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ส่วนที่ 4 รอบรู้ “พี ไอ เอ็ม (PIM)”
ที่ตั้งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการต่างๆ

เทคโนโลยีและระบบต่างๆ ที่สนับสนุนนักศึกษา

(Single Sign-On เพื่อเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์

และบริการต่างๆ, PIM Application, 

e-mail ส�าหรับนักศึกษา และการใช้ Wi-Fi)

บัตรนักศึกษา

การแต่งกาย

เมื่อมาเรียนที่ PIM

(ดูตารางเรียน, ตารางหน้าห้องเรียน, การยืนยัน

การเข้าเรียน และการเรียนผ่านระบบ

PIM e-Learning)

เตรียมตัวอย่างไร..เมื่อไปฝึกปฏิบัติ

มีปัญหา..ปรึกษาใครดี

เรียนดี ประพฤติดี..ทุน

สวัสดิการส�าหรับนักศึกษา

ชิลล์ ฟิน ช๊อป ก๊อปปี้ รีแลค

หอพัก

ปฏิทินการศึกษา PIM และรูปแบบการเรียน

ค้นคว้าข้อมูลที่ห้องสมุด PIM

ใกล้สอบแล้ว..ต้องท�าอย่างไร

เกรดออกแล้ว

การยื่นแบบค�าร้องออนไลน์

(ลงทะเบียนเรียน ประเมินต่างๆ และอื่นๆ)

เข้าภาคเรียนใหม่ต้องท�าอย่างไร

- ลงทะเบียนเรียน

- การช�าระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ

วินัยนักศึกษา

ท�าอย่างไรให้ได้เกียรตินิยม

ท�าอย่างไร..ไม่ให้ถูก Retire

ชมรมและกิจกรรมต่างๆ

ส่วนที่ 1 สถาบันเรา “พี ไอ เอ็ม (PIM)”
ตราสัญลักษณ์

สีประจ�าสถาบัน

ดอกไม้ประจ�าสถาบัน

ปรัชญา

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เอกลักษณ์ของสถาบัน

อัตลักษณ์นักศึกษาสถาบัน

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

เพลงสถาบัน

คณะวิชาต่างๆ ใน PIM

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

ส่วนที่ 2 รู้จัก “ส�านักการศึกษาทั่วไป”
ปรัชญาส�านักการศึกษาทั่วไป

สัญลักษณ์และสีประจ�าส�านัก

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

บทบาทหน้าที่

ศูนย์พัฒนาทักษะและภาษา

ส่วนที่ 3 รู้จักคณะเรา
“บริหารธุรกิจ”
ปรัชญา สัญลักษณ์ และสีประจ�าคณะ

หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอน

ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจคณะ

การเข้าถึงข้อมูลคณะ/หลักสูตร

• ข้อมูลหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

(ต่อเนื่อง)

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

(หลักสูตรระบบการศึกษาทางไกล)
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สถาบันเรา
พี ไอ เอ็ม

PIM
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ PIM

(พ ีไอ เอม็) เดมิช่ือ สถาบนัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ 

เป็นสถาบนัอดุมศกึษาทีเ่ปิดด�าเนนิการเรยีนการ

สอนระดับอุดมศึกษา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 

พ.ศ.2550 และได้รับการรับรองวิทยะฐานะเพื่อ

ท�าการสอนเพื่อให้ปรญิญาในชั้นปรญิญาตรีและ

ปริญญาโท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2550 

และในระดับปริญญาเอก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

พ.ศ.2555

การจดัการเรยีนการสอนของสถาบัน มุง่เน้นการ

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Work-based 

Education) เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู ้ 

( K now ledge )  จ าก ในห ้ อ ง เ รี ย นและ

สถานประกอบการจริง ดังนั้น นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีทุกคนจึงต้องฝึกเตรียมเข้าท�างาน

ควบคู่กับการเรียนในทุกภาคการศึกษา และเมื่อ

นักศึกษาส�าเร็จการศึกษาแล้วจะมีความพร้อม

ในการท�างานจริง (Ready to work) จากการ

ส่ังสมประสบการณ์และทักษะในการท�างาน 

(Professional Skill) และการด�าเนินชีวิตของ

ตนเองและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น (Life Skill and 

Social Skill) รวมไปถงึการพฒันาความสามารถ

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)
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สีประจ�าสถาบัน
• สีเขียว •
หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความงอกงาม ความสมบูรณ์

• สีเหลืองทอง •
หมายถึง ความเป็นเลิศทางวิชาการ และถึงพร้อมด้วยคุณธรรม

• สีประจ�ำสถำบัน •
หมายถึง ความเป็นเลิศทางวิชาการและความถึงพร้อมด้วยคุณธรรมเป็น

หนทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

ดอกไม้ประจ�าสถาบัน
ดอกบัวมังคลอุบล (มัง-คะ-ละ-อุ-บล)

ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของ

1) ความเพียรพยายาม

2) ความอดทน

3) ความส�าเร็จอันงดงาม

ตราสัญลักษณ์
ช่อมะกอก โล่ ริบบิ้น หมายถึง ความมีชัยชนะเหนือสิ่งอื่นใด

มงกุฎ หมายถึง การศึกษาแสดงถึงความส�าเร็จอย่างสูงสุดและยิ่งใหญ่

สีเขียว/สีเหลืองทอง หมายถึง ความเป็นเลิศทางวิชาการ

และความถึงพร้อมด้วยคุณธรรมเป็นหนทางแห่ง

ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

ชื่อสถำบัน มีชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ และตัวย่ออยู่ในโล่

ส่วนชื่อสถาบันภาษาไทยอยู่ในริบบิ้น
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• พันธกิจ •

• วิสัยทัศน์ •

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

• ปรัชญา •

“การศึกษาคือบ่อเกิดแห่งภูมิปัญญา”
(Education is the Matrix of Intellect)

1) สร้างคนที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ สังคม และประชาคมโลก

โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Work-based Education) 

2) ผสมผสานองค์ความรู้เชิงวิชาการและองค์กรธุรกิจเพื่อการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ และท�านุบ�ารุงศิลปะวัฒนธรรม (Combination of Academic and Professional Expertise) 

3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมนวัตกรรม

(Collaborative Networking)

4) พัฒนาองค์กรที่พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี

(Transformative Organization & Good Governance) 
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การเป็น Corporate University
บนพื้นฐานของการจัดการศึกษาแบบ Work-based Education ประกอบด้วย

เอกลักษณ์ของสถาบัน

การสอนโดยมืออาชีพ (Work-based Teaching) เป็นการเรียน

ภาคทฤษฎีควบคู่กับการเรียนรู้จากกรณีศึกษา จากผู้ปฏิบัติงาน

จริงในองค์กร เพ่ือเตรียมความพร้อมท่ีจะฝึกปฏิบัติจริง 

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Work-based Learning) เป็นการเรียน

รู้โดยการลงมือปฏิบัติงานจริงท่ีมีการจัดวางโปรแกรมครูฝึก และมี

ระบบการติดตามประเมินอย่างเป็นระบบตามวิชาชีพของหลักสูตร 

เพ่ือทำาให้มีการบูรณาการระหว่างทฤษฎีกับภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง 

การวิจัยสู่นวัตกรรม (Work-based Researching) เป็นการศึกษา

วิจัยของคณาจารย์จากปัญหาวิจัยจริงในองค์กรที่นำาผลการวิจัย

ไปใช้ปฏิบัติได้โดยตรง และนำาองค์ความรู้ใหม่ๆ กลับมาสู่การเรียน

การสอนในห้องเรียน

มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างเครือข่าย (Networking University)

เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษาภาครัฐ

และเอกชน ท้ังในและต่างประเทศเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวน 

การเรียนการสอน การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน และการวิจัยสู่

นวัตกรรม
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อัตลักษณ์นักศึกษาสถาบัน

• มคีวามใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
สามารถแสวงหาความ
รู้ได้ด้วยตวัเอง และมี
ความรอบรู้ในศาสตร์
สาขาวชิา

• มีความสามารถในการ
ตดิตามความก้าวหน้า
และน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ มาใช้ 
เพ่ือก่อให้เกดิประโยชน์ 
สงูสดุในการท�างาน

• มคีวามสามารถใน
การใช้เหตผุล สามารถ
สรปุความรวมทัง้คดิ 
วเิคราะห์และสังเคราะห์ 
ได้อย่างเป็นระบบ

• กล้าคดิอย่างมุ่งมัน่ 
และสามารถผลกัดนั
ความคดิและแรง
บนัดาลใจของตนให้
ก่อเกิดเป็นผลงานและ
นวตักรรมต่างๆ ได้

• สามารถวางแผนและ
ปฏบิตังิานเพือ่น�าไปสู่
เป้าหมายได้

• สามารถบรูณาการ
ศาสตร์สาขาวชิาต่างๆ 
เพือ่ประโยชน์ในการ
ท�างานและการด�าเนนิ
ชวีติได้

• มทัีกษะในการสือ่สาร 
ระหว่างบคุคล เพือ่ให้
เกดิความเข้าใจตรงกนั

• มคีวามภาคภมูใิจ 
ร่วมสืบสานวฒันธรรม
ไทย พร้อมทีจ่ะเรยีนรู้
วฒันธรรมนานาชาติ

• มภีาวะผู้น�า สร้าง
ความน่าเชือ่ถอืและ
ความไว้ใจ และมี
มนษุยสัมพนัธ์สามารถ
ท�างานเป็นหมูค่ณะได้
อย่างมคีวามสุข

• มวีนิยั มคุีณธรรม 
จรยิธรรม

• มจีติสาธารณะ ยนื
หยดัปกป้องในความ
ถกูต้อง และชืน่ชมต่อ
ความดงีามของผู้อืน่

• บรหิารชวีติส่วนตวั
และชวีติการท�างาน 
เพือ่การด�ารงชวีติอย่าง
มคุีณภาพ

5 IDENTITIES

เรียนเป็น คิดเป็น ท�างานเป็น เน้นวัฒนธรรม รักความถูกต้อง

“บัณฑติพร้อมท�ำงำน (Ready to Work)” สถาบันมุง่พฒันา

นักศึกษาให้เกิดพัฒนาการทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้

เนื้อหาสาระ การฝึกปฏิบัติจริง การฝึกฝนทักษะทางสังคม 

ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง และ

ส่งผลให้บณัฑติมคีวามพร้อมในการท�างานได้ทนัทเีมือ่จบการ

ศึกษา

ซึง่จากอตัลกัษณ์ดงักล่าวมีการก�าหนดคณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึ

