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1.	ที่ตั้งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
	 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	 หรือ	 พีไอเอ็ม	 (PIM)	 ตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะ	 ฝั่งมุ่งหน้าไปยังตลาดปากเกร็ด	

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

โทรศัพท์	:	02-855-0000

โทรสาร	:	02-855-0391

อีเมล์	:	contactreg@pim.ac.th

เฟซบุ๊ค	:	www.facebook.com/pimfanpage

• รถเมล์สาย 166 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ–เมืองทองธานี) 

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

  และ นนทบุรี–ล�าลูกกา–รังสิต) 

• รถเมล์สาย 51 (ปากเกร็ด–ม.เกษตรศาสตร์)

• รถเมล์สาย 52 (ปากเกร็ด–บางซื่อ)

• รถเมล์สาย 150 (ปากเกร็ด–บางกะปิ)

• รถเมล์สาย 391 (ลาดหลุมแก้ว–เมืองทองธานี)

*** หมายเหตุ อยู่ระหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู

การเดินทางมายัง	PIM
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2.	อาคาร	ห้องเรียน	ห้องปฏิบัติการ

อาคาร	1	(อาคารอ�านวยการ)

ชั้น	1-3	: ห้องปฏิบัติการต่างๆ

ชั้น	2			: ห้องละหมาด และห้องปฏิบัติการต่างๆ

ชั้น	3			: ห้องปฏิบัติการต่างๆ

อาคาร	2	(อาคารหอประชุม/Convention	Hall)

ชั้น	1			: โถงกิจกรรม ร้านค้าจ�าหน่ายอาหารและสินค้าทั่วไป 

  PIM Smart Shop และ PIM Souvenir Shop 

ชั้น	2		:  ห้องเรียน

ชั้น	3		:  ห้องประชุม/สัมมนา 

อาคาร	3	(อาคารอเนกประสงค์)

ชั้น	1		: ห้องปฏิบัติการต่างๆ

ชั้น	2		: ห้องพยาบาล และส่วนส�านักงานต่างๆ

ชั้น	3		: ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ

อาคาร	4	(อาคาร	CP	ALL	Academy)

ชั้น	G	: ร้านถ่ายเอกสาร

ชั้น	L	:  ศูนย์รับสมัครนักศึกษา ร้าน 7-ELEVEn 

            และร้านกาแฟ Bellinee’s Bake & Brew

ชั้น	M	: ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจการบิน PIM AIR

ชั้น	3	: ศูนย์อาหาร 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 คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร และ 

 คณะการจัดการธุรกิจอาหาร

ชั้น	10	: ห้องพักอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  

 คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง  

 วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน

ชั้น	11	: ห้องพักอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 และเทคโนโลยี และส�านักการศึกษาทั่วไป

ชั้น	12	: ห้องปฏิบัติการต่างๆ และห้องพักอาจารย์ 

            คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการบริการ 

            และการท่องเที่ยว

ชั้น	12A	:	ห้องสมุด

ชั้น	14	:   ส�านักส่งเสริมวิชาการ และส�านักบัญชีและการเงิน

ชั้น	16	: ห้องประชุม Auditorium

วิธีอ่านหมายเลขห้องที่ปรากฏในตารางสอนของ	

นักศึกษาบนระบบ	REG	และ	PIM	Application

เลขห้อง

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

4 - 0 5 1 0
ชั้นที่ ห้องที่

อาคาร 1	
(อาคารอ�านวยการ)

อาคาร 2	
(อาคารหอประชุม/Convention	Hall)

อาคาร 3 
(อาคารอเนกประสงค์)

อาคาร	4 
(อาคาร	CP	ALL	Academy)

4



ห้องเรียนอัจฉริยะ	Smart	Classroom

ห้องปฏิบัติการด้านภาษาและคอมพิวเตอร์

Computer	&	Sound	Lab	

ห้อง : 1-0301, 1-0303, 3-0309, 3-0310,   

        4-1204, 4-1205, 4-1209 และ 4-1210

เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี ทักษะเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์และ

ภาษาต่างประเทศ

Smart	Classroom	 	 ห้อง : 4-0806

ห้องเรียนในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ที่ส ่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นมากกว่า

ห้องเรียนปกติ

PIM	Store	Model	 	 ห้อง : 4-0807

เรียนรู้ระบบและการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ไปกับ  

7-ELEVEn จ�าลอง

ร้าน	7-ELEVEn	จ�าลอง	(PIM	Store	Model	)

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการธุรกิจการบิน	(PIM	AIR)

Sky	Terminal		  ห้อง : 4-M001

AIRCRAFT	   ห้อง : 4-M002

เรียนรู้การบริการภาคพื้นและบนเครื่องบิน
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ห้องปฏิบัติการด้านสื่อและมัลติมีเดีย

ห้องปฏิบัติการภาคพื้น	 ห้อง : 4-0408

เรียนรู้การจัดการจราจรทางอากาศ การจัดการสนามบิน 

การจัดการอ�านวยการบิน และการขนส่งสินค้า (Cargo)

