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ASEAN’S LEADING CORPORATE UNIVERSITY
มหาวิทยาลัยแหงองคกรธุรกิจชั้นนำของอาเซียน

หรือสมัครสอบดวยตัวเอง (Walk-in)
ณ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน (พีไอเอ็ม) ถ.แจงวัฒนะ
ชั้น L ตึก CP ALL Academy
ทุกวันจันทร - อาทิตย เวลา 8.30 - 14.00 น.

0 2855 0000

@pim.line@PIMCampus

0 2855 0360 pimfanpage

@TeamPIM

เอกสารประกอบการสมัครสอบ ดังนี้

• สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 1 ฉบับ 
• รูปถาย 1 นิ้ว 1 รูป
• สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

สมัครฟรี สอบฟรี ไมมีคาใชจาย ไมตัดสิทธิ์ TCAS

ดูสนามสอบไดที่ www.pim.ac.th 
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พีไอเอ็มกับเครือขายพันธมิตรในระดับนานาชาติ

เครือขายพันธมิตรทางการศึกษาเหลาน้ีพรอมสนับสนุนรูปแบบ 
การเรียนการสอนแบบ Work-based Education ท่ีมุงเนนให 
นักศึกษาไดเรียนรูจากการฝกปฏิบัติงานจริง 

เครือขายพันธมิตรทางการศึกษาของพีไอเอ็ม นับเปนอีกหน่ึง 
จุดแข็ง ท่ีทําใหนักศึกษาของเรามีโอกาสไดเรียนรูและมีประสบการณ 
ท่ีหลากหลาย โดยไมไดจํากัดเฉพาะธุรกิจในเครือซีพีเทาน้ัน เครือขาย
ของพีไอเอ็มท่ีมีอยูท่ัวโลกพรอมใหความรวมมือในการยกระดับ
การศึกษาไทย และสรางบัณฑิตพีไอเอ็มใหเปนบุคลากรคุณภาพ
ผูมีความรูทางวิชาการ และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ

พีไอเอ็ม เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีไดรับการสนับสนุนในการจัดต้ัง 
จากเครือเจริญโภคภัณฑ หรือเครือซีพี (CP) ธุรกิจอันดับหน่ึงของ
ไทยในเวทีการแขงขันระดับโลก เราไดรับความรวมมือจากเครือขาย 
พันธมิตรมากท่ีสุด ท้ังองคกรภาครัฐ ธุรกิจเอกชน สถาบันการ 
ศึกษาในระดับตางๆ และมหาวิทยาลัยท้ังในไทยและในตางประเทศ 

PIM’s WORLDWIDE NETWORK
เครือข่ายองค์กรพันธมิตรของพีไอเอ็ม

สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน (พีไอเอ็ม)
พีไอเอ็ม มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีไดมาตรฐาน โดยไดรับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีจุดเดนดานการเปน Corporate University ท่ีมีสถานประกอบการสนับสนุนอยางชัดเจน 
และจัดการเรียนการสอนทฤษฎีวิชาการควบคูกับการประยุกตใชจริงในชีวิตการทํางาน (Work-based Education)

สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน (พีไอเอ็ม)



คณะบริหารธุรกิจ
MTM บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

เรียนรูทักษะการบริหารจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 
ฝกปฏิบัติงานในราน 7-Eleven ประยุกตใชความรูและประสบการณ 
ตอยอดเปนผูบริหารธุรกิจหรือเจาของกิจการในอนาคต

• การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม
• การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม หนวยการเรียนทางไกล 12 จังหวัด

วิทยาลัยนานาชาติ
iMTM Bachelor of Business Administration (B.B.A.)

