังสินค้าทางอากาศ (Air Cargo) 

 ชื่อปริญญา 

 ภาษาไทย  (ชื่อเต็ม)     :    บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)
   (อักษรย่อ)  :    บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการบิน)
 ภาษาอังกฤษ  (ชื่อเต็ม)     :    Bachelor of Business Administration
            (Aviation Business Management)
   (อักษรย่อ)  :    B.B.A. (Aviation Business Management)

ก้าวหน้าและทนัสมยั เพือ่รองรบัการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน
 สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์ ซึง่เป็นสถาบนัการศกึษาใน
ระดบัอดุมศกึษา ท่ีต้ังอยูใ่นเขตกรงุเทพฯ-ปรมิณฑล ทีเ่ป็นแหล่งความ
ต้องการแรงงานและแหล่งกระจายสนิค้า คน และการบรกิาร ไปยัง
ทัว่ทกุภาคของประเทศไทยและภูมภิาคอาเซยีน และยงัตัง้อยูใ่นเขต
พื้นท่ีที่มีการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อตอบสนองต่อ
ธุรกิจการค้า การท่องเที่ยว อย่างต่อเน่ืองโดยสามารถใช้เขตพื้นท่ี
ให้เกิดประโยชน์ต่อหลักสูตร และเชิญผู้มีประสบการณ์ในสายงาน 
มาบรรยายเสรมิให้หลักสูตรมคีวามเข้มแขง็และพฒันาศกัยภาพของ
บณัฑิตได้เป็นอย่างด ีอกีทัง้ยงัมกีารศึกษาดงูานจากสภาพการปฏิบัติ
งานจรงิในสถานประกอบการต่าง ๆ  และการฝึกงานภาคสนามในเขต
พืน้ทีก่รงุเทพฯ ปรมิณฑลเพือ่ให้นกัศึกษาได้เรียนรูท้กัษะการปฏบิตัิ
งานจริง จึงเป็นโอกาสที่ดีในการที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์
จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรของ
ประเทศ เพื่อตอบสนองต่อการเปิดเสรีทางการค้า และการก้าว 
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

5) เจ้าหน้าที่อ�านวยการบิน 
6) เจ้าหน้าที่แผนกส�ารองที่นั่งและจัดจ�าหน่ายบัตรโดยสาร
    ของบริษัท ตัวแทนการท่องเที่ยวตัวแทนส่งเสริม การตลาด
    สายการบิน 
7) ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นอาจารย์สถาบันการศึกษา 
    วิทยากรบรรยาย ฯลฯ
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รายละเอียดค่าเล่าเรียน
1) อัตราค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร 280,000 บาท และช�าระค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษาในอัตราที่สถาบันก�าหนด 

ตามแผนการเรียนปกติ 8 ภาคการศึกษา
2) นกัศกึษาเข้าเรียนภาคเรยีนปกติ ช�าระค่าเล่าเรยีนแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศกึษาเท่ากนัทุกภาคการศกึษา ภาคการศกึษาละ 35,000 บาท
3) อัตราค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา ไม่รวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
    - ค่าหนังสือ เอกสารประกอบวิชาเรียน
    - ค่าชุดปฏิบัติการ วัตถุดิบและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - ค่ารายวิชาปรับพื้นฐาน
    - ค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าเบ็ดเตล็ดนอกเหนืออัตราค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา

ตัวอย่างสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
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ข้อมูลการเรียนและการฝึกปฏิบัติ
 1) ปีการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต

TH xxxxx กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2 SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 AV 62190 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
ด้านธุรกิจการบิน 1 

3

SC xxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

3 BA 60101 การตลาดเพื่อการจัดการธุรกิจ 3

AV 62101 ว่ายน�้าและพลศึกษา 3
(ไม่นับหน่วยกิต)

BA 60102 การจัดการองค์การ
และทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล 

3

AV 62102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
เพื่อการสื่อสารในธุรกิจการบิน 

3
(ไม่นับหน่วยกิต)

AV 62140 อภิธานศัพท์การบิน 2

รวม 16 รวม 17

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2 EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2

AV 62203 หลักการจัดการธุรกิจการบิน 3 BA 60205 การจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน 

3

AV 62204 การจัดการองค์การ
ด้านการบริการและการท่องเที่ยว 

3 AV 62242 การฟังและพูดภาษาจีน
ส�าหรับธุรกิจการบิน 

3

AV 62241 พื้นฐานภาษาอังกฤษ
เพื่อธุรกิจการบิน 

3 AV 62206 การจัดการงานคลังสินค้า
ทางอากาศ 

3

BA 60203 การบัญชีบริหารเพื่อการจัดการธุรกิจ 3 AV 62291 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
ด้านธุรกิจการบิน 2 

3

BA 60204 การเงินเพื่อการจัดการธุรกิจ 3 xx xxxxx กลุ่มวิชาเลือก 1 3

AV 62205 การตลาดในกิจการสายการบิน 3

รวม 19 รวม 17

 2) ปีการศึกษาที่ 2
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 3) ปีการศึกษาท่ี 3

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2 AV 62310 การจัดการงานบริการ
ผู้โดยสารภาคพื้น

3

BA 60306 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติ
ประยุกต์ทางธุรกิจ

3 AV 62311 การจัดการควบคุมจราจร
ทางอากาศ

3

BA 60307 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ 3 AV 62343 การวิจัยสาหรับธุรกิจการบิน 2

AV 62307 การจัดการท่าอากาศยาน 3 AV 62392 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
ด้านธุรกิจการบิน 3 

3

AV 62308 ความปลอดภัยทางการบิน 3 BA 60308 การจัดการการปฎิบัติการทางธุรกิจ 3

AV 62309 การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน 3 xx xxxxx กลุ่มวิชาเลือก 2 3

รวม 17 รวม 17

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต

EN  xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 3 AV 62493 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
ด้านธุรกิจการบิน 4

3

AV 62412 การพัฒนาบุคลิกภาพในงานการบิน 3 xx xxxxx กลุ่มวิชาเลือก 4 3

AV  62413 กฏหมายและระเบียบการบิน
พลเรือน

3 xx xxxxx กลุ่มวิชาเลือกเสรี 2 3

AV 62444 ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อธุรกิจการบิน 2

AV 62470 สัมมนาธุรกิจการบิน 1

xxx   xxxx กลุ่มวิชาเลือก 3 3

xxx   xxxx กลุ่มวิชาเลือกเสรี 1 3

รวม 17 รวม 9

 4) ปีการศึกษาที่ 4

สามารถศกึษาข้อมูลหลักสูตรเพิม่เตมิไดท้ี ่:
http://202.44.139.57/checo/UnivSummary2.aspx?id=25572501100495_2139_IP&b=0&u=25000&y=
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอาคาร

Bachelor of Business Administration Program in Real Estate and Property Management

จุดเด่นของสาขาวิชา/หลักสูตร
 เมื่อเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามภาวะ
การณ์และทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ยุคสมัยท�าให้ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ต้องปรับตัว การพัฒนาของเทคโนโลยีเป็นตัว
ก�าหนด ที่สะท้อนความต้องการของกลุ ่มลูกค้า หลักสูตรฯ  
จงึมกีารปรับเปลีย่นรายวชิาและรูปแบบการเรยีนการสอนให้ทนัสมยั
และสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถผลิต
บณัฑติทีมี่คณุลกัษณะและความรูค้วามสามารถตรงกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ การจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สิน
อาคาร ไม่เป็นเพียงแต่การบรหิารจดัการอาคารให้สามารถตอบสนอง
ต่อการใช้งานอาคาร ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้งาน
อาคารเท่านั้น แต่ยังต้องค�านึงถึงในแง่มุมของเจ้าของอาคารหรือ 

แนวทางการประกอบอาชีพ
1) เจ้าหน้าที่อาคาร/ผู้ดูแลอาคาร (Building Officer/Building 
    Attendance)
2) เจ้าหน้าทีป่ระสานงานอาคาร/เจ้าหน้าท่ีประสานงานโครงการ
      ก่อสร้างหรือโครงการปรบัปรงุอาคาร (Project Coordinator)
3) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer)
4) เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์ (Personal Assistant/
    Customer Service)
5) เจ้าหน้าที่ด้านการตลาด การขายและการให้เช่าพื้นที่ 
    (Marketing/Sales/Leasing) ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
6) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (Quality Assurance 
    Specialist/Quality Management)

 ชื่อปริญญา 

 ภาษาไทย  (ชื่อเต็ม)      :    บริหารธุรกิจบัณฑิต 
             (การจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอาคาร)
   (อักษรย่อ)   :    บธ.บ. (การจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอาคาร)
 ภาษาอังกฤษ  (ชื่อเต็ม)      :    Bachelor of Business Administration
             (Real Estate and Property Management)
   (อักษรย่อ)   :    R.P.M. (Real Estate and Property Management)