Convergent

Media	Studio   ห้อง: 4-1206

เรียนรู้การปฏิบัติการข่าว ผลิตข่าวตอบโจทย์ทุก Platform  

ครบเครื่องผู้น�า Convergent Media

Mac	Lab	   ห้อง: 4-1207 

เรียนรู้ปฏิบัติการสื่อกราฟิกและมัลติมีเดีย เติมทักษะ ตอบโจทย์ 

Multi Skill

ห้องปฏิบัติการกลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์

Logistic	Strategic		
Management	Lab  ห้อง: 1-0201

เรียนรู ้การใช ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการคลังสินค้า 

การจดัการขนส่ง และจ�าลองสถานการณ์ต่างๆ ผ่านระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ (GIS)

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการธุรกิจการบิน	(PIM	AIR)
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ห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์

Drawing	Lab	   ห้อง: 3-0105

เรียนรู้การเขียนแบบ อ่านแบบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

Advanced	Research	Lab	  ห้อง: 1-0308

Research Factory: Experimenting, Sharing and Learning

Work	Measurement	and	Engineering

Materials	Lab	 	 	 ห้อง: 3-0106

เรียนรู้เครื่องวัดต่างๆ และศึกษาโครงสร้างโลหะวิทยา

Mechanical	Engineering	Lab ห้อง: 3-0108

เรียนรู้การค�านวณด้านเครื่องกล เพื่อน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวนั

Electronics	and	Digital	Lab	 ห้อง: 1-0304

เรียนรู้การปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า ไฟฟ้าสามเฟสและมอเตอร์  

รวมถึงวงจรดิจิทัลพื้นฐาน

Network	Lab		 	  ห้อง: 1-0307

เรียนรู้การจัดเก็บข้อมูลบน Storage ของ Cloud และระบบ 

เครือข่ายต่างๆ
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Innovation	 Center	 for	 Robotics	 and		
Automation	Systems	(iCRAS)  ห้อง: 1-0101

เรียนรู้การใช้งานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมถึงการใช้เครื่องมือ

ในการสร้างชิ้นส่วนต่างๆ ของหุ่นยนต์  

Automotive	Electronics	Lab	 ห้อง: 1-0101

เรียนรู้องค์ประกอบและกลไกของเครื่องยนต์ประเภทต่างๆ

Automotive	Engine		
Technology	Lab	 	 	 ห้อง: 3-0104

เรียนรู้องค์ประกอบและกลไกของเครื่องยนต์ประเภทต่างๆ

Automation	and	High	Precision	
Measurement	Lab		 	 ห้อง: 3-0107

เรียนรู้การปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะด้านยานยนต์

Automotive	Information	Lab ห้อง: 3-0102

เรียนรู ้การปฏิบัติการเครื่อง 3D scanner และ 3D printer  

และการใช้โปรแกรม SolidWork และ CATIA ในการออกแบบ
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ห้องปฏิบัติการด้านอาหาร	เบเกอรี่	และเครื่องดื่ม

ห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน	
การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์	

Physical	and	Innovative	 
Agricultural	Lab	    ห้อง: 3-0101

ปฏิบัติการทดลองทางด้านชีววิทยา จุลชีววิทยา และสุขภาพพืช

Chemical	Lab    ห้อง: 3-0111

ปฏบิติัการทดลองเกีย่วกบักลไกของปฏิกิรยิาเคมทีีบ่รูณาการศาสตร์

ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

Physics	Lab			 	 	 ห้อง: 1-0305

ปฏิบัติการทดลองพื้นฐานทางฟิสิกส์กลศาสตร์และฟิสิกส์ไฟฟ้า

Microprocessor	and  

Embeded	System	Lab   ห้อง: 1-0302

ปฏิบัติการทดลองผ่านโปรแกรมและวงจรต่างๆ เพื่อสร้างสมองกล

หรือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก

Mixology	Mock-up	  ห้อง: 1-0206

เรียนรู้การปฏิบัติการและการตกแต่งเครื่องดื่มประเภทต่างๆ  

เช่น Cocktail, Mocktail

ห้องปฏิบัติการด้านการโรงแรม	(Hospitality	Lab)

Cooking	Lab	   ห้อง: 3-0112

Coffee	and	Beverage	Lab	 ห้อง: 3-0113

Bakery	Lab	    ห้อง: 3-0114

Sensory	Evaluation	and	Consumer	
Research	Center    ห้อง: 2-0238

น�าความรู ้ภาคทฤษฎีด้านการจัดการธุรกิจอาหารมาฝึกปฏิบัต ิ

(Work-base Education: WBE) เพื่อสร้างทักษะ (Skill) ให้พร้อม

ส�าหรับการท�างานจริง

Deluxe	Room	Mock-up	 	 ห้อง: 1-0204

เรียนรู้เทคนิคการปฏิบัติการด้าน Housekeeping ส�าหรับโรงแรม

ระดับ 5 ดาว

Culinary	and	Restaurant	 
Mock-up    ห้อง: 1-0204

เรียนรู้การปฏิบัติการด้านการครัว
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3.	เทคโนโลยีและระบบต่างๆ	ที่สนับสนุนนักศึกษา
ด้วยสถาบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบต่างๆ	เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่นักศึกษาในด้านต่างๆ	รวมไปถึงการเรียนและร่วมกิจกรรม
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	ดังนั้น	Smartphone,	Tablet,	iPad	ที่นักศึกษาใช้งานจึงควรมีคุณสมบัติที่รองรับเทคโนโลยี	ระบบและการ
ใช้งาน	เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	กล่าวคือ

