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หนั ง สื อ 	 “ ก า ร เ รี ย น รู้ จ า กป ร ะสบกา ร ณ์ จ ริ ง	 

ทางเลือกใหม่ของอุดมศึกษาไทย	 Work-based	

Education,	new	choice	of	higher	education”	เป็นการ

ถอดบทเรียนระดบัอุดมศึกษาแบบมหาวิทยาลยัแห่ง

องค์กรธรุกิจ	หรือท่ีเรียกวา่	Corporate	University	ท่ีมี

ระบบบริหารจดัการแบบเรียนรู้จากประสบการณ์จริง	

หรือ	 Work-based	 Educationในแบบของสถาบัน																

การจัดการปัญญาภิวัฒน์ท่ีได้ด�าเนินมาครบ	 12	 ปี																																										

ในวนัท่ี	9	มีนาคม	2562

รูปแบบการจดัการศึกษาดงักล่าวเป็นพลงัสร้างสรรค์

สว่นหนึ่งท่ีช่วยฉดุระบบอดุมศกึษาไทยออกจากวิกฤติ

และเป็นทางเลือกหนึ่งในการพฒันาระบบอดุมศึกษา

ไทย

ผู้ เขียนต้องขอขอบคณุผู้บริหาร	และเพ่ือนร่วมงานของ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ทุกท่าน	 ในการ

สร้างสรรค์ระบบการศึกษานีใ้ห้สงัคมไทยได้มีโอกาส

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเห็นถงึทางเลือกของการเรียนใน

รูปแบบใหม่	 ๆ	 ท่ีแตกต่าง	 โดยผ่านแนวคิดท่ีเช่ือว่า	

“ความรู้มีอยู่มากมายในภาคธุรกิจ	 จะท�าอย่างไรให้														

องค์ความรู้เหลา่นีเ้ข้ามาถ่ายทอดสูห้่องเรียนได้”

	 	 จากผู้ เขียน	

20	ธนัวาคม	2561

	 	 	 						(	พิมพ์ครัง้ท่ี	2	)
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สถานการณ์ด้านการศึกษาของไทยในปัจจุบันจะได้ยินค�าว่า	
“วิกฤต”ิ	มาน�าหน้าอยูบ่อ่ยครัง้	 “วิกฤตกิารศกึษาไทย”	 ฟังดเูป็น
ค�าท่ีแรง	แตน่บัวนัก็มกัจะได้ยินได้ฟังกนัมากขึน้	จากสถิตท่ีิส�ารวจไว้	
และมุมมองท่ีหลากหลายของนักวิชาการในเมืองไทย	 ได้ชีใ้ห้ 
เห็นวา่การศกึษาไทยนัน้เกิดวิกฤติอยา่งไร	 ไมว่า่จะเป็นคณุภาพ
ของผู้ เรียน	 คุณภาพของอาจารย์	 รวมไปถึงอนัดบัของการจัด
อนัดบัในด้านตา่ง	ๆ 	ซึง่เป็นภาพสะท้อนให้คนไทยทกุคนเกิดความ
กังวลกับอนาคตและความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ	
ท�าให้มีการวิพากษ์วิจารณ์กนัในสงัคมอยา่งกว้างขวาง	สง่ผลให้
ภาครัฐบาล	หนว่ยงานท่ีก�ากบัด้านการศกึษาในระดบัตา่ง	ๆ 	รวม
ไปถึงระดบัอดุมศกึษาต้องมียทุธศาสตร์ท่ีหวงัผลทางการปฏิบตัิ
ได้อยา่งจริงจงัและเร่งดว่นท่ีสดุ

ในระยะเวลาท่ีผา่นมาสถาบนัอดุมศกึษาทัง้ภาครัฐและเอกชนใน
ประเทศไทย	 ได้มีบทบาทอย่างส�าคญัในการพฒันาทรัพยากร

มนษุย์ให้กบัองค์กรธรุกิจท่ีเป็นผู้ใช้บณัฑิตและประเทศชาต	ิอีกทัง้
ถูกคาดหวงัให้เป็นสถาบนัท่ีมีบทบาทชีน้�าสงัคมมาโดยตลอด	
สังคมทั่วไปได้ให้การยอมรับและให้ความส�าคัญกับสถาบัน
อดุมศึกษาว่าเป็นหลกัท่ีประชาชนและองค์กรต่าง	 ๆ	 สามารถ
พึง่พาได้		เม่ือมีปัญหาต้องแก้ไขด้วยวิชาการและปัญญา	ความหวงั
ของสงัคมและภารกิจท่ีมีอยู	่ท�าให้สถาบนัอดุมศกึษาต้องใช้ความ
พยายามอยา่งเตม็ท่ีท่ีจะต้องปฏิบตัิหน้าท่ีให้ครบถ้วนและรักษา
ความเช่ือมัน่ศรัทธาของสงัคมให้คงอยูต่ลอดไป	(ประดษิฐ์	มีสขุ	
และทรงธรรม	ธีระกลุ,	2551)	ซึง่ภารกิจหลกัท่ีสถาบนัอดุมศกึษา
จะ ต้ อ งป ฏิบัติ ต ามพระ ร าชบัญญัติ ก า รอุ ดมศึ กษา มี 
4	ประการ	คือ	การผลติบณัฑิต	การวิจยั	การให้บริการวิชาการแก่
สงัคม	 และการท�านุบ�ารุงศิลปวฒันธรรม	 การด�าเนินการตาม
ภารกิจดงักลา่ว	จงึมีความส�าคญัย่ิงตอ่การพฒันาประเทศทัง้ใน
ระยะสัน้และระยะยาว	

	 สถิตด้ิานการศกึษาของไทยจากแหลง่ตา่ง	ๆ 	ทัง้ในประเทศ
และตา่งประเทศ	พบวา่สถานะทางการด้านการศกึษาของไทยนัน้	
คอ่นข้างจะอยูใ่นภาวะท่ีนา่เป็นหว่งพอสมควร	ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
1.	 ข้อมลูจาก	Global	 Competitive	 Index	 (CGI)	 จาก	World	
Economic	 Forum	2017-2018	 	พบว่าประเทศไทยถกูจดัอนัดบั
ประเทศท่ีมีความสามารถในการแขง่ขนั	อยูใ่นอนัดบั	32	จาก	137	
ประเทศซึ่งเป็นอันดับเดียวกันกับเม่ือปี	 2015-2016	 และหาก
พิจารณาในข้อมลูท่ีเก่ียวข้องด้านของการศกึษาของประเทศไทยนัน้
ปรากฏข้อมลูใน	2	สว่น	ได้แก่	
	 1.1	สว่นท่ี	4	ด้านสขุภาพและการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	(4th	
pillar	:	Health	and	Primary	Education)	พบวา่	ประเทศไทยถกูจดั
อนัดบัให้ประเทศท่ีมีความสามารถในการแข่งขนัในด้านนี	้ อยู่ใน
อนัดบั	90	จาก	137	ประเทศ	ซึง่ถือวา่อยูใ่นอนัดบัท่ีลดลงจากการ
จดัอนัดบัในรอบปี	2017-2018	ดงัตารางท่ี	1.1
	 1.2	สว่นท่ี	5	ด้านอดุมศกึษาและการฝึกอบรม	(5th	pillar	
:	Higher	Education	and	Training)	พบวา่	ประเทศไทยถกูจดัอนัดบั
ให้ประเทศท่ีมีความสามารถในการแขง่ขนัในด้านนี	้อยูใ่นอนัดบั	57	
จาก	137	ประเทศ	ดงัตารางท่ี	1.1
     

 ตารางที่ 1.1 Global Competitive Index (GCI) ของประเทศไทย

ท่ีมา	:	The	Global	Competitiveness	Report	2017-	2018	จาก	World	
Economic	Forum	

       ข้อมูลเชงิปริมาณด้านการศกึษาของไทย

วิกฤติและทางออกจาก 
วิกฤติอุดมศึกษาไทย

บทที่
1

วิกฤติการศึกษาไทย
เพ่ือให้ตระหนกัถงึสถานการณ์ด้านการศกึษาของไทย	วา่เราคนไทยควรจะมีความกงัวลหรือไม	่อยา่งไร	จงึขอให้ข้อมลูด้านการศกึษา
ท่ีมีการส�ารวจและเผยแพร่เป็นการทัว่ไป	เพ่ือประกอบการพิจารณา		ใน	2	สว่น	ซึง่ประกอบด้วย	ข้อมลูเชิงปริมาณด้านการศกึษาของไทย	
และข้อมลูเชิงคณุภาพด้านการศกึษาของไทย	โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. 

7
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2.	จากการทดสอบ	Program	for	International	

Student	Assessment	(PISA)	2015	จ�านวน	72	

ประเทศ	ในภาพรวม	พบวา่	ประเทศไทยอยูใ่น

อนัดบัท่ี	56	ซึง่เป็นอนัดบัท่ีลดลงจากการส�ารวจ

เม่ือปี	2012	ซึง่ครัง้นัน้ไทยอยูใ่นอนัดบัท่ี	50	โดย	

ผลประเมิน	PISA	ของนกัเรียนไทยกลุม่อาย	ุ15	

ปีของไทย	 มีผลการประเมินจะต�่ากว่าคา่เฉลี่ย

ของกลุม่ประเทศ	OECD		(OECD,	PISA	2015)	

ตารางที่ 1.2 ภาพรวมแสดงความสามารถด้านคณิตศาสตร์ การอ่าน และวทิยาศาสตร์  
จากการส�ารวจของ OECD เปรียบเทยีบประเทศไทยกับประเทศในทวีปเอเชีย

ท่ีมา	:	ปรับปรุงมาจาก	Program	for	International	Student	Assessment	(PISA)	2015	จาก	OECD

ซึง่ผลการประเมินของประเทศไทย	ทัง้	3	ด้านมี

ดงันี	้

	 2 . 1 	 ด้ านความสามา รถทา ง

คณิตศาสตร์	มีคา่เฉลี่ย	421	คะแนน

	 2.2	ด้านความสามารถด้านการอา่น	

พบวา่	มีคา่เฉลี่ย	429	คะแนน	

	 2 . 3 	 ด้ านความสามา รถทา ง

วิทยาศาสตร์	พบวา่	มีคา่เฉลี่ย	405	คะแนน	

	 หากดูภาพรวมระดับโลกจากการ

ส�ารวจ	พบว่า	นกัเรียนจากสิงคโปร์	 มีคะแนน

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์สงูท่ีสดุ	ในขณะ

ท่ีนกัเรียนจากประเทศและเมืองในแถบเอเชีย

อีก	 5	 ประเทศ	 คือ	 ญ่ีปุ่ น	 ไต้หวัน	 มาเก๊า	

เวียดนาม	และฮอ่งกง	ล้วนอยูใ่น	10	อนัดบัแรก	

ความสามารถ

คาเฉล่ียกลุม
ประเทศOECD

สิงคโปร

ญ่ีปุน

ไตหวัน

มาเกา

เวียดนาม
ฮองกง

เกาหลีใต

ไทย

อินโดนีเซีย

ความสามารถดานคณิตศาสตร

493.0

556.0

538.0

532.0

529.0

525.0
523.0
516.0

421.0

403.0

ความสามารถดานการอาน

493.0

535.0

516.0

497.0

509.0

487.0
527.0

517.0
409.0

397.0

ความสามารถดานวิทยาศาสตร

490.0

564.0

532.0

524.0

544.0
495.0

548.0

524.0

415.0

386.0

	 ส�าหรับความสามารถด้านการอ่าน	

ก็พบว่า	 นักเรียนจากประเทศและเมืองท่ีมี

คะแนนสูงท่ีสุด	 5	 อันดับแรก	 คือ	 สิงคโปร์										

เอสโทเนีย	ณ่ีปุ่ น	ไต้หวนั	และฟินแลนด์	

	 ในส่วนของความสามารถทาง

วิทยาศาสตร์	นกัเรียนจากประเทศและเมืองใน

แถบเอเชียล้วน	 อยู่ใน	 5	 อันดับแรก	 ได้แก่	

สงิคโปร์	ฮอ่งกง	มาเก๊า	ไต้หวนั	และญ่ีปุ่ น	มี	ราย

ละเอียดดงัตารางท่ี	1.2
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3.	 ผลการจัดอนัดบัมหาวิทยาลยัในแถบทวีปเอเชีย	 จาก	 3	 สถาบนั	 (ค.ศ.	2017	 -																									

2019	)		พบวา่	ประเทศไทยไมต่ดิ	100	อนัดบัของการจดัอนัดบั	Academic	Ranking	of	

World	Universities	(ARWU)	แตต่ดิใน	500	อนัดบั	จ�านวน	1	มหาวิทยาลยั	สว่นการ

จดัอนัดบัของ	QS-World	Universities	Ranking	(QS-WUR)	พบวา่มีมหาวิทยาลยัไทย

อยูใ่น	500	อนัดบัแรก	2	แหง่	ในขณะท่ีประเทศเพ่ือนบ้านอยา่งมาเลเซีย	และอินโดนีเซีย	

ตดิอนัดบั	5	และ	3	 	ตามล�าดบั	และในการจดัอนัดบัของ	Times	Higher	Education	

University	Rankings	ไมมี่มหาวิทยาลยัไทยตดิอนัดบั	400	อนัดบัแรก	ในขณะท่ีสงิคโปร์

และมาเลเซีย	ตดิอนัดบั	2	แหง่	รายละเอียด	ดงัตารางท่ี	1.3	

ตารางที่ 1.3 จ�านวนมหาวทิยาลัยในประเทศแถบเอเชียที่ตดิอันดบัของการจดัอันดบัมหาวทิยาลัย      
 จากส�านักต่างๆ            

	ท่ีมา	:	ปรับปรุงจาก	Academic	Ranking	of	World	Universities	2017	(ARWU),	QS	World	Universities	Rankings	2018	
(QS-WUR)	and	Times	Higher	Education	World	University	Rankings	2019	(THE-WUR)	

Country or territory

ประกาศผลสำหรับ ค.ศ

CHINA

HONG KONG

INDIA

INDONESIA

JAPAN

KOREA, REP.

MALAYSIA

PHILIPPINE

SINGAPORE

THAILAND

ARWU Top 500

45

5

1

-

17

12

2

-

2

1

QS-WUR Top 500

2018

22

6

9

3

17

15

5

1

3

2 

QS-WUR Top 400

2019

12

6

2

-

6

9

1

-

2

-

ARWU Top 100

                              2017

2

-

-

-

3

-

-

-

1

-

9



10

4.	หากพิจารณาดจูากคา่ใช้จา่ยด้านการศกึษา

ของไทย	จากการส�ารวจของ	Unesco	Institute	

for	Statistics	พบวา่	ตัง้แตปี่	ค.ศ.	2008	–	2013	

ประเทศไทยทุ่มเทงบประมาณท่ีใช้เป็นค่าใช้

จา่ยด้านการศกึษาของประเทศ	ประมาณ	1	ใน	

5	ของงบประมาณคา่ใช้จา่ยของรัฐทัง้หมด	โดย

ประเทศไทยใช้จ�านวนเงินงบประมาณ		ในระดบั

ประถมศกึษา	อดุมศกึษา	และมธัยมศกึษา	ตาม

ล�าดบั	รายละเอียดดงัตารางท่ี	1.4

ตารางที่ 1.4 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านการศกึษาของประเทศไทยเปรียบเทยีบกับ 
ค่าใช้จ่ายรวมของรัฐบาล ตัง้แต่ปี คศ. 2008 - 2013

ท่ีมา	:	Unesco	Institute	for	Statistics

หมายเหตุ	 Government	 expenditure	 per	

student	(in	PPP$):	Total	public	expenditure	

per	pupil	or	student	in	the	specified	level	

of	 education,	 expressed	 in	 international	

dollars	 (current)	 adjusted	 in	 terms	 of	

purchasing	power	parity	(PPP).

Education expanditures
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5.ผลการส�ารวจภายในประเทศไทย

	 จากการส�ารวจข้างต้น	ล้วนเป็นการ

ส�ารวจจากแหลง่ตา่ง	ๆ 	ในตา่งประเทศ	แตห่าก

พิจารณาจากการส�ารวจด้านการศึกษาของ

ประเทศไทย		ซึง่มีการส�ารวจโดยภาคของรัฐของ

ประเทศไทยได้ท�าการทดสอบนกัเรียนไทยทัว่

ประเทศ	ปรากฏข้อมลูดงันี ้

	 คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการ

ศึกษาแห่งชาติ	 หรือ	 O-NET	 (Ordinary	

National	Educational	Test)	ของนกัเรียนไทย	

ซึง่เป็นการวดัผลจากการศกึษาขึน้พืน้ฐาน	 ใน

นกัเรียนชัน้			ป.6	ม.3	และ	ม.6	โดยจดัสอบ	8	

กลุ่มสาระการเ รียน รู้ 	 ไ ด้แ ก่ 	 ภาษาไทย	

สังคมศึกษา	 ภาษาอังกฤษ	 คณิตศาสตร์	

ตารางที่ 1.5 ภาพรวมค่าสถติพิืน้ฐานผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขัิน้พืน้ฐาน (O-NET) 

ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 6 ปีการศกึษา 2560

ท่ีมา	:	AdmissionPremium.com

วิทยาศาสตร์	 สุขศึกษาและพลศึกษา	 ศิลปะ	

และการงานอาชีพและเทคโนโลยี	 จดัทดสอบ

โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ	

(องค์การมหาชน)

	 ส�าหรับผลทดสอบทางการศึกษา

แหง่ชาติ	หรือ	O-NET	ของนกัเรียนชัน้	ม.6	 ปี

การศกึษา	2560	พบวา่	วิชาท่ีมีคา่เฉลีย่คะแนน

ต�า่ท่ีสดุ	คือ	วิชาคณิตศาตร์	และวิชาท่ีมีคา่เฉลีย่

คะแนนสงูท่ีสดุ	คือ	วิชาสขุศกึษาและพลศกึษา	

ในขณะท่ีมีเพียง	1	วิชา	คือ	ภาษาไทย	ท่ีนกัเรียน

ไทยชัน้	ม.6	สามารถสอบได้คา่เฉลี่ยเกือบคร่ึง	

รายละเอียดดงัตารางท่ี	1.5
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เม่ือมองภาพอดุมศกึษาไทยทัง้ระบบ	ก็กลา่วได้

ว่าอยู่ในสภาพวิกฤติ	 และเป็นปัจจยัส�าคญัท่ี

ต้องได้รับการแก้ไขจึงจะท�าให้ประเทศไทย

สามารถฟืน้จากวิกฤตเิศรษฐกิจและสงัคม	และ

สามารถแข่งขันในโลกอนาคตต่อไป	 	 โดย

สามารถแบง่พิจารณาเป็น	4	ด้านคือ	วิกฤตด้ิาน

คณุภาพ	 วิกฤติด้านความตรงเป้าของปัญหา	

วิกฤติด้านความเสมอภาค	 และวิกฤติในเชิง

ความสามารถในการแข่งขันของชาติ	 (จรัส	

สวุรรณเวลา,	2555)

วิกฤติด้านคุณภาพ 	 พบว่า	 บัณฑิตจาก

อุดมศึกษาไทยยัง มีคุณภาพต�่ าห่างจาก

มาตรฐานสากลอีกมาก	 การวิจัยในระดับ

อดุมศกึษายงัตืน้	ไมล่กึซึง้	และไมเ่ป็นผลจริงจงั	

คือ	 อดุมศกึษาสร้างปัญญาไม่ลกึ	 คงตืน้เพียง

การท่องจ�าถ่ายทอด	 คือ	 การมีข้อมลูความรู้ท่ี

ปรากฎแล้วจากการถ่ายทอดจากครูด้วยการ

บรรยาย	และเน้นด้วยการสอบ	อดุมศกึษาไทย

ยังขาดความสามารถในการสงัเคราะห์	 และ 

การมีความคิดริเ ร่ิมสร้างสรรค์	 ดังนัน้	 แม้

ประเทศไทยจะมีบัณฑิตจบออกมาเป็นหม่ืน

เป็นแสน	แตเ่ราหานกัคดิได้น้อย	ปรากฏออกมา

ในรูปความสามารถในการแข่งขันของชาต	ิ

ความสามารถในการสร้างความรู้ใหม่	 ทฤษฎี

ใหม่หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่	 ท่ีจะใช้ในสงัคมหรือ

ขายออกสู่ตลาดโลกมีน้อยกว่าประเทศอ่ืน	 ๆ	 

อีกทัง้	 วิชาการไทยไม่เข้มข้น	 การศึกษาใน

ประเทศไทยเจาะเฉพาะความรู้บนผิวจ�ากัด	

เฉพาะเท่าท่ีหลกัสตูรหรือผู้สอนก�าหนด	 ย่ิงใน

กรณีท่ีผู้วางหลกัสตูร	สอนเอง	และสอบเองด้วย

แล้ว	 ความรู้ท่ีนิสิตนักศึกษาได้ไปนับว่าแคบ

มาก	การใช้การบรรยายเพียงอยา่งเดียวจงึเป็น

วิธีถ่ายทอดความรู้ท่ีมีประสทิธิภาพต�่า	

วกิฤตด้ิานความตรงเป้าตรงปัญหา	จากการ

วิเคราะห์ขององค์การยเูนสโก	ได้ให้ความส�าคญั

กับความตรงเป้าของปัญหาเป็นพิเศษ	 โดย

สถาบันอุดมศึกษาควรผลิตนักศึกษา	 การ 

ศกึษาและความรู้ใหม	่ให้ตรงเปา้กบัปัญหาของ

สงัคม	 ดงัเช่นการผลิตบณัฑิต	 การให้ความรู้ 

ตอ่เน่ือง	การวิจยั	การให้บริการรูปแบบตา่ง	ๆ 	หรือ

การชีน้�าด้วยวิชาการตรงตามท่ีสังคมต้องใช้	

ทัง้นี	้ ต้องปรับการอดุมศึกษาไม่ใช่เป็นไปเพ่ือ

อดุมศกึษาเอง	แตเ่พ่ือสงัคม	โดยด�าเนินการตาม

ความจ�าเป็นของสงัคมอดุมศกึษาท่ีมีเปา้ไมต่รง

กบัปัญหาของสงัคม	หรือการศกึษาท่ีท�าได้ไม่

ตรงเป้าเป็นความด้อยท่ีต้องแก้ไข	 ส�าหรับ

อุดมศึกษาไทยนับว่าอยู่ในขัน้วิกฤติ	 โดยมี

ปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้ประเทศไทยยังอยู่ในขัน้ 

วิกฤติในด้านนี	้ คือ	 ขาดความหลากหลายของ

สถาบนัการศึกษา	 ขาดความหลากหลายของ 

รูปแบบการศกึษา	ขาดความตรงเปา้ของหลกัสตูร

การศกึษา	

วกิฤตคิวามเสมอภาคในโอกาสตามศักยภาพ 

พบว่า	 อดุมศึกษาไทยยงัมีปัญหาด้านนีอ้ยูไ่ม่

น้อยท่ีต้องร่วมกนัพิจารณาทัง้ระบบและหาทาง

แก้ไขประเด็นนีเ้ก่ียวข้องกับการวางนโยบาย	

และการจดัสรรทรัพยากรภายในประเทศเป็น

ส�าคญั	โดยมี	2	ตวัแปร	ท่ีท�าให้เกิดวิกฤตคิวาม

เสมอภาคในโอกาสตามศกัยภาพ	คือ	วิกฤตเิชิง

ปริมาณ	ซึง่ระบบอดุมศกึษาไทยยงัมีขนาดเลก็

เกินไป	สามารถรับคนเข้ารับการศกึษาได้น้อย

ในสดัสว่นของประชากร	ดงันัน้	จงึจ�าเป็นต้องคดิ	

และวางแผนงานในการขยายโอกาสสู่

อดุมศกึษาภายใต้ภาวะทรัพยากรภาครัฐเทา่ท่ี

มีอยู่ร่วมกับระบบการเงินเพ่ืออุดมศึกษาใน

ลกัษณะตา่ง	ๆ 	ตลอดจนการสง่เสริมภาคเอกชน

ให้จดับริการอุดมศึกษาในการใช้รูปแบบและ

เทคโนโลยีท่ีหลากหลายและอีกตวัแปรหนึง่	คือ	

วิกฤติการไม่เท่าเทียมกันในโอกาส	 คือ	 การ 

กระจุกตัวและการกระจายท่ีตัง้ของสถาบัน

อดุมศกึษา	ก็มีผลตอ่ความเสมอภาคในโอกาส	

เยาวชนท่ีอยู่ในท้องท่ีหรือจังหวัดท่ีไม่ใช่ท่ีตัง้

ของสถาบนัอดุมศกึษายอ่มได้รับความล�าบาก	

ภาพปัจจบุนัเชน่นีจ้งึมีสว่นลดโอกาสในการเข้า

สูอ่ดุมศกึษาของผู้อยูห่า่งไกล	 เม่ือประกอบกบั

ฐานะทางเศรษฐกิจแล้ว	 ผู้ ด้อยโอกาสย่อมมี

โอกาสน้อยลงไปอีก	

วกิฤตคิวามสามารถในการแข่งขันในสังคม

นานาชาต ิโดยอดุมศกึษาควรจะมีบทบาทเป็น

ฐานของความสามารถในการแข่งขันเพราะ

ประเทศต้องมีก�าลงัคนท่ีมีสติปัญญา	ความรู้	

ความสามารถ	ฝีมือ	และความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์

เพียงพอพร้อมกบัการมีวิจยัสร้างความรู้ใหมท่ี่

เพ่ิมผลผลิต	 และเพ่ิมคณุภาพให้สามารถก้าว

กระโดดไปแข่งขันในสังคมนานาชาติได้แต่

สภาพอุดมศึกษาในปัจจุบันยังไม่สามารถรับ

บทบาทดงักลา่วได้	 จะต้องปรับแก้ทัง้คณุภาพ

บณัฑิต	จ�านวนบณัฑิต	และการวิจยั

จะเหน็ได้วา่	สภาพวิกฤตทิัง้สามด้านแตต้่น	คือ	

วิกฤติคณุภาพ	 วิกฤติความตรงเปา้ตรงปัญหา	

และวิกฤตคิวามเสมอภาคในโอกาสตามศกัยภาพ

เป็นเหตใุห้เกิดวิกฤติท่ีสี่	 คือ	 การหย่อนความ

2. ข้อมูลเชงิคุณภาพด้านการศกึษาของไทย
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1.	การชกัน�าความโลภเข้าไปปกคลมุหรือบอ่นเซาะมหาวิทยาลยั	ความ

โลภมนัไม่ท�าลายมหาวิทยาลยัแบบเห็นชดั	 แต่มนัจะค่อย	 ๆ	 กดักร่อน	

ท�าลายกลไกความเข้มแข็งและความดีงามทกุด้านของมหาวิทยาลยั	 ให้

ไมส่ามารถท�าหน้าท่ีท่ีถกูต้องของความเป็นมหาวิทยาลยัได้	

2.	 เกิดการสร้างระบบการจดัการและการก�ากบัดแูล	 ท่ีอาจเรียกได้ว่า	

“ระบบท่ีเลวร้าย”	 (corrupted	 systems)	 คือแทนท่ีจะเป็นระบบเพ่ือ 

ผลประโยชน์ของสงัคม	 ก็จะเป็นระบบเพ่ือผลประโยชน์ของสถาบนันัน้

เทา่นัน้	หรือร้ายย่ิงกวา่นัน้	 เพ่ือผลประโยชน์ของคนเพียงบางกลุม่	 ท่ียดึ

อ�านาจภายในสถาบนันัน้ได้	มีหลายมหาวิทยาลยัท่ีดเูสมือนก�าลงัเดนิไป

สูส่ภาพ	“มหาวิทยาลยัท่ีไร้ความรับผิดชอบตอ่สงัคม”	

