


มั่นใจ
ในหลักสูตรปริญญาตรีคุณภาพ

ของ PIM โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ทางวิชาการ และมืออาชีพผู้มี

ประสบการณ์จริงในโลกธุรกิจ

มานะ
ด้วยการเรียนรู้ควบคู่ฝึกปฏิบัติงาน

(Work-based Education)

แบบเยอรมัน เรียนไปท�างานไป

แทบไม่มีปิดเทอม

มั่นคงCP

มีทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร พร้อม

โอกาสสัมภาษณ์งานกับบริษัทใน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ทันทีที่เรียนจบ

(กรณีไม่รับทุนการศึกษา ก็ยังมีโอกาสได้สัมภาษณ์งาน

ในกลุ่มซีพีก่อนบัณฑิตจากสถาบันอื่น)
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PIM คือใคร เกี่ยวอะไรกับ CP ALL

ท�ำไมต้องเรียนไปท�ำงำนไป

ค่ำเทอมแพงไหม มีทุนอะไรให้บ้ำง

จบแล้วมีงำนท�ำจริงไหม

ต้องท�ำงำนแต่ในร้ำนเซเว่นหรือเปล่ำ

ต�ำแหน่งงำนและกำรเติบโตในซีพี

จบ ปวช. เรียนต่ออะไรดี

สิทธิพิเศษส�ำหรับนักเรียน ปวช.

วิทยำลัยเทคโนโลยีปัญญำภิวัฒน์ และ

โรงเรียนเครือข่ำยทวิภำคี

ส�ำเร็จ ปวส. อยำกเรียนต่อปริญญำตรี

สมัครเรียนต่อแต่เนิ่นๆ

อยำกรู้จัก PIM มำกขึ้นก่อนตัดสินใจ

ส�ำหรับคุณครู

คู่มือนี้แสดงข้อมูลเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรีเท่านั้น ผู้สนใจหลักสูตรปริญญาโท MBA ภาคภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 

ตลอดจนหลักสูตรปริญญาเอก ภาคภาษาจีน กรุณาติดต่อ 0 2832 0200 ถึง 14 หรือ  www.pim.ac.th

PIM สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเงื่อนไขต่างๆ ในคู่มือนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คณะบริหารธุรกิจ
กำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่ (MTM)
กำรจัดกำรโลจิสติกส์ (LG)

คณะการจัดการธุรกิจอาหาร
กำรจัดกำรธุรกิจอำหำร (FBM)
กำรจัดกำรธุรกิจภัตตำคำร (RBM)

คณะนิเทศศาสตร์
กำรสื่อสำรแบรนด์ (BRC)
กำรสื่อสำรองค์กร (CRC)
วำรสำรศำสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ (JRM)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมอุตสำหกำร (IE)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CPE)
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT)
วิศวกรรมกำรผลิตยำนยนต์ (AME)

คณะศิลปศาสตร์
ภำษำจีนธุรกิจ (BC)
ภำษำญี่ปุ่นธุรกิจ (BJ)
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ (CEB)

คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร
นวัตกรรมกำรจัดกำรเกษตร (IAM)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
กำรจัดกำรเทคโนโลยีฟำร์ม (FTM)

คณะวิทยาการจัดการ
กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ (HRM)
กำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์
และทรัพยำกรอำคำร (RFM)
กำรจัดกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว (HTM)
กำรจัดกำรธุรกิจกำรบิน (AVI)

คณะศึกษาศาสตร์

กำรสอนภำษำจีน (TCL)

สารบัญ
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ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
ประธำนกรรมกำรบริหำร

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน)

PIM คือใคร 
เกี่ยวอะไรกับ 
ซีพี ออลล์

PIM หรอืสถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์ เป็น

สถาบนัอดุมศกึษาซ่ึงก่อต้ังและได้รับทนุสนับสนุน

จากบริษัท ซพีี ออลล์ จ�ากดั (มหาชน) ต้ังแต่ พ.ศ.

2550 เปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 

และปริญญาเอก โดยได้รับการรับรองวิทยฐานะ

ซีพ ี  

ออลล์ สร้าง PIM                        

                ขึ้นมาเป็น Corporate

University โดยเราเอาที่ทำ งาน 

คนทำ งาน และทรัพยากรองค์กร

มาใช้เป็นห้องเรียนและครู เพื่อให้

เด็กเรียนรู้จากชีวิตการทำ งานจริง 

นักศึกษาจะอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย 

สั้นลง แต่อยู่กับของจริงมากขึ้น
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รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์
อธิกำรบดี

สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ (PIM)

PIM คือ
มหาวทิยาลยั
ของซีพี

อย่างถูกต้องจากกระทรวงศึกษาธิการ เน้นการ

เรยีนการสอนแบบ Work-based Education 

หรือการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติจริง บัณฑิต

จากสถาบันจึงเป็นผู้มีคุณภาพทั้งในเชิงวิชาการ

และพร้อมปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

จ ริงๆ แล ้วสถาบันการจัด

การปัญญาภิวัฒน์ หรือ 

PIM ก็คือมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง 

เพราะจดัการเรยีนการสอนระดบั

ปรญิญาตร ีโท เอก อย่างถูกต้อง

ตามกฎหมายและมมีาตรฐาน เรา

ท�างานวิจัยและให้บริการวิชาการ

เป็นทีย่อมรับอย่างยิง่ในสังคม โดย

เฉพาะในแวดวงธรุกจิ
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“ที่ PIM เราเรียนรู้ไปพร้อมกับการ

ท�างานจริง (Work-based  Edu-

cation) โดยมีการศึกษาแบบเยอรมัน

เป็นต้นแบบ เราเช่ือว่าความรู้ทางทฤษฏี

อย่างเดียวไม่เพียงพอในโลกของการท�างานจริง 

อาจารย์ผู้สอนนอกจากจะเป็นนักวิชาการแล้ว ยังมีมืออาชีพ

ที่มีประสบการณ์การท�างานตรงสาขาน้ันๆ มาสอนควบคู่

กัน วิชาการเราจึงแน่นและทันสมัยอยู่เสมอ ในขณะเดียวกัน 

นกัศกึษาทกุคนต้องเรยีนไปฝึกท�างานไป* ไม่มข้ีอยกเว้น เพือ่

ให้เรารู้จักประยุกต์เอาวิชาความรู้ที่เรียนไปใช้ในการท�างาน

จริง แก้ปัญหาได้จริง เมื่อส�าเร็จการศึกษา เราจึงพร้อมที่จะ

เริ่มงานทันที”

ดวงกมล พรสุทธิไพจิต (แนท)
นักศึกษำชั้นปีที่ 4 สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่

คณะบริหำรธุรกิจ PIM เกรดเฉลี่ย 3.99 เริ่มฝึกงำนตั้งแต่ชั้นปี 1 

โดยเรียน 3 เดือนสลับท�ำงำน 3 เดือนในร้ำน 7-Eleven

นักศึกษา PIM
ไม่มีปิดเทอม!!

อีกหน่ึงความมานะที่เราภูมิใจ แม้

จะไม่มีปิดเทอมยาวๆ เหมือนเพื่อน

สถาบันอื่น เพราะเราต้องเรียนและ

ฝึกงานตลอดปี จะมีก็แต่วันหยุด

ช่วงเทศกาลบ้าง แต่ชีวิตวัยรุ่นเรา

ก็ไม่ขาดหายไปไหน เพราะ PIM 

สนับสนุนให้เราท�ากิจกรรมหลาก

หลาย ทัง้บนัเทงิ ธรรมะ กฬีา หรอื

ศิลปวฒันธรรม

ท�าไมต้อง
เรียนไป
ท�างานไป
Work-based 
Education
ดีจริงหรือ

ธนะสิทธิ์ ฆารเจริญ (เอ็กซ์)

นักศึกษำชั้นปีที่ 4 สำขำวิชำ

กำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์และ
ทรัพยำกรอำคำร คณะวิทยำกำร
จัดกำร PIM ฝึกงำนที่บริษัท พลัส 

พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด ระหว่ำงศึกษำอยู่ชั้นปีที่ 3 
ได้รับค่ำตอบแทนวันละ 200 บำท

จักรกฤษณ์ ภูเงิน (กฤษณ์)

นักศึกษำชั้นปีที่ 4 สำขำวิชำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ คณะ
วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี PIM 
ฝึกงำนที่บริษัท แพคกอน จ�ำกัด 
ระหว่ำงศึกษำอยู่ชั้นปีที่ 2 และปีที่ 4 

ได้รับค่ำตอบแทนวันละ 200 บำท และ 
ค่ำเดินทำงต่ำงหำก
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บริษัทชั้นน�าต่างๆ

ที่รับนักศึกษา PIM เข้าฝึกงาน

ธณัศมณห์ แก่นโพธิ์ (มิ้ง)

นักศึกษำชั้นปีที่ 3 วิชำเอกกำร
สื่อสำรแบรนด์ คณะนิเทศศำสตร์ 

PIM ฝึกงำนที่บริษัท สยำมสปอร์ต 
ซินดิเคท จ�ำกัด (มหำชน) ระหว่ำง

ศึกษำอยู่ชั้นปีที่ 2 ไม่ได้รับค่ำตอบแทน

ณัฎฐา สงคะกุล (กิ๊ฟ)

นักศึกษำชั้นปีที่ 3 สำขำวิชำ 
ภำษำจีนธุรกิจ คณะศิลปศำสตร์ 

PIM ฝึกงำนที่บริษัท คิง เพำเวอร์ 

อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (ดำวน์

ทำวน์ คอมเพล็กซ์) ได้รับค่ำตอบแทนเดือนละ 

8,000 บำท ไม่รวมคอมมิชชั่น

* ระหว่างการฝึกงาน นกัศกึษาจะได้ค่าตอบแทน

หรือไม่น้ัน ขึ้นอยู่กับสถานประกอบการท่ีรับ

นกัศกึษาเข้าฝึกงาน

* รปูแบบและช่วงเวลาการฝึกงาน ตลอดจน

ค่าตอบแทนระหว่างท�างาน ขึน้อยูก่บั

สาขาวชิาทีเ่รยีน

* นกัศกึษา PIM ทกุคณะ/สาขาวชิา

ต้องฝึกงานในร้าน 7-Eleven อย่างน้อย

3 เดอืน โดยได้รบัค่าตอบแทนตามปกติ

“เรามีเป้าหมายชัดเจนว่าการ

ฝึกงานแต่ละช่วงมีเพื่ออะไร 

ส�าหรบันกัศกึษาจนีธรุกิจอย่าง

ผม เราฝึกงานตัง้แต่ปี 1 เทอมสอง เริม่แรกเพือ่ให้รูจ้กั

การสื่อสาร ความมีวินัย และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

พอขึ้นปี 2-3 ก็ฝึกงานอีกปีละ 3 เดือน ช่วงเวลานี้เรา

จะได้ใช้ภาษาจนีสือ่สารเชงิธรุกจิ ทัง้ฟัง พดู อ่าน เขยีน 

รวมไปถึงการแปลอย่างจริงจัง พร้อมกับเรียนรู้เรื่อง

การบริการและท�างานเป็นทมี การเรยีนในห้องเรียนสิน้

สดุในปี 3 เพราะปีสดุท้ายเราจะไปฝึกงานยาวตลอดทัง้

ปี เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรมจีนในแง่มุมต่างๆ ที่เชื่อมโยง

กบัธรุกจิ ตลอดจนพฒันาบคุลกิภาพให้พร้อมส�าหรบั

การท�างานหลังส�าเร็จการศึกษา”

วรกมล ช่อโกมลวรรณ (แบต)
นักศึกษำชั้นปีที่ 2 สำขำวิชำภำษำจีนธุรกิจ

คณะศิลปศำสตร์ PIM ปัจจุบันอยู่ในระหว่ำงเรียนและฝึกงำน

ที่นครฉงชิ่ง สำธำรณรัฐประชำชนจีน
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ค่าเทอมแพงไหม 
มีทุนอะไรให้บ้าง ทุน PIM

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

และการจัดการธุรกิจอาหาร ค่าเล่าเรียน 

5,600 บาท/เทอม ตลอดหลักสูตร

สาขาวิชาอื่นๆ ช�าระค่าเล่าเรียนเพียง 50% 

หรือราว 15,000-21,000 บาท/เทอม 

ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา

ส�าหรับผู้สมัครที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 

2.00 ขึ้นไป

โดยระหว่างรับทุนต้องรักษาเกรดเฉลี่ย 

2.00 ขึ้นไป

ค่ำเทอมทีน่ีพ่อๆ กนักบัมหำวิทยำลยัเอกชน

ทั่วไป แต่ 90% ของนักศึกษำทั้งหมดได้รับ

ทุน ซึ่งแบ่งเป็น

ทุนเจียระไนเพชร
ทุกสาขาวิชา

2,500 บาท/เทอม ตลอดหลักสูตร

ส�าหรับผู้สมัครที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 

3.00 ขึ้นไป

โดยระหว่างรับทุนต้องรักษาเกรดเฉลี่ย 

2.50 ขึ้นไป

หมายเหตุ

ค่าเล่าเรียนในท่ีน้ีหมายถึง ค่าหน่วยกิต ค่าบ�ารุงการ

ศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ แต่ไม่รวมค่าชุดสูทและ

อุปกรณ์เคร่ืองแบบราว 1,500 บาท และเงินประกัน

อุปกรณ์เสียหาย 2,000 บาท (ช�าระคร้ังเดียว/ได้รับ

คืนเมื่อส�าเร็จการศึกษา)

PIM สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงข้อมูลหรือเงื่อนไข

ต่างๆ ในคู่มือนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

89%
ทุน PIM

7% 
ทุนเจียระไนเพชร

1%
ทุนเพชร

3%
ช�าระค่าเล่าเรียนเอง
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 ณัชพล วุฒิเผ่า (คริสต์)