ผู้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในด้านของผลตอบแทนจากการลงทุน 
การสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ ีการเพิม่มลูค่าและคณุค่าให้กบัอาคาร และ
การตอบแทนสังคมด้วยการจดัการแบบยัง่ยนื เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม 
อนรุกัษ์และใช้พลงังานอย่างมีประสทิธิภาพสงูสดุ สร้างสภาพชมุชน
และสังคมที่น่าอยู่ โดยเรียนรู้ผ่านการเรียนในห้องเรียน การฝึก
ปฏิบัติงาน การบรรยายพิเศษ รวมถึงการระดมความคิดในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดการสืบค้นข้อมูล คิดวิเคราะห์ วางแผน 
หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิด
กระบวนการพัฒนาทั้งทางด้านทักษะและความรู ้จากการน�า 
หลักการและทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับการท�างานจริง

7) เจ้าหน้าที่ออกแบบ/บริหารจัดการพื้นที่ท�างาน 
    (Workplace Management) 
8) ผู้จัดการอาคาร/ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร 
    (Building Manager/Assistant Building Manager) 

โดยสามารถปฏบิตังิานทัง้ในสถานประกอบการทีเ่ป็นเจ้าของกจิการ 
(Landlord) กลุม่พฒันาอาคาร/ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ (Developer) 
และกลุ่มผู้ให้บริการงานบริหารจัดการอาคาร (Service Provider) 
โดยสามารถปฏิบัติงานได้ในอาคารประเภทต่างๆ ได้แก่ อาคาร
ส�านักงาน อาคารศูนย์การค้า คอนโดมิเนียม หมู่บ้าน โรงพยาบาล 
โรงแรม ศูนย์ประชุม สถานศึกษา สถานที่ราชการ เป็นต้น
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รายละเอียดค่าเล่าเรียน
1) อัตราค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร 295,000 บาท และช�าระค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษาในอัตราที่สถาบันก�าหนด 

ตามแผนการเรียนปกติ 8 ภาคการศึกษา ดังนี้

ตัวอย่างสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติ

ภาคการศึกษาที่
ค่าเล่าเรียนส�าหรับนักศึกษาที่

เข้าเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ

ค่าเล่าเรียนส�าหรับนักศึกษาที่

เข้าเรียนในภาคปกติ

ครั้งที่ 1 18,500 39,500

ครั้งที่ 2 – 7 39,500 39,500

ครั้งที่ 8 39,500 18,500

2) อัตราค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา ไม่รวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
    - ค่าหนังสือ เอกสารประกอบวิชาเรียน
    - ค่าชุดปฏิบัติการ วัตถุดิบและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - ค่ารายวิชาปรับพื้นฐาน
    - ค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าเบ็ดเตล็ดนอกเหนืออัตราค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา
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ข้อมูลการเรียนและการฝึกปฏิบัติ
 1) ปีการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต

10xxxxx กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 10xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

10xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2 BA 60203 การบัญชีบริหารเพื่อการ
จัดการธุรกิจ

3

10xxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์

3 1911101 การตลาดเพื่อการจัดการ
อสังหาริมทรัพย์และ
ทรัพย์สินอาคาร

3

BA 60102 การจัดการองค์การและ
ทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล

3 1912102 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3

1912101 การจัดการอสังหาริมทรัพย์และ
ทรัพย์สินอาคาร

3 1912103 การจัดการอาคารพักอาศัย 3

1912104 สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
ส�าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

3 1912105 ดิจิทัลเทคโนโลยีส�าหรับการจัดการ
อสังหาริมทรัพย์และ
ทรัพย์สินอาคาร

3

1912151 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการ
จัดการอสังหาริมทรัพย์และ
ทรัพย์สินอาคาร 1

3

รวม 20 รวม 18

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต

10xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2 10xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2

10xxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 10xxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์

3

BA 60205 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3 1101307 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ 3

BA 60306 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและ
สถิติประยุกต์ทางธุรกิจ

3 1912208 การบริหารความเสี่ยงในงาน
อสังหาริมทรัพย์และ
ทรัพย์สินอาคาร

3

1912206 การจัดการอาคารเชิงพาณิชย์ 3 1912209 การจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

3

1912207 การดูแลและบ�ารุงรักษาระบบ
วิศวกรรมอาคาร

3 1912253 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการ
จัดการอสังหาริมทรัพย์และ
ทรัพย์สินอาคาร 3

3

1912252 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ
อสงัหารมิทรพัย์และทรพัย์สินอาคาร 2

3

รวม 20 รวม 17

 2) ปีการศึกษาที่ 2
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 3) ปีการศึกษาท่ี 3
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต

10xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2 10xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2

10xxxxx กลุ่มวิชาภาษาจีน 3 10xxxxx กลุ่มวิชาภาษาจีน 3

BA 60308 การจัดการการปฏิบัติการ
ทางธุรกิจ

3 1912310 การบริหารทรัพย์สินและ
การเจรจาต่อรอง

3

1911302 การเงินเพื่อการจัดการ
อสังหาริมทรัพย์และ
ทรัพย์สินอาคาร

3 1912311 ความช�านาญการทางวิชาชีพด้าน
การจัดการอสังหาริมทรัพย์และ
ทรัพย์สินอาคาร

3

1913xxx กลุ่มวิชาเลือก 1 3 1912354 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการ
จัดการอสังหาริมทรัพย์และ
ทรัพย์สินอาคาร 4

3

รวม 14 รวม 14

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต

1913xxx กลุ่มวิชาเลือก 2 3

รวม 3

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต

1912455 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ
อสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอาคาร 5

3 1913xxx กลุ่มวิชาเลือก 3 3

1912456 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ
อสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอาคาร 6

6 XX xxxxx กลุ่มวิชาเลือกเสรี 1 3

XX xxxxx กลุ่มวิชาเลือกเสรี 2 3

รวม 9 รวม 9

 4) ปีการศึกษาที่ 4
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว

Bachelor of Arts Program in Hospitality and Tourism Management

จุดเด่นของสาขาวิชา/หลักสูตร
1) Work-based Education แบบฉบับ PIM เรียนรู้
    จากประสบการณ์จริง
2) เพียบพร้อมด้วยห้องปฏิบัติการที่หลากหลายของสาขา
3) ส่งเสริมนวัตกรรม สร้างมืออาชีพ สู่สายงานบริการ
4) ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการชั้นน�า ทั้งใน
    กลุ่มธุรกิจ CP และเครือข่ายต่างๆ เพื่อรองรับการ
    ฝึกงานและการท�างาน

แนวทางการประกอบอาชีพ
1) อาชีพด้านธุรกิจโรงแรม เช่น ผู้ปฏิบัติงาน แผนกต้อนรับ  

( Front Office) แผนกแม่บ้าน (Housekeeping) แผนกประกอบ
อาหาร (Food Production) แผนกอาหารและเครื่อง ดื่ม (Food 
and Beverage Service) ผู้บริหารธุรกิจโรงแรม เป็นต้น

2) อาชีพด้านธุรกิจการจัดการประชุม สัมมนา นิทรรศการและ
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลธุรกิจไมซ์ (MICE)

3) อาชีพด้านธุรกิจอาหาร ภัตตาคาร และงานจัดเล้ียง เช่น  
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้จัดการร้านอาหาร นักออกแบบเมนูอาหารและ 
นักวางแผนงานจัดเลี้ยง เช่น อาหารยุโรป อาหารอบ (Bakery) 
อาหารไทยและอาหารร่วมสมัย การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
บาร์ การจัดเลี้ยง และการจัดการธุรกิจภัตตาคาร

 ชื่อปริญญา 

 ภาษาไทย  (ชื่อเต็ม)    :    ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว)
   (อักษรย่อ)  :    ศศ.บ. (การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว) 
 ภาษาอังกฤษ  (ชื่อเต็ม)    :    Bachelor of Arts (Hospitality and Tourism Management)
   (อักษรย่อ) :    B.A. (Hospitality and Tourism Management)

5) มีโอกาสไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริง
6) มีความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาชั้นน�าจากต่างประเทศ  
    เช่น ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  เวียดนาม และไต้หวัน
7) เรียนภาษาเพื่อการบริการทั้ง ภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุ่น

4) อาชพีในธรุกจิจดัน�าเทีย่วและการเดนิทาง (Tour and Travel 
Business) เช่น มัคคุเทศก์ (Domestic & Inbound) ผู้น�าเที่ยว 
(Outbound) นักการตลาดการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ

5) เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการ
วางแผนและพัฒนาโรงแรมธุรกิจอาหาร ภัตตาคาร อีเว้นท์และ 
งานจัดเลี้ยง

6) พนักงานธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจการบิน ธุรกิจ
บรกิารเชงิสุขภาพ สปาและความงาม ธรุกจิบรกิารเชงิกฬีาและการ
ออกก�าลังกาย ธุรกิจบันเทิงและสันทนาการ เป็นต้น