พื้นที่ว่างรองรับ	Smart	Device

เพื่อดาวน์โหลด	PIM	Application

อย่างน้อย	10	Mb

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

และ	 Internal	 Service	 โดยนักศึกษาจะได้รับ	 Username	 และ	 Password	 ตั้งแต่วันแรกที่มาปฐมนิเทศที่สถาบัน	 และสามารถใช้	

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

 ดังนั้น..นักศึกษาควรเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีในคร้ังแรกที่เข้าใช้งาน	โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์	หรือ	Notebook	ของสถาบัน	

เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ในระบบบริการต่างๆ	ที่สถาบันจัดให้

Username	และ	Password	ใช้งานกับ	ทุกระบบ	ของสถาบัน

หากต้องการเปลี่ยน Password ให้ Login เข้าระบบด้วย คอมพิวเตอร์

ทีจ่ดุบรกิารคอมพวิเตอร์ของสถาบนั	(บรเิวณห้องสมดุหรอืห้องปฏิบตัิ

การด้านภาษาและคอมพิวเตอร์) แล้วจึงกด Ctrl+Alt+Delete แล้วจึง

เลือก Change Password

Single	Sign-on	เพื่อเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์และบริการต่างๆ

	วิธี	Login	และเปลี่ยน	password	 

ตัวอย่าง		

นักศึกษาชื่อ นายปัญญา ภิวัฒน์ 

รหัสประจ�าตัวนักศึกษา คือ 6254100051

ดังนั้น Username ในการ Login คือ 6254100051 

และ Password คือ 6254100051
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e-mail	ส�าหรับนักศึกษา

เพื่อการติดต่อสื่อสารกับ	PIM	ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	ขอให้นักศึกษาทุกคนติดตั้ง	PIM	Application	บน	Smart	Phone	
โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่																		หรือ	 															และท�าการ	Login	เข้าสู่ระบบเพื่อช่วยนักศึกษาดังนี้

สถาบันจะสร้าง	e-mail	account	ให้กับนักศึกษาทุกคนของสถาบัน

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

•	รับ	ส่ง	e-mail

•	ดูตารางเรียน	ห้องเรียน	ห้องสอบ	ดูผลการเรียน

•	ก�าหนดการลงทะเบียน

•	การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

•	กิจกรรมต่างๆ	เช่น	ไหว้ครู	รับน้องใหม่	กีฬาสี	

•	ข้อมูลหอพัก

•	งาน	part-time

•	การเรียน	e-Learning

•	การยืม-คืน	หนังสือห้องสมุด

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	

PIM	Application
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การเข้าใช้งาน	Wi-Fi
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ก่อนเปิดภาคการศึกษา	1	สัปดาห์	นักศึกษาทุกคนของสถาบันจะ

ได้รบับตัรนกัศกึษา	ซึง่สามารถน�าไปใช้ในกจิกรรมต่างๆ	ทัง้ในและ

นอกสถาบัน	ดังนี้

หมายเหตุ

•  บัตรมีอายุการใช้งานเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร 

   และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

•  กรณีบัตรนักศึกษาหายให้ติดต่อส�านักส่งเสริมวิชาการ  

   เพื่อขอท�าบัตรชั่วคราวและ ขอเอกสารเพื่อขอท�าบัตรใหม ่

   กับทางธนาคาร (มีค่าธรรมเนียม)

•  กรณีลืมบัตรนักศึกษา ให้ติดต่อส�านักส่งเสริมวิชาการ  

   เพื่อขอท�าบัตรชั่วคราวส�าหรับใช้บันทึกการเข้าเรียน  

   (มีค่ามัดจ�าบัตรชั่วคราว 300 บาท)

4.	บัตรนักศึกษา

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบัตรนักศึกษาได้ที่:  

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

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ส�านักส่งเสริมวิชาการ: 

https://www.facebook.com/REGPIM  

โทร: 0 2855 1140

1,	 ใช้เป็นบัตรประจ�าตัวนักศึกษา

2.	 ใช้แตะบัตรเพื่อบันทึกการเข้าเรียนและ

	 แสดงเป็นหลักฐานในการเข้าสอบ

3.	 ใช้ส�าหรับ	ยืม–คืน	หนังสือห้องสมุด	PIM

4.	 ใช้เป็นบัตร	ATM	ธนาคารไทยพาณิชย์

5.	 ใช้เป็นบัตรเดบิต	Master	Card

6.	 ใช้เป็นบัตรแทนเงินสดเพื่อช�าระสินค้า	

	 กับร้านค้าที่มีสัญลักษณ์	Smart	Purse		

	 เช่น	7-ELEVEn,	Food	World	@	PIM
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การจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง	 (Work-based	 Education)	 ของสถาบัน	 เป็นการเรียนการสอน 
ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริงเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้	 (Knowledge)	จากในห้องเรียนและสถานประกอบการจริง	ดังนั้นในหนึ่งภาคการ
ศึกษาจะแบ่งการจัดการเรียนการสอนออกเป็น	2	ช่วง	ช่วงละ	3	เดือน	โดยจะมีรายละเอียดของการเรียนในชั้นเรียน	และ	การฝึกปฏิบัติ
ในสถานประกอบการต่างๆ	แตกต่างกันตามแผนการเรียนของแต่ละหลักสูตร	