นักศึกษำชั้นปีที่ 1 สำขำวิชำกำร

จัดกำรอสังหำริมทรัพย์และ

ทรัพยำกรอำคำร คณะวิทยำกำร

จัดกำร PIM นักศึกษำทุน PIM (ช�ำระ

ค่ำเล่ำเรียน 16,000 บำท/เทอม)

ทุนเพชร
ทุกสาขาวิชา

ฟรี 

(ได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียนทั้งหมด)

ส�าหรับผู้สมัครที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 

3.50 ขึ้นไป

โดยระหว่างรับทุนต้องรักษาเกรดเฉลี่ย 

3.50 ขึ้นไป

ทุนเพชร PIM
หรือทุนความสามารถพิเศษ

ฟรี 

(ได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียนทั้งหมด)

ส�าหรับผู้สมัครที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 

2.50 ขึ้นไป และมีความสามารถพิเศษ 

เป็นที่ยอมรับ

โดยระหว่างรับทุนต้องรักษาเกรดเฉลี่ย 

2.50 ขึ้นไป

โดยทุนเพชร PIM จะคัดเลือกและประกาศ

ผลหลังจากการสอบชิงทุนปกติ

อุไรวรรณ กมลสาคร (เกด)

นักศึกษำชั้นปีที่ 3

คณะกำรจัดกำรธุรกิจอำหำร 

PIM นักศึกษำทุน PIM 

(ช�ำระค่ำเล่ำเรียน 5,600 

บำท/เทอม)

ณัชพล สุจิรพัฒน์พงษ์ (แชมป์)

นักศึกษำชั้นปีที่ 1 สำขำวิชำ

วิศวกรรมกำรผลิตยำนยนต์

คณะวศิวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี 

PIM นกัศกึษำทุน PIM (ช�ำระค่ำเล่ำ

เรียน 19,500 บำท/เทอม)

ชนิดาภา ดัดใจงาม (ดรีม) 

นักศึกษำชั้นปีที่ 2 วิชำเอก

วำรสำรศำสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ 

คณะนิเทศศำสตร์ PIM นักศึกษำ

ทุนเจียระไนเพชร (ช�ำระค่ำเล่ำ

เรียน 2,500 บำท/เทอม)
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จบแล้ว 
มงีานท�า 
จริงไหม

“การออกไปฝึกงานกเ็หมอืนเปิดโอกาส
ให้องค์กรได้ดูตัวเราก่อนใคร ที่น่ีมี 
ส�านักพัฒนานักศึกษาคอยประสาน
สิบทิศให้บัณฑิต PIM มีโอกาสร่วม
งานในเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัท
พนัธมติรชัน้น�าต่างๆ เราได้เหน็ต�าแหน่ง
งานที่ว่างอยู่ และเขียนใบสมัครงาน
ตัง้แต่ปี 4 เทอมแรก เมือ่ประเมนิความ
สนใจและศกัยภาพของตวัเองแล้วก็ยืน่
ใบสมคัรให้ทาง HR และหน่วยงานต้น
สงักดัพจิารณาอกีครัง้ ซึง่การคดัเลือก
เข้าท�างานจะขึน้อยู่กับผลการเรียนและ
ความสามารถของเราที่หน่วยงานได้
เหน็ตัง้แต่ช่วงไปฝึกงาน”

กิตติพัฒน์ พันเรือง (มิว)

บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

คณะวิศวกรรมศำสตร์และ

เทคโนโลยี PIM ปัจจุบันด�ำรง

ต�ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่งำนสื่อสำร 

กำรตลำด ส�ำนักสื่อสำรองค์กร

สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์

ไวโอลิน คงทรัตน์ (ไวโอลิน)

บัณฑิตสำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ 

คณะบริหำรธุรกิจ PIM

ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่พัฒนำ

ระบบงำนศูนย์กระจำยสินค้ำ

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน)

เขมรุจิ บุญภักดี (พีท)

บัณฑิตสำขำวิชำกำรจัดกำร

ธุรกิจอำหำร คณะกำร

จัดกำรธุรกิจอำหำร PIM

ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วย

ผู้จัดกำรร้ำน 1 ร้ำนกำแฟ

และเบเกอรี่คัดสรร

สำขำธำรำสแควร์

ถนนแจ้งวัฒนะ
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“เมื่อส�าเร็จการศึกษา บัณฑิตผู้รับ
ทุนจะท�างานกับบริษัทในเครือฯ เป็น
เวลา 2 ปี ระหว่างนี้ จะได้รับค่า
ตอบแทนตามวุฒิและประสบการณ์ 
พร้อมสวัสดิการเช่นเดียวกับ
พนักงานคนอื่นๆ”

บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
ที่ เลือกท�างานสายร้าน สามารถ
เริ่มต้นท�างานเต็มเวลาในต�าแหน่ง 
ผู ้ช ่วยผู ้จัดการร้านทันทีท่ีส�าเร็จ 
การศกึษา

*คุณสมบัติเป็นไปตามที่บริษัทก�าหนด

พรพิมล คงวิชัยกุล (หมิว)

บัณฑิตสำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจกำร

ค้ำสมัยใหม่ คณะบริหำรธุรกิจ PIM

ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่

พัฒนำคุณภำพกระบวนกำร (HRD)

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน)

ภัทรฤทัย อินทศร (แต้ว)

บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 

สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ 

คณะบริหำรธุรกิจ PIM

ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเจ้ำ

หน้ำที่บริหำรงำนเพิ่มผลผลิต 

ส�ำนักพัฒนำบุคคลและระบบคุณภำพ

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน)

อวัสดา เติงจันต๊ะ (อาย)

บัณฑิตสำขำวิชำภำษำจีน

ธุรกิจ คณะศิลปศำสตร์ 

PIM ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง

พนักงำนขำย บริษัท คิง

เพำเวอร์ อินเตอร์เนชั่น

แนล จ�ำกัด (ดำวน์ทำวน์ 

คอมเพล็กซ์) โดยบริษัท

ยินดีให้ทุนคืน PIM เพื่อ

รับเข้ำท�ำงำนทันทีเมื่อ

ส�ำเร็จกำรศึกษำ
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ท�างานแต่ใน
ร้านเซเว่น
หรือเปล่า

ต�าแหน่งงาน
และการ
เติบโตในซีพี

เพราะ 7-Eleven เป็นธุรกิจ

หลกัของบรษิทั ซพี ีออลล์ จ�ากดั 

(มหาชน) และนักศึกษา PIM ถงึ

ร้อยละ 70 กเ็ป็นนักศกึษาสาขา

วิชาการจัดการธุรกิจการค้า

สมยัใหม่ คณะบรหิารธรุกจิ ซึง่

ส่วนใหญ่แล้วจะท�างานทีร้่านหลัง

ส�าเร็จการศึกษา ยิ่งไปกว่านั้น 

หลักสูตรปริญญาตรีที่ PIM 

ยังก�าหนดให้นักศึกษาทุกคน 

เข้าฝึกงานในร้าน 7-Eleven 

เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน 

ด้วยความเชื่อมั่นว่านักศึกษา 

ไม่ว่าจะมาจากคณะ/สาขาวชิาใด 

จะได้เรยีนรู ้ ฝึกชีวติการท�างาน 

การให้บริการ และการจัดการ

ธรุกจิเบือ้งต้น เพือ่เป็นพืน้ฐานไป 

ต่อยอดในแต่ละสายงานต่อไป

โอกาสพิเศษ เ ม่ือเป ็นผู ้ จัดการร ้าน 

7-Eleven ครบ 3 ปี สมัครเข้าโครง

การแฟรนไชส์พนักงาน เป็นเจ้าของร้าน

เซเว่นด้วยเงินลงทุนเพียง 20% จากค่า

ใช้จ่ายปกติ

ต�าแหน่งงานเป็นไปตามคุณสมบัติที่บริษัทก�าหนดไว้

PIM สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเงื่อนไขต่างๆ ในคู่มือนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้จัดการร้าน

ผู้ช่วย
ผู้จัดการร้าน

บัณฑิต

บัณฑิต
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ต�าแหน่งงานเป็นไปตามคุณสมบัติที่บริษัทก�าหนดไว้

PIM สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเงื่อนไขต่างๆ ในคู่มือนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้จัดการทั่วไป

ผู้จัดการฝ่าย

ผู้จัดการเขต

ผู้ช่วย
ผู้จัดการเขต

เจ้าหน้าที่

ผู้เชี่ยวชาญ
อาวุโส

ผู้จัดการแผนก

ผู้จัดการฝ่าย

ผู้จัดการทั่วไป

บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

คณะบริหารธุรกิจ 

เมื่อเข้าท�างานในร้าน 

7-Eleven

บัณฑิต PIM เมื่อเข้า

ท�างานสายส�านักงาน ใน

กลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ 

จ�ากัด (มหาชน) หรือ

เครือเจริญโภคภัณฑ์
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Work-based 
Education 

แบบฉบับ PIM
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ปฏบิตังิานใน 

สถานประกอบการ

ตรงตามสาขาวชิา

คณาจารย์ 

ผูท้รงคณุวฒุ ิ

+มอือาชพีตวัจรงิ

ฝึกแก้ไขปัญหา 

ประยกุต์ใช้ทฤษฎี 

ในการปฏบิตัิ

เรยีนรูผ่้าน 

งานบรกิาร ฝึกวนิยั 

การสงัเกตและ 

ปรบัตวัในทีท่�างาน

เรยีนทฤษฎคีวบคู่

การฝึกปฏบิตัจิรงิ
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จบ ปวช.
เรยีนต่ออะไรดี
ที ่PIM

สาขาอุตสาหกรรม
หรือประกำศนยีบตัรครเูทคนคิชัน้สงู (ปทส.)

สาขาน่าสนใจใน PIM
• วิศวกรรมอตุสำหกำร*
• วิศวกรรมคอมพวิเตอร์*
• วิศวกรรมกำรผลติยำนยนต์*
• นวตักรรมกำรจดักำรเกษตร*
• กำรจดักำรอสงัหำรมิทรพัย์และทรพัยำกรอำคำร*

สาขาพาณชิยกรรม / บรหิารธรุกจิ

สาขาน่าสนใจใน PIM
• กำรจดักำรธรุกจิกำรค้ำสมยัใหม่*
• กำรจดักำรโลจสิตกิส์*
• กำรจดักำรธรุกจิอำหำร*
• กำรจดักำรธรุกจิภตัตำคำร*
• เทคโนโลยสีำรสนเทศ*
• ภำษำจนีธรุกจิ*
• ภำษำญีปุ่น่ธรุกจิ*
• ภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำรทำงธรุกจิ*
• กำรจดักำรทรพัยำกรมนษุย์*
• กำรจดักำรอสงัหำรมิทรพัย์และทรพัยำกรอำคำร*

สาขาคหกรรม

สาขาน่าสนใจใน PIM
• กำรจดักำรธรุกจิกำรค้ำสมยัใหม่*
• กำรจดักำรธรุกจิอำหำร*
• กำรจดักำรธรุกจิภตัตำคำร*

สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

สาขาน่าสนใจใน PIM
• เทคโนโลยสีำรสนเทศ*
• กำรสือ่สำรแบรนด์*
• กำรสือ่สำรองค์กร*
• วำรสำรศำสตร์คอนเวอร์เจ้นท์*
• กำรจดักำรทรพัยำกรมนษุย์*
• กำรจดักำรอสงัหำรมิทรพัย์และทรพัยำกรอำคำร*

สาขาเกษตรกรรม / ประมง

สาขาน่าสนใจใน PIM
• นวตักรรมกำรจดักำรเกษตร*
• กำรจดักำรเทคโนโลยีฟำร์ม*
• กำรจดักำรโลจสิตกิส์*

สาขาอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว

สาขาน่าสนใจใน PIM
• กำรจดักำรโรงแรมและกำรท่องเทีย่ว*
• กำรจดักำรธรุกจิกำรบนิ*
• ภำษำจนีธรุกจิ*
• ภำษำญีปุ่น่ธรุกจิ*
• ภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำรทำงธรุกจิ*
• กำรสอนภำษำจนี*
• กำรสือ่สำรองค์กร*

สาขาศลิปกรรม / อตุสาหกรรมสิง่ทอ

สาขาน่าสนใจใน PIM
• กำรสือ่สำรแบรนด์*

•	 คณะบริหารธุรกิจ
•	 คณะการจัดการธุรกิจอาหาร
•	 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
•	 คณะศิลปศาสตร์
•	 คณะวิทยาการจัดการ
•	 คณะนิเทศศาสตร์
•	 คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร
•	 คณะศึกษาศาสตร์
•	 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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เรียนต่อปริญญาตรี
สาขาวิชาการจดัการธรุกจิการค้าสมยัใหม่ 
คณะบรหิารธรุกจิ PIM

♦ สำมำรถเริ่มเรียนปริญญำตรีในปีกำรศึกษำได้ทันที

หลังส�ำเร็จ ปวช.