7) นักวิชาการและนักวิจัยด้านการบริการและการท่องเที่ยว
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รายละเอียดค่าเล่าเรียน
1) อัตราค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร 280,000 บาท และช�าระค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษาในอัตราที่สถาบันก�าหนด 

ตามแผนการเรียนปกติ 8 ภาคการศึกษา ดังนี้

ตัวอย่างสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติ

ภาคการศึกษาที่
ค่าเล่าเรียนส�าหรับนักศึกษาที่

เข้าเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ

ค่าเล่าเรียนส�าหรับนักศึกษาที่

เข้าเรียนในภาคปกติ

ครั้งที่ 1 18,900 37,300

ครั้งที่ 2 – 7 37,300 37,300

ครั้งที่ 8 37,300 18,900

2) อัตราค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา ไม่รวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
    - ค่าหนังสือ เอกสารประกอบวิชาเรียน
    - ค่าชุดปฏิบัติการ วัตถุดิบและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - ค่ารายวิชาปรับพื้นฐาน
    - ค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าเบ็ดเตล็ดนอกเหนืออัตราค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา

1) กลุ่มธุรกิจโรงแรม

2) กลุ่มธุรกิจทัวร์และการท่องเที่ยว

3) กลุ่มธุรกิจ Mice
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ข้อมูลการเรียนและการฝึกปฏิบัติ
 1) ปีการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2 TH xxxxx กลุ่มวิชาภาษาไทย 3

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2 HT 62105 โลจิสติกส์ส�าหรับธุรกิจบริการ
และการท่องเที่ยว

3

TH xxxxx กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 HT 62140 การด�าเนินงานและการจัดการ
อาหารและเครื่องดื่ม

3

HT 62101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
จัดการธุรกิจบริการ

3 HT 62141 การด�าเนินงานและการจัดการ
งานแม่บ้าน

3

HT 62102 จิตวิทยาการบริการ 3 HT xxxxx กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 3

HT 62103 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 3 HT xxxxx กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 1 3

HT 62104 การจัดการคุณภาพการบริการ 3 HT 62190 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจ
บริการและการท่องเที่ยว 1

3

HT xxxxx กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 3

รวม 22 รวม 21

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต

SC xxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์

3 SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

HT 62206 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
ส�าหรับธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว

3 HT 62209 การด�าเนินงานและการจัดการ
ตัวแทนท่องเที่ยว

3

HT 62207 เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับ
ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว

3 HT 62210 การพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน

3

HT 62242 การด�าเนินงานและจัดการ
บริการส่วนหน้า

3 HT 62211 การตลาดส�าหรับธุรกิจบริการ
และการท่องเที่ยว

3

HT xxxxx กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 3 HT 62243 หลักการมัคคุเทศก์ 3

HT 62291 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าน
ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว 2

3 HT xxxxx กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 2 3

รวม 18 รวม 18

 2) ปีการศึกษาที่ 2
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 3) ปีการศึกษาท่ี 3

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต

SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2

HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 CN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาจีน 3

HT 62312 การเงินและบัญชีส�าหรับ
ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว

3 HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

HT xxxxx กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 3 HT 62308 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส�าหรับ
ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว

3

HT xxxxx กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 3 3 HT 62313 สัมมนาด้านธุรกิจบริการ
และการท่องเที่ยว

3

HT 62392 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าน
ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว 3 

3 HT 62314 การส�ารวจและวิจัยส�าหรับ
ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว

3

HT xxxxx กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 4 3

รวม 18 รวม 20

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต

HT xxxxx กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 3 HT xxxxx วิชาเลือกเสรี 1 3

HT xxxxx กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 5 3 HT xxxxx วิชาเลือกเสรี 2 3

HT 62493 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าน
ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว 4

3 HT 62494 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าน
ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว 5

3

รวม 9 รวม 9

 4) ปีการศึกษาที่ 4

สามารถศกึษาข้อมูลหลักสูตรเพิม่เตมิไดท้ี ่:
http://202.44.139.57/checo/UnivSummary2.aspx?id=25572501100506_2091_IP&b=0&u=25000&y=
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รถประจ�าทาง รถตู้โดยสารประจ�าทาง สองเเถวนนทบุรี

1. รถเมล์สาย 166
    (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - เมืองทองธานี)
2. รถเมล์สาย 356

• สายปากเกร็ด – สะพานใหม่
• สายปากเกร็ด – ดอนเมือง – สะพานใหม่ 

3. รถเมล์สาย 51 (ปากเกร็ด – ม.เกษตรศาสตร์)
4. รถเมล์สาย 52 (ปากเกร็ด – จตุจักร)
5. รถเมล์สาย 150 (ปากเกร็ด – Happy Land)
6. รถเมล์สาย 391 (ลาดหลุมแก้ว – เมืองทองธานี)

1. รถตู้สายมีนบุรี-ปากเกร็ด
2. รถตู้สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ปากเกร็ด
3. รถตู้สายรังสิต – ปากเกร็ด
4. รถตู้สายจตุจักร – ปากเกร็ด
5. รถตู้สายบางกะปิ – ปากเกร็ด
6. รถตู้สาย ม.รามค�าแหง – ปากเกร็ด

1. สองแถวสาย
    ท่าน�้านนท์ – 
    ผ่านหน้า
    เมืองทองธานี – 
    วัดสาลีโข

รอบรู้ “พี ไอ เอ็ม (PIM)”

การเดินทางมายัง PIM

1. ที่ตั้งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ พี ไอ เอ็ม (PIM) ตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งมุ่งหน้าไปยังตลาดปากเกร็ด 
โดยตั้งอยู่เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

หมายเหตุ อยู่ระหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู    
โทรศัพท ์: 02-855-0000
โทรสาร : 02-855-0391
อีเมล ์: contactreg@pim.ac.th
เฟซบุ๊ค : www.facebook.com/pimfanpage
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2. อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

อาคาร 1 (อาคารอ�านวยการ)
ชั้น 1-3 :  ห้องปฏิบัติการต่างๆ
ชั้น 3 :  ห้องละหมาด ห้องปฏิบัติการต่างๆ

อาคาร 2 (อาคารหอประชุม/Convention Hall)
ชั้น 1 :  โถงกิจกรรม ร้านค้าจ�าหน่ายอาหารและสินค้าทั่วไป 

PIM Smart Shop และ PIM Souvenir Shop 
ชั้น 2 :  ห้องเรียน 
ชั้น 3 :  ห้องละหมาด และห้องประชุม/สัมมนา

อาคาร 3 (อาคารอเนกประสงค์)
ชั้น 1 :  ห้องปฏิบัติการต่างๆ
ชั้น 2 :  ห้องพยาบาล และส�านักงานต่างๆ
ชั้น 3 :  ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ

อาคาร 4 (อาคาร CP ALL Academy)
ชั้น G :  ร้านถ่ายเอกสาร
ชั้น L :  ศูนย์รับสมัครนักศึกษา ร้าน 7-ELEVEn 

และร้านกาแฟ Bellinee’s Bake & Brew
ชั้น M :  ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจการบิน (PIM AIR)
ชั้น 3 :  ศูนย์อาหาร Food World
ชั้น 4 :  ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการภาคพื้น
ชั้น 5–8 :  ห้องเรียน

อาคาร 4 (อาคาร CP ALL Academy)
ชั้น 7 :  ห้องเรียน ส�านักกิจการนักศึกษา 

และส�านักพัฒนานักศึกษา
ชั้น 8 :  ห้องเรียน และ Store Model
ชั้น 9 :  ห้องพักอาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

คณะนิเทศศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร 
และคณะการจัดการธุรกิจอาหาร

ชั้น 10 :  ห้องพักอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ 
คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง 
วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน

ชั้น 11 :  ห้องพักอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะศิลปศาสตร์ และส�านักการศึกษาทั่วไป

ชั้น 12 :  ห้องปฏิบัติการต่างๆ 
และห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว

ชั้น 12A :  ห้องสมุด
ชั้น 14 :  ส�านักส่งเสริมวิชาการ ส�านักบัญชีและการเงิน

และพื้นที่อ่านหนังสือ
ชั้น 16 :  ห้องประชุม Auditorium
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ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ

ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom 
ห้อง 4-0806
ห้องเรียนในยุคใหม่ ที่ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นมากกว่าห้องเรียน
ทั่วไป

ห้องปฏิบัติการด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ 
Computer & Sound Lab 

ห้อง  1-0301, 1-0303, 3-0309, 3-0310,   
       4-1204, 4-1205, 4-1208, 4-1209 และ 4-1210

เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์และ
ภาษาต่างประเทศ

ร้าน 7- ELEVEn (PIM Store Model)  
ห้อง 4-0807
7-ELEVEn จ�าลอง ห้องเรียนรู้ระบบการจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

ห้องปฏิบัติการภาคพื้น
ห้อง 4-0408  
เรียนรู้การจัดการจราจรทางอากาศ การจัดการสนามบิน
การจัดการอ�านวยการบิน และการขนส่งสินค้า (Cargo)