ทั้งนี้รายละเอียดการเรียนและการฝึกปฏิบัติของแต่ละหลักสูตรนั้นสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่คู ่มือนักศึกษาและสอบถามจาก 
คณะวิชานั้นๆ

5.	ปฏิทินการศึกษา	PIM	และ	รูปแบบการเรียน
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6.	การแต่งกาย

การสวมใส่เครื่องแบบนักศึกษาถือเป็นการแสดงถึงความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาของสถาบัน	 และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน
การมาเรียนหรือติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ	ภายในสถาบัน	นักศึกษาควรสวมใส่ชุดนักศึกษาทุกครั้งที่เข้ามาในสถาบัน	และ	“ต้องสวมใส่
ชุดสูท	PIM	ในวันที่มีการสอบหรือมีงานพิธีต่างๆ”

เครื่องแบบทั่วไป

เครื่องแบบเฉพาะของคณะ/สาขาวิชา

16



7.	เมื่อมาเรียนที่	PIM

ทั้งนี้ระบบจะส่ง e-mail 

แจ้งเตือนใน PIM Application โดยอัตโนมัติ 

(ก่อนถึงเวลาเริ่มเรียน 30 นาที) 

เพื่อแจ้งเตือนให้นักศึกษาเข้าเรียนทุกครั้ง

ดูตารางเรียน
นักศึกษาสามารถดูตารางเรียนได้ด้วยตนเอง	ผ่าน	PIM	Application	(โดยเลือก	Quick	Link	>>	Registration	System)	เพื่อ

เข้าระบบบริการการศึกษา	(http://reg.pim.ac.th)	และมีขั้นตอนดังนี ้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางเรียนได้ที ่

http://aa.pim.ac.th/pages/registe	 
โทร. 0 2855 0375 หรือ 0 2855 1148

ชื่อวิชา	กลุ่มที่เรียน	

ห้องและเวลาที่เรียน

1.	Login	เข้าสู่ระบบ

2.	คลิกปุ่ม	“ตารางเรียน/สอบ”	ที่เมนูด้านซ้าย

3.	คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ปีการศึกษาและภาคการศึกษาเพื่อดูตารางเรียน
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ตารางหน้าห้องเรียน
เมือ่นกัศกึษาไปถึงห้องเรยีนตามตารางเรยีนของตนเอง	ทีห่น้าห้องจะมตีารางการใช้งานของห้องนัน้ๆ	นกัศกึษาสามารถตรวจสอบการ
ใช้งานห้องดังกล่าว	เพื่อป้องกันการเข้าใช้งานหรือเข้าเรียนผิดห้องในแต่ละคาบการเรียนได้	

ชื่อวิชา	(กลุ่มเรียน)	

และชื่ออาจารย์ผู้สอน

เพื่อเป็นข้อมูลการเข้าเรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาในท่ีตั้ง	 นักศึกษาต้องแตะบัตรนักศึกษาที่ เครื่องบันทึกเวลาทุกครั้ง	 
(Room	Tracking)	เพื่อบันทึกเวลาเข้าและเลิกเรียน	โดย	“แตะบัตรเข้าเรียนก่อนหรือหลังเวลาเริ่มเรียนไม่เกิน	15	นาที	เพื่อป้องกันการ
เข้าเรียนสาย”	โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลและบันทึกเวลาการเข้าเรียนของตนเอง	ได้ที่	http://roomtracking.pim.ac.th/
roomtrackingII/index.php/th/authen

คาบการเรียน

	7.45	น.	-	8.15	น. 9.15	น.	-	9.45	น.
การแตะบัตรเข้า การแตะบัตรออก

8.00	น.	-	9.30	น.	

การยืนยันการเข้าเรียน	(Room	Tracking)

การแตะบัตรเข้าเรียน
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เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีนิสัยรักการเรียนรู ้และเกิดความสะดวกในการเรียนจากทุกแห่ง	 สถาบันจึงมีระบบการเรียนรู้ออนไลน	์
หรือ	 PIM	 e-Learning	 เพื่อให้นักศึกษาทุกคนสามารถศึกษา	 ค้นคว้าข้อมูลได้ทั้งก่อน	 ระหว่างและหลังการเรียน	 รวมถึง 
การท�าแบบทดสอบการเรียนรู ้และส่งการบ้านผ่านระบบดังกล่าว	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	

การเรียนผ่านระบบ	PIM	e-Learning
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9.	มีปัญหา..ปรึกษาใครดี
เพ่ือให้นักศึกษาและผู้ปกครองเกิดความอุ่นใจระหว่างที่นักศึกษาเรียนที่สถาบัน	 สถาบันได้จัดสรรบุคคลหรือหน่วยงานในการเข้าไปดูแล 
และช่วยเหลือนักศึกษา	ผ่านช่องทางต่างๆ	ดังต่อไปนี้