♦ เรียน 3 เดือน สลับกำรฝึกปฏิบัติงำน 3 เดือน โดย

ได้รับค่ำตอบแทนตำมที่บริษัทก�ำหนด

♦ ช�ำระค่ำเล่ำเรียนครั้งเดียว 5,600 บำท

 ตลอดหลักสูตร

♦ ค่ำตอบแทนกำรท�ำงำนระหว่ำงเรียนโดยประมำณ 

7,000 บำทข้ึนไป ต่อเดือน (รวมสวสัดิกำรและเบ้ีย

ต่ำงๆ แล้ว)

♦ กำรันตีจบแล้วมีงำนท�ำ 100% พร้อมค่ำตอบแทน

และสวัสดิกำร

♦ ท�ำงำนใช้ทุน 2 ปี โดยเริ่มนับปี 4 

เป็นปีแรก

♦ สวัสดิกำรอื่นๆ เช่น หอพัก ข้ำว 

น�ำ้อดัลม ค่ำเดินทำงและค่ำทีพ่กั

ตำมเงื่อนไขของแต่ละพื้นที่

♦ ได้รับกำรดูแลให้ค�ำปรึกษำอย่ำง

ใกล้ชิดจำกส�ำนกัพฒันำนกัศกึษำ 

PIM

เรียนต่อปริญญาตรี
คณะ / สาขาวิชาอื่นๆ

ดูรำยละเอียดได้ในสำขำวิชำต่ำงๆ 

หน้ำ 24-44 และทุนกำรศึกษำ 

หน้ำ 8

สิทธพิิเศษ
ส�าหรบั
นกัเรียน ปวช.
วิทยาลัยเทคโนโลยี
ปัญญาภิวัฒน์ (PTC)
ศูนย์การเรียน
ปัญญาภิวัฒน์ (PLC)
และสถานศึกษาอาชีวะ
เอกชนเครือข่าย (PVC)

รายงานตัว
ราวเดือนมีนาคมของทุกปี

ขอรบัและย่ืนใบสมคัรที่
PTC - ส�ำนักบริหำรกิจกำรนักศึกษำ

PLC - อำจำรย์ประจ�ำศูนย์กำรเรียน

ปัญญำภิวัฒน์

PVC - อำจำรย์ประจ�ำสำขำวิชำกำร

จัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่ 

สถำนศึกษำอำชีวะเอกชนเครือข่ำย 

ตั้งแต่เดือนมกรำคม - กุมภำพันธ์

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ
085 885 6055 (พี่วิว) 

083 033 7167 (พี่มำร์ค)

082 230 2900 (พี่อู๋)

090 464 4737 (พี่เบียร์)

PIM สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

หรือเงื่อนไขต่างๆ ในคู่มือนี้โดยไม่ต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ส�าเรจ็ ปวส. 
อยากเรยีนต่อ
ปรญิญาตรี

PIM รบัสมคัรผูส้�าเรจ็ ปวส. เข้า
ศกึษาต่อระดบัปรญิญาตร ีคณะ
บรหิารธรุกจิ (เทยีบโอนหน่วยกติ)  
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธรุกจิการค้า
สมยัใหม่

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติม
085 885 6055 (พี่วิว) 

083 033 7167 (พี่มำร์ค)

082 230 2900 (พี่อู๋)

090 464 4737 (พี่เบียร์)

*กรณีเลือกเรียนท่ีหน่วยกำรเรียนต่ำงจังหวัด 

(เฉพำะหลักสูตรกำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัย

ใหม่) จะมีรำยละเอียดกำรเทียบโอน วิชำที่เปิด

สอน และระยะเวลำเรียนต่ำงออกไปตำมข้อ

ก�ำหนดของ PIM
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คณะบริหารธรุกจิ
ปวส.เทียบโอนเพื่อศึกษาต่อ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์

085 885 6055 (พี่วิว) 

083 033 7167 (พี่มำร์ค)

082 230 2900 (พี่อู๋)

090 464 4737 (พี่เบียร์)

การเทียบโอนเป็นไปตามข้อก�าหนดของ PIM

PIM สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเงื่อนไขต่างๆ ในคู่มือนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

MTM
บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

สถานที่เรียน
PIM ถนนแจ้งวัฒนะ

จังหวัดนนทบุรี

(รับทุนปัญญาภิวัฒน์ ปวส.)

ช�าระเอง 5,600 บาท/เทอม
ไม่รวมค่าธรรมเนียมการเทียบโอน 200 บาท

และค่าเทียบโอนหน่วยกิตวิชาละ 750 บาท

เรียนทฤษฎี 3 เดือน

สลับฝึกปฏิบัติงาน 3 เดือน

มีใบรับรองการผ่านงานเต็มเวลา 1 ปีขึ้นไป

ตรงสาขาวิชา

ระยะเวลาท�างานใช้ทุนราวครึ่งหนึ่ง

ของเวลาที่ใช้เรียน

ค่าเล่าเรียน

การันตีต�าแหน่งงาน
ในกลุ่ม ซีพี ออลล์

การท�างานใช้ทุน
หลังส�าเร็จ ป.ตรี

รูปแบบ
การเรียนการสอน

การเทียบโอน
หน่วยกิตจาก
ประสบการณ์ท�างาน
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1.โทรศัพท์ มาคุยกัน 

0 2832 0200 ถึง 14 พี่ๆ ศูนย์ให้ 

คำ ปรึกษาการเลือกเรียนต่อและประกอบ

อาชีพ พร้อมตอบทุกปัญหาคาใจ

อยากรู้จกั 
PIM มากขึน้
ก่อนตัดสนิใจ
8 ช่องทางง่ายๆ 
ให้เรารูจ้กักนั

2.กดไลค์          pimfanpage

www.facebook.com/pimfanpage 

อัพเดททุกความเคลื่อนไหวของชาว PIM

3.Postcard ขอรับข่าวสาร

ทาง SMS อีเมล หรือไปรษณีย์ เพียง

กรอกไปรษณียบัตรที่แนบมาด้วยนี้ เลือก

ช่องทางการรับข่าวสาร และส่งกลับมายัง 

PIM
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เจอกันในโครงการ

4.PIM 
Young Creative 
Program โครงการเตรียม 

ความพร้อมให้น้อง ม.ปลาย มีความมั่นใจ 

ในการเลือกสาขาเรียนต่อแบบสนุก

และใช่ตัวเราจริงๆ ที่         pim.ycp

รอบไหนหัวข้อโดนใจ รีบสมัครเข้ามา

อย่าได้พลาด

6.คุณครูช่วยหนูด้วย
กระซิบบอกคุณครูแนะแนวดังๆ ว่าอยาก

รู้จักเรา PIM จะไปแนะนำ ตัวให้รู้จักกันชัดๆ 

ถึงในห้องเรียน

7.Open House
เรียน PIM ต้องมั่นใจอย่างไร มานะแค่ไหน 

แล้วอนาคตจะมั่นคงอย่างไร เกาะติดหน้า

เว็บไซต์ www.pim.ac.th ให้มั่นเหมาะ 

เพราะในแต่ละปี PIM จะเปิดบ้านรับรอง

น้องผู้สนใจทุกคน ทุกสาขาวิชา มารู้จักกับ

สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ  โดยบริษัท ซีพี 

ออลล์ จำ กัด (มหาชน) ที่ที่มืออาชีพตัวจริง

กำ ลังจะสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่ขึ้นมาให้โลก

ตะลึง

8.ตลาดนัดอุดมศึกษา
จัดขึ้นตลอดทั้งปี

ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

5.รวมหัวรวมตัวกันมา
นักเรียน ม.ปลาย/ปวช. ที่รวมแก๊งค์กัน 

ได้ 10 คนขึ้นไป โทรมานัดพี่ๆ PIM  

Ambassador ให้พาทัวร์ทุกซอกมุม 

ของ PIM โทรเลย 0 2832 0205
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เตรียมพร้อมสู่อนาคตที่มั่นคงกับ PIM วันนี้

1. กรอกใบสมัครออนไลน์ที่

www.pim.ac.th

2. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

3. มาสอบตามวันเวลาที่ก�าหนด

 ตรวจดูสนามสอบใกล้บ้านที่

www.pim.ac.th

5. จองสิทธิทุน-ขึ้นทะเบียน

6. รายงานตัวเป็นนักศึกษา

สมัครออนไลน์

ดูรายชื่อสนามสอบ 

และดูผลการสอบคัดเลือกที่

สมคัร
เรยีนต่อ
แต่เน่ินๆ
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สมัครออนไลน์

ดูรายชื่อสนามสอบ 

และดูผลการสอบคัดเลือกที่

www.pim.ac.th
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คณะบริหารธุรกิจ
 

25 กำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำ  

   สมัยใหม่ MTM

26 กำรจัดกำรโลจิสติกส์ LG

รูจ้กักบัแต่ละ
คณะสาขาให้
ละเอยีด

เรยีนอะไร
ค่าเทอมเท่าไหร่
มทีนุแบบไหนบ้าง
จบแล้วท�างานอะไร

คณะการจัดการ 
ธุรกิจอาหาร

 
27-28

กำรจัดกำรธุรกิจอำหำร FBM

กำรจัดกำรธุรกิจภัตตำคำร 

RBM

คณะนิเทศศาสตร์

29 กำรสื่อสำรแบรนด์ BRC

30 กำรสื่อสำรองค์กร CRC

31 วำรสำรศำสตร์คอนเวอร์ 

    เจ้นท์ JRM

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และเทคโนโลยี

     
32 วิศวกรรมอุตสำหกำร IE

33 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE

34 เทคโนโลยีสำรสนเทศ IT

35 วิศวกรรมกำรผลิตยำนยนต์    

    AME

คณะศิลปศาสตร์

36-37

ภำษำจีนธุรกิจ BC

ภำษำญี่ปุ่นธุรกิจ BJ

ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร

ทำงธุรกิจ CEB

คณะนวัตกรรม 
การจัดการเกษตร

38 นวัตกรรมกำรจัดกำร  

    เกษตร IAM

คณะวิทยาการจัดการ
 

40 กำรจัดกำรทรัพยำกร 

    มนุษย์ HRM

41 กำรจัดกำร

    อสังหำริมทรัพย์และ

    ทรัพยำกรอำคำร RFM

42 กำรจัดกำรโรงแรมและ

    กำรท่องเที่ยว HTM

44 กำรจัดกำรธุรกิจกำรบิน  

    AVI

คณะศึกษาศาสตร์

45 กำรสอนภำษำจีน TCL

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

39 กำรจัดกำรเทคโนโลยี 

    ฟำร์ม FTM
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สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(หลักสูตร 4 ปี)

เรียนรู้ทักษะกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่ ฝึก

ปฏบิตัคิรบทกุงำนในร้ำน 7-Eleven และสำมำรถประยกุต์

ใช้ควำมรู ้ควำมเชีย่วชำญ ตลอดจนประสบกำรณ์ พฒันำ

ต่อยอดสู่กำรเป็นผู้บริหำรธุรกิจในระดับสูงขึ้นได้

Work-based Education แบบฉบบั PIM

เรียนในชั้นเรียน 3 เดือน สลับฝึกปฏิบัติงำนในร้ำน 7-Eleven 3 เดือน ตลอดหลักสูตร

ปี 1 มีพืน้ฐำนระเบยีบวนิยัในกำรปฏิบัตงิำน ฝึกทักษะกำร

บรกิำร สำมำรถท�ำงำนร่วมกับผูอ้ืน่ได้ มคีวำมรู้ใน

ธรุกจิขององค์กรและเข้ำใจควำมส�ำคญัของงำนบรกิำร

ปี 2 มีทักษะกำรปฏิบัติงำนพื้นฐำน มีควำมรับผิดชอบ

ต่องำนที่ได้รับมอบหมำย และมีควำมรู้ในเรื่องท่ี

เกี่ยวข้องกับสำยงำนในสำขำที่เรียน

ปี 3 มีทักษะกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรสนับสนุน มีทักษะ

กำรปฏิบัติงำนที่แม่นย�ำ สำมำรถแก้ปัญหำเฉพำะ

หน้ำ และสำมำรถช่วยงำนเจ้ำหน้ำที่ประจ�ำได้

ปี 4 มีทักษะกำรปฏิบัติงำนที่สูงขึ้น เทียบเท่ำพนักงำน

ในหน่วยงำน/สำยงำนนั้นๆ และสำมำรถน�ำควำม

รู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรท�ำงำน

PIM สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเงื่อนไขต่างๆ ในคู่มือนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สถานที่เรียน
 ♦ PIM ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

 ♦ หน่วยกำรเรียนทำงไกล 12 จังหวัด (พระนครศรี 

อยุธยำ สมุทรปรำกำร ชลบุรี อุดรธำนี ขอนแก่น 

นครรำชสีมำ ล�ำปำง เชียงใหม่ นครสวรรค์ 

สุรำษฎร์ธำนี สงขลำ เพชรบุรี)

วิชาที่สอบ
 ♦ คณิตศำสตร์

 ♦ ภำษำอังกฤษ

 ♦ ควำมถนัดทำงกำรเรียน

 ♦ สอบสัมภำษณ์ (คะแนนสะสม 2.50 ขึ้นไป สอบ

สัมภำษณ์อย่ำงเดียว)

ตัวอย่างองค์กรที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ (เฉลี่ยจำก 8 เทอม)

ช�ำระเอง ไม่รับทุน 30,100 บำท/เทอม

สอบผ่ำนทุน PIM 

ช�ำระ

5,600 บำท/เทอม (คะแนน

สะสม 2.00 ขึ้นไป)

สอบผ่ำนทนุ

เจยีระไนเพชร ช�ำระ

2,500 บำท/เทอม (คะแนน

สะสม 3.00 ขึ้นไป)

แนวทางประกอบอาชีพ
ผู้ช่วยผู้จัดกำรร้ำน 7-Eleven ทันทีที่ส�ำเร็จกำรศึกษำ* 

หรอืปฏบิตังิำนในกลุ่มบรษิทั ซพี ีออลล์ จ�ำกดั (มหำชน) 

หรอืท�ำงำนในธรุกจิเอกชน ธุรกจิส่วนตวัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง

กับกำรค้ำปลีกทั้งในและต่ำงประเทศ
*ต�าแหน่งงานเป็นไปตามคุณสมบัติที่บริษัทก�าหนดไว้

คณะบริหารธุรกิจ
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Work-based Education แบบฉบบั PIM

เรียนในชั้นเรียน 3 เดือน สลับกำรฝึกปฏิบัติงำน 3 เดือน ตลอดหลักสูตร ในร้ำน 7-Eleven ศูนย์กระจำยสินค้ำ หรือ

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน)

ปี 1 มีพืน้ฐำนระเบยีบวนัิยในกำรปฏบิตังิำน ได้ฝึกทกัษะ

กำรบรกิำร สำมำรถท�ำงำนร่วมกบัผู้อืน่ได้ มคีวำม

รูใ้นธรุกจิขององค์กรและเข้ำใจควำมส�ำคญัของงำน

บริกำร

ปี 2 มีทักษะกำรปฏิบัติงำนพื้นฐำน มีควำมรับผิดชอบ

ต่องำนที่ได้รับมอบหมำย และมีควำมรู้ในเรื่องท่ี

เกี่ยวข้องกับสำยงำนในสำขำที่เรียน

ปี 3 มีทักษะกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรสนับสนุน มีทักษะ

