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สารจาก ผู้ก่อตั้งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

ข้าพเจ้าขอถือโอกาสในช่วงเปิดการศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2561 นี้
ขอต้อนรับและแสดงความยินดีกบั นักศึกษาใหม่ทกุ คน ทีก่ า้ วเข้าสูร่ วั้ ของสถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นโดยองค์กร
ธุรกิจ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีประสบการณ์ด้านการเรียนภาคทฤษฎีควบคู่กับ
การเรียนภาคปฏิบัติหรือฝึกปฏิบัติงานตรงกับสาขาวิชาที่เรียนจริง (Workbased Education) ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีความอดทน อดกลั้น เก็บเกี่ยว
ประสบการณ์ในการเรียน เชือ่ ว่าบัณฑิตทีส่ ำ� เร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ จะ
เป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะสูงและมีประสิทธิภาพเยี่ยมยอด เป็นที่ต้องการขององค์กร
ธุรกิจชั้นน�ำหลายๆ องค์กร ที่ต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพสูงสุด เพราะ
บุคลากรเป็นปัจจัยส�ำคัญในการขับเคลื่อนความส�ำเร็จขององค์กร
ท้ายนี้ ข้าพเจ้าขออวยพรให้นักศึกษาใหม่ทุกคนประสบความส�ำเร็จตามที่
มุ่งหวัง และส�ำเร็จการศึกษา สามารถน�ำความรู้ความสามารถไปพัฒนาตนเอง
องค์กรและประเทศชาติต่อไป

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

ผู้ก่อตั้งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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สารจาก อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์

ในนามของสถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์ ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจ�ำปี
การศึกษา 2561 ทุกคน ด้วยความยินดียิ่ง ขอให้นักศึกษาทุกคนภาคภูมิใจที่ได้
มีโอกาสเข้ามาศึกษาเล่าเรียน ณ สถาบันแห่งนี้
วันที่ 9 มีนาคม 2561 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีอายุครบ 11 ปี ซึ่งได้
ผลิตบัณฑิตมาแล้ว 7 รุ่น จ�ำนวน 5,834 คน ออกสู่ตลาดแรงงานแล้วในช่วงที่
ผ่านมา ประกอบกับประเทศไทยจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนหรือเรียกสั้นๆ ว่า AEC (ASEAN Economic Community) อย่างเต็ม
รูปแบบ ขณะเดียวกันก็มีโครงการพัฒนาภายใต้ “Thailand 4.0” ถือได้ว่า
เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และ
วิถีชีวิตคนไทยเป็นอย่างมาก
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ตระหนักถึงโอกาสในการสร้างบุคลากรที่มี
คุณภาพให้เป็นนักจัดการมืออาชีพ เพือ่ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
“Thailand 4.0” จึงได้พัฒนาและเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่ๆ ทั้งใน
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อผลิตบัณฑิตที่เรียนจบแล้ว
พร้อมท�ำงานและก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ “Thailand 4.0” ได้
อย่างมั่นคง
นักศึกษาทีผ่ า่ นการศึกษาเล่าเรียนจากสถาบัน จะเป็นบุคลากรทีม่ คี วามโดดเด่น
และแตกต่างด้วยวิธกี ารเรียนการสอนทีเ่ น้นการเรียนทฤษฎีควบคูก่ บั การเรียน
ปฏิบัติหรือการฝึกงาน ซึ่งตรงกับสาขาวิชาที่เรียนจริงๆ อย่างเต็มที่ (Workbased Education) และความเป็น “Corporate University” คือ การถ่ายทอด
องค์ความรูท้ ไี่ ด้จากประสบการณ์ในการท�ำงานจริงในกลุม่ ซีพี ออลล์ เครือเจริญ
โภคภัณฑ์ และพันธมิตรทางธุรกิจที่มาจากการขยายความร่วมมือ (Networking) ออกไปอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ทั้งในและต่างประเทศ
ในโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดอ�ำนวยพร
ให้นักศึกษาใหม่ทุกคน จงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีก�ำลังใจที่แข็งแกร่ง
มีสติปัญญาที่เพิ่มพูน ส�ำเร็จการศึกษาสมดังความตั้งใจ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์
อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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ปฏิทินการศึกษา PIM
และ รูปแบบการเรียน
การจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Workbased Education) ของสถาบัน เป็นการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติจริงเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ (Knowledge) จากในห้องเรียน
และสถานประกอบการจริง เมือ่ นักศึกษาส�ำเร็จการศึกษาแล้ว จะมีความ
พร้อมในการท�ำงานจริง (Ready to work) จากการสั่งสมประสบการณ์
และทักษะในการท�ำงาน (Professional Skill) และการด�ำเนินชีวิต

แผนการเรียน

ของตนเองและใช้ชวี ติ ร่วมกับผูอ้ นื่ (Life Skill and Social Skill) รวมไปถึง
การพัฒนาความสามารถในการเรียนรูต้ ลอดชีวติ (Life Long Learning)
ดังนัน้ ในหนึง่ ภาคการศึกษาจะแบ่งการจัดการเรียนการสอนออกเป็น 2 ช่วง
โดยจะสลับกันระหว่างการเรียนในชั้นเรียนและการฝึกปฏิบัติในสถาน
ประกอบการต่างๆ ตามแผนการเรียนของแต่ละหลักสูตร ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้

ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาพิเศษ
ฝึกปฏิบัติงาน

แบบที่ 1

21 พ.ค. - 19 ส.ค. 61

แบบที่ 2

เรียน

1.2

1.1
ปิดภาคเรียน
20-26 ส.ค. 61

ระยะเวลาเรียน-สอบ
27 ส.ค.-18 พ.ย. 61

ฝึกปฏิบัติงาน
20 ส.ค.-18 พ.ย. 61

11 มิ.ย. - 19 ส.ค. 61

ฝึกปฏิบัติงาน
19 พ.ย. 61-17 ก.พ. 62
ปิดภาคเรียน
ระยะเวลาเรียน-สอบ
19-25 พ.ย. 61 26 พ.ย.61-17 ก.พ. 62