อาจารย์ที่ปรึกษา	
ท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษา ดูแล และแนะน�าแผนการเรียนให้กับนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาเรียนที่สถาบัน โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบ 

รายชือ่อาจารย์ทีป่รึกษา พร้อมทัง้วนั-เวลาเพือ่เข้าพบอาจารย์ทีป่รกึษาได้ที ่PIM Application (โดยเลอืก Quick Link >> Registration System)  

เพื่อเข้าระบบบริการการศึกษา (http://reg.pim.ac.th) และเม่ือ Log in เข้าระบบแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

รวมไปถึงอาจารย์ประจ�าวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาจากเมนูตารางเรียน/สอบ ด้านซ้ายมือ

และนักศึกษาสามารถสืบค้นวันและเวลาท่ีอาจารย์แต่ละท่านสะดวกให้เข้าพบเพื่อขอค�าปรึกษาต่างๆ ได้จากเมนูค้นหาตารางสอนด้านซ้ายมือ โดย

นกัศกึษาจะต้องไปตดิต่อแผนกต้อนรบัหน้าห้องพกัอาจารย์ (ชัน้ 9 – 12) เพื่อขอเข้าพบในวันและเวลาที่อาจารย์แจ้งไว้ในระบบบริการการศึกษา
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เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่นักศึกษาสามารถให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น หรือร้องเรียนเพื่อขอรับค�าปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียน และการฝึกงาน ตลอดระยะ

เวลาที่เรียนที่สถาบัน โดยสามารถติดต่อ	Smile	Center	ที่เบอร์	0	2826	7776	ได้ตลอดเวลา		

นอกจาก Smile Center จะท�าหน้าทีใ่นการรบัฟังเรือ่งราวต่างๆ จากนกัศกึษาแล้ว Smile Center ยงัตดิตามการแก้ไขปัญหาให้แก่นกัศกึษาให้ลลุ่วง 

พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาที่ได้รับเพื่อหาทางป้องกันและแก้ปัญหาในระยะยาวต่อไป ดังนั้นทุกข้อมูลที่นักศึกษาให้มาจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ Smile 

Center เห็นคุณค่าและพยายามเข้าไปดูแล

ครูพี่เลี้ยง
ท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าและปรึกษาระหว่างที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยนักศึกษาสามารถติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนาอาชีพ

นักศึกษา (Counseling and Career Development for Student Center: CCDS) ประจ�าคณะต่างๆ ดังนี้

Smile	Center

																																												

BA:	 0 2855 0435 / 0 2855 1331 / 0 2855 3494 0 2855 1237 / 080 782 2393 / 083 097 5502

ET:	 0 2855 0334 / 0 2855 0415 / 091 727 7598

LA:	 0 2855 0347 / 0 2855 0941 / 083 097 5008

MS:	 0 2855 1084 / 0 2855 1321 / 0 2855 1360/0 2855 1364 / 095 369 9371-75

CA:	 0 2855 1137 / 085 185 9711

IAM: 0 2855 1050 / 083 097 5504

EDU:	 0 2855 1051 / 091 774 3779

AGI:  0 2855 1169 / 090 625 1127

FBM:	 0 2855 1061 / 0 2855 0460 / 083 079 5501 / 085 485 8795  

LTM:	 0 2855 1090 / 061 009 1198

IC: 0 2855 1329 / 0 2855 1333 / 0 2855 1429 / 0 2855 1467
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10.	เข้าภาคเรียนใหม่ต้องท�าอย่างไร

สถาบันจะลงทะเบียนเรียนให้แก่นักศึกษาใหม่ในภาคการศึกษาแรก
โดยอตัโนมตั	ิ	ดงันัน้เมือ่เข้าสู่ภาคการศกึษาถดัไป	นกัศกึษาจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง	 ทั้งนี้นักศึกษาสามารถลงทะเบียน
ออนไลน์ผ่าน	 PIM	Application	 (โดยเลือก	Quick	 Link	 >>	
Registration	 System)	 เพื่อเข ้าระบบบริการการศึกษา	 
(http://reg.pim.ac.th)	ตามก�าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา	

ลงทะเบียนเรียน

อย่าลืม!!		ศึกษาปฏิทินการศึกษา	
และเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา	
ก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง

หมายเหตุ: 

• ก่อนยืนยันการลงทะเบียน นักศึกษาต้องตรวจสอบผลการ 

  ลงทะเบียนว่า “รายวิชาและกลุ่มถูกต้องหรือไม่” 

• นักศึกษาควรลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน รายวิชาให้ตรงตาม 

  ก�าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา  

• นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษา หากไม่ลง 

  ทะเบียนต้องลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพการเป็น 

  นักศึกษา ตามก�าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา  

ศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน Online ได้ที ่ 

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

หรือ download คู่มือการลงทะเบียน online ได้ที ่ 

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

manual/คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อส�านักส่งเสริมวิชาการ 

โทร. 0 2855 0973 
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การช�าระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ

นักศึกษาสามารถช�าระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ	ได้หลายช่องทาง	ดังนี้