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการธุรกิจการบิน (PIM Air)
Sky Terminal ห้อง 4-M001

AIRCRAFT ห้อง 4-M002
ศูนย์ฝึกการบริการภาคพื้นและบนเครื่องบิน
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ห้องปฏิบัติการด้านสื่อและมัลติมีเดีย
Convergent Media Studio 

ห้อง 4-1206
เรียนรู้การปฏิบัติการข่าว ผลิตข่าวตอบโจทย์ทุก Platform 

ครบเครื่องผู้น�า Convergent Media

ห้องปฏิบัติการกลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์
Logistic Strategic Management Lab

ห้อง 1-0201
เรียนรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการคลังสินค้า 
การจัดการขนส่ง และจ�าลองสถานการณ์ต่างๆ ผ่านระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

Chemical Lab
ห้อง 3-0111

ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับกลไกของปฏิกิริยาเคมีที่บูรณาการ
ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ อาทิ ศาสตร์ทางด้านการเกษตร

และวิศวกรรม

ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
Physical and Innovative Agricultural Lab
ห้อง 3-0101
ปฏิบัติการทดลองทางด้านชีววิทยา จุลชีววิทยา และสุขภาพพืช

Mac Lab
ห้อง 4-1207  
เรียนรู้ปฏิบัติการสื่อกราฟิกและมัลติมีเดีย เติมทักษะ 
ตอบโจทย์ Multi Skill
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Microprocessor and Embeded System Lab
ห้อง 1-0302 
ปฏิบัติการทดลองผ่านโปรแกรมและวงจรต่างๆ เพ่ือปูพ้ืนฐาน
กระบวนการคิดที่เป็นระบบและมีเหตุผล เพื่อสร้างสมองกลหรือ
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก

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

Mechanical Engineering Lab
ห้อง 3-0105 และ 3-0106

เรียนรู้การค�านวณด้านเครื่องกล เพื่อน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน

Industrial Engineering Lab
ห้อง 3-0107

เรียนรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายในขณะท�างาน การหาเวลา
มาตรฐานในการท�างาน และศกึษาคณุลกัษณะของวสัดวุศิวกรรม

Industrial Automation System Lab
ห้อง 3-0108

ฝีกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักรแบบอัตโนมัติใน
โรงงานอุตสาหกรรม ด้วยชุดระบบควบคุมอัตโนมัติ 

Programable Logic Control

Automotive Information Lab
ห้อง 3-0102
ปฏิบัติการเครื่อง 3D scanner และ 3D printer 
และการใช้โปรแกรม SolidWork และ CATIA ในการออกแบบ

Automotive Electronics Lab
ห้อง 3-0103

เรียนรู้องค์ประกอบและกลไกของเครื่องยนต์ประเภทต่างๆ

ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ 
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Electronics and Digital Lab 
ห้อง 1-0304
เรียนรู้การปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า ไฟฟ้าสามเฟสและมอเตอร์ 
รวมถึงวงจรดิจิทัลพื้นฐาน

Network Lab 
ห้อง 1-0307
เรียนรู้การจัดเก็บข้อมูลบน Storage ของ Cloud 
และระบบเครือข่ายต่างๆ

Physics Lab 
ห้อง 1-0305
ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับพื้นฐานทางฟิสิกส์กลศาสตร์
และฟิสิกส์ไฟฟ้า

Innovation Center for Robotics and 
Automation Systems (iCRAS)

ห้อง 1-0101
เรียนรู้การใช้งานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

รวมถึงการใช้เครื่องมือในการสร้างชิ้นส่วนต่างๆ ของหุ่นยนต์
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ห้องปฏิบัติการด้านอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม
น�าความรู้ภาคทฤษฎีด้านการจัดการธุรกิจอาหารมาฝึกปฏิบัติ 

(Work-base Education : WBE) เพื่อสร้างทักษะ (Skill)
ให้พร้อมส�าหรับการท�างานจริง

Cooking Lab 
ห้อง 3-0112

Coffee and Beverage Lab 
ห้อง 3-0113

Bakery Lab 
ห้อง 3-0114

Sensory Evaluation and Consumer Research Center 
ห้อง 2-0238

Mixology Mock-up
ห้อง 1-0206

เรียนรู้การปฏิบัติการและการตกแต่งเครื่องดื่มประเภทต่างๆ
เช่น Cocktail, Mocktail

ห้องปฏิบัติการด้านการโรงแรม 
(Hospitality Lab)
Deluxe Room Mock-up
ห้อง 1-0204
เรียนรู้เทคนิคปฏิบัติการด้าน Housekeeping 
ส�าหรับโรงแรมระดับ 5 ดาว

Culinary and Restaurant Mock-up
ห้อง 1-0204
เรียนรู้ปฏิบัติการด้านการครัว
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3. เทคโนโลยีและระบบสนับสนุนนักศึกษา
 
 Smartphone, Tablet, iPad ที่นักศึกษาใช้งาน ควรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการใช้เทคโนโลยีและ
ระบบสนับสนุนต่างๆ ของสถาบัน

 สถาบันมีระบบบริการสารสนเทศต่างๆ เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่นักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถใช้ Username และ 
Password ที่ได้รับเพียงรหัสเดียว (Single Sign-On) เพื่อเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์และบริการต่างๆ ของสถาบัน 

Single Sign-On

**นกัศกึษาควรเปลี่ยนรหสัผา่นทนัทีในครัง้แรกท่ีเขา้ใชง้าน เพ่ือความปลอดภยัในการใชร้ะบบตา่งๆ ของสถาบนั
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PIM Application

แสดงตัวตนการเป็นนักศึกษา 
>> ผ่านบัตรนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ดูตารางเรียน ห้องเรียน ห้องสอบ 
ผลการเรียน 
>> ผ่านเมนู Academic

ยืนยันการเข้าเรียนในแต่ละรายวิชา 
>> ผ่านเมนู Check Room Tracking 

ตรวจสอบปฏิทินการศึกษาและ
กิจกรรมต่างๆ 
>> ผ่านปฏิทินกิจกรรม

ตรวจสอบชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
>> ผ่านเมนู Advisor

รับการแจ้งเตือนต่างๆ จากสถาบัน 
>> ผ่านเมนู Notifications

เข้าลิงค์ URL ที่ส�าคัญ เช่น 
e-Learning, REG (ระบบบริการการ
ศึกษา), แบบค�าร้องออนไลน์, บริการ
ยืม-คืนหนังสือห้องสมุด เป็นต้น 

1
2

4

6

3

5

7

PIM Application เป็น Application 
ที่จ�าเป็นส�าหรับนักศึกษา เพื่ออ�านวยความสะดวกในด้านต่างๆ
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4. บัตรนักศึกษา
บัตรนักศึกษาสามารถน�าไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกสถาบัน ดังนี้

1. ใช้แสดงตนเมื่อติดต่อกับสถาบันฯ 
หรือหน่วยงานต่างๆ

2. ใช้แตะบัตรเพื่อบันทึกการเข้าเรียนในแต่ละวิชา

3. ใช้แสดงตนในการเข้าสอบ

4. ขอใช้บริการห้องสมุด เช่น ยืม – คืน หนังสือและ  
ทรัพยากรในห้องสมุด PIM

5. ใช้เป็นหลักฐาน (ตัวจริงหรือส�าเนาบัตรนักศึกษา) 
ในการขอรับบริการอื่นๆ หรือเบิกค่าใช้จ่าย
ของสถาบัน

หากบัตรนักศึกษา “หาย” หรือ “หมดอายุ” 

กรุณาติดต่อส�านักส่งเสริมวิชาการ เพื่อท�าบัตรนักศึกษาใหม่

ส�านักส่งเสริมวิชาการ : PIM0 2855 1140 หรือ 0 2855 1436
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5. ปฏิทินการศึกษา PIM และรูปแบบการเรียน
 การจัดการเรียนการสอนของสถาบนั เป็นการเรียนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ (Work-based Education) ทีมุ่ง่เน้นการปฏบิตัเิพ่ือให้
นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะ (Knowledge & Skill) จากในห้องเรียนและสถานประกอบการ ดังนั้นในหนึ่งภาคการศึกษาจะแบ่งการ
จดัการเรยีนการสอนออกเป็น 2 ช่วง ช่วงละ 3 เดอืน โดยมรีายละเอียดของการเรยีนในช้ันเรยีน และการฝึกปฏบิตัใินสถานประกอบการต่างๆ 
แตกต่างกันตามแผนการเรียนของแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คู่มือนักศึกษาและสอบถามจากคณะวิชานั้นๆ 

หมายเหต:ุ 
*   หากพ้นก�าหนด มีค่าปรับตามประกาศสถาบันฯ
** นักศึกษาปี 1 (รุ่น 631) คณะศึกษาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ 
    (เฉพาะหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน) ข้อมูลปฏิทินการศึกษา : https://portal.pim.ac.th/Pages/academiccalendar.aspx

