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ส่วนที่ 3 รอบรู้ “พี ไอ เอ็ม (PIM)”
ที่ตั้งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

เทคโนโลยีและระบบต่างๆ ที่สนับสนุนนักศึกษา

E-mail ส�าหรับนักศึกษา

PIM Application

PIM e-Library Application และการใช้งาน

การใช้ Wi-Fi 

บัตรนักศึกษา

แหล่งทรัพยากรในการค้นคว้าข้อมูล

ฐานข้อมูลออนไลน์

- ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ

- ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ภาษาจีน

แหล่งสืบค้นข้อมูลงานวิจัยออนไลน์

และแหล่งตีพิมพ์ผลงาน

ขั้นตอนการท�าวิทยานิพนธ์

และการศึกษาค้นคว้าอิสระ  

ปฏิทินการศึกษา

เมื่อมาเรียนที่ PIM

(ดูตารางเรียน, ตารางหน้าห้องเรียน, การยืนยัน

การเข้าเรียน และการเรียนผ่านระบบ

PIM e-Learning)

ใกล้สอบแล้ว..ต้องท�าอย่างไร

เกรดออกแล้ว

มีปัญหา..ปรึกษาใครดี

เข้าภาคเรียนใหม่ต้องท�าอย่างไร

สวัสดิการส�าหรับนักศึกษา

ชิลล์ ฟิน ช๊อป ก๊อปปี้ รีแลค

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 รู้จักคณะเรา
“นิเทศศาสตร์”
ปรัชญา สัญลักษณ์ และสีประจ�าคณะ

หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอน

ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจคณะ

ข้อมูลหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสื่อสารเชิงนวัตกรรมเพื่อองค์กรสมัย

ใหม่
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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
“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

• มคีวามสามารถใน
การใช้เหตผุล สามารถ
สรปุความรวมทัง้คดิ 
วเิคราะห์และสังเคราะห์ 
ได้อย่างเป็นระบบ

• กล้าคดิอย่างมุ่งมัน่ 
และสามารถผลกัดนั
ความคดิและแรง
บนัดาลใจของตนให้
ก่อเกิดเป็นผลงานและ
นวตักรรมต่างๆ ได้

• มคีวามใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
สามารถแสวงหาความ
รู้ได้ด้วยตวัเอง และมี
ความรอบรู้ในศาสตร์
สาขาวชิา

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

• 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

เรียนเป็น คิดเป็น ท�างานเป็น เน้นวัฒนธรรม รักความถูกต้อง

5 IDENTITIES
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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 0966, 0 2855 0431สถานที่ติดต่อ : 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

• เปิดสอนในระดับปริญญาโท
1)  สาขาวิชาการสื่อสารเชิงนวัตกรรม
เพื่ิอองค์กรสมัยใหม่

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  2855-1415สถานที่ติดต่อ : 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
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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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ปรัชญาคณะนิเทศศาสตร์

“นักสื่อสารเชิงบูรณาการ
บนรากฐานความรับผิดชอบต่อสาธารณะ”

(Integrated Communicators with Public Responsibility)

หลักสูตรระดับปริญญำตรี

1) หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเอกกำรสื่อสำรองค์กรและแบรนด์

(Corporate and Brand Communication)

2) หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำเอกวำรสำรศำสตร์คอนเวอร์เจ้นท์

(Convergent Journalism)

หลักสูตรระดับปริญญำโท

1) หลักสูตรนิเทศศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรสื่อสำรเชิงนวัตกรรมเพื่อองค์กรสมัยใหม่

(Innovative Communication for Modern Organization)

หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอน 

สีประจ�าคณะ - สีน้�าเงิน (Royal Blue)
 แทน “สีน้�าหมึก” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ “การสื่อสาร”

สัญลักษณ์ประจ�าคณะ

นกพิราบ สัญลักษณ์ของความสงบและการสื่อสาร

ช่อมะกอก

สัญลักษณ์แห่งการขอให้ยกโทษหรือการยอมให้ เปรียบเหมือนนักส่ือสารท่ีมีความเป็นอิสระ เท่ียงตรง เป็นกลาง 
ต้ังม่ันในคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นเลิศในการส่ือสารท่ามกลางกระแสความเปล่ียนแปลงของโลก
วางอยู่ในรูปทรงเรขาคณิต 5 เหล่ียม อันส่ือถึงคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 5 ประการ
ได้แก่ เรียนเป็น คิดเป็น ทำางานเป็น เน้นวัฒนธรรม และรักความถูกต้อง

รู้จักคณะเรา “นิเทศศาสตร์”
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“แหล่งสร้ำงสรรค์บัณฑิตนิเทศศำสตร์ที่พร้อมท�ำงำนอย่ำงมืออำชีพ”

1) เพื่อสร้างบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถอย่างลึกซึ้งทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ

ในด้านการวางแผน การบริหารจัดการการสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์ มีความทันสมัย มีความรอบรู้

และความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ในงานวิชาชีพ

นเิทศศาสตร์เชงิสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสมและมคีณุค่า มคีณุธรรมจริยธรรม สามารถบรูณาการองค์ความ

รู้ทั้งในส่วนของสาขานิเทศศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างลงตัว 

2) เพื่อผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีความเข้าใจระบบธุรกิจ เข้าใจบริบทสังคมโลก ภูมิภาค ประเทศ สามารถ

ประยุกต์ใช้ความรู้ทางนิเทศศาสตร์ในบริบทต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และมีความเป็นระบบ ในขณะเดียวกัน 

รวมทั้งมีทักษะในการท�างานหลายอย่างพร้อมๆ กัน (Multi-tasking) ด้วยหลักสูตรที่มีความทันสมัยและมี