ปีการศึกษา 2561

แผนการเรียน

ภาคการศึกษาที่ 2
2.1

แบบที่ 1
แบบที่ 2

ปิดภาคเรียน
18-24 ก.พ. 62

2.2

ระยะเวลาเรียน-สอบ
25 ก.พ.-19 พ.ค. 62
ฝึกปฏิบัติงาน
18 ก.พ.-19 พ.ค. 62

ฝึกปฏิบัติงาน
20 พ.ค.-18 ส.ค. 62
ปิดภาคเรียน
20-26 พ.ค. 62

ระยะเวลาเรียน-สอบ
27 พ.ค.-18 ส.ค. 62

หมายเหตุ : ภาคการศึกษาพิเศษจะมีเฉพาะส�ำหรับนักศึกษาเข้าใหม่เท่านั้น
แผนการเรียนจะเป็นแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นและอาจปรับเปลี่ยนไปตามหลักสูตรซึ่งแตกต่างกัน
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การแต่งกาย
1. เครื่องแบบนักศึกษา
การสวมใส่เครื่องแบบนักศึกษาถือเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ
ในการเป็นนักศึกษาของสถาบัน และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในการมาเรียนหรือติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน นักศึกษา
ควรสวมใส่ชุดนักศึกษาทุกครั้งที่เข้ามาในสถาบัน และต้องสวมใส่ชุดสูท
PIM ในวันที่มีการสอบหรือมีงานพิธีต่างๆ

2. เครื่องแบบเฉพาะของคณะ/ สาขาวิชา
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บัตรนักศึกษา
ก่อนเปิดภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ นักศึกษาทุกคนของสถาบันจะได้รับ
บัตรนักศึกษา ซึง่ สามารถน�ำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ทัง้ ในและนอกสถาบัน
ดังนี้

1. ใช้เป็นบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา
2. ใช้ส�ำหรับ ยืม – คืน หนังสือห้องสมุด PIM
3. ใช้แตะบัตรเพื่อบันทึกการเข้าเรียนและแสดงเป็นหลักฐาน
ในการเข้าสอบ
4. ใช้เป็นบัตรแทนเงินสดเพื่อช�ำระค่าอาหาร
ที่ CP Food World @ PIM
5. ใช้เป็นบัตร ATM ธนาคารไทยพาณิชย์
6. ใช้เป็นบัตรเดบิต Master Card
7. ใช้เป็นบัตรแทนเงินสดเพื่อช�ำระสินค้าที่
8. ใช้เป็นบัตรแทนเงินสดเพื่อช�ำระสินค้ากับร้านค้า
ที่มีสัญลักษณ์ Smart Purse
หมายเหตุ
บัตรมีอายุการใช้งานเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารและ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
กรณีบัตรนักศึกษาหายให้ติดต่อส�ำนักส่งเสริมวิชาการ
เพื่อขอท�ำบัตรชั่วคราวและขอเอกสารเพื่อขอท�ำบัตรใหม่
กับทางธนาคาร (มีค่าธรรมเนียม)
กรณีลืมบัตรนักศึกษา ให้ติดต่อส�ำนักส่งเสริมวิชาการ
เพื่อขอท�ำบัตรชั่วคราวส�ำหรับใช้บันทึกการเข้าเรียน
(มีค่ามัดจ�ำบัตรชั่วคราว 300 บาท)

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบัตรนักศึกษาได้ที่:
http://aa.pim.ac.th/pages/cardstudent
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ส�ำนักส่งเสริมวิชาการ:
https://www.facebook.com/REGPIM โทร: 0 2855 1140
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แผนผัง อาคารเรียน

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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อาคาร
(อาคาร CP ALL Academy)

3

วิธีอ่านหมายเลขห้องที่ปรากฏในตารางสอนของ
นักศึกษาบนระบบ REG และ PIM Application

อาคาร
(อาคารอเนกประสงค์)

2

อาคาร
(อาคารหอประชุม/
Convention Hall)

1

อาคาร
(อาคารอ�ำนวยการ)

เลขห้อง

4-05 10

อาคารที่

ความหมาย
		

ชั้นที่

ห้องที่

อาคาร 4 คือ CP ALL Academy
ชั้นที่ 5 และห้องที่ 10

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 @ PIM
ชั้น 4 : ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการภาคพื้น

อาคาร 1 (อาคารอ�ำนวยการ)

ชั้น 5–8: ห้องเรียน

ชั้น 1-3 : ห้องปฏิบัติการต่างๆ

ชั้น 7 : ส�ำนักบัญชีและการเงิน ส�ำนักส่งเสริมวิชาการ
ส�ำนักกิจการนักศึกษา และห้องเรียน

ชั้น 2 : ห้องละหมาดชาย และห้องปฏิบัติการต่างๆ
ชั้น 3 : ห้องละหมาดหญิง และห้องปฏิบัติการต่างๆ

อาคาร 2 (อาคารหอประชุม/Convention Hall)
ชั้น 1 : โถงกิจกรรม ร้านค้าจ�ำหน่ายอาหารและสินค้าทั่วไป
PIM Smart Shop และ PIM Souvenir Shop
ชั้น 2 : ห้องเรียน
ชั้น 3 : ห้องประชุม/สัมมนา

อาคาร 3 (อาคารอเนกประสงค์)

8

ชั้น 9 : ห้องพักอาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะนิเทศศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร และ
คณะการจัดการธุรกิจอาหาร
ชั้น 10 : ห้องพักอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง
วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน
ชั้น 11 : ห้องพักอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี และส�ำนักการศึกษาทั่วไป

ชั้น 1 : ห้องปฏิบัติการต่างๆ

ชั้น 12 : ห้องปฏิบัติการต่างๆ และห้องพักอาจารย์
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ชั้น 2 : ห้องพยาบาล

ชั้น 12A : ห้องสมุด

ชั้น 3 : ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ

ชั้น 16 : ห้องประชุม Auditorium

ห้องปฏิบัติการต่างๆ
หมายเหตุ: ดูความหมายของเลขห้องได้ที่หน้า 8

ห้องปฏิบัติการด้านภาษาและคอมพิวเตอร์
Computer & Sound Lab
ห้อง : 1-0301, 1-0303, 3-0309, 3-0310,
4-1204, 4-1205, 4-1209 และ 4-1210

