


เจ้าของธุรกิจส่วนตัว

อายุน้อย
ก็มีร้อยล้านได้

อาชีพในฝันอันดับ 1 ของเด็กหลายคนคือ 
เจ้าของธุรกิจ ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ ขายของ
ออนไลน์ไปจนถึงเปิดบริษัท เพราะเด็กรุ่นใหม่ 
มคีวามเป็นตวัของตวัเองสงู มีความคดิสรา้งสรรค์
ทันสมัยและมีไอเดียใหม่ๆ โลดแล่นตลอดเวลา  
การได้มีธุรกิจเป็นของตัวเองจึงหมายถึงความ
อิสระ ไม่ต้องเป็นลูกน้องใคร แต่เป็นนายตัวเอง  
ไดใ้ชไ้อเดยีของตวัเองบรหิารธรุกจิอยา่งเตม็ที ่และ
มีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวได้เร็วกว่าการท�างาน
ประจ�าทั่วไป

คุณสมบัติที่ต้องมี
ส�าหรับเจ้าของธุรกิจส่วนตัว

• มีความมุ่งมั่นและอดทน 
กลา้ลยุ กลา้ไดก้ลา้เสยี ไม่
ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ

• มีความเป็นผู้น�า เพราะ
ตอ้งมลีกูนอ้งเป็นของตัว
เอง

• มีทักษะด้านเทคโนโลยี 
เพราะสมยันีต้อ้งท�าธรุกจิ
ผ่านเทคโนโลยีออนไลน์
ด้วย

• ธุรกิจที่จะท�านั้นต้องมา
จากสิง่ทีร่กัและชอบจริงๆ 
ถงึจะท�าใหธ้รุกจินัน้เจรญิ
ก้าวหน้าไปได้ตลอดรอด
ฝ่ัง

• ต้องฝึกปรือตัวเองจน
เชี่ยวชาญในธุรกิจนั้น
ด้วย เช่น ถ้าอยากท�า
ธุรกิจฟติเนส เราก็ต้อง
ชอบออกก�าลังกาย ถ้า
อยากขายของ เราก็ต้อง
รูจ้กัและใชส้นิคา้น้ันจรงิๆ



คุณเหมาะกับ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม ่(Modern Trade 
Business Management) และ วิทยาลัย
นานาชาติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม ่(หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรต้นแบบของพีไอเอ็มท่ีรวมการบริหาร 
ธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจค้าส่งเข้าไว้ด้วยกัน เรียนรู้
กับมืออาชีพจากวงการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การ
ตลาด และการจัดจ�าหน่ายในระดับสากลอย่าง  
CP All พรอ้มเกบ็เกีย่วประสบการณจ์ากการศกึษา
ดูงานกับองค์กรพันธมิตรชั้นน�าและฝึกปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้บริหารและ
เจ้าของกิจการในอนาคต 

เจ้าของร้าน 7-Eleven

เป็นเถ้าแก่
ตั้งแต่ยังหนุ่ม
โอกาสในการเป็นเจ้าของร้าน 7-Eleven 
อยู่แค่ เอื้อมเมื่อเรียนที่ พีไอเอ็ม เพราะที่นี่ ไม่ 
เพียงแต่จะได้เรียนรู้ทฤษฎีควบคู่การท�างานจริง 
(Work-based Education) ได้ฝึกปฎิบัติงาน 
ในต�าแหน่งต่างๆ ตั้งแต่พนักงานยันผู้จัดการร้าน 
แต่ยังมีโครงการเถ้าแก่ส�าหรับนักศึกษาคณะ
บรหิารธุรกจิใหไ้ดม้สีทิธิเ์ป็นเจา้ของรา้น 7-Eleven 
ตั้งแต่ยังเรียนอยู่ด้วย ใครก�าลังมองหาโอกาสนี้
อยู่ล่ะก็ มาเรียนที่พีไอเอ็มได้เลย เริ่มต้นถูกที่ มีชัย
ไปกว่าครึ่ง!

คุณสมบัติที่ต้องมี
ส�าหรับเจ้าของร้าน 7-Eleven

• มีความกระตือรือร้น อดทน มีไหวพริบ

• มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

• มคีวามใสใ่จในรายละเอยีด เพราะการเป็นเจา้ของ
รา้นตอ้งท�าเป็นทกุขัน้ตอน ตอ้งรูท้กุรายละเอยีด

• หมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ ปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน และรักษามาตรฐานเอาไว้ได้อย่าง
สม�่าเสมอ

• มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้เร่ืองเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

ถ้า เจ้าของธุรกิจ และ 
เจ้าของร้าน 7-Eleven  
คืออาชีพในฝัน



Head Hunter

นักล่า หาคนที่ใช่
Head Hunter เป็นอาชีพเกี่ยวกับการ
จัดหาคนท�างานให้ตรงกับคุณสมบัติที่ลูกค้า
ต้องการ โดยลกูคา้คอืบรษิทัทัง้ขนาดเลก็และขนาด
ใหญ่ ทั้งของไทยและระดับโลก Head Hunter จะ
ท�างานในรูปแบบบริษัทหรือในรูปแบบฟรีแลนซ์
อิสระก็ได้ โดยส่วนมากจะเป็นการคัดสรรเฉพาะ
พนักงานระดับสูง พวกเขาจะมองหาคนท่ีใช่ เป็น