กิจกรรม ภาคการศึกษาพิเศษ 
(ส�าหรับ นศ. รุ่น 630)

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

1.1 1.2 2.1 2.2
ปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง/

พบอาจารย์ที่ปรึกษา/

ลงทะเบียนอัตโนมัติ

ตามประกาศ

สถาบันฯ

ตามประกาศ

สถาบันฯ ** - - -

วันสุดท้าย ของการช�าระเงิน

ค่าเล่าเรยีนค้างช�าระเทอมปัจจบุนั
3 ส.ค. 63 1 ก.พ. 64

พบอาจารย์ที่ปรึกษา/

ลงทะเบียนเรียน Online*
27 ก.ค.-4 ส.ค. 63 25 ม.ค.-2 ก.พ. 64

ช�าระเงินค่าเล่าเรียน* 27 ก.ค.-10 ส.ค. 63 25 ม.ค.-10 ก.พ. 64

ระยะเวลาฝึกปฏิบัติงาน 18 พ.ค.-16 ส.ค. 63 17 ส.ค.-15 พ.ย. 63 16 พ.ย. 63-14 ก.พ. 64 15 ก.พ.-16 พ.ค. 64 17 พ.ค.-15 ส.ค. 64

ระยะเวลาเรียน 25 พ.ค.-2 ส.ค. 63 24 ส.ค.-1 พ.ย. 63 23 พ.ย. 63-31 ม.ค. 64 22 ก.พ.-2 พ.ค. 64 24 พ.ค.-1 ส.ค. 64

ลงทะเบียนล่าช้า Online 

นศ.ทุกชั้นปี และช�าระเงิน*
17-23 ส.ค. 63 15-21 ก.พ. 64

เพิ่ม/ถอนรายวิชา (ไม่ติด W) 

และช�าระเงินกรณีเพิ่มรายวิชา*
25 พ.ค.-7 ม.ิย. 63 24 ส.ค.-6 ก.ย. 63 23 พ.ย.-6 ธ.ค. 63 22 ก.พ.-7 มี.ค.64 24 พ.ค.-6 มิ.ย. 64

ระยะเวลาลาพัก/

รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
24 ส.ค.-24 ก.ย. 63 22 ก.พ.-22 มี.ค. 64

ถอนรายวิชา (ติด W) 8 มิ.ย.-24 ก.ค. 63 7 ก.ย.-22 ต.ค. 63 7 ธ.ค. 63-22 ม.ค. 64 8 มี.ค.-23 เม.ย. 64 7 มิ.ย.-22 ก.ค. 64

สอบปลายภาค

เฉพาะหน่วยการเรียนทางไกล
29 ก.ค.-5 ส.ค. 63 28 ต.ค.1-พ.ย. 63 27-31 ม.ค. 64 28 เม.ย.-2 พ.ค. 64 29 ก.ค.-1 ส.ค. 64

สอบปลายภาค ในที่ตั้ง 5-12 ส.ค. 63 4-11 พ.ย. 63 3-10 ก.พ. 64 6-12 พ.ค. 64 4-11 ส.ค. 64

ประกาศผลการเรียน/

ผลการฝึกปฏิบัติงาน Online
27 ส.ค. 63 26 พ.ย. 63 25 ก.พ. 64 27 พ.ค. 64 26 ส.ค. 64

วันสุดท้าย การแก้ไขเกรด “I” 28 ก.ย. 63 28 ธ.ค. 63 29 มี.ค. 64 28 มิ.ย. 64 27 ก.ย. 64

วันเปิดภาคการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564
17 พ.ค.64 16 ส.ค. 64 15 พ.ย. 64 14 ก.พ. 65 16 พ.ค. 65
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6. การแต่งกาย
 

 การสวมใส่เครื่องแบบนักศึกษาเป็นการแสดงถึงความภูมิใจต่อการเป็นนักศึกษาสถาบัน และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ในการมาเรยีน การสอบ หรอืตดิต่อกบัหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบนั นกัศกึษาควรแต่งกายด้วยชดุนกัศกึษาทกุครัง้ทีเ่ข้ามาสถาบนั และ 
“ต้องแต่งกายด้วยชุดสูท PIM ในวันที่มีการสอบหรือมีงานพิธี”

เครื่องแบบทั่วไป

เครื่องแบบเฉพาะของคณะ/สาขาวิชา
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7. เมื่อมาเรียนที่ PIM 

 นกัศกึษาสามารถดตูารางเรยีนได้ด้วยตนเอง ผ่าน PIM Application โดยเลือกเมน ูREG (ระบบบรกิารการศึกษา) เพือ่เข้าระบบ
บริการการศึกษา (http://reg.pim.ac.th) และมีขั้นตอนดังนี้
   1. Login เข้าสู่ระบบ
   2. คลิกปุ่ม “ตารางเรียน/สอบ” ที่เมนูด้านซ้าย
   3. คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปีการศึกษาและภาคการศึกษาเพื่อดูตารางเรียน
ทั้งนี้ระบบจะส่ง e-mail แจ้งเตือนใน PIM Application โดยอัตโนมัติ (ก่อนถึงเวลาเริ่มเรียน 30 นาที) เพื่อแจ้งเตือนแก่นักศึกษา

ดูตารางเรียน

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

งานตารางเรียน : PIM
0 2855 0975 หรือ0 2855 1145 หรือ 0 2855 1669

ชื่อวิชา กลุ่มที่เรียน 
ห้องและเวลาที่เรียน

EXAMPLE
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 เมื่อนักศึกษาไปถึงห้องเรียน ท่ีหน้าห้องเรียนจะมีตาราง
การใช้งานของห้องน้ันๆ ในแต่ละช่วงเวลา นักศึกษาสามารถ 
ตรวจสอบเพื่อป้องกันการเข้าใช้งานหรือเข้าเรียนผิดห้องในแต่ละ
คาบการเรียนได้ 

ตารางหน้าห้องเรียน

ชื่อวิชา กลุ่มที่เรียน 
ห้องและเวลาที่เรียน

EXAMPLE
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 PIM MOOC คอร์สเรยีนออนไลน์ส�าหรบัผูท้ีม่คีวามสนใจ
รวมไปถึงนักศึกษาของสถาบัน ท่ีใฝ่เรียนรู้ในเนื้อหาศาสตร์ต่างๆ 
ตามความเชี่ยวชาญของสถาบัน ที่สามารถเรียนรู ้ได้จากทุกที่  
ทุกเวลา 

PIM MOOC



62

8. ค้นคว้าข้อมูลที่ห้องสมุด PIM

	 ห้องสมุด	PIM	อยู่ที่อาคาร	4	(CP	ALL	Academy)	ชั้น	12A
	 เปิดท�าการทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
	 วันจันทร์	–	วันศุกร์			เวลา	08.00	–	18.30	น.
	 วันเสาร์	–	วันอาทิตย์	เวลา	09.00	–	18.00	น.

 ห้องสมุด PIM พื้นที่แห่งการเรียนรู้ ที่ให้บริการมีหนังสือและแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย เช่น หนังสือ วารสาร 
วิทยานิพนธ์ e-Book e-Journal e-Theses e-Research e-Project ฐานข้อมูลออนไลน์ และบอร์ดเกมส์เสริมทักษะ เพื่อเอื้อประโยชน์
ในการค้นคว้าข้อมูล หรือหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนตามที่นักศึกษาให้ความสนใจทั้งจากภายในห้องสมุด PIM รวมไปถึงฐานข้อมูล
ห้องสมุดต่างๆ นอกสถาบัน
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 และเพือ่ให้ง่ายต่อการสบืค้นทรพัยากรสารสนเทศและความต้องการยมื
ทรัพยากรสารสนเทศต่อก็สามารถท�าได้ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วมือ ผ่าน
 - PIM Application (เลือกเมนู PIM e-Library) หรือ
 - เข้าเว็บไซต์ http://elibrary.pim.ac.th หรือ
 - PIM eLibrary Application

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทรัพยากรใน
การค้นคว้าหาข้อมูลของสถาบันได้ที่ 

งานห้องสมุด : PIM
0 2855 0381-2 

library@pim.ac.thFacebook: @PIM LIBRARY
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9. ใกล้สอบแล้ว..ต้องท�าอย่างไร

ดูตารางสอบ

การปฏิบัติตนในการเข้าสอบ

แต่งกายด้วย “ชุดนักศึกษาและสวมใส่สูทของสถาบัน” 
เข้าห้องสอบ

โปรดตรวจสอบเลขที่นั่งสอบทุกครั้งก่อนเข้าห้องสอบ

ไม่อนุญาตให้นักศึกษาสวมนาฬิกาทุกชนิดระหว่าง
การสอบ

ไม่อนุญาตให้เข้าสอบสายเกิน 30 นาทีนับจากเวลา
เริ่มสอบ กรณีเกิน 30 นาที ถือว่า “หมดสิทธิ์สอบ” ใน
รายวชิานัน้ๆ และห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลา 45 นาที