ประสงค์ของสถาบัน คือ เรียนเป็น (Ability to Learn) 

คิดเป็น (Ability to Think) ท�างานเป็น (Ability to Work) 

เน้นวฒันธรรม (Ability to Understand Cultures) รักความ

ถูกต้อง (Ability to Live with Integrity)

 บัณฑิตพร้อมท�างาน (Ready to Work)

“เรียนเป็น คิดเป็น ท�างานเป็น
เน้นวัฒนธรรม รักความถูกต้อง”

ซึ่งประกอบด้วย
5 Identities
7 Capacities

11 Qualification

คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์
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7 CAPACITIES

Where
สามารถบริหาร
สถานการณ์ได้

Who
สามารถกระจายงาน
และมอบหมายงานได้

For Whom
สามารถกำาหนด

กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ
หรือลูกค้าได้

How
สามารถเลือกปฏิบัติ

ได้อย่างถูกวิธี

Why
สามารถคิด-วิเคราะห์

โจทย์ หรือ ปัญหา

What
สามารถตั้งโจทย์

รู้ว่าอะไรเป็นปัญหา
หรือ โอกาส

When
สามารถบริหาร
จัดการเวลาได้
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QUALIFICATIONS
OF PIM STUDENT

ที่ PIM เราสร้างคนให้พร้อมสำาหรับทำางานจริง ให้นักศึกษา

ได้เรียนรู้ในห้องเรียนสลับกับการฝึกงานจริง ตลอดทั้ง 4 ปี 

ทำาให้นักศึกษา PIM มีคุณสมบัติสำาคัญ ที่พร้อมสำาหรับการ

ทำางาน ดังนี้

Global Vision

มีวิสัยทัศน์สากล มองเห็นการเปล่ียนแปลง 

และสามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสโลก

Morality

มีคุณธรรมจริยธรรม รักษาจรรยาบรรณ

วิชาชีพ และจัดการปัญหาด้านคุณธรรม

จริยธรรม

Innovative

มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนา

งานนวัตกรรมที่สามารถนำาไปใช้เพื่อ

พัฒนาการทำางานให้ดีขึ้น

Skillful

มีทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญใน

วิชาชีพของตัวเอง

Work Ethics

ยึดถือหลักการ “การทำางานคือความดี

งามของชีวิต” เพื่อการทำางานที่มีความ

สุขและเกิดผลิตผลตามต้องการ

Human Relationship

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยืดหยุ่น รู้จักปรับตัว

ให้เข้ากับผู้อื่น

Socialization Development

รู้จักหล่อหลอมชีวิต กล่อมเกลาตัวเองให้

เข้ากับสังคม อยู่ร่วมข้ามวัฒนธรรมได้

Communication

มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสมกับ

บุคคลและสถานการณ์ 

Leadership Development

มีความเป็นผู้นำา เป็นแบบอย่างและ

สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้

Language, Technology and

Financial Proficiency

มีทักษะด้านภาษา เทคโนโลยีและข้อมูล

สารสนเทศ สามารถบริหารด้านการเงิน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Maturity

มีวิจารณญาณ คิดอย่างเป็นระบบ และ

สามารถชี้นำาตนเองในทางที่ดีได้
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เพลงสถาบัน

เกิดมำเป็นคน ต้องพร้อมจะอดทนทุกเรื่องรำว

ไม่ว่ำจะดีจะร้ำยซักเท่ำไหร่ ต้องมองว่ำเป็นบทเรียน

สิ่งที่เรียนคือควำมจ�ำ สิ่งที่ท�ำคือควำมจริง

สิ่งที่ท�ำได้ยำกเย็นนั้นจะยิ่งใหญ่

สิ่งที่ท�ำโดยตัวเอง ยิ่งท�ำจะยิ่งเข้ำใจ

แม้นำนเพียงใดก็ไม่ลืม

**ต้องคิดเป็น ท�ำเป็น เรียนเป็น

เน้นควำมเป็นธรรมในใจ

สิ่งที่ถูกรักษำไว้ ที่ผิดเรำต้องทิ้งไป

แล้วเรำจะก้ำวไป..ด้วยกัน

***สถำบันปัญญำภิวัฒน์ สถำบันแห่งปัญญำ

เรำจะคอยเป็นผู้สอน เรำจะคอยเป็นเบ้ำหลอม

จะหล่อและก็หลอมให้ทุกคน

ให้พร้อมกลำยเป็นคนดี (ให้ทุกคนเป็นคนดี)

เกิดมำเป็นคน ต้องมุ่งมั่นฝึกฝนประสบกำรณ์

ค่ำควำมเป็นคนอยู่ที่ใจวัดกันที่ผลงำน อันมีค่ำควรจดจ�ำ

(ซ�้ำ *, **, ***)

เรำก็เหมือนอิฐคนละก้อนวำงซ้อนเรียงกันจึงแน่นหนำ

ก่อด้วยควำมรักในปัญญำ

ฉำบด้วยศรัทธำ..ในสถำบัน..ของเรำ

(ซ�้ำ*, **, ***)

เพลงประจ�าสถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์

เพลงมังคลอุบล

* มังคลอุบล ดั่งพวกเรำทุกคน

หนักเบำพร้อมผจญ งดงำมปนเข้มแข็ง

ใต้เงำหูกระจง แผ่กิ่งใบมั่นคง

หยัดยืนทรนง...ซื่อตรงและแข็งแกร่ง

P (Practicality)

I (Innovation)

M (Morality)

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

(ซ�้ำ*)

**ในโลกแห่งควำมจริง ต้องเรียนรู้กันจริงๆ

ต้องออกไปหำควำมจริง วิ่งชนเรื่องรำวแท้จริง

ต้องเหนื่อยต้องท้อจริงๆ ต้องเจอผู้คนจริงๆ

เรียนจำกคนรู้ควำมจริง แล้วเรำจะเป็นคนจริง

คนเก่งนั้นยังไม่พอ เก่งจริงต้องจัดกำรได้

แค่กล้ำก็ยังไม่พอ กล้ำจริงต้องมีวินัย

คนฉลำดนั้นยังไม่พอ คนฉลำดต้องไม่โกงใคร

แข็งแรงก็ยังไม่พอ เพรำะว่ำต้องมีน�้ำใจ

***ธงสีเขียวขจี ฉำบสีเหลืองเรืองรอง

บนแผ่นดินสีทอง นี่คือบ้ำนของเรำ
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คณะบริหำรธุรกิจ
• เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

1)  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
2)  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
(ต่อเนื่อง)
3)  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
(หลักสูตรระบบการศึกษาทางไกล)

คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี
• เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

1)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2)  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3)  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
4)  สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ

สถานที่ติดต่อ : ชั้น 10 อาคาร CP ALL Academy

0 2855 1005, 0 2855 0930สถานที่ติดต่อ : ชั้น 11 อาคาร CP ALL Academy

สถานที่ติดต่อ : ชั้น 11 อาคาร CP ALL Academy

0 2855 1524, 0 2855 0322, 
0 2855 1089, 0 2855 0904,
0 2855 1406

0 2855 0344, 0 2855 0495,
0 2855 0408, 0 2855 0960

0 2855 0321, 0 2855 0288,
0 2855 0311

สถานที่ติดต่อ : ชั้น 10 อาคาร CP ALL Academy

0 2855 0966สถานที่ติดต่อ : ชั้น 9 อาคาร CP ALL Academy

0 2855 0987สถานที่ติดต่อ : ชั้น 9 อาคาร CP ALL Academy

คณะวิชาต่างๆ ใน PIM

• เปิดสอนในระดับปริญญาโท
1)  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

• เปิดสอนในระดับปริญญาโท
1)  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
(หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิทยำกำรจัดกำร
• เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

1)  สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์
และทรัพยากรอาคาร 
2)  สาขาวิชาการบริหารคนและองค์การ
3)  สาขาวิชาการจัดการการบริการและ
การท่องเที่ยว
4)  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

• เปิดสอนในระดับปริญญาโท
1)  สาขาวิชาการบริหารคน
และกลยุทธ์องค์การ

คณะนวัตกรรมกำรจัดกำรเกษตร
• เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

1)  สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร

คณะนิเทศศำสตร์
• เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

1)  สาขาวิชาเอกการสื่อสารองค์กรและแบรนด์
2)  สาขาวิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้น

คณะศิลปศำสตร์
• เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

1)  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
2)  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
3)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
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คณะศึกษำศำสตร์
• เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

1)  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
2)  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

0 2855 1026

• เปิดสอนในระดับปริญญาโท
1)  สาขาวิชาภาวะผู้น�าการบริหาร
และการจัดการการศึกษา

คณะกำรจัดกำรธุรกิจอำหำร
• เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

1)  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร 
2)  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร 
3)  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (ต่อเนื่อง)

คณะอุตสำหกรรมเกษตร
• เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

1)  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม 
2)  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร

คณะกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรคมนำคมขนส่ง
• เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

1)  สาขาวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2)  สาขาวิชาเอกการจัดการคมนาคมขนส่ง 
3) สาขาวิชาเอกการจัดการสถานีและพื้นที่

วิทยำลัยนำนำชำติ
• เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

1)  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
(หลักสูตรนานาชาติ)

วิทยำลัยบัณฑิตศึกษำจีน
• เปิดสอนในระดับปริญญาโท

1)  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(หลักสูตรภาษาจีน)

ส�ำนักกำรศึกษำทั่วไป
จัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ให้กับนักศึกษา

1)  กลุ่มวิชาภาษาไทย 
2)  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
3)  กลุ่มวิชาภาษาจีน

• เปิดสอนในระดับปริญญาโท
1)  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ)

• เปิดสอนในระดับปริญญาเอก
1)  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(หลักสูตรภาษาจีน)