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการช�าระเงินค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมได้ที ่

http://af.pim.ac.th/pages/payment-way
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11.	เรียนดี	ประพฤติดี..มีทุน
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มีนโยบายส่งเสริม	 สนับสนุน	 
และให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาของสถาบัน	 ที่เป็นไป 
ตามประกาศเงื่อนไขการให้ทุนการศึกษาของสถาบัน

ประเภททุนการศึกษาประจ�าปีการศึกษา	2561	มีดังนี้

1.	ทุนการศึกษา	PIM	แบ่งจัดสรรให้แก่นักศึกษาทุกคณะ/สาขาวิชา

2.	 ทุนฝึกอบรมเพื่อเตรียมเข้าท�างาน	 (ฝต.)	 เป็นเงินทุนสนับสนุน 

ทางการศึกษาจากบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)

3.	 ทุนการศกึษาจากบุคคลภายนอก/สถานประกอบการภายนอก 

เป็นเงินทุนสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาจากผู ้มีจิตศรัทธาหน่วย

งานการศกึษา สถานประกอบการภายนอกทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

4.	ทนุให้กู้ยมืจากรฐับาล	กองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา (กยศ.) โดย

แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ กล่าวคอื ลกัษณะที ่1 ส�าหรบันกัศกึษาทีข่าดแคลน

ทนุทรพัย์ และลกัษณะที ่2 ส�าหรบันกัศกึษาทีศึ่กษาในสาขาวชิาทีเ่ป็นความ

ต้องการหลัก (ปัจจุบันรัฐบาลได้ควบรวมทุนให้กู้ยืม กยศ. และ กรอ.  

เข้าด้วยกนั)

 โดยนักศึกษาจะต้องรักษาระดับผลการเรียนและมีความ

ประพฤติดีตลอดระยะเวลาที่ศึกษาที่สถาบัน เพื่อรักษาโอกาสในการได้

รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 กรณีนกัศกึษาเข้าใหม่ทีต้่องการกู้ยมืเงนิจากกองทนุเงนิให้กูย้มื

เพื่อการศึกษา (กยศ.) ในช่วงแรกของการลงทะเบียนเรียนในภาคการ

ศึกษาพิเศษ และภาคการศึกษาที่ 1 ในปีการศึกษา 2562 นั้นนักศึกษา

จะต้องส�ารองค่าใช้จ่ายในการช�าระค่าเล่าเรียนไปก่อน เนื่องจากอยู่

ระหว่างกระบวนการท�าสัญญาและอนุมัติให้กู้ยืม

สอบถามและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาได้ที่ ส�านัก

กิจการนักศึกษา งานทุนการศึกษา โทร. 0 2855 0216-17 / 0 

2855 0907 หรือ	https://sa.pim.ac.th/pages/scholarship	

“กองทนุ	PIM	SMART”	เป็นอกีช่องทางทีส่ถาบนัเข้าไปสนบัสนุน
ค่าครองชีพแก่นักศึกษาระหว่างท่ีศึกษาที่สถาบัน	 ซึ่งเกิดขึ้นจาก
ความร่วมมือระหว่าง	 บริษัท	 ซีพี	 ออลล์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 กลุ่ม
พันธมิตรคู่ค้าทางธุรกิจและบุคคลท่ัวไป	 เพื่อสนับสนุนค่าครองชีพ
แก่นักศึกษาทั้งในรูปแบบของตัวเงิน	 รวมไปถึงการจัดหางานที ่
เหมาะสมเพื่อมีรายได้เพิ่มเติม	

สอบถามและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน PIM	Smart	
โทร. 02 855 0440 ถึง 41  โทรสาร 02 855 0469

กองทุน	PIM	SMART
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12.	สวัสดิการส�าหรับนักศึกษา

สอบถามและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวัสดิการนักศึกษาได้ที่ ส�านักกิจการนักศึกษา งานสวัสดิการฯ 

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

การขอผ่อนผัน
เข้ารับ

ราชการทหาร

ห้องพยาบาล

ให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	
โดยพยาบาลวิชาชีพ
เปิดบริการทุกวัน

เวลา	08.30	-	17.30	น.
อาคารอเนกประสงค์

ชั้น	2

ประกันอุบัติเหตุ

ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
สูญเสียอวัยวะ	ทุพพลภาพถาวร
จากอุบัติเหตุ	วงเงินคุ้มครอง	

200,000	บาท
 

และสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบัติเหตุได้สูงสุด 
ครั้งละ	15,000	บาท 
(โดยนักศึกษาจะต้อง 

ส�ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน 
และน�าใบเสร็จรับเงิน	ใบรับรองแพทย ์

ส�าเนาบัตรประชาชน 
ส�าเนาบัตรนักศึกษา 

และส�าเนาหน้าบัญชีธนาคาร 
มาติดต่อที่ส�านักกิจการนักศึกษา)

การศึกษาต่อ
นักศึกษา
วิชาทหาร

บริการ
ย้ายสิทธิ์
บัตรทอง
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13.	ชิลล์	ฟิน	ช๊อป	ก๊อปปี้	รีแลค
ห้องละหมาด สนามกีฬา&ลานกิจกรรม

สถานที่ตั้ง:	
อาคาร	1	หรืออาคารอ�านวยการ	ชั้น	2	

สถานที่ตั้ง:	
ด้านข้างอาคาร	1	หรืออาคารอ�านวยการ	

อาคาร	2	หรืออาคารหอประชุม	ชั้น	1

PIM		SMART	SHOP	&	PIM	SOUVENIR

จ�าหน่ายสินค้าทั่วไป	
สถานที่ตั้ง:
อาคาร	2	หรืออาคารหอประชุม		ชั้น	1

เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์	เวลา	08.00	–	17.00	น.