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการธุรกิจการบิน

ห้องปฏิบัติการด้านสื่อและมัลติมีเดียร์

Sky Terminal 			

ห้อง : 4-M001

AIRCRAFT 			

ห้อง : 4-M002

ห้องปฏิบัติการภาคพื้น 		

ห้อง : 4-0408

Convergent Media Studio

ห้อง : 4-1206

Mac Lab

		

ห้อง : 4-1207
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ห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์
Innovation Center for Robotics
and Automation Systems
ห้อง : 1-0101
Electronics and Digital Lab

ห้อง : 1-0304

Physics Lab 			

ห้อง : 1-0305

Drawing Lab 			

ห้อง : 3-0105

Work Measurement and
Engineering Materials Lab

ห้อง : 3-0106

Mechanical Engineering Lab ห้อง : 3-0108

Network Lab 			

ห้อง : 1-0307

Automation and High Precision
Measurement Lab 		
ห้อง : 3-0107
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Advanced Research Lab

ห้อง : 1-0308

Automotive Information Lab

ห้อง : 3-0102

Automotive Electronics Lab

ห้อง : 3-0103

ห้องปฏิบัติการด้านอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม
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

ห้องปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และโลจิสติกส์

Physical and Innovative
Agricultural Lab 			

ห้อง: 3-0101

Logistics Strategic Management Lab ห้อง: 1-0201

Chemical Lab 			

ห้อง: 3-0111

Microprocessor and Embeded System Lab ห้อง: 1-0302
Hospitality Lab				

ห้อง: 1-0203
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การดูแลและช่วยเหลือนักศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาและผู้ปกครองเกิดความอุ่นใจระหว่างที่นักศึกษาเรียน
ที่สถาบัน สถาบันได้จัดสรรบุคคลหรือหน่วยงานในการเข้าไปดูแล
และช่วยเหลือนักศึกษา ผ่านช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. อาจารย์ที่ปรึกษา

2. ครูพี่เลี้ยง

ท�ำหน้าทีใ่ ห้คำ� ปรึกษา ดูแล และแนะน�ำแผนการเรียนให้กบั นักศึกษา โดย
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งวัน-เวลา
เพื่อเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ที่ระบบบริการการศึกษา
>> http://reg.pim.ac.th

ท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำและปรึกษาระหว่างที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ โดยนักศึกษาสามารถติดต่อศูนย์ทปี่ รึกษาและพัฒนา
อาชีพนักศึกษา (Counseling and Career Development for Student
Center: CCDS) ประจ�ำคณะต่างๆ ดังนี้

เมื่อ Log in เข้าระบบบริการการศึกษาแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบ ติดต่อศูนย์ CCDS
ชือ่ อาจารย์ทปี่ รึกษา รวมไปถึงอาจารย์ประจ�ำวิชาที่นกั ศึกษาลงทะเบียน BA: 0 2855 0435 / 0 2855 1331 / 0 2855 3494
ในแต่ละภาคการศึกษาจากเมนูตารางเรียน/สอบ ด้านซ้ายมือ
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
และนักศึกษาสามารถสืบค้นวันและเวลาที่อาจารย์แต่ละท่านสะดวกให้ FBM: 0 2855 1061 / 0 2855 0460 / 083 079 5501
085 485 8795
เข้าพบเพื่อขอค�ำปรึกษาต่างๆ ได้จากเมนูค้นหาตารางสอนด้านซ้ายมือ
โดยนักศึกษาจะต้องไปติดต่อแผนกต้อนรับหน้าห้องพักอาจารย์ (ชัน้ 9 – 12) LTM: 0 2855 1090 / 061 009 1198
0 2855 1329 / 0 2855 1333 / 0 2855 1429
เพื่อขอเข้าพบในวันและเวลาที่อาจารย์แจ้งไว้ในระบบบริการการศึกษา IC:
0 2855 1467

3. Smile Center
เป็ น อี ก ช่ อ งทางหนึ่ ง ที่ นั ก ศึ ก ษาสามารถให้
ข้อมูล ข้อคิดเห็น หรือร้องเรียนเพื่อขอรับค�ำ
ปรึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียน และการฝึกงาน
ตลอดระยะเวลาที่เรียนที่สถาบัน
โดยสามารถติดต่อ Smile Center ที่เบอร์
02-711-7677 ได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 7.00-23.00 น.
นอกจาก Smile Center จะท�ำหน้าที่ในการรับฟังเรื่องราวต่างๆ จาก
นักศึกษาแล้ว Smile Center ยังพยายามติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่
นักศึกษาให้ลุล่วง พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาที่ได้รับเพื่อหาทาง
ป้องกันและแก้ปัญหาในระยะยาวต่อไป ดังนั้นทุกข้อมูลที่นักศึกษาให้มา
จึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่ Smile Center เห็นคุณค่าและพยายามเข้าไปดูแล
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การเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์
และบริการต่างๆ ของสถาบัน
สถาบันมีบริการสารสนเทศต่างๆ ให้นักศึกษาได้เข้าใช้งาน เช่น e-mail
e-Learning และระบบบริการการศึกษา (REG) เป็นต้น โดยนักศึกษา
สามารถใช้ Username และ Password ที่ ได้รับเพื่อเข้าใช้งานในทุก
บริการ (Single Sign-on)
ดังนั้น..นักศึกษาควรเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีในครั้งแรกที่เข้าใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของสถาบันเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ในการใช้งานระบบ
บริการต่างๆ ที่สถาบันจัดให้