แสดง “บัตรประจ�าตัวนักศึกษา” หรือ “บัตรประจ�าตัว
ประชาชน” หรือ “บัตรที่หน่วยงานราชการออกให้” 
หรือ “บตัรแทนเข้าห้องสอบ” ต่อกรรมการคุมสอบทกุครัง้
ก่อนเข้าห้องสอบ

ไม่อนุญาตให้นักศึกษาส่งเสียงดังหน้าห้องสอบ

เก็บกระเป๋าสัมภาระ ของมีค่าไว้ที่ใต้เก้าอี้นั่งสอบ

1

3

4

5

2

6

7

 นักศึกษาสามารถดูตารางสอบปลายภาคของตนเองผ่าน 
PIM Application โดยเลือกเมนู REG (ระบบบริการการศึกษา)  
เพือ่เข้าระบบบรกิารการศกึษา (http://reg.pim.ac.th) และมขีัน้ตอน
ดังนี้
   1. Login เข้าสู่ระบบ
   2. คลิกปุ่ม “ตารางเรียน/สอบ” ที่เมนูด้านซ้าย
   3. คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปีการศึกษาและภาคการศึกษาเพื่อ
ตรวจสอบวัน เวลา สถานที่ และเลขที่นั่งสอบในแต่ละรายวิชา 
ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ
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 กรณทีีเ่กดิเหตสุดุวสิยันกัศกึษาท�าให้ไม่สามารถมาสอบในวนั
และเวลาสอบได้ นักศึกษาสามารถขออนุญาตสอบย้อนหลังได้ โดย 
จะต้องยืน่ค�าร้องขออนญุาตขอสอบย้อนหลงัพร้อมแนบเอกสารประกอบ
การพิจารณาทีส่�านกัส่งเสรมิวชิาการ ภายใน 2 วนั นบัตัง้แต่วนัทีข่าดสอบ

 โดยเหตุสุดวิสัยที่เข้าค่ายในการพิจารณาขอสอบย้อนหลัง 
ประกอบด้วย
 1) เหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ ความเจ็บป่วย  
หรือการประสบอุบัติเหตุที่ต้องเข้ารับการรักษา 
 ทัง้นีต้้องม ีหลกัฐานหรอืเอกสารประกอบจาก “โรงพยาบาล” 
เท่านั้น
 2) เหตุสุดวิสัยที่เกิดจากปัจจัยภายนอกแล้วส่งผลต่อตัว
นักศึกษา ได้แก่ เหตุฉุกเฉินอันเกิดแก่บิดา-มารดา ภัยธรรมชาติ หรือ
โรคระบาด แล้วท�าให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ โดยต้องมีเอกสารหรือ 
หลักฐานประกอบ
 ทัง้นีน้กัศกึษาทีอ้่างว่า จ�าวนั-เวลาสอบผดิ ตืน่สาย หาห้องสอบ
ไม่เจอ ฝนตก รถติด ยานพาหนะมีปัญหา จะไม่ถือเป็นสาเหตุในการ
ขอสอบย้อนหลังได้

การขออนุญาตสอบย้อนหลัง

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ
ของสถาบันได้ที่ 

งานจัดสอบ : PIM0 2855 1138 และ 0 2855 1148
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สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
การตรวจสอบผลการเรียนได้ที่

งานทะเบียนและประมวลผล : PIM0 2855 0375 และ 0 2855 1148http://aa.pim.ac.th/pages/registe

10. เกรดออกแล้ว
 นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนของตนเองที่ผ่านมาและผลการเรียนในภาคการศึกษาปัจจุบัน ภายหลังการประกาศ 
ผลการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาก�าหนดได้ทาง PIM Application โดยเลือกเมนู REG (ระบบบริการการศึกษา) เพื่อเข้าระบบบริการ
การศึกษา (http://reg.pim.ac.th) และมีขั้นตอนดังนี้
   1. ท�าการ Login เข้าสู่ระบบ
   2. คลิกปุ่ม “ผลการศึกษา” ที่เมนูด้านซ้าย ระบบจะแสดงผลการเรียนของนักศึกษาทั้งหมดแยกตามภาคการศึกษา

**หากนักศึกษาไม่ท�าการประเมินอาจารย์ผู้สอน หรือประเมินไม่ครบทุกท่านในรายวิชาใด
จะท�าให้นักศึกษาไม่สามารถตรวจสอบผลการเรียนในรายวิชานั้นๆ ได้**
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11. การยื่นแบบค�าร้องออนไลน์ ลงทะเบียนเรียน ประเมินต่างๆ และอื่นๆ

ระบบบริการการศึกษา (www.reg.pim.ac.th)

 กรณีที่นักศึกษาต้องการตรวจ
สอบหรือด�าเนินการข้อมูลต่างๆ อาทิ การ
ลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบตารางเรียน/
ตารางสอบ รายงานผลการศึกษา ประเมิน
อาจารย์ผู้สอน ประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ตรวจสอบการจบการศึกษา รวมไปถึงการ 
Update ข้อมูลของนักศึกษา เป็นต้น 

นักศึกษาสามารถด�าเนินการผ่าน PIM 
Application โดยเลือกเมนู REG (ระบบ
บรกิารการศกึษา) เพือ่เข้าระบบบรกิารการ
ศกึษา (http://reg.pim.ac.th) และ Log In 
เข้าระบบด้วย Username และ Password 
ที่เป็น Single Sign-On ของนักศึกษา
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แบบค�าร้องออนไลน์

 นักศึกษาสามารถยื่น “แบบค�าร้องออนไลน์” ในระบบ 
Internal Services 

 เพือ่ขอเอกสารทางการศกึษา ขอเพิม่-ถอนวชิาเรยีน ขอ
เพิม่รายวชิา (กรณีลงซ�า้) ขอเปลีย่นกลุม่เรยีน ขอลาพกัการศกึษา/
รักษาสถานภาพนักศึกษา เป็นต้น 

 ทัง้นีน้กัศกึษาสามารถด�าเนนิการผ่าน PIM Application 
โดยเลือกเมนูแบบค�าร้องออนไลน์ เพื่อเข้าด�าเนินการต่างๆ



69

12. เตรียมตัวอย่างไร..เมื่อไปฝึกปฏิบัติ
 การเรยีนการสอนในระบบ Work-based Education นกัศกึษา PIM จะผ่านการเรยีนรูท้ั้งจากในห้องเรยีนและสถานประกอบการ
จริง โดยการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่างๆ ถือเป็นรายวิชาที่ส�าคัญอีกรายวิชาหนึ่งของหลักสูตร และเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึก
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนาทักษะในการท�างานอย่างแท้จริง

ตัวอย่างสถานประกอบการที่นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติ

ข้อควรปฏิบัติในการไปฝึกปฏิบัติงาน

1

5 6 7 8 9

2 3
เข้ารับการ

ฝึกปฏิบัติงาน
ตรงตามวัน เวลา 
ที่บริษัทก�าหนด

ซื่อสัตย์ สุจริต 
มีน�้าใจ เสียสละ
เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น

ไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ
อันเป็นกิจการ

ของบริษัท
โดยไม่ได้รับอนุญาต

แต่งกายสุภาพ 
วางตัวอย่างเหมาะสม

ปฏิบัติหน้าที่

ที่ได้รับมอบหมายด้วย

ความรอบคอบ และปฏิบัติ

ตามกฏแห่งความปลอดภัย

ของบริษัท

ปฏิบัติตาม
กฏระเบียบ
ของบริษัท

อย่างเคร่งครัด

เคารพ เชื่อฟัง
และปฏิบัติตาม
ค�าแนะน�าของ

ครูฝึกปฏิบัติงาน

4
ตรงต่อเวลา

 ขยันหมั่นเพียร 
อดทน และเอาใจใส่

ต่องาน

แสดงความขอบคุณ
ต่อครูผู้ฝึกปฏิบัติงาน
เมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน
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13. มีปัญหา..ปรึกษาใคร
 เพื่อให้นักศึกษาและผู้ปกครองเกิดความอุ่นใจระหว่างท่ี
นักศึกษาเรียนที่สถาบัน สถาบันได้จัดสรรบุคคลหรือหน่วยงาน 
ในการเข้าไปดูแลและช่วยเหลือนักศึกษา ดังต่อไปนี้

อาจารย์ที่ปรึกษา
 อาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผู้ที่ให้ค�าปรึกษา ดูแล และแนะน�า
แผนการเรียนตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาเรียนที่สถาบัน นักศึกษา
สามารถตรวจสอบชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้ที่ PIM Application 
(เมนูข้อมูลนักศึกษา) 