กำรปฏิบัติงำนที่แม่นย�ำ สำมำรถแก้ปัญหำเฉพำะ

หน้ำ และสำมำรถช่วยงำนเจ้ำหน้ำที่ประจ�ำได้

ปี 4 มีทักษะกำรปฏิบัติงำนที่สูงขึ้น เทียบเท่ำพนักงำน

ในหน่วยงำน/สำยงำนนั้นๆ และสำมำรถน�ำควำม

รู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรท�ำงำน

ตัวอย่างองค์กรที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

สาขาวชิาการจัดการโลจสิตกิส์ (หลกัสูตร 4 ปี)
เรียนรู้ทักษะกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ หรือกำรจัด 

กำรคลังสินค้ำ กำรกระจำยสินค้ำ กำรจัดซื้อและจัดส่ง 

ตลอดจนกำรบริกำรในธุรกิจต่ำงๆ เช่น ธุรกิจสำยกำรบิน 

กำรขนส่งทำงเรือ กำรขนส่งระหว่ำงประเทศ โรงงำน

อุตสำหกรรม เป็นต้น

เรยีนทีศ่นูย์การเรยีนอมตะนคร จ.ชลบรุี

เรยีนเฉพาะวันเสาร์-อาทติย์

วนัธรรมดาท�างานในสถานประกอบการด้านโลจสิติกส์

ช�ำระเอง ไม่รับทุน 33,500 บำท/เทอม

สอบผ่ำนรับทุนกำรศึกษำรำว 60%

ช�ำระจริง 13,900 บำท/เทอม 

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ (เฉลี่ยจำก 8 เทอม)

เรียนที่ PIM ถนนแจ้งวัฒนะ

ช�ำระเอง ไม่รับทุน 30,100 บำท/เทอม

สอบผ่ำนทุน PIM 

ช�ำระ

15,000 บำท/เทอม (คะแนน

สะสม 2.00 ขึ้นไป)

สอบผ่ำนทนุ

เจยีระไนเพชร ช�ำระ

2,500 บำท/เทอม (คะแนน

สะสม 3.00 ขึ้นไป)

แนวทางประกอบอาชีพ
 ♦ ผู้จัดกำรบริหำรสินค้ำคงคลัง

 ♦ ผู้จัดกำรด้ำนกำรขนส่งสินค้ำท้ังในและระหว่ำง

ประเทศ

 ♦ ผู้จัดกำรด้ำนกำรควบคมุกำรจดัส่งและกระจำยสนิค้ำ

PIM สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเงื่อนไขต่างๆ ในคู่มือนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิชาที่สอบ
 ♦ คณิตศำสตร์

 ♦ ภำษำอังกฤษ

 ♦ ควำมถนัดทำงกำรเรียน

 ♦ สอบสัมภำษณ์

คณะบริหารธุรกิจ
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สาขาวชิาการจดัการธรุกจิอาหาร และ สาขาวชิาการจดัการธรุกจิภตัตาคาร (หลกัสตูร 4 ปี)
เรียนรู้น�ำไปประกอบอำชีพผู้จัดกำรธุรกิจอำหำรโดยมีทักษะควำมรู้ด้ำนบริหำรจัดกำรอำหำร ควำมปลอดภัยอำหำร 

รวมถึงกำรประกันคุณภำพอำหำร กำรริเริ่มควำมคิดสร้ำงสรรค์เพื่อให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อำหำร สิ่งแวดล้อมใน

กำรหำท�ำเลที่ตั้งร้ำนอำหำรและภัตตำคำร เรียนรู้วัฒนธรรมอำหำรของโลก เพื่อคิดวิเครำะห์กลยุทธ์ทำงกำรตลำดและ

วิธีกำรสื่อสำรกำรตลำดสมัยใหม่ กำรบริกำรให้ลูกค้ำเกิดควำมพึงพอใจ ฝึกปฏิบัติงำนจริงในกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ 

จ�ำกัด (มหำชน) เครือข่ำยอุตสำหกรรมอำหำร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตลอดจนร้ำนอำหำรและภัตตำคำรชั้นน�ำอื่นๆ

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ (เฉลี่ยจำก 8 เทอม)

การจัดการธุรกิจอาหาร การจัดการธุรกิจภัตตาคาร

ช�ำระเอง ไม่รับทุน 33,000 บำท/เทอม 35,000 บำท/เทอม

สอบผ่ำนทุน PIM ช�ำระ
5,600 บำท/เทอม

-
(คะแนนสะสม 2.00 ขึน้ไป)

สอบผ่ำนทนุเจียระไนเพชร ช�ำระ 2,500 บำท/เทอม (คะแนนสะสม 3.00 ขึ้นไป)

แนวทางประกอบอาชีพ
 ♦ เจ้ำของธรุกจิอำหำรและภตัตำคำรทัง้ในประเทศและ

ต่ำงประเทศ

 ♦ ผู้จัดกำรฝ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม เช่น โรงแรม 

ภัตตำคำร ร้ำนอำหำรแฟรนไชส์ เบเกอรี่และกำแฟ

 ♦ นักออกแบบอำหำร (Food Stylist)

 ♦ นักพัฒนำต�ำรับอำหำร

     (Research and Development)

 ♦ นักพัฒนำรำยกำรอำหำร 

     (Menu Plan Development)

 ♦ ฝ่ำยสนับสนุนงำนด้ำนต่ำงๆ เก่ียวกับธุรกิจอำหำร

และภัตตำคำร

คณะการจัดการธุรกิจอาหาร
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สถานที่เรียน PIM ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

วิชาที่สอบ
 ♦ คณิตศำสตร์

 ♦ ภำษำอังกฤษ

 ♦ ควำมถนัดทำงกำรเรียน

 ♦ สอบสัมภำษณ์ (คะแนนสะสม 2.50 ขึ้นไป สอบสัมภำษณ์อย่ำงเดียว)

Work-based Education แบบฉบบั PIM

เรียนในชั้นเรียน 3 เดือน สลับกำรฝึกปฏิบัติงำน 3 เดือน ตลอดหลักสูตร ในร้ำน 7-Eleven 

ร้ำนกำแฟและเบเกอรี่คัดสรร  ทรูคอฟฟี่ แม็คโคร หรือหน่วยงำนต่ำงๆ ในกลุ่มบริษัท ซีพี 

ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน)

ปี 1 มพีืน้ฐำนระเบยีบวนิยัในกำรปฏบิตังิำน ได้ฝึกทกัษะกำรบรกิำร สำมำรถท�ำงำนร่วมกบั 

ผูอ้ืน่ มคีวำมรูใ้นธรุกจิขององค์กรและเข้ำใจควำมส�ำคญัของงำนบรกิำร

ปี 2 มีทักษะกำรปฏิบัติงำนพื้นฐำน มีควำมรับผิดชอบต่องำนที่ได้รับมอบหมำย และมีควำม

รู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำยงำนในสำขำที่เรียน

ปี 3 มีทักษะกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรสนับสนุน มีทักษะกำรปฏิบัติงำนที่แม่นย�ำ สำมำรถแก้

ปัญหำเฉพำะหน้ำ และสำมำรถช่วยงำนเจ้ำหน้ำที่ประจ�ำได้

ปี 4 มีทักษะกำรปฏิบัติงำนที่สูงขึ้น เทียบเท่ำพนักงำนในหน่วยงำน/สำยงำนนั้นๆ และ

สำมำรถน�ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรท�ำงำน

ตัวอย่างองค์กรที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

PIM สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเงื่อนไขต่างๆ ในคู่มือนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

และธุรกิจด้ำนอำหำรและภัตตำคำรอื่นๆ ที่มีมำตรฐำนในประเทศไทย

คณะการจัดการธุรกิจอาหาร
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วิชาเอกการสื่อสารแบรนด ์(หลักสูตร 4 ปี)
เรียนรู้กำรมองทิศทำงธุรกิจ สำมำรถวำงแผนปรับกลยุทธ์ได้

ตลอดเวลำ เข้ำใจภำพรวมของกำรสื่อสำรและควำมต้องกำร

ของผูบ้รโิภค โดยเฉพำะสนิค้ำและแบรนด์ทรงคณุค่ำ (Luxury 

Brand) เพื่อให้แบรนด์สำมำรถอยู่ในตลำดได้อย่ำงยั่งยืน

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ (เฉลี่ยจำก 8 เทอม)

ช�ำระเอง ไม่รับทุน 30,100 บำท/เทอม

สอบผ่ำนทุน PIM 

ช�ำระ

15,100 บำท/เทอม (คะแนน

สะสม 2.00 ขึ้นไป)

สอบผ่ำนทนุ

เจยีระไนเพชร ช�ำระ

2,500 บำท/เทอม (คะแนน

สะสม 3.00 ขึ้นไป)

แนวทางประกอบอาชีพ
 ♦ นักสื่อสำรแบรนด์

 ♦ นักสร้ำงสรรค์และพัฒนำแบรนด์

 ♦ ผู้จัดกำรร้ำน

 ♦ ผู้จัดกำรแบรนด์

 ♦ นักวำงแผนกำรตลำด

 ♦ นักวำงแผนกลยุทธ์

 ♦ นักบริหำรควำมสัมพันธ์

 ♦ ผู้เชี่ยวชำญกำรสื่อสำรในอุตสำหกรรมแบรนด์

ทรงคุณค่ำ (Luxury Brand)

สถานที่เรียน PIM ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

วิชาที่สอบ
 ♦ ควำมถนัดทำงนิเทศศำสตร์

 ♦ สอบสัมภำษณ์

Work-based Education แบบฉบบั PIM

ปี 1 เรียนในช้ันเรียน ปูพื้นฐำนนิเทศศำสตร์อย่ำงเต็มท่ี 

ปี 2-4 เรยีนในชัน้เรยีน สลบัฝึกปฏบิตังิำนทกุ 3 เดอืน

ปี 2 ฝึกงำนนิตยสำร 3 เดือน เพื่อเรียนรู้ช่องทำงและภำพ

กว้ำงของกำรสื่อสำรแบรนด์

 ฝึกงำนในห้ำงสรรพสินค้ำ 3 เดือน เพื่อเรียนรู้กำรวำง

ต�ำแหน่งของแต่ละแบรนด์

ปี 3 ฝึกงำนใน Event Organizer 3 เดือน เพื่อเรียนรู้กำร

จัดกิจกรรมพิเศษ

 เรยีนรูก้ำรท�ำงำนของ Brand Agency หรอื PR Agen-

cy 3 เดือน

ปี 4 ฝึกงำนหน้ำร้ำนของแบรนด์สินค้ำต่ำงๆ 3 เดือน เพื่อ

เรียนรู้จักกำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ

 ฝึกปฏบัิตงิำนในร้ำน 7-Eleven 1 เดอืนเพือ่เข้ำใจธรุกจิ

หลักของ ซีพี ออลล์

 สร้ำงโครงงำนเก่ียวกับกำรสื่อสำรแบรนด์เพื่อน�ำเสนอ

ในองค์กรเป้ำหมำย

PIM สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเงื่อนไขต่างๆ ในคู่มือนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตัวอย่างองค์กรที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

คณะนิเทศศาสตร์
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วิชาเอกการสื่อสารองค์กร (หลักสูตร 4 ปี)

เรียนรู้กำรบริหำรจัดกำรกำรสื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอก

องค์กรธุรกิจอย่ำงมืออำชีพ

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ (เฉลี่ยจำก 8 เทอม)

ช�ำระเอง ไม่รับทุน 30,100 บำท/เทอม

สอบผ่ำนทุน PIM 

ช�ำระ

15,100 บำท/เทอม (คะแนน

สะสม 2.00 ขึ้นไป)

สอบผ่ำนทนุ

เจยีระไนเพชร ช�ำระ

2,500 บำท/เทอม (คะแนน

สะสม 3.00 ขึ้นไป)

แนวทางประกอบอาชีพ
 ♦ นักสื่อสำรองค์กร

 ♦ นักมวลชนสัมพันธ์

 ♦ นักชุมชนสัมพันธ์

 ♦ นักประชำสัมพันธ์

 ♦ เจ้ำหน้ำทีโ่ครงกำรควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม

ขององค์กร

 ♦ ผู้เช่ียวชำญกำรสื่อสำรในธุรกิจหรืออุตสำห-

กรรมกำรต้อนรบัและบรกิำร กำรค้ำปลกีหรอื 

กีฬำและบันเทิง

สถานที่เรียน PIM ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

วิชาที่สอบ
 ♦ ควำมถนัดทำงนิเทศศำสตร์

 ♦ สอบสัมภำษณ์

Work-based Education แบบฉบบั PIM

ปี 1 เรยีนในชัน้เรยีน ปูพืน้ฐำนนิเทศศำสตร์อย่ำงเตม็ที่

 ปี 2-4 เรียนในชั้นเรียนสลับฝึกปฏิบัติงำนทุก 3 เดือน

ปี 2 ฝึกงำนในองค์กรสือ่สำรมวลชน 2 ที ่ทีล่ะ 3 เดอืน เพือ่

เข้ำใจวิธีกำรท�ำงำนของสื่อ ฝึกจับประเด็นข่ำว เขียน

ข่ำว และถ่ำยภำพข่ำว ตลอดจนเข้ำใจควำมสัมพันธ์

ของนักข่ำวในงำนสื่อสำรองค์กร

ปี 3 ฝึกงำนในกลุ่มบริษัท ซีพี จ�ำกัด (มหำชน) 6 เดือน (2 

หน่วยงำน หน่วยงำนละ 3 เดอืน) เพือ่เรยีนรูก้ำรสือ่สำร 

ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร สำมำรถออกแบบ 

วำงแผน และผลิตสื่อได้ เข้ำใจงำนสร้ำงภำพลักษณ์

องค์กร กำรจัดกิจกรรมพิเศษต่ำงๆ และงำน CSR

ปี 4 ฝึกงำนด้ำนสื่อสำรองค์กรในธุรกิจต่ำงๆ 2 เดือน ฝึก

ปฏิบัติงำนในร้ำน 7-Eleven 1 เดือนเพื่อเข้ำใจธุรกิจ

หลกัของ ซพี ีออลล์ สร้ำงโครงงำนเกีย่วกับกำรสือ่สำร

องค์กรเพื่อน�ำเสนอในองค์กรเป้ำหมำย

PIM สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเงื่อนไขต่างๆ ในคู่มือนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตัวอย่างองค์กรที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