4)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

0 2855 0372สถานที่ติดต่อ : ชั้น 9 อาคาร CP ALL Academy

0 2855 0707สถานที่ติดต่อ : ชั้น 10 อาคาร CP ALL Academy

0 2855 0372สถานที่ติดต่อ : ชั้น 9 อาคาร CP ALL Academy

0 2855 1575, 02 855 1126สถานที่ติดต่อ : ชั้น 10 อาคาร CP ALL Academy

0 2855 0301สถานที่ติดต่อ : ชั้น 10 อาคาร CP ALL Academy

0 2855 1312สถานที่ติดต่อ : ชั้น 11 อาคาร CP ALL Academy

สถานที่ติดต่อ : ชั้น 9 อาคาร CP ALL Academy



13

1. ส�านักส่งเสริมวิชาการ
สถานที่ติดต่อ: 

ชั้น 14 อาคาร CP ALL Academy

0 2855 0378 และ 0 2855 0969

ระดับปริญญำตรี: 

0 2855 0378 และ 0 2855 0969

ระดับบัณฑิตศึกษำ:

0 2855 1562, 0 2855 1139

0 2855 0386 และ 0 2855 0971
4. ส�านักเทคโนโลยี      
สารสนเทศ 
สถานที่ติดต่อ: 

ชั้น 12 อาคาร CP ALL Academy

0 2855 0400

5. ส�านักวิจัยและพัฒนา  
สถานที่ติดต่อ: 

ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์

0 2855 0229 และ 0 2855 1102

6. ส�านักพัฒนานักศึกษา 
สถานที่ติดต่อ: 

ชั้น 7 อาคาร CP ALL Academy

02 855 1350

7. ส�านักส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม 
สถานที่ติดต่อ: 

ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์

0 2855 1650

8. ส�านักบริหารอาคาร
และทรัพย์สิน
สถานที่ติดต่อ: 

ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์

0 2855 1261

กำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษำ 

1) บัตรประจ�าตัวนักศึกษา

2) ตรวจสอบวุฒิการศึกษา

3) ปรับและติดตามสถานภาพนักศึกษา

4) เทียบโอนวุฒิการศึกษาและผลการเรียน

5) ลงทะเบียนเรียน และเพิ่ม-เพิกถอนรายวิชา

6) ประกาศผลการศึกษา

7) จัดสอบและปฏิทินการศึกษา

8) ตรวจสอบจบและยื่นขอส�าเร็จการศึกษา

9) เอกสารหลักฐานทางการศึกษา

กำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษำ 

1) ให้ค�าปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2) การจัดการเกี่ยวกับผู้ใช้งาน

และการเข้าสู่ระบบที่ผิดปกติ

3) ให้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 

e-Learning

กำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษำ 

1) การประเมินผลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการเรียนการสอน การดูแลนักศึกษา

และการด�าเนินงานของสถาบัน

2) การตีพิมพ์บทความวิจัย หรือบทความ

วิชาการ ลงในวารสารวิชาการของสถาบัน

กำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษำ 

1) ศูนย์ประสานการหางาน Part Time

2) ให้ค�าแนะน�าและช่วยเหลือกรณีเกิด

ปัญหาในการบรรจุงาน

กำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษำ 

1) พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมนักศึกษาที่มี

ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม

2) จัดกิจกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา

ไปสู่เวทีการประกวดต่างๆ รวมถึงถ่ายทอด

ศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษาต่างชาติ

3) ทดสอบและก�ากับดูแลนักศึกษาทุนความ

สามารถด้านศิลปวัฒนธรรม

กำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษำ 

1) การออกสติ๊กเกอร์จอดรถยนต์และรถ

จักรยานยนต์ที่เข้า-ออกสถาบัน

กำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษำ 

1) บริการทรัพยากรสารสนเทศ

• ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

• จองและส�ารองทรัพยากรสารสนเทศ

• แนะน�าทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด

• บริการอุปกรณ์หมากล้อม บอร์ดเกม และ

เกมเสริมสร้างทักษะ (ใช้ภายในห้องสมุด)

• บริการยืมระหว่างห้องสมุด

2) บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

• e-Books

• e-Journal

• e-Thesis

• e-Research

• e-Project

3) บริการแนะน�าการใช้ห้องสมุดและอบรมฐาน

ข้อมูลออนไลน์

4) บริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย 

5) บริการพื้นที่และกิจกรรมการเรียนรู้ 

• Cyber Zone  

• Learning Zone   

• Quiet Zone

• Study Room

• Theatre Service

6) บริการอุปกรณ์สนับสนุนเพื่อการเรียนรู้

ห้องสมุด
ชั้น 12A อาคาร CP ALL Academy

0 2855 0381

3. ส�านักบัญชีและการเงิน  
(งานการเงิน) 
สถานที่ติดต่อ: 

ชั้น 14 อาคาร CP ALL Academy

02 855 0332-3, 02 855 0249

2. ส�านักกิจการนักศึกษา
สถานที่ติดต่อ: 

ชั้น 7 อาคาร CP ALL Academy

งานกิจกรรมนักศึกษา 02 855 0443

งานสวัสดิการนักศึกษา 02 855 0223

งานทุนการศึกษา 02 855 0907

กำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษำ 

1) จัดกิจกรรม กีฬา นันทนาการ การบ�าเพ็ญ

ประโยชน์ รวมถึงกิจกรรมจิตอาสาแก่นักศึกษา

2) ให้บริการยืม-คืน อุปกรณ์กีฬา  และวัสดุ

อุปกรณ์เพื่อกิจกรรมนักศึกษา

3) การเซ็นสัญญาทุนและพิจารณาคุณสมบัติ

ของนักศึกษาที่ได้รับทุน

4) การขอสินไหมทดแทนเมื่อนักศึกษาประสบ

อุบัติเหตุ

5) ก�ากับ ดูแลวินัยของนักศึกษา

6) การขอผ่อนผันทหารและประสานเรื่อง

นักศึกษาวิชาทหาร

กำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษำ 

1) รับช�าระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
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ปรัชญาส�านักการศึกษาทั่วไป

“วิชาศึกษาทั่วไปสร้างความเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพในสังคมโลก 
มีทักษะการสื่อสารภาษา ก้าวหน้าเทคโนโลยี

มีกระบวนการคิด และมีจิตสาธารณะ”

สีประจ�าส�านัก - สีน้�าตาลทอง                                                                               

สัญลักษณ์ประจ�าส�านัก
ต้นปัญญพฤกษ์หรือต้นไม้แห่งปัญญาที่แผ่ร่มเงาทางการศึกษา

เปรียบเสมือนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รู้จัก “ส�านักการศึกษาทั่วไป”
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วิสัยทัศน์

พันธกิจ

บทบาทหน้าที่                                                                   

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

1) ผลติบณัฑติท่ีมคีณุภาพและตรงกบัความต้องการของสถานประกอบการ โดยเน้นการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ

(Work-based Education)

2) ผสมผสานองค์ความรู้เชิงวิชาการและองค์กรธุรกิจ เพื่อการจัดการเรียนการสอน การวิจัยการบริการวิชาการ

และท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Combination of Academic and Professional Expertise)

3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและคุณค่าต่อสังคมอย่างยั่งยืน

(Collaborative Networking)

ส�านักการศึกษาทั่วไปมีโครงสร้างการท�างานประกอบด้วย 5 กลุ่มวิชา และ 1 ศูนย์ คือ

 

1) กลุ่มวิชาภาษาไทย

2) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

3) กลุ่มวิชาภาษาจีน

4) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

6) ศูนย์พัฒนาทักษะและภาษา

โดยเน้นการจดัการเรยีนการสอนหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปให้กบันกัศกึษาทกุหลกัสตูรของสถาบนั

การจัดการปัญญาภิวัฒน์ และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์บัณฑิต

ของสถาบันฯ ตลอดจนเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม โดยตลอดปีการศึกษาได้จัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกลุ่มวิชา 
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 ศูนย์พัฒนาทักษะและภาษา (Center of Languages and Skills Development หรือ CLSD) เป็น

หน่วยงานภายใต้ส�านกัการศกึษาทัว่ไปทีม่หีน้าทีเ่สรมิทกัษะ ประเมนิทกัษะ และออกใบรบัรองมาตรฐานทีจ่�าเป็น

ต่อการท�างานของนกัศกึษา ได้แก่ ทกัษะการสือ่สารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทกัษะชวีติ และทกัษะดจิทิลั 

ตามแผนการด�าเนินทั้ง 4 ชั้นปี โดยมีการบันทึกผลการประเมิน และผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาเป็น

โปรแกรมประยุกต์ (Application Program) ช่ือ “PIM SMART PASSPORT” ที่เป็นฐานข้อมูลของนักศึกษา

ส�าหรับน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกพนักงานเข้าท�างานของสถานประกอบการต่างๆ

ศูนย์พัฒนาทักษะและภาษา                                                                                                                                           
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 ส�านกัการศกึษาท่ัวไปได้มกีารจดัท�าชดุฝึกฝนทกัษะการใช้งานโปรแกรมส�านกังาน ผ่านโปรแกรมประยกุต์

“Microsoft Office Simulation” เพือ่ให้นกัศกึษาได้ฝึกฝนการใช้เครือ่งมอืในการจดัท�าเอกสารส�านกังาน ตลอด

จนการน�าเสนองานอย่างมืออาชีพ ที่ตอบสนองการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา

 นอกจากน้ีส�านักการศึกษาท่ัวไปยังมีการน�าโปรแกรมประยุกต์ด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ มาใช้

ประกอบกบัการจดัการเรยีนการสอนในห้องเรยีน โดยมจุีดมุง่หมายให้นกัศกึษาผ่านเกณฑ์การประเมนิตามกรอบ

ความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษอ้างอิงของยุโรป หรือ Common European Framework of Reference for 

Languages (CEFR) ในระดับ B2 เป็นอย่างน้อย
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แผนการใช้โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

เป้าหมายการเรียนรู้ผ่านโปรแกรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
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รู้จักคณะเรา “บริหารธุรกิจ”

ปรัชญาคณะบริหารธุรกิจ

“การศึกษาคือบ่อเกิดแห่งภูมิปัญญา”
(Education is the Matrix of Intellect)

หลักสูตรระดับปริญญำตรี

1) หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่

2) หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่ (ต่อเนื่อง)

3) หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่ (หลักสูตรระบบกำรศึกษำทำงไกล)