คุณสมบัติของ 
Head Hunter

• มีความเข้าใจในธุรกิจ
ของลูกค้าที่มาจ้างงาน 
เพร า ะ จ ะ ไ ด้ ห าคน ท่ี มี
คุณสมบัติตรงที่สุดมาให้

• มีทักษะในการสังเกต 
และวเิคราะห ์Candidate

• มีทักษะการพูดโน้มน้าว
ใจ มีกึ๋นในการเจรจาให้ 
Candidate เกิดความ
สนใจมาท�างานกับลูกค้า
เราให้ได้

• มีทักษะภาษาอังกฤษ 
เพราะอาจจะต้องใช้กับ 
Candidate ที่เป็นชาว
ต่างชาติ

คนกลางในการติดต่อ โน้มน้าว ยื่นข้อเสนอที่โดน
ใจเพ่ือให้ “คนที่ใช่” ซึ่งเป็นเป้าหมายที่พวกเขาล่า 
เข้าท�างานกับบริษัทของลูกค้านั่นเอง 

รายได้ของ Head Hunter มาจากการขายบริการ
และค่าด�าเนินการหลังจากจบภารกิจโน้มน้าวเชิญ
ชวน Candidate ใหเ้ข้าท�างานได้ส�าเรจ็ โดยจะคดิ
ค่าบริการ 20-30 เปอร์เซ็นต์ จากรายได้ทั้งปีของ
คนที่บริษัทตกลงว่าจ้าง



นักส่งเสริม
เพ่ิมศักยภาพบุคลากร

HRD Officer & 
Training Officer
เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / 
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

HRD Officer หรือ Human Resource 
Development Officer คอืเจา้หนา้ทีพั่ฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ท�าหน้าที่วางแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมให้
พนักงานในองค์กรพัฒนาทักษะ ความรู้ ความ
สามารถ มีองค์ความรู้ต่างๆ เพ่ิมศักยภาพของ
พนักงานเพ่ือที่จะสามารถน�ามาใช้ประโยชน์กับการ
ท�างานใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยใชวิ้ธีต่างๆ 
เช่น ฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการ หรือศึกษาดูงาน

Training Officer หรอืเจา้หนา้ทีฝ่กึอบรม 
คอืผูท้�าหนา้ทีใ่นการฝึกอบรมและพัฒนาบคุลากรให้
เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อ
องค์กร ออกแบบกระบวนการฝึกอบรมและเติม
ความรู้หรือข้อมูลที่จ�าเป็นต่อพนักงานทุกคน และ
คอยหาช่องทางพัฒนาทักษะและความรู้อื่นๆ  
ที่จ�าเป็นมาเพ่ิมเติมให้พนักงานแต่ละคนด้วย

คุณเหมาะกับ คณะวิทยาการจัดการ สาขา
วิชาการบริหารบริหารทรัพยากรมนุษย์และ 
การจัดการองค์การ (Human Resource and  
Organization Management)

เรียนรู้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
ประยุกต์ใช้จิตวิทยาในการสื่อสารเพ่ือสร้างแรง
จงูใจใหแ้กค่นท�างาน สามารถเลือกใช้การฝึกอบรม
และวางแผนบรหิารจดัการองคก์รได้อยา่งเหมาะสม 
ฝึกฝนภาคปฏิบัติกับสถานประกอบการชั้นน�าของ
ประเทศ พร้อมเป็น Young Talent ที่ขับเคลื่อน
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของ
Training Officer
& HRD Officer ที่ต้องมี

• มีทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ดีเยี่ยม เข้าถึงได้ง่าย

• จิตใจกว้างขวาง รับฟงัความคิดเห็นของผู้อื่น

• มีทักษะการสื่อสารที่ดีมาก

• มีความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้ และซื่อสัตย์สุจริต

• เก่งในการบริหารคน

ถ้า Head Hunter  
และ Training Officer & 
HRD Officer คืออาชีพในฝัน



บริหารอาคาร
แบบมืออาชีพ

• มีทักษะในการบริหารจัดการอาคารได้เป็นอย่างดี

• สามารถท�างานภายใต้ความกดดันได้

• มีภาวะความเป็นผู้น�า ใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

• มีมนุษยสัมพันธ์และมีบุคลิกที่ดี

• สื่อสารภาษาอังกฤษได้

Building Manager หรอืผูจ้ดัการอาคาร 
มีหน้าที่ควบคุม ดูแลงานบริหารอาคารและที่พัก
อาศยัทีร่บัผดิชอบ ใหด้�าเนนิไปอยา่งมีประสทิธภิาพ 
ทัง้บรหิารอาคารดา้นสาธารณปูโภค ดา้นการรกัษา
ความปลอดภัย ความสะอาด และการก�ากับดูแล
พ้ืนที ่ตลอดจนวางแผนและควบคมุการท�างานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้ง
อ�านวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้ลูกบ้านหรือผู้
พักอาศัย ในบางบริษัทอาจมีเรื่องของการจัดท�า
และควบคุมงบประมาณทางการเงินด้วย