3.	 เกิดสภาพท่ีผู้ มีอ�านาจในมหาวิทยาลยั	 สมคบกบัผู้ มีอ�านาจในบ้าน

เมือง	(ซึง่อาจเป็นผู้ มีอ�านาจระดบัชาต	ิหรือระดบัท้องถ่ิน)	ร่วมกนัผลกัดนั

ให้มีหลกัสตูรการศกึษาท่ีมีคณุภาพตามเกณฑ์	ในลกัษณะท่ีคณุภาพอยู่

ในแผน่กระดาษ	 ไมไ่ด้อยูใ่นการปฏิบตั	ิ เกิดหลกัสตูรด้อยคณุภาพท่ีเห็น

กนัโจง่แจ้ง	เกิดพฤตกิรรมการจ้างท�าวิทยานิพนธ์	ท่ีอาจารย์ในมหาวิทยาลยั

นัน้เองอาจเป็นผู้ รับจ้าง	สนิจ้างอาจเป็นเงินหรืออยา่งอ่ืน	ความสมัพนัธ์

ระหวา่งอาจารย์กบัศษิย์บดิเบีย้วไปหมด	ความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลยั

ก็บิดเบีย้ว	 แทนท่ีจะเข้ามาเป็นอาจารย์เพ่ือด�าเนินชีวิตของนกัวิชาการ	

(scholar)	กลายเป็นเข้ามาเป็นอาจารย์เพ่ือเป็นบนัไดสูอ่�านาจการเมือง	

หรืออ�านาจอ่ืนท่ีไม่ใช่วิชาการ	 คนเหล่านีจ้ะท�าลายวัฒนธรรม	 หรือ 

กฎเกณฑ์กตกิาท่ีสง่เสริมวิชาการไมท่างตรงก็ทางอ้อม	

4.	เกิดการซ�า้เตมิสงัคมไทย	ซึง่เป็นสงัคมนิยมปริญญาอยูแ่ล้ว	ให้รุนแรง

ย่ิงขึน้	 โดยการเข้าไปเป็นแนวร่วมและแสวงประโยชน์	 จากการสนอง

ตณัหานัน้	ในกรณีเชน่นี	้มหาวิทยาลยัไมไ่ด้ท�าหน้าท่ีเตือนสตสิงัคม	กลบัยุ

ให้เสียสตเิพ่ือแสวงประโยชน์ให้แก่ตนเอง

5.	 มหาวิทยาลยัท่ีตกอยู่ในสภาพนีจ้ะไม่ได้ท�าหน้าท่ีท�านุบ�ารุงศิลปะ	

(วิทยา)	และวฒันธรรม	ไมมี่การสร้างวฒันธรรมเพ่ือการสร้างสรรค์	มีแต่

การสร้างวฒันธรรมท่ีท�าลายกระบวนการทางปัญญา	(anti-intellectual)	

สามารถในการแขง่ขนัในสงัคมนานาชาต	ิโดยทัง้นีมี้มมุมองท่ีตรงไปตรง

มาเก่ียวกบัวิกฤตอิดุมศกึษาเพ่ิมเตมิดงันี ้

ไมว่า่มหาวิทยาลยัของรัฐหรือของเอกชน	 ท่ีฉวยโอกาสตอบสนองความ

ต้องการฐานานภุาพ	(ปริญญา)	ของผู้คนในสงัคม	เปิดหลกัสตูรพิเศษท่ี

คา่เลา่เรียนแพง	บริการแบบเอาใจนกัศกึษา	ไมอ่ยากเรียนหนกั	ก็ผอ่นให้

เรียนเบา	 ๆ	นกัศกึษาอยากสอบผ่านแบบไม่ยาก	 ก็จดัสอบแบบเอาใจ	 

มีการจดักระบวนการเรียนรู้และการทดสอบแบบอะลุม่อลว่ย	โดยท่ีบางกรณี	

หลกัสตูรนัน้เกิดจากการคบคิดกนัของผู้ มีอิทธิพลในพืน้ท่ี	 หรือในบ้าน

เมืองกับผู้บริหารมหาวิทยาลยัและหรือคณาจารย์	 ท่ีสมประโยชน์กัน	 

แลกเปลีย่นปริญญากบัผลประโยชน์เป็นเงิน	การเปิดหลกัสตูรคณุภาพต�า่	

หลบเลีย่งเกณฑ์	มาตรฐานคณุภาพ	คือผลกระทบด้านลบหรือผลเสยีหาย

ตอ่สงัคม	ซึง่อาจมีผลร้ายดงัตอ่ไปนี	้(วิจารณ์	พานิช,	2553)
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นอกจากมุมมองด้านการบริหารสถาบัน

อุดมศึกษาท่ีมีความน่าเป็นห่วงแล้ว	 ยังมีมุม

มองท่ีสะท้อนถงึวิกฤติคณุภาพบณัฑิตศกึษาท่ี

ควรน�ามาพิจารณาด้วยเชน่กนั	ดงันี ้

ประดิษฐ์	 มีสขุ	 และทรงธรรม	 ธีระกลุ,	 (2551)	

กลา่ววา่	การจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาได้มี

การด�าเนินการมาเป็นระยะเวลานานแล้ว	โดยใน

ส่วนของการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา

ในมหาวิทยาลัยของไทยมีการจัดมาตัง้แต่ปี	

พ.ศ.	 2520	 โดยเร่ิมจากมหาวิทยาลยัเก่าแก่	

จนถึงปัจจุบันนีม้หาวิทยาลัยทัง้ของรัฐบาล	

มหาวิทยาลยัเอกชน	มหาวิทยาลยัเกิดใหม่ใน

กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภัฏ	 และมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคล	 ต่างก็เปิดสอนหลกัสตูร

ระดบับณัฑิตศกึษาทัง้หลกัสตูรประกาศนียบตัร

บณัฑิต	ปริญญาโท	และปริญญาเอก	เพ่ือแสดง

ศกัยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลยั	มากมาย

หลายสาขาวิชาทัง้ในส่วนกลางและส่วน

ภมิูภาค	และปรากฏการณ์ท่ีเดน่ชดัคือการขยาย

ตวัของสถาบนัอุดมศึกษาจากส่วนกลางท่ีไป

เปิดสอนในภูมิภาคต่าง	 ๆ	 ในรูปแบบของ

วิทยาเขต	 รูปแบบของความร่วมมือกบัสถาบนั

อดุมศกึษาในสว่นภมิูภาค	และเปิดสอนในรูป

แบบของศนูย์การศกึษาตามจงัหวดัตา่ง	 ๆ	 ใน

ขณะท่ีมีมหาวิทยาลยัจากส่วนภูมิภาคหลาย

แหง่ท่ีเข้าไปเปิดสอนในสว่นกลาง	จงึกลา่วได้วา่

มีการเปิดสอนระดบับณัฑิตศกึษาไปทัว่ประเทศ

เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่

ประชาชนอยา่งไมเ่คยปรากฏมาก่อน

ประกอบกบักลุ่มผู้ เรียนระดบับณัฑิตศกึษาใน

ปัจจุบนัส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของผู้ ท่ีมีงานท�า

อยู่แล้วและประสงค์จะเรียนต่อ	 ทัง้นีด้้วยข้อ

จ�ากดัในเร่ืองเวลาเรียน	จงึสนใจท่ีจะเรียนนอก

เวลาราชการ	(ภาคพิเศษ)	โดยเฉพาะแผน	ข	(ไม่

ท�าวิทยานิพนธ์)	 เป็นจ�านวนมาก	 สถาบัน

อดุมศกึษาต่าง	 ๆ	 จึงได้เปิดสอนระดบับณัฑิต

ศึกษาเพ่ือรองรับกลุ่มผู้ เรียนเหล่านีส้าขาวิชา

ตา่ง	ๆ	ทัง้ท่ีมีความพร้อมและไมมี่ความพร้อม			

การเปิดสอนระดบับณัฑิตศกึษาในระยะแรก	ๆ	

การแขง่ขนัยงัไมรุ่นแรงมากนกั	แตล่ะสถาบนัก็

พยายามรักษาคุณภาพไว้	 แต่เม่ือสถาบัน

อดุมศกึษาหลาย	 ๆ	 แห่งทัง้ของรัฐและเอกชน

เห็นเป็นโอกาสท่ีจะเปิดสอนหลักสูตรระดับ

บณัฑิตศกึษา	 โดยเฉพาะหลกัสตูรภาคพิเศษเพราะไมต้่องลงทนุมาก

แตมี่ความต้องการสงู		จงึตา่งเปิดสอนกนัอยา่งหลากหลายทัง้รูปแบบ

และปริมาณ	แม้วา่หลาย	ๆ 	สถาบนัจะไมมี่ความพร้อมทางด้านอาจารย์

แตก็่อาศยัอาจารย์จากสถาบนัอ่ืน	ๆ 	ผลดักนัมาสอน	หรือแม้กระทัง่ให้

อาจารย์ท่ีไมมี่คณุภาพและไมมี่คณุสมบตัท่ีิเหมาะสมมาสอน		จนท�าให้

การแข่งขนัระดบับณัฑิตศกึษาเป็นการแข่งขนัท่ีไม่มีคณุภาพ	 เพราะ

อาศยัโอกาสท่ีสงัคมยงัมีความต้องการสงู	 ประกอบกบัหน่วยงานท่ี

มีหน้าท่ีควบคมุคณุภาพและมาตรฐานไม่ได้ท�าหน้าท่ีติดตามตรวจ

สอบอย่างจริงจงั	 จึงสง่ผลให้บณัฑิตระดบับณัฑิตศกึษาท่ีจบออกไป

จากสถาบนัหลาย	ๆ	แหง่ถกูสงัคมมองวา่ไมมี่คณุภาพ

ในขณะท่ีการขยายโอกาสทางการศกึษาเป็นไปอยา่งกว้างขวางจนนา่

วิตก	สิง่ท่ีเกิดขึน้ควบคูก่นัและเป็นค�าถามของสงัคมอยูต่ลอดมาจนถงึ

ปัจจบุนั	นัน้คือ	 เร่ืองของคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา	ซึง่เป็นข้อ

กงัวล	 ท่ีหลายคนมองวา่	 ผู้ เรียนไมไ่ด้รับความรู้และประโยชน์มากไป

กว่าการได้คณุวฒิุท่ีเพ่ิมขึน้	 และสถาบนัท่ีจดัการศกึษามีการจดัการ

ศกึษาในเชิงพาณิชย์	 (พาณิชย์บณัฑิตศกึษาหรือธรุกิจบณัฑิตศกึษา)	

ซึง่เป็นการให้ความส�าคญัในเชิงปริมาณมากกวา่คณุภาพ		จนเกิดค�ากลา่ว

ท่ีวา่	“จา่ยครบจบแน”่	โดยปรากฏตามหน้าหนงัสือพิมพ์และสื่อตา่ง	ๆ 	

การจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาในปัจจบุนัจงึอาจถือได้วา่อยู่ใน

ภาวะวิกฤต	ิโดยเฉพาะวิกฤตใินเชิงคณุภาพ	

ซึง่สอดรับกบัท่ีสภาคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัแหง่ประเทศไทย	(สคบท.)	

ได้ตระหนกัถงึวิกฤตปัิญหาในเร่ืองนีจ้งึได้จดัการประชมุสมัมนาขึน้	เม่ือ

วนัท่ี	22	สงิหาคม	2549	ณ	จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน	ภายใต้หวัข้อ	“บณัฑิต

ศกึษาเพ่ือพฒันาประเทศ”	การจดัการประชมุสมัมนาครัง้นีเ้ป็นการจดั

ประชมุเพ่ือน�าปัญหาท่ีพบในการจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษามา

น�าเสนอเพราะการเปิดสอนระดบับณัฑิตศกึษามีความสลบัซบัซ้อน	ใน

ท่ีประชมุมีการระดมสมองเพ่ือหาข้อสรุปปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัการจดัการ

ศกึษาระดบันี	้	ซึง่พบวา่ปัญหาการจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษามี

ประเดน็หลกั	ๆ	ดงันี ้
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1.	 ความต้องการของประเทศ	 กับสาขาท่ีผลิตไม่สอดคล้องกัน	 เพราะ

มหาวิทยาลยัตา่ง	ๆ 	มุง่จะผลติบณัฑิตศกึษาให้ได้จ�านวนมาก	ๆ 	โดยไมค่�านงึ

ถงึความต้องการของสงัคม	หลายแหง่ไมไ่ด้ส�ารวจความต้องการของสงัคม

วา่	ต้องการบณัฑิตศาสตร์สาขาใดไปสนองความต้องการได้แตผ่ลติตามแผน

เพ่ือผลงานในเชิงปริมาณเทา่นัน้

2.	การเปิดสอนในหลกัสตูร/สาขาวิชาท่ีไมไ่ด้เป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง	เชน่	

มหาวิทยาลยัท่ีมีศกัยภาพทางการแพทย์	 แต่ไปเปิดสาขาวิชาอ่ืนควบคู่ไป

ด้วย	มหาวิทยาลยัท่ีมีศกัยภาพทางด้านวิศวกรรมก็เปิดสาขาทางการเมือง

ไปด้วย	มหาวิทยาลยัท่ีมีความถนดัในการผลติบณัฑิตทางเศรษฐศาสตร์หรือ

รัฐศาสตร์ก็เปิดสาขาการแพทย์ไปด้วย	มหาวิทยาลยัท่ีเคยผลิตครูอย่างมี

คณุภาพก็เปิดสาขาทางธรุกิจไปด้วย	เป็นต้น

3.	การเปิดสอนแบบธรุกิจบณัฑิตศกึษา	 มีมหาวิทยาลยัหลายแหง่มองเหน็

การเปิดสอนระดบับณัฑิตศกึษาในเชิงธรุกิจ	ต้องการผลติให้ได้ปริมาณมาก	ๆ 	

เพ่ือประโยชน์ในเชิงธรุกิจ	 โดยเปิดศนูย์การศกึษานอกสถาบนัเพ่ือเพ่ิมรายได้

ให้กบัสถาบนั	 การควบคมุคณุภาพอาจไม่ทัว่ถึง	 เป็นเหตใุห้คณุภาพของ

บณัฑิตศกึษาด้อยลงไป

4.	การเปิดสอนแผน	ก	น้อยลงไป	แตเ่พ่ิมจ�านวนแผน	ข	(ไมท่�าวิทยานิพนธ์)	

มากขึน้	ทัง้นี	้ เพ่ือตอบสนองผู้ เรียนท่ีต้องการเรียนให้จบได้เป็นมหาบณัฑิต

เพียงเพ่ือเป็น	Social	Credit	 	 คนท่ีไม่อยากท�าวิทยานิพนธ์เพราะจบยาก	 

ก็หนัเหไปเรียนแผน	ข	โดยท�าภาคนิพนธ์	(Independent	Study)	มหาวิทยาลยั

บางแหง่ให้ท�าวิจยัเป็นกลุม่	แล้วมหาบณัฑิตเหลา่นัน้จะได้ประสบการณ์ตรง

เพ่ือไปผลติองค์ความรู้ใหมไ่ด้อยา่งไร	มาเรียนเพียงเพ่ือให้ส�าเร็จได้เร็ว	เพ่ือให้

ได้ส�าเร็จปริญญามหาบณัฑิตเทา่นัน้หรือ	“น่ีคือปัญหาและวิกฤตทิางวิชาการ

ในการผลติบณัฑิตศกึษา”

จากปัญหาซึ่งถือเป็นวิกฤติดงักล่าวนี	้ จึงไม่เพียง

เป็นวิกฤติระดับสถาบันเท่านัน้แต่ได้กลายเป็น

วิกฤติระดบัชาติท่ีจะต้องร่วมมือกันหาทางแก้ไข

เพ่ือเรียกความเช่ือถือศรัทธาจากสงัคมให้กลบัมา

โดยเร็ว	 ดังนัน้	 มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบัน

อดุมศกึษาซึง่มีภารกิจโดยตรงในการจดัการเรียน

การสอนและการวิจยั	 จึงมีบทบาทส�าคญัย่ิงท่ีจะ

ต้องพิจารณาด�าเนินการเพ่ือแก้วิกฤติคุณภาพ

บณัฑิตศกึษาดงักลา่วร่วมกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง

ตอ่ไป	 โดยจะเหน็ได้วา่หากประเทศไทยจะมีความ

ต้องการในการปฏิรูป

1.	ขาดทิศทาง	นโยบาย	และเปา้หมายท่ีชดัเจน	

2.	 ตวัใครตวัมนั	 ต่างคนต่างอยู่	 และเอาตวัรอดกนัเอง	 แม้

สถาบนัอดุมศกึษาในปัจจบุนัจะมีความเป็นอิสระมีเสรีภาพ

มากขึน้	แตผ่ลท่ีตามมาคือ	ตา่งคนตา่งอยู	่แขง่ขนักนัเอง	

3.	มีความซ�า้ซ้อน	สญูเปลา่สงู	ขาดความร่วมมือกนั	ท�าให้มี

การเปิดหลกัสตูรท่ีซ�า้ซ้อนกนัมากขึน้	ก่อให้เกิดการสญูเปลา่

สงู	

4.	การดแูลในเชิงคณุภาพไมไ่ด้ผลเทา่ท่ีควร	ท�าให้บณัฑิตไมมี่

คณุภาพอยา่งท่ีควรจะเป็น	

5.	ไมเ่ช่ือมโยงกบัสงัคมเทา่ท่ีควร	การรับรู้และผกูพนักบัสงัคม

มีน้อย	การเรียนรู้ไมท่นักบัสงัคม	ในขณะท่ีสงัคมมีปัญหาแต่

มหาวิทยาลยัไมมี่ค�าตอบให้	

6.	มุง่ประโยชน์เชิงธรุกิจมากกวา่วิชาการ	ท�าให้ความเข้มแข็ง

ทางวิชาการลดน้อยลงไป	

7.	 ระบบธรรมาภิบาลยังไม่เข้มแข็งเท่าท่ีควร	 การบริหาร

จดัการสถาบนัอดุมศกึษามีลกัษณะยดึประสบการณ์สงู	หลกั

การบริหารอดุมศกึษาหรือธรรมาภิบาลไม่ได้รับความสนใจ

เทา่ท่ีควร

อุดมศึกษาต้องพยายามก้าวให้พ้นวิกฤติ 7 ประการ

ส�าคัญ คือ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2559) 
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ภาพที่ 1.6 พฒันาการการศกึษาไทย

 

ท่ีมา	:	ไพฑรูย์	สนิลารัตน์	(2557)	ทกัษะแหง่ศตวรรษท่ี	21	ต้องก้าวให้พ้นกบัดกัของตะวนัตก

4.0
การศกึษาไทย 1,2,3,4

3.0

1.0

การศกึษาไทย 

ยุคอุตสาหกรรม

การศกึษาไทย 

ยุคเทคโนโลยี

การศกึษาไทย 

ยุคเกษตรกรรม

การศกึษาไทย 

ยุคผลิตภาพ

2.0

การศึกษาไทย 4.0

ด้วยความตระหนกัตอ่วิกฤติอดุมศกึษาไทย	และเพ่ือให้เข้าใจถึงแนวโน้มด้านการศกึษาท่ี

ควรจะเป็น	ดงันัน้	จงึควรท�าความเข้าใจตอ่พฒันาการของการศกึษาไทย	ซึง่สะท้อนความ

แตกตา่งในแตส่มยัอยา่งชดัเจน	ซึง่แบง่ยคุของการศกึษาได้เป็น	4	ยคุด้วยกนั	 ปัจจบุนัเรา

ก�าลงัอยูใ่นยคุท่ี	4	(ยคุ	4.0)	ซึง่เป็นยคุผลติภาพ	(ไพฑรูย์	สนิลารัตน์,	2557)	ดงัภาพท่ี	1.6

ทางออกจากวิกฤติอุดมศึกษาไทย
และข้อเสนอแนะ	

16
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1.	 การศึกษาไทย	 1.0	 เป็นการศึกษาในยุค

เกษตรกรรม	ผลผลติของเราในยคุนีคื้อ	พืชผกั	ผลไม้	

กระบวนการผลติด้วยแรงงานคนและแรงงานสตัว์	

อาศัยความร่วมมือช่วยเหลือกันและกันในการ

ด�ารงชีวิต	ทกัษะสว่นใหญ่เป็นทกัษะการอาชีพ	เพ่ือ

การด�ารงชีวิตเป็นหลกั	 เป็นการอยู่ร่วมกันอย่าง

สงบ

2.	 การศึกษาไทย	 2.0	 เม่ือเราเข้าสู่ยุคสังคม

อตุสาหกรรม	สิง่ท่ีจะตามมา	คือ	วิถีชีวิตของคนไทย

เร่ิมเปลี่ยนไป	 คนไทยหนัมานิยมกระแสจากต่าง

ชาต	ิเหน็วา่แนวทางตา่งชาตนิิยมนัน้ท�าให้เก่งและ

ร�่ ารวย	 จึงเกิดการพัฒนาทักษะในแนวโรงงาน

อตุสาหกรรม	 (Factory	Model)	การศกึษาไทยใช้

ระบบโรงเรียนตามแนวความคิดใหม่ทั่วโลก	 

ตามแนวทางซึ่งเขาจะให้เราคิดตามเขาอยู่เสมอ	 

ความคดิสร้างสรรค์ไมต้่องเน้นมาก

3. 	 การศึกษาไทย	 3.0	 ถึงยุคโลกาภิวัฒน์	

ประเทศไทยรับเทคโนโลยีเข้ามาชัดเจนและมี

กิจกรรมมากขึน้	 ทกัษะก็เปลี่ยนไปจากเดิมอย่าง

มาก	 การใช้ชีวิตพยายามเดินตามเทคโนโลยี	

เยาวชนไทยกลายเป็นผู้บริโภค	 ซือ้	 กิน	 ใช้	 ตาม

กระแสของโลก

4.	 การศกึษาไทย	4.0	 เป็นยคุท่ีสงัคมไทยต้องสง่

เสริมการผลติ	ความคดิ	ผลติสนิค้าและบริการตา่ง	ๆ	

มากขึน้	ไมไ่ด้เป็นเพียงผู้บริหารหรือผู้บริการอยา่งเดียว	

ทกัษะการผลติและสร้างสรรค์สิง่ตา่ง	ๆ	จงึจ�าเป็น

เพ่ือก้าวสูศ่ตวรรษท่ี	21	ท่ีมีความหมายอยา่งแท้จริง

กข้อมลูดงักล่าวท�าให้เห็นว่าการเข้าใจถึงสถานะ

และความต้องการของประเทศในปัจจบุนันัน้	เป็นเร่ืองท่ีส�าคญัอยา่งย่ิง	อีกทัง้ยงัควร

ท�าความเข้าใจต่อแนวโน้มด้านการศกึษาของประชาคมโลกด้วย	ดงัเช่น	 ยเูนสโก	

(UNESCO)	ได้ก�าหนดภาระด้านการศกึษาในทศวรรษท่ี	21	วา่จะต้องประกอบด้วย	

“สี่เสาหลกั”	ท่ีเป็นรากฐาน	(ชาญณรงค์	พรรุ่งโรจน์,	2557)	ได้แก่	

การเรียนเพ่ือรู้	 (Learning	 to	know)	 เน้นการรวมความรู้ท่ีส�าคญัเข้าด้วยกนั	 มีการ

ศกึษาลงลกึในบางวิชาซึง่จะเป็นพืน้ฐานน�าไปสูก่ารศกึษาตลอดชีวิต	 เป็นการวาง

รากฐานท่ีมัน่คง	ส�าหรับคนท่ีชอบแสวงหาความรู้อยูต่ลอดเวลา	

การเรียนเพ่ือปฏิบตั	ิ(Learning	to	do)	เน้นการพฒันาทกัษะและศกัยภาพของผู้ เรียน	

ชว่ยสร้างความสามารถในการด�ารงชีพ	อยูใ่นสถานการณ์ตา่ง	ๆ	ให้ผู้ เรียนมีโอกาส

ได้ทดลองและพฒันาความสามารถของตน	โดยมีสว่นร่วมในโครงการประสบการณ์

ในงานอาชีพหรืองานสงัคม

การเรียนรู้เพ่ือชีวิต	(Learning	to	be)	เน้นให้มนษุย์พฒันาคณุภาพชีวิตทกุด้านและ

สามารถปรับตวัให้อยูใ่นสงัคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว	โดยมีสว่นในการจรรโลง

สิง่ดี	ๆ	และระงบัยบัยัง้สิง่ไมดี่	ให้เหมาะสมได้อยา่งมีความสขุ

การเรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกนั	(Learning	to	live	together)	เน้นให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่

ร่วมกนั	ได้อยา่งสนัต	ิมีความรักและเคารพซึง่กนัและกนั	สร้างความรู้ความเข้าใจใน

ผู้ อ่ืนทัง้แง่ประวตัิศาสตร์	 ธรรมเนียม	ประเพณี	คา่นิยมทางจิตใจท่ีเหมาะท่ีควรตอ่

มวลมนษุย์	
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1.	การก�าหนดนโยบายควรสอดคล้องกบับริบทของสงัคม	

มีความชดัเจนตอ่เน่ือง	ชดัเจน	สามารถชีน้�าสงัคม	 เป็นท่ี

ยอมรับและไมมุ่ง่ประโยชน์ทางการเมือง

2.	 มีการทบทวน	ตรวจสอบ	และปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง	

สม�่าเสมอ

1.	มีการ	“ปรับการเรียนเปลีย่นการสอน”	โดยเน้นให้ผู้ เรียน	

เรียนผา่นการปฏิบตัหิรือประสบการณ์ตรง

2.	เป็นหลกัสตูรท่ีได้รับการรับรองอยา่งถกูต้อง	และผู้ เรียน

สามารถน�าไปประกอบวิชาชีพได้จริง

3.	 มีคณาจารย์ประจ�าหลกัสตูรท่ีมีคณุวฒิุ	ความรู้ความ

สามารถ	และเพียงพอตอ่การจดัการเรียนการสอน	รวมถงึ

สามารถก�ากบัดแูลให้เป็นไปตามข้อก�าหนด

4.	ห้องเรียนต้องเป็นห้องเรียนท่ีมีชีวิต	มีการจดักิจกรรมท่ี

นา่สนใจ	กระตุ้นความคดิสร้างสรรค์

5.	ให้ความส�าคญักบัวฒันธรรม	ขนบธรรมเนียมประเพณี	

วิถีชีวิต	ประวตัศิาสตร์	ภมิูศาสตร์	รวมถงึภมิูปัญญาท้องถ่ิน

ของตนเอง

1.	 ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์	 มีคณุธรรมยึดมัน่	 และบริหารภายใต้หลกั 