หลักสูตรระดับปริญญำโท

1) หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่

หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอน 

สีประจ�าคณะ - สีฟ้าน้�าทะเล                                                                                  

สัญลักษณ์ประจ�าคณะ

พังงาเรือ และ สีฟ้าน้�าทะเล แทนการติดต่อซื้อขายของมนุษย์

พังงาเรือ
อยู่ในรูปทรงเรขาคณิต 5 เหลี่ยม สื่อถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 
ประการ ได้แก่ เรียนเป็น คิดเป็น ทำางานเป็น เน้นวัฒนธรรม และรักความถูกต้อง
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ปณิธาน

วิสัยทัศน์

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้น�าอักษรย่อของสถาบัน (PIM)

มาขยายความให้สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบัน ดังนี้

P : Practicality (ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติ)

หมายถึง ความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ดี

สามารถน�าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติจริงได้ 

I : Innovation (นวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค์)

หมายถึง ความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีปัญญาและความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

เทคโนโลยี และแนวคิดใหม่ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมตามยุคสมัย

M : Morality (คุณธรรม จริยธรรม)

หมายถึง ความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความบริบูรณ์พร้อม กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม

เข้าใจในศิลปะ และวัฒนธรรมทั้งของชาติตนและของประชาคมนานาชาติ มีความมั่นคงทางอารมณ์

ปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ต่างๆ ได้ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวม และรักความถูกต้อง

“สร้ำงบัณฑิตเพื่อกำรจัดกำรธุรกิจอย่ำงมืออำชีพ ด้วยกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง”
(Creating Professionals through Work-based Education)

1) ผลติบณัฑติท่ีมคีณุภาพและตรงกบัความต้องการของสถานประกอบการ โดยเน้นการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ

(Work-based Education)

2) ผสานองค์ความรู้เชิงวิชาการและองค์กรธุรกิจ เพื่อจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ

และท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและคุณค่าต่อสังคมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
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 การเข้าถึงข้อมูลคณะ/หลักสูตร

เว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจ: https://ba.pim.ac.th/

Facebook Link: เพื่อติดต่อและรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากคณะ
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

Bachelor of Business Administration Program in Modern Trade Business Management



23

ชื่อปริญญำ

 ภาษาไทย  (ชื่อเต็ม)  : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)

   (อักษรย่อ) : บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม)  : Bachelor of Business Administration 

      (Modern Trade Business Management)

   (อักษรย่อ) : B.B.A. (Modern Trade Business Management)

จุดเด่นของสำขำวิชำ/หลักสูตร
 สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่ง

แรกในประเทศไทย ทีเ่ปิดด�าเนนิการจดัการเรยีนการสอนหลกัสูตร

บรหิารธรุกจิ ด้วยรูปแบบการเรยีนการสอนทีผู้่เรยีนจะได้เรยีนรูท้ัง้

ภาคทฤษฎแีละการฝึกปฏบัิตงิานจรงิ (Work-based Education) 

เพื่อผลิตมืออาชีพที่หลากหลาย เปี่ยมไปด้วยทักษะ และมีความ

เช่ียวชาญในการบรหิารงานด้านธุรกิจการค้าสมยัใหม่อย่างแท้จรงิ

 ในส่วนของการศกึษาภาคทฤษฎ ีนกัศกึษาจะได้ศกึษากบั

คณาจารย์ผูท้รงคณุวฒุ ิ ในห้องเรยีนท่ีครบครนัด้วยอปุกรณ์และสือ่

การเรยีนการสอนทีท่นัสมยั ในส่วนของฝึกปฏบัิตงิานจริง นกัศกึษา

จะได้ฝึกเตรยีมเข้าท�างานในร้านสะดวกซือ้เซเว่น อเีลฟเว่น ซึง่เป็น

ร้านค้าปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) ในกลุม่บรษัิท ซพี ี ออลล์ 

จ�ากัด (มหาชน) ทัง้การจดัการส่วนหน้าร้าน การบรหิารจัดการร้าน 

การต้อนรับและบริการลกูค้า เพือ่ให้นกัศึกษาสามารถปฏบิตังิานได้

ทนัทีหลงัส�าเรจ็การศกึษาในต�าแหน่งผูบ้รหิารระดบัต้น และพัฒนา

ไปสูผู่บ้รหิารระดบัสงูต่อไป โดยนกัศกึษาจะได้รบัการสนบัสนนุทุน

การศกึษาจาก บริษัท ซีพ ี ออลล์ จ�ากดั (มหาชน) และในระหว่าง

ศกึษานกัศกึษาจะมรีายได้จากการฝึกเตรยีมเข้าท�างาน อนัเป็นการ

เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มโีอกาสศกึษาและพฒันาตนเองอย่างต่อ

เนือ่ง

 คณะบริหารธรุกจิ สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการค้าสมยั

ใหม่ จงึเป็นรูปแบบการศกึษาท่ีเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มโีอกาส

ศกึษาและพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง สมดงัปณธิานของสถาบนัทีว่่า 

“สร้ำงมอือำชพีด้วยกำรเรยีนรูจ้ำกประสบกำรณ์จรงิ”

แนวทำงกำรประกอบอำชีพ
1) ผู้บริหารองค์กร

2) เจ้าของร้าน Modern Trade

3) พนักงานบริษัท

4) พนักงานในธุรกิจการค้าสมัยใหม่

เช่น ฝ่ายปฏิบัติการร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า

5) ผู้ประกอบการเพื่อผลิตสินค้าและบริการ



24

ภำคกำรศึกษำที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 2

รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วยกิต รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ 2 EN xxxxx กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ 2

CN xxxxx กลุ่มวิชำภำษำไทย 3 CN xxxxx กลุ่มวิชำภำษำจีน 3

BA 60101 กำรตลำดเพื่อกำรจัดกำรธุรกิจ 3 SC xxxxx กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 3

BA 60102
กำรจัดกำรองค์กำรและทรัพยำกรมนุษย์
ในยุคดิจิทัล

3 MT 60102 กำรขำยและมำตรฐำนกำรบริกำร 3

MT 60101 กำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่ 3 MT 60103 กำรจัดกำรสินค้ำและบริกำร 3

MT 60108
กำรเรียนรู้ภำคปฏิบัติด้ำน
กำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่ 1

3 MT 60109
กำรเรียนรู้ภำคปฏิบัติด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจ
กำรค้ำสมัยใหม่ 2

3

รวม 17 รวม 17

1) ปีกำรศึกษำที่ 1

ข้อมูลการเรียนและการฝึกปฏิบัติ

ภำคกำรศึกษำที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 2

รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วยกิต รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ 2 EN xxxxx กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ 2

CN xxxxx กลุ่มวิชำภำษำจีน 3 SO xxxxx กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์ 3

HM xxxxx กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์ 3 BA 60204 กำรเงินเพื่อกำรจัดกำรธุรกิจ 3

BA 60203 กำรบัญชีบริหำรเพื่อกำรจัดกำรธุรกิจ 3 BA 60205 กำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน 3

MT 60204 กำรวิจัยและวิเครำะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 3 MT 60205 กลยุทธ์กำรตลำดดิจิทัล 3

MT 60210
กำรเรียนรู้ภำคปฏิบัติด้ำน
กำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่ 3

3 MT 60211
กำรเรียนรู้ภำคปฏิบัติด้ำน
กำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่ 4

3

รวม 17 รวม 17

2) ปีกำรศึกษำที่ 2
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ภำคกำรศึกษำที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 2

รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วยกิต รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ 2 EN xxxxx กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ 2

BA 60306
กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ
และสถิติประยุกต์ทำงธุรกิจ

3 BA 60307 เศรษฐศำสตร์เพื่อกำรจัดกำรธุรกิจ 3

MT 60306 กฎหมำยธุรกิจ 3 BA 60308 กำรจัดกำรกำรปฏิบัติกำรทำงธุรกิจ 3

MT xxxxx กลุ่มวิชำเลือก (1) 3 MT 60307 กำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ทำงธุรกิจ 3

MT xxxxx กลุ่มวิชำเลือก (2) 3 MT 60313
กำรเรียนรู้ภำคปฏิบัติด้ำน
กำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่ 6

3

MT 60312
กำรเรียนรู้ภำคปฏิบัติด้ำน
กำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่ 5

3

รวม 17 รวม 14

3) ปีกำรศึกษำที่ 3

ภำคกำรศึกษำที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 2

รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วยกิต รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วยกิต

MT xxxxx กลุ่มวิชำเลือก (3) 3 MT xxxxx กลุ่มวิชำเลือก (5) 3

MT xxxxx กลุ่มวิชำเลือก (4) 3 XX xxxxx หมวดวิชำเลือกเสรี (2) 3

XX xxxxx หมวดวิชำเลือกเสรี (1) 3 MT 60415
กำรเรียนรู้ภำคปฏิบัติด้ำน
กำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่ 8

3

MT 60414
กำรเรียนรู้ภำคปฏิบัติด้ำน
กำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่ 7

3

รวม 12 รวม 9

4) ปีกำรศึกษำที่ 4
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ต่อเนื่อง)

Bachelor of Business Administration Program
in Modern Trade Business Management (Continuing Program)
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ชื่อปริญญำ

 ภาษาไทย  (ชื่อเต็ม)  : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)

   (อักษรย่อ) : บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม)  : Bachelor of Business Administration 

      (Modern Trade Business Management)

   (อักษรย่อ) : B.B.A. (Modern Trade Business Management)

จุดเด่นของสำขำวิชำ/หลักสูตร
 สถาบนัการจดัการปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบนัอุดมศึกษา

ในเครือบริษัทซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ที่มีองค์ความรู้และความ

เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ จงึมคีวามพร้อมทัง้ทรพัยากรบุคคล