คณะนิเทศศาสตร์
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วชิาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ (หลกัสตูร 4 ปี)

เรยีนรูก้ำรท�ำงำนในวชิำชพีข่ำว ท่ีมคีวำมเป็นผูป้ระกอบกำรข่ำว 

สำมำรถบรหิำรจดักำรงำนข่ำว จัดกำรเนือ้หำและกำรสือ่สำร

ผ่ำนช่องทำงสือ่ทีห่ลำกหลำยพร้อมๆ กนั เช่น สือ่สิง่พมิพ์ วทิยุ

กระจำยเสยีง วทิยโุทรทศัน์ ตลอดจนสือ่ใหม่ประเภทต่ำงๆ ได้

อย่ำงมปีระสทิธภิำพ คณุธรรม และควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ (เฉลี่ยจำก 8 เทอม)

ช�ำระเอง ไม่รับทุน 31,200 บำท/เทอม

สอบผ่ำนทุน PIM 

ช�ำระ

15,600 บำท/เทอม (คะแนน

สะสม 2.00 ขึ้นไป)

สอบผ่ำนทนุ

เจยีระไนเพชร ช�ำระ

2,500 บำท/เทอม (คะแนน

สะสม 3.00 ขึ้นไป)

แนวทางประกอบอาชีพ
 ♦ นักข่ำวหนังสือพิมพ์ นิตยสำร วิทยุ 

โทรทัศน์ นิวมีเดีย

 ♦ นักข่ำวในองค์กำรข่ำวท่ีมีควำม

หลำกหลำยของช่องทำงกำรสือ่สำร

 ♦ ผู้ประกอบกำรข่ำว

 ♦ ผู้สื่อข่ำวต่ำงประเทศ

 ♦ นักสำรคดี

 ♦ ช่ำงภำพอิสระ

 ♦ นักเขียนอิสระ

สถานที่เรียน PIM ถนนแจ้งวัฒนะ 

จ.นนทบุรี

วิชาที่สอบ
 ♦ ควำมถนัดทำงนิเทศศำสตร์

 ♦ สอบสัมภำษณ์

Work-based Education แบบฉบบั PIM

ปี 1 เรยีนในชัน้เรยีน ปูพืน้ฐำนนิเทศศำสตร์อย่ำงเตม็ที่

 ปี 2-4 เรียนในชั้นเรียนสลับฝึกปฏิบัติงำนทุก 3 เดือน

ปี 2 ฝึกงำนในสื่อสิ่งพิมพ์ 3 เดือน และสื่อออนไลน์ 3 เดือน เรียน

รู้กำรท�ำข่ำวภำคสนำม เขียนและจับประเด็นข่ำว ถ่ำยภำพข่ำว

ส�ำหรับสิ่งพิมพ์ และภำคเคลื่อนไหวส�ำหรับสื่อออนไลน์ได้

ปี 3 ฝึกงำนในสื่อวิทยุโทรทัศน์ 3 เดือน และในองค์กรสื่อที่มีช่อง

ทำงกำรสือ่สำรหลำกหลำยอกี 3 เดอืน เรยีนรูก้ำรเขยีนสครปิต์

ข่ำวส�ำหรับวิทยุโทรทัศน์ บันทึกภำพเคลื่อนไหวและตัดต่อ 

เข้ำใจกำรบูรณำกำรสื่อในหลำกหลำยช่องทำงพร้อมกัน

ปี 4 ฝึกงำนข่ำวระหว่ำงประเทศ 2 เดอืน ฝึกกำรแปลและเรยีบเรยีง

ข่ำวจำกภำษำต่ำงประเทศ เรียนรู้กำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงที่

หลำกหลำย ตลอดจนฝึกปฏิบัติงำนในร้ำน 7-Eleven 1 เดือน 

เพื่อเข้ำใจธุรกิจหลักของบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) 

และผลิตชิ้นงำนสร้ำงสรรค์ในรูปแบบ Multiple Platforms

PIM สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเงื่อนไขต่างๆ ในคู่มือนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตัวอย่างองค์กรที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

คณะนิเทศศาสตร์
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สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 4 ปี)

เรียนรู ้ด ้ำนกำรวำงแผนควบคุมกำรผลิต กำรปรับปรุง

กระบวนกำร และกำรคดิวเิครำะห์เพือ่เพิม่ผลติภำพ สำมำรถ

ท�ำงำนได้ทั้งทำงอุตสำหกรรมตลอดจนงำนบริหำรกำรด�ำเนิน

กำรต่ำงๆ

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ (เฉลี่ยจำก 8 เทอม)

ช�ำระเอง ไม่รับทุน 39,400 บำท/เทอม

สอบผ่ำนทุน PIM 

ช�ำระ

20,000 บำท/เทอม (คะแนน

สะสม 2.00 ขึ้นไป)

สอบผ่ำนทนุ

เจยีระไนเพชร ช�ำระ

2,500 บำท/เทอม (คะแนน

สะสม 3.00 ขึ้นไป)

แนวทางประกอบอาชีพ
 ♦ วิศวกรอุตสำหกำร

 ♦ ผู้ออกแบบระบบงำน

 ♦ นักจัดกำรอุตสำหกรรม

 ♦ วิศวกรประเมินคุณภำพ

 ♦ ผู้ประเมินต้นทุนกำรผลิต

 ♦ วิศวกรผู้ปรับปรุงคุณภำพ

 ♦ วิศวกรสิ่งแวดล้อมเชิงอุตสำหกรรม

 ♦ วิศวกรออกแบบโรงงำนอุตสำหกรรม

 ♦ วิศวกรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน

สถานที่เรียน PIM ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

วิชาที่สอบ
 ♦ ภำษำอังกฤษ

 ♦ คณิตศำสตร์

 ♦ ฟิสิกส์

 ♦ สอบสัมภำษณ์

Work-based Education แบบฉบบั PIM

ปี 1 ฝึกงำนในร้ำน 7-Eleven 3 เดือน เพื่อเรียนรู้ทักษะ

กำรท�ำงำนพ้ืนฐำน ควำมมีระเบียบวินัย กำรปรับตัว

เข้ำกับเพื่อนร่วมงำน วัฒนธรรมองค์กร และกำรให้

บรกิำร ตลอดจนศกึษำระบบเทคโนโลยภีำยในร้ำนเพ่ือ

พัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์

ปี 2 ฝึกปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรม 3 

เดือน เพื่อเรียนรู้จักงำนตรงตำมสำขำวิชำที่เรียน

ปี 3 ฝึกปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรม 3 

เดือน ให้มีทักษะกำรท�ำงำนแม่นย�ำยิ่งขึ้น สำมำรถแก้

ปัญหำเฉพำะหน้ำและช่วยงำนเจ้ำหน้ำที่ประจ�ำได้

ปี 4 ฝึกปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรม 9 

เดือน ให้มีทักษะด้ำนบริหำรจัดกำร และมีควำม

สำมำรถเทียบเท่ำพนักงำนในหน่วยงำนหรือสำยงำน

นั้นๆ

ตัวอย่างองค์กรที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

PIM สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเงื่อนไขต่างๆ ในคู่มือนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์(หลักสูตร 4 ปี)

เรยีนรูร้ะบบคอมพวิเตอร์ทีค่รอบคลมุถงึ ฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 

และกำรส่ือสำรระหว่ำงกัน สำมำรถออกแบบและประยุกต์ใช้

ระบบคอมพวิเตอร์ เพือ่ตอบสนองควำมต้องกำรของภำคธรุกจิ

และอุตสำหกรรมได้

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ (เฉลี่ยจำก 8 เทอม)

ช�ำระเอง ไม่รับทุน 38,500 บำท/เทอม

สอบผ่ำนทุน PIM 

ช�ำระ

20,000 บำท/เทอม (คะแนน

สะสม 2.00 ขึ้นไป)

สอบผ่ำนทนุ

เจยีระไนเพชร ช�ำระ

2,500 บำท/เทอม (คะแนน

สะสม 3.00 ขึ้นไป)

แนวทางประกอบอาชีพ
 ♦ นักโปรแกรม

 ♦ นักพัฒนำเว็บไซต์

 ♦ วิศวกรคอมพิวเตอร์

 ♦ ผู้ดูแลระบบโครงข่ำย

 ♦ ผู้จัดกำรโครงกำรคอมพิวเตอร์

 ♦ นักวิชำกำรด้ำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 ♦ นักวิเครำะห์และออกแบบระบบ

คอมพิวเตอร์

สถานที่เรียน PIM ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

วิชาที่สอบ
 ♦ ภำษำอังกฤษ

 ♦ คณิตศำสตร์

 ♦ ฟิสิกส์

 ♦ สอบสัมภำษณ์

Work-based Education แบบฉบบั PIM

ปี 1 ฝึกงำนในร้ำน 7-Eleven 3 เดอืน เพือ่เรยีนรูท้กัษะกำร

ท�ำงำนพื้นฐำน ควำมมีระเบียบวินัย กำรปรับตัวเข้ำ

กบัเพือ่นร่วมงำน วฒันธรรมองค์กร และกำรให้บรกิำร 

ตลอดจนศึกษำระบบเทคโนโลยีภำยในร้ำนเพื่อพัฒนำ

ควำมคดิสร้ำงสรรค์

ปี 2 ฝึกปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรด้ำนวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 3 เดือน เพื่อเรียนรู้จักงำนตรงตำมสำขำ

วิชำที่เรียน

ปี 3 ฝึกปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรด้ำนวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 3 เดือน ให้มีทักษะกำรท�ำงำนแม่นย�ำ

ยิ่งขึ้น สำมำรถแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำและช่วยงำนเจ้ำ

หน้ำที่ประจ�ำได้

ปี 4 ฝึกปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรด้ำนวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 9 เดือน ให้มีทักษะด้ำนบริหำรจัดกำร 

และมีควำมสำมำรถเทียบเท่ำพนักงำนในหน่วยงำน

หรือสำยงำนนั้นๆ

ตัวอย่างองค์กรที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

PIM สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเงื่อนไขต่างๆ ในคู่มือนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร 4 ปี)

เรยีนรูเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศสมยัใหม่ ซึง่รวมถงึกำรออกแบบ 

และสร้ำงระบบงำนฐำนข้อมลู กำรพฒันำโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

กำรบริหำรโครงกำรทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศขนำดเล็กถึง

ขนำดกลำง กำรสือ่สำรข้อมลู กำรบรหิำรควำมปลอดภยัข้อมลู

สำรสนเทศ และควำมรูส้มยัใหม่ด้ำนวทิยำศำสตร์บรกิำร

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ (เฉลี่ยจำก 8 เทอม)

ช�ำระเอง ไม่รับทุน 34,000 บำท/เทอม

สอบผ่ำนทุน PIM 

ช�ำระ

17,000 บำท/เทอม (คะแนน

สะสม 2.00 ขึ้นไป)

สอบผ่ำนทนุ

เจยีระไนเพชร ช�ำระ

2,500 บำท/เทอม (คะแนน

สะสม 3.00 ขึ้นไป)

แนวทางประกอบอาชีพ
 ♦ นักพัฒนำเว็บไซต์

 ♦ ผู้จัดกำรซอฟต์แวร์

 ♦ นักพัฒนำโปรแกรม

 ♦ ผู้ดูแลระบบเครือข่ำย

 ♦ นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ

 ♦ ผู้จัดกำรโครงกำรสำรสนเทศ

 ♦ ผู้จัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ

 ♦ นักวิชำกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ

 ♦ นักวิชำชีพในองค์กรที่มีกำรใช้ไอที

 ♦ นักวิเครำะห์และออกแบบระบบงำน 

สถานที่เรียน PIM ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

วิชาที่สอบ
 ♦ ภำษำอังกฤษ

 ♦ คณิตศำสตร์

 ♦ ควำมถนัดทำงกำรเรียน

 ♦ สอบสัมภำษณ์

Work-based Education แบบฉบบั PIM

ปี 1 ฝึกงำนในร้ำน 7-Eleven 3 เดอืน เพือ่เรยีนรูท้กัษะกำร

ท�ำงำนพื้นฐำน ควำมมีระเบียบวินัย กำรปรับตัวเข้ำ

กบัเพือ่นร่วมงำน วฒันธรรมองค์กร และกำรให้บรกิำร 

ตลอดจนศึกษำระบบเทคโนโลยีภำยในร้ำนเพื่อพัฒนำ

ควำมคดิสร้ำงสรรค์

ปี 2 ฝึกปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 3 เดือน เพื่อเรียนรู้จักงำนตรงตำมสำขำ

วิชำที่เรียน

ปี 3 ฝึกปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 3 เดือน ให้มีทักษะกำรท�ำงำนแม่นย�ำยิ่ง

ขึน้ สำมำรถแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำและช่วยงำนเจ้ำหน้ำที่

ประจ�ำได้

ปี 4 ฝึกปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 9 เดอืน ให้มทีกัษะด้ำนบรหิำรจดักำร และ

มีควำมสำมำรถเทียบเท่ำพนักงำนในหน่วยงำนหรือ

สำยงำนนั้นๆ

ตัวอย่างองค์กรที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

PIM สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเงื่อนไขต่างๆ ในคู่มือนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติยานยนต์ (หลกัสตูร 4 ปี)