 นักศึกษาสามารถสืบค้นวันและเวลาท่ีอาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงอาจารย์ผู ้สอนสะดวกให้เข้าพบเพื่อขอค�าปรึกษาต่างๆ  
ได้จาก PIM Application โดยเลือกเมนู REG (ระบบบริการการศึกษา) เพื่อ Login เข้าระบบ บริการการศึกษา (http://reg.pim.ac.th) 
และสืบค้นวันเวลาที่อาจารย์แต่ละท่านสะดวกให้เข้าพบจากเมนู “ค้นหาตารางสอน” โดยนักศึกษาจะต้องติดต่อที่แผนกต้อนรับ 
หน้าห้องพักอาจารย์เพื่อเข้าพบตามวันและเวลาที่อาจารย์แจ้งไว้ในระบบบริการการศึกษา

EXAMPLE
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 ท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษาระหว่างที่นักศึกษา
ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยนักศึกษาสามารถติดต่อ
ศนูย์ทีป่รกึษาและพฒันาอาชพีนกัศกึษา (Counseling and Career 
Development for Student Center: CCDS) ในคณะของตนเอง
ได้ ดังนี้

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี (PIM)

ครูพี่เลี้ยง

คณะบริหารธุรกิจ

คณะการจดัการธุรกจิอาหาร

  นักศึกษาที่เรียนที่ PIM

  0 2855 1375, 0 2855 0885, 0 2855 0435, 0 2855 1331 

  080 782 2393, 083 097 5502

  นักศึกษาที่เรียนที่ PIM EEC
  0 2855 1331, 097 137 1100

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

คณะศิลปศาสตร ์  0 2855 0347, 0 2855 0941, 083 097 5008

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

คณะนิเทศศาสตร ์  0 2855 1137,  085 185 9711

คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร  0 2855 1050, 0 2855 0977, 083 097 5504

คณะศึกษาศาสตร์  0 2855 1051, 0 2855 1521, 091 774 3779

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  0 2855 1169, 093 056 9565, 064 298 4222

  0 2855 1061, 0 2855 0460, 0 2855 1362,  0 2855 0461
  083 079 5501, 085 485 8795 

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

วิทยาลัยนานาชาติ  0 2855 1127, 099 169 2116, 081 250 6301
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 Smile Center เป็นอีกหน่ึงช่องทางที่นักศึกษาสามารถให้
ข้อมูล ข้อคิดเหน็ ร้องเรียนและขอรับค�าปรกึษาทีเ่ก่ียวข้องกบัการเรยีน
และการฝึกงาน ตลอดระยะเวลาที่เรียนท่ี PIM โดยสามารถติดต่อ 
Smile Center ที่เบอร์ 0 2826 7776 ได้ตลอดเวลา 

 นอกจาก Smile Center จะท�าหน้าที่รับฟังเรื่องราวต่างๆ 
จากนักศึกษาแล้ว Smile Center ยังติดตามการแก้ไขปัญหาให้แก่
นักศึกษาให้ลุล่วง พร้อมท้ังวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาที่ได้รับเพื่อหาทาง
ป้องกันและแก้ปัญหาในระยะยาวต่อไป ดังนั้นทุกข้อมูลที่นักศึกษา 
ให้มาจงึเป็นสิง่ส�าคญัที ่Smile Center เหน็คณุค่าและพยายามเข้าไปดแูล

 Friends Care PIM เป็นหน่วยงาน
ภายใต้การดูแลของส�านกักจิการนกัศึกษาที่
ให้บริการการปรึกษาและดูแลจิตใจของ
นักศึกษา โดยมีนักจิตวิทยาคอยรับฟังทุก
เร่ืองราวต่างๆ ที่นักศึกษากังวลใจ ช่วยให้
นักศึกษาเข้าใจตนเองและรับรู้สถานการณ์
ที่ก�าลังเผชิญได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
คลายความกังวลใจ น�าไปสู่การตัดสินใจ 
ต่อปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Smile Center

Friends Care PIM
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14. เข้าภาคเรียนใหม่ต้องท�าอย่างไร

ลงทะเบียนเรียน

อย่าลืม!!  ศึกษาปฏิทินการศึกษา 

และเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง

 ในภาคการศึกษาแรกสถาบันจะลงทะเบียน
เรยีนให้แก่นกัศกึษาใหม่โดยอตัโนมติั  ดงันัน้เมือ่เข้าสูภ่าค
การศึกษาถัดไป นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนด้วย
ตนเอง ทั้งนี้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน 
PIM Application โดยเลือกเมนู REG (ระบบบริการ 
การศึกษา) เพื่อเข้าระบบบริการการศึกษา (http://reg.
pim.ac.th) ตามก�าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา 

หมายเหตุ : 
- นกัศกึษาต้องตรวจสอบผลการลงทะเบยีนว่า “รายวชิาและกลุ่ม

ถูกต้องหรือไม่” ก่อนยืนยันการลงทะเบียน
- นักศึกษาควรศึกษาปฏิทินการศึกษาทุกครั้ง เพื่อ ลงทะเบียน 

เพิ่ม-ถอน รายวิชา ให้ตรงตามก�าหนดเวลา และต้องลงทะเบียน
เรียนทุกภาคการศึกษา หากไม่ลงทะเบียนต้องลาพักการศึกษา / 
รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

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

- Download คู่มือการลงทะเบียน : http://reg.pim.ac.th/
registrar/download/pdf/manual/คูม่อืการลงทะเบยีนออนไลน์.
pdf

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียน : 
ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล ส�านักส่งเสริมวิชาการ  

 งานทะเบียนและประมวลผล : PIM
0 2855 0973
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ช�าระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ
นักศึกษาสามารถช�าระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้หลายช่องทาง ดังนี้

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

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการช�าระค่าเล่าเรียนและค่า
ธรรมเนียมต่างๆ : งานการเงิน ส�านักบัญชีและการเงิน 

งานการเงิน : PIM

0 2855 0932-33,

0 2855 0248-49
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1

2

3

4

15. เรียนดี ประพฤติดี..มีทุน

 กองทุน PIM SMART เป็นอีกช่องทางที่สถาบันเข้าไปสนับสนุนค่าครองชีพแก่
นักศึกษาระหว่างศึกษาที่สถาบัน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด 
(มหาชน) กลุ่มพันธมิตรคู่ค้าทางธุรกิจและบุคคลทั่วไป เพื่อสนับสนุนค่าครองชีพแก่นักศึกษา
ทั้งในรูปแบบของตัวเงิน รวมไปถึงการจัดหางานที่เหมาะสมเพื่อมีรายได้เพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา : 
ติดต่องานทุนการศึกษา ส�านักกิจการนักศึกษา 

 งานทุนการศึกษา : PIM0 2855 0216-17 หรือ 0 2855 0907งานทุนการศึกษา : PIM EEC 2855 0216-17 หรือ 0 2855 0907

กองทุน PIM SMART

สอบถามและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน PIM SMART  
โทร. 02 855 0440 - 41 โทรสาร 02 855 0469

 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ส่งเสริม สนับสนุน และ
ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาของสถาบันท่ีมีความประพฤติ
ดแีละรักษาระดบัผลการเรยีนตลอดระยะเวลาทีศ่กึษาทีส่ถาบนั เพ่ือ
รักษาโอกาสในการได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องตามประกาศ
เงื่อนไขการให้ทุนการศึกษาของสถาบัน โดยทุนการศึกษาประจ�าปี
การศึกษา 2563 มีดังนี้

 ทุนการศึกษา PIM

 ทุนฝึกอบรมเพื่อเตรียมเข้าท�างาน (ฝต.)

 ทุนการศึกษาจากบุคคลภายนอก/
 สถานประกอบการภายนอก

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
      เป็นทุนการศึกษาที่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล  
 โดยในระหว่างกระบวนการท�าสัญญาและการอนุมัติให้ 
 กู ้ยืมกองทุน กยศ. นักศึกษาจะต้องส�ารองค่าใช้จ่าย 
 ในการช�าระค่าเล่าเรียนไปก่อน (ช่วงการลงทะเบียน 
 เรียนในภาคการศึกษาพิเศษ และภาคการศึกษาที่ 1  
 ของปีการศึกษา 2563) 
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16. วนิยันักศกึษา
 สถาบัน ก�าหนดระเบียบเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการก�ากับดูแลนักศึกษาให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ใน
กรณทีีนั่กศกึษาไม่ปฏบิตัติามกฏระเบยีบของสถาบนั เช่น การแต่งกาย การแสดงพฤติกรรมทีไ่ม่เหมาะสม และอืน่ๆ โดยการโทษทางวนิยั
จะมีหลายมิติด้วยกัน คือ

1) ตักเตือนด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร
2) ตัดคะแนนความประพฤติ
3) ให้บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสถาบันหรือสังคมตามที่สถาบันก�าหนด
4) ชะลอการประกาศผลการสอบหรือการออกหนังสือรับรองใดๆ หรือเอกสารแสดงผลการศึกษาของสถาบัน
5) ตัดสิทธิการเข้าสอบหรือชะลอการเสนอชื่อ หรือขออนุมัติหรือรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
6) ให้พักการศึกษา
7) ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา : 
งานวินัยนักศึกษา ส�านักกิจการนักศึกษา 