ความยืดหยุ่น สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3) เพื่อผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีศักยภาพ ความม่ันใจ และพร้อมในการประกอบวิชาชีพได้ทันที ด้วย

กระบวนการเรียนรู้จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิเทศศาสตร์ ที่พร้อมดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดภายใต้

แนวทาง Teacher-student Relationship (TSR) ร่วมกับนักวิชาชีพที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ผ่าน

กระบวนการวิจัย การใช้กรณีศึกษาและการท�าโครงงาน (Project-based Learning) ตลอดจนการเรียนรู้

ด้วยประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง (Work-based Learning) กับเครือข่ายของกลุ่มซีพี และพันธมิตร 

ณ องค์กรสื่อและสถานประกอบการจริง

มุ่งม่ันผลิตนักนิเทศศาสตร์ท่ีตอบโจทย์ตลาดแรงงานจริง โดยให้ความส�าคัญกับการเป็นนักนิเทศศาสตร์ที่มี

จริยธรรม คุณธรรม และมีจิตส�านึกสาธารณะ นอกจากนี้ยังเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ที่จ�าเป็นและ

เกีย่วข้องได้อย่างมปีระสิทธภิาพภายใต้บรบิทเฉพาะทีส่อดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของโลก ตอบโจทย์ตลาด

แรงงาน ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในยุคเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ และสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ด้วย

ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง (Work-based Learning) 

ปณิธาน

วิสัยทัศน์

พันธกิจ
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ

Master of Business Administration (People Management and Organization Strategy

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสื่อสารเชิงนวัตกรรมเพื่อองค์กรสมัยใหม่

Master of Communication Arts  Program in Innovative Communication for Modern Organization 
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ชื่อปริญญำ

 ภาษาไทย  (ชื่อเต็ม)  : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารเชิงนวัตกรรมเพื่อองค์กรสมัยใหม่)

   (อักษรย่อ) : นศ.ม. (การสื่อสารเชิงนวัตกรรมเพื่อองค์กรสมัยใหม่)

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม)  : Master of Communication Arts  

      (Innovative Communication for Modern Organization)

   (อักษรย่อ) : M.Com.Arts (Innovative Communication for Modern Organization) 

จุดเด่นของสำขำวิชำ/หลักสูตร
 ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขาสถาบันการจัดการ

ปัญญาภิวัฒน์ได ้จัดแนวทางการศึกษาแบบ Work-based            

Education ซ่ึงเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงมุ่งสร้างและ

พัฒนามหาบัณฑิตที่มีศักยภาพทางออกสู่สังคม และต้องเป็น       

มหาบัณฑิตที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

โดยมีการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริง 

เพือ่ให้มหาบณัฑติของหลกัสตูรเป็น “นกัคิด นกับรหิาร ทีส่ามารถ

สร้างนวัตกรรมให้กับองค์กร”

 จากนโยบายของรัฐในการสนับสนุนการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้ท้ังภาคเอกชน

และภาคประชาชนต้องมีการปรับตัวในการพัฒนาทางเทคโนโลยี

เพื่อช่วยให้การท�างานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น 

องค์กรทัง้ภาครฐั และภาคเอกชนมกีารสร้างสรรค์และแลกเปลีย่น

นวตักรรมต่างๆ เพือ่น�าไปใช้ในการด�าเนนิงาน เทคโนโลยจีงึเข้ามา

มีส่วนในความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของมนุษย์ การพัฒนาคน

ให้มีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนี้จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่สุด

 สถาบันฯ จึงพัฒหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต        

สาขาวชิาการสือ่สารเชงินวตักรรมเพือ่องค์กรสมยัใหม่ขึน้ เพือ่ผลติ

มหาบัณฑิตที่มีทักษการคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking Skill) 

การออกแบบความคดิเชงิสร้างสรรค์ (Design Creative Thinking) 

และมีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ทางทฤษฎีเพื่อ

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริงทางธุรกิจ สามารถใช้การสื่อสารใน

การแก้ไขปัญหาทางธรุกจิได้บนพืน้ฐานของจรยิธรรม จรรยาบรรณ 

และความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะน�าไปสู่ความยั่งยืนของธุรกิจ

ในอนาคต

แนวทำงกำรประกอบอำชีพ
1) นักวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรและแบรนด์ 

(Corporate and Brand Communication Strategic Planner)

2) นักวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารตลาดดิจิทัลและสื่อสังคม 

(Social Media and Digital Marketing Communication 

Strategic Planner)

3) นักบริหารความสัมพันธ์ (Stakeholder Relationship         

Manager) /ผู้เช่ียวชาญด้านความรบัผิดชอบต่อสังคม (Corporate 

Social Resposibility Specialist)

4) ผูบ้รหิารโครงการ (Project Manager) ทีเ่กีย่วข้องกบัการสือ่สาร

และการสื่อสารดิจิทัล

5) ผูเ้ชีย่วชาญ (Specialist) ทางด้านการสือ่สาร การส่ือสารดจิทัิล 

และการวิเคราะห์ผู้รับสาร

6) นกับรหิาร (Executive) /เจ้าหน้าทีบ่รหิาร (Executive Officer) 

/ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ในธุรกิจทางด้านการสื่อสาร   

การสื่อสารดิจิทัล และนวัตกรรมสื่อสาร 

7) ผู ้ผลิตเนื้อหาออนไลน์ (Online Content Creator)                         

/ผู ้ผลิตเนื้อหาข้ามสื่อ (Transmedia Content creator)                    

/ผู ้ออกแบบความผูกพันทางสังคม (Social Engagement                       

Designer)