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

เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์	เวลา	08.00	–	16.30	น.
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ร้านถ่ายเอกสารร้าน	7-ELEVEn

ให้บริการการถ่ายเอกสาร	พิมพ์งาน-เข้าเล่ม		
และจ�าหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ	
สถานที่ตั้ง:	
อาคาร	4	หรือ	CP	ALL	Academy	ชั้น	G	

เปิดให้บริการทุกวันโดย

วันจันทร์-ศุกร์	เวลา	07.00	–	17.00	น.

วันเสาร์-อาทิตย์	เวลา	07.00	–	16.00	น.

สถานที่ตั้ง:	
ทางเข้า	PIM	ติดถนนแจ้งวัฒนะ	เปิดให้บริการ	24	ชั่วโมง	

อาคาร	4	หรือ	CP	ALL	Academy	ชั้น	L	

เปิดให้บริการวันจันทร์-เสาร์	 เวลา	 07.00	 –	 18.00	 น.		
หยุดให้บริการในวันอาทิตย์	และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Food	World

ศูนย์อาหารที่มีความหลากหลาย	
ในราคาที่คุณจับต้องได้	

สถานที่ตั้ง:	
อาคาร	4	หรือ	CP	ALL	Academy	ชั้น	3

เปิดให้บริการทุกวันเวลา	07.00	–	17.00	น.

หยุดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

28



14.	หอพัก
สถาบันได้รวบรวมข้อมลูหอพกัและข้อมลูประกอบการพจิารณาเพือ่
ประกอบเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการเช่าพักของนักศึกษา	 โดย
สามารถศึกษาข้อมูลได้จาก	PIM	Application	(เลือก	My	PIM		
>>	Accommodation)

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหอพักได้ที่	

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

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

ย่านแจ้งวัฒนะ

ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
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สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	หรือ	พีไอเอ็ม	เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนในการจัดตั้งจาก	บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	

(มหาชน)	ในเครอืเจรญิโภคภณัฑ์	โดยได้รบัการรบัรองจากกระทรวงศกึษาธกิาร	เพือ่จดัการเรยีนการสอนทัง้ทีเ่ป็นภาคภาษาไทย	ภาษา

จีนและภาษาอังกฤษ	และให้ปริญญาในระดับปริญญาตรี	ปริญญาโท	และปริญญาเอก

ในฐานะที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจ	(Corporate	University)	ที่มีการเรียนการสอนแบบ	

Work-based	 Education	 จึงมีความแตกต่างด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ	 อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการ	

ฝึกปฏิบัติงานจริงกับกลุ่มธุรกิจ	 ซีพี	 ออลล์	 เครือซีพี	 และพันธมิตรทางธุรกิจ	 เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการท�างาน	

จนเกิดความเชี่ยวชาญ	 ดังนั้นบัณฑิตของสถาบันจึงเป ็นบุคลากรคุณภาพผู ้มีความรู ้ทางวิชาการ	 และมีความพร้อม	

ในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจ

1) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

2) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

(หลักสูตรระบบการศึกษาทางไกล)

3) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ต่อเนื่อง)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

4) สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์

5) สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

คณะศิลปศาสตร์

1) สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

2) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

3) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

1) สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร 

2) สาขาวิชาการบริหารคนและองค์การ

3) สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว

4) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

รู้จักสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คณะนิเทศศาสตร์

1) วิชาเอกการสื่อสารองค์กรและแบรนด์

2) วิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้น

คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร

1) สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร 

คณะศึกษาศาสตร์

1) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 

2) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

คณะการจัดการธุรกิจอาหาร

1) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร 

2) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร 

3) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (ต่อเนื่อง)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

1) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม

2) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร

คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง

1) วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

2) วิชาเอกการจัดการการคมนาคมขนส่ง 

3) วิชาเอกการจัดการสถานีและพื้นที่

วิทยาลัยนานาชาติ

1) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)
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หลักสูตรระดับปริญญาโท

คณะบริหารธุรกิจ

1) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

1) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิทยาการจัดการ

1) สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ

คณะศึกษาศาสตร์

1) สาขาวิชาภาวะผู้น�าการบริหารและการจัดการการศึกษา

PIM	มหาวิทยาลัยแห่งเครือข่ายธุรกิจ
The	University	of	Networking	

คณะนิเทศศาสตร์

1) สาขาวิชาการสื่อสารเชิงนวัตกรรมเพื่อองค์กรสมัยใหม ่
 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) (โครงการจัดตั้ง)

วิทยาลัยนานาชาติ

1) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน

1) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)