เรียนรู้เชิงผสมผสำนระหว่ำงวิศวกรรมอุตสำหกำรและวิศว-

กรรมยำนยนต์ เข้ำใจถึงโครงสร้ำงหลักของยำนยนต์ในอดีต 

ปัจจบุนั รวมถงึยำนยนต์ในอนำคต ตัง้แต่กระบวนกำรออกแบบ

อตุสำหกรรม กำรผลติยำนยนต์และชิน้ส่วน กำรบ�ำรงุรกัษำ ฝึก

ทกัษะกำรวำงแผนและบรหิำรจดักำรกำรผลติแบบครบวงจร

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ (เฉลี่ยจำก 8 เทอม)

ช�ำระเอง ไม่รับทุน 39,500 บำท/เทอม

สอบผ่ำนทุน PIM 

ช�ำระ

20,000 บำท/เทอม (คะแนน

สะสม 2.00 ขึ้นไป)

สอบผ่ำนทนุ

เจยีระไนเพชร ช�ำระ

2,500 บำท/เทอม (คะแนน

สะสม 3.00 ขึ้นไป)

แนวทางประกอบอาชีพ 

 ♦ วิศวกรกำรผลิตยำนยนต์

 ♦ วิศวกรทดสอบและประกันคุณภำพ

 ♦ นักวิจัยและพัฒนำยำนยนต์

 ♦ ผู้ประกอบกำรผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์

สถานที่เรียน PIM ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

วิชาที่สอบ
 ♦ ภำษำอังกฤษ

 ♦ คณิตศำสตร์

 ♦ ฟิสิกส์

 ♦ สอบสัมภำษณ์

Work-based Education แบบฉบบั PIM

ปี 1 ฝึกงำนในร้ำน 7-Eleven 3 เดอืน เพือ่เรยีนรูท้กัษะกำร

ท�ำงำนพื้นฐำน ควำมมีระเบียบวินัย กำรปรับตัวเข้ำ

กบัเพือ่นร่วมงำน วฒันธรรมองค์กร และกำรให้บริกำร 

ตลอดจนศึกษำระบบเทคโนโลยีภำยในร้ำนเพื่อพัฒนำ

ควำมคดิสร้ำงสรรค์

ปี 2 ฝึกปฏิบตังิำนในสถำนประกอบกำรด้ำนกำรผลติและจดั

จ�ำหน่ำยยำนยนต์ 3 เดือน เพื่อเรียนรู้จักงำนตรงตำม

สำขำวิชำที่เรียน

ปี 3 ฝึกปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรด้ำนกำรผลิตและ

จัดจ�ำหน่ำยยำนยนต์  3 เดือน ให้มีทักษะกำรท�ำงำน

แม่นย�ำยิ่งขึ้น สำมำรถแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำและช่วย

งำนเจ้ำหน้ำที่ประจ�ำได้

ปี 4 ฝึกปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรด้ำนกำรผลิตและ

จัดจ�ำหน่ำยยำนยนต์  9 เดือน ให้มีทักษะด้ำนบริหำร

จดักำร และมคีวำมสำมำรถเทยีบเท่ำพนกังำนในหน่วย

งำนหรือสำยงำนนั้นๆ

PIM สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเงื่อนไขต่างๆ ในคู่มือนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตัวอย่างองค์กรที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปี)

พัฒนำทักษะกำรสื่อสำรทำงธุรกิจด้วยภำษำจีนอย่ำงมืออำชีพ บูรณำกำรองค์ควำมรู้ผ่ำน

กระบวนกำรฝึกปฏิบัติงำนในองค์กรชั้นน�ำทั้งในและต่ำงประเทศ เพิ่มขีดควำมสำมำรถและ

ยกระดับบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถในภำษำจีนธุรกิจ และตอบควำมต้องกำรของ

สังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปี)

เน้นกำรสื่อสำรธุรกิจ ทั้งฟัง พูด อ่ำน เขียน โดยอำจำรย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบกำรณ์

ตรงในภำคธุรกิจญี่ปุ่น เพื่อก้ำวสู่ควำมเป็นมืออำชีพ รอบรู้วิชำกำรและเข้ำใจกำรท�ำธุรกิจ

ระหว่ำงประเทศ จำกกำรฝึกและดูงำนท้ังในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น “จริงจังแบบ

ญี่ปุ่น ยืดหยุ่นแบบไทย”

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปี)

สร้ำงมืออำชีพด้ำนกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ ผู้มีควำมรู้ทำงธุรกิจสมัยใหม่ เข้ำใจบริบท

วัฒนธรรม ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในอำเซียน ผ่ำน

กำรเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน กำรฝึกอบรม และกำรปฏิบัติงำนจริงในองค์กรธุรกิจ

คณะศิลปศาสตร์

36



ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ (เฉลี่ยจำก 8 เทอม)

ช�ำระเอง ไม่รับทุน 30,100 บำท/เทอม

สอบผ่ำนทุน PIM ช�ำระ 15,100 บำท/เทอม (คะแนนสะสม 2.00 ขึ้นไป)

สอบผ่ำนทุนเจียระไนเพชร ช�ำระ 2,500 บำท/เทอม (คะแนนสะสม 3.00 ขึ้นไป)

แนวทางประกอบอาชีพ
 ♦ มัคคุเทศก์มืออำชีพ

 ♦ ล่ำม นักแปล นักเขียน

 ♦ ครูสอนภำษำ

 ♦ เลขำนุกำร

 ♦ พิธีกร นักข่ำว

 ♦ นักวิชำกำร

 ♦ เจ้ำหน้ำที่ชิปปิ้ง

 ♦ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยประสำน

งำนในองค์กรธุรกิจ องค์กรควำมร่วมมือระหว่ำง

ประเทศ สถำนทตู สหประชำชำต ิกระทรวงกำรต่ำง

ประเทศ

 ♦ เจ้ำหน้ำทีส่ำยสนบัสนนุทกุแขนงในงำนธนำคำร กำร

ตลำด กำรน�ำเข้ำ-ส่งออก สำยกำรบิน บริษัทร่วม

ทุน กรมต�ำรวจ

สถานที่เรียน PIM ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

วิชาที่สอบ
 ♦ ภำษำอังกฤษ

 ♦ ควำมถนัดทำงกำรเรียน (ใช้ภำษำตำมสำขำวิชำที่

สมัครสอบ)

 ♦ สอบสัมภำษณ์

Work-based Education แบบฉบบั PIM

ปี 1 ฝึกปฏิบัติงำนด้ำนกำรส่ือสำรในบริษัท ทรูทัช 

จ�ำกัด หรือในส�ำนักบริหำรเครือข่ำย บริษัท ซีพี 

ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) เป็นเวลำ 3 เดือน

ปี 2 ฝึกปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริกำรลูกค้ำ ในร้ำนค้ำ

ปลีกสินค้ำปลอดภำษี คิงเพำเวอร์ ร้ำนซือรูฮะ 

(Tsuruha) หรอืสถำนประกอบกำรทีต้่องใช้ภำษำ

ตรงตำมสำขำวิชำที่เรียน เป็นเวลำ 3 เดือน

ปี 3 ฝึกปฏบิติังำนในร้ำน 7-Eleven เป็นเวลำ 3 เดอืน 

เรยีนรูก้ำรท�ำงำนเป็นทมี และเข้ำใจธรุกจิหลกัของ 

ซีพี ออลล์

ปี 4 ฝึกปฏบิตังิำนในสถำนประกอบกำรภำยนอก ตำม

สำยอำชีพที่ตนเองสนใจ ตลอดปีกำรศึกษำ

หมำยเหตุ

นักศึกษำสำขำวิชำภำษำจีนธุรกิจ ชั้นปีที่ 2-3 สำมำรถ

เลือกไปเรียนและฝึกปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยซีหนำน 

นครฉงชิ่ง สำธำรณรัฐประชำชนจีน เป็นเวลำ 1 ปี โดย

รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยเอง

PIM สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเงื่อนไขต่างๆ ในคู่มือนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตัวอย่างองค์กรที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

คณะศิลปศาสตร์
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สาขาวชิานวตักรรมการจดัการเกษตร (หลกัสตูร 4 ปี)
เรยีนรูสู้ก่ำรปฏบิตั ิเป็นนกัจดักำรเกษตรทีส่ำมำรถประยกุต์ใช้

นวตักรรมทนัสมยัร่วมกบัวทิยำกำรเกษตร เพือ่บรหิำรจดักำร

เกษตรได้อย่ำงเหมำะสมในทำงเศรษฐกิจ ที่น�ำไปสู่กำรด�ำเนิน

ธุรกิจเกษตร ขับเคลื่อนควำมส�ำเร็จสู่เกษตรกร สังคมและ

องค์กรได้อย่ำงยั่งยืน

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ (เฉลี่ยจำก 8 เทอม)

ช�ำระเอง ไม่รับทุน 33,900 บำท/เทอม

สอบผ่ำนทนุ PIM ช�ำระ 17,000 บำท/เทอม (คะแนน

สะสม 2.00 ขึ้นไป)

สอบผ่ำนทนุเจียระไน

เพชร ช�ำระ

2,500 บำท/เทอม (คะแนน

สะสม 3.00 ขึ้นไป)

แนวทางประกอบอาชีพ

ผูป้ระกอบการอสิระด้านการเกษตรและการจัดการระบบ

เกษตร

 ♦ ธรุกจิกำรจดักำรผลิตพชืแปลงขนำดใหญ่ครบวงจร

 ♦ ธรุกจิส่งเสรมิอุตสำหกรรมเกษตรครบวงจร

 ♦ ธรุกจิอุตสำหกรรมเกษตร

 ♦ ธุรกิจกำรค้ำ กำรส่งออกน�ำเข้ำผลผลิตทำงกำร

เกษตร

ภาคธุรกิจเอกชน ส่วนงานบริหารจัดการในธุรกิจการ 

เกษตร

 ♦ กำรจดักำรผลิตสนิค้ำเกษตรเชิงพำณชิย์

 ♦ กำรบริหำรจัดกำรวัตถุดิบเพื่อกำรแปรรูปสินค้ำ

เกษตรและอำหำร

 ♦ กำรบริหำรธุรกิจเกี่ยวกับกำรผลิตพืชเป็นพลังงำน

ทดแทน

 ♦ กำรด�ำเนินธุรกิจกำรจัดจ�ำหน่ำยปัจจัยกำรเกษตร

และสนิค้ำเกษตร

เจ้าหน้าที่ของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อาทิ กระทรวง

พาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ องค์กรในระดบัท้องถ่ิน

สถานที่เรียน
 ♦ PIM ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

 ♦ ฟำร์มก�ำแพงเพชร กลุ่มธรุกิจพืชครบวงจร CP 

Crop

วิชาที่สอบ
 ♦ ควำมถนัดทำงกำรเรียน

 ♦ สอบสัมภำษณ์

Work-based Education แบบฉบบั PIM

ปี 1 ปฏิบัติงำนในร้ำน 7-Eleven เป็นเวลำ 3 เดือน ฝึกควำม

รับผิดชอบต่อหน้ำที่ เรียนรู้ระบบกำรบริหำรจัดกำรร้ำนค้ำ

ปลีก (กำรจัดกำรหน้ำร้ำน บริหำรและตรวจนับสินค้ำ และ

กำรให้บริกำรลูกค้ำ) เพ่ือให้มีพ้ืนฐำนในกำรจัดกำรสินค้ำ

เกษตร

ปี 2 ฝึกงำนในหน่วยงำนของกลุ ่มธุรกิจพืชครบวงจร (CP 

Crop) หรือบริษัทพันธมิตร เป็นเวลำ 3 เดือน เก็บเกี่ยว

ประสบกำรณ์ภำคสนำมด้ำนกำรส่งเสริมกำรขำยในธุรกิจ

กำรเกษตร รู้จักแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ เรียนรู้กำรประสำน

งำนกับสถำบันกำรเงิน ผู้น�ำชุมชน และเกษตรกร

ปี 3 ฝึกงำนในเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทมิตรผล หรือบริษัท

พันธมิตร เป็นเวลำ 3 เดือน เพื่อเรียนรู้ด้ำนกำรผลิตพืช

เศรษฐกิจครบวงจร งำนวิจัยพัฒนำพันธุ์ กำรใช้เครื่องจักร

กลในกำรผลิตและเก็บเกี่ยว และมีทักษะด้ำนกำรบริหำร

จัดกำรส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ

ปี 4 ฝึกงำนในเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทมิตรผล หรือบริษัท

พันธมิตร เป็นเวลำ 9 เดือน เพื่อประยุกต์ใช้นวัตกรรมใน

สถำนประกอบกำร และงำนส่งเสริมตำมโปรแกรมกำรผลิต

พชืเศรษฐกิจครบวงจร สำมำรถน�ำหลักวชิำกำรมำประกอบ

กำรท�ำธุรกิจเกษตรได้

ตัวอย่างองค์กรที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

PIM สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเงื่อนไขต่างๆ ในคู่มือนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร
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สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยีฟาร์ม (หลกัสตูร 4 ปี)

เรยีนรูเ้รือ่งกำรจดักำรฟำร์มเลีย้งสตัว์สมยัใหม่ ก้ำวสูอ่ำชพีทีม่ัน่คงในอตุสำหกรรม

กำรผลติอำหำร ซ่ึงมมูีลค่ำกำรส่งออกเป็นอนัดบัต้นๆ ของประเทศ เข้ำใจกำรด�ำเนนิ

ธรุกจิทีป่ระสบควำมส�ำเรจ็ ซึง่มุง่เน้นควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและเป็นมติรกบัสิง่

แวดล้อม ตลอดจนรูจ้กัประยกุต์ใช้หลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพียงในกำรตดัสนิใจได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ สอนโดยคณำจำรย์มืออำชีพจำกวงกำรอุตสำหกรรมเกษตร

และกำรผลิตอำหำร นักธุรกิจ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกำรฟำร์ม และผู้