8)  อาจารย์ (Lecturer) /นักวิชาการ (Academic Officer)           

ในสถาบันอุดมศึกษา 

9)  นักวิจัย (Researcher) /นักวิเคราะห์ (Analyser) ในธุรกิจทาง

ด้านการสื่อสาร การสื่อสารดิจิทัล และนวัตกรรมสื่อสาร
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รำยละเอียดค่ำเล่ำเรียน
1)  อัตราค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร 210,000 บาท และช�าระ

ค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษาในอัตราที่สถาบัน

ก�าหนด ตามแผนการเรียนปกติ 4 ภาคการศึกษา

2) นักศึกษาเข้าเรียนภาคเรียนปกติ ช�าระค่าเล่าเรียนแบบเหมา

จ่ายต่อภาคการศึกษาเท่ากันทุกภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 

52,500 บาท

3) อัตราค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา ไม่รวมค่าใช้

จ่ายดังต่อไปนี้

- ค่ารายวิชาปรับพื้นฐาน

- ค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ (ถ้ามี)

- ค่าหนังสือ เอกสารประกอบวิชาเรียน

- ค่าธรรมเนียมการสอบดุษฏีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษา

ค้นคว้าอิสระ/การสอบประมวลความรู้ (กรณีสอบซ�้า)

และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เป็นไปตามสถาบัน

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นไปตามประกาศสถาบัน
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ภำคกำรศึกษำที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 2

รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วยกิต รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วยกิต

IC 62701 ทฤษฎีกำรสื่อสำรและนวัตกรรม 3 IC 62704
กำรประยุกต์ใช้เครื่องมือทำงกำรสื่อสำร
ส�ำหรับกำรสื่อสำรเชิงนวัตกรรม

3

IC 62702 กำรวิจัยส�ำหรับกำรสื่อสำรเชิงนวัตกรรม 3 IC 62705
สัมมนำกฎหมำยและจริยธรรมทำงธุรกิจ
ส�ำหรับผู้ประกอบกำร

3

IC 62703 กำรสื่อสำรเพื่อองค์กรสมัยใหม่ 3 IC 627xx วิชำเลือก 2 3

IC 627xx วิชำเลือก 1 3 IC 627xx วิชำเลือก 3 3

รวม 12 รวม 12

รำยวิชำส�ำหรับนักศึกษำ แผน ก แบบ ก 2

1) ปีกำรศึกษำที่ 1

แผนการศึกษา

2) ปีกำรศึกษำที่ 2

ภำคกำรศึกษำที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 2

รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วยกิต รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วยกิต

IC 62780 วิทยำนิพนธ์ 6 IC 62780 วิทยำนิพนธ์ 6

รวม 6 รวม 6
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รำยวิชำส�ำหรับนักศึกษำ แผน ข

1) ปีกำรศึกษำที่ 1

2) ปีกำรศึกษำที่ 2

ภำคกำรศึกษำที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 2

รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วยกิต รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วยกิต

IC 62701 ทฤษฎีกำรสื่อสำรและนวัตกรรม 3 IC 62704
กำรประยุกต์ใช้เครื่องมือทำงกำรสื่อสำร
ส�ำหรับกำรสื่อสำรเชิงนวัตกรรม

3

IC 62702 กำรวิจัยส�ำหรับกำรสื่อสำรเชิงนวัตกรรม 3 IC 62705
สัมมนำกฎหมำยและจริยธรรมทำงธุรกิจ
ส�ำหรับผู้ประกอบกำร

3

IC 62703 กำรสื่อสำรเพื่อองค์กรสมัยใหม่ 3 IC 627xx วิชำเลือก 2 3

IC 627xx วิชำเลือก 1 3 IC 627xx วิชำเลือก 3 3

รวม 12 รวม 12

ภำคกำรศึกษำที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 2

รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วยกิต รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วยกิต

IC 627xx วิชำเลือก 4 3

IC 62781 กำรค้นคว้ำอิสระ 6

IC 627xx วิชำเลือก 5 3

รวม 6 รวม 6
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รอบรู้ พี ไอ เอ็ม

P I M
ที่ตั้งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์
หรือ พี ไอ เอ็ม (PIM)
ตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งมุ่งหน้าไปยังตลาดปากเกร็ด

โดยตั้งอยู่เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : 02-855-0000

โทรสำร : 02-855-0391

อีเมล์ : contactreg@pim.ac.th

เฟซบุ๊ค : www.facebook.com/pimfanpage

กำรเดินทำงมำยัง PIM

- รถเมล์สาย 166 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - เมืองทองธานี) 

- รถเมล์สาย 356 

(ปากเกร็ด – สะพานใหม่, ปากเกร็ด – ดอนเมือง 

– สะพานใหม่ และ นนทบุรี – ล�าลูกกา – รังสิต) 

- รถเมล์สาย 51 (ปากเกร็ด – ม.เกษตรศาสตร์)

- รถเมล์สาย 52 (ปากเกร็ด – บางซื่อ)

- รถเมล์สาย 150 (ปากเกร็ด – บางกะปิ)

- รถเมล์สาย 391 (ลาดหลุมแก้ว – เมืองทองธานี)
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รอบรู้ พี ไอ เอ็ม PIM

วิธีอ่ำนหมำยเลขห้องที่ปรำกฎในตำรำงสอน

ของนักศึกษำบนระบบ REG และ PIM Application

ควำมหมำย อำคำร 4 คือ CP ALL Academy

ชั้นที่ 5 และ ห้องที่ 10

เลขห้อง 4-0510

อาคารที่ ชั้นที่ ห้องที่

อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
 อำคำร 1 (อำคำรอ�ำนวยกำร)