ธรรมาภิบาล

2.	มีระบบการคดักรอง	และการประเมินผลท่ีมีคณุภาพและเหมาะสม

3.	สถานศกึษาต้องมีเสรีภาพทางวิชาการ	และในการจดัการศกึษา

มีอิสรภาพในการบริหารจดัการให้ค�าชีแ้นะและเป็นท่ีพึง่ของสงัคม

ได้	

1.	 มีอาคารสถานท่ีและบริเวณท่ีสะอาด	 ถูกสขุอนามยั	 สวยงาม	

กระตุ้น	จงูใจให้อยากมาเรียนและเพียงพอตอ่ความต้องการ

2.	สือ่	อปุกรณ์	เชน่	ห้องสมดุท่ีทนัสมยั	หนงัสอืจ�านวนมากให้ค้นคว้า

ในสิ่งท่ีอยากรู้	 อยากเห็น	 อยากท�าความเข้าใจ	 มีระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตท่ีเช่ือมโยงห้องเรียนกบัโลกกว้างได้

ปัจจยัตา่ง	ๆ	ข้างต้นนัน้ล้วนแล้วแตเ่ป็นแนวทางพฒันาคณุภาพการจดัการ

ศกึษา	 อีกทัง้สอดคล้องกบัแนวทางในการเตรียมสร้างทกัษะท่ีดีของผู้ เรียน

ในระดบัอดุมศกึษา	ดงันี	้(นวพร	เรืองสกลุ,	2554)

วนัเวลาในช่วงเป็นนกัศกึษามหาวิทยาลยั	ควรมีความหมายย่ิงตอ่ชีวิตของ 

ผู้ ก้าวเท้าเข้ามาในรัว้มหาวิทยาลยั	ควรเป็นชว่งเวลาทองของชีวิต	เป็นท่ีท่ีได้

ลบัคมความคดิ	เป็นชว่งของการก่อรูปของบคุลกิและท่ีบม่เพาะความเป็นคน

คนหนึง่ท่ีมีความหมาย	เป็นชว่งเวลาแหง่การแสวงหาตวัตนของตน	เป็นท่ีท่ี

ลองผิด	ลองถกู	และผิดพลาดได้	โดยไมเ่สียหายร้ายแรง	เป็นท่ีท่ีได้ค้นพบวา่

ตวัเองชอบหรือไมช่อบอะไร	แตม่หาวิทยาลยัของใครหลาย	ๆ	คนกลบัเป็นท่ี

ทนทกุข์	 เพราะต้องจ�าใจเรียนวิชาท่ีไมช่อบ	หรือไมเ่หมาะกบัตน	หรือเรียน

แล้วไม่ได้อะไร	ดงัท่ีอดีตนกัศกึษาท่ีท่ีประสบความส�าเร็จในหน้าท่ีการงาน

คนหนึง่เคยบอกวา่	“เป็นส่ีปีที่หายไป ได้จากห้องสมุดด้วยการอ่านเอง

มากกว่าได้จากห้องเรียน”

ด้านนโยบาย

ด้านการบริหารจัดการ

ด้านการเรียนการสอน

ด้านสถานที่และงบประมาณ

อย่างไรกต็าม เราจะพบว่ามีปัจจยัหลายประการ

ที่ส่งผลต่อคุณภาพการจดัการศกึษา คือ
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	 มีทกัษะในการคิดวิจารณญาณและการประเมิน	 (Critical	

Thinking	&	Evaluation)	การท่ีสงัคมไทยเป็นสงัคมบริโภคนิยม	ท�าเฉพาะ

ตามอยา่งตา่งประเทศนัน้จ�าเป็นท่ีเราจะต้องสง่เสริมให้เดก็รุ่นใหมเ่ข้าสู่

ศตวรรษท่ี	21	อยา่งมีวิจารณญาณพอ	ให้เขารู้จกัวิเคราะห์และประเมิน

สิง่ท่ีเขาเหน็	รู้	และใช้	วา่เหมาะสมหรือไมเ่พียงใด	การเน้นผู้บริโภคท่ีฉลาด

เป็นสิง่จ�าเป็นมากในสงัคมไทย	ไมใ่ชต่ามอยา่งทัง้ในทางเศรษฐกิจ	สงัคม	

การเมือง	 โดยไม่ไตร่ตรอง	 ทัง้นี	้ รวมถึงการวิเคราะห์สภาพการเมือง	

เศรษฐกิจในประเทศด้วยพร้อมกนัไป

	 ทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์	 (Analysis	 and	

Synthesis)	เม่ือใช้วิจารณญาณในการมองปัญหาแล้ว	เดก็ไทยในอนาคต

ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์แยกแยะประเดน็และมมุมองตา่ง	ๆ	

อยา่งหลากหลาย	มองเหน็ท่ีมาท่ีไป	มองเหน็ความเก่ียวเน่ืองและเช่ือมโยง

ซึง่กนั	 รวมถงึการมองความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบ	และกิจกรรมของ

สงัคมไทยและสงัคมโลกได้อยา่งมีคณุภาพ

	 ทกัษะการคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการ	 (Creativity	 and	

Imagination)	สงัคมไทยมีการพฒันาสิง่ใหม	่ๆ	เกิดขึน้ในสงัคม	และถ้า

เราเพียงวิเคราะห์	 เราไมส่ร้างอะไรใหมข่ึน้มา	 ก็ยากท่ีจะพฒันาได้เตม็ท่ี

และเราก็เป็นผู้ ซือ้ของตา่งประเทศอยู่ตลอด	จงึมีความจ�าเป็นท่ีเราต้อง 

สง่เสริมคนของเราให้เขามีความคดิสร้างสรรค์	มีจินตนาการไปในอนาคต	

คดิไปจนถงึจดุท่ีไมรู้่	เพ่ือน�าไปสูก่ารสร้างสรรค์ใหม	่ๆ	ให้แก่โลกได้

	 ทักษะการผลิตและคิดนวัตกรรม	 (Productivity	 and	

Innovation)	เป็นทกัษะท่ีสบืเน่ืองกนัมาจากข้อท่ี	3	เม่ือคดิสร้างสรรค์แล้ว

ต้องน�าความคิดสร้างสรรค์นัน้ให้เป็นรูปธรรมด้วยการพฒันาผลผลิต 

	ใหม	่ๆ	และน�าไปสูก่ารสร้างนวตักรรม	(Innovation)	ขึน้มาให้ได้	และมี

1.	 เป็นคนช่างคิด	 และคิดเป็น	 (มีศิลปะในการตัง้ค�าถาม	 คือรู้จกั 

ตัง้ค�าถามท่ีท้าทาย	กระตุ้นความคดิให้วิเคราะห์	แยกแยะ	ทบทวน	

หาค�าตอบ	หาเหตผุล	เป็นค�าถามลบัสมอง	ลบัความคดิ)	เป็นค�าถาม

ท่ีน�าไปสูก่ารขยายความรู้	หรือค�าถามท่ีน�าไปสูก่ารแก้ปัญหา	ไมใ่ช่

การสร้างปัญหามากขึน้	หรือเพียงถามเพ่ือเอาข้อมลูวา่ถกูผิด

2.	เขียนเป็น	สื่อสารได้ดี	มีทกัษะทางภาษา

3.	หาข้อมลูเป็น	และประมวลความเพ่ือตดัสนิใจจากหลกัการ	หลกัฐาน	

ข้อมลู	ท่ีผา่นการกลัน่กรอง	พินิจ	วิเคราะห์แล้ว

4.	ขยนั	ท�างานหนกั	รับผิดชอบ	และท�างานเป็นทีมเป็น	คือรู้จกัท่ีจะ

ร่วมกนัแก้ปัญหา	เพ่ือท�างานใหญ่	ๆ	ยาก	ๆ	ได้ส�าเร็จ

แนวคิดการเตรียมบัณฑิตที่ดี
ส�าหรับเผชิญโลกอนาคต	 
โดยให้ผู้เรียนมีทักษะต่อไปนี้

ทกัษะ	 4	ประการข้างต้นนัน้	 สอดคล้องกบัแนวทางในการพฒันาทกัษะ	 7	ประการ	

ส�าหรับอนาคตของคนไทยและทกัษะท่ีควรพฒันาให้สอดคล้องและสืบเน่ืองกนั	 โดย

สามารถแบง่เป็น	7	กลุม่หลกั	ได้ดงันี	้(ไพฑรูย์	สนิลารัตน์,	2557)	

คณุภาพสงูพอท่ีจะแขง่กบัโลกได้	เพ่ือท่ีสงัคมไทยจะไมเ่ป็นแคก่บัดกัทาง

เทคโนโลยีของฝร่ัง	ซึง่จะท�าให้เราต้องตามอยา่งตะวนัตกตลอด	ทกัษะนี ้

เป็นทกัษะส�าคญัท่ีสงัคมไทยต้องเน้นพิเศษ	ท่ีจะท�าให้เราก้าวข้ามกบัดกั

ตะวนัตกไปได้

	 ทกัษะการเปลีย่นแปลงและแก้ปัญหา	(Change	and	Problem	

Solving)	ทกัษะการเปลีย่นแปลงและแก้ปัญหานีส้�าคญัมากขึน้อยา่งมาก	

สังคมโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 เราไม่มีทางหลีกหนีจากการ

เปลี่ยนแปลงได้	 ปัญหาของเด็กจะต้องรับหรือชกัน�าการเปลี่ยนแปลง

อยา่งไรในอนาคต	ให้เกิดผลดีงามแก่สงัคมและแก่ตวัเขาเอง

	 ทกัษะการสือ่สารและความมัน่ใจในตนเอง	(Communication	

and	Self-Confidence)	 ในโลกศตวรรษท่ี	 21	 มีเทคโนโลยีการน�าการ

สื่อสาร	 จึงจ�าเป็นต้องมีประสิทธิภาพสูง	 โดยเฉพาะการสื่อสารโดย

เทคโนโลยีแตเ่ราต้องรู้ทนักบัเทคโนโลยีเหลา่นีด้้วยพร้อมกนัไป	นอกจากนัน้

การท่ีเรามีสนิค้า	(Product)	เพ่ือน�าเข้าสูโ่ลกเพ่ือขยายไปอยา่งกว้างขวาง	

เราต้องสื่อสารกับโลกได้ดี	 และมีความมั่นใจในสิ่งท่ีเราคิดและท�า 

อยา่งเพียงพอ

	 ทักษะทางคุณธรรมและความรับผิดชอบ	 (Ethics	 and	

Responsibility)	 คณุธรรมและความรับผิดชอบเป็นทกัษะส�าคญัของ

อาเซียน	เราต้องยดึมัน่ในแนวทางนีไ้ว้เพ่ือสร้างคนของเราให้มีคณุคา่กบั

สงัคมอย่างแท้จริง	 ให้เป็นสงัคมของคนมีคณุภาพและความรับผิดชอบ	

เสยีสละและมีจิตสาธารณะพอ	เราต้องไมเ่หน็แก่ตวัอยา่งเอาเป็นเอาตาย	

ซึ่งตะวนัตกเน้นตวันีน้้อยมาก	 อนัเป็นท่ีมาของความไม่สงบสขุในโลก

ปัจจบุนั
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จากมมุมองท่ีหลากหลายของนกัวิชาการด้านการศึกษา	

ประกอบกบัสถิตด้ิานการศกึษาในด้านตา่ง	ๆ 	นัน้	ในฐานะ

ท่ีเป็นประชาชนคนไทย	 เราคงต้องถามตวัเองวา่	 ถึงเวลา

หรือยงัท่ีควรจะมีรูปแบบการศึกษารูปแบบใหม่	 ๆ	 ท่ีจะ

สร้างให้เกิดปรากฏการณ์ดงัตอ่ไปนี	้

1
2

4

6

8

3

5

7

ท่ีกลา่วมาข้างต้นเป็นวิกฤติและเป็นทางออก	 จากการวิเคราะห์ท่ีมีการน�าเสนอมา

เป็นเวลายาวนาน	แตอ่ยู่ภายใต้โครงสร้างและวิธีการหลกัแบบเดิมแตค่วามรุนแรง

ของวิกฤติอดุมศกึษาไทย	 ต้องการมาตรการท่ีเป็นการปรับปรุงโครงสร้าง	 วิธีคิด	 วิธี

การท�างาน	คา่นิยม	วฒันธรรมของอดุมศกึษาแบบใหมด่งัจะได้เสนอตอ่ไป

บณัฑติที่มีทกัษะในศตวรรษที่ 21 

การเรียน ที่ไม่ต้องเรียนด้วยการท่องจ�า 

บณัฑติสามารถมีทกัษะในการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
ได้ด้วยตนเอง 

หลักสูตรที่มาจากความต้องการของ 
สถานประกอบการอย่างแท้จริง

บณัฑติจบแล้วสามารถท�างานได้ทนัที

มีสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ 
ตัง้แต่ยังเป็นนักศกึษา

ได้รับการฝึกฝนให้มีทกัษะด้านคุณธรรมจริยธรรม

และสุดท้าย ส่ีปีในรัว้มหาวทิยาลัย 
จะไม่หายไป แต่ส่ีปีในรัว้มหาวทิยาลัย 
จะเป็นส่ีปีแห่งการฝึกฝนตนเองเพื่อ 
เป็นพลเมืองโลก อย่างแท้จริง
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คณุก่อศกัดิ์	 ไชยรัศมีศกัดิ์	 ผู้ ก่อตัง้สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์	 ได้

กลา่วถงึแนวความคิดในการจดัตัง้สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์	 วา่	

(ก่อศกัดิ์	ไชยรัศมีศกัดิ์,	2547)

จากการท่ีได้ท�างานท่ีบริษัท	เฮิร์ก	(ไทย)	จ�ากดั	ซึง่เป็นบริษัทของประเทศ

เยอรมนีท่ีมีช่ือเสยีงระดบัโลก	คณุก่อศกัดิไ์ด้เรียนรู้ถงึการให้ความส�าคญั

กบัภาคปฏิบตัคิวบคูก่บัการเรียนทฤษฎี		เน่ืองได้ทราบวา่ชาวเยอรมนีเม่ือ

จบมธัยมปลาย	หรือ	ปวช.	แล้วจะสามารถท�างานได้ทนัที	 	หลงัจากนัน้

บคุคลเหลา่นัน้ก็จะหาโอกาสไปเรียนเพ่ิมวฒิุปริญญาตรี	–	โท	จนจบการ

ศกึษาแล้วจงึเร่ิมต้น	

คณุก่อศกัดิ์มีความภมิูใจท่ีมีเจ้านายคนแรกท่ีเก่งมาก	 	ทัง้	 ๆ	 ท่ีจบเพียง

ชัน้มธัยมปลาย	โดยในชว่งท่ีเขาเป็นเจ้านายของคณุก่อศกัดิน์ัน้	เข้ามีอายุ

เพียง	27	ปี	โดยมีต�าแหนง่อยูใ่นระดบั	“ฝ่าย”	เทา่กบัระดบักลางของบริษัท	

ในขณะท่ีชาวเยอรมนัระดบั	Director	หลายคนอาย	ุ 40	 ปี	 และบางคน

เป็นดอกเตอร์

วิถีใหม่แห่งการเรียนรู้	อันเป็นที่มาของ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	

เป็นโชคดีของผมที่ท่านประธาน
ธนินท์	เจียรวนนท์	 

มีนโยบายเปิดโอกาสให้คนหนุ่ม
รุ่นใหม่ได้มีเวทีแสดงความ

สามารถ	จงึขยายบรษิทัในเครอืฯ	
อย่างรวดเร็วในช่วงนั้น

“
”

สามปีผ่านไป	ผลงานของมิสเตอร์สเตร๊าท์โดดเดน่มาก	 จงึได้รับแตง่ตัง้

เป็นกรรมการผู้จดัการของบริษัทเฮิร์กท่ีปากีสถาน	11	 ปีตอ่มา	 เม่ืออาย	ุ

41	 ปี	 เขาได้ย้ายกลบัส�านกังานใหญ่ท่ีเยอรมนีเข้ารับต�าแหน่งประธาน

สายปฏิบตักิาร	ดแูลส�านกังานขายของเฮิร์กทัว่โลก		ในชว่งท่ีเขาได้เลื่อน

ต�าแหน่งอย่างรวดเร็ว	ภายใน	 14	 ปีนี	้ 	 บรรดา	Director	 ของเฮิร์กใน

ประเทศไทย	ซึง่อายรุ่วม	60	ปีแล้ว	ก็ยงัคงอยูใ่นต�าแหนง่เดมิ	ไมมี่ความ

ก้าวหน้าใด	ๆ	

คณุก่อศกัดิ์ศรัทธาแนวคิดของการท�างานควบคูก่บัการเรียน	และได้ท�า

เชน่นัน้กบัตนเองด้วย	คือเรียนปริญญาตรีภาคค�า่พร้อมกบัท�างานในเวลา

กลางวนั	 6	 ปีผ่านไป	คณุก่อศกัดิ์มีผู้ ใต้บงัคบับญัชาท่ีมีอายเุท่ากนั	 แต่

เรียนจบปริญญาโทมาเร่ิมงานในต�าแหน่งท่ีต�่าท่ีสดุขององค์กร	แตเ่วลา

นัน้คณุก่อศกัด์ได้เป็นกรรมการผู้จดัการของ	4	บริษัทเม่ืออายเุพียง	28	ปี	

คณุก่อศกัดิ์กลา่ววา่	

การจัดตั้งสถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์	มหาวิทยาลัย 
แห่งองค์กรธุรกิจ

บทที่
2
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ภาพที่ 2.1 คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์  ผู้ก่อตัง้สถาบนัการจดัการปัญญาภวัิฒน์

คุณก่อศักดิ์ 	 จึงอยากสนับสนุนให้นักเ รียน	

นกัศึกษาของไทย	 ได้ท�างานควบคู่กบัการเรียน

เพราะเช่ือวา่ชีวิตการท�างานจะท�าให้นกัศกึษาได้

เรียนรู้อยา่งรอบด้าน	 	และมีวฒิุภาวะสงูกวา่คน

ท่ีเรียนอย่างเดียว	 ใช้ชีวิตอยู่แค่ในห้องสี่เหลี่ยม

แคบ	ๆ	 โดยได้ริเร่ิมโครงการทวิภาคีโดยร่วมกบั

กรมอาชีวศกึษา	ตัง้แตปี่	พ.ศ.	2536	มาจนกระทัง่

ปัจจุบันซึ่งโครงการมีความเจริญก้าวหน้าโดย

ล�าดบั	ตามข้อมลูท่ีสรุปได้ดงันี ้
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วนัท่ี	13	มกราคม	พ.ศ.	2536	มีพิธีลงนามระหวา่งบริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากดั	

(มหาชน)	และกรมอาชีวศกึษา	 ในข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือพฒันาการ

อาชีวศกึษา	 โดยมีวตัถปุระสงค์ร่วมกนัในการพฒันาการผลิตก�าลงัคน

ด้านการค้าปลกี	พฒันาหลกัสตูร	พฒันาบคุลากรของกรมอาชีวะและการ

ฝึกงานนกัเรียน	/	นกัศกึษา	ซึง่เปา้หมายด้านพฒันาหลกัสตูร	และพฒันา

ก�าลงัคนด้านค้าปลีก	คือ	หลกัสตูรพาณิชยกรรม	สาขาการค้าปลีกแบบ

ทวิภาคี	ซึง่ออกแบบให้นกัเรียนได้เรียนและท�างานไปในเวลาเดียวกนั	โดย

บริษัทฯ	 ร่วมก�าหนดเนือ้หา	 และจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับ	

ความต้องการของธรุกิจ	ส�าหรับเปา้หมายในด้านการพฒันาบคุลากร	คือ	 

ผู้บริหาร	 ครูแนะแนว	 ครูวิชาชีพประเภทพาณิชยการ	 ให้ได้รับความรู้		

ความเข้าใจในการบริหารการค้าปลีกความก้าวหน้าทางเนือ้หาและ

เทคโนโลยีของธุรกิจค้าปลีก	 ส�าหรับเป้าหมายการฝึกงานคือให้โอกาส 

นกัเรียน/นกัศกึษา	สาขาพาณิชยการรูปแบบปกติ	 ได้ฝึกปฏิบตัิงานจริง

ในสถานประกอบการ	 โดยเร่ิมแรกบริษัทฯ	 ได้รับนักเรียน/นักศึกษา	 

เข้าฝึกงานทัง้ระดับ	 ปวช.	 และ	 ปวส.	 หลักสูตรปกติ	 เข้าฝึกงานใน 

ร้านเซเว่น	 อีเลฟเว่น	 โดยหลกัสตูร	ปวช.	 จะฝึกงาน	 400	 ชัว่โมง	หรือ

ประมาณ	2	½	เดือน	สว่นหลกัสตูร	ปวส.	นกัศกึษาจะฝึกงาน	200	ชัว่โมง

หรือประมาณ	1	½	เดือน	โดยท่ีนกัเรียน/นกัศกึษาท่ีผา่น	การฝึกงานจะได้

รับประกาศนียบตัรจากบริษัทฯ	 ด้วย	 ซึง่ปัจจบุนัโครงการฝึกงานแบบนี ้
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ยังคงด�าเนินการอยู่อย่างต่อเน่ืองขณะท่ีด�าเนินการฝึกงานนักเรียน/

นักศึกษาระบบปกติไปนัน้ 	 บริษัทฯ	 ได้เ ร่ิมการพัฒนาหลักสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ	ประเภทวิชาพาณิชยกรรม	 สาขาพาณิชยการ	

กลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีก	 (ระบบทวิภาคี)	 ร่วมกับกรมอาชีวะศึกษาจน 

ประสบความส�าเร็จ	หลกัสตูรประกาศใช้และสามารถรับนกัศกึษาเข้าเรียน

ตามระบบทวิภาครุ่นแรกในปี	2538	โดยเป็นหลกัสตูร	3	ปี	ท่ีมีการจดัการ

เรียนการสอนวิชาสามัญท่ีวิทยาลัยฯ	 บริษัทจัดการเรียนการสอน 

วิชาค้าปลีก	 6	 วิชา	 44	หน่วยกิต	 และจดัการปฏิบตัิงานให้แก่นกัเรียน	

จ�านวน	 3,168	 ชัว่โมง	 โดยให้นกัเรียนเรียนท่ีวิทยาลยั	และปฏิบตังิานท่ี

บริษัทอยา่งละคร่ึงวนั

ในขณะท่ีนกัเรียนทวิภาคี	ปวช.	รุ่นแรกเรียนอยู	่บริษัทได้ด�าเนินการพฒันา

หลกัสตูร	ปวส.	ไปพร้อมกนัเพ่ือรองรับให้นกัเรียน	ปวช.	รุ่นแรกได้เรียนตอ่

ในหลักสูตรท่ีสูงขึน้	 การพัฒนาหลักสูตร	 ปวส.	 ในครัง้นัน้ได้รับ																

ความร่วมมืออย่างดีย่ิงขึน้จากกรมอาชีวศกึษา	 โดยมีผู้ เช่ียวชาญระบบ

ทวิภาคีจากประเทศเยอรมนี		“Professor	Rudolf	Mann”	เป็นท่ีปรึกษา

และร่วมกนัผลกัดนัจนส�าเร็จ	 และประกาศใช้ใน	 ปี	พ.ศ.	 2540	และรับ

นกัศกึษา	ปวส.	ทวิภาคีค้าปลกีเข้าเรียนใน	ปี	พ.ศ.	2541	โดยเป็นหลกัสตูร	

2	ปี	บริษัทฯ	จดัการเรียนการสอนท่ีบริษัทฯ	4	วิชา	32	หนว่ยกิต	และจดัการ

ปฏิบตังิานนกัศกึษา	2,304	ชัว่โมง
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ในปี	พ.ศ.	 2542	 ได้ขยายฐานการศึกษาไปสู่

ระดบัปริญญาตรีเป็นหลกัสตูรตอ่เน่ือง	2	ปี	กบั

วิทยาลยัพาณิชยการบางนา	 อนัเน่ืองมาจาก 

บริษัทฯ	 ตระหนกัถึงความจ�าเป็นท่ีจะต้องยก

ระดับความรู้ 	 สติ ปัญญาและทักษะของ

นกัศกึษาทวิภาคีระดบัปริญญาตรี	จงึได้ร่วมมือ

กับสถาบันราชภัฏสวนดุสิต 	 จนประสบ																		

ความส�าเร็จในปี	พ.ศ.	2544	มีนกัศกึษาปริญญาตรี

ระบบทวิภาคีรุ่นแรก

ในการเรียนการสอนระบบทวิภาคี	 นอกจาก

วิชาการท่ีนกัเรียนต้องเรียนท่ีสถานศกึษาแล้ว	

ในเร่ืองวิชาชีพ	บริษัทฯ	จะเป็นผู้สอนและจดัให้

มีการฝึกอาชีพท่ีร้านสาขา	ซึง่ก็ได้มีการปรับปรุง

และพัฒนามาโดยตลอด	 จากเดิมท่ีเร่ิมต้น

โครงการ		นกัเรียนจะเรียนท่ีวิทยาลยั	½	วนัและ

มาฝึกปฏิบตัิงานท่ีสาขาอีก	½	 วนั	 ซึง่เม่ือพบ

ปัญหา	เชน่	การเดนิทางไมส่ะดวก		นกัเรียนไม่

ไปท�างาน	 จึงมีการเปลี่ยนระบบการเรียนการ

สอนใหม	่ โดยก�าหนดให้ใน	1	สปัดาห์	 เรียนท่ี

วิทยาลยั	1-2	วนัและมาฝึกปฏิบตังิานท่ีร้าน	4-5	

วัน	 และในปัจจุบนัได้ปรับเปลี่ยนแรกเรียนท่ี

วิทยาลยัอยา่งเดียวในภาคการศกึษาแรก	 และ

ภาคการศึกษาต่อไปเรียนท่ีวิทยาลยั	 1-2	 วนั	

และฝึกปฏิบตังิานท่ีร้าน	4-5	วนั	โดยมีวนัหยดุ

สปัดาห์ละ	1	วนั	ท�าให้นกัเรียนนกัศกึษาใช้เวลา

อยา่งมีคณุคา่มากขึน้

ในสว่นของการฝึกอาชีพนัน้	บริษัทฯ	ได้มอบหมาย

ให้ผู้จดัการร้านเป็นครูฝึกท่ีจะต้องสอนงานและ

ประเมินผลนกัเรียน	และเป็นผู้บงัคบับญัชาโดยตรง	

เพราะผู้จดัการร้านถือวา่เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความ

เช่ียวชาญงานในร้านมากท่ีสดุ	ซึง่ในระดบั	ปวช.	

จะเรียนรู้และฝึกปฏิบตังิานต�าแหนง่พนกังานร้าน

จนถงึระดบัผู้ชว่ยผู้จดัการร้าน	สว่นระดบั	ปวส.	

เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิงานในระดบัผู้จดัการร้าน	

ซึ่งบริษัทฯ	 ได้มีการจัดสัมมนาครูฝึกฯ	 เพ่ือ 

ให้ผู้จดัการร้านได้รับทราบบทบาทหน้าท่ีและ

ข้อมลูตา่ง	ๆ	เก่ียวกบันกัเรียนด้วย	

ทัง้นี	้บริษัทฯ	ไมเ่คยหยดุน่ิงท่ีจะพฒันาการเรียน	

การฝึกอาชีพ	 นอกเหนือจากการปรับปรุง

กระบวนการข้างต้น	บริษัทฯ	 ได้น�ารูปแบบใน

การจดัท�ามาตรฐานวิชาชีพของประเทศองักฤษ	

(NVQ	 :	 Nation	 Vocational	Qualification)	

ประเทศออสเตรเลีย	 (CBT	 :	 Competency	

Base	 Training)	 รวมถึงการศึกษาทวิภาคี

อุดมศึกษา	 Berufsakademie	 จากสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนีมาประยกุต์ใช้ในการเรียน	

การฝึกอาชีพ	 มีการออกแบบเนือ้หารายวิชาท่ี

อยู่ ในหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตร

มาตรฐานของบริษัทฯ	 มีคู่มือส�าหรับนกัเรียน

และคู่มือส�าหรับผู้จดัการร้าน	 เพ่ือให้นกัเรียน

สามารถศกึษาได้ด้วยตนเองและมีรูปแบบการ

ประเมินผลความสามารถในการปฏิบัติงาน

อยา่งชดัเจน	 โดยประเมินสมรรถนะการปฏิบตัิ

งานจริง	 (Competency)	 เทียบกบัมาตรฐานท่ี

ก�าหนดไว้ในระดบันัน้	ๆ

จากจุดเร่ิมต้นการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี	

ของบริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากดั	(มหาชน)	ในปี	พ.ศ.	

2538	ในระดบั	ปวช.	มีวิทยาลยัอาชีวศกึษาร่วม

โครงการ	 6	 วิทยาลยั	 และมีจ�านวนนกัเรียนท่ี 

เข้าร่วมโครงการฯ	ครัง้แรก	177	คน	ในปี	2546	

ได้เพ่ิมจ�านวนเป็น	25	วิทยาลยั	(กรุงเทพฯ	และ

ปริมณฑล	 15	 วิทยาลยั	 และต่างจังหวดั	 10	

วิทยาลัย)	 และในปัจจุบันมีวิทยาลัยท่ีสังกัด

ส�านกังานคณะกรรมการอาชีวศกึษาทัง้ในเขต

กรุงเทพฯ	 ปริมณฑล	 	 และต่างจังหวัดร่วม

โครงการกับบริษัทฯ	 จ�านวน	 71	 วิทยาลัย	

(กรุงเทพฯ	 และปริมณฑล	 18	 วิทยาลยั	 ภาค

กลาง	7	วิทยาลยั	ภาคเหนือ	16	วิทยาลยั	ภาค

ใต้	 8	 วิทยาลยั	ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ	 13	

วิทยาลยั	ภาคตะวนัออก	9	วิทยาลยั)	(วิทยาลยั

เทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์,	2559)
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ภาพที่ 2.2 ภาพนักศกึษาในระบบทวภิาคี ฝึกงานที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น 

นกัเรียน/นกัศกึษาโครงการทวิภาคี	นบัวา่ได้เปรียบกวา่นกัเรียน/นกัศกึษาภาคปกติ	เน่ืองจากได้มี

โอกาสท่ีจะได้เรียนรู้งานทกุขัน้ตอนและการบริหารงานร้าน	7-ELEVEN	ได้ฝึกปฏิบตังิานจากการ

ท�างานจริง		และได้รับประสบการณ์จากการท�างานจริง	ๆ	ซึง่นกัเรียน/นกัศกึษาภาคปกตนิัน้จะได้

เรียนทฤษฎีในห้องเรียนอย่างเดียว	 อาจจะมีการฝึกงานประมาณ	1-2	 เดือนเท่านัน้	 แต่ส�าหรับ

นกัเรียนทวิภาคีจะได้เรียนรู้	และฝึกปฏิบตัติลอดระยะเวลาเรียนของหลกัสตูรซึง่ท�าให้นกัเรียนเกิด

ความเข้าใจ	 มีความช�านาญและเกิดทกัษะในการท�างาน	 ฝึกความอดทน	 มีความแข็งแกร่ง	 รู้จกั 

แก้ปัญหา	ได้เรียนรู้โลกแหง่อาชีพ	เรียนรู้จากการได้เหน็และสมัผสัแบบอยา่งท่ีดีและไมดี่	และท่ีส�าคญั

ท�าให้นกัเรียนมีคณุคา่เพ่ิม	(Value	added)	มีโอกาสท่ีได้ท�างานสงูกวา่นกัเรียนภาคปกต	ิอีกทัง้ใน

ระหวา่งการฝึกงานก็ยงัได้รับคา่เบีย้เลีย้ง	 ซึง่สามารถแบง่เบาภาระครอบครัวได้อีกทางหนึง่	 และ

ได้รับมีสทิธ์ิ	สวสัดกิารอ่ืน	ๆ 	เชน่	ลาไปเรียน	ลาหยดุเพ่ือสอบ	สวสัดกิารประกนัสงัคม	รวมทัง้บริษัทฯ	

ยงัจ่ายค่าหน่วยกิตและค่าหนังสือให้กับนักเรียนตลอดหลกัสตูร	 ในส่วนของพนักงานบริษัทฯ																				

ท่ีสมคัรเข้าเรียนก็ยงัคงมีสทิธ์ิได้รับโบนสัประจ�าปีเหมือนกบัพนกังานคนอ่ืน	ๆ 	นกัเรียนทวิภาคีทกุคน

เม่ือส�าเร็จการศกึษาจะได้รับวฒิุบตัรผา่นการศกึษา	และใบผา่นงาน	อีกทัง้ยงัสามารถเข้าท�างาน

กบับริษัท	หรือจะศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ตอ่ไปก็ได้	ซึง่บริษัทฯ	มีนโยบายการศกึษารองรับไว้จนถงึ

ระดบัปริญญาโท	ขึน้อยูก่บัโอกาส	ความสามารถและศกัยภาพของนกัเรียนนกัศกึษาแตล่ะคน

27



28

ปี พ.ศ. 2546	บริษัทพฒันาโครงการซี.พี.	วิทยาลยันวตักรรม	ร่วมกบั
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 เปิดสอนในระดับปริญญาโท	 หลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต	สาขาบริหารเทคโนโลยี	หมวดวิชาเทคโนโลยี

ค้าปลีก	(Retail	Technology)

จะเหน็ได้วา่	จากการท่ีคณุก่อศกัดิ	์ได้เลง็เหน็ถงึคณุคา่ของการศกึษาแบบ

เรียนรู้ควบคูก่บัการปฏิบตัจิงึท�าให้บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากดั	(มหาชน)	ได้

เข้าไปมีสว่นชว่ยผลกัดนัรูปแบบการศกึษาดงักลา่วให้เป็นท่ีรู้จกัมากย่ิงขึน้	

จงึท�าให้เกิดพฒันาการก้าวท่ีส�าคญัของการจดัการศกึษาอีกครัง้	ดงันี ้

ภาพที่ 2.3 ภาพวทิยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภวัิฒน์ในปัจจุบนั

เม่ือวันที่ 5 ตุลาคม 2547	บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากดั	(มหาชน)	ได้ด�าเนินการจดัตัง้สถาบนัการศกึษาในระดบั
อาชีวศกึษาขึน้	 โดยซือ้กิจการมาจากโรงเรียนกรุงเทพเทคนิคนนท์	 และตัง้ในนาม	บริษัท	ศกึษาภิวฒัน์	 จ�ากดั	

วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์	เป็นสถานศกึษาประเภทอาชีวศกึษาเอกชน	สงักดั	ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษานนทบรีุ	เขต	1	ส�านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน	กระทรวงศกึษาธิการ	และได้เปลีย่น

ช่ือจากโรงเรียนกรุงเทพเทคนิคนนท์	เป็น	โรงเรียนปัญญาภิวฒัน์เทคโนธรุกิจ	เม่ือวนัท่ี	5	พฤศจิกายน	2547	ตอ่มา	 

วนัท่ี	11	มกราคม	2551	ได้มีการประกาศใช้พระราชบญัญตัิโรงเรียนเอกชน	พ.ศ.	2550	ให้โรงเรียนฯ	มีฐานะเป็น

นิติบุคคลและมีคณะกรรมการบริหาร	 และเม่ือวนัท่ี	 4	 มกราคม	 2555	 ได้ขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสาร 

จดัตัง้โรงเรียน	หมวด	1	ช่ือประเภทระดบัการศกึษา	เปลีย่นช่ือจากโรงเรียนปัญญาภิวฒัน์เทคโนธรุกิจ	เป็น	วิทยาลยั

เทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์	 วิทยาลยัได้ด�าเนินการเปิดรับนกัเรียนนกัศกึษาใหม่ตัง้แต	่ภาคเรียนท่ี	 1	 ปีการศกึษา	

2548	 เป็นต้นมา	 โดยจดัการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี	 ซึง่เป็นการเรียนการสอนโดยความร่วมมือระหวา่ง

สถานศกึษากบัสถานประกอบการ	 เรียนทฤษฎีควบคูก่บัการปฏิบตัิงานจริงในสถานประกอบการตลอดเวลาของ

หลกัสตูร
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ในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2550	เม่ือรูปแบบการศกึษาแบบการเรียนรู้
ควบคูก่ารปฏิบตั	ิ(Work-based	Education)	เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในสงัคมไทยระดบั

หนึง่	บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากดั	(มหาชน)	จงึได้ก่อตัง้สถาบนัการจดัการปัญญา

ภิวฒัน์	 โดยผสมผสานระหว่างความรู้ในเชิงวิชาการกบัภาคปฏิบตัิเพ่ือให้

นกัศึกษาของสถาบนัทกุคนได้มีประสบการณ์ในการท�างานตัง้แต่ก่อนจบ

การศกึษา	เพ่ือเป็นก�าลงัหลกัของสงัคม

ภาพที่ 2.4 ภาพสถาบนัการจดัการปัญญาภวัิฒน์ในปัจจุบนั

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์	 จดัตัง้ขึน้เป็นสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน	 

ในสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา	ซึง่ถือเป็นสถาบนัอดุมศกึษา

แบบ	Corporate	University	ท่ีสามารถประสาทปริญญาได้	โดยใช้แนวทาง	

การจดัการเรียนการสอนแบบ	Work-based	Education	เพ่ือสร้างนกัจดัการ

สมยัใหมใ่นสาขาวิชาตา่ง	ๆ	ดงัแนวคดิของคณุก่อศกัดิ์	ไชยรัศมีศกัดิ์	ดงันี ้
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ภาพที่ 2.5 คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์  ประธานกรรมการบริหารบริษัท ซีพ ีออลล์ จ�ากัด (มหาชน)                              

มอบทนุการศกึษา ประจ�าปี ค.ศ. 2016 ให้แก่นักศกึษาของสถาบนัการจดัการปัญญาภวัิฒน์

“ซีพี ออลล์ เห็นความส�าคัญของการ “ปลูกคน” จึงได้ให้การ

สนับสนุนส่งเสริมด้านการศกึษาแก่เยาวชน และเป็น CSR หลักของ

บริษัทที่ท�ามาตลอด ด้วยการสร้างความตระหนักและเตรียมพร้อม

ให้กับเยาวชนสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการสร้าง

พนักงานที่ มีคุณภาพ เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางด้านการค้า               

การบริการ การลงทนุ และแรงงานในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

หากคนไทยเป็นนักจดัการที่มีคุณภาพฝีมือถงึ ต่างชาตกิจ็ะเช่ือถอื

คนไทย ไม่ต้องขนนักจดัการมาจากต่างประเทศ ตนจงึเน้นย�า้ว่า 

การศกึษาไทยจะต้องมุ่งสร้างให้คนไทยเป็นนักจดัการที่มีคุณภาพ 

ส�าหรับคุณสมบัติของนักจัดการที่มีคุณภาพในมุมมองของ ซีพ ี

ออลล์ มี 3 ประการหลักๆ คือ เร่ิมจากต้องเป็นคนรักงาน ทุ่มเท

กับงาน ทรหดอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ไม่ถอยง่าย ๆ กล้า

เผชิญหน้ากับปัญหา พยายามแก้ปัญหาให้ลุล่วง และคุณสมบตัิ

ประการสุดท้ายกคื็อ ต้องซ่ือสัตย์สุจริต ซึ่งในส่วนของ ซีพ ีออลล์ 

ได้ก่อตัง้สถาบนัการจดัการปัญญาภวัิฒน์เข้าสู่ปีที่ 10 (ค.ศ. 2017) 

แล้ว เพื่อมุ่งสร้างนักจดัการที่มีคุณภาพ”

(ก่อศกัดิ์	ไชยรัศมีศกัดิ์,	พี	ไอ	เอม็	แมกกาซีน,	2555)
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Corporate	University	หรือผู้ รู้บางทา่นเรียกวา่	มหาวิทยาลยับริษัท	
คือมหาวิทยาลยัท่ีก่อตัง้โดยบริษัทเอกชน	 ท่ีต้องการสร้างและฝึกฝน
บคุลากร	 ให้มีทกัษะความสามารถท่ีจะท�างานให้บริษัทได้เตม็ท่ีมาก
ท่ีสดุ	

Corporate	University	หรือวา่มหาวิทยาลยัแหง่องค์กรธรุกิจ	เร่ิมก่อ
ก�าเนิดขึน้ในสหรัฐอเมริกาในช่วงเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกา	คือ	เปลีย่นผา่นจากการผลติท่ีเรียกวา่	การผลติท่ีขึน้กบั
ภาคการผลติ	(Production	Based	Economy)	มุง่สูก่ารเป็นเศรษฐกิจ
ท่ีขึน้กบัภาคบริการ	(Service	Based	Economy)	ในสมยันัน้อเมริกา
เสมือนเป็นโรงงานของโลก	(Global	Factory)	ในชว่งก่อนสงครามครัง้
ท่ี	2	อเมริกาเป็นศนูย์กลางการผลติ	เป็นศนูย์กลางอตุสาหกรรม	ผลติ
และสง่ออกมากท่ีสดุในโลก	แตเ่ม่ือสงครามโลกสิน้สดุลง	การมุง่การ
ผลิตก็เปลี่ยนฐานการผลิตไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	
อเมริกาจึงเปลี่ยนฐานของเศรษฐกิจไปสู่การเป็น	 Service	Based	
Economy	

       ภาพที่ 2.6 รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดสีถาบนัการจดัการปัญญาภวัิฒน์

สถานการณ์ดงักลา่ว	มีความใกล้เคียงกบัสถานการณ์ของประเทศไทย
ในปัจจบุนั	ซึง่เป็นชว่งเปลี่ยนผา่นเศรษฐกิจของสงัคมไทย	ซึง่เหน็ได้
ว่าการมุ่งสู่ภาคเศรษฐกิจหรือการผลิตนัน้	 ประเทศไทยไม่สามารถ
รับจ้างผลติ	ท่ีเรียกวา่เป็น	OEM	(Original	Equipment	Manufacturer)	
ได้อีกตอ่ไป	เน่ืองจากไมมี่เทคโนโลยีของตวัเอง	ไมมี่ตราสนิค้า	(Brand	
name)	ของตวัเอง	ทกุอยา่งอาศยัการสัง่จ้างผลติมาจากตา่งประเทศ	
ทัง้เทคโนโลยี	 ทัง้	 R&D	ตราย่ีห้อสินค้า	 ธุรกิจไทยมีหน้าท่ีเพียงแค่
รับจ้างผลติเทา่นัน้		ซึง่อตุสาหกรรมเกือบทัง้หมดของไทยเป็นเชน่นี	้	จน
กลา่วได้วา่	มีตราสนิค้า	(Brand	name)	ท่ีออกสูต่ลาดตา่งประเทศได้
เองมีน้อยมาก	ดงันัน้ประเทศไทยจงึต้องขึน้ชัน้ไปเป็น	Service	Based	
Economy	ดงัเชน่สหรัฐอเมริกา	จงึท�าให้รูปแบบของการศกึษาแบบ	
Corporate	 University	 มีเพ่ิมมากขึน้	 เน่ืองจากตอบโจทย์ความ
ต้องการในการผลิตคนท่ีสอดคล้องกับการเป็น	 Service	 Based	
Economy	(สมภพ	มานะรังสรรค์,	2558)

Corporate	University	รูปแบบใหม่ของการเรียนการสอน 
ที่ปิดช่องว่างด้านการศึกษาไทย	
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Corporate	University	เร่ิมต้นจากความต้องการพฒันาศกัยภาพบคุลากร

ของบริษัทเอกชนต่าง	 ๆ	 เพ่ือให้พวกเขาท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ	 

จึงออกแบบกระบวนการให้บุคลากรเข้าเรียนรู้ประสบการณ์ท่ีจ�าเป็น 

ในการท�างาน	หลายบริษัทอาจเร่ิมจากการสร้างสว่นฝึกอบรมและพฒันา

ศกัยภาพบคุลากรในบริษัท	ซึง่บางทีก็ให้การอบรมแก่ลกูค้า	 และผู้ผลติ 

ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทด้วย	บางแหง่ก�าหนดขอบเขตการเรียนให้เก่ียวข้อง

กบัองค์กรหลกัท่ีก่อตัง้มหาวิทยาลยั	ในขณะท่ีบางแหง่อาจเป็นแคค่อร์ส

ฝึกอบรมสัน้	ๆ	ก็มีเชน่กนั

Corporate	University	หลายแหง่ประสบความส�าเร็จในการฝึกอบรมและ

พฒันาบคุลากร	เชน่	Hamburger	University	ของบริษัท	McDonald	ท่ี

ผลิตบคุลากรปีละหลายหม่ืนคน	และบาง	Corporate	University	 ก็มี

หลกัสตูรท่ีแข็งแรงจนท�ารายได้จากการสอนคนภายนอก	อาทิ	Disney	

University	 ของบริษัท	Walt	Disney	 ในปัจจบุนันีแ้นวคิด	Corporate	

University	เป็นแนวโน้มท่ีส�าคญัและก�าลงัเป็นท่ีนิยมในบริษัทชัน้น�าของโลก	

ท่ีต้องการพฒันาการเรียนรู้ทัว่ทัง้องค์กร	 เหตผุลท่ีท�าให้เกิด	Corporate	

University	สามารถสรุปพอสงัเขปได้ดงันี ้

เหตุผลที่ท�าให้เกิด
Corporate University

4

3

2

1
โลกเปลีย่นแปลงอยา่งตอ่เน่ือง	จนมหาวิทยาลยัรูปแบบ
เดมิผลติคนท�างานให้ไมท่นั	และไมต่รงตามความ
ต้องการของงาน	หลายบริษัทท่ีเปิด	Corporate	

University	มกัต้องการบคุลากรท่ีพร้อมท�างาน	และ
ธรุกิจขยายตวัอยา่งรวดเร็วมาก

Corporate	University	มกัสอนความรู้เฉพาะ

องค์กร	หาเรียนท่ีไหนไมไ่ด้	และองค์กรก็ไมอ่ยาก

สอนคนนอก	เพราะถือเป็นอาวธุในการแขง่ขนั

บณัฑิตท่ีจบจากมหาวิทยาลยั

ทัว่ไป	ไมส่ามารถท�างานตอบสนอง

ความต้องการของบริษัทได้

องค์กรได้สง่ผา่นองค์ความรู้จาก

รุ่นสูรุ่่นอยา่งเป็นระบบ
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Corporate	University	มกั

สอนความ รู้ เฉพาะของ

องค์กร	หาเรียนท่ีไหนไมไ่ด้	

ภาพที่ 2.7 สถาบนัการจดัการปัญญาภวัิฒน์ (PIM)

เหตุผลที่ท�าให้	 
Corporate University  
น่าเรียนมีดังต่อไปนี้

การปรับเปลี่ยนของระบบเศรษฐกิจมีสว่นก�าหนดการศกึษา	 โครงสร้าง

ของการศกึษาต่าง	 ๆ	 ได้ปรับเปลี่ยนไปพร้อมกบัสิ่งแวดล้อมทางสงัคม	

ทางธรุกิจ	 เพ่ือน�าไปสูค่วามสามารถในการผลติบคุลากร	สร้างทรัพยากร 

มนษุย์		(Human	resource)	ท่ีสอดคล้องกบัความจ�าเป็นในการใช้งานของ

โครงสร้างเศรษฐกิจท่ีแปรเปลี่ยนไป	ดงันัน้	เม่ือระบบการศกึษาในระบบ

สนองตอบต่อความต้องการของธุรกิจไม่ได้มากเท่าท่ีควร	 การเข้ามามี

ส่วนร่วมทางการศึกษาขององค์กรธุรกิจ	 โดยการตัง้	 Corporate	

University	จงึเกิดขึน้	

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	
Corporate University  
ของกลุ่ม	ซีพี	ออลล์	

องค์กรธรุกิจ	อาจไมอ่ยาก

สอนคนนอก	เพราะถือเป็น

อาวธุในการแขง่ขนั	

นกัศกึษาท่ีจบจาก	Corporate	

University	จงึมีโอกาสสงูท่ีจะ

มีงานท�า	 เน่ืองจากได้ท�างาน

กบัองค์กรแม่

การจดัตัง้	Corporate	University	สร้างความเช่ือมโยงกบัธรุกิจหลายด้าน	

ด้านหนึ่งคือการใช้องค์ความรู้ท่ีสะสมมาจากภาคธุรกิจถ่ายทอดมาสู่

บคุลากร	และสามารถผลติบคุลากรท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของภาค

เอกชนมากขึน้

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	 (PIM)	 มีจุดแข็งเพราะมีเครือข่าย

พนัธมิตร	ทัง้ซพัพลายเออร์	สถาบนัการเงิน	 ธุรกิจเอกชนตา่ง	 ๆ	 รวมถงึ

สถาบนัอดุมศกึษา	 เพ่ือให้นกัศกึษามีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ท่ีกว้าง

ขวางและหลากหลาย	ไมไ่ด้จ�ากดัเฉพาะธรุกิจในกลุม่	ซีพี	ออลล์
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PIM	มุ่งเป็น	Corporate	University	 เต็มรูปแบบแห่งแรกของไทย	 โดยมี 

ภาคธรุกิจสนบัสนนุพฒันาด้านการศกึษา	เพ่ือยกระดบัทรัพยากรมนษุย์และ

สร้างองค์ความรู้ใหม่	 ๆ	 เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ	 เช่น	 

เพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ

ของประเทศ	 พร้อมกับเตรียมตัวมุ่งสู่โลกเศรษฐกิจ	 ท่ีอิงกับภาคบริการ 

ท่ีเรียกว่า	 Service-based	 Economy	 รองรับการขยายตวัของภาคเมือง 

ท่ีจะตามมากับการลงทุนด้านสาธารณูปโภค	 เพ่ิมสมรรถนะภาคเกษตร	 

เน้นการใช้องค์ความรู้และภมิูปัญญา	เป็นปัจจยัในการเพ่ิมมลูคา่แก่เศรษฐกิจ

และธรุกิจของประเทศ	(สมภพ	มานะรังสรรค์,	2555)

ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวฒัน์และภมิูภาคเอเชีย	 โดยเฉพาะ

อยา่งย่ิงภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของภมิูภาคอาเซียน	ท่ีก�าลงัมุง่สูก่ารเป็น

ประชาคมอาเซียน	ซึง่มีเสาหลกั	3	เสาหลกั	คือ	ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	

(AEC)	ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน	 ประชาคมสงัคมและ

วฒันธรรมอาเซียน	 โดย	PIM	 เน้นเป็นพิเศษท่ี	ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	

ซึง่	PIM	มุง่สร้างคนให้เป็นคนเก่ง	คนกล้า	คนดี	ให้สอดคล้องกบัความต้องการ

ของตลาดแรงงานท่ีจะแปรเปลี่ยนไปอยา่งรวดเร็ว

PIM	สามารถสร้างลกูหลานคนไทย	 และเน้นความเป็น	 Education	Hub	

ให้การศกึษาลกูหลานของอาเซียนด้วยกนัเอง	โดยเฉพาะอาเซียนลุม่แมน่�า้โขง	

ซึง่มี	CLMV	แล้วก็	T	คือ	C-Cambodia,	L-Laos,	M-Myanmar,	V-Vietnam	

และ	T-Thailand

ดงันัน้	ในอนาคตข้างหน้าจากนีไ้ป	จะเกิดความเปลีย่นแปลงมากขึน้	จงึต้อง 

เตรียมความพร้อมของการผลติ	ซึง่แหลง่ผลติหลกัมาจากสถาบนัการศกึษา	

PIM	จงึเป็นทางเลอืกนอกเหนือไปจากมหาวิทยาลยัรัฐบาล	หรือมหาวิทยาลยั

เอกชนอ่ืน	 ๆ	 ซึง่เม่ือสร้างคนขึน้มาแล้ว	 ก็จะเป็นประโยชน์ต่อทัง้เศรษฐกิจ	

สงัคม	การเมืองร่วมกนั

“องค์ความรู้ที่สะสมอยู่ในภาคเอกชนมีไม่น้อยกว่า

สถาบนัการศกึษา ซึ่งองค์ความรู้เหล่านีไ้ด้รับการพสูิจน์

มาแล้ว แทนที่จะเกบ็ความรู้ไว้ในองค์กรอย่างเดยีว คดิว่า

น่าจะถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การรับรู้ในวงกว้าง เพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อธุรกจิและประเทศด้วย

เดก็ที่เรียนที่ PIM จะได้เรียนและท�างานสลับกันครัง้ละ 

3 เดอืน เป็นเวลา 4 ปี เป็นการเรียนแบบ Work - base 

Education เพื่อให้คดิเป็น ท�าเป็น เม่ือจบออกไปกท็�างาน

ได้คล่องแคล่วไม่ต้อง Internship ใหม่เหมือนเด็ก

มหาวิทยาลัยทั่วไป เราพยายามให้เขาสุกงอมในความ

เป็นปัญญาชน ไม่ใช่เก่งแค่ทฤษฎีในห้องเรียน แต่ต้อง

ฝึกประสบการณ์การท�างานด้วย และเร่ืองส�าคัญมากที่

เราต้องมีคือ Work Moral ว่าการท�างานเป็นสิ่งดงีามของ

ชีวติ เยอรมนีและญ่ีปุ่นสร้างชาตจินยิ่งใหญ่เพราะเขารัก

งาน งานเป็นจรรยาบรรณ สิ่งนีเ้ป็นสิ่งที่เราพยายามสร้าง

ให้เกดิขึน้”

34
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บรรณานุกรม
บทที่	2

ก่อศกัดิ์	ไชยรัศมีศกัดิ์	(2547)	CEO	โลกตะวนัออก	ฉบบัลีลาบริหารสามมิต,ิ	กรุงเทพฯ	
:	ส�านกัพิมพ์สยามอินเตอร์บุ๊คส์.

ก่อศกัดิ	์ไชยรัศมีศกัดิ	์(2555)	ครอบครัว	PIM	พร้อมอยูเ่คียงข้างกนั,	พี	ไอ	เอม็	แมกกาซีน	
ปีท่ี	–	3	ฉบบัท่ี	16	พฤศจิกายน	2555	หน้า	8.

วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์	(2559)	เข้าถงึได้ท่ี	:	http://www.panyapiwat.ac.th/
index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=199.

สมภพ	มานะรังสรรค์	(2555)	Corporate	University	คืออะไร,	พี	ไอ	เอม็	แมกกาซีน	ปี
ท่ี	–	3	ฉบบัท่ี	12	มิถนุายน	2555	หน้า	8-9.