ทีม่คีวามรูค้วามสามารถเชิงธรุกจิ และสถานทีฝึ่กปฏิบตังิานทีพ่ร้อม

จะรองรบัรปูแบบการศกึษาบนพ้ืนฐานของการท�างานจรงิ (Work-

based Education) โดยนักศึกษาจะต้องเรียนรู้ภาคทฤษฎีและ

ภาคฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในสถาน

ประกอบการ นอกจากนีห้ลกัสตูรการจดัการธรุกจิการค้าสมยัใหม่ 

หลักสูตร (ต่อเนื่อง) ยังรองรับนโยบายภาครัฐ ที่สนับสนุนให้มีการ

จัดการศึกษาหลักสูตรต่อเน่ืองระดับปริญญาตรี เพื่อเปิดโอกาส

ให้การศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาสายอาชีวศึกษา ที่

เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเลือกเส้นทางสู่สายอาชีพให้เพิ่มมาก

ขึ้น

 นักศึกษาจะได้ศึกษากับคณาจารย์ผู ้ทรงคุณวุฒิใน

ห้องเรียนที่ครบครันด้วยอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่ทัน

สมยั ในส่วนของการฝึกปฏบิตังิานจรงิ นกัศกึษาจะได้ฝึกเตรยีมเข้า

ท�างานในร้านสะดวกซ้ือเซเว่น อีเลฟเว่น ซ่ึงเป็นร้านค้าปลีกสมัย

ใหม่ (Modern Trade) ในกลุ่มบริษัท ซี พี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) 

นบัเป็นห้องเรยีนอกีรูปแบบหนึง่ทีน่กัศกึษาจะได้เรยีนรูแ้ละฝึกฝน

ทักษะที่ต่างจากการเรียนในห้องเรียน ทั้งการจัดการส่วนหน้าร้าน 

การบรหิารจดัการร้าน การต้อนรบัและการบรกิารลกูค้า โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เพื่อให้

นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีหลังส�าเร็จการศึกษาใน

ต�าแหน่งผู้บริหารระดับต้น และพัฒนาไปสู่ผู้บริหารระดับสูง และ

เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการค้าสมัยใหม่ต่อไป 

 คณะบรหิารธุรกจิ สาขาวิชาการจดัการธรุกจิการค้าสมยั

ใหม่จงึเป็นรปูแบบการศึกษาทีเ่ปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มโีอกาส

ศึกษาและพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง สมดังปณิธานของสถาบันที่

เป็นแหล่ง “สร้ำงมอือำชพีด้วยกำรเรยีนรูจ้ำกประสบกำรณ์จริง”

แนวทำงกำรประกอบอำชีพ
1) พนักงานในธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เช่น

ฝ่ายปฏิบัติการร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า

2) พนักงานบริษัท

3) ผู้บริหารองค์กร

4) เจ้าของร้าน Modern Trade

5) ผู้ประกอบการเพื่อผลิตสินค้าและบริการ
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ภำคกำรศึกษำที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 2

รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วยกิต รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชำภำษำ 2 EN xxxxx กลุ่มวิชำภำษำ 2

HM xxxxx กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์ 3 SO xxxxx กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์ 3

SC xxxxx กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 3 BA 60205 กำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน 3

BA 60101 กำรตลำดเพื่อกำรจัดกำรธุรกิจ 3 MM 60102 กำรจัดกำรธุรกิจดิจิทัล 3

BA 60102
กำรจัดกำรองค์กำรและทรัพยำกรมนุษย์
ในยุคดิจิทัล

3 MM 60103 กำรวิเครำะห์ข้อมูลธุรกิจ 3

MM 60101 กลยุทธ์กำรขำยและบริกำร 3 MM 60106
กำรจัดกำรนวัตกรรมเชิงปฏิบัติกำรทำง
ธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่ 1

3

MM 60108
กำรเรียนรู้ภำคปฏิบัติด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจ
กำรค้ำสมัยใหม่ 1

3 MM 60109
กำรเรียนรู้ภำคปฏิบัติด้ำน
กำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่ 2

3

รวม 20 รวม 20

ภำคกำรศึกษำที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 2

รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วยกิต รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชำภำษำ 2 BA 60209 กฎหมำยและจริยธรรมทำงธุรกิจ 3

BA 60203 กำรบัญชีบริหำรเพื่อกำรจัดกำรธุรกิจ 3 MM 60205 กำรจัดซื้อส�ำหรับธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่ 3

MM 60204
กำรจัดกำรผลิตภัณฑ์
ส�ำหรับธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่

3 MM xxxxx กลุ่มวิชำชีพเลือก (2) 3

MM 60207
กำรจัดกำรนวัตกรรมเชิงปฏิบัติกำรทำง
ธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่ 2

3 XX xxxxx หมวดวิชำเลือกเสรี (1) 3

MM xxxxx กลุ่มวิชำชีพเลือก (1) 3 MM 60211
กำรเรียนรู้ภำคปฏิบัติด้ำน
กำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่ 4

3

MM 60210
กำรเรียนรู้ภำคปฏิบัติด้ำน
กำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่ 3

3

รวม 17 รวม 15

2) ปีกำรศึกษำที่ 2

1) ปีกำรศึกษำที่ 1

ข้อมูลการเรียนและการฝึกปฏิบัติ
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

(หลักสูตรระบบการศึกษาทางไกล)
Bachelor of Business Administration Program in Modern Trade Business Management
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ชื่อปริญญำ

 ภาษาไทย  (ชื่อเต็ม)  : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)

   (อักษรย่อ) : บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม)  : Bachelor of Business Administration 

      (Modern Trade Business Management)

   (อักษรย่อ) : B.B.A. (Modern Trade Business Management)

จุดเด่นของสำขำวิชำ/หลักสูตร
 หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธรุกจิ

การค้าสมัยใหม่ หลักสูตรในระบบการศึกษาทางไกล เน้นการผลิต

บณัฑติทีม่คีวามรูแ้ละเป็นผู้ทีเ่ตม็เป่ียมไปด้วยทกัษะ ความสามารถ 

ความคดิรเิริม่สร้างสรรค์ และความเชีย่วชาญในการบรหิารงานด้าน

ธุรกิจค้าสมัยใหม่ รวมท้ังความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรใน

ธรุกจิต่างๆ เพือ่ให้นกัศกึษามโีอกาสเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ทีก่ว้าง

ขวางและหลากหลาย

 ในส่วนของการฝึกปฏิบัติงานจริง นักศึกษาจะได้ฝึก

เตรียมเข้าท�างานในร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งเป็นร้านค้า

ปลีกสมัยใหม่ในกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น

ห้องเรียนอีกรูปแบบหน่ึงท่ีนักศึกษาจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะ

ที่ต่างจากการเรียนในห้องเรียน ทั้งการจัดการส่วนหน้าร้าน การ

บริหารจัดการร้าน การต้อนรับและการบริการลูกค้า ทั้งน้ีเพื่อให้

นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีหลังส�าเร็จการศึกษาใน

ต�าแหน่งผู้บริหารระดับต้นและพัฒนาไปสู่ผู้บริหารระดับสูงต่อไป 

ตลอดจนการเป็นเจ้าของธุรกิจ

 คณะบริหารธุรกจิ สาขาวิชาการจดัการธรุกจิการค้าสมยั

ใหม่ หลกัสตูรในระบบการศกึษาทางไกล จงึเป็นรปูแบบการศกึษา

ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสศึกษาและพัฒนาในท้องถิ่น

ของตนเอง ท�าให้เกิดการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมอย่าง

ยั่งยืน สมดังปณิธานของสถาบันที่เป็นแหล่ง “สร้ำงมืออำชีพด้วย

กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง”

แนวทำงกำรประกอบอำชีพ
1) ผู้บริหารองค์กร

2) เจ้าของร้าน Modern Trade 

3) พนักงานบริษัท

4) พนักงานในธุรกิจการค้าสมัยใหม่

เช่น ฝ่ายปฏิบัติการร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า

5) ผู้ประกอบการเพื่อผลิตสินค้าและบริการ
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ภำคกำรศึกษำที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 2

รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วยกิต รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ 2 EN xxxxx กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ 2

TH xxxxx กลุ่มวิชำภำษำไทย 3 CN xxxxx กลุ่มวิชำภำษำจีน 3

BA 60101 กำรตลำดเพื่อกำรจัดกำรธุรกิจ 3 SC xxxxx กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 3

BA 60102
กำรจัดกำรองค์กำรและทรัพยำกรมนุษย์
ในยุคดิจิทัล

3 MT 60102 กำรขำยและมำตรฐำนกำรบริกำร 3

MT 60101 กำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่ 3 MT 60103 กำรจัดกำรสินค้ำและบริกำร 3

MT 60108
กำรเรียนรู้ภำคปฏิบัติด้ำน
กำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่ 1

3 MT 60109
กำรเรียนรู้ภำคปฏิบัติด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจ
กำรค้ำสมัยใหม่ 2

3

รวม 17 รวม 17

1) ปีกำรศึกษำที่ 1

ข้อมูลการเรียนและการฝึกปฏิบัติ

ภำคกำรศึกษำที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 2

รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วยกิต รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ 2 EN xxxxx กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ 2

CN xxxxx กลุ่มวิชำภำษำจีน 3 SO xxxxx กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์ 3

HM xxxxx กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์ 3 BA 60204 กำรเงินเพื่อกำรจัดกำรธุรกิจ 3

BA 60203 กำรบัญชีบริหำรเพื่อกำรจัดกำรธุรกิจ 3 BA 60205 กำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน 3

MT 60204
กำรวิจัยและวิเครำะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภค

3 MT 60205 กลยุทธ์กำรตลำดดิจิทัล 3

MT 60210
กำรเรียนรู้ภำคปฏิบัติด้ำน
กำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่ 3

3 MT 60211
กำรเรียนรู้ภำคปฏิบัติด้ำน
กำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่ 4

3

รวม 17 รวม 17

2) ปีกำรศึกษำที่ 2
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ภำคกำรศึกษำที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 2

รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วยกิต รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ 2 EN xxxxx กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ 2

BA 60306
กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณและสถิติประยุกต์
ทำงธุรกิจ

3 BA 60307 เศรษฐศำสตร์เพื่อกำรจัดกำรธุรกิจ 3

MT 60306 กฎหมำยธุรกิจ 3 BA 60308 กำรจัดกำรกำรปฏิบัติกำรทำงธุรกิจ 3

MT xxxxx กลุ่มวิชำเลือก (1) 3 MT 60307
กำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่
ทำงธุรกิจ