ชั้น 1-3 : ห้องปฏิบัติการต่างๆ
ชั้น 2 : ห้องละหมาด และห้องปฏิบัติการต่างๆ
ชั้น 3 : ห้องปฏิบัติการต่างๆ

 อำคำร 2 (อำคำรหอประชุม/Convention Hall)
ชั้น 1 : โถงกิจกรรม ร้านค้าจ�าหน่ายอาหารและสินค้าทั่วไป 
 PIM Smart Shop และ PIM Souvenir Shop 
ชั้น 2 : ห้องเรียน
ชั้น 3 : ห้องประชุม/สัมมนา

 อำคำร 3 (อำคำรอเนกประสงค์)
ชั้น 1 : ห้องปฏิบัติการต่างๆ
ชั้น 2 : ห้องพยาบาล และส่วนส�านักงานต่างๆ
ชั้น 3 : ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ

 อำคำร 4 (อำคำร CP ALL Academy)
ชั้น G : ร้านถ่ายเอกสาร
ชั้น L : ศูนย์รับสมัครนักศึกษา ร้าน 7-ELEVEN 
 และร้านกาแฟ Bellinee’s Bake & Brew
ชั้น M : ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจการบิน (PIM AIR)
ชั้น 3 : ศูนย์อาหาร CP Food World
ชั้น 4 : ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการภาคพื้น
ชั้น 5–8 : ห้องเรียน
ชั้น 7 : ห้องเรียน ส�านักกิจการนักศึกษา
 และส�านักพัฒนานักศึกษา
ชั้น 8 : ห้องเรียน และ Store Model
ชั้น 9 : ห้องพักอาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 คณะนิเทศศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะนวัตกรรม 
 การจัดการเกษตร และ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร
ชั้น 10 : ห้องพักอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
 คณะวิทยาการจัดการ คณะการจัดการโลจิสติกส์และ 
 การคมนาคมขนส่ง วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัย 
 บัณฑิตศึกษาจีน
ชั้น 11 : ห้องพักอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
 และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์
 และส�านักการศึกษาทั่วไป
ชั้น 12 : ห้องปฏิบัติการต่างๆ และห้องพักอาจารย์คณะ  
 วิทยาการจัดการสาขาวิชาการจัดการการบริการ
 และการท่องเที่ยว
ชั้น 12A : ห้องสมุด
ชั้น 14 : ส�านักส่งเสริมวิชาการ และส�านักบัญชีและการเงิน
ชั้น 16 : ห้องประชุม Auditorium
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รอบรู้ พี ไอ เอ็ม PIM

 ด้วยสถาบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบต่างๆ เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่นักศึกษาในด้านต่างๆ รวมไปถึงการเรียนและ

ร่วมกจิกรรมผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ ดงันัน้ Smartphone, tablet, iPad ทีน่กัศกึษาใช้งานจงึควรมคุีณสมบตัทิีร่องรบัเทคโนโลย ีระบบ

และการใช้งาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ กล่าวคือ

“สถาบันมีบริการสารสนเทศต่างๆ ให้นักศึกษาได้เข้าใช้งาน เช่น e-mail e-Learning รวมไปถึงระบบบริการการศึกษา (REG) และ 

Internal Service โดยนักศึกษำจะได้รับ Username และ Password ต้ังแต่วันแรกที่มำปฐมนิเทศที่สถำบัน และสามารถใช้ 

Username และ Password ที่ได้รับเพียงรหัสเดียวเพื่อเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ และบริการต่างๆ ในทุกระบบของสถาบัน (Single 

Sign-on)” ดังนั้น นักศึกษำควรเปลี่ยนรหัสผ่ำนทันทีในครั้งแรกที่เข้ำใช้งำน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ Notebook ของ

สถำบัน เพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้ระบบบริกำรต่ำงๆ ของสถำบัน

พื้นที่ว่างรองรับ Smart Device
เพื่อดาวน์โหลด PIM Application

อย่างน้อย 10 Mb

ตัวอย่ำง   

นักศึกษาชื่อ นายปัญญา ภิวัฒน์ รหัสประจ�าตัวนักศึกษา คือ 6254100051

ดังนั้น Username ในกำร Login คือ 6254100051 

และ Password คือ 6254100051

หากต้องการ เปลี่ยน Password ให้ Login เข้าระบบด้วย

คอมพิวเตอร์ที่จุดบริกำรคอมพิวเตอร์ของสถำบัน

(บริเวณห้องสมุดหรือห้องปฏิบัติการด้านภาษาและคอมพิวเตอร์)

แล้วจึงกด Ctrl + Alt + Delete แล้วจึงเลือก Change Password

เทคโนโลยีและระบบต่างๆ ที่สนับสนุนนักศึกษา

Single Sign-on เพื่อเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์และบริการต่างๆ

Username และ Password ใช้งานกับ ทุกระบบ ของสถาบัน

กำร Login และเปลี่ยน Password
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รอบรู้ พี ไอ เอ็ม PIM

PIM Application

เพื่อการติดต่อสื่อสารกับ PIM ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