Username และ Password
ใช้งานกับ ทุกระบบ ของสถาบัน
และทุกอุปกรณ์ PC, Notebook,
Mobile และ Tablet
วิธี Login และเปลี่ยน password
Username ให้นักศึกษาใส่ชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ
3 ตัวอักษรแรก
ตัวอย่างเช่น นักศึกษาชื่อ Somchai Jaidee
ดังนั้นจึงใช้ Username ในการ Login คือ somchaijai (ตัวพิมพ์เล็ก
เท่านั้น) และในช่อง Password ให้นักศึกษาใส่ pimstudent
หากต้องการ เปลี่ยน Password ให้ Login เข้าสู่ระบบด้วย
คอมพิวเตอร์ที่จุดบริการคอมพิวเตอร์ของสถาบัน
(บริเวณห้องสมุดหรือห้องปฏิบัติการด้านภาษาและคอมพิวเตอร์)
แล้วจึงกด Ctrl + Alt + Delete
แล้วจึงเลือก Change Password โดย
ช่องแรกใส่ Password เดิม
ช่องที่สองใส่ Password ใหม่
ช่องที่สามใส่ Password ใหม่ เพื่อยืนยันและกด Enter
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PIM Application
เพื่อการติดต่อสื่อสารกับ PIM ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ขอให้นักศึกษาทุกคนติดตั้ง PIM Application บน Smart Phone
โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่
หรือ

การเข้าใช้งาน Wi-Fi
ของสถาบัน

- รับ ส่ง e-mail
- ดูตารางเรียน ห้องเรียน ห้องสอบ ดูผลการเรียน
- ก�ำหนดการลงทะเบียน
- การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
- กิจกรรมต่างๆ เช่น ไหว้ครู รับน้องใหม่ กีฬาสี
- ข้อมูลหอพัก
- งาน part-time
- การเรียน e-Learning
- การยืม-คืน หนังสือห้องสมุด
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หมายเหตุ: นักศึกษาหน่วยการเรียนทางไกล
สอบถามการเข้าใช้งาน Wi-Fi
ได้จากอาจารย์ประจ�ำหน่วย

e-mail ของนักศึกษา

นักศึกษาทุกคน จะมี e-mail account ของสถาบัน
โดยมี Username คือ ชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ 3 ตัวอักษรแรก
ตามด้วย @stu.pim.ac.th
ตัวอย่าง somchaijai@stu.pim.ac.th
เข้าใช้งานได้โดยการเปิด Browser และพิมพ์ URL http://webmail.
pim.ac.th
โดยสถาบัน จะสนับสนุนการใช้งาน e-mail ของนักศึกษา
ทั้งในขณะที่ก�ำลังศึกษาและส�ำเร็จการศึกษาแล้ว

PIM e-Learning และ
PIM e-Distance Learning
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษามี นิ สั ย รั ก การเรี ย นรู ้ แ ละเกิ ด ความสะดวก
ในการเรียนได้จากทุกแห่ง สถาบันจึงมีระบบ PIM e-Learning และ PIM
e-Distance Learning ซึ่ ง เป็ น ระบบการเรี ย นรู ้ อ อนไลน์ เพื่ อ
ให้นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลได้ทั้งก่อน ระหว่างและหลังการเรียน

PIM e-Learning เป็นระบบส�ำหรับ
“นักศึกษาที่เรียนที่แจ้งวัฒนะ”
สามารถเข้าใช้งานได้ที่ Website PIM e-Learning
โดยเปิด Browser แล้วพิมพ์ URL http://pimelearning.pim.ac.th

PIM e-Distance Learning เป็นระบบส�ำหรับ
“นักศึกษาหน่วยการเรียนทางไกล”

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ Website PIM e-Distance Learning
โดยเปิด Browser แล้วพิมพ์ URL http://edl.pim.ac.th
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การลงทะเบียนเรียน
สถาบันจะลงทะเบียนเรียนให้แก่นักศึกษาใหม่ ในภาคการศึกษาแรกโดย
อัตโนมัติ หลังจากนั้นนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนออนไลน์ด้วย
ตนเอง ทั้ ง นี้ ส ามารถลงทะเบี ย นเรี ย นผ่ า นเว็ บ ไซต์ ร ะบบบริ ก าร
การศึกษา (http://reg.pim.ac.th) ตามก�ำหนดเวลาในปฏิทนิ การศึกษา
โดยมีขั้นตอนดังนี้

อย่าลืม!! ศึกษาปฏิทินการศึกษา
และเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
ก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง

หมายเหตุ:
- ก่อนยืนยันการลงทะเบียน นักศึกษาต้องตรวจสอบผลการ
ลงทะเบียนว่า “รายวิชาและกลุ่มถูกต้องหรือไม่”

ศึ ก ษาขั้ น ตอนการลงทะเบี ย นเรี ย น Online ได้ ที่
http://aa.pim.ac.th/pages/registe

- นักศึกษาควรลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน รายวิชาให้ตรงตาม
ก�ำหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา

หรื อ download คู ่ มื อ การลงทะเบี ย น online ได้ ที่
http://reg.pim.ac.th/registrar/download/pdf/
manual/คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์.pdf

- นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษา หากไม่ลง
ทะเบี ย นต้ อ งลาพั ก การศึ ก ษา/รั ก ษาสถานภาพการเป็ น
นักศึกษา ตามก�ำหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อส�ำนักส่งเสริมวิชาการ
โทร. 0 2855 0973

ชำ�ระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม
นักศึกษาสามารถช�ำระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้หลายช่องทาง ดังนี้

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการช�ำระเงินค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมได้ที่
http://af.pim.ac.th/pages/payment-way
หรือติดต่อส�ำนักบัญชีและการเงิน
โทร 0 2855 0249 / 0 2855 0932-3
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ดูตารางเรียน
นักศึกษาสามารถดูตารางเรียนได้ดว้ ยตนเอง ผ่าน PIM Application
หรือเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา โดยมีขนั้ ตอนดังนี้
1. เข้าเว็บไซต์ http://reg.pim.ac.th และท�ำการ Login เข้าสูร่ ะบบ
2. คลิกปุม่ “ตารางเรียน/สอบ” ทีเ่ มนูดา้ นซ้าย
3. คลิกลิงค์ทเี่ กีย่ วข้อง เช่น ปีการศึกษาและภาคการศึกษาเพือ่ ดูตารางเรียน