3

MT xxxxx กลุ่มวิชำเลือก (2) 3 MT 60313
กำรเรียนรู้ภำคปฏิบัติด้ำน
กำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่ 6

3

MT 60312
กำรเรียนรู้ภำคปฏิบัติด้ำน
กำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่ 5

3

รวม 17 รวม 14

3) ปีกำรศึกษำที่ 3

ภำคกำรศึกษำที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 2

รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วยกิต รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วยกิต

MT xxxxx กลุ่มวิชำเลือก (3) 3 MT xxxxx กลุ่มวิชำเลือก (5) 3

MT xxxxx กลุ่มวิชำเลือก (4) 3 XX xxxxx หมวดวิชำเลือกเสรี (2) 3

XX xxxxx หมวดวิชำเลือกเสรี (1) 3 MT 60415
กำรเรียนรู้ภำคปฏิบัติด้ำน
กำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่ 8

3

MT 60414
กำรเรียนรู้ภำคปฏิบัติด้ำน
กำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่ 7

3

รวม 12 รวม 9

4) ปีกำรศึกษำที่ 4
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รอบรู้ พี ไอ เอ็ม

P I M
ที่ตั้งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์CLICK

อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการCLICK

เทคโนโลยีและระบบต่างๆ ที่สนับสนุนนักศึกษาCLICK

บัตรนักศึกษาCLICK

การแต่งกายCLICK

เมื่อมาเรียนที่ PIMCLICK

เตรียมตัวอย่างไร..เมื่อไปฝึกปฏิบัติCLICK

มีปัญหา..ปรึกษาใครดีCLICK

เรียนดี ประพฤติดี..มีทุนCLICK

สวัสดิการส�าหรับนักศึกษาCLICK

ชิลล์ ฟิน ช๊อป ก๊อปปี้ รีแลคCLICK

หอพักCLICK

http://elibrary.pim.ac.th/MyResearch/pfile/10047/10068/index.html#p=3
http://elibrary.pim.ac.th/MyResearch/pfile/10047/10068/index.html#p=4
http://elibrary.pim.ac.th/MyResearch/pfile/10047/10068/index.html#p=10
http://elibrary.pim.ac.th/MyResearch/pfile/10047/10068/index.html#p=14
http://elibrary.pim.ac.th/MyResearch/pfile/10047/10068/index.html#p=16
http://elibrary.pim.ac.th/MyResearch/pfile/10047/10068/index.html#p=17
http://elibrary.pim.ac.th/MyResearch/pfile/10047/10068/index.html#p=20
http://elibrary.pim.ac.th/MyResearch/pfile/10047/10068/index.html#p=21
http://elibrary.pim.ac.th/MyResearch/pfile/10047/10068/index.html#p=25
http://elibrary.pim.ac.th/MyResearch/pfile/10047/10068/index.html#p=26
http://elibrary.pim.ac.th/MyResearch/pfile/10047/10068/index.html#p=27
http://elibrary.pim.ac.th/MyResearch/pfile/10047/10068/index.html#p=29
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รอบรู้ พี ไอ เอ็ม PIM

 การจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Work-based Education) ของสถาบัน เป็นการเรียนการสอน

ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริงเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ (Knowledge) จากในห้องเรียนและสถานประกอบการจริง ดังนั้นในหนึ่งภาคการ

ศึกษาจะแบ่งการจัดการเรียนการสอนออกเป็น 2 ช่วง ช่วงละ 3 เดือน โดยจะมีรายละเอียดของการเรียนในชั้นเรียน และ การฝึกปฏิบัติ

ในสถานประกอบการต่างๆ แตกต่างกันตามแผนการเรียนของแต่ละหลักสูตร

หมำยเหตุ: 

* หำกพ้นก�ำหนด มีค่ำปรับตำมประกำศสถำบันฯ

** นักศึกษำปี 1 (รุ่น 621) คณะศึกษำศำสตร์ คณะอุตสำหกรรมเกษตร คณะวิทยำกำรจัดกำร (เฉพำะหลักสูตรกำรจัดกำรธุรกิจกำรบิน)

ปฏิทินการศึกษา PIM และรูปแบบการเรียน

กิจกรรม
ภำคกำรศึกษำพิเศษ 

(ส�ำหรับ นศ.ปี 1 รุ่น 620)

ภำคกำรศึกษำที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 2

1.1 1.2 2.1 2.2

ปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง/
พบอำจำรย์ที่ปรึกษำ/
ลงทะเบียนอัตโนมัติ

ตามประกาศ
สถาบันฯ

ตามประกาศ
สถาบันฯ **

- - -

วันสุดท้ำยของกำรช�ำระเงิน
ค่ำเล่ำเรียน ค้ำงช�ำระเทอม
ปัจจุบัน

5 ส.ค. 62 3 ก.พ. 63

พบอำจำรย์ที่ปรึกษำ/
ลงทะเบียนเรียน Online*

29 ก.ค. - 6 ส.ค. 62 27 ม.ค. - 4 ก.พ. 63

ช�ำระเงินค่ำเล่ำเรียน* 29 ก.ค. - 10 ส.ค. 62 27 ม.ค. - 10 ก.พ. 63

ระยะเวลำฝึกปฏิบัติงำน 20 พ.ค. - 18 ส.ค. 62 19 ส.ค. - 17 พ.ย. 62 18 พ.ย. 62 - 16 ก.พ. 63 17 ก.พ. - 17 พ.ค. 63 18 พ.ค. - 16 ส.ค. 63

ระยะเวลำเรียน 27 พ.ค. - 4 ส.ค. 62 26 ส.ค. - 3 พ.ย. 62 25 พ.ย. 62 - 2 ก.พ. 63 24 ก.พ. - 3 พ.ค. 63 25 พ.ค. - 2 ส.ค. 63

ลงทะเบียนล่ำช้ำ Online 
นศ.ทุกชั้นปี และช�ำระเงิน*

19 - 25 ส.ค. 62 17 - 23 ก.พ. 63

เพิ่ม/ถอนรำยวิชำ (ไม่ติด W) 
และช�ำระเงินกรณีเพิ่ม
รำยวิชำ*

27 พ.ค. - 9 ม.ิย. 62 26 ส.ค. - 8 ก.ย. 62 25 พ.ย. - 8 ธ.ค. 62 24 ก.พ. - 8 ม.ีค. 63 25 พ.ค. - 7 ม.ิย. 63

ระยะเวลำลำพัก/
รักษำสภำพกำรเป็นนักศึกษำ

26 ส.ค. - 25 ก.ย. 62 24 ก.พ. - 23 ม.ีค. 63

ถอนรำยวิชำ (ติด W) 10 ม.ิย. - 26 ก.ค. 62 9 ก.ย. - 25 ต.ค. 62 9 ธ.ค. 62 - 24 ม.ค. 63  9 มี.ค. - 24 เม.ย. 63 8 ม.ิย. - 24 ก.ค. 63

สอบปลำยภำค
เฉพำะหน่วยกำรเรียนทำงไกล

31 ก.ค. - 7 ส.ค. 62 30 ต.ค. - 6 พ.ย. 62 29 ม.ค. - 5 ก.พ. 63 29 เม.ย. - 6 พ.ค. 63 29 ก.ค. - 5 ส.ค. 63

สอบปลำยภำค ในที่ตั้ง 7 - 14 ส.ค. 62 6 - 13 พ.ย. 62 5 - 12 ก.พ. 63 6 - 13 พ.ค. 63 5 - 12 ส.ค. 63

ประกำศผลกำรเรียน/
ผลกำรฝึกปฏิบัติงำน Online

29 ส.ค. 62 28 พ.ย. 62 27 ก.พ. 63 28 พ.ค. 63 27 ส.ค. 63

วันสุดท้ำยกำรแก้ไขเกรด “I” 30 ก.ย. 62 30 ธ.ค. 62 30 ม.ีค. 63 29 ม.ิย. 63 28 ก.ย. 63

วันเปิดภำคกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2563

18 พ.ค. 63 17 ส.ค. 63 16 พ.ย. 63 15 ก.พ. 64 17 พ.ค. 64
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 และเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและความ

ต้องการยมืทรพัยากรสารสนเทศต่อกส็ามารถท�าได้ง่ายเพยีงแค่ปลายนิว้มอื 

- ผ่านเว็บไซต์ http://elibrary.pim.ac.th

- ผ่าน PIM Application (เลือก Quick Link >> PIM e-Library)

- ผ่านเว็บไซต์ http://elibrary.pim.ac.th

- PIM eLibrary Application

ค้นคว้าข้อมูลที่ห้องสมุด PIM
 ห้องสมดุ PIM มหีนงัสอืและแหล่งทรพัยากรมากมายเพือ่ให้นกัศกึษาได้ค้นคว้าข้อมลู หรอืหาความรู้เพิม่เตมินอกห้องเรยีนตาม

ที่นักศึกษาให้ความสนใจทั้งจากภายในห้องสมุด PIM รวมไปถึงฐานข้อมูลห้องสมุดต่างๆ ภายนอกสถาบัน

 สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งทรัพยำกรในกำรค้นคว้ำหำข้อมูลของสถำบันได้ที่

library@pim.ac.th โทร. 0 2855 1141

ห้องสมุด PIM อยู่ที่อาคาร 4
(CP ALL Academy) ชั้น 12A

วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08.00 – 18.30 น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์
เวลา 10.00 – 19.00 น.