นักศึกษาทุกคนควรติดตั้ง PIM Application บน Smart Phone 

โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่

 รับส่ง e-mail

 ดูตำรำงเรียน ห้องเรียน ห้องสอบ ดูผลกำรเรียน

 ก�ำหนดกำรลงทะเบียน

 กำรเข้ำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ

 กิจกรรมต่ำงๆ เช่น ไหว้ครู รับน้องใหม่ กีฬำสี 

 ข้อมูลหอพัก

 งำน part-time

 กำรเรียน e-Learning

 กำรยืม-คืน หนังสือห้องสมุด

เพราะ PIM Application ช่วยนักศึกษาดังนี้

E-MAIL ส�าหรับนักศึกษา

สถาบันจะสร้าง E-mail Account ให้กับนักศึกษาทุกคนของสถาบัน โดยมี

Username คือ รหัสประจ�ำตัวนักศึกษำ ตำมด้วย @stu.pim.ac.th

ตัวอย่าง   

นักศึกษาชื่อ นายปัญญา ภิวัฒน์ รหัสประจ�าตัวนักศึกษา คือ 6254100051

ดังนั้น E-mail ของนายปัญญา ภิวัฒน์ คือ 6254100051@stu.pim.ac.th

ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเข้าเช็คและใช้งาน e-mail 

- ผ่าน PIM Application >> เลือก Quick Link >> PIM Webmail

- ผ่านโปรแกรม Outlook 

- การเปิด Browser และพิมพ์ URL http://webmail.pim.ac.th 
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รอบรู้ พี ไอ เอ็ม PIM
PIM e-Library Application

การเข้าใช้งาน PIM e-Library Application
Login ด้วย Username และ 
Password ของนักศึกษำ

เมื่อเข้ำสู่ระบบ นักศึกษำสำมำรถ
ค้นหำและจองทรัพยำกรได้จำก
เมนูที่ปรำกฏ

ตัวอย่ำงหน้ำกำรค้นหำโดยใช้ตัว
กรองทรัพยำกร

ใช้ส�าหรับสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศ และยืมต่อทรัพยากร

ด้วยตนเอง โดยสามารถ
ดาวน์โหลดได้ที่
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รอบรู้ พี ไอ เอ็ม PIM
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รอบรู้ พี ไอ เอ็ม PIM
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รอบรู้ พี ไอ เอ็ม PIM

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

หรือสอบถำมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ส�ำนักส่งเสริมวิชำกำร: https://www.facebook.com/REGPIM 

โทร 0 2855 1140

หมำยเหตุ
• บัตรมีอำยุกำรใช้งำนเป็นไปตำมเงื่อนไขของธนำคำรและสถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์
• กรณีบัตรนักศึกษำหำยให้ติดต่อส�ำนักส่งเสริมวิชำกำร เพื่อขอท�ำบัตรชั่วครำวและ
  ขอเอกสำรเพื่อขอท�ำบัตรใหม่กับทำงธนำคำร (มีค่ำธรรมเนียม)
• กรณีลืมบัตรนักศึกษำ ให้ติดต่อส�ำนักส่งเสริมวิชำกำร เพื่อขอท�ำบัตรชั่วครำวส�ำหรับใช้บันทึก
  กำรเข้ำเรียน (มีค่ำมัดจ�ำบัตรชั่วครำว 300 บำท)

ใช้เป็นบัตรประจ�ำตัวนักศึกษำ

ใช้แตะบัตรเพื่อบันทึกกำรเข้ำเรียนและแสดงเป็นหลักฐำนในกำรเข้ำสอบ

ใช้ส�ำหรับ ยืม – คืน หนังสือห้องสมุด PIM

ใช้เป็นบัตร ATM ธนำคำรไทยพำณิชย์

ใช้เป็นบัตรเดบิต Master Card

ใช้เป็นบัตรแทนเงินสดเพื่อช�ำระสินค้ำกับร้ำนค้ำที่มีสัญลักษณ์ Smart Purse 

เช่น 7-ELEVEN, Food World @ PIM

ก่อนเปิดภำคกำรศึกษำ 1 สัปดำห์ นักศึกษำทุกคน

ของสถำบนัจะได้รบับตัรนกัศกึษำ ซึง่สำมำรถน�ำไป

ใช้ในกิจกรรมต่ำงๆ ทั้งในและนอกสถำบัน ดังนี้

บัตรนักศึกษา
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แหล่งทรัพยากรในการค้นคว้าข้อมูล

 และเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและต้องการ

ยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อก็สามารถท�าได้ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วมือ ผ่าน

เว็บไซต์ http://elibrary.pim.ac.th หรือ ผ่านทาง PIM eLibrary 

Application ซึ่งนักศึกษาสามารถติดตั้ง Application ดังกล่าวใน Smart 

Phone ของท่านได้ทั้งระบบ IOS และ Android

 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 09.00 – 18.00 น.

เปิดท�าการทุกวัน
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
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ฐานข้อมูลออนไลน์
นักศึกษาสามารถสืบค้นบทความจากฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งให้บริการผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบัน อาทิ

หมำยเหตุ : โปรดติดต่อห้องสมุด เพื่อขอ Username และ Password ในกำรเข้ำใช้ฐำนข้อมูล CEIC และฐำนข้อมูล CNKI

 ฐานข ้อมูล Emerald เป ็นฐานข ้อมูลวารสาร

อิเล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมด้านการจัดการ (Management) 

บริหารธุรกิจ (Business Administration) และ วิทยาการ

สารสนเทศ (Information Science) รวมทัง้สาขาอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง

ทัว่โลก ในรปูแบบเอกสาร (Full Text) โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ 

https://www.emeraldinsight.com

 ฐานข้อมูล CEIC เป็นฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคเชิง

สถิติตัวเลข ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจกว่า 130 ประเทศทั่วโลก 