• Modern Trade Business Management
 (International Program) หลักสูตรนานาชาติ 3 ปครึ่ง

คณะการจัดการโลจิสติกส
และการคมนาคมขนสง
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

บริหารจัดการโลจิสติกส คลังสินคา การจัดซื้อและจัดสง การจัดการการคมนาคมขนสง
พื้นที่และสถานีบริการ เชน ธุรกิจสายการบิน การขนสงทางเรือ
โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

• การจัดการโลจิสติกสและการคมนาคมขนสง

คณะการจัดการธุรกิจอาหาร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

มุงสูการเปนผูจัดการหรือเจาของธุรกิจรานอาหาร รานกาแฟและเบเกอรี่
มืออาชีพที่รูลึกเรื่องการบริหารตนทุนวัตถุดิบ รูจริงวัฒนธรรมอาหารโลก
คิดสรางสรรคและเชี่ยวชาญกลยุทธทางการตลาด และการสื่อสารสมัยใหม

• การจัดการธุรกิจอาหาร
• การจัดการธุรกิจภัตตาคาร

คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

นักจัดการเกษตร ผูเชี่ยวชาญการประยุกตใชนวัตกรรมทันสมัยในธุรกิจเกษตร
พรอมขับเคลื่อนความสำเร็จสูเกษตรกร สังคม และองคกรไดอยางยั่งยืน

• นวัตกรรมการจัดการเกษตร

คณะศิลปศาสตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

เนนการสื่อสารทางธุรกิจ รอบรูวิชาการ ฟง พูด อาน เขียน เขาใจบริบทวัฒนธรรม
ทันคน ทันเหตุการณ ตรงตามความตองการของธุรกิจระดับโลก

• ภาษาจีนธุรกิจ
• ภาษาญี่ปุนธุรกิจ
• ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

คณะนิเทศศาสตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

ครบเครื่องเรื่องการสื่อสาร เรียนรูการทำงานรอบดานในวิชาชีพ
และความเปนผูประกอบการดานสื่อสารมวลชน จัดการและสรางสรรค
การสื่อสารผานชองทางหลากหลาย เขาถึงกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
และมีจรรยาบรรณ

• การสื่อสารองคกรและแบรนด
• วารสารศาสตรคอนเวอรเจนทและสื่อดิจิทัลสรางสรรค

คณะการจัดการการศึกษาเชิงสรางสรรค
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

ผสมผสานวิชาชีพครูและนักบริหารจัดการเขาดวยกัน เกงการสอน พัฒนาระบบ
ความคิด การจัดการและฝกทักษะชีวิต โดยมีโรงเรียนสาธิตพีไอเอ็ม
เปนหองฝกปฏิบัติการสอน ตอยอดสูผูบริหารการศึกษาในอนาคต

• การสอนภาษาจีน
• การสอนภาษาอังกฤษ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

เรียนรูเทคโนโลยีการจัดการฟารมเลี้ยงสัตวสมัยใหม การแปรรูปอาหาร
ในอุตสาหกรรมเกษตร จากผูเชี่ยวชาญระดับโลก

• การจัดการเทคโนโลยีฟารม (English Program)

• การจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร (English Program)

อาชีพในสายการบริหารจัดการโลจิสติกสและการคมนาคมขนสง 
เจาของธุรกิจสวนตัวดานโลจิสติกสและการคมนาคมขนสง 

นักจัดการดานธุรกิจอาหาร เชน โรงแรม ภัตตาคาร
แฟรนไชสรานอาหาร ผูประเมินตนทุนการผลิต
และสรางวัตถุดิบดานอาหาร

มัคคุเทศก ลาม นักแปล เลขานุการ เจาหนาที่ในองคกร
ระหวางประเทศ สถานทูต เจาหนาที่ในงานธนาคาร การตลาด
สายการบิน การนำเขา-สงออก

คณะพยาบาลศาสตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

• หลักสูตรทางวิชาชีพ 4 ป สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
 ตอนปลายหรือเทียบเทา
• หลักสูตรทางวิชาชีพ 2.5 ป สำหรับผูสำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น

วิชาชีพการพยาบาลมีบทบาทในการใหบริการดานสุขภาพแกประชาชนทุกชวงวัย 
ทั้งการดูแลรักษา ปองกันโรคภัยไขเจ็บ และการสงเสริมการมีสุขภาพ
พลานามัยที่ดี โดยอาศัยความรูความสามารถและทักษะตางๆ รวมถึงนวัตกรรม
ดานการพยาบาลที่ทันสมัยอยางมีจริยธรรม