สมภพ	มานะรังสรรค์	 (2558)	 เอกสารประกอบการบรรยาย	 :	มหาวิทยาลยัแหง่เครือ
ขา่ยความร่วมมือสร้างสรรค์ประสบการณ์การค้นคว้า	นวตักรรมการจดัการศกึษาเพ่ือ
การพฒันาประเทศ	PIM	Corporate	University	ณ	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.
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Mark	(2002)	ให้ความหมายของมหาวิทยาลยั

แห่งองค์กรธุรกิจ	(Corporate	University)	ว่า

เป็นการจดัการศกึษาเพ่ือรองรับกลยทุธ์ทางธรุกิจ

ของบริษัทแม่	เพ่ือการพฒันาทรัพยากรมนุษย์

เป็นรายบุคคล	การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้	

(Organization	Learning)	การจดัการความรู้และ

สร้างสรรค์ภมิูปัญญาขององค์กร	เม่ือธรุกิจด�าเนิน

การในรูป	 Value	 Chain	 มากขึ น้ เ ร่ือย	 ๆ	

มหาวิทยาลยัแห่งองค์กรธุรกิจจงึมีหน้าท่ีจดัการ

เรียนรู้และพฒันาบคุลากรภายในบริษัทและผู้ มี

ส่วนเก่ียวข้องตลอด	Business	Value	Chain	 

อนัประกอบด้วยลกูค้าผู้ มีส่งมอบ	(Suppliers)	

หรือคู่ค้า	(Dealers)	(Corporate	University	

Exchange	2011)	อีกด้วย	มหาวิทยาลยัแห่ง

องค์กรธุรกิจกลายเป็นศนูย์กลางของ	Business	

Value	Chain	ดงัภาพตอ่ไปนี ้

จากภาพข้างต้นองค์กรธรุกิจ	ซึง่มีผู้ มีสว่นได้	-	เสียภายใน	เชน่	พนกังาน	ผู้บริหาร	ผู้ ถือหุ้น	และสงัคม	

เป็นต้น	และในการด�าเนินธรุกิจต้องอาศยัคูค้่า	(Vender/Suppliers)	ลกูค้า	(Customer)	คูค่วามร่วม

มืออ่ืน	ๆ	(Collaboration)	และสงัคมซึง่เป็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย	จากภายนอกการพฒันาทรัพยากร

มนษุย์ให้มีความสามารถสงู	โดยมุ่งเน้นเฉพาะผู้ มีสว่นได้สว่นเสียจากภายในอย่างเดียวไม่เพียงพอ	

เพราะคณุภาพวตัถดุิบ	สินค้า	บริการท่ีดีสามารถแข่งขนัได้ต้องอาศยัความสามารถของผู้ มีส่วนได้											

สว่นเสียจากภายนอกด้วย	ดงันัน้	เพ่ือให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งการพฒันาทรัพยากรมนษุย์	จึงขยาย

ขอบเขตไปทัง้หว่งโซอ่ปุทานของธรุกิจ	(Business	Value	Chain)	ไมใ่ชเ่ฉพาะบคุคลของบริษัทตนเอง

เทา่นัน้

ภาพที่ 3.1 Corporate University the Center of Business value chain

 

Corporate University : Learning in Total Value Chain Business.

Customer

Vender/
Suppliers Collaboration

Social

Company :
Corporate
University

มหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจในบริบทสากล

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
มหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจ
(Corporate University)

บทที่
3
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1 2 3

4 5 6

องค์กรธุรกิจทันสมัยต่างให้ความส�าคัญกับ

ทรัพยากรมนษุย์เป็นล�าดบัต้น	ๆ	ธุรกิจท่ีแข่งขนั

กันท่ีความรวดเร็ว	องค์การจึงต้องการพัฒนา

ทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีความสามารถ	พร้อมท�างาน

และต้องการแสวงหาองค์ความรู้ในรูปแบบท่ี

พร้อมใช้งานแบบ	“One	Stop	Shopping”	แบบ

เดียวกบัผู้บริโภคโดยทัว่ไปในยคุปัจจบุนั	หลาย	ๆ	

องค์การจึงสร้างมหาวิทยาลยัแบบองค์กรธุรกิจ

ขึน้ภายในกลุ่มธุรกิจ	 เพ่ือสนองตอบความ

ต้องการนี ้

มหาวิทยาลยัแห่งองค์กรธุรกิจ	ท่ีสามารถแสดง

บทบาทนีไ้ด้ต้องมีการด�าเนินงานเช่ือมประสาน

หลายระบบเข้าด้วยกนั	ดงัภาพตอ่ไปนี ้

ภาพที่ 3.2 One-stop Shopping Corporate University

Source:	Network	of	Academic	Corporate	Relation	Officers	Benchmarking	Committee	(2011)	 
Five	Essential	Elements	of	a	Successful	Twenty-First	Century	University	 

Corporate	Relations	Program	.White	Paper.

การสรรหาคดัเลือกนกัศกึษาเข้าร่วม

งานโดยท่ีสามารถสร้างความผกูพนั

กบัองค์การ																																																																																					

(Student	Recruiting	&	Engagement)

ความร่วมมือในการพฒันาธรุกิจ

การครอบครองกรรมสทิธ์ิตา่ง	ๆ												

(Commercialization	IP,Licensing	

&	Econ	Dev.)

การร่วมมือในโครงการค้นคว้าวิจยั	

(Research	Collaboration	&	Joint	

Federal	Proposals)

การมอบให้มหาวิทยาลัยแห่ง

องค์กรธรุกิจท�าหน้าท่ีเป็นศนูย์วิจยั

แทน	(College	Research	Center)

การใช้สถาบันการศึกษาเป็นช่อง

ทางท�าประโยชน์ตอ่สงัคม	(Philan-

thropy)	โดยการใช้ความรู้การบริการ

วิทยาการในรูปแบบตา่ง	ๆ

Corporate
Relations Executive

Education

Student
Recruiting &
Engagement

Commercialization
IP, Licensing, &

Econ Dev

Research
Collaborations &

Joint Faderal
Proposals

Colleges, School,
and Research

Centers

Philanthropy

จากภาพข้างต้นองค์การ	(Corporate)	มีความสมัพนัธ์ท่ีดีและคาดหวงัการได้รับบริการแบบ	

One		Stop		Shopping	จากมหาวิทยาลยัแหง่องค์กรธรุกิจประกอบด้วย

การจัดการศึกษาท่ีตรงกับความ

ต้องการ	(Executive	Education)	

โดยเฉพาะบคุลากรในระดบับริหาร
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จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลยัแห่งองค์กรธุรกิจมีบทบาทส�าคญัในกระบวนการ

ด�าเนินธรุกิจ	ตลอดหว่งโซอ่ปุทาน	(Value	Chain)	และมีความส�าคญัตอ่การ

พฒันาทรัพยากรมนษุย์และการจดัการหรือพฒันาองค์ความรู้	ดงันัน้	องค์กร

ธุรกิจชัน้น�าจดัตัง้มหาวิทยาลยัแห่งองค์กรธุรกิจขึน้มาเป็นเวลานับร้อยปี	 

ดงัภาพประวตัศิาสตร์ท่ีจะได้น�าเสนอตอ่ไปนี ้

ภาพที่ 3.3 History of Corporate Universities

Source:	http://	Corporate	University	Enterprise	INC.www.cuenterorise.com/777about/cuhistory.php	

Emergence and Maturity of Workforce EcucationEmergence and Maturity of Workforce Ecucation1900 Future

Corporation Schools
General Electric
General Motors

Corporation Accreditation
Banking, Insurance, Engineering,

Healthcare, and Textiles

Amerrican Corporate Universities
Consulting, Manufacturing,

Service Industries, Dot.Coms,
Governments

Emerging Corporate Universities
Disney University

Motorola University

International Corporate Universities
British Aerospace

Northem Orient Lines

1914
-

1950

1920
-

1980

1990
-

2000

1950
-

1980

2000
-

Present

19%
ธุรกิจอุตสาหกรรม

15%
ธุรกิจอุปโภคบริโภค

12%
ธุรกิจสารสนเทศ

7%
ธุรกิจวัสดุ

7%
ธุรกิจสุขภาพ

6%
 ธุรกิจพลังงาน

20%
ธุรกิจการเงิน

จากภาพข้างต้นจะเห็นว่าองค์กร 

ชัน้น�า	เช่น	General	Electric	หรือ	

General	Motors	ได้จดัตัง้	Corpo-

rate	Universities	ตัง้แต่ปี	ค.ศ.	

1914	–	1950	หลังจากนัน้	 ก็มี

องค์กรชัน้น�าอ่ืน	ๆ 	จดัตัง้เพ่ิมขึน้โดย

ล�าดบั	จนปัจจบุนัประมาณการวา่มี	

Corporate	Universities	เกิดขึน้ใน

โลกไม่น้อยกว่า	5,000	แห่ง	(Cor-

porate	University	Exchange	

2011)	โดยพบวา่มีปรากฏในหลาย

กลุม่ธรุกิจ	ดงัผลการศกึษาวิจยัเม่ือ				

ปี	ค.ศ.	2011	พบวา่อยูใ่นกลุม่ธรุกิจ

ตา่ง	ๆ	ดงันี ้
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5

Well-known companies with 
Corporate Universities

จะ เห็ น ว่ า ในแทบทุก

ประเภทธรุกิจมีการจดัตัง้	

Corporate University 

เพียงแต่การจัดตัง้อาจมี

หลากหลายประเภทดงัจะ

ได้น�าเสนอตอ่ไป

ประเภทของมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจ

Corporate	University	อาจมีช่ือ

เรียกในลกัษณะอ่ืน	ๆ	แตโ่ดยทัว่ไป

พบว่าเรียกอีก	4	 ช่ือ	คือ	School,	

College,	Academy	และ	Corporate	

University	(Redemakers	M,	2005)	

อย่ า ง ไ ร ก็ตามการ เลื อก ใ ช้ ช่ื อ

ลกัษณะใด	ควรสะท้อนแนวความ

คิดเป้าหมายจุดมุ่งเน้นและวิธีการ

ด�าเนินการท่ีมีความแตกตา่งกนัดงันี ้

1
2
3
4

เรียกวา่	School	มกัมีจดุมุง่หมายเผยแพร่ความรู้	จดัหลกัสตูรฝึกอบรมและ

กิจกรรมด้านการพฒันาทรัพยากรมนษุย์เน้นภายในองค์การของตนเอง	ซึง่

อาจไมเ่ช่ือมโยงโดยตรงกบักลยทุธ์องค์กรและคอ่นข้างเป็นเชิงรับ	(Reactive)

เรียกว่า	College	มกัเน้นสร้างองค์ความรู้เผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ท่ีมี

ความเช่ือมโยงกับกลยุทธ์องค์กรโดยตรง	ทัง้มีเป้าหมายพัฒนาความ

สามารถ	(Competency)	บคุลากรรายบคุคลพฒันาโปรแกรมฝึกอบรมท่ี

สอดคล้องกบักลยทุธ์องค์กรแตย่งัคงแนวทางเชิงรับ	(Reactive)	อยู่

เรียก	Academy	เน้นการสร้างและบรูณาการความรู้ท�าให้มีการแลกเปลีย่น

เรียนรู้สร้างสรรค์นวตักรรม	พฒันาทรัพยากรมนษุย์ระดบับคุคลและระดบั

องค์กร	เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัด้วยการสร้างนวตักรรม 

การพฒันาการเรียนรู้จงึเช่ืองโยงกลยทุธ์องค์กรและด�าเนินการลกัษณะน�า

หรือเป็นเชิงรุก	(Proactive)

เรียก	Corporate	University	มีการด�าเนินการในลกัษณะเดียวกบัข้อ	3	แตมี่

การวดัรูปแบบโครงสร้างองค์การท่ีให้ผู้บริหารระดบัสงูมาเป็นผู้บริหาร	Cor-

porate	University	โดยอาจเรียกวา่	Dean	กลยทุธ์ขององค์การ	(Corporate	

Strategy)	เช่ือมโยงโดยตรงกบักลยทุธ์	Corporate	University	และใช้เป็น

กลไกค้นคว้าความรู้	และสร้างนวตักรรม

ภาพที่ 3.4 ภาพธุรกจิมีการจดัตัง้ Corporate University

5

Well-known companies with 
Corporate Universities
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อย่างไรก็ตามช่ือท่ีเรียกบางกรณีไม่ได้สะท้อน

การด�าเนินงานทัง้หมด	ทัง้นี	้ ต้องพิจารณาใน

สาระส�าคญัจริง	ๆ 	โดยมีผู้สรุปรูปแบบและสาระ

ส�าคญัของ	Corporate	University	โดยแบง่เป็น	

4	ประเภท	ตามเส้นแบง่ของการจดัการเรียนรู้	

เป็นระบบในสถานท่ี	(Campus)	กบัระบบนอก

ท่ีตัง้หรือทางไกล	(E	and	Distance	Learning)	

กบัรูปแบบของโปรแกรมการเรียนท่ีเป็นหลกัสตูร

ฝึกอบรมกบัการศกึษาและวิจยั	ดงัภาพตอ่ไปนี ้

ภาพที่ 3.5 Corporate Universities Platforms

Source:	Holland	P.	&	Pyman	A.(2006),	“Corporate	Universities:	a	catalyst	for	strategic	human	resource	development?”,	 
Journal	of	European		Training	,	vol.30	No.1.	

Training

Quadrant 2
Conputer Based Training 
on the Intranet (E-learning)
Example : Shell Open University

Quadrant 1
Traditional Training School
Example : McDonalds University 
of Hamburger

Quadrant 4
The Polymorphous University
Example : Boeing Corporation

Quadrant 3
The ‘Chateau Experience’ 
(Management College)
Example : Australian Fleet 
Managers Association 

E and Distance Learning

Education And Reseach

Campus Based

40



41

ตามภาพข้างต้น	Quadrant	

1.	Corporate	University	ท่ีเน้นการจดัเป็นโปรแกรมฝึกอบรม
และอยูใ่นสถานท่ีเป็นหลกั	ตวัอยา่งเชน่	McDonalds	University	

of	Hamburger				

                    

2.	Corporate	University	ท่ีเน้นเป็นหลกัสตูรฝึกอบรมและสอน
ในระบบทางไกลเป็น	Computer	Based	Training	 เป็นหลกั	 เชน่	

Shell	Open	University	เป็นต้น	

3.	เน้นการจดัเป็นการศกึษาและวิจยัในสถานท่ีตัง้	ตวัอยา่งเชน่	
Australian	Fleet	Managers	Association	เป็นต้น

บทบาทและความส�าคัญของ	Corporate	University

1
2

4
3

Mark	Allen	 (2010)	 ได้กลา่วถงึบทบาทและความส�าคญัของ	Corporate	University	 

ท่ีมีตอ่องค์การไว้อยา่งนา่สนใจ	โดยแบง่เป็น	4	บทบาทหลกั	คือ

บทบาทด้านการพฒันาพนัธมิตร	 (Partnership)	ดงัได้กลา่วมาข้างต้นแล้ว	

Corporate	University	มีขอบเขตการด�าเนินครอบคลมุ	ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย	

Corporate	University	จงึมีบทบาทพฒันาคูค้่าพนัธมิตรทางธรุกิจ	ลกูค้าและ

ผู้มีสว่นได้เสยีอ่ืน	ๆ 	Corporate	University	จงึเป็นกลไกส�าคญัท่ีสร้างบทบาท

ด้านการพฒันาพนัธมิตร	(Partnership)	ดงัได้กลา่วมาข้างต้นแล้ว	Corporate	

University	มีขอบเขตการด�าเนินครอบคลมุ	ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย	Corporate	

University	จงึมีบทบาทพฒันาคูค้่าพนัธมิตรทางธรุกิจ	ลกูค้าและผู้ มีสว่นได้

เสียอ่ืน	ๆ	Corporate	University	 จงึเป็นกลไกส�าคญัท่ีสร้างความยัง่ยืนให้

กบัองค์กรและสร้างความเข้มแข็งตลอด	Value	Chain

บทบาทด้านกลยทุธ์องค์กร	Corporate	University	 มีบทบาทในการเป็นแหลง่ความคิดในเชิง 

กลยทุธ์	การบริหารการเปลี่ยนแปลงในระดบักลยทุธ์	การเปลี่ยนแปลงนวตักรรมองค์การ	และ

การสร้างหลกัการของจริยธรรมในทางธรุกิจ

บทบาทการศึกษาวิจัยและการจัดการความรู้	 Corporate	 University	 

มีบทบาทส�าคญัในการระดมความเช่ียวชาญและความพร้อมทางทรัพยากร

ในการศกึษาวิจยัท่ีตอบโจทย์ของบริษัทและการจดัการความรู้	 เพ่ือน�าไปสู่

การสร้างนวตักรรม

บทบาทด้านทรัพยากรมนษุย์	Corporate	University	 เป็นแหลง่ผลติบคุลากรใหมท่ี่มีวฒันธรรม

องค์การ	 การจัดให้มีโปรแกรมพัฒนาอย่างต่อเน่ือง	 เช่น	 การท�า	 Orientation,	Mentoring,	

Coaching,	Career	Planning	และ	Succession	Planning	เป็นต้น

4.	เป็นการจดัการเรียนทางไกลในรูปแบบการศกึษาและการ
วิจยั	เชน่	Boeing	Corporation	เป็นต้น	และใน	Quadrant	

ดงันัน้	การจดัตัง้	Corporate	University	โดยท่ีมีช่ือเรียกตา่ง	ๆ	

หลากหลายดงักลา่วแล้วข้างต้น	แตเ่ม่ือพิจารณาในรายละเอียด

แล้วมีแนวโน้มจะเป็นแบบใดแบบหนึง่ดงัเสนอข้างต้น	อาจมีบ้าง

ท่ีเป็นรูปแบบผสมผสานกนั
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เครือเจริญโภคภณัฑ์เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศไทยมีความเป็นนานาชาติท่ีแท้จริง	 

กลา่วคือเครือเจริญโภคภณัฑ์มีการลงทนุในตา่งประเทศอีกกวา่	14	ประเทศ	แบง่เป็นสบิกวา่กลุม่

ธรุกิจ	เพ่ือให้เข้าใจได้งา่ยขึน้	เฉพาะในประเทศไทย	อาจจดัเป็นกลุม่ธรุกิจขนาดใหญ่	4	กลุม่	คือ	

กลุ่มธุรกิจด้านอาหาร	 (CPF)	 กลุ่มธุรกิจด้านสื่อสารโทรคมนาคม	 (TRUE)	 กลุ่มธุรกิจค้าปลีก	 

(CP	ALL)	และกลุม่ธรุกิจอ่ืน	ๆ 	เฉพาะกลุม่ธรุกิจค้าปลีกมีอีกกวา่	10	บริษัทยอ่ยดงัแสดงด้วยภาพ

ตอ่ไปนี ้

ภาพที่ 3.6 เครือเจริญโภคภณัฑ์ (C.P. Group)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ในบริบทของ
มหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจของ	CP	ALL

บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากดั	(มหาชน)	จดั

ตัง้ขึน้เม่ือ	 ปี	 พ.ศ.	 2531	ประกอบ

ธรุกิจหลกัด้านค้าปลีก	ประเภทร้าน

สะดวกซือ้	ภายใต้	Logo	7	-	Eleven	

โดยได้รับสิทธ์ิการใช้เคร่ืองหมาย 

การค้าจาก	7	 -	 Eleven.	 Inc.USA	

นอกจากนัน้	ยงัมีธรุกิจสนบัสนนุอีก

ประกอบด้วย

•	บริษัท	เคาน์เตอร์เซอร์วิส	จ�ากดั	

ประกอบธรุกิจตวัแทนรับช�าระคา่สนิค้า

และบริการ

•	บริษัท	ซีพีแรม	จ�ากดั	ประกอบธรุกิจผลติ

และจ�าหนา่ยอาหารส�าเร็จรูปและเบเกอร่ี

•	บริษัท	 ซีพี	 รีเทลลิงค์	 จ�ากดั	ประกอบธุรกิจ

จ�าหนา่ยและซอ่มบ�ารุงอปุกรณ์ค้าปลีก

•	บริษัท	ไทยสมาร์ทคาร์ด	จ�ากดั	ประกอบธรุกิจ

บริการช�าระคา่สนิค้าและบริการผา่นบตัรสมาร์ท 

การ์ด

•	บริษัท	โกซอฟท์	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	

ประกอบธรุกิจระบบสารสนเทศ

•	บริษัท	เอม็	เอ	เอม็	ฮาร์ท	จ�ากดั	ประกอบธรุกิจ

ด้านการตลาด

•	บริษัท	ไดนามิค	แมนเนจเม้นท์	จ�ากดั	

ประกอบธรุกิจด้านการขนสง่และกระจายสนิค้า

•	บริษัท	ปัญญธารา	จ�ากดั	

และบริษัท	ออลล์เทรนน่ิง	จ�ากดั	ประกอบธรุกิจ

ด้านการพฒันาทรัพยากรมนษุย์

•	บริษัท	แมคโคร	จ�ากดั	(มหาชน)	

ประกอบธรุกิจด้านการค้าสง่

•	บริษัท	ศกึษาภิวฒัน์	จ�ากดั	ประกอบธรุกิจ

ด้านการศกึษา
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สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์จัดตัง้ขึน้โดย

บริษัท	ศกึษาภิวฒัน์	จ�ากดั	โดยได้รับอนญุาตจาก

คณะกรรมการการอุดมศึกษา	 และกระทรวง

ศกึษาธิการ	 เม่ือวนัท่ี	 9	 มีนาคม	 2550	ประกอบ

กิจการด้านการอุดมศึกษานับเป็น	 Corporate	

University	เตม็รูปแบบของกลุม่	CP	ALL	อยา่งไร

ก็ตาม	หากพิจารณาโดยใช้กรอบความคดิ	Corporate	

University	ท่ีได้กลา่วมาแล้วข้างต้น	กลุม่	CP	ALL	

ได้จดัตัง้	Corporate	University	ในรูปแบบอ่ืนอยา่ง

เป็นระบบมาแล้วตัง้แตปี่	2533	โดยเป็นรูปแบบของ

การพฒันาทรัพยากรบคุคลครบ	Value	chain	ของ	

CP	ALL		ดงัแสดงด้วยภาพตอ่ไปนี ้

จากภาพข้างต้นบริษัท	 ซีพี	 ออลล์	 จ�ากัด	

(มหาชน)	ได้จดัตัง้	Corporate	University	ใน

รูปแบบแรกคือ	 ส�านักฝึกอบรมและพัฒนา	

ตัง้แตปี่	2533	มีหน้าท่ีพฒันาทรัพยากรมนษุย์

อย่างเป็นระบบให้กบักลุ่มธุรกิจ	นอกจากนัน้	 

ซีพี	 ออลล์	 ยงัให้ความส�าคญักบัความร่วมมือ

กับสถาบันการศึกษาโดยเข้าร่วมกับกรม

อาชีวศกึษา	ตัง้แตปี่	2536	และด�าเนินโครงการ

ทวิภาคีวิถีใหมแ่หง่การเรียนรู้	เพ่ือผลติบคุลากร

ด้านค้าปลีกร่วมกับสถาบนัการศึกษาต่าง	 ๆ	

(ก่อศกัดิ์		ไชยรัศมีศกัดิ์,	2547)

ตอ่มาในปี	พ.ศ.	2547	บริษัทฯ	ได้ก่อตัง้วิทยาลยั

เทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์	 โดยจดัเป็นการเรียน

การสอนท่ีเรียนทฤษฎีควบคูก่บัการปฏิบตัิจริง

ท่ีเรียกว่า	 Work	 -	 based	 Learning	 ผลิต

ภาพที่ 3.7 CP ALL Corporate University

นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพท่ีได้รับ

การรับรองจากกระทรวงศกึษาธิการในรูปแบบท่ี

ได้พัฒนาเพ่ือความเหมาะสมจากระบบการ

ศกึษาในประเทศเยอรมนั	(ก่อศกัดิ	์ไชยรัศมีศกัดิ,์	

2558)	 ในขณะท่ีการพฒันาทรัพยากรมนุษย์										

ในรูปแบบ	 Training	Center	 หรือ	 Learning	

Center	 ให้กบักลุม่ธรุกิจ	และพนัธมิตรในนาม

บริษัท	 ปัญญธารา	จ�ากดั	 และออลล์	 เทรนน่ิง	

ตัง้แตปี่	พ.ศ.	2549	และ	2555	ตามล�าดบั	ยงัคง

ด�าเนินตอ่ไป	จะเหน็วา่ทัง้หมดนีเ้ป็นกระบวนการ

อยา่งเข้มแขง็ของ	CP	ALL	Corporate	University	

ท่ีด�าเนินการหลายรูปแบบสอดคล้องกบักรอบ

ความคดิในบริบทสากลท่ีได้น�าเสนอมาข้างต้น

สํานกัฝึกอบรมและ
พฒันาบคุลากร

วิทยาลยัเทคโนโลยี
ปัญญาภิวฒัน์

บริษัท
ปัญญธาราจํากดั

Panyapiwat
Learning Center

สถาบนัการจดัการ
ปัญญาภิวฒัน์

บริษัท 
ออลล์เทรนนิ�ง จํากดั

2553 2547 2549 2550 2555

* บริษัท ซีพ ีออลล์ จาํกัด (มหาชน) หนึ�งในกลุม่ธรุกิจของเครือเจริญโภคภณัฑ์ ก่อตั �งขึ �นเมื�อปี 2531
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CP	 ALL	 ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทรัพยากร

มนษุย์สร้างองค์ความรู้	การแลกเปลีย่นความรู้และการ

สร้างนวตักรรมอย่างย่ิง	บทบาทเหลา่นีถ้กูขบัเคลื่อน

โดย	CP	ALL	Corporate	University	ในทางกลยทุธ์

ธรุกิจ	 ท่ีให้ความส�าคญักบัการขยายธรุกิจ	และความ

เตบิโต	(Revenue	&	Growth)	การให้ความส�าคญักบั

ลกูค้า	 (Customer	Excitement)	การพฒันาองค์การ

ให้มีประสทิธิภาพสงู	 (Lean)	การบรูณาการพลงัร่วม

ของกลุ่มธุรกิจ	 (Group	 Synergy)	 การสร้างความ

ยอมรับจากสงัคม	 (Social	Accept)	 และท่ีส�าคญัย่ิง

คือ	CP	ALL	มีกลยทุธ์ด้านทรัพยากรมนษุย์	(Care	Our	

People)	และการศกึษา	(Education)	(CP	ALL,	2015)

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ในสถานะของ	CP	

ALL	Corporate	 University	 มีบทบาทท่ีส�าคญัต่อ	

Corporate	4	ด้าน	ดงัแสดงได้ด้วยภาพตอ่ไปนี ้

ภาพที่ 3.8 PIM Corporate University

ท่ีมา	:	เลศิชยั		สธุรรมานนท์	(2557)

จากภาพข้างต้น	สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์	ในสถานะ	Corporate	University	มีบทบาทท่ีส�าคญั	4	ประการ	คือ

 

  

 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์
กับบทบาทของมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจ

Advancing
Corporate
Objective

Advancing
Human

Resource
Objective

Advancing
Partnership

Objective

Advancing
Individual

Development
Objective

PIM Corporate University

1.1	การขบัเคลื่อนกลยทุธ์ธรุกิจ	(Drive	Corporate	Strategy)	เน่ืองจาก	CP	ALL	เป็นธรุกิจบริการท่ีใช้ทรัพยากร

มนษุย์เป็นปัจจยัขบัเคลื่อนกลยทุธ์	สถาบนัฯ	มีบทบาทในฐานะแหลง่ก�าลงัคนประมาณ	10%	ของความต้องการ