ครอบคลมุข้อมลู 5 ส่วน คอื ฐานข้อมลูประเทศทัว่โลก ฐานข้อมลู

เศรษฐกิจและการเงินรายวัน ฐานข้อมูลอุตสาหกรรม ฐานข้อมูล

เศรษฐกิจระดับโลกและฐานข้อมูล ประเทศที่น่าสนใจแบบเจาะ

ลึก เช่น จีน อินเดีย โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่

https://cas.ceicdata.com/login 

 ฐานข้อมูล CNKI เป็นฐานข้อมูลทรัพยากรความรู้ของ

ประเทศจีนและให้ข้อมลูตัง้แต่ช่วงปี 1996 – ปัจจบัุน ซึง่จะบรกิาร

เอกสารทางวิชาการในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกว่า 5,500 

แห่ง และสถาบันอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศจีนกว่า 20 

ประเทศ ข้อมูลที่ได้จะอยู่ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง วารสาร

อิเล็กทรอนิกส์ และวิทยานิพนธ์ โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพื่อเข้า

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

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ภาษาจีน
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แหล่งสืบค้นข้อมูลงานวิจัยออนไลน์
และแหล่งตีพิมพ์ผลงาน
นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ และแหล่งตีพิมพ์ผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง

ของการขอส�าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จากเว็บไซต์ส�านักวิจัยและพัฒนา (http://rd.pim.ac.th/th)

ประชาสัมพันธ์แหล่งเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ

นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารการประชุมวิชาการ 

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการได้ที่

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

แหล่งสืบค้นวารสาร
ปัญญาภิวัฒน์

https://journal.pim.ac.th
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ขั้นตอนการท�าวิทยานิพนธ์
และการศึกษาค้นคว้าอิสระ  

 ปรึกษำและสอบถำมเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรท�ำดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ และกำรค้นคว้ำอิสระ 

ได้ที่ ส�ำนักส่งเสริมวิชำกำร งำนบัณฑิตศึกษำ https://aa.pim.ac.th/pages/form 

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

นักศึกษำสำมำรถดำวน์โหลดขั้นตอนกำรท�ำวิทยำนิพนธ์และกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ

ได้ที่ https://aa.pim.ac.th/

ขั้นตอนการท�าดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์
และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

CLICK

เกณฑ์การเผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์CLICK

ขั้นตอนหลังสอบผ่านป้องกันดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์
และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

CLICK

แนวทางการด�าเนินการ Pre-clinic วิทยานิพนธ์
และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

CLICK
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 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา มุ่งเน้นให้นักศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย แก้ปัญหาและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

ร่วมกับการน�าเสนอ อภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในชั้นเรียน เพื่อให้นักศึกษาท�างานร่วมกันเป็นทีมและบริหารเวลาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผน การเรียนของแต่ละหลักสูตร

 ทั้งนี้ ปฏิทินการศึกษาของหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารเชิงนวัตกรรมเพื่อองค์กรสมัยใหม่) มีรายละเอียดดังนี้

ปฏิทินการศึกษา

หมำยเหตุ : * หำกพ้นก�ำหนด มีค่ำปรับตำมประกำศสถำบันฯ 

  ** ยกเว้นนักศึกษำใหม่

  ***กำรถอนรำยวิชำแบบไม่ติด W ต้องด�ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในร้อยละ 20 ของเวลำเรียนแต่ละรำยวิชำนับจำกเริ่มเรียน

  **** เมื่อหลักสูตรส่งใบแจ้งผลกำรเรียนตำมกระบวนกำรมำยัง สสว. แล้วจะไม่สำมำรถแก้ไขเกรดได้ในทุกกรณี

  *****ช�ำระค่ำเล่ำเรียนตำมประกำศสถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ ที่ 063/2562 เรื่องแบ่งช�ำระค่ำเล่ำเรียนรำยเดือน ระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 

(ส�ำหรับนักศึกษำ รหัส 62)

  - ปฏิทินกำรศึกษำปรับเปลี่ยนไปตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของแต่ละหลักสูตร

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

MCA ปีกำรศึกษำ 2562

กิจกรรม ภำคที่ 1 ภำคที่ 2

วันสุดท้ายของการขอย้ายคณะ/สาขาวิชา 1 ส.ค. 62 1 ก.พ. 63

วันสุดท้ายของการขอเทียบโอนรายวิชา 6 ส.ค. 62 4 ก.พ. 63

วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา 25 ส.ค. 62 -

วันสุดท้ายของการยืนยันสิทธิ์/ช�าระค่าวิชาปรับพื้นฐาน 27 ส.ค. 62 -

ช�าระเงินค่าเล่าเรียน ส�าหรับนักศึกษา รหัส 62* (ชั้นปี 1) ช�าระค่าเล่าเรียนตามประกาศสถาบันฯ ที่ 063/2562*****

พบอาจารย์ที่ปรึกษา/ลงทะเบียนเรียนออนไลน์* 13 - 26 ส.ค. 62 11 - 24 ก.พ. 63

วันเปิดภาคการศึกษา
ช่วงที่ 1 : 1 ก.ย. 62 ช่วงที่ 1 : 1 มี.ค. 63

ช่วงที่ 2 : 1 ธ.ค. 62 ช่วงที่ 2 : 31 พ.ค. 63

ลงทะเบียนเรียนล่าช้าและช�าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า (ค่า
ปรับ 200 บาท/วัน)**

1 - 13 ก.ย. 62 1 - 13 มี.ค. 63

การเพิ่ม/ถอนรายวิชา (ไม่ติด W)***
ช่วงที่ 1 : 1 - 13 ก.ย. 62 ช่วงที่ 1 : 1 - 13 มี.ค. 63

ช่วงที่ 2 : 1 - 13 ธ.ค. 62 ช่วงที่ 1 :31 พ.ค. - 12 มิ.ย. 63

การยื่นค�าร้องขอรักษาสถานภาพ,ลาพักการศึกษา 1 ก.ย. - 1 ต.ค. 62 1 มี.ค. - 1 เม.ย. 63