Building Manager

คุณเหมาะกับ คณะวิทยาการจัดการ สาขา
วชิาการจดัการอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรพัยส์นิ
อาคาร (Real Estate and Property Manage-
ment)

หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในไทยที่สอนเรื่อง
การจัดการอสงัหาริมทรพัยไ์ด้อยา่งครบวงจรทีส่ดุ 
เรียนรู้ตั้งแต่เรื่องที่ดินเปล่า ศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการ การบรหิารจดัการโครงการกอ่สรา้ง 
ไปจนถึงการตลาด การขายหรือให้เช่าเพ่ือท�าก�าไร 
ตลอดจนการคดิพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมลูคา่ใหท้รพัยส์นิ 
พร้อมฝึกปฏิบัติงานกับองค์กรพันธมิตรในกลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์เ พ่ือการอยู่อาศัย และกลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการพาณิชย์

คุณสมบัติที่  
Building Manager ต้องมี

ถ้า Building
Manager คืออาชีพในฝัน



คุณเหมาะกับ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร 
สาขาวชิาการจดัการธรุกจิอาหาร (Food Busi-
ness Management)

เรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจอาหาร ทั้งการ
จดัการองคก์ร การบรหิารคน และการเงนิการบญัชี 
รวมท้ังการจัดการระบบคุณภาพและความ
ปลอดภัยด้านอาหาร  ฝึกฝนการให้บริการด้าน
อาหารและเครือ่งดืม่ในรา้นอาหาร กาแฟ และเบเกอรี่ 
จนสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือน�ามา
วางแผนการตลาดและการขายได้

และ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร  
(Restaurant Business Management)

ฝึกทกัษะการบริหารจัดการภตัตาคารตามมาตรฐาน
สากล ตัง้แต่การเลือกท�าเลทีตั่ง้ของภตัตาคาร การ
จัดต�ารับอาหาร การจัดเตรียมวัตถุดิบและการ
ประกอบอาหาร รวมไปถึงการบริหารเฟรนไชส์ 
เรียนรู้ทักษะการขาย การให้บริการ และการจัดการ
ดูแลสภาพแวดล้อมภายในภตัตาคาร กบัร้านอาหาร
แบรนด์ดงัมากมายทีเ่ป็นเครอืขา่ยองคก์รพันธมิตร
ของพีไอเอ็ม เพ่ือเตรียมความสามารถให้พร้อม 
สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจภัตตาคารแบบมือ
อาชีพในทันทีที่เรียนจบ

Food Stylist

หากเมคอัพอาร์ทิสต์ เ ป็นผู้ที่ตกแต่ง
หน้าตาของคนให้สวยขึ้น อาชีพฟูด้สไตลิสต์
กค็อืผูท้ีท่�าหนา้ทีต่กแตง่อาหารใหส้วยงาม ดูนา่รับ
ประทาน เพ่ือการถ่ายภาพออกสื่อต่างๆ โดยให้คน
เห็นแล้วรู้สึกอยากกิน ไม่ใช่ให้ดูแค่สวยเท่านั้น แต่
ต้องน่ากินด้วย

จับอาหาร 
มาแต่งสวย

คุณสมบัติของฟูด้สไตลิสต ์
ที่ควรมี

ถ้า Food Stylist  
คืออาชีพในฝัน

โดยอาชพีนีจ้ะตอ้งท�างานตามโจทยข์องลกูคา้ หรอื
ท�างานรว่มกบัเชฟ และรา้นอาหารตา่งๆ คอนเซป็ต์
หลักๆ ของอาชีพนี้คือ ท�ายังไงก็ได้ให้อาหารนั้น
ออกมาแล้วยั่วสายตาคน จนต้องยกมือถือขึ้นมา
ถ่ายรูป และรู้สึกอยากจะรับประทานอาหารจานนั้น
ทันที

• มีใจรักในอาหาร ไม่จ�าเป็นต้อง
ชอบท�าอาหาร หรือท�าอาหารเป็น 
แต่ต้องชอบอาหารและเข้าใจใน
เรื่องวัตถุดิบ

• สามารถดึงจุดเด่นของอาหาร
ออกมาน�าเสนอให้ได้มากที่สุด

• ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ มี
ความคิดสร้างสรรค์ และใส่ใจ
รายละเอียด

• เข้าใจเร่ืองทฤษฎีสี (Color 
Theory) การจับคู่สี เพราะ
อาหารต่างๆ มีสีสัน จึงต้องใช้
ความรูด้า้นนีจ้ดัอาหารออกมาให้
สวยงามและเข้ากันที่สุด