ชื่อวิชา กลุ่มที่เรียน
ห้องและเวลาที่เรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางเรียนได้ที่
http://aa.pim.ac.th/pages/registe
โทร. 0 2855 0375 หรือ 0 2855 1148
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ดูตารางหน้าห้องเรียน
เมื่อนักศึกษาไปถึงห้องเรียนตามตารางเรียนของตนเอง ที่หน้าห้องเรียนทุกห้องจะมีตารางเรียนของห้องนั้นๆ การใช้ห้องเรียนและตาราง
การใช้หอ้ งประจ�ำสัปดาห์ นักศึกษาสามารถตรวจสอบห้องเรียนเพือ่ ป้องกันการเข้าเรียนผิดห้องในแต่ละคาบการเรียนได้ ทัง้ กรณีทเี่ ป็นตารางเรียนปกติ
ตารางเรียนชดเชย และตารางเรียนเสริม

ห้องเรียน และ
ภาคการศึกษา

ชื่อวิชา (กลุ่มเรียน)
และชื่ออาจารย์ผู้สอน

ชื่อวิชาที่สอนชดเชย
(กลุ่มเรียน)
และชื่ออาจารย์
ที่สอนชดเชย
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การแตะบัตรเข้าเรียน
(Room Tracking)
เพื่อบันทึกข้อมูลการเข้าเรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา นักศึกษาจึงควรแตะบัตรนักศึกษาที่เครื่องบันทึกเวลาทุกครั้ง (Room Tracking)
เพื่อบันทึกเวลาเข้าและเลิกเรียน โดยนักศึกษาต้องแตะบัตรเข้าเรียนก่อนหรือหลังเวลาเริ่มเรียนไม่เกิน 15 นาที เพื่อป้องกันการเข้าเรียนสาย ทั้งนี้
ระบบจะส่ง e-mail แจ้งเตือนใน PIM Application โดยอัตโนมัติ เพื่อแจ้งเตือนเวลา รายวิชา และห้องเรียนให้นักศึกษาทราบทุกครั้งก่อน
ถึงเวลาเริ่มเรียน 30 นาที โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูล และบันทึกเวลาการเข้าเรียนของตนเองได้ที่ http://roomtracking.pim.
ac.th/roomtrackingII/index.php/th/authen

การแตะบัตรเข้าเรียน
คาบการเรียน

8.00 น. - 9.30 น.
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การแตะบัตรเข้า

การแตะบัตรออก

7.45 น. - 8.15 น.

9.15 น. - 9.45 น.

แหล่งทรัพยากร
ในการค้นคว้าหาข้อมูล
ห้องสมุด PIM
ห้องสมุด PIM อยู่ที่อาคาร 4 (CP ALL Academy)
ชั้น 12A
เปิดท�ำการทุกวัน (หยุดวันนักขัตฤกษ์)
วันจันทร์ - วันศุกร์		

เวลา 08.00 – 18.30 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์

เวลา 10.00 – 19.00 น.

ห้องสมุด PIM มีหนังสือและแหล่งทรัพยากรมากมายเพื่อให้นักศึกษาได้
ค้นคว้าข้อมูล หรือหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนตามที่นักศึกษาให้
ความสนใจทัง้ จากภายในห้องสมุด PIM รวมไปถึงฐานข้อมูลห้องสมุดต่างๆ
ภายนอกสถาบัน
และเพื่ อ ให้ ง ่ า ยต่ อ การสื บ ค้ น ทรั พ ยากรสารสนเทศและต้ อ งการยื ม
ทรัพยากรสารสนเทศต่อก็สามารถท�ำได้ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วมือผ่าน
เว็บไซต์ http://elibrary.pim.ac.th หรือผ่านทาง PIM eLibrary
Application ซึ่งนักศึกษาสามารถติดตั้ง Application ดังกล่าวใน
Smart Phone ของท่านได้ทั้งระบบ IOS และ Android

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งทรัพยากรในการค้นคว้าหาข้อมูลของสถาบันได้ที่
library@pim.ac.th โทร. 0 2855 1141
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การประเมินอาจารย์ผู้สอน
และอาจารย์ที่ปรึกษา
1. ประเมินอาจารย์ผู้สอน
ในแต่ละวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนนั้น ในช่วงก่อนสอบปลายภาคทางสถาบันจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์และผู้ช่วยสอนที่นักศึกษาเรียนด้วยในทุกรายวิชาผ่าน PIM Application หรือเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา (http://reg.pim.ac.th)
โดยที่อาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วยสอนจะไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ประเมิน เพื่อให้เกิดการสะท้อนจากผู้เรียนและสามารถน�ำผลการประเมินไปปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนให้มคี ณ
ุ ภาพต่อไป เมือ่ นักศึกษาท�ำการประเมินอาจารย์ผสู้ อนในแต่ละรายวิชาครบทัง้ หมดจะสามารถตรวจสอบผลการเรียน
ในรายวิชานั้นๆ ได้
1. เข้าระบบบริการการศึกษา >> http://reg.
pim.ac.th และท�ำการ Login เข้าสู่ระบบ

2. คลิกปุ่ม “ประเมินอาจารย์”

3. ประเมินอาจารย์ผู้สอนทุกท่านในทุกรายวิชา
หากด�ำเนินการสมบูรณ์แล้วระบบจะขึ้นค�ำว่า
“ประเมินเรียบร้อยแล้ว”

2. ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
ในทุกปีการศึกษานักศึกษาสามารถสะท้อนการดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาจากอาจารย์ทปี่ รึกษาของตนผ่าน PIM Application หรือ เว็บไซต์ระบบบริการ
การศึกษา (http://reg.pim.ac.th) โดยอาจารย์ทปี่ รึกษาจะไม่ทราบว่าใครเป็นผูป้ ระเมินเช่นกัน เพือ่ ให้เกิดการน�ำผลการประเมินไปปรับปรุงรูปแบบ
วิธกี ารดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพต่อไป

เมื่อพบปัญหากรุณาติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก่อนหมดระยะเวลาการประเมิน
- พบปัญหาการ Login เข้าระบบบริการการศึกษา
ติดต่อส�ำนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ : 0 2855 0400
- พบปัญหาการประเมิน เช่น รายชื่ออาจารย์ในการประเมินไม่ตรงกับที่สอน
หรือดูแลจริง ติดต่อส�ำนักวิจัยและพัฒนา : 0 2855 0229
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ดูตารางสอบ
นั ก ศึ ก ษาสามารถดู ต ารางสอบปลายภาคของตนเองผ่ า น 1. เข้าเว็บไซต์ http://reg.pim.ac.th และท�ำการ Login เข้าสู่ระบบ
PIM Application หรือ เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา หลังจากเปิด 2. คลิกปุ่ม “ตารางเรียน/สอบ” ที่เมนูด้านซ้าย
ภาคการศึกษาแล้ว 30 วัน โดยมีขั้นตอนดังนี้
3. คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปีการศึกษาและภาคการศึกษา
เพื่อตรวจ สอบวัน เวลา สถานที่ และเลขที่นั่งสอบในแต่ละรายวิชา
ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูตารางสอบได้ที่
http://aa.pim.ac.th/pages/registe
โทร. 0 2855 0375 หรือ 0 2855 1148
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ดูผลการเรียน
นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนของตนเองทีผ
่ า่ นมาและผลการ 1. เข้าเว็บไซต์ http://reg.pim.ac.th และท�ำการ Login เข้าสู่ระบบ
เรียนในภาคการศึกษาปัจจุบัน ภายหลังการประกาศผลการศึกษาตาม 2. คลิกปุ่ม “ผลการศึกษา” ที่เมนูด้านซ้าย ระบบจะแสดงผลการเรียน
ปฏิทินการศึกษาก�ำหนด ได้ทาง PIM Application หรือเว็บไซต์ระบบ ของนักศึกษาทั้งหมดแยกตามภาคการศึกษา
บริการการศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้

**หากนักศึกษาไม่ท�ำการประเมินอาจารย์ผู้สอน หรือประเมินไม่ครบทุกท่านในรายวิชาใด
จะท�ำให้นักศึกษาไม่สามารถตรวจสอบผลการเรียนในรายวิชานั้นๆ ได้**
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบผลการเรียนได้ที่
http://aa.pim.ac.th/pages/registe
โทร. 0 2855 0375 หรือ 0 2855 1148
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การฝึกปฏิบัติงาน
ของนักศึกษา PIM
PIM จัดการเรียนการสอนในระบบ Work-based Education นักศึกษา PIM จะผ่านการเรียนรู้บนการปฏิบัติงานจริง การฝึกปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการต่างๆ ถือเป็นรายวิชาที่ส�ำคัญอีกรายวิชาหนึ่งของหลักสูตร และเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดการพัฒนาทักษะในการท�ำงานอย่างแท้จริง นักศึกษาจึงควรปฏิบัติตนในระหว่างฝึกปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ดังนี้

ข้อควรปฏิบัติ
ในการฝึกปฏิบัติงาน
1. เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานตรงตามวัน
เวลา ที่บริษัทก�ำหนด

6. ซื่อสัตย์ สุจริต มีน�้ำใจ เสียสละเอื้อเฟื้อ
ต่อผู้อื่น

2. ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัทอย่าง
เคร่งครัด

7. แต่งกายสุภาพ วางตัวอย่างเหมาะสม

3. เคารพ เชื่อฟัง และปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ
ของครูฝึกปฏิบัติงาน
4. ตรงต่อเวลา ขยันหมั่นเพียร อดทน
และเอาใจใส่ต่องาน

8. ไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ อันเป็นกิจการ
ของบริษัท โดยไม่ได้รับอนุญาต
9. แสดงความขอบคุณต่อครูผฝู้ กึ ปฏิบตั งิ าน
เมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน

5. ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ด้วยความรอบคอบ และปฏิบัติตามกฏ
แห่งความปลอดภัยของบริษัท
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กิจกรรมอื่นๆ ของนักศึกษา PIM
นอกจากการเรียนและการฝึกปฏิบัติงานแล้ว สถาบันยังส่งเสริมให้
นักศึกษามีกิจกรรมอื่นๆ ท�ำระหว่างศึกษาอยู่ที่ PIM ผ่านชมรมหรือ
โครงการต่างๆ เช่น โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พิธีไหว้ครู PIM
GAMES รวมไปถึงกิจกรรมชมรมต่างๆ โดยนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม

สามารถบันทึกประวัตกิ ารท�ำกิจกรรมผ่านเครือ่ งมือทีเ่ รียกว่า PIM CSR
BANK เพื่อเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลให้แก่นักศึกษาไว้ใช้ในการประกอบ
การยื่นเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น การพิจารณาทุนการศึกษาและทุนกู้ยืมการ
ศึกษา (กรอ./กยศ.) หรือการสมัครงาน เป็นต้น

โครงการโรงเรียนพี่
โรงเรียนน้อง

โครงการจิตอาสาต่างๆ
โดยชมรมคนรุ่นใหม่หัวใจอาสา

สอบถามและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาได้ที่ส�ำนักกิจการนักศึกษา
http://sa.pim.ac.th/pages/csr โทร. 0 2855 1035-36 หรือ 0 2855 1334
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แนะนำ�ชมรม
สถาบันมีชมรมต่างๆ เพื่อให้นักศึกษา PIM สมัครเข้าเป็นสมาชิก
ของชมรมและร่วมกิจกรรมตามความสนใจ ดังนี้

1. ชมรมอาสาพัฒนาชุมชน

8. ชมรมคนรุ่นใหม่หัวใจอาสา

2. ชมรมหมากล้อม

9. ชมรมถ่ายภาพ

3. ชมรมกีฬาและนันทนาการ

10. ชมรม E- Sport

4. ชมรมดนตรีและการขับร้อง

11. ชมรมรักษาดินแดน

5. ชมรมสืบศิลป์และการแสดง

12. ชมรม Aspired Marketing Club

6. ชมรมฟันดาบญี่ปุ่น

13. ชมรม PIM Business Start Up

7. ชมรมภาษาอังกฤษ

14. ชมรมมุสลิม

หากนั ก ศึ ก ษาต้ อ งการใช้ ง านอุ ป กรณ์ กี ฬ าและนั น ทนาการต่ า งๆเพื่ อ ท� ำ กิ จ กรรมหรื อ ใช้ เ ล่ น กี ฬ า นั ก ศึ ก ษาสามารถยื ม -คื น อุ ป กรณ์ กี ฬ า
และนันทนาการได้ทสี่ ำ� นักกิจการนักศึกษา ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น
หมายเหตุ : งดยืม - คืน ในวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และวันหยุดนักขัตฤกษ์
งด “ยืม” อุปกรณ์ในวันอังคาร
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ทุนการศึกษา