การถอนรายวิชา (ติด W)
ช่วงที่ 1 : 14 ก.ย. - 3 พ.ย. 62 ช่วงที่ 1 : 14 มี.ค. - 3 พ.ค. 63

ช่วงที่ 2 : 14 ธ.ค. 62 - 2 ก.พ. 63 ช่วงที่ 2 : 13 มิ.ย. - 2 ส.ค. 63

วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
ช่วงที่ 1 : 3 พ.ย. 62 ช่วงที่ 1 : 3 พ.ค. 63

ช่วงที่ 2 : 2 ก.พ. 63 ช่วงที่ 2 : 2 ส.ค. 63

วันสอบปลายภาค
ช่วงที่ 1 : 9 - 17 พ.ย. 62 ช่วงที่ 1 : 9 - 17 พ.ค. 63

ช่วงที่ 2 : 8 - 16 ก.พ. 63 ช่วงที่ 2 : 8 - 16 ส.ค. 63

วันสุดท้ายของภาคการศึกษา
ช่วงที่ 1 : 17 พ.ย. 62 ช่วงที่ 1 : 17 พ.ค. 63

ช่วงที่ 2 : 16 ก.พ. 63 ช่วงที่ 2 : 16 ส.ค. 63

วันประกาศผลการเรียนออนไลน์****
ช่วงที่ 1 : 29 พ.ย. 62 ช่วงที่ 1 : 29 พ.ค. 63

ช่วงที่ 2 : 28 ก.พ. 63 ช่วงที่ 2 : 28 ส.ค. 63

วันสุดท้ายของการแก้ไขเกรด "I"
(ภายใน 30 วัน หลังประกาศผลการเรียน)

ช่วงที่ 1 : 29 ธ.ค. 62 ช่วงที่ 1 : 29 มิ.ย. 63

ช่วงที่ 2 : 28 มี.ค. 63 ช่วงที่ 2 : 28 ก.ย. 63

กำรแก้ไขเกรด "P" ต้องกระท�ำภำยในภำคกำรศึกษำถัดไป
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นักศึกษาสามารถดูตารางเรียนได้ด้วยตนเอง ผ่าน PIM Application หรือระบบบริการ การศึกษามีขั้นตอนดังนี้

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

 2. คลิกปุ่ม “ตารางเรียน/สอบ” ที่เมนูด้านซ้าย

 3. คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปีการศึกษาและภาคการศึกษาเพื่อดูตารางเรียน

เมื่อมาเรียนที่ PIM

   ดูตารางเรียน

ทั้งนี้ระบบจะส่ง E-mail แจ้งเตือนใน PIM Application โดยอัตโนมัติ (ก่อนถึงเวลำเริ่มเรียน 30 นำที)

เพื่อแจ้งเตือนให้นักศึกษำเข้ำเรียนทุกครั้ง

และนักศึกษำสำมำรถตรวจสอบตำรำงเรียนรำยสัปดำห์ จำกรำยงำนตำรำงเรียนรำยสัปดำห์ ดังนี้

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

คลิ๊ก เพื่อดูตารางเรียนรายสัปดาห์

ชื่อวิชา กลุ่มที่เรียน 
ห้องและเวลาที่เรียน

ชื่อวิชา กลุ่มที่เรียน 
ห้องและเวลาที่เรียน
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ชื่อวิชา กลุ่มที่เรียน 
ห้องและเวลาที่เรียน

ชื่อวิชา (กลุ่มเรียน) 
และ ชื่ออาจารย์ผู้สอน

เม่ือนกัศกึษาไปถงึห้องเรยีนตามตารางเรยีนของตนเอง ทีห่น้าห้องจะมตีารางการใช้งานของห้องนัน้ๆ นกัศกึษาสามารถตรวจสอบการใช้

งานห้องดังกล่าว เพื่อป้องกันการเข้าใช้งานหรือเข้าเรียนผิดห้องในแต่ละคาบการเรียนได้

   ตารางหน้าห้องเรียน
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เพื่อเป็นข้อมูลการเข้าเรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา นักศึกษา

ต้องแตะบตัรนักศกึษา ทีเ่ครือ่งบนัทกึเวลาทกุครัง้ (Room Tracking) 

เพื่อบันทึกเวลาเข้าและเลิกเรียน โดย “แตะบัตรเข้ำเรียนก่อนหรือ

หลังเวลำเริ่มเรียนไม่เกิน 15 นำที เพื่อป้องกันกำรเข้ำเรียนสำย”

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีนิสัยรักการเรียนรู้และเกิดความสะดวกในการเรียนจากทุกแห่ง สถาบันจึงมีระบบการเรียนรู้ออนไลน์ หรือ PIM 

e-Learning เพือ่ให้นกัศกึษาทกุคนสามารถศกึษา ค้นคว้าข้อมลูได้ทัง้ก่อน ระหว่างและหลังการเรยีน รวมถงึการท�าแบบทดสอบการเรยีน

รู้ผ่านระบบดังกล่าว ทั้งนี้สามารถเข้าใช้งาน PIM e-Learning ผ่าน

 - PIM Application >> เลือก Quick Link >> PIM e-Learning

 - เปิด Browser แล้วพิมพ์ URL http://pimelearning.pim.ac.th  

โดยนักศึกษาสามารถศึกษาคู่มือการใช้งาน PIM e-Learning ได้ที่หน้าเว็ปไซต์ PIM e-Learning

   การยืนยันการเข้าเรียน (Room Tracking)

   การเรียนผ่านระบบ PIM e-Learning

การแตะบัตรเข้าเรียน

8.00 น.
การแตะบัตรเข้า

7.45 น.  -  8.15 น.