 งานวินัยนักศึกษา : PIM
0 2855 0221, 
0 2855 0472

 นักศึกษาสามารถขอคืนคะแนนความประพฤติ หากเข้าร่วม
กจิกรรมเพือ่พฒันาตนเองหรอืบ�าเพญ็ประโยชน์แก่สงัคม เช่น การเข้า
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา CSR ต่างๆ ของสถาบัน หรือมีผลการเรียนใน
ระดบัด ีโดยนกัศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะคะแนนความประพฤติ
ผ่าน PIM Application โดยเลือกเมนู REG (ระบบบริการการศึกษา) 
เพื่อ Login เข้าระบบบริการการศึกษา (http://reg.pim.ac.th) และ
เลือกเมนู “ความประพฤติ”
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17. ท�าอย่างไรให้ได้เกียรตินิยม

จ�านวนหน่วยกิจที่เทียบโอน ต้องไม่เกิน 
ร้อยละ 25 ของจ�านวนหน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร

เกียรตินิยมอันดับ 1

1

1

5

5

2

2

6

6

3

3

7

7

4

4

เกียรตินิยมอันดับ 2

คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะมีสิทธิได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 มีดังนี้

คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะมีสิทธิได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 มีดังนี้

เป็นนกัศกึษาในหลกัสตูรปรญิญาตร ีรวมทัง้
หลักสูตรปริญญาตรีที่สอง

สอบได้หน่วยกติครบตามจ�านวนทีก่�าหนดไว้
ในหลักสูตรและส�าเร็จการศึกษาตามระยะ
เวลาที่หลักสูตรก�าหนด โดยนับเป็นจ�านวน
ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ ไม่นับภาคการ
ศึกษาที่สถาบันอนุมัติให้ลาพักการศึกษา

ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยให้พักการศึกษา

ไม่เคยสอบได้สัญลักษณ์ F, U, D, หรือ D+ 
และไม่เคยลงทะเบยีนเรียนซ�า้ในรายวชิาใด

นักศึกษาที่มีการเทียบโอนรายวิชาจาก
สถาบันอื่นและที่มีการเทียบโอนรายวิชา
จากสถาบันมีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม

สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

เป็นนกัศกึษาในหลกัสตูรปรญิญาตร ีรวมทัง้
หลักสูตรปริญญาตรีที่สอง

ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยให้พักการศึกษา

สอบได้หน่วยกิตครบตามจ�านวนที่ก�าหนด
ไว้ในหลักสูตรและส�าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก�าหนด โดยนับเป็น
จ�านวนภาคการศึกษาปกติ ท้ังนี้ ไม่นับ 
ภาคการศึกษาที่สถาบันอนุมัติให้ลาพัก 
การศึกษา

ไม่เคยสอบได้สัญลักษณ์ F หรือ U และไม่
เคยลงทะเบียนเรียนซ�้ารายวิชาใด

นักศึกษาท่ีมีการเทียบโอนรายวิชาจาก
สถาบันอื่นและที่มีการเทียบโอนรายวิชา
จากสถาบันมีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม

สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป

จ�านวนหน่วยกิจที่เทียบโอน ต้องไม่เกิน 
ร้อยละ 25 ของจ�านวนหน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร
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18. ท�าอย่างไร..ไม่ให้ถกู Retire

 ทั้ง นี ้นักศึกษา ท่ีพ้น
สภาพจากการ “ขาดการลง
ทะเบียนและไม่ได้ลาพักการ
ศกึษา” และ/หรอื “สถาบนัสั่งให้
พน้สภาพนกัศกึษาดว้ยเหตกุระ
ท�าผิดทางวินัยอย่างรา้ยแรง” 
อาจขอคืนสภาพนักศึกษาได ้
ทั้ง นี ้ให้เ ป็นไปตามประกาศ
สถาบนั

 ความเสี่ยงในการพ้นสภาพนักศึกษาหรือ Retire นั้น เกิดจากหลายกรณี 
ด้วยกัน ดังนั้นนักศึกษาควรหลีกเล่ียงพฤติกรรมในการพาตนเองไปสู่จุดเส่ียงเหล่านั้น 
ประกอบด้วย

การสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ต�่า
กว่า 1.50 ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาค
การศึกษาที่ 1

สอบได ้คะแนนเฉลี่ ยสะสม (GPAX)  
ต�่ากว่า 1.75 สองภาคการศึกษาปกติ
ติดต่อกัน

มีระยะเวลาการศึกษาครบสองเท่าของ
ระยะเวลาตามที่หลักสูตรก�าหนดแล้ว
ยังไม่ส�าเร็จการศึกษา

ขาดการลงทะเบียนและไม่ได้ลา
พักการศึกษา

ใช้หลักฐานปลอมในการสมัคร
เข้าเป็นนักศึกษา

ต้องรับโทษจ�าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุด
ให้จ�าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท�า
โดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

สถาบันสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษา
ด้วยเหตุกระท�าผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

ขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ
ในหลักสูตร

1

2

4

6

8

3

5

7
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Friends Care PIM
ให้บริการการปรึกษา

และดูแลจิตใจของนักศึกษา
โดยนักจิตวิทยา

เปิดบริการที่ส�านักกิจการ
นักศึกษาในวันจันทร์-ศุกร์ 
เวลา 08.00  - 17.00 น. 

19. สวัสดิการส�าหรับนักศึกษา
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20. ชมรมและกจิกรรมต่างๆ
 นอกจากการเรียนและการฝึกปฏิบัติงานแล้ว สถาบันยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมและจัดท�ากิจกรรมตามความสนใจ  
ขณะทีศ่กึษาอยูท่ี ่PIM ผ่านชมรมกจิกรรมนกัศกึษา หรอืโครงการกจิกรรมต่างๆ เช่น ปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม่ พิธไีหว้คร ูPIM Game และ
รบัน้องใหม่สมัพนัธ์ รวมถงึกจิกรรมของชมรม โดยนกัศกึษาสามารถบนัทกึประวตักิารท�ากจิกรรมผ่านเครือ่งมือทีเ่รยีกว่า PIM CSR BANK 
เพื่อรวบรวมและสามารถน�าไปใช้ในการประกอบการยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ เช่น การพิจารณาทุนการศึกษาและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
หรือการสมัครงาน เป็นต้น 

 นักศึกษาสามารถขอยืม-คืนอุปกรณ์กีฬาและนันทนาการต่างๆ ได้ที่ส�านักกิจการนักศึกษา อาคาร CP ALL Academy ชั้น 7 
ห้อง 4-0707 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์
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ห้องละหมาด
สถานที่ตั้ง : 

   • บริเวณชั้น 3 อาคาร 1 หรืออาคารอ�านวยการ
   • บริเวณชั้น 3 อาคาร 2 หรืออาคารหอประชุม

ห้องพยาบาล
สถานที่ตั้ง : 

อาคาร 3 หรืออาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30 – 17.30 น.
หยุดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

สนามกีฬา & ลานกิจกรรม
สถานที่ตั้ง :

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

ห้องสมุด
สถานที่ตั้ง : 

อาคาร 4 หรืออาคาร CP ALL Academy ชั้น 12A
เปิดให้บริการทุกวัน

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 18.30 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 – 18.00 น.

หยุดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

21. ชลิล์ ฟิน ช๊อป ก๊อปป้ี รแีลค
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PIM SMART SHOP & PIM SOURVENIR
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.

ร้านถ่ายเอกสาร
ให้บริการการถ่ายเอกสาร พิมพ์งาน-เข้าเล่ม 

และจ�าหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ

สถานที่ตั้ง : 

อาคาร 4 หรือ CP ALL Academy ชั้น G
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00 – 17.00 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 07.00 – 16.00 น.

7-ELEVEn
สถานที่ตั้ง : 

• ด้านหน้าทางเข้า PIM (ติดถนนแจ้งวัฒนะ) 
เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

• อาคาร 4 หรือ CP ALL Academy ชั้น L
เปิดให้บริการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 07.00 – 18.00 น. หยุดให้

บริการในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
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ศูนย์อาหารที่มีความหลากหลาย 
ในราคาที่คุณจับต้องได้
สถานที่ตั้ง : 

อาคาร 4 หรือ CP ALL Academy ชั้น 3
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 07.00 – 17.00 น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 นักศึกษาช�าระค่าอาหารและ
เครื่องดื่มต่างๆ ใน Food World 
ผ่าน Application true money โดย
สามารถดาวน์โหลดได้ที่  
                           
                         

                       หรือ
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หอพัก
 
สถาบันให้บริการข้อมูลหอพักเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเช่าพักของนักศึกษา โดย
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหอพักได้ที่ 
 ย่านแจ้งวฒันะ: https://www.pim.ac.th/pages/dormitory-chaegwattana
 ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ: https://www.pim.ac.th/pages/apartment1
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ผลิตโดย สำนักสงเสริมวิชาการ