ก�าลงัคนทัง้หมด	แตเ่น่ืองจากเป็นก�าลงัคนท่ีอยูภ่ายใต้ปัจจยัท่ีจดัการได้เป็นสว่นใหญ่	กลา่วคือมีอตัราการ	Turn	

over	ต�่าเลยเป็นก�าลงัคนกลุม่ส�าคญัในการขยายธรุกิจในปัจจบุนัและอนาคต

1.2	การสร้างวฒันธรรมองค์การ	 (Promote	Corporate	Culture)	การผลติบคุลากรใหม	่ เข้าสูร่ะบบการท�างานท่ี

เป็นการเรียนทฤษฎีควบคูก่บัการปฏิบตังิานจริง	หรือเรียกวา่	Work-based	Education	(ซึง่จะได้กลา่วโดยละเอียด

ในล�าดบัถัดไป)	 นอกจากได้ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความสามารถทางเทคนิคพร้อมท�างานแล้ว	 ยังเป็นการสร้าง

วฒันธรรมองค์การพร้อมกนัไปด้วย

1.3	สร้างนวตักรรม	 (Drive	 Innovation)	 ในระบบการเรียนการสอน	แบบ	Work-based	Education	 เอือ้ตอ่การ

ทดลองความคิดสร้างสรรค์ในระหว่างฝึกงาน	หากประสบความส�าเร็จแล้วก็สามารถขยายผลในทางธุรกิจได้	

นอกจากนัน้	สถาบนัฯ	ยงัเป็นแหลง่ของการค้นคว้าวิจยั	การสร้างองค์ความรู้ใหม	่และการสร้างสรรค์ท่ีไมต่ดิกรอบ

การปฏิบตังิานปกติ

1.4	สร้างเครือขา่ย	 (Strengthen	Networking)	การเป็นมหาวิทยาลยัแหง่องค์กรธุรกิจไมใ่ช่เป็นธุรกิจโดยตรง	 จงึมี

โอกาสเข้าไปสร้างความร่วมมือกบัทกุภาคสว่นไมว่า่เป็นสถาบนัการศกึษาของไทย	ตา่งประเทศ	ภาครัฐ	และภาคธรุกิจ	

องค์กรทางธรุกิจท่ีทกุฝ่ายให้ความนบัถือ	ประกอบกบัการเรียนการสอนแบบ	Work-based	Education	ท่ีต้องการสร้าง

เครือขา่ยจ�านวนมากในการรับนกัศกึษาฝึกงาน	การได้งานท�าในอนาคต	ท�าให้สถาบนัฯ	เป็น	Networking	University	

(สมภพ		มานะรังสรรค์,	2558)	ซึง่จะมีประโยชน์โดยตรงตอ่การสร้างความเข้มแข็งทางธรุกิจ

1.	บทบาทตอ่เปา้หมายทางธรุกิจ	(Advancing	Corporate	Objective)	สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์มีบทบาทส�าคญัในเชิงกลยทุธ์	4	ประการ	คือ
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3.	 บทบาทต่อเป้าหมายการพัฒนา

บุคลากรรายบุคคล	 (Advancing	

Individual	Development)	 ในบทบาท

นีป้ระกอบด้วย	สาระส�าคญั	4	สว่น	คือ

3.1	 เป็นแหล่งรวมของโปรแกรมเรียนรู้	

ฝึกอบรมและพัฒนา 	 (T ra i n i ng	

Program)	 	 ให้บคุลากรของกลุ่มธุรกิจ

เลอืกเรียนรู้พฒันาตนเองตามเปา้หมาย

3.2	 เป็นแหล่งเรียนรู้แบบหลกัสตูรการ

ศกึษา	 (Education	Program)	 	 ท�าให้

บุคลากรสามารถเลือกเรียนได้หลาก

หลายสาขา	ตัง้แตร่ะดบัปริญญาตรี	–	โท	

–	เอก

3.3 	 รวมทีมในการท� า วิจัย 	 (Co-

Research	Team)	ในโจทย์วิจยัท่ีได้รับ

ความสนใจหรือเห็นประโยชน์ใช้ในเชิง

ธรุกิจร่วมกนั

3.4	 เป็นแหล่งสืบค้นคว้าหาความรู้	

(Global	 Learning	 Source)	 ของ

บคุลากรในองค์การ	ในแหลง่ความรู้หรือ

ฐานข้อมลูตา่ง	ๆ	 ท่ีสถาบนัจดัเตรียมไว้

เพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย	

ท�าให้แหล่งความรู้เหล่านัน้ถกูน�าไปใช้

งานได้ประโยชน์สงูสดุ

2 . 	 บทบาทต่อ เป้าหมายทางด้าน

ทรัพยากรมนษุย์	 (Advancing	Human	

Resource	Objective)		ซึง่ประกอบด้วย	

3	บทบาทท่ีส�าคญั	คือ

2.1	 การสร้างขีดความสามารถของ

ทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการทางธรุกิจ	(Align	HR	Capability	

to	Business	Function)	มหาวิทยาลยัแหง่

องค์กรธุรกิจมีความสามารถในการ

พัฒนาหลักสูตรจัดสาระการเรียนการ

สอนให้สอดคล้องกับแผนก�าลังคนใน

ระยะสัน้	–	ระยะยาว

2.2	 รักษาบคุลากรและสร้างความจงรัก

ภกัดี	(Strengthen	Retention	&	Loyalty)	

การท่ีก�าลังคนอยู่ในระบบการศึกษา

ประมาณ	4	ปี	สถาบนัฯ	สามารถบม่เพาะ

และสร้างค่านิยมร่วมและวัฒนธรรม

องค์การท�าให้ในทางระบบก�าลงัคนจะไม่

เคลือ่นย้ายมากในระยะยาวและยงัได้คน

ท่ีความจงรักภกัดีตอ่องค์กรสงูมาก

2.3	พฒันาคนท่ีมีความสามารถสงูรุ่นใหม	่

(Strengthen	Talent)	ให้กบักลุม่ธรุกิจ	ซึง่

เป็นพันธกิจโดยตรงของสถาบนัการจัด

การปัญญาภิวฒัน์	 นอกจากนัน้	 ยงัเป็น

แหลง่เรียนรู้ของ	Talent	ในองค์กรท่ีได้รับ

การคัดเลือกให้ศึกษาต่อหรือการได้รับ

เ ชิญเ ป็น วิทยากร 	 (Learn ing 	 by	

Teaching)	รวมถงึการร่วมท�าวิจยั	เป็นต้น

4.	 บทบาทต่อเป้าหมายของพันธมิตร

ธุร กิจ	 (Advancing	 Partnership	

Relation)	 ประกอบด้วยบทบาทท่ีมี

คณุคา่ใน	4	มิติ	คือ

4.1	เป็นแหลง่ก�าลงัคน	(Workform	and	

Talent	Supply)	ให้กบัพนัธมิตรธรุกิจ	โดย

เฉพาะอยา่งย่ิงท่ีได้ร่วมมือในกระบวนการ

เรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงาน	 

มีโอกาสใช้สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์

ในฐานะแหล่งก�าลังคนท่ีมีคุณภาพสูง 

ตรงกับความต้องการของธุรกิจ	 โดยท่ี 

ลดความเสีย่งการสรรหาคดัเลอืกผิดพลาด

ได้อีกด้วย

4.2	 เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม

พันธมิตรทางธุ ร กิจ 	 (Knowledge	

Sharing)	 ในรูปแบบตา่ง	 ๆ	 เช่น	การน�า

กรณีศกึษาไปใช้ในกระบวนการเรียนการ

สอน	 การฝึกปฏิบัติงาน	 การพัฒนา

หลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของ

ตลาดย่ิงขึน้

จะเห็นได้ว่าสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์มีบทบาทส�าคญัท�าให้กลุ่ม	 

CP	ALL	สามารถใช้	Corporate	University	สอดประสานกบัระบบพฒันา

ทรัพยากรมนษุย์อ่ืน	ๆ 	ท่ีมีอยูอ่ยา่งสอดประสานและสามารถขยายผลตลอด	

CP	ALL	Value	Chain	ได้ดีย่ิงขึน้

4.3	เพ่ือการศกึษาวิจยั	(Research)	ร่วม

กนั	นอกจากเป็นการพฒันาองค์ความรู้

ใหมแ่ล้ว	ยงัเป็นการรักษาความรู้ส�าคญั

ให้อยูใ่นกลุม่ธุรกิจไว้อยา่งปลอดภยัอีก

ด้วย

4.4	การท�าประโยชน์ให้สงัคม	 (Social	

Responsibility)	ทกุองค์กรยคุใหมต่า่ง

ให้ความส�าคญักบัการท�าประโยชน์ต่อ

สงัคมและการศกึษาเป็นวิธีการท่ีสร้าง

ความยั่งยืนกับองค์กรและสังคมได้ดี

ท่ีสดุ	 สถาบนัฯ	จงึเป็นแหลง่รับบริจาค

ทนุการศกึษา	และได้รับทรัพยากรอ่ืนๆ	

ท่ีน�ามาจดัการศึกษาท่ีสร้างประโยชน์

แก่สงัคม
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การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในบริบทสากลรู้จกั

กันอย่างกว้างขวางในช่ือ	 Work	 Integrated	

Learning	 (WIL)	หมายถงึ	การเรียนรู้ท่ีบรูณาการ

ภาคทฤษฎีเข้ากับการปฏิบัติในสถานท่ีและ

สถานการณ์ท่ีเป็นจริง	 ท�าให้นกัศึกษาในปัจจบุนั

พร้อมเป็นมืออาชีพท่ีดีในอนาคต	(HE	Mentor	No	

12	(2011)	and	Martin	&	Hughes	(2009))	การเรียน

รู้ในภาคปฏิบตัิเป็นการจัดการเรียนรู้แบบผู้ ใหญ่	

(Pedagogic	Practices)	 ในเร่ืองเรียกตา่ง	 ๆ	กนั	

เชน่	Action	–	Learning,	Corporative	Education,	

Experiential	 Learning,	 Inter	 Professional	

Learning,	 Practicum	Placements,	 Problem	

Bared	Learning,	หรือ	Project	-	based	Learning	

เป็นต้น

WIL	 เป็นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีได้รับ

ความนิยมโดยทัว่ไปแตอ่าจมีจดุเน้นแตกตา่งกนับ้าง	

(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีธญับรีุ,	2553)	กลา่วคือ

การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง	
(Work	-	based	Education)	ในบริบทสากล

1.	 ทวีปเอเชีย	 น�าขบวนโดยประเทศญ่ีปุ่ นท่ีจัดการศึกษาแบบสหกิจ	

มหาวิทยาลยัเป็นชมุชนแหง่การเรียนรู้ด้วยตนเอง	บนรากฐานการท�างาน

ท่ีเรียกวา่	Work	-	based	Learning	หรือ	Problem	-	based	Learning	

ท�าให้ผู้ เรียนสามารถท�างานได้จริงรวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรม	 

ในขณะท่ีประเทศเกาหลเีน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตจดัการศกึษาสนองตอบ

ความต้องการท�างาน	ประเทศอินเดียจดัระบบการศกึษาในรูปวิทยาลยั

วิชาชีพมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง	โดยมีโครงสร้างหลกัสตูรให้ท�าโครงการ

การฝึกงานในสถานประกอบการและการเรียนการสอนท่ีเป็นความร่วม

มือกนักบัสถานประกอบการ	(Corporative	Education)	เป็นต้น

2.	 สหรัฐอเมริกาจดับรูณาการการเรียนการสอนกบัสถานประกอบการ	 

ในการก�าหนดมาตรฐานอาชีพ	:	มหาวิทยาลยัจดั	WIL	ในรูปแบบ	Internship	

หรือ	Cooperative	Education	และ	Apprenticeship	สว่นมหาวิทยาลยั

ท่ีเน้นอาชีวศกึษา	 ชีน้�าและแก้ปัญหาชมุชน	ท�าหน้าท่ีเป็นศนูย์ฝึกอบรม	

พฒันาอาชีพ	และเป็นศนูย์วิจยัอาชีพของชมุชน

3.	ทวีปยโุรปมีการจดัการศกึษาในรูปแบบ	WIL	 ท่ี

มีความโดดเด่น ท่ีสาธารณรัฐฟินแลนด์และ																																			

สมาพนัธรัฐสวิส	ในประเทศฟินแลนด์ท่ีมีการจดัการ

อดุมศกึษาท่ีสอนเฉพาะทางและมีสถาบนัโปลเีทคนิค

ท่ีเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี	 เพ่ือเน้นการยก

ระดบัฝีมือในการท�างาน	พฒันารูปแบบการเรียน

การสอนท่ีเน้นวางแผนด้วยตนเอง	 เรียนรู้จากการ

ปฏิบตัิจริงในรูปแบบท�าโครงการเป็นผู้ช่วยในการ

ฝึกงาน	 (Apprenticeship	 Training)	 ส�าหรับ

ประเทศสมาพนัธรัฐสวิสมีการจดัการอดุมศกึษาท่ี

มุง่เน้นด้านเทคโนโลยี	วิทยาศาสตร์ประยกุต์	และ

วิทยาลยัเทคนิคชัน้สงู	 มีการจดัการเรียนการสอน

แบบเรียนควบคูก่บัการปฏิบตัิงานในระหวา่งเรียน

หรือก่อนเข้าเรียน

บทที่
4

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
กับการจัดการศึกษาแบบเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
(Work	-	based	Education)
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5.	แอฟริกามีการสง่เสริมให้มีการจดัการศกึษาแบบ	WIL	ใน	4	

รูปแบบ	(Council	on	Higher	Education	2011)	คือ		

-	Work	-	Directed	Theoretical	Learning	ซึง่เป็นการเช่ือมโยง

ทฤษฎีสูภ่าคปฏิบตัิโดยอาศยัผู้ปฏิบตัิงานจริงเป็นวิทยากรใน

หลกัสตูร

-	Problem	Based	Learning	เป็นการจดัการเรียนการสอนให้

นกัศกึษามีโอกาสสมัผสักบัเร่ืองจริงเพ่ือการแก้ปัญหา	การมอบ

หมายงานหรือการให้ท�าโครงการ	เป็นต้น

-	Project	Based	Learning	เป็นการมอบหมายโครงการจริงใน

สถานประกอบการ	 โดยมีหวัหน้างานและอาจารย์เป็นพ่ีเลีย้ง	

(Mentor)	ร่วมกนั

-	Workplace	Learning	 เป็นการจดัการเรียนการสอนโดยให้

นกัศกึษาเข้าปฏิบตัหิน้าท่ีมีความรับผิดชอบงานตามท่ีก�าหนด

จะเห็นได้ว่า	WIL	 ได้รับความนิยมไปทั่วโลก 

มีภาพแตกต่างกันไปบ้างในรายละเอียดบาง

ประเด็นเท่านัน้	 อย่างไรก็ตาม	Andy	Mortin,	

Mololm	Rees	และ	Monvis	Edwards	(2011)	

ได้ศกึษาแนวทางปฏิบตัิท่ีดี	 (Good	Practice)		

ของระบบ	WIL	พบวา่ระบบ	WIL	ต้องเป็นระบบ

ท่ีมีการบูรณาการในหลายส่วนไม่ใช่เฉพาะ

ทฤษฎีกบัภาคปฏิบตั	ิเทา่นัน้	ยงัต้องเตรียมการ

ในระบบงานอ่ืนเก่ียวข้องอีกมาก	ดงัแสดงตาม

ภาพตอ่ไปนี ้

Source	:	Adapted	from	Andy	Martin	,Malcolm	Rees	,Manvir	Edwards.(2011)		Work	Integrated	
Learning		A	Template	for		Good	Pr	actice:	Supervisors’	Reflections	Massey	University		Published	

by	Ako	Aotearoa		

ภาพที่ 4.1 Template for good practice

4.	ออสเตรเลยี	ประเทศท่ีมีการศกึษาเป็นธรุกิจท่ีท�ารายได้จ�านวน

มากจากศกึษา	 รัฐบาลมีนโยบายสง่เสริมการจดัการศกึษาแบบ	

Work	-	integrared	learning	(WIL)	in	Australian	Collaborative	

Education	Network		กลา่วคือ				

-	ประกาศเป็นนโยบายอยา่งชดัเจนจากภาครัฐในการจดัการศกึษา

แบบ	WIL	

-	เตรียมผู้น�าในระดบัชาตคิอยให้ค�าแนะน�าการจดัการศกึษาแบบ	

WIL

-	 สนบัสนนุนกัศกึษามหาวิทยาลยัและผู้ประกอบการให้เข้ามามี

สว่นร่วมในการจดัการศกึษา

-	 สนับสนุนให้มีการขยายการลงทุนด้านการศึกษาและจัดการ

ศกึษาในรูป	WIL	

-	เปิดโอกาสให้นกัศกึษาตา่งชาตใินการจดัการเรียการสอนแบบ	WIL	ด้วย	

WIL
Good

Practice

Competencies

Supervision

Student
preparation

Organization
set up

Assessment

Pedagogies

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
กับการจัดการศึกษาแบบเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
(Work	-	based	Education)
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1.	การเตรียมการขององค์การ	(Organi-

zation	Set-Up)	 เป็นการเตรียมพร้อม

ของสถานท่ีรับฝึกงานโดยต้องด�าเนิน

การ	3	เร่ือง	คือ

-	การมอบหมายให้ปฏิบตังิานจริง	โดย

ก�าหนดความต้องการ	 และระบุการ

สนบัสนนุตา่ง	 ๆ	 ท่ีจดัให้	 (Placement	

Requirement	&	Support)	เพ่ือสถาน

ศกึษา	และนกัศกึษาเตรียมความพร้อม

-	 การคัดเลือกและก�าหนดสถานท่ี

ปฏิบตังิาน	 (Placement	Selection	&	

Location)	 มีกระบวนการคัดเลือก

คล้าย	ๆ	คดัเลือกพนกังานเข้าร่วมงาน

-	บริหารความเสีย่ง	(Risk	Management	

Issues)	 การมอบหมายให้นักศึกษา

ปฏิบตัิงานจริง	 มาพร้อมความเสี่ยงท่ี

อาจเกิดขึน้	 สถานประกอบการต้อง

วางแผนความเสี่ยงควบคูก่นัไปด้วย

2 . เต รียมความพ ร้อมใ ห้นักศึกษา	

(Student	Preparation)	ใน	3	ประเดน็	คือ

-	 เตรียมความพร้อมความรู้ทางทฤษฎีท่ี

เป็นพืน้ฐานการปฏิบัติงานให้เพียงพอ

ก่อนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง	(Pre	

Requisites	&	Theoretical	Basis)

-	 สัมภาษณ์สอบถามความสนใจของ

นักศึกษาเ ก่ียวกับอาชีพในอนาคต	

(Careers	 Interview)	 เพ่ือเตรียมมอบ

หมายงานให้ตรงกบัความสนใจ

-	 เตรียมความพร้อมด้านอ่ืนให้นกัศกึษา

พร้อมท�างาน	(Readiness	for	Practice)	

เน่ืองจากการปฏิบัติงานจริงนักศึกษา

ต้องการทกัษะเฉพาะท่ีแตกต่างจากการ

เรียนปกติ

จากภาพข้างต้น	การจัดการศึกษาในรูปแบบ	WIL	
ที่ดีต้องประกอบด้วย	6	ส่วนที่ส�าคัญ	ดังนี้

3.	การก�ากบัดแูล	(Supervision)	ระหวา่ง

การปฏิบตังิาน	ซึง่ประกอบด้วย	2	สว่น	

คือ

-	 ทีมงานจากสถาบันการศึกษา	 ซึ่งมี

บทบาทเป็นพ่ีเลีย้ง	(Mentor)

-	 หัวหน้างานท่ีสถานประกอบการ	

(Employer	Supervision)	 ท่ีมีทกัษะใน

การสื่อสารการสอนงานและการให้

ข้อมลูย้อนกลบั
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4.	 สมรรถนะ	 (Competencies)	 ท่ี

นักศึกษาต้องใช้ในการปฏิบัติงาน

นอกจากความรู้ภาคทฤษฎีแล้วยัง

ต้องเตรียมความพร้อมก่อนการไป

ปฏิบตังิาน	ดงันี ้

-	การสือ่สาร	(Communication	Skills)	

ด้วยการพดู	อา่น	 เขียน	ฟัง	ถาม	และ

ภาษากายท่ีเหมาะสมกบัการปฏิบตังิาน

5.	 การเรียนรู้	 (Pedagogies)	 ท่ีจัด

เตรียมให้นักศึกษาในระบบ	 WIL	 มี

ความหลากหลายมากขึน้กวา่เดมิกลา่ว

คือ

-	 ใช้วิธีการเป็นพ่ีเลีย้ง	 (Mentors)	 ซึ่ง

ต้องใช้เวลาและทรัพยากรอยา่งมากใน

การเรียนรู้ด้วยวิธีนี	้ เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ี

เกิดขึน้ทัง้ ท่ีสถาบันการศึกษา	 และ

สถานท่ีท�างาน

6.		การประเมินการเรียนรู้	(Assessment)	

ซึง่ท�าได้	6	วิธี	ดงันี ้

การด�าเนินการอย่างสมบูรณ์

ครบถ้วน	6	ระบบนี	้เช่ือมัน่ได้

ว่าจะท�าให้การเรียนการสอน

ในระบบ	WIL	มีคณุภาพ

-	ทกัษะเก่ียวกบัคน	 (People	 Skills)	

เพราะต้องปฏิบตัิงานร่วมกับผู้ อ่ืนใน

หลากหลายบทบาท

-	 การท�างานเป็นทีม	 (Teamwork)	 ใน											

โลกของการปฏิบตังิานท่ีมีความแตกตา่ง				

จากการเรียน

-	การท�าความเข้าใจกบัมาตรฐานการ

ปฏิบตังิาน	หรือมาตรฐานของวิชาชีพ	

(Professional	Standards)	นัน้	ๆ

-	ความมัน่ใจในตนเอง	(Self	Confidence)

-	การน�าเสนอด้วยวาจา	(Oral	Presen-

tation)	 ซึ่งเป็นทักษะท่ีใช้มากทัง้ใน

ระหว่างท�างานและจบการท�างาน									

ซึง่ต้องมีการน�าเสนออยา่งเป็นทางการ	

ไมเ่ป็นทางการ	รวมถงึการน�าเสนอแบบ	

Online

-	 การเรียนรู้ตามสถานการณ์ท่ีเกิดจริง

ท่ีมีความแปรผัน	 (Scenario	 Based	

Learn ing) 	 กล่าว คือ 	 วิ เคราะ ห์

ปรากฏการณ์อย่างความเป็นจริงท่ีมี

โอกาสเกิดขึน้ได้หลาย	ๆ	รูปแบบ

-	 การท�างานเป็นโครงการ	 (Project	

Work)	เน่ืองจากมอบหมายงานเพ่ือการ

เรียนรู้มกัอยู่ในรูปโครงการมีจดุเร่ิมต้น

และจดุสิน้สดุของงานคอ่นข้างชดัเจนใน

ชว่งเวลาท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรู้

-	 ให้ภาพสะท้อนกลบัถึงผลการเรียนรู้	

(Reflective	Journal)	หรือความคดิเหน็

ตอ่สิง่ท่ีเรียนรู้

-	 การท�ารายงาน	 (Final	Report)	 ถึง

การเรียนรู้

-	 ตรวจสอบสิ่งท่ีเรียนรู้กบัสมรรถนะท่ี

ต้องใช้ในงาน	(Competency	Checks)	

ในต�าแหนง่นัน้

- 	 การรายงานผลการเ รียนรู้โดย

หวัหน้างาน	(Supervisor	Report)

-	การน�าเสนอรายงานด้วยวาจา	(Oral	

Presentation)

-	ผลการเรียนรู้ตามขอบเขตพนัธสญัญา

ท่ีก�าหนด	(Learning	Contract)
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ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา	หรือ	 สกอ.	 มีนโยบายสนบัสนนุให้สถาบนัอดุมศึกษาไทยมีความร่วมมืออย่าง 

ใกล้ชิดกบัภาคธรุกิจ	เพ่ือจดัการศกึษาแบบบรูณาการภาคทฤษฎีกบัภาคปฏิบตั	ิ(Work	Integrated	Learning)	(ก�าจร		ตนัตกิวี,	

2557)	การจดัการศกึษา	แบบ	WIL	ในประเทศไทยสามารถสรุปได้	9	รูปแบบ	(ส�านกัสหกิจศกึษา	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลธญับรีุ,	2558	และ	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ	และส�านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา,	2553)	ดงันี ้

 

ฝึกประสบการณ์ก่อนเข้าศึกษา	 

(Pre	 -	 Course	 Experience)	 เป็นการ

ก� าหนดคุณสมบัติ ของนักศึกษาใ ห้ มี

ประสบการณ์ในงานท่ีเก่ียวข้องก่อนรับเข้า

ศึกษา	 เช่น	 การศึกษาด้านการเกษตร

ต้องการให้มีประสบการณ์การท�างานใน

ฟาร์มก่อนรับเข้าศกึษา	เป็นต้น

การเรียนสลบักบัการท�างาน	(Sand-

wich	Course)	เป็นการจดัตารางเวลาเรียน

สลบักบัการไปท�างานท่ีสถานประกอบการ	

เป็นช่วงเวลา	 3	 –	 4	 เดือนสลบักันไปมา

ตลอดหลกัสตูรการศกึษา	เชน่	ท่ีสถาบนัการ

จัดการปัญญาภิวัฒน์	 ซึ่งจะกล่าวโดย

ละเอียดในล�าดบัถดัไป

สหกิจศกึษา	(Cooperative	Education)	

เป็นรูปแบบท่ีแพร่หลายทั่วไป	 ในสถาบนั

อดุมศกึษาเอกชนไทย	โดยมีการก�าหนดชว่ง

เวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของหลักสูตรอย่าง

ชดัเจนวา่จะต้องไปฝึกปฏิบตังิาน

การฝึกงานท่ีเน้นการเรียนรู้พฤตกิรรม

การท�างาน	 (Job	 Shadowing)	 เป็นการ

จดัการฝึกปฏิบตัิงาน	 เพ่ือให้ผู้ เรียนซึมซบั

พฤตกิรรม	และวฒันธรรมในการท�างานของ

องค์การและของวิชาชีพนัน้	 ๆ	 เช่น	 นัก

กฎหมาย	ทนายความ	นกับริหาร	เป็นต้น

ความร่วมมือจัดท�าหลักสูตรระหว่าง

สถาบันการศึกษากับผู้ ประกอบการ	 (Joint	

Business	University	Course)	เป็นหลกัสตูรท่ี

สถาบนัการศกึษาได้รับการสนบัสนนุองค์ความรู้	

ทรัพยากรตา่ง	ๆ 	ในการจดั	และบริหารหลกัสตูร

จากผู้ประกอบการ	 ในหลกัสตูรจะก�าหนดการ

ฝึกปฏิบตังิานกบัสถานประกอบการไว้อยา่งเป็น

ระบบ	 เช่น	หลกัสตูรด้านนวตักรรมเกษตรของ

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ท่ีได้รับความ

ร่วมมือจากกลุม่ธรุกิจน�า้ตาลมิตรผล	เป็นต้น

เป็นพนกังานฝึกหดั	 (Apprenticeship)	

เป็นการจดัชว่งเวลาเฉพาะเพ่ือผู้ ท่ีจะส�าเร็จการ

ศกึษาได้ฝึกปฏิบตัิเสมือนเป็นพนกังานใหม่ใน

สถานประกอบการ	เชน่	หลกัสตูรด้านสตัวแพทย์	

สตัวบาล	เป็นต้น

การฝึกงานเฉพาะต�าแหนง่	(Practicum)	

เป็นการจัดให้ฝึกปฏิบัติงานจริงเพ่ือเรียนรู้

ทกัษะท่ีจ�าเป็นในการปฏิบตังิานในอนาคต	เชน่	

หลกัสตูรด้านครู	แพทย์	พยาบาล	เป็นต้น

ปฏิบัติงานภาคสนาม	 (Fieldwork)	

เป็นการจดัชว่งเวลาสัน้	ๆ 	ให้ได้มีโอกาสร่วมงาน

หรือสงัเกตการท�างานจริง	 เช่น	 หลกัสตูรด้าน

สงัคมสงเคราะห์	ด้านภมิูศาสตร์	เป็นต้น

การฝึกปฏิบัติงานจริงหลังส�าเร็จการ

เรียนภาคทฤษฎี	 (Past	Course	 Internship)	

เ ป็นการจัดการ ฝึกงานใ ห้ ไ ด้ส ร้าง เส ริม

ประสบการณ์จริงในการท�างาน	 หลงัจบการ

เรียนภาคทฤษฎีแล้ว	เชน่	หลกัสตูรทนายความ	

แพทย์	เป็นต้น

จะเห็นว่าสถาบนัอุดมศึกษาไทยมี

การศกึษาแบบ	WIL	หลายรูปแบบ	

แตอ่ยา่งไรก็ตาม	พบวา่ยงัไมป่ระสบ

ความส�าเร็จเทา่ท่ีควรดงัปรากฏจาก

เสียงสะท้อนของผู้ประกอบการใน

ฐานะผู้ ใช้บัณฑิต	 ยังได้คุณภาพ

บัณฑิตไม่ตรงกับความต้องการ	

(ส�านักสหกิจศึกษา	 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ,	 2558)	

ในด้านสถาบนัการศึกษาเองก็สรุป

บทเรียนวา่การท�า	WIL	ยงัมีปัญหาท่ี

ส�าคญั	3	ด้าน

ด้านนกัศกึษาและผู้ปกครอง

พบว่า	 วุฒิภาวะของนักศึกษาไม่

พร้อม	ความรู้ทางอาชีพไม่เพียงพอ	

และขาดการสนบัสนนุจากผู้ปกครอง

ด้านสถาบนัการศกึษา	ยงัไม่

ได้จดัสรรทรัพยากร	 ก�าลงัคน	 และ

การให้ความสนใจกับการจัดการ

ศกึษาในรูปแบบ	WIL	อยา่งเพียงพอ

ด้านสถานประกอบการยงัไม่

สามารถจดังานครูฝึกในงานได้ตรง

ความต้องการและเพียงพอปัญหา

เหลา่นีเ้ป็นความท้าทายท่ีคงอยูแ่ละ

มีความใกล้เคียงกนักบัประเทศอ่ืน	ๆ

1. 5.