พีไอเอ็มเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายองค์กรพันธมิตรมากมาย	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ	นี่คือจุดแข็งที่ท�าให้นักศึกษาของเรามีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ที่กว้างขวางและหลากหลาย	ไม่ได้จ�ากัดเฉพาะธุรกิจใน
กลุ่มซีพีเท่านั้น	เพราะเครือข่ายของพีไอเอ็มมีอยู่ทั่วโลก	และพร้อมให้ความร่วมมือในการยกระดับการศึกษาไทย
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ประโยชน์ของเครือข่ายความร่วมมือต่อนักศึกษา

1. โอกาสในการฝึกงาน ดูงาน และท�างานทันทีท่ีเรียนจบกับองค์กร

พนัธมติรชัน้น�าระดบัโลก  ในระบบการเรยีนการสอนแบบ Work-based 

Education 

2. การสนบัสนนุทนุการศกึษา ค่าครองชพีและอปุกรณ์การศกึษา: ผ่าน

การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศและภาคธุรกิจกว่า 4,000 

ทุนต่อปี รวมทั้งกองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้ (PIM SMART) 

3. นักศึกษาแลกเปลี่ยน มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างพีไอเอ็มกับ

มหาวิทยาลยัในต่างประเทศ โดยในแต่ละปีจะมนีกัศึกษาแลกเปลีย่นจาก

ต่างประเทศมาที่พีไอเอ็มมากกว่า 200 คน

4. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 

- ภาคการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาและความร่วม

มือทางวิชาการต่างๆ ผ่านการประชุมวิชาการ งานวิจัย และงานสัมมนา

ต่างๆ 

- ภาคธุรกิจ มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญในองค์กรธุรกิจมาเป็นอาจารย์พิเศษ 

และงานเสวนาต่างๆ ที่จัดขึ้นเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง
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เพลงประจ�าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

เกิดมาเป็นคน	ต้องพร้อมจะอดทนทุกเรื่องราว

ไม่ว่าจะดีจะร้ายสักเท่าไหร่	ต้องมองว่าเป็นบทเรียน

*สิ่งที่เรียนคือความจ�า	สิ่งที่ท�าคือความจริง

สิ่งที่ท�าได้ยากเย็นนั้นจะยิ่งใหญ่

สิ่งที่ท�าโดยตัวเอง	ยิ่งท�าจะยิ่งเข้าใจ

แม้นานเพียงใดก็ไม่ลืม

**ต้องคิดเป็น	ท�าเป็น	เรียนเป็น

เน้นความเป็นธรรมในใจ

สิ่งที่ถูกรักษาไว้	ที่ผิดเราต้องทิ้งไป

แล้วเราจะก้าวไป...ด้วยกัน

***สถาบันปัญญาภิวัฒน์	สถาบันแห่งปัญญา

เราจะคอยเป็นผู้สอน	เราจะคอยเป็นเบ้าหลอม

จะหล่อและก็หลอมให้ทุกคน

ให้พร้อมกลายเป็นคนดี	(ให้ทุกคนเป็นคนดี)

เกิดมาเป็นคน	ต้องมุ่งมั้นฝึกฝนประสบการณ์

ค่าความเป็นคนอยู่ที่ใจวัดกันที่ผลงาน	อันมีค่าควรจดจ�า

(ซ�้า	*,	**,	***)

เราก็เหมือนอิฐคนละก้อนวางซ้อนเรียงกันจึงแน่นหนา

ก่อด้วยความรักในปัญญา

ฉาบด้วยศรัทธา..ในสถาบัน..ของเรา

(ซ�้า*,	**,	***)

เพลงมังคลอุบล

*	มังคลอุบล	ดั่งพวกเราทุกคน

หนักเบาพร้อมผจญ	งดงามปนเข้มแข็ง

ใต้เงาหูกระจง	แผ่กิ่งใบมั่นคง

หยัดยืนทรนง...ซื่อตรงและแข็งแกร่ง

P	(Practicality)

I	(Innovation)

M	(Morality)

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

(ซ�้า*)

**ในโลกแห่งความเป็นจริง	ต้องเรียนรู้กันจริงๆ

ต้องออกไปหาความจริง	วิ่งชนเรื่องราวแท้จริง

ต้องเหนื่อยต้องท้อจริงๆ	ต้องเจอผู้คนจริงๆ

เรียนจากคนรู้ความจริง	แล้วเราจะเป็นคนจริง

คนเก่งนั้นยังไม่พอ	เก่งจริงต้องจัดการได้

แค่กล้าก็ยังไม่พอ	กล้าจริงต้องมีวินัย

คนฉลาดนั้นยังไม่พอ	คนฉลาดต้องไม่โกงใคร

แข็งแรงก็ยังไม่พอ	เพราะว่าต้องมีน�้าใจ

***ธงสีเขียวขจี	ฉาบสีเหลืองเรืองรอง

บนแผ่นดินสีทอง	นี่คือบ้านของเรา

(ซ�้า	**,	***)

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

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

เพลงประจ�าสถาบัน	:	https://www.youtube.com/watch?v=ERBIz8iLRzw
เพลงมังคลอุบล	:	https://www.youtube.com/watch?v=1uLaW25yANs

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DERBIz8iLRzw%0D
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D1uLaW25yANs