เปิดท�าการทุกวัน
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

รอบรู้ พี ไอ เอ็ม PIM
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1. แต่งกายด้วย “ชุดนักศึกษาและสวมใส่สูทของสถาบัน” 

เข้าห้องสอบ

2. โปรดตรวจสอบเลขที่นั่งสอบทุกครั้งก่อนเข้าห้องสอบ

3. ไม่อนุญาตให้นักศึกษาสวมนาฬิกาทุกชนิดระหว่างการ

สอบ

4. ไม่อนุญาตให้เข้าสอบสายเกิน 30 นาทีนับจากเวลาเริ่ม

สอบกรณีเกิน 30 นาที ถือว่า “หมดสิทธิ์สอบ” ในราย  

วิชานั้นๆ และห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลา 45 นาที

5. แสดง “บัตรประจ�าตัวนักศึกษา” หรือ “บัตรประจ�าตัว

ประชาชน” หรอื “บตัรทีห่น่วยงานราชการออกให้” หรอื 

“บัตรแทนเข้าห้องสอบ” ต่อกรรมการคุมสอบทุกคร้ัง

ก่อนเข้าห้องสอบ

6. ไม่อนุญาตให้นักศึกษาส่งเสียงดังหน้าห้องสอบ

7. เก็บกระเป๋าสัมภาระ ของมีค่าไว้ที่ใต้เก้าอี้นั่งสอบ

ใกล้สอบแล้ว..ต้องท�าอย่างไร

นักศึกษาสามารถดูตารางสอบปลายภาคของตนเองหลังจากเปิดภาคการศึกษาแล้ว 30 วัน ผ่าน PIM Application

(โดยเลือก Quick Link >> Registration System) เพื่อเข้าระบบบริการการศึกษา (http://reg.pim.ac.th) และมีขั้นตอนดังนี้

 1. Login เข้าสู่ระบบ

 2. คลิกปุ่ม “ตารางเรียน/สอบ” ที่เมนูด้านซ้าย

 3. คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปีการศึกษาและภาคการศึกษาเพื่อตรวจสอบวัน เวลา สถานที่ และเลขที่นั่งสอบในแต่ละรายวิชา 

 ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ

   ดูตารางสอบ

   การปฏิบัติตนในการเข้าสอบ

รอบรู้ พี ไอ เอ็ม PIM
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ข้อห้ามการสอบส�าหรับนักศึกษา

เปิดหรือใช้เครื่องมือสื่อสาร
หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ทุกชนิดขณะทำาการสอบ

เข้าสอบแทนผู้อื่น หรือ
ยอมให้ผู้อื่นเข้าสอบแทนตน

มีเจตนากระทำาการอื่นๆ
ที่ส่อ ทุจริตการสอบ

ทำาคำาตอบให้แก่ผู้สอบอื่น หรือ
ยอมให้ผู้อื่นทำาคำาตอบแทนตน

นำาข้อสอบ กระดาษคำาตอบ       
ออกจากห้องสอบ

ขีด เขียน บันทึก หรือกระทำา
ด้วยประการใด ๆ ที่ทำาให้มี
ข้อความ หรือสัญลักษณ์บน
ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 
หรือบนวัตถุอื่นใด   และนำาเข้า
ห้องสอบ

ออกนอกห้องสอบระหว่างการ
สอบ ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาต
จากกรรมการคุมสอบเท่านั้น

ส่งหรือรับเครื่องหมาย 
สัญญาณหรือตัวหนังสือด้วย
วิธีการใด ๆ ในการสอบ

นักศึกษาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามต่อไปนี ้
ถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ จะต้องได้รับโทษตามที่กำาหนดไว้

โทษการ

ทุจริต

สอบ

• ให้ (F) ในรายวิชาที่ทุจริต
• ตัดคะแนนความประพฤติไม่เกิน 40 คะแนน
• ภาคทัณฑ์
• ตัดสิทธิ์การได้รับทุนการศึกษา

รอบรู้ พี ไอ เอ็ม PIM
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กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยนักศึกษาท�าให้ไม่สามารถมาสอบในวันและเวลาสอบได้ นักศึกษาสามารถขออนุญาตสอบย้อนหลังได้ โดยจะต้อง

ยื่นค�าร้องขออนุญาตขอสอบย้อนหลังพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่ส�านักส่งเสริมวิชาการ ภายใน 2 วัน

นับตั้งแต่วันที่ขาดสอบ

โดยเหตุสุดวิสัยที่เข้ำค่ำยในกำรพิจำรณำขอสอบย้อนหลัง ประกอบด้วย

 1. เหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ ความเจ็บป่วย หรือการประสบอุบัติเหตุที่ต้องเข้ารับการรักษา ทั้งนี้ต้องมี

 หลักฐำนหรือเอกสำรประกอบจำก “โรงพยำบำล” เท่านั้น

 2. เหตุสุดวิสัยที่เกิดจากปัจจัยภายนอกแล้วส่งผลต่อตัวนักศึกษา ได้แก่ เหตุฉุกเฉินอันเกิดแก่ บิดา-มารดา ภัยธรรมชาติ

 หรือโรคระบาด แล้วท�าให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ โดยต้องมีเอกสารหรือหลักฐานประกอบ

ทั้งนี้นักศึกษำที่อ้ำงว่ำ จ�ำวัน-เวลำสอบผิด ตื่นสำย หำห้องสอบไม่เจอ ฝนตก 

รถติด ยำนพำหนะมีปัญหำ จะไม่ถือเป็นสำเหตุในกำรขอสอบย้อนหลังได้

   การขออนุญาตสอบย้อนหลัง

 สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรสอบของสถำบันได้ที่ โทร. 0 2855 1148

รอบรู้ พี ไอ เอ็ม PIM
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**หำกนักศึกษำไม่ท�ำกำรประเมินอำจำรย์ผู้สอน หรือ ประเมินไม่ครบทุกท่ำนในรำยวิชำใด
จะท�ำให้นักศึกษำไม่สำมำรถตรวจสอบผลกำรเรียนในรำยวิชำนั้นๆ ได้**

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

     โทร. 0 2855 0375 หรือ 0 2855 1148

เกรดออกแล้ว

 นกัศกึษาสามารถตรวจสอบผลการเรยีนของตนเองทีผ่่านมาและผลการเรยีน

ในภาคการศึกษาปัจจุบัน ภายหลังการประกาศผลการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา

ก�าหนดได้ทาง PIM Application (โดยเลือก Quick Link >> Registration System) 

เพื่อเข้าระบบบริการการศึกษา (http://reg.pim.ac.th) และมีขั้นตอนดังนี้

 1. ท�าการ Login เข้าสู่ระบบ

 2. คลิกปุ่ม “ผลการศึกษา” ที่เมนูด้านซ้าย ระบบจะแสดงผลการเรียน

 ของนักศึกษาทั้งหมดแยกตามภาคการศึกษา

รอบรู้ พี ไอ เอ็ม PIM
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การยื่นแบบค�าร้องออนไลน์ ลงทะเบียนเรียน    
ประเมินต่างๆ และอื่นๆ

กรณีที่นักศึกษาต้องการตรวจสอบหรือด�าเนินการข้อมูลต่างๆ อาทิ การลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบตารางเรียน/ตารางสอบ รายงานผล

การศึกษา ประเมินอาจารย์ผู้สอน ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบการจบการศึกษา รวมไปถึงการ Update ข้อมูลของนักศึกษา 

เป็นต้น นักศึกษาสามารถด�าเนินการผ่าน PIM Application (โดยเลือก Quick Link >> Registration System) เพื่อเข้าระบบบริการ

การศึกษา (http://reg.pim.ac.th) และ Log In เข้าระบบด้วย Username และ Password ที่เป็น Single Sign-on ของนักศึกษา 

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

รอบรู้ พี ไอ เอ็ม PIM
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นักศึกษาสามารถยื่น “แบบค�ำร้องออนไลน์” ในระบบ Internal Services เพื่อขอเอกสารทางการศึกษา ขอเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน

ขอเพิ่มรายวิชา (กรณีลงซ�้า) ขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน ขอลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพนักศึกษา เป็นต้น โดยสามารถด�าเนินการผ่าน 

 - PIM Application (เลือก Quick Link >> แบบค�าร้องออนไลน์) หรือ

 - เข้าระบบ Internal Services: https://pimnet.pim.ac.th/internalservices/index.php

 นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันอื่นๆ เช่น การขอผ่อนผันค่าเล่าเรียน การส่งการบ้าน การตรวจสอบ CSR Bank เป็นต้น

   Internal Services
รอบรู้ พี ไอ เอ็ม PIM
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หมำยเหตุ
• ก่อนยืนยันกำรลงทะเบียน นักศึกษำต้องตรวจสอบผลกำรลงทะเบียนว่ำ
“รำยวิชำและกลุ่มถูกต้องหรือไม่” 
• นักศึกษำควรลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน รำยวิชำให้ตรงตำมก�ำหนดเวลำในปฏิทินกำรศึกษำ  
• นักศึกษำต้องลงทะเบียนเรียนทุกภำคกำรศึกษำ หำกไม่ลงทะเบียนต้องลำพักกำรศึกษำ/
รักษำสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำ ตำมก�ำหนดเวลำในปฏิทินกำรศึกษำ

 ศึกษำขั้นตอนกำรลงทะเบียนเรียน Online ได้ที่ http://aa.pim.ac.th/pages/registe

หรือ download คู่มือกำรลงทะเบียน online

ได้ที่ http://reg.pim.ac.th/registrar/download/pdf/manual/คู่มือกำรลงทะเบียนออนไลน์.pdf

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อส�ำนักส่งเสริมวิชำกำร โทร. 0 2855 0973

เข้าภาคเรียนใหม่ต้องท�าอย่างไร

 อย่ำลืม!!  ศึกษำปฏิทินกำรศึกษำ และเข้ำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง

 สถาบนัจะลงทะเบยีนเรยีนให้แก่นกัศึกษาใหม่ในภาคการศกึษาแรกโดยอตัโนมตั ิ ดงันัน้เมือ่เข้าสูภ่าคการศกึษาถดัไป นกัศกึษา

จะต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง ทั้งนี้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา

(http://reg.pim.ac.th) ตามก�าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้

   ลงทะเบียนเรียน

เข้าระบบบริการการศึกษา

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

และท�าการ Login เข้าสู่ระบบ

ตรวจสอบรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน 

และคลิกปุ่ม

“ยืนยันกำรลงทะเบียน (ครั้งที่ 1)”

ตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชา

และคลิกปุ่ม

“ยืนยันกำรลงทะเบียน (ครั้งที่ 2)”

คลิกปุ่ม “ดึงรำยวิชำจำกแผน” หากต้องการ

เลือกรายวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนให้

คลิกปุ่ม “ค้นหำ” และพิมพ์รายวิชาที่ต้องการ

ลงทะเบียน และคลิกไอคอนรูปรถเข็น

คลิกปุ่ม “ลงทะเบียน”

ลงทะเบียนส�ำเร็จ

รอบรู้ พี ไอ เอ็ม PIM
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 ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรช�ำระเงินค่ำเล่ำเรียนและค่ำธรรมเนียมได้ที่

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

นักศึกษาสามารถช�าระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้หลายช่องทาง ดังนี้

   ช�าระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ

ช่องทางที่ 1 ช่องทางที่ 2 ช่องทางที่ 3 ช่องทางที่ 4 ช่องทางที่ 5 ช่องทางที่ 6

บัตรนักศึกษา

+
ใบช�าระค่าเล่าเรียน

พิมพ์จาก
http://reg.pim.ac.th

ช�าระผ่านธนาคาร

บัตร นศ.