6.

7.

8.

9.

2.

2.3.

4.

1.

การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในบริบทไทย

3.
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ภาพที่ 4.2  PIM’s Work – based Education

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ได้ด�าเนินการ

ตามระบบ	Work	-	based	Education	ข้างต้น

โดยมีการทดลองและปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ืองจน

มีประสทิธิภาพระดบัหนึง่จงึได้สรุปเป็นต้นแบบ

ท่ีเป็นนวัตกรรมการศึกษาจดลิขสิทธ์ิต่อกรม

ทรัพย์สนิทางปัญญาในปี	2559	อยา่งไรก็ตาม

สถาบันยินดีให้สถาบันอ่ืนสามารถน�าไป

ประยกุต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม																																																																																																																																												

                           

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์พฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนเรียกว่า	Work-based	Education	หรือการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

ในรูปแบบของสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์	ดงัแสดงด้วยภาพตอ่ไปนี ้

 การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง	(Work	-	based	
Education)	แบบสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Model	ได้รับการรับรองการจดลขิสทิธ์ิ	และเป็น	Best	Practice
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การสอนโดยมืออาชีพ	 (Work	 -	 based	Teaching	 :	WBT)	

เป็นการเรียนภาคทฤษฎี	 หลักการทั่วไป	 และการเรียนรู้

วิชาการศกึษาทัว่ไปให้นกัศกึษามีความสมบรูณ์	นอกจากเป็น

ความรู้จากต�าราแล้ว	 ได้รับการเรียนรู้จากกรณีศึกษาจาก 

ผู้ปฏิบัติงานจริงในองค์กร	 เตรียมความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ 

ในสว่นท่ีสองคือ	WBL

การเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติงานจริง	 (Work	 -	 based	

Learning	:	WBL)	เป็นการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบตังิานจริง

อยา่งมีแบบแผนรองรับ	กลา่วคือ	การจดัวางโปรแกรม	ครูฝึก	

และมีระบบการตดิตามประเมินอยา่งเป็นระบบในองค์กร

การจดัการเรียนการสอนจะมีการสลบักนัระหวา่งการเรียนรู้ใน

ห้องเรียนกบัการฝึกปฏิบตังิานตามโจทย์ท่ีก�าหนดให้อยา่งตอ่

เน่ืองรวม	4	 -	 8	ครัง้	 ตามความเหมาะสมของหลกัสตูร	 และ

ออกแบบสอดคล้องกบัความต้องการของสถานประกอบการ

เพ่ือท�าให้มีการบรูณาการระหวา่งทฤษฎีกบัภาคปฏิบตัิอย่าง

แท้จริง

ในกระบวนการนีน้กัศกึษาสามารถเกาะตดิและเรียนรู้เพ่ิมเตมิ

หรือแม้การท�าการทดลองในสถานประกอบการจริงในโจทย์

เดมิหรือศกึษาร่วมกบันกัศกึษา	คณาจารย์ข้ามสาขาวิชาจนได้

ข้อสรุปเป็นโครงการหรือแม้แตส่ร้างเป็นนวตักรรมเพ่ือเข้าสูเ่วที

ประกวดในระดบัสถาบนัและกลุม่ธุรกิจเพ่ือสร้างความรู้ใหม่

กลบัไปสูอ่งค์กรได้อีกด้วย

การจัดการศึกษาแบบ	PIM	Work	-	based	Education	(WBE)	 
มี	4	องค์ประกอบที่ส�าคัญคือ

การศึกษางานวิจัยจากปัญหาวิจัยจริง	 (Work	 -	 based	

Researching	:	WBR)	เป็นการศกึษาวิจยัของคณาจารย์จาก

ปัญหาวิจยัจริงในองค์การท่ีผลวิจยัพร้อมน�าไปใช้ในทางปฏิบตัิ

ได้โดยตรง	และกลบัมาสูก่ารเรียนการสอนในห้องเรียน

การจดัการศกึษาแบบ	WBE	จะด�าเนินการเป็นกระบวนการ

ตอ่เน่ืองส�าหรับหลกัสตูรปริญญาตรี	4	-	5	ปี	ท�าให้นกัศกึษามี

โอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเป็นเวลาร้อยละ	40	–	50	

ของเวลารวมทัง้หมด	

มหาวิทยาลยัแหง่การสร้างเครือขา่ย	(Networking	University)	

การเป็นมหาวิทยาลยัแหง่การสร้างเครือขา่ยถือเป็นเป็นพลงั

เสริมท่ีส�าคญัท่ีท�าให้กระบวนการ	Work	-	based	Education	

ประสบความส�าเร็จ	จากท่ีกลา่วมาข้างต้น	การด�าเนินการตาม

กระบวนการ	Work	-	based	Education	จะบรรลวุตัถปุระสงค์

ไปไม่ได้ เลย	 ถ้าปราศจากการสร้างเครือข่ายอันทรง

ประสิทธิภาพ	สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์จึงมุ่งสร้าง

เครือข่าย	 ความร่วมมือทางวิชาการทัง้ในประเทศและต่าง

ประเทศ	 เพ่ือร่วมเป็นพลงัเสริมและสนบัสนนุในการจดัการ

เรียนการสอน	โดยแบง่ออกเป็น	2	กลุม่	ได้แก่	เครือขา่ยภาค

การศกึษา	 (Education	Network)	 และเครือข่ายภาคธุรกิจ	

(Business	Network)		ทัง้นี	้ทัง้	2	กลุม่นัน้	ได้เข้ามามีสว่นร่วม

ในการถ่ายทอดองค์ความรู้	 สร้างประสบการณ์	 	 การเรียนรู้	

และเป็นแหลง่เรียนรู้ให้กบันกัศกึษา	

1

2

3

4
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การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี	 ซึ่งจดัเป็น	 2	

ระบบคือ	การเรียนในห้องเรียนหรือห้องปฏิบตัิ

การและการเรียนระบบทางไกลผ่านระบบ	

Streaming	IPTV	ท่ีมีอาจารย์ประจ�าเป็นพ่ีเลีย้ง	

(Mentor)	ท่ีห้องเรียนปลายทางด้วย

การเรียนการสอนในระบบดงักลา่ว	ด�าเนินการ

โดยคณาจารย์ผู้ทรงคณุวฒิุตรงตามท่ีหลกัสตูร

ก�าหนด	คณาจารย์สว่นใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์

ในการท�างานตรงหรือสมัพนัธ์กบัวิชาท่ีสอนและ

มีผู้สอนร่วมหรือวิทยากรพิเศษท่ีปฏิบตัิงานใน

องค์กรชัน้น�าและมีความโดดเดน่ในเร่ืองท่ีมีการ

เรียนการสอนมาร่วมสอนในลกัษณะกรณีศกึษา

จริงท่ีถ่ายทอด	วิเคราะห์และฝึกปฏิบตั	ิ(Workshop)	

โดยเจ้าของกรณีศกึษาเอง

ระบบ	Work	-	based	Education	ประกอบขึน้ด้วยระบบยอ่ย	ๆ	4	ระบบ	ดงันี ้

ท�าให้นกัศกึษาได้เรียนทฤษฎีควบคูก่บัภาคปฏิบตัิในรูปแบบ

กรณีศกึษาโดยเจ้าของกรณีเอง	 มีการวิเคราะห์และประยกุต์

ใช้กรณีศกึษาในสถานการณ์ท่ีเทียบเคียงกนัได้	ท�าให้นกัศกึษา

สามารถประยกุต์ใช้ทฤษฎีได้ตัง้แตใ่นห้องเรียนหรืออธิบายได้

วา่	“Learn	Today,	Apply	Today”

เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปฝึกปฏิบัตินอกจากการ 

เตรียมความรู้ความสามารถในทางเทคนิค	ซึง่ได้จากการเรียน

ทฤษฎี	การจ�าลองสถานการณ์เสมือนจริง	การวิเคราะห์กรณีศกึษา	

การเรียนรู้เก่ียวกบัองค์กรท่ีจะไปฝึกปฏิบตัจิากเจ้าขององค์กร

เองแล้ว	ยงัมีการพฒันาทกัษะด้านท่ีเป็น	Soft	Side	เชน่	ทกัษะ

การพูด	 การฟัง	 การน�าเสนอเรียนรู้วฒันธรรมองค์กร	 การ

ท�างานเป็นทีม	เป็นต้น	ในหลกัสตูรเตรียมความพร้อมก่อนไป

ท�างาน	ซึง่จะได้น�าเสนอตอ่ไป

 

Work - based Teaching (WBT): 
Learn Today Apply Today1 

2 

3

4

Work - based Learning (WBL): 
“Learn Today, Practice Today”

Word - based Research (WBR): 
“Research today for Better Tomorrow”

Work - based Networking (WBN): 
“Networking University”

Work	-	based	Education	นวัตกรรมอุดมศึกษาไทย

 WBT “learn today, apply today” 
 WBL “learn today ,Practice today 
 WBR “Research today for better tomorrow” 
 National & International Network “ Networking 

University” 
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ภาพที่ 4.3 ภาพแสดงการบรรยายในห้องเรียนโดยคณาจารย์มืออาชีพ  
Work - based Teaching

ภาพที่ 4.4 ภาพการเรียนรู้จากห้องปฏบิตักิาร Work - based Teaching

ภาพที่ 4.5 ภาพแสดงการเรียนรู้จากร้านสะดวกซือ้จ�าลองเสมือนจริง 
Work - based Teaching



57

จาก	Work-based	Learning	สู	่Innovation	ผล

จากการศกึษาของนกัจิตวิทยาและนกัวิชาการ

ศึกษาจ�านวนมากและต่อเน่ืองกันยอมรับว่า	

การเรียนรู้โดยการลงมือท�าเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีมี

ประสทิธิภาพสงูท่ีสดุ

Work - based Teaching (WBT): 
Learn Today Apply Today1 

2 

3

4

Work - based Learning (WBL): 
“Learn Today, Practice Today”

Word - based Research (WBR): 
“Research today for Better Tomorrow”

Work - based Networking (WBN): 
“Networking University”

การจดัการเรียนการสอนในสว่นการฝึกปฏิบตั	ิเพ่ือเกิดการเรียน

รู้จากประสบการณ์จริงในส่วนนีอ้ธิบายด้วยหลักการ	 WIL	 

จะคล้ายกบัการจดัการเรียนการสอนแบบ	Sandwich	Course	

กล่าวคือ	 จัดเวลาเรียนทฤษฎีกับภาคปฏิบัติสลับกันตลอด

หลกัสตูร	ประมาณ	3	เดือน	เรียนทฤษฎี	และประมาณ	3	เดือน

เรียนภาคปฏิบตัิ	 ทัง้นี	้ แต่ละหลกัสูตรจะมีการประยุกต์ตาม 

ความเหมาะสมกบัเนือ้หาสาระและยืดหยุน่ตามความพร้อมของ

สถานประกอบการด้วย

การจดัการเรียนการสอนในขัน้ตอนนีมี้ความสลบัซบัซ้อนและ

ต้องเตรียมการเป็นเวลานานกลา่วคือ

1.	ระยะเตรียมการในขัน้นีต้้องท�าลว่งหน้า	3	–	6	เดือน	ประกอบด้วย

-	คณาจารย์ผู้ รับผิดชอบ	ต้องพบกบัสถานประกอบการเพ่ือวาง

โปรแกรมการปฏิบตังิานให้สอดคล้องกบัสาระของหลกัสตูรและ

เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ

-	ก�าหนดผู้ รับผิดชอบทัง้ฝ่ายสถานศกึษาและสถานประกอบการ	

ฝ่ายสถานศกึษามีผู้ รับผิดชอบสองสว่น	คือ	อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ

วิชา	 และเจ้าหน้าท่ีพัฒนานักศึกษา	 ซึ่งมีบทบาทเป็นพ่ีเลีย้ง	

(Mentor)	 ฝ่ายสถานประกอบการต้องมีครูฝึก	 ซึง่มีบทบาทเป็น

หวัหน้า	(Supervisor)

-	ฝึกเตรียมความพร้อมในการไปปฏิบตังิาน	ทัง้ความรู้ทางเทคนิค	

และความสามารถด้าน	Soft	Side	บางกรณี		เชน่	สาขาธรุกิจการ

ค้าสมยัใหม	่มีความจ�าเป็นต้องฝึกในห้องเรียนเสมือนจริง	(Store	

Model)	 ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับการฝึกอบรมของพนักงาน	 

ในสถานประกอบการ

-	 นักศึกษาจะได้รับโจทย์	 เพ่ือการฝึกปฏิบัติงานแต่ละเทอม	 

เพ่ือเป็นเปา้หมายของการเรียนรู้ท่ีชดัเจนในแตล่ะเทอม

2.	ระยะการฝึกงาน	มีกระบวนการและกิจกรรมส�าคญัดงันี ้

-	 นกัศึกษาท่ีต้องไปฝึกปฏิบตัิงานตามตารางปฏิบตัิงานปกต	ิ 

ในสิง่แวดล้อมจริง

-	ครูฝึก	หมายถงึ	หวัหน้างานเป็นผู้มอบหมายงาน	และตดิตาม

ผล

-	 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบจะเดินทางไปนิเทศการท�างานให้ค�า

ปรึกษาตา่ง	ๆ

-	 ทีมพฒันานกัศกึษาจะเดินทางไปพบและรับข้อมลูย้อนกลบั

จากนกัศกึษาผา่นชอ่งทางตา่ง	ๆ	เชน่	โทรศพัท์,	Line,	website	

พร้อมกบัท�าหน้าท่ีเป็นพ่ีเลีย้ง	 (Mentor)	 ตลอดระยะเวลาการ

ฝึกงาน

3.	 ระยะหลงัจากการฝึกปฏิบตัิงาน	 จะมีการประเมินผลและ

รายงาน	ดงันี ้

-	การประเมินผลการฝึกปฏิบตังิานโดยครูฝึก

-	การประเมินผลการฝึกปฏิบตังิานโดยอาจารย์และพ่ีเลีย้ง

-	การน�าเสนอรายงานการฝึกงานตามโจทย์ท่ีอาจารย์มอบหมาย

ก่อนไปฝึก

อนึง่	 ผลจากการฝึกปฏิบตัิงานยงัท�าให้เกิดการสร้างสรรค์งาน

นวตักรรมตา่ง	ๆ 	อยา่งเป็นระบบมีมาตรการสง่เสริมกระตุ้นจงูใจ

และเสริมการเรียนรู้ซึง่จะได้กลา่วถงึตอ่ไป
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ภาพข้างต้นแสดงการเรียนรู้ของคนหลงัจบกระบวนการเรียนรู้

แล้วสองสัปดาห์	 พบว่า	 การเรียนรู้โดยวิธีการลงมือท�าจริง	 

จะเกิดการเรียนรู้ถึง	 90%	 ของสิ่งท่ีได้เรียนและจะท�าให้เกิด 

ความรู้สกึมีสว่นร่วมสงู	เกิดการยอมรับและปรับเปลีย่นพฤตกิรรม	

ในขณะท่ีการเรียนรู้ด้วยการอา่น	การฟัง	การมองเหน็จะเกิดการ

เรียนรู้เพียง	10	–	30%	เทา่นัน้	การค้นพบดงักลา่ว	นอกจากน�า

มาใช้ได้ดีในการจัดการเรียนการสอนแล้ว	 ในการพัฒนา

ทรัพยากรมนษุย์ในองค์กร	 โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการพฒันาผู้น�า

ภาพที่ 4.6 Experience & learning

มีการยอมรับหลักการนีม้าปรับใช้เป็นการยอมรับอย่าง 

กว้างขวางว่า	 ธุรกิจวันนีแ้ละในอนาคตความท้าทายใน 

ล�าดบัต้น	 ๆ	 คือ	 เร่ืองคนและนวตักรรม	 (The	Conference	

Board,	 2014)	 	 กลุ่ม	CP	ALL	ตระหนกัในความส�าคญันี	้										

อยา่งย่ิง	จงึมีกลยทุธ์สง่เสริมนวตักรรมในลกัษณะตา่ง	ๆ	ตอ่

เน่ือง	จนได้รับการจดัล�าดบัให้เป็นองค์กรนวตักรรมอนัดบั	2	

โดยนิตยสารฟอร์บส์	ของเอเชีย	อนัดบั	8	ของโลกในปี	2557	

และในปี	2561	กลุม่	CP	ALL	อยูใ่นอนัดบั	ท่ี	23	ของโลก

READING

HEARING WORDS

LOOKING AT PICTURES

WATCHING A MOVIE

LOOKING AT AN EXHIBIT

WATCHING A DEMONSTRATION

SEEING IT DONE ON LOCATION

PARTICIPATING IN DISCUSSION

GIVING A TALK

DOING A DRAMATIC PRESENTATION

SIMULATING THE REAL EXPERIENCE

DOING THE REAL THING

OUR LEVEL OF
INVOLVEMENT

Verbal Receiving

Visual Receiving

Receiving 
And 

Particpating

DOING

PASSIVE
ACTIVE

WE TEND TO
REMEMBER...

10% of what we read

20% of what we hear

30% of what we see

50% of what we hear And see

70% of what we say

90% of what we 
both say and do

After 2 week

ภาพท่ี	4.7	ภาพรางวลันวตักรรมอนัดบั	8	ของโลก

1. Salesforce.com    United States
2. Alexion Pharmaceuticals   United Kingdom
3. ARM Hildings    Indonesia
4. Unilever Indonesia   United States
5. Regeneron Pharmaceuticals  United States
6. Amazon.com    United States
7. BioMarin Pharmaceutical  United States

8. CP ALL    Thailand
9. VMware     United States
10. Aspen Pharmacare Holdings South Africa

นิตยสาร ฟอร์บส์ จดัอนัดบั ซีพี ออลล์ ให้เป็นองค์กร

สร้างสรรค์โดดเดน่แหง่เดียวในประเทศไทยอนัดบั 2 

ในเอเชียและอนัดบั 8 ใน 100 องค์กร นวตักรรมชั �นนํา

ของโลก ซีพี ออลล์ ปลกูฝังแนวคดิในการทํางาน

แบบนวตักรรม ให้เป็นสว่นหนึ�งของวฒันธรรมองค์กร 

พร้อมขบัเคลื�อนและเตบิโตไปข้างหน้าเพื�อนําพาบริษัท

สูค่วามสําเร็จอยา่งยั�งยืน
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Doing
70%

Training
10%

From Other
20%

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ในฐานะ	CP	ALL	Corporate	University	ขานรับนโยบายดงักลา่ว	สง่เสริมให้

นกัศกึษาคิดโจทย์เก็บข้อมลูจริงในโอกาสท่ีไปฝึกปฏิบตัิงาน	 เพ่ือเสนอโครงการนวตักรรมท่ีสามารถจดัให้ปีการ

ศกึษาถงึ	2	ครัง้	โดยมีกลไกในการขบัเคลื่อน	ดงันี ้

1.	จดัตัง้คณะกรรมการสง่เสริมนวตักรรมระดบัสถาบนั	และให้มีคณะท�างานยอ่ยเป็นด�าเนินรายการเวทีประกวด

นวตักรรม	โดยมีคณบดีแตล่ะคณะสลบักนัเป็นประธานด�าเนินงาน	

นกัศกึษาจดัทีม	 4	 -	 5	คน	 เสนอกรรมการนวตักรรมก่อนท่ีแตล่ะทีมจะผา่นเข้ารอบคดัเลือกสูเ่วทีประกวดระดบั

สถาบนัได้ผ่านการคดักรองผลจากการลงมือทดลองผลงานเชิงนวตักรรมเหลา่นัน้อย่างกว้างขวางวิธีการเรียนรู้ 

ดงักลา่ว	เรียกวา่	Action	Leaning	ซึง่เป็นองค์ประกอบส�าคญัของสตูรของการพฒันาแบบ	70:20:10%	ท่ีโดง่ดงั

เป็นท่ียอมรับขององค์กรชัน้น�าทัว่โลก	 คือ	การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ในองค์กร	ควรจดัสรรเวลาและทรัพยากร 

กบัการเรียนรู้โดยการลงมือท�า	 70%	 อีก	 20%	 เป็นการเรียนรู้จากผู้ อ่ืน	 เช่น	 การ	Coach,	Mentoring	 เป็นต้น	 

และอีก	10%	เทา่นัน้ท่ีควรจดัการเรียนรู้ในห้องเรียนแบบ	Training	ดงันัน้กลา่วได้วา่การจดัการศกึษาของสถาบนั

การจัดการปัญญาภิวัฒน์เป็นการเตรียมความพร้อมส่งบุคคลากรเข้าสู่ระบบการท�างานท่ีต้องมีการพัฒนา 

อยา่งตอ่เน่ืองในรูปแบบใหมข้่างต้น

ภาพที่ 4.8 Learning and Development model

Source:	Center	for	Creative	Leadership	
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อนึง่	ประโยชน์สงูสดุของการเรียนรู้	นอกจากน�าความรู้ไปใช้งานได้แล้วควรสามารถตอ่ยอดความรู้

ไปสูก่ารสร้างนวตักรรมได้ด้วย	จงึท�าให้องค์กรมีขีดความสามารถในการแขง่ขนัและมีความยัง่ยืน	ทัง้นี ้

2.	นกัศกึษาจดัทีมงาน	3	–	5	คน	เสนอโครงการนวตักรรมผา่นคณะกรรมการระดบัสถาบนั

3.	โครงการได้รับการ	Screen	ข้างต้นให้ค�าแนะน�า	เพ่ือการปรับปรุงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กนั

4.	โครงการท่ีมีศกัยภาพสงูถกูเสนอเข้าสูเ่วทีประกวดนวตักรรมท่ีมีคณะกรรมการตดัสนิ		ประกอบ

ด้วยหนว่ยงานสง่เสริมนวตักรรมระดบัชาต	ิหนว่ยงานนวตักรรมขององค์กร	และหนว่ยงานการเงิน	

โดยท่ีโครงการท่ีได้รับการคดัเลือกจะได้น�าเสนอในรูปแบบนิทรรศการ	 และการน�าเสนอบนเวที

ประกวด		เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กนั

นวตักรรมท่ีมีศกัยภาพทางธุรกิจจะได้รับการคดัเลือกขยายผลและจดสิทธิบตัรต่อไป	 โดยท่ีใน	 

ปีการศกึษา	2557	-	2558	สถาบนัได้รับสทิธิบตัรเฉพาะของนกัศกึษาถงึ	7	สทิธิบตัร

ภาพที่ 4.9 เวทปีระกวด  
การแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้าง DNA นักนวัตกร ภาพที่ 4.10 เวทปีระกวดนวัตกรรม
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บทบาทของสถาบนัการศกึษาอีกด้านหนึง่	คือ	การท�าวิจยัเพ่ือสร้างองค์

ความรู้ใหม่	 แต่อย่างไรก็ตาม	สถาบนัอดุมศกึษาถกูกลา่วขานเสมอว่า	

เป็นงานวิจัยท่ีขึน้หิง้ไม่ใช่การวิจัยท่ีลงห้าง	 กล่าวคือ	 เป็นงานวิจัยท่ี														

ตอบสนองนกัวิจยั	หรือสถาบนัอดุมศกึษาแตไ่มต่อบสนองตอ่ธรุกิจ	หรือ

ผู้จะน�าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้

Work	-	based	Researching	(WBR)	เป็นการศกึษาวิจยัของคณาจารย์

จากปัญหาวิจยัจริงในองค์กร	 ท่ีผลวิจยัพร้อมน�าไปใช้ในทางปฏิบตัิได้

โดยตรง	 และสามารถน�ามาถ่ายทอดองค์ความรู้สูก่ารเรียนการสอนใน

ห้องเรียน	ท�าให้นกัศกึษาได้รับประสบการณ์ตรง	และเรียนรู้ในเร่ืองของ

การท�าการวิจยัท่ีสามารถไปใช้ประโยชน์	และชว่ยแก้ปัญหาตอ่องค์กรได้จริง	

โดยทัง้นีค้ณาจารย์ของสถาบนัท่ีท�าการสอนในระบบ	Work	 -	 based	

Education	นัน้จะมีข้อได้เปรียบในเชิงของการเข้าถงึโจทย์วิจยัท่ีสามารถ

น�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง	เน่ืองจากเม่ือนกัศกึษาได้ไปฝึกปฏิบตังิานตาม