กองทุน PIM SMART

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน และให้ กองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้หรือ PIM SMART เป็นกองทุนของ
โอกาสทางการศึกษาแก่นกั ศึกษาของสถาบัน ทีเ่ ป็นไปตามประกาศเงือ่ นไข สถาบันที่ส่งเสริม สนับสนุนและให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาของ
สถาบัน ทัง้ ในเรื่องของค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นจาก
การให้ทุนการศึกษาของสถาบัน
ความร่วมมือระหว่าง บริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) กลุม่ พันธมิตร
ประเภททุนการศึกษาประจ�ำปีการศึกษา 2561 มีดังนี้
คู่ค้าทางธุรกิจและบุคคลทั่วไป
1. ทุนการศึกษา PIM แบ่งจัดสรรให้แก่นักศึกษาทุกคณะ/สาขาวิชา
2. ทุนฝึกอบรมเพื่อเตรียมเข้าท�ำงาน (ฝต.) เป็นเงินทุนสนับสนุน
ทางการศึกษาจากบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
3. ทุนการศึกษาจากบุคคลภายนอก/สถานประกอบการภายนอก
เป็นเงินทุนสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธา
หน่วยงานการศึกษา สถานประกอบการภายนอกทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
4. ทุนให้กู้ยืมจากรัฐบาล ได้แก่ กองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.)
และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
โดยนั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งรั ก ษาระดั บ ผลการเรี ย นและมี ค วาม
ประพฤติดีตลอดระยะเวลาที่ศึกษาที่สถาบัน เพื่อรักษาโอกาสในการได้
รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

สอบถามและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาได้ที่
ส�ำนักกิจการนักศึกษา งานทุนการศึกษา
https://sa.pim.ac.th/pages/scholarship
โทร. 0 2855 0216-17 / 0 2855 0907
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สอบถามและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน PIM SMART
โทร. 02 855 0440 ถึง 41
โทรสาร 02 855 0469

สวัสดิการสำ�หรับนักศึกษา
ห้องพยาบาล

ประกันอุบัติเหตุ

ให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โดยพยาบาลวิชาชีพ
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 08.00 - 17.30 น.
อาคารอเนกประสงค์
ชั้น 2

ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
จากอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครอง
200,000 บาท

การขอผ่อนผัน
เข้ารับ
ราชการทหาร
การศึกษาต่อ
นักศึกษา
วิชาทหาร

และสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบัติเหตุได้สูงสุด
ครั้งละ 15,000 บาท
(โดยนักศึกษาจะต้อง
สำ�รองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน
และนำ�ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์
สำ�เนาบัตรประชาชน
สำ�เนาบัตรนักศึกษา
และสำ�เนาหน้าบัญชีธนาคาร
มาติดต่อที่สำ�นักกิจการนักศึกษา)

บริการ
ย้ายสิทธิ์
บัตรทอง
สอบถามและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวัสดิการนักศึกษาได้ที่
ส�ำนักกิจการนักศึกษา งานสวัสดิการฯ

https://sa.pim.ac.th/pages/studentwelfare
โทร. 0 2855 0223 / 0 2855 0906 และ 0 2855 1037
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PIM Success
ในปีการศึกษา 2561 สถาบันได้ผลิตบัณฑิตมาแล้วเป็นจ�ำนวน 7 รุ่น
กว่า 5,800 คน โดยบัณฑิตส่วนใหญ่ของสถาบัน “จบแล้วมีงานท�ำ”
และ “มีความพร้อมทั้งความรู้และความสามารถในการท�ำงาน” ทันที
หลังจากจบการศึกษาจากสถาบัน

กุลชนา พันธ์เรืองวงศ์
หัวหน้าแผนกจัดซื้อ

บริษัท ซี.เจ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ�ำกัด

สุภษร เหมือนหมาย
Tester IT Specialist

ปั จ จุ บั น บั ณ ฑิ ต ของสถาบั น มี ง านท� ำ โดยอยู ่ ใ นต� ำ แหน่ ง ต่ า งๆ อาทิ
พนักงานบริษัทเอกชน เจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของกิจการ หัวหน้างาน
ตลอดจนผู้บริหารในระดับต่างๆ ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจชั้นน�ำทั้งใน
และนอกกลุ่ม บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)

ชลธิชา เพ็ญเกตุการณ์
คมสันต์ เหล็กค�ำ
ผู้ช่วยผู้จัดการเขตฝึกหัด (FCT)

บมจ. ซีพีออลล์

อนุชา ทรัพย์แตง

Butler ผู้ช่วยประจ�ำโครงการ ระดับ Luxury

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

บ. Marriott International

ณัฐวรรณ มณีรัตน์
ผู้จัดการแผนกผักและผลไม้

พรพล พลอยธรรมชาติ

รองผู้จัดการแผนก
บริหารผลิตภัณฑ์ Chilled sandwich
ส�ำนักบริหารผลิตภัณฑ์ Fresh RTE Foods2

บมจ. ซีพีออลล์

เกษราพรรณ เจริญศึกษา
หัวหน้าหมวดภาษาจีน และผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ

โรงเรียนอนุบาลกลมเกลียว
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด(มหาชน)

จักรกริช แก้วเทพ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
บริษัท เข็มเหล็ก จ�ำกัด

Producer/พีธีกร TV360
นักข่าว ช่อง TNN24

12 จุด... ชิลล์ ฟิน ช๊อป ก๊อปปี้ รีแลค
1. ห้องละหมาด

สถานที่ตั้ง:

อาคาร 1 หรืออาคารอ�ำนวยการ ชั้น 2 (ห้องละหมาดชาย)
อาคาร 1 หรืออาคารอ�ำนวยการ ชั้น 3 (ห้องละหมาดหญิง)

4. PIM SMART SHOP & PIM SOUVENIR

สถานที่ตั้ง:

อาคาร 2 หรืออาคารหอประชุม ชั้น 1
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

2. จุดบริการน�้ำดื่ม

สถานที่ตั้ง:

อาคาร 2 หรืออาคารหอประชุม ชั้น 1
อาคาร 4 หรืออาคาร CP ALL Academy ชั้น 3

3. สนามกีฬา&ลานกิจกรรม

สถานที่ตั้ง:

ด้านข้างอาคาร 1 หรืออาคารอ�ำนวยการ
อาคาร 2 หรืออาคารหอประชุม ชั้น 1

สถานที่ตั้ง:

อาคาร 2 หรืออาคาร ชั้น 1
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30 น.

5. PIM Market

สถานที่ตั้ง:

อาคาร 2 หรืออาคารหอประชุม ชั้น 1
เปิดตลาดในวันที่ 30 ของทุกเดือน หากตรงกับวันเสาร์ หรืออาทิตย์
ตลาดจะเปิดในวันศุกร์ เวลา 08.00 – 14.00 น.
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6. ร้าน 7-ELEVEN

สถานที่ตั้ง:

ด้านหน้า PIM ติดถนนแจ้งวัฒนะ เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
อาคาร 4 หรือ CP ALL Academy ชั้น L
เปิดให้บริการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 07.00 – 19.00 น.
หยุดให้บริการในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

7. ร้านถ่ายเอกสาร

สถานที่ตั้ง:

อาคาร 4 หรือ CP ALL Academy ชัน้ G เปิดให้บริการทุกวันโดย
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00 – 17.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 07.00 – 16.00 น.

8. ร้านกาแฟมวลชน

สถานที่ตั้ง:

บริเวณด้านข้างอาคาร 2 หรืออาคารหอประชุม
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 8.00 – 18.00 น.
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9. Bellinee’s Bake & Brew

สถานที่ตั้ง:

อาคาร 4 หรือ CP ALL Academy ชั้น L
เปิดให้บริการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 07.00 – 19.00 น.
หยุดให้บริการในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

10. CP Food World

สถานที่ตั้ง:

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

11. ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

สถานที่ตั้ง:

อาคาร 2 หรืออาคารหอประชุม ชั้น 1
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

12. หอพัก
นักศึกษาสามารถค้นหาหอพักในย่านแจ้งวัฒนะและอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิได้ในเว็บไซต์

https://www.pim.ac.th/pages/dormitory-chaegwattana
https://www.pim.ac.th/pages/apartment1
โดยสถาบัน ได้รวบรวมข้อมูลหอพักและข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อประกอบเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของนักศึกษาในการเช่าพัก

ย่านแจ้งวัฒนะ

ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

หมายเหตุ: รถเมล์สาย 166 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – เมืองทองธานี) ผ่านหน้าสถาบัน
สอบถามและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหอพักได้ที่

พี่บูธ 085-811-2415 หรือ พี่วุ้น 095-365-1718
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เพลงประจ�ำสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
เกิดมาเป็นคน ต้องพร้อมจะอดทนทุกเรื่องราว
ไม่ว่าจะดีจะร้ายสักเท่าไหร่ ต้องมองว่าเป็นบทเรียน
*สิ่งที่เรียนคือความจ�ำ สิ่งที่ท�ำคือความจริง
สิ่งที่ท�ำได้ยากเย็นนั้นจะยิ่งใหญ่
สิ่งที่ท�ำโดยตัวเอง ยิ่งท�ำจะยิ่งเข้าใจ
แม้นานเพียงใดก็ไม่ลืม
**ต้องคิดเป็น ท�ำเป็น เรียนเป็น
เน้นความเป็นธรรมในใจ
สิ่งที่ถูกรักษาไว้ ที่ผิดเราต้องทิ้งไป
แล้วเราจะก้าวไป...ด้วยกัน
***สถาบันปัญญาภิวัฒน์ สถาบันแห่งปัญญา
เราจะคอยเป็นผู้สอน เราจะคอยเป็นเบ้าหลอม
จะหล่อและก็หลอมให้ทุกคน
ให้พร้อมกลายเป็นคนดี (ให้ทุกคนเป็นคนดี)
เกิดมาเป็นคน ต้องมุ่งมั้นฝึกฝนประสบการณ์
ค่าความเป็นคนอยู่ที่ใจวัดกันที่ผลงาน อันมีค่าควรจดจ�ำ
(ซ�้ำ *, **, ***)
เราก็เหมือนอิฐคนละก้อนวางซ้อนเรียงกันจึงแน่นหนา
ก่อด้วยความรักในปัญญา
ฉาบด้วยศรัทธา..ในสถาบัน..ของเรา
(ซ�้ำ*, **, ***)
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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�้ำ*)
**ในโลกแห่งความเป็นจริง ต้องเรียนรู้กันจริงๆ
ต้องออกไปหาความจริง วิ่งชนเรื่องราวแท้จริง
ต้องเหนื่อยต้องท้อจริงๆ ต้องเจอผู้คนจริงๆ
เรียนจากคนรู้ความจริง แล้วเราจะเป็นคนจริง
คนเก่งนั้นยังไม่พอ เก่งจริงต้องจัดการได้
แค่กล้าก็ยังไม่พอ กล้าจริงต้องมีวินัย
คนฉลาดนั้นยังไม่พอ คนฉลาดต้องไม่โกงใคร
แข็งแรงก็ยังไม่พอ เพราะว่าต้องมีน�้ำใจ
***ธงสีเขียวขจี ฉาบสีเหลืองเรืองรอง
บนแผ่นดินสีทอง นี่คือบ้านของเรา
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จัดทำโดย : สำนักสงเสริมวิชาการ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน (พีไอเอ็ม)
85/1 หมู 2 ถนนแจงวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท : 0 2855 0000 อีเมล : aa@pim.ac.th