ประกอบกำรธุรกิจฟำร์มเลี้ยงสัตว์สมัยใหม่ พร้อมฝึกปฏิบัติงำนจริงในฟำร์มเลี้ยง

สตัว์ทีใ่ช้เทคโนโลยรีะดบัโลก

ค่าเล่าเรยีนโดยประมาณ  (เฉลีย่จำก 8 เทอม)

ช�ำระเอง ไม่รบัทนุ 35,000 บำท/เทอม

แนวทางประกอบอาชพี
 ♦ นกัจดักำรฟำร์ม หรอืผู้ประกอบกำรธรุกจิส่วน

ตวัด้ำนฟำร์มเลีย้งสตัว์สมยัใหม่

 ♦ สตัวบำล ผูจ้ดักำรฟำร์ม ในธรุกจิฟำร์มเลีย้ง

สตัว์ภำคเอกชนทีมี่อยูม่ำกมำยทัง้ในและต่ำง

ประเทศ

 ♦ เจ้ำหน้ำทีส่่งเสรมิกำรขำยอำหำรสัตว์ อปุกรณ์

กำรเลีย้งสตัว์ เวชภณัฑ์ หรอืผลิตภณัฑ์ต่ำงๆ 

เกีย่วกบักำรเลีย้งสตัว์

 ♦ นกัวชิำกำรด้ำนกำรผลติและแปรรปูผลิตภัณฑ์

จำกสตัว์

สถานทีเ่รยีน
 ♦ PIM ถนนแจ้งวฒันะ จ.นนทบรุี

 ♦ ฟำร์มในกลุ่มบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร 

จ�ำกดั (มหำชน) หรอื CPF

วชิาทีส่อบ
 ♦ ควำมรูท้ัว่ไปและควำมถนดัทำงกำรเรยีน

 ♦ สอบสมัภำษณ์

 ♦ และคดัเลอืกจำกกำรร่วมกจิกรรมตำมที่ 

    CPF ก�ำหนด

Work-based Education แบบฉบับ PIM 
เรยีนในชัน้เรยีน 3 เดอืน สลบักำรฝึกปฏบิตังิำน 3 เดอืน ใน

ฟำร์มของ CPF ตลอดหลกัสตูร 4 ปี

ปี 1 เทอมแรกฝึกปฏบิตังิำนในร้ำน 7-Eleven เรยีนรูก้ำร

ท�ำงำนเป็นทมี กำรจดักำรหน้ำร้ำน กำรบรหิำรและตรวจนบั

สินค้ำรวมถึงกำรให้บริกำร เพื่อมีพื้นฐำนในกำรจัดกำรสินค้ำ

อตุสำหกรรมเกษตร ก่อนเริม่เข้ำฟำร์มในเทอมสอง เพือ่เข้ำใจ

ภำพรวมกำรจดักำรฟำร์ม สภำพแวดล้อมในโรงเรอืนเลีย้งสตัว์ 

ระบบกำรให้อำหำรทีต่รงกบัควำมต้องกำรของสัตว์แต่ละช่วงวยั 

โรคสตัว์และกำรป้องกนัโรคระบำดในฟำร์ม

ปี 2 ฝึกปฏบิตังิำนในฟำร์ม เรยีนรูก้ำรจดักำรฟำร์มทีเ่ป็น

มติรกบัสิง่แวดล้อม ปัจจัยท่ีมีผลต่อคณุภำพเนือ้สตัว์ก่อนเข้ำสู่

กระบวนกำรผลติอำหำร และควำมรับผดิชอบต่อสงัคม

ปี 3 ฝึกปฏบิตังิำนในฟำร์ม เข้ำใจหลักกำรปรบัปรงุพนัธุ์

สตัว์ พฤตกิรรมสตัว์  ระบบเครอืข่ำยเกษตรกรและคอนแทรค

ฟำร์มมิง่

ปี 4 ฝึกปฏิบัติงำนในฟำร์ม เตรียมพร้อมในกำรแก้ไข

ปัญหำโดยใช้ข้อมลูทำงสถติ ิจดัห่วงโซ่ผลติอำหำรและโลจสิตกิส์ 

ท�ำกำรทดลองและน�ำเสนอโครงกำรเพือ่ต่อยอดเป็นนวตักรรม

ทนุบริษทั เจรญิโภคภณัฑ์อำหำร จ�ำกดั (มหำชน) ฟรีค่ำเล่ำเรยีนตลอดหลกัสตูร

โดยผ่ำนกำรสอบคัดเลอืกและร่วมกจิกรรมต่ำงๆ ตำมข้อก�ำหนดของบรษิทัฯ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

39



สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลกัสตูร 4 ปี)

เรียนรู้กำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ควบคู่ไป

กับกำรฝึกปฏิบัติจริงในองค์กรชั้นน�ำ พร้อมประยุกต์ควำมรู้ 

ประสบกำรณ์เพื่อก้ำวสู่ควำมเป็นนักบริหำรทรัพยำกรมนุษย์

มอือำชพี

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ  (เฉลี่ยจำก 8 เทอม)

ช�ำระเอง ไม่รับทุน 30,000 บำท/เทอม

สอบผ่ำนทุน PIM 

ช�ำระ

15,000 บำท/เทอม (คะแนน

สะสม 2.00 ขึ้นไป)

สอบผ่ำนทนุ

เจยีระไนเพชร ช�ำระ

2,500 บำท/เทอม (คะแนน

สะสม 3.00 ขึ้นไป)

แนวทางประกอบอาชีพ
 ♦ ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคล

 ♦ ผู้จัดกำรฝ่ำยฝึกอบรม

 ♦ หัวหน้ำงำนสรรหำและว่ำจ้ำง

 ♦ หัวหน้ำงำนฝึกอบรม

 ♦ หัวหน้ำงำนฝ่ำยสนับสนุนสำยส�ำนักงำน

 ♦ หัวหน้ำงำนแรงงำนสัมพันธ์

 ♦ หัวหน้ำงำนบริหำรค่ำจ้ำง

 ♦ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคล

สถานที่เรียน PIM ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

วิชาที่สอบ
 ♦ คณิตศำสตร์

 ♦ ภำษำอังกฤษ

 ♦ ควำมถนัดทำงกำรเรียน

 ♦ สอบสัมภำษณ์

Work-based Education แบบฉบบั PIM

ปี 1 ปฏิบัติงำนในร้ำน 7-Eleven 3 เดือน ฝึกกำรท�ำงำน

ร่วมกับผู้อื่น ควำมมีระเบียบวินัย ทักษะกำรให้บริกำร 

ตลอดจนมีควำมรู้ในธุรกิจหลักขององค์กร และฝึกงำน

ด้ำนกำรสรรหำว่ำจ้ำงในกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด 

(มหำชน) เป็นเวลำ 3 เดือน

ปี 2 ฝึกงำนด้ำนสวัสดกิำรและแรงงำนสัมพนัธ์ ในกลุม่ธรุกจิ

ซีพีเป็นเวลำ 3 เดือน

ปี 3 ฝึกงำนในกลุ่มธุรกิจซีพี ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกร

มนุษย์ เป็นเวลำ 3 เดือน และด้ำนบริหำรค่ำจ้ำงและ

ผลตอบแทน เป็นเวลำ 3 เดือน

ปี 4 ฝึกงำนในกลุ่มธุรกิจซีพี เป็นเวลำ 7 เดือน โดยเรียนรู้

งำนภำคปฏิบัติในฐำนะผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่งำนทรัพยำกร

มนุษย์

PIM สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเงื่อนไขต่างๆ ในคู่มือนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตัวอย่างองค์กรที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

คณะวิทยาการจัดการ
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สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์
และทรัพยากรอาคาร (หลักสูตร 4 ปี)

กำรท�ำงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำคำรเพื่อให้เกิดควำม

สะดวกสบำย ปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ใช้อำคำร

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ  (เฉลี่ยจำก 8 เทอม)

ช�ำระเอง ไม่รับทุน 31,600 บำท/เทอม

สอบผ่ำนทุน PIM 

ช�ำระ

15,800 บำท/เทอม (คะแนน

สะสม 2.00 ขึ้นไป)

สอบผ่ำนทนุ

เจยีระไนเพชร ช�ำระ

2,500 บำท/เทอม (คะแนน

สะสม 3.00 ขึ้นไป)

แนวทางประกอบอาชีพ
 ♦ ผู้จัดกำรอำคำร

 ♦ ผู้จัดกำรส่วนปฏิบัติกำร

 ♦ เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำรงำนอำคำรสถำนที่ หรือ

งำนด้ำนทรัพยำกรกำยภำพ

 ♦ มีต�ำแหน่งงำนรองรับและสำมำรถปฏิบัติ

งำนได้ทั้งภำครัฐและเอกชน

สถานที่เรียน PIM ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

วิชาที่สอบ
 ♦ คณิตศำสตร์

 ♦ ภำษำอังกฤษ

 ♦ ควำมถนัดทำงกำรเรียน

 ♦ สอบสัมภำษณ์

Work-based Education แบบฉบบั PIM

ปี 1 ฝึกงำนด้ำนกำรจัดกำรอำคำรสัปดำห์ละ 1 วัน และ

ปฏิบัติงำนในร้ำน 7-Eleven เป็นเวลำ 3 เดือน เพื่อ

ฝึกวินัย กำรท�ำงำนร่วมกับผู้อื่น และควำมเข้ำใจใน

ธุรกิจหลักขององค์กร

ปี 2 ฝึกปฏิบัติงำนในกลุ่มธุรกิจซีพี เป็นเวลำ 3 เดือน

ปี 3 ฝึกปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรด้ำนกำรจัดกำร

อสังหำริมทรัพย์และทรัพยำกรอำคำร เป็นเวลำ 6 

เดือน

ปี 4 ฝึกงำนในหน่วยงำนที่ดูแลอสังหำริมทรัพย์และ

       ทรัพยำกรอำคำรของกลุ่มธุรกิจซีพี เป็นเวลำ 7 เดือน

PIM สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเงื่อนไขต่างๆ ในคู่มือนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตัวอย่างองค์กรที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

คณะวิทยาการจัดการ
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สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

(หลักสูตร 4 ปี)

1 ใน 8 อำชีพที่น่ำจับตำมอง เมื่อประเทศไทยเข้ำสู่ประชำคม

เศรษฐกิจอำเซียน (AEC) เรียนรู้ด้วยกำรฝึกปฏิบัติงำนจริง

ด้ำนกำรบรกิำร (Hospitality Management) ในสถำนประกอบ

กำรทีด่�ำเนนิธรุกจิด้ำนกำรบรกิำร กำรท่องเทีย่ว สขุภำพ ควำม

งำม ตลอดจนอตุสำหกรรมกำรโรงแรมและรสีอร์ทในกลุ่มธุรกจิ

ซีพี พร้อมเรียนรู้ในห้องปฏิบัติกำร (Laboratory) ก่อนกำร

ฝึกงำนจริง โดย

 ♦ เน้นอุตสำหกรรมกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว

 ♦ เรียนรู้จำกกำรบริกำรข้ันพ้ืนฐำนจนถึงระดับกำรบริหำร เน้นควำมเป็นมืออำชีพ โดย

สร้ำงสรรค์กำรบรกิำรขัน้สงู เหนือควำมคำดหวงัของผูร้บับรกิำรซึง่มคีวำมแตกต่ำงกนัทำง

ด้ำนวัฒนธรรม (Cultural Awareness)

 ♦ เรียนเน้นกำรบริกำรที่เป็นส่วนตัวแบบต้นห้อง (Butler Service)

 ♦ มีห้องฝึกปฏิบัติกำรที่หลำกหลำย อำทิ ห้องปฏิบัติกำรครัว (Kitchen) ประกอบด้วยครัว

ร้อน ครัวเย็น และครัวเบเกอรี่, ห้องปฏิบัติกำรเครื่องดื่ม (Bar) และกำแฟ (Barista), 

ห้องปฏิบัติกำรแผนกต้อนรับส่วนหน้ำ (Front Office) และกำรจองห้องพัก (Reserva-

tion), ห้องประชุม ห้องสัมมนำ และห้องพักแขก

 ♦ เรียนจำกอำจำรย์ผู้เชี่ยวชำญซึ่งมีประสบกำรณ์จำกภำคธุรกิจจริง

 ♦ ศึกษำดูงำนในสถำนที่จริงตำมวิชำที่เรียน

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ  (เฉลี่ยจำก 8 เทอม)

ช�ำระเอง ไม่รับทุน 35,000 บำท/เทอม

สอบผ่ำนทุน PIM ช�ำระ 17,500 บำท/เทอม (คะแนนสะสม 2.00 ขึ้นไป)

สอบผ่ำนทุนเจียระไนเพชร ช�ำระ 2,500 บำท/เทอม (คะแนนสะสม 3.00 ขึ้นไป)

HOTEL

คณะวิทยาการจัดการ
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แนวทางประกอบอาชีพ
 ♦ ผูป้ระกอบกำรด้ำนบรกิำร ธรุกจิทีพ่กัแรม น�ำ

เที่ยว ธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม ธุรกิจด้ำน

กำรบิน สปำ ศูนย์สุขภำพ กำรบริบำลและ

กำรจัดเลี้ยง

 ♦ ท�ำงำนในอุตสำหกรรมกำรโรงแรม รีสอร์ท 

กำรท่องเที่ยว กำรบิน กำรจัดประชุม กำร

จัดกำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล กำรจัดงำน

แสดงสินค้ำและนิทรรศกำร

 ♦ เจ ้ำหน้ำที่ภำครัฐหรือรัฐวิสำหกิจ เช ่น 

กรมกำรท่องเที่ยว กำรท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรจัด

ประชุมและนิทรรศกำร องค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัด เทศบำล กำรท่องเที่ยวและกีฬำ