9.30 น.
การแตะบัตรออก

9.15 น.  -  9.45 น.

โดยนักศึกษาสามารถตรวจ

สอบข้อมูลและบันทึกเวลา

การเข้าเรียนของตนเอง ได้ที่ 

http://roomtracking.pim.

ac.th/roomtrackingII/in-

dex.php/th/authen
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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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รอบรู้ พี ไอ เอ็ม PIM
มีปัญหา..ปรึกษาใครดี

 ท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษา ดูแล และแนะน�าแผนการเรียนให้กับนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาเรียนที่สถาบัน โดยนักศึกษา

สามารถตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งวัน-เวลาเพื่อเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ที่ระบบบริการการศึกษา

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

 เมื่อ Log in เข้าระบบบริการการศึกษาแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รวมไปถึงอาจารย์ประจ�าวิชาที่

นักศึกษาลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาจากเมนูตารางเรียน/สอบ ด้านซ้ายมือ 

   อาจารย์ที่ปรึกษา

หมำยเหตุ : 

 หำกนักศึกษำมีควำมประสงค์ขอค�ำปรึกษำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ โปรดติดต่อเจ้ำหน้ำที่หลักสูตรเพื่อนัดหมำย

 หรือติดต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำโดยตรง

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
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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 ทั้งนี้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ผ่าน PIM Application (โดยเลือก Quick Link >>

Registration System) เพื่อเข้าระบบบริการการศึกษา (http://reg.pim.ac.th) ตามก�าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา

   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

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

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

หมำยเหตุ : 

 โปรดตรวจสอบแผนค่ำใช้จ่ำยรำยบุคคล

 โดยล็อกอินเข้ำเว็บไซต์ระบบบริกำรกำรศึกษำ >>http://reg.pim.ac.th
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รอบรู้ พี ไอ เอ็ม PIM
สวัสดิการส�าหรับนักศึกษา

 สอบถำมและศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวัสดิกำรนักศึกษำได้ที่ ส�ำนักกิจกำรนักศึกษำ งำนสวัสดิกำรฯ

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

ห้องพยาบาล
..................

ให้บริกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น โดยพยำบำลวิชำชีพ

เปิดบริกำรทุกวัน เวลำ 08.00 - 17.30 น.

อำคำรอเนกประสงค์ ชั้น 2

ประกันอุบัติเหตุ
....................
ควำมคุ้มครองกรณีเสียชีวิต

สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภำพถำวร จำกอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครอง 200,000 บำท
และสำมำรถเบิกค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดอุบัติเหตุได้สูงสุด ครั้งละ 15,000 บำท

(โดยนักศึกษำจะต้องส�ำรองจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลไปก่อน และน�ำใบเสร็จรับเงิน

ใบรับรองแพทย์ ส�ำเนำบัตรประชำชน ส�ำเนำบัตรนักศึกษำ และส�ำเนำหน้ำบัญชี

ธนำคำร มำติดต่อที่ส�ำนักกิจกำรนักศึกษำ)
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รอบรู้ พี ไอ เอ็ม PIM
ชิลล์ ฟิน ช๊อป ก๊อปปี้ รีแลค

1. Chef’s KITCHEN
สถานที่ตั้ง: 284 หมู่ 2 ถนนเเจ้งวัฒนะ (ก่อนถึงห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
แจ้งวัฒนะ บริเวณก่อนถึงปากซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 28) 
เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 21.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 11.00 – 21.00 น.

- อาหารเช้า 08.00-10.30 น. 
- อาหารกลางวัน (บุฟเฟ่ต์) เวลา 11.30 – 14.00 น.         
- อาหาร A la Carte เวลา 14.00 – 20.30 น.    

โทร : 02-8371415 / มือถือ : 097-2311050
Facebook: https://thth.facebook.com/chefskitchenthai

* หมายเหตุ: วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ทางร้านขอยกเลิกขายอาหารบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวัน

ยกเว้นกรณีลูกค้าการันตีจำานวนขั้นตำ่า 30 ท่าน

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

3. ห้องละหมาด
สถานที่ตั้ง: อาคาร 1 หรือ อาคารอำานวยการ ชั้น 2

PIM SMART SHOP & PIM SOURVENIR
4. จ�าหน่ายสินค้าทั่วไป
สถานที่ตั้ง: อาคาร 2 หรืออาคารหอประชุม ชั้น 1 เปิดให้บริการวัน
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

5. จ�าหน่ายสินค้าทั่วไป เครื่องหมายนักศึกษา
และ ของที่ระลึกสถาบัน
สถานที่ตั้ง: อาคาร 2 หรืออาคารหอประชุม ชั้น 1 เปิดให้บริการวัน
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30 น.

6. FOOD WORLD
ศูนย์อาหารที่มีความหลากหลาย ในราคาที่คุณจับต้องได้
สถานที่ตั้ง: อาคาร 4 หรือ CP ALL Academy ชั้น 3
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

7. ร้าน 7-ELEVEN
สถานที่ตั้ง: 
1) ด้านหน้าทางเข้า PIM ติดถนนแจ้งวัฒนะ เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
2) อาคาร 4 หรือ CP ALL Academy ชั้น L
เปิดให้บริการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 07.00 – 18.00 น.
หยุดให้บริการในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

8. สนามกีฬา & ลานกิจกรรม
สถานที่ตั้ง: ด้านข้างอาคาร 1 หรืออาคารอำานวยการ อาคาร 2
หรืออาคารหอประชุม ชั้น 1
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