ช�าระที่ 7-Eleven

ผ่าน
เคาน์เตอร์เซอร์วิส

เข้าระบบ
“บริการการศึกษา”

 

คลิกที่
“ภาระค่าใช้จ่าย / ทุน”

และเลือก

ช�าระเงิน
ผ่านการหักบัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

เข้าระบบ
“บริการการศึกษา” 

คลิกที่
“ภาระค่าใช้จ่าย / ทุน” 

และเลือก

ช�าระเงิน
ผ่านบัตรเครดิต

Scan Barcode
ในใบช�าระค่าเล่าเรียน

ช�าระด้วย iBanking
ผ่าน Barcode

ช�าระด้วย
บัตรเครดิต

ที่การเงิน PIM

ช�าระเต็มจ�านวน
บัตรเครดิตทุกธนาคาร 
(Bank Charge 1%)

ผ่อนช�าระ 3-10 งวด 
บัตรเครดิตกสิกรไทย 
ดอกเบี้ย 0.69%
ต่อเดือน
(Bank Charge 2.5%)

บัตรเครดิตไทยพาณิชย ์
ดอกเบี้ย 0.89%
ต่อเดือน
(Bank Charge 1%))

รอบรู้ พี ไอ เอ็ม PIM
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 สถาบัน ก�าหนดระเบียบเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการก�ากับดูแลนักศึกษาให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ใน

กรณทีีน่กัศกึษาไม่ปฏบิตัติามกฏระเบยีบของสถาบนั เช่น การแต่งกาย การแสดงพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสม และอืน่ๆ โดยการโทษทางวนิยั

จะมีหลายมิติด้วยกัน คือ

 1) ตักเตือน ด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร

 2) ตัดคะแนนความประพฤติ

 3) ให้บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสถาบันหรือสังคมตามที่สถาบันก�าหนด

 4) ชะลอการประกาศผลการสอบหรือการออกหนังสือรับรองใดๆ หรือเอกสารแสดงผลการศึกษาของสถาบัน

 5) ตัดสิทธิการเข้าสอบหรือชะลอการเสนอชื่อ หรือขออนุมัติหรือรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร

 6) ให้พักการศึกษา

 7) ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 ส�าหรบันกัศกึษาทีถ่กูตดัคะแนนความประพฤต ิหากเข้าร่วมกจิกรรมเพือ่พฒันาตนเอง หรอืบ�าเพญ็ประโยชน์แก่สงัคม เช่น การ

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา CSR ต่างๆ ของสถาบัน หรือมีผลการเรียนในระดับดี จะสามารถขอคืนคะแนนความประพฤติได้เช่นเดียวกัน 

โดยสามารถตรวจสอบสถานะคะแนนความประพฤติปัจจุบันได้ดังนี้

 1) เข้าเว็บไซต์ http://reg.pim.ac.th และ Login เข้าสู่ระบบ

 2) คลิกปุ่ม “ความประพฤติ” ที่เมนูด้านซ้าย ระบบจะแสดงสถานะคะแนนความประพฤติของนักศึกษา

 สอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับวินัยนักศึกษำได้ที่ ส�ำนักกิจกำรนักศึกษำ งำนวินัยนักศึกษำ

https://sa.pim.ac.th/pages/da โทร. 0 2855 0221 หรือ 0 2855 0472

วินัยนักศึกษา

ท�ากิจกรรมอาสา
4 ชั่วโมง

คืน 5 คะแนน

เกรด A
2 วิชา

คืน 5 คะแนน

เกรด A
3 วิชา

คืน 10 คะแนน

ตัดคะแนนไปแล้ว
         จะเกิดอะไรขึ้น ?

40 - 60 คะแนน
พักการเรียน 1 เทอม

61 - 80 คะแนน
พักการเรียน 2 เทอม

81 - 99 คะแนน
พักการเรียน 3 เทอม

100 คะแนน
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
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คุณสมบัติของนักศึกษา

ที่จะมีสิทธิได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 มีดังนี้

1. เป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี รวมท้ังหลักสูตร

ปริญญาตรีที่สอง

2. สอบได้หน่วยกติครบตามจ�านวนทีก่�าหนดไว้ในหลกัสตูร

และส�าเรจ็การศกึษาตามระยะเวลาทีห่ลกัสตูรก�าหนด โดย

นับเป็นจ�านวนภาคการศึกษาปกติ ท้ังน้ี ไม่นับภาคการ

ศึกษาที่สถาบันอนุมัติให้ลาพักการศึกษา

3. ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยให้พักการศึกษา

4. ไม่เคยสอบได้สัญลักษณ์ F, U, D, หรือ D+ และไม่เคย

ลงทะเบียนเรียนซ�้าในรายวิชาใด

5. นักศึกษาที่มีการเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอื่นและ

ที่มีการเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันมีสิทธ์ิได้รับปริญญา

เกียรตินิยม

6. สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

7. จ�านวนหน่วยกจิทีเ่ทยีบโอน ต้องไม่เกนิ ร้อยละ 25 ของ

จ�านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

คุณสมบัติของนักศึกษา

ที่จะมีสิทธิได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 มีดังนี้

1. เป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี รวมทั้งหลักสูตร

ปริญญาตรีที่สอง

2. สอบได้หน่วยกติครบตามจ�านวนทีก่�าหนดไว้ในหลกัสตูร

และส�าเรจ็การศกึษาตามระยะเวลาทีห่ลกัสตูรก�าหนด โดย

นับเป็นจ�านวนภาคการศึกษาปกติ ท้ังนี้ ไม่นับภาคการ

ศึกษาที่สถาบันอนุมัติให้ลาพักการศึกษา

3. ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยให้พักการศึกษา

4. ไม่เคยสอบได้สัญลักษณ์ F หรือ U และไม่เคยลง

ทะเบียนเรียนซ�้ารายวิชาใด

5. นักศึกษาที่มีการเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอื่นและ

ที่มีการเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันมีสิทธิ์ได้รับปริญญา

เกียรตินิยม

6. สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป

7. จ�านวนหน่วยกจิทีเ่ทยีบโอน ต้องไม่เกนิ ร้อยละ 25 ของ

จ�านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

เกียรตินิยมอันดับ 1

เกียรตินิยมอันดับ 2

ท�าอย่างไรให้ได้เกียรตินิยม
รอบรู้ พี ไอ เอ็ม PIM
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ท�าอย่างไร..ไม่ให้ถูก Retire

ความเสี่ยงในการพ้นสภาพนักศึกษา หรือ Retire นั้น

เกิดจากหลายกรณีด้วยกัน ดังนั้นนักศึกษาจึงควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรม

ในการพาตนเองไปสู่จุดเสี่ยงเหล่านั้น ประกอบด้วย

1) การสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตำ่ากว่า 
1.50 ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

2) สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตำ่ากว่า 1.75 
สองภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน

3) มีระยะเวลาการศึกษาครบสองเท่าของระยะเวลา
ตามที่หลักสูตรกำาหนดแล้วยังไม่สำาเร็จการศึกษา

4) ขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร

5) ขาดการลงทะเบียนและไม่ได้ลาพักการศึกษา

6) ใช้หลักฐานปลอมในการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา

7) ต้องรับโทษจำาคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก 
เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำาโดยประมาท หรือ
ความผิดอันเป็นลหุโทษ

8) สถาบันสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาด้วยเหตุกระทำา
ผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

ทั้งนี้นักศึกษาที่พ้นสภาพจากการ “ขาดการลงทะเบียนและไม่ได้ลาพักการศึกษา”

และ/หรือ “สถาบันสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาด้วยเหตุกระท�าผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง” 

อาจขอคืนสภาพนักศึกษาได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน

รอบรู้ พี ไอ เอ็ม PIM
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 หากนักศึกษาต้องการใช้งานอุปกรณ์กีฬาและนันทนาการต่างๆ เพ่ือท�ากิจกรรมหรือใช้เล่นกีฬา นักศึกษาสามารถยืม - คืน

อุปกรณ์กีฬาและนันทนาการได้ที่ส�านักกิจการนักศึกษา ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น

  หมายเหตุ:

  • งด ยืม - คืน ในวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • งด “ยืม” อุปกรณ์ในวันอังคาร

ชมรมและกิจกรรมต่างๆ
 นอกจากการเรียนและการฝึกปฏิบัติงานแล้ว สถาบันยังส่งเสริมให้นักศึกษามีกิจกรรมอื่นๆ ท�าระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่ PIM ผ่าน

ชมรมหรือโครงการต่างๆ เช่น โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พิธีไหว้ครู PIM GAME รวมไปถึงกิจกรรมชมรมต่างๆ โดยนักศึกษาที่ร่วม

กิจกรรมสามารถบันทึกประวัติการท�ากิจกรรมผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า PIM CSR BANK เพื่อรวบรวมข้อมูลและสามารถน�าไปใช้ในการ

ประกอบการยื่นเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น การพิจารณาทุนการศึกษาและทุนกู้ยืมการศึกษา (กรอ./กยศ.) หรือการสมัครงาน เป็นต้น

1. ชมรมอาสา
พัฒนาชุมชน

6. ชมนมฟันดาบญี่ปุ่น 11. ชมรมรักษาดินแดน

2.ชมรมหมากล้อม 7. ชมรมภาษาอังกฤษ 12. ชมรม  Aspired 
Marketing Club

3. ชมรมกีฬา
และนันทนาการ

8. ชมรมคนรุ่นใหม่
หัวใจอาสา

13. ชมรม PIM Business Start Up

4. ชมรมดนตรี
และการขับร้อง

9. ชมรมถ่ายภาพ 14. ชมรมมุสลิม

5. ชมรมสืบศิลป์
และการแสดง

10. ชมรม E-Sport
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