จังหวัด อุทยำนประวัติศำสตร์ อุทยำนแห่ง

ชำติ กำรท่ำอำกำศยำนแห่งประเทศไทย 

กรมศุลกำกร กรมกำรขนส่งทำงอำกำศ 

ส�ำนักงำนต�ำรวจตรวจคนเข้ำเมือง แผนก

ส�ำรองที่นั่งและจัดจ�ำหน่ำยบัตรโดยสำร 

สถำนทูต หอกำรค้ำไทย เป็นต้น

สถานที่เรียน PIM ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

วิชาที่สอบ
 ♦ คณิตศำสตร์

 ♦ ภำษำอังกฤษ

 ♦ ควำมถนัดทำงกำรเรียน

 ♦ สอบสัมภำษณ์

PIM สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเงื่อนไขต่างๆ ในคู่มือนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Work-based Education แบบฉบบั PIM

ปี 1 ปฏิบัติงำนในร้ำน 7-Eleven เป็นเวลำ 3 เดือน เพื่อ

ฝึกควำมมีระเบียบวินัย ทักษะกำรบริกำรและท�ำงำน

ร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนมีควำมเข้ำใจในธุรกิจหลักของ

องค์กร และฝึกปฏิบัติงำนด้ำนอำหำรและเคร่ืองด่ืม 

(บำร์ กำแฟ) เป็นเวลำ 3 เดือน

ปี 2 ฝึกปฏิบัติงำนด้ำนกำรครัว (ครัวร้อน ครัวเย็น 

 ครัวเบเกอรี่) เป็นเวลำ 3 เดือน

ปี 3 ฝึกปฏบิตังิำนแม่บ้ำน และแผนกต้อนรบัส่วนหน้ำ เป็น

เวลำ 3 เดือน ฝึกปฏิบัติในธุรกิจกำรจัดกำรท่องเที่ยว 

กำรจองห้องพัก เป็นเวลำ 3 เดือน และฝึกปฏิบัติงำน

ในธุรกิจกำรจัดงำนประชุม สัมมนำ กำรจัดนิทรรศกำร 

 หรือกำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล (MICE) เป็นเวลำ 

 3 เดือน

ปี 4 เลอืกฝึกปฏบัิตงิำนในสำยวชิำชีพทีส่นใจโดยเฉพำะ เป็น

เวลำ 4 เดือน

ตัวอย่างองค์กรที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
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สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบนิ (หลกัสตูร 4 ปี)

พบโอกำสกำรเรียนรู้จำกคณำจำรย์มืออำชีพ และฝึกปฏิบัติ

งำนจริงในอุตสำหกรรมกำรบิน รองรับกำรเติบโตของธุรกิจ

ท่องเท่ียว กำรค้ำระหว่ำงประเทศ และกำรขยำยตัวเป็น

ศูนย์กลำงกำรขนส่งทำงอำกำศแห่งอำเซียนของประเทศไทย

ในอนำคตอันใกล้นี้

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ  (เฉลี่ยจำก 8 เทอม)

ช�ำระเอง ไม่รับทุน 35,000 บำท/เทอม

สอบผ่ำนทนุ

เจยีระไนเพชร ช�ำระ

2,500 บำท/เทอม (คะแนน

สะสม 3.00 ขึ้นไป)

แนวทางประกอบอาชีพ
 ♦ ฝ่ำยบริกำรและต้อนรับบนเครื่องบิน (แอร์โฮสเตส สจ๊วต)

 ♦ ฝ่ำยบริกำรและต้อนรับภำคพื้น

 ♦ เจ้ำหน้ำที่ขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ คลังสินค้ำทำงอำกำศ (Air Cargo) และ

ครัวกำรบิน

 ♦ เจ้ำหน้ำที่ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสำยกำรบิน เช่น ท่ำอำกำศยำนฯ 

กรมศลุกำกร กรมกำรขนส่งทำงอำกำศ ส�ำนกังำนต�ำรวจตรวจคนเข้ำเมอืง 

(ตม.) เป็นต้น

 ♦ เจ้ำหน้ำที่แผนกส�ำรองที่นั่งและจัดจ�ำหน่ำยบัตรโดยสำรสำยกำรบิน

 ♦ ตัวแทนกำรท่องเที่ยว ส่งเสริมกำรตลำดสำยกำรบิน

 ♦ ศึกษำต่อในระดับสูงขึ้น เพื่อเป็นอำจำรย์หรือวิทยำกรบรรยำย

ตัวอย่างองค์กรที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
Thai Ground Services (TGGS), Pan Thai Air, Bangkok Airways, Loxley, Bangkok Air Catering

Nok Air, Air Asia, Aerothai, Bangkok Flight Services, Japan Airlines, The Airports of Thailand

PIM สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเงื่อนไขต่างๆ ในคู่มือนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สถานที่เรียน
PIM ถนนแจ้งวฒันะ จ.นนทบรุี

วิชาที่สอบ
 ♦ คณิตศำสตร์

 ♦ ภำษำอังกฤษ

 ♦ ควำมถนัดทำงกำรเรียน

 ♦ สอบสัมภำษณ์

Work-based Education แบบฉบบั PIM

ปี 1 ปฏิบัติงำนในร้ำน 7-Eleven เป็นเวลำ 3 เดือน เพื่อฝึกควำมมีระเบียบ

วินัย ทักษะกำรบริกำร และกำรท�ำงำนร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนมีควำม

เข้ำใจในธุรกิจหลักขององค์กร

ปี 2 ฝึกปฏิบัติงำนบริกำรภำคพื้น เป็นเวลำ 3 เดือน

ปี 3 ฝึกปฏิบัติงำนจัดกำรสนำมบิน เป็นเวลำ 3 เดือน

ปี 4 ฝึกปฏิบัติงำนในกิจกำรสำยกำรบิน เป็นเวลำ 7 เดือน

คณะวิทยาการจัดการ
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สาขาวชิาการสอนภาษาจนี (หลกัสตูร 5 ปี)

เรยีนรูเ้ชงิผสมผสำนระหว่ำงวชิำชีพครแูละกำรบรหิำรจดักำร มุง่ผลติบณัฑติให้มทีกัษะด้ำน

กำรสอนภำษำจนี กำรบรหิำรจดักำร รวมทัง้ทักษะชวีติในด้ำนต่ำงๆ โดยเน้นกระบวนกำรเรยีน

กำรสอนทีพ่ฒันำระบบควำมคดิ เรยีนรูจ้ำกกำรปฏบิตัท้ัิงในสถำนศกึษำและสถำนประกอบ

กำรจรงิ โดยมโีรงเรยีนสำธติปัญญำภวิฒัน์ (อยูใ่นระหว่ำงจดัตัง้) เป็นห้องฝึกปฏบิตักิำรสอน 

เพือ่ให้นกัศกึษำพฒันำต่อยอดสูก่ำรเป็นครนูกับรหิำรจดักำรมอือำชพี

ค่าเล่าเรยีนโดยประมาณ  (เฉลีย่จำก 10 เทอม)

ช�ำระเอง ไม่รับทุน 35,000 บำท/เทอม

สอบผ่ำนทุน PIM ช�ำระ 17,500 บำท/เทอม (คะแนนสะสม 2.00 ขึ้นไป)

สอบผ่ำนทุนเจียระไนเพชร ช�ำระ 2,500 บำท/เทอม (คะแนนสะสม 3.00 ขึ้นไป)

แนวทางประกอบอาชพี
 ♦ ครูสอนภำษำจีนในสถำบันกำรศึกษำระดับ

มธัยมศกึษำ ภำครฐัและเอกชน หรอืสถำบนั

สอนภำษำ

 ♦ วทิยำกร นกัฝึกอบรมด้ำนภำษำจนี

 ♦ ผู้ประกอบกำรธุรกิจด้ำนกำรศึกษำ เช่น 

โรงเรียนสอนภำษำ บริษัทผลิตสื่อกำรเรียน

กำรสอน

 ♦ ประกอบอำชพีในสถำนประกอบกำรด้ำนกำร

ศึกษำหรือองค์กรต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำร

เรยีนกำรสอนภำษำจนี

 ♦ เจ้ำหน้ำที่แผนกส�ำรองท่ีนั่งและจัดจ�ำหน่ำย

บตัรโดยสำรสำยกำรบนิ

สถานทีเ่รยีนและฝึกปฏบิตั ิ 
PIM ถนนแจ้งวฒันะ จ.นนทบุรี 

และโรงเรยีนมธัยมศกึษำในเครอืข่ำย

วชิาทีส่อบ
 ♦ ภำษำองักฤษ

 ♦ ควำมรูท้ัว่ไปและวดัแววควำมเป็นครู

 ♦ สอบสมัภำษณ์

Work-based Education แบบฉบบั PIM

ปี 1 ปฏิบัติงำนในร้ำน 7-Eleven เป็นเวลำ 3 เดือน เพื่อ

ฝึกควำมมีระเบียบวินัย ทักษะกำรบริกำร กำรท�ำงำน

ร่วมกับผู้อื่น และฝึกกำรสื่อสำรกับผู้อื่น ตลอดจนมี

ควำมเข้ำใจในธุรกิจหลักขององค์กร

ปี 2 ฝึกปฏบัิตงิำนในสถำนประกอบกำร 3 เดอืน ให้สำมำรถ

ใช้ภำษำจีนในกำรสื่อสำรเบื้องต้นใต้ และฝึกปฏิบัติงำน

ในโรงเรียนสัปดำห์ละ 1 วันในภำคกำรศึกษำปลำย

ปี 3 ฝึกปฏบิตังิำนในโรงเรียนสปัดำห์ละ 1 วนั สำมำรถเขยีน

แผนและจัดกำรเรียนรู้ ตลอดจนออกแบบเคร่ืองมือ

วัดผลกำรเรียนได้ และฝึกปฏิบัติงำนในสถำนประกอบ

กำรด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 3 เดือน

ปี 4 ฝึกปฏบิติังำนในโรงเรยีนสปัดำห์ละ 1 วนั และในสถำน

ประกอบกำร 3 เดือน สำมำรถบริหำรจัดกำรสถำน

ศึกษำ ผลิตสื่อและท�ำวิจัยในชั้นเรียนได้

ปี 5 ฝึกทักษะวิชำชีพครูโดยสอนภำษำจีนในโรงเรียน 6 

เดอืน ท�ำและน�ำเสนองำนวจิยัในชัน้เรยีน สร้ำงกจิกรรม

พัฒนำผู้เรียน สนับสนุนงำนบริกำรต่ำงๆ ของโรงเรียน 

และงำนบริกำรชุมชน

PIM สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงข้อมูลหรือเงือ่นไขต่างๆ ในคูมื่อน้ีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คณะศึกษาศาสตร์
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ส�าหรบั
คณุครู

PIM Open House
กิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับครูอาจารย์เข้า
สัมผัส PIM สถาบันอุดมศึกษาโดยบริษัท ซี
พี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะ Corpo-
rate University พร้อมฟังการบรรยาย
ถึงโมเดลการเรียนรู้แบบ Work-based 
Education เจาะลึกในสาขาวชิาทีน่่าสนใจใน
แวดวงธรุกจิ และโอกาสพเิศษในการเย่ียมชม 
ดูงานบริษัทพันธมิตรอย่างใกล้ชิด

จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกเดือน
ส�ำรองที่นั่งและสอบถำมรำยละเอียด 
ติดต่อ 
0 2832 0202 ถึง 3

ERP (Education 

Relationship Program)
กิจกรรมสัมมนา 2 วัน 1 คืน ส�าหรับ
ผู ้บริหารสถานศึกษา เพ่ือสร้างและ
กระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถาน
ศึกษาและเครือข่ายทางการศึกษาต่างๆ 
เพิ่มโอกาสการเรียนรู ้และช่องทางใน
การพฒันาการเรยีนการสอนในอนาคต

จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกเดือน
สอบถำมรำยละเอียด ติดต่อ 
0 2832 0913 
หรือ 081 651 6414

PIM Train the Trainer
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจาก
มืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ จัดอบรม
ในหัวข้อต่างๆ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
จากประสบการณ์จริง เพ่ือเสริมทักษะ
ครอูาจารย์ สามารถน�าไปต่อยอดในการ
จัดการเรียนการสอนได้

จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกสองเดือน
ส�ำรองทีน่ั่งและสอบถำมรำยละเอยีด ติดต่อ 
0 2832 0202 ถึง 3

ติดต่อเยี่ยมชม
สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ (PIM)
ยินดีต้อนรับคณะครูอำจำรย์เข้ำเยี่ยมชม
จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 น. 
เว้นวันเสำร์-อำทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อนัดหมำยที่ 0 2832 0200 
หรือ 0 2832 0206
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ตดิต่อพี่ๆ  ศนูย์ให้ค�ำปรกึษำกำรเลอืกเรยีนต่อและประกอบอำชพี

สายด่วนส�าหรับนักเรียนทวิภาคี
085 885 6055  พี่วิว

083 033 7167  พี่มำร์ค

082 230 2900  พี่อู๋

090 464 4737  พี่เบียร์

ภาคเหนือ
088 267 5490 พี่ติ๊ก

092 990 6334 พี่เดียร์

ภาคอีสาน
081 911 2422 พี่อั๋น

089 106 2655 พี่อดัม

089 003 2464 พี่เอฟ

081 070 1164 พี่ริน

ภาคกลาง
088 510 4348  พี่ตุ๊ก

090 994 9599  พี่บอล

092 985 5664  พี่มุ

088 272 0486  พี่แม็ค

กรุงเทพฯ ปริมณฑล
084 082 5033  พี่โอ๊ต

086 337 5152  พี่ตี๋

094 557 1698  พี่เบียร์

099 165 0939  พี่ต่ำย

ภาคตะวันออก
081 809 9953 พี่อ๊อด

ภาคใต้
094 557 1698  พี่เบียร์
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จิกรุธราหิรบะณค  Faculty of Business Administration

 ราหาอจิกรุธรากดัจรากะณค Faculty of Food Business Management

 รตสาศศทเินะณค Faculty of Communication Arts

 ียลโนโคทเะลแรตสาศมรรกวศิวะณค Faculty of Engineering and Technology

 รตสาศปลิศะณค Faculty of Liberal Arts

 รากดัจรากายทิวะณค Faculty of Management Sciences
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