• พยาบาลศาสตร

นักพัฒนาเว็บไซต โปรแกรมเมอร นักพัฒนาและออกแบบระบบ
วิศวกรคอมพิวเตอร วิศวกรในโรงงาน ผูประกอบการผลิตชิ้นสวน
ยานยนต วิศวกรหุนยนตและระบบอัตโนมัติ

เจาของกิจการ ผูจัดการราน 7-Eleven
นักบริหารธุรกิจทั้งในและตางประเทศ

เจาหนาที่/ผูจัดการงานอาคารสถานที่ ผูจัดการฝายบุคคล/
ฝายฝกอบรม แอรโฮสเตส สจวต และเจาหนาที่ในองคกรที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจสายการบิน งานในธุรกิจโรงแรมและรีสอรท ธุรกิจนำเที่ยว
ธุรกิจงานจัดเลี้ยง ธุรกิจการจัดประชุม

นักสรางเนื้อหา (Content Creator) บนสื่อทุกแพลตฟอรม
นักสื่อสารองคกร นักประชาสัมพันธ นักวางแผนกลยุทธ
นักสื่อสารการตลาด นักขาว นักเขียนอิสระ ครีเอทีฟ โปรดิวเซอร

ครูสอนภาษาจีน/ภาษาอังกฤษ นักฝกอบรมดานการสอนภาษา 
ผูประกอบการธุรกิจดานการศึกษา เชน สถาบันสอนภาษา
บริษัทผลิตสื่อการเรียนการสอน

ผูประกอบการอิสระดานการเกษตร หรือทำงานในธุรกิจเอกชน
สวนงานบริหารจัดการในธุรกิจเกษตร เชน การจัดการผลิตสินคา
เกษตรเชิงพาณิชย การบริหารจัดการวัตถุดิบเพื่อการแปรรูป
สินคาเกษตรและอาหาร ฯลฯ

นักจัดการฟารม สัตวบาล ผูประกอบการธุรกิจสวนตัว
ดานฟารมเลี้ยงสัตวสมัยใหม นักพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
ผูควบคุมหรือตรวจสอบคุณภาพอาหาร นักวิชาการดานการผลิต
และแปรรูปผลิตภัณฑจากสัตว

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) / วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

วิศวกรผูเชี่ยวชาญการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอรฐานขอมูล
เครือขาย หุนยนตและระบบอัตโนมัติ สามารถคิดวิเคราะห ควบคุมและปรับปรุง
กระบวนการในโรงงาน ตลอดจนอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต ตอบสนอง
ความตองการของภาคธุรกิจทั้งในและตางประเทศ

• เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ (วท.บ.)

• วิศวกรรมคอมพิวเตอรและปญญาประดิษฐ (วศ.บ.)

• วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ (วศ.บ.)

• วิศวกรรมการผลิตยานยนต (วศ.บ.)

• วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ (วศ.บ.)

คณะวิทยาการจัดการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) / ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

เรียนรูจากนักจัดการมืออาชีพ ควบคูฝกปฏิบัติจริงในธุรกิจชั้นนำ 
ตอบโจทยการบริหารคน บริหารอาคาร ธุรกิจดานการบริการ การบิน 
การทองเที่ยว สุขภาพ และความงาม

• การจัดการอสังหาริมทรัพยและทรัพยสินอาคาร (บธ.บ.)

• การบริหารทรัพยากรมนุษยและการจัดการองคการ (บธ.บ.)

• อุตสาหกรรมการบริการและการทองเที่ยว (บธ.บ.)

• การจัดการธุรกิจการบิน (บธ.บ.)

พยาบาลวิชาชีพ, นักวิชาการและนักพยาบาลวิจัย,
พยาบาลนักจัดการ, พยาบาลสารสนเทศ (Nurse Informatics)

คณะบริหารธุรกิจ
• การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม

คณะการจัดการธุรกิจอาหาร
• การจัดการธุรกิจอาหาร

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
• เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ
• วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ

เปดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
พีไอเอ็ม วิทยาเขตอีอีซี (PIM EEC)