โจทย์ต่าง	 ๆ	 ในภาคธุรกิจท่ีมีความแตกต่างกนัไป	 ก็จะท�าให้อาจารย์ 

ผู้ สอนจะต้องมีการเพ่ิมพูนความรู้ของตนเองอยู่เสมอ	 ๆ	 ในทุกภาค								

การศึกษา	 ซึ่งกระบวนการนีเ้สมือนเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดการพฒันา

ตนเองของอาจารย์เพ่ือตอบปัญหา	และกระตุ้นแนวคดิเก่ียวกบันวตักรรม

ให้แก่ลกูศษิย์ควบคูก่นัไปด้วย	ดงักรณีตวัอยา่งการน�าความรู้มาประยกุต์

ใช้และตอ่ยอดองค์ความรู้เป็นผลงานวิชาการและนวตักรรม	ตอ่ไปนี ้

ภาพที่ 4.11 ผลงานนวัตกรรมหุ่นยนต์ในร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น

Work - based Teaching (WBT): 
Learn Today Apply Today1 

2 

3

4

Work - based Learning (WBL): 
“Learn Today, Practice Today”

Work - based Research (WBR): 
“Research today for Better Tomorrow”

Work - based Networking (WBN): 
“Networking University”
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จากภาพข้างต้นเป็นนวัตกรรมหุ่นยนต์ในร้าน	 

7	 -	 Eleven	ตวัอยา่งงานวิจยัและเป็นนวตักรรม

การใช้หุ่นยนต์ในการส�ารวจข้อมูล	 การตอบ

ค�าถามเพ่ือจะให้ได้ข้อมูลซึ่งจะมีประโยชน์กับ

ทางร้านในหลาย	ๆ	ประเดน็	โดยประเดน็หลกั	ๆ	

คือเร่ืองของข้อมลู	ซึง่ในบางครัง้บางลกูค้าท่ีมาใช้

บริการมีปัญหาในการใช้บริการ	 แต่ไม่กล้าบอก

กบัพนกังานโดยตรง	การใช้หุ่นยนต์มารับข้อมลู

จะสามารถชว่ยในการให้ข้อมลูจากลกูค้าสะท้อน

ไปสูร้่าน	รวมทัง้เป็นการสร้างสีสนัให้กบัทางร้าน

ด้วย	ผลลพัธ์ของโครงการท่ีเดน่ชดัคือเร่ืองผลลพัธ์

กระบวนการท่ีหุน่ยนต์ชว่ยลดเวลาในการส�ารวจ

ข้อมลูหลาย	ๆ 	ด้าน	เชน่	กระบวนการเก่ียวกบัการ

ประชมุงานภาคสนามการซ้อมสมัภาษณ์ตา่ง	ๆ	

ตลอดจนถึงขัน้ตอนการประมวลเอกสารต่าง	 ๆ			

ท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการใช้คนเก็บข้อมูลจาก

แบบสอบถาม	 ซึ่งจากการเปรียบเทียบแล้ว																

การใช้คนเก็บแบบสอบถามต้องใช้เวลาประมาณ	

35	Manday	ในการด�าเนินการ	สามารถลดเวลา

เหลือเพียง	 0.5	 Manday	 เม่ือใช้หุ่นยนต์เป็น

ตวักลางในการส�ารวจข้อมลู	

ภาพที่ 4.12 นวัตกรรมหุ่นยนต์ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

สว่นนอกจากนัน้งานด้านนวตักรรมของอาจารย์และนกัศกึษา

ยงัได้มีโอกาสน�าเสนอสูเ่วทีภายนอก	เชน่	ได้น�าผลงานท่ีได้จดั

ท�าเสนอเพ่ือรับการรับรองนวตักรรม	จากหนว่ยงานส�านกังาน

พฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต	ิซึง่เป็นหนว่ยงาน

ท่ีสนับสนุน	 ผลักดันให้องค์กรในประเทศไทยสร้างงาน

นวตักรรม	นอกจากนี	้ แล้วหุ่นยนต์ยงัได้รับรางวลันวตักรรม

จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา	 และได้ร่วมกับสภาวิจัยของ

ประเทศไทย	น�าผลงานดงักลา่วไปแขง่ขนัท่ีตา่งประเทศ	ซึง่ก็ได้

รับรางวลัใหญ่จากหลายประเทศ	 ได้แก่	 ไต้หวนั	 เกาหลี	 และ

มาเลเซีย		(ท่ีมา	:	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	สถาบนั

การจดัการปัญญาภิวฒัน์,	2557)
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ภาพที่ 4.13 ภาพข่าวนวัตกรรมหุ่นยนต์ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

ท่ีมา	:	หนงัสือพิมพ์เดลนิิวส์	วนัจนัทร์ท่ี	14	ตลุาคม	2556

ยงัมีงานวิจยัท่ีพฒันาขึน้จากโจทย์วิจยัท่ีภาคธุรกิจต้องการในลกัษณะ

เดียวกนันีจ้�านวนมาก	กลไกในการพฒันางานวิจยัสว่นหนึง่เกิดจากการ

จดัตัง้ส�านกับริการวิชาการ	ซึง่ประกอบด้วยศนูย์บริการวิชาการยอ่ย	ๆ 	จดั

ตัง้ตามความเช่ียวชาญ	 มีหน้าท่ีให้บริการวิชาการ	 และการวิจยัท่ีเป็น	

Action	Research	หรือ	Work	-	based	Researching	ท่ีภาคธรุกิจได้น�า

ไปใช้ประโยชน์และคณาจารย์ก็สามารถน�ามาใช้ในการเรียนการสอน	และ

การเผยแพร่เป็นผลงานทางวิชาการอีกด้วย

ภาพที่ 4.14 ส�านักบริการวชิาการ

งานวิจัย
ใหคำปรึกษา
อบรมสัมมนา

งานดานเครือขาย

สำนักบริการวิชาการ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Academic Services Office I Panyapiwat Institule of Management (PIM)
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5
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2
3
4

1

9
ภาพที่ 4.15 ภาพการบริการวชิาการให้กับการไฟฟ้านครหลวง  

HR Excellence Center

ภาพข้างต้นเป็นการบริการวิชาการให้กบัการไฟฟา้นครหลวง

จากภาพข้างต้นสถาบันฯ	จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ
ตามความเชี่ยวชาญหลายศูนย์	เช่น

ศนูย์ให้ค�าปรึกษาและพฒันา

ทรัพยากรมนษุย์

ศนูย์บม่เพาะทางธุรกิจ	 เป็น
ศู น ย์ ใ ห้ ค� า ป รึ กษ า แล ะ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ
จดัตัง้และบริหารธรุกิจ

ศนูย์อาเซียน	-	จีนศกึษา

ศนูย์เครือขา่ยเยอรมนั

ศนูย์เครือขา่ยเกาหลี

ศนูย์นวตักรรมปัญญาภิวฒัน์

ศนูย์เครือขา่ยญ่ีปุ่ น

ศนูย์พฒันาเครือขา่ย

ทางธรุกิจ

ศนูย์องค์ความรู้ด้านลกัชวัร่ี	
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ภาพที่ 4.16 ภาพผลงานศูนย์ China Asian สัมภาษณ์ Ms.Barbara  

ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ โครงการวจิยัเร่ือง TPP

จากการจดัการเรียนการสอนในแบบ	Work	-	based	Education	จะไมมี่

ทางส�าเร็จได้หากไมไ่ด้รับความร่วมมือจากคูค้่าพนัธมิตร	ผู้ประกอบการ

ภาคสว่นอ่ืนในสงัคมและชมรมทางวิชาการตา่ง	 ๆ	สถาบนัการจดัการ

ปัญญาภิวฒัน์		จงึมุง่เน้นการสร้างเครือขา่ยในทกุรูปแบบและทกุโอกาส

ท่ีท�าได้	 ก่อนการเปิดหลกัสตูรใหม	่ ต้องมีการสร้างเครือข่ายองค์กรท่ีมี

ศกัยภาพจะเป็นผู้ รับนกัศกึษาไปฝึกงาน	และรับไปท�างานเม่ือจบการ

ศกึษาลว่งหน้าเป็นเวลาหลายเดือนหรือเป็นปี

สถาบนัจดัตัง้หน่วยงานท่ีมีความรับผิดชอบ	 สร้างเครือข่ายทัง้ในและ

ตา่งประเทศ	อีกทัง้พฒันาบคุลากรภายในให้เป็นนกัสร้างเครือขา่ยอีกด้วย

อาจจ�าแนกประเภทของเครือขา่ยกลุม่หลกัได้	3	ลกัษณะ	คือ

Work - based Teaching (WBT): 
Learn Today Apply Today1 

2 

3

4

Work - based Learning (WBL): 
“Learn Today, Practice Today”

Word - based Research (WBR): 
“Research today for Better Tomorrow”

Work - based Networking (WBN): 
“Networking University”

1.	สถาบนัการศกึษาในประเทศ

2.	สถาบนัการศกึษาตา่งประเทศ

3.	ภาคธรุกิจใน	–	ตา่งประเทศ
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ภาพที่ 4.17 Network : สถาบนัการศกึษาในประเทศ

ภาพข้างต้นแสดงตวัอยา่งเครือขา่ยสถาบนัอดุมศกึษาในประเทศ

ภาพที่ 4.18  Network : สถาบนัในต่างประเทศ 

ภาพข้างต้นแสดงตวัอยา่งเครือขา่ยสถาบนัการศกึษาตา่งประเทศ
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ภาพที่ 4.19 Network : ภาคเอกชน

ภาพข้างต้นแสดงตวัอยา่งเครือขา่ยกบัภาคธรุกิจ

ภาพที่ 4.20 Network : ภาคเอกชน 

ภาพข้างต้นแสดงตวัอยา่งเครือขา่ยกบัภาคธรุกิจเพ่ิมเตมิ
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ภาพที่ 4.21 Network: ภาคเอกชน 

ภาพข้างต้นแสดงตวัอยา่งเครือขา่ยกบัภาคธรุกิจเพ่ิมเตมิ

สถาบันฯ	 เป็นองค์กรเปิดท่ีพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

สถาบนัการศึกษาด้วยกัน	 องค์กรภาครัฐและเอกชนอยู่

เสมอ	ดงัปรากฏวา่แตล่ะปีมีการเย่ียมชมสถาบนัพร้อมกบั

การแลกเปลีย่นความคดิเหน็เรียนรู้ร่วมกนัจนพฒันาไปเป็น

โครงการความร่วมมือจ�านวนหลายโครงการ

ภาพที่  4.22 การเย่ียมชมจากภาครัฐ 

(คณะผู้ว่าราชการจงัหวัดนนทบุรี)

ภาพข้างต้นเป็นตวัอยา่งการย่ียมชมของภาคราชการไทยและ

นกัวิชาการจากตา่งประเทศ
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ภาพที่  4.23 การเย่ียมชมจากมหาวทิยาลัยไทย 
(มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช)

ภาพข้างต้นเป็นตวัอยา่งการเย่ียมชมของสถาบนัอดุมศกึษาในประเทศ

ภาพที่  4.24 การเย่ียมชมจากมหาวทิยาลัยต่างประเทศ  
(Cheng Shiu University (CSU) Internship)

ภาพข้างต้นเป็นตวัอยา่งของการเย่ียมชมจากสถาบนัการศกึษา 
จากตา่งประเทศ
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ภาพที่ 4.25 การเย่ียมชมจากองค์กรธุรกจิ (บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน))

ภาพข้างต้นเป็นตวัอยา่งของการเย่ียมชมจากสถาบนัการศกึษาจากภาคธรุกิจ

หลายองค์กรธรุกิจได้มีพฒันาการความร่วมมืออยา่งแนบแนน่ย่ิงขึน้	ดงันี	้

ตวัอย่างโครงการความร่วมมือกบัภาคธุรกิจ	นอกกลุม่ธุรกิจค้าปลีกอ่ืน	

(สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์,	2559)		เชน่

1.	 โครงการความร่วมมือระหวา่งกลุม่น�า้ตาล

มิตรผลกบัคณะนวตักรรมการจดัการเกษตร	

ในการผลิตบัณฑิตท่ีตอบสนองต่อธุรกิจ

น�า้ตาล

2.	 โครงการความร่วมมือระหว่างกลุ่มธุรกิจ

อาหาร	(CPF)	กบัคณะอตุสาหกรรมเกษตรใน

การผลติบคุลากรด้าน	Food	Processing

3.	 โครงการความร่วมมือกบักลุ่ม	 TRUE	กบั

คณะบริหารธรุกิจในการผลติบคุลากรด้านค้าปลกี

ของ	TRUE	Shop

4.	ความร่วมมือกบับริษัทคงิพาวเวอร์กบัคณะ

ศิลปศาสตร์ในการผลิตบคุลากรทางธุรกิจท่ีมี

ความสามารถภาษาจีน	

จึงกล่าวได้ว่าสถาบันการจัดการ

ปัญญาภิวัฒน์เป็น	 Networking	

University	ท่ีแท้จริง	และ	Networking	

นีเ้องเป็นทนุองค์การ	 (PIM	Network	

Capital)	 ท่ีสร้างคณุคา่กบัการจดัการ

ศกึษาแบบ	Work	-	based	Education	

อยา่งย่ิง
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สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์	 	หรือ	 พีไอเอม็	 เป็น	Corporate	

Univers i ty 	 หรือมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุร กิจโดยเครือ 

เจริญโภคภณัฑ์	(CP	Group)		เป็นสถาบนัระดบัอดุมศกึษาท่ีได้รับ

อนญุาตจากกระทรวงศกึษาธิการจดัตัง้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน	

เม่ือวนัท่ี	9	มีนาคม	2550	และได้รับการรับรองวิทยะฐานะ	เพ่ือให้

ปริญญาในชัน้ปริญญาตรี				ปริญญาโท	และปริญญาเอก	ในก�ากบั

ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 กระทรวงศึกษาธิการตาม

มาตรฐานทกุประการ

	 พีไอเอม็เป็นศนูย์กลางในการผลติบณัฑิตในศาสตร์สาขา

วิชาตา่ง	ๆ 	ด้วยการให้โอกาสและสร้างเยาวชนรุ่นใหม	่	ผา่นแนวคดิ

ท่ีต้องการสร้างคนให้มีทกัษะความสามารถพร้อมส�าหรับการปฏิบตัิ

งานจริง	 จงึออกแบบระบบการเรียนการสอนท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ

สถาบนัฯ	 ท่ีเรียกวา่	Work-based	Education	 (WBE)	 	 ท่ีเป็นการ

เช่ือมโยงความรู้ทางทฤษฎีเข้ากบัภาคปฏิบตัิ	 	 นกัศกึษาจะได้รับ

ความรู้เชิงวิชาการจากอาจารย์ผู้ เช่ียวชาญและได้รับประสบการณ์

การท�างานโดยตรงจากบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ																					

ท่ีสอดประสานไปกับการเป็น	 Corporate	 University	 	 หรือ	

มหาวิทยาลยัแห่งองค์กรธุรกิจ	 	 ไปพร้อมกับการเป็น	 Network	

สถานะปัจจุบันของสถาบัน 
การจัดการปัญญาภิวัฒน์

บทที่
5
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University	 	 พีไอเอ็มนบัเป็นมหาวิทยาลยัท่ีได้รับการสนบัสนนุ

จากเครือขา่ยพนัธมิตรมากท่ีสดุ	ด้วยการสร้างเครือขา่ยความร่วม

มือทางวิชาการในหลายมิติครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศอยา่งบรูณาการ	ไมไ่ด้จ�ากดั

เฉพาะธุรกิจในกลุ่มซีพีเท่านัน้	 ด้วยเครือข่ายมีอยู่ทั่วโลกและ

พร้อมให้ความร่วมมือในการยกระดับการศึกษาไทย	 มีทุน													

การศกึษาจากมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศ	และทนุสนบัสนนุจาก

ภาคธรุกิจ	ท�าให้นกัศกึษามีโอกาสหลากหลายและเป็นแหลง่เรียน

รู้ท่ีกว้างขวางพร้อมแข่งขนัในระดบันานาชาติได้	 	 จุดแข็งสาม

ประการนีห้ลอมรวมเพ่ือการพัฒนาด้านการศึกษา	 ยกระดับ

ทรัพยากร-มนษุย์	และมุง่สร้างองค์ความรู้ใหม	่ๆ 	สง่เสริมการสร้าง

นวตักรรมของคณาจารย์และนักศึกษาด้านการวิจัย	 ผ่านการ

สนบัสนนุโครงการงานวิจยัอยา่งตอ่เน่ือง		ด้วยความส�าเร็จอยา่ง

เป็นรูปธรรม		บณัฑิตของสถาบนัฯ	ทัง้	8	รุ่น	จงึเป็นมืออาชีพท่ีมี

คุณภาพทัง้ในด้านวิชาการและมีความพร้อมในการท�างาน	

(Ready	 to	Work)	 มีทกัษะท่ีตรงกับความต้องการของสถาน

ประกอบการ	พร้อมเป็นสว่นหนึง่การพฒันาประเทศ				
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"สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์"		เป็นสถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาในก�ากบัของคณะ

กรรมการการอดุมศกึษา	กระทรวงศกึษาธิการ	ผลติบณัฑิตในศาสตร์สาขาวิชาตา่ง	ๆ	ให้เป็นผู้ ท่ีมี

ความเจริญทางปัญญา	 เป็นผู้ ท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการและถึงพร้อมด้วยคุณธรรม 

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน

Chinese 
Graduate School

คณะการจัดการธุรกิจอาหาร

ช่อมะกอก โล่ ริบบิน้	 หมายถงึ	ความมีชยัชนะ

เหนือสิง่อ่ืนใด	มีมงกุฎอยู่เหนือช่ือสถาบนั หมายถงึ	

การศกึษาแสดงถงึความส�าเร็จอยา่งสงูสดุ	และย่ิง

ใหญ่	สว่นสีเขียว/เหลืองทอง หมายถงึ	ความเป็น

เลศิทางวิชาการ	 และความถงึพร้อมด้วยคณุธรรม

เป็นหนทางแหง่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต	 	

สีเขียว หมายถงึ	ความเจริญรุ่งเรือง	ความงอกงาม	

ความสมบรูณ์	และสีเหลืองทอง	หมายถงึ	ความ

เป็นเลิศทางวิชาการและถึงพร้อมด้วยคุณธรรม	 

ดงันัน้	สีประจ�าสถาบนั จงึหมายถงึ	ความเป็นเลศิ

ทางวิชาการและถงึพร้อมด้วยคณุธรรมเป็นหนทาง

แหง่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

ซึ่งเปรียบเสมือนตวัแทนของความเพียรพยายาม	

ความอดทน	ความส�าเร็จอนังดงาม

ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

•	ตราสัญลักษณ์	ประกอบด้วย

•	สีประจ�าสถาบัน	คือ	สีเขียว/
เหลืองทอง	

•	ดอกไม้ประจ�าสถาบัน	คือ	ดอกบัว 
มังคลอุบล	(มัง-คละ-อุบล)	
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วสัิยทศัน์ (Vision)  ของสถาบนั
การจดัการปัญญาภวัิฒน์ คือ
“สร้างบัณฑิตมืออาชีพด้วยการเรียนรู้

จากประสบการณ์จริง”	 (Creating	

Professionals	 through	Work-based	

Education)

• พนัธกจิ (Mission) ของสถาบนั
การจดัการปัญญาภวัิฒน์ คือ
“มหาวิทยาลยัแหง่องค์กรธรุกิจ	(Corporate	

University)”	ท่ีมีพนัธกิจ	ดงันี	้

ปณิธาน หรือค่านิยมของสถาบนัฯ  

ท่ีเป็นรากฐานท่ีส�าคญัเป็นหลกัปฏิบตัิท่ี

ท�าให้เราแตกตา่งจากผู้ อ่ืน	ดงันี ้

• สมรรถนะหลัก และเอกลักษณ์
ของสถาบนั 
สมรรถนะหลักของสถาบันการจัดการ

ปัญญาภิวฒัน์คือ	ระบบการเรียนการสอน

แบบ	Work	-	based	Education	(WBE)	

ท่ีสอดประสานไปกบัการเป็น	Corporate	

and	 Network	 Univers i ty 	 ท่ี เ ป็น

เอกลกัษณ์	ของสถาบนั	ดงันี ้

ด้วยเวลา	10		ปีท่ีผา่นมา	สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์	พฒันาตนเองไมห่ยดุยัง้	มุง่สร้างและผลติบณัฑิตให้มีคณุภาพ	

และตอบสนองตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีทกุกลุม่	ในฐานะสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีสว่นผลกัดนัให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอยา่ง

ยัง่ยืนของชมุชน	สงัคม	ประเทศชาต	ิตามวิสยัทศัน์และพนัธกิจ	ดงันี ้

1.	 สร้างคนท่ีมีคุณภาพและตรงกับ

ความต้องการของภาคธุรกิจ	 สงัคม	

และประชาคมโลก	โดยเน้นการเรียนรู้

จากประสบการณ์จริง	(Work-based	

Education)

 

2.	 ผสมผสานองค์ความรู้เชิงวิชาการ	

และองค์กรธรุกิจ	เพ่ือการจดัการเรียน

การสอน	การวิจยั	การบริการวิชาการ	

และทานุบา รุงศิลปะวัฒนธรรม	

(Combination	 of	 Academic	 and	

Professional	Expertise)

3.	 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ	 เพ่ือ

พัฒนาอง ค์ความ รู้และส่ ง เส ริม

น วั ต ก ร ร ม 	 ( C o l l a b o r a t i v e	

Networking)

4.	 พัฒนาองค์กรท่ีพร้อมรับความ

เปลี่ยนแปลง	และมีระบบการบริหาร

จัดการ ท่ี ดี 	 ( T r ans f o rma t i v e	

Organization	&	Good	Governance)

P	 :	 Practicality	 (ความรู้สู่การ

ปฏิบัติ ) 	 การมุ่ งมั่นในการผลิต

บณัฑิตให้เป็นผู้ มีความรู้ดี	สามารถ

น�าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาไป

ประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัจิริง

I	 :	 Innovation	 (นวัตกรรมและ																

การสร้างสรรค์)	 การมุ่งมั่นในการ

ผลติบณัฑิตให้มีปัญญา	และความ

สามารถในการสร้างสรรค์	นวตักรรม	

เทคโนโลยี	 และแนวคิดใหม่ให้

สอดคล้องกบับริบททางสงัคมและ

วฒันธรรมตามยคุสมยั

M	:	Morality	(คณุธรรม	จริยธรรม)	

การมุง่มัน่ในการผลติบณัฑิตให้เป็น

ผู้ มี ความบ ริบู ร ณ์พ ร้อม 	 ด้ วย

คณุธรรม	จริยธรรม	

1) ระบบการเรียนการสอนแบบ 

Work - based Education (WBE)	 ท่ี

ประกอบด้วย	Work	-based	Teaching,	

Work	-	based	Learning	and	Work	-	

based	Researching	 ท่ีเป็นการเช่ือม

โยงความรู้ทฤษฎีเข้ากบัภาคปฏิบตัสิร้าง

และฝึกฝนนักศึกษาให้มีทักษะความ

สามารถพร้อมส�าหรับการปฏิบัติงาน	

บณัฑิตของสถาบนัจึงเป็นผู้ มีคุณภาพ						

ทัง้ในด้านวิชาการ	และมีความพร้อมใน

การท�างาน	 มีทักษะท่ีตรงกับความ

ต้องการของตลาด

2) การเป็น Corporate & Network 

University	ท่ีพฒันาหลกัสตูรวิชาให้ตรง

กับความต้องการของธุรกิจสร้างความ

เช่ือมโยงกบัพนัธมิตรและคูค่วามร่วมมือ

ในภาคธรุกิจหลายด้าน	ใช้	Networking						

ในการเช่ือมโยงสถานประกอบการให้กบั

นกัศกึษาทกุคนได้ฝึกงานตรงตามสาขา

ท่ีเรียนกับกลุ่มธุรกิจ	 CP	 ALL	 บริษัท

พนัธมิตรและคู่ความร่วมมือ	 การได้รับ

ความสนบัสนุนจากเครือข่ายพนัธมิตร	

ทัง้ธรุกิจเอกชน	รวมถงึสถาบนัอดุมศกึษา

ตา่ง	ๆ	จดุแข็งท่ีท�าให้นกัศกึษามีโอกาส

ได้เรียนรู้ประสบการณ์ท่ีหลากหลายและ

กว้างขวาง	 ไม่ได้จ�ากัดเฉพาะธุรกิจใน

กลุม่	CP	ALL	เทา่นัน้
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1.	คณะบริหารธุรกิจ	

เป็นคณะล�าดบัท่ี	1	ก่อตัง้ขึน้พร้อมกบัสถาบนัการจดัการปัญญา
ภิวฒัน์	จากจดุประสงค์ท่ีจะเผยแพร่วิชาความรู้และผลติบคุลากร
ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญทางด้านธรุกิจค้าปลีก	และการจดัการ
โลจิสตกิส์	ทัง้นี	้	เพ่ือผลติบคุลากรท่ีจะก้าวไปเป็นฟันเฟืองส�าคญั
ในการพฒันาระบบธรุกิจของประเทศ	

คณะวิชาและหลักสูตรการเรียนการสอน

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
วชิาการจดัการธุรกจิการค้าสมัยใหม่ 

เรียนรู้ทกัษะการบริหารจดัการธรุกิจการค้าสมยัใหม	่
เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้	 ความ
เช่ียวชาญ	ตลอดจนประสบการณ์	พฒันาตอ่ยอด
สู่การเป็นผู้ บริหารธุรกิจในระดับสูงขึน้ได้		
นักศึกษาจะได้ฝึกเตรียมเข้าท�างานในร้าน
สะดวกซือ้เซเวน่	 อีเลฟเวน่	 ซึง่เป็นร้านค้าสมยั
ใหม	่(Modern	Trade)	ในกลุม่บริษัทซีพี	ออลล์	
จ�ากดั	 (มหาชน)	 ร้าน	7-Eleven	 เป็นห้องเรียน
อีกรูปแบบหนึ่งท่ีนักศึกษาจะได้เรียนรู้และ
ฝึกฝนทกัษะท่ีตา่งจากการเรียนในห้องเรียน	ทัง้
การจดัการสว่นหน้าร้าน	การบริหารจดัการร้าน	
การต้อนรับและบริการลูกค้า	 ทัง้นี 	้ เพ่ือให้
นกัศกึษาสามารถปฏิบตังิานได้ทนัทีหลงัส�าเร็จ
การศึกษาในต�าแหน่งผู้บริหารระดบัต้น	 และ
พฒันาไปสูผู่้บริหารระดบัสงูตอ่ไป									

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
วิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่               
(ต่อเน่ือง) 

หลักสูตรต่อเน่ือง	 	 2	 ปี	 ท่ีสร้างโอกาสให้แก่
นักศึกษาท่ีเรียนจบหลักสูตรอาชีวะระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู	หรือ	ปวส.	 ได้มี
ทางเลือกในการเข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาตรี
มากขึน้	 	 เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้การเป็น									
นักจัดการและผู้ประกอบการท่ีตรงกับความ
ต้องการของธุรกิจการค้าสมยัใหม่	 ในสว่นของ
การฝึกปฏิบตังิานจริง	นกัศกึษาจะได้ฝึกเตรียม
เข้าท�างานในร้านสะดวกซือ้เซเวน่	อีเลฟเวน่	ซึง่
เป็นร้านค้าสมยัใหม	่(Modern	Trade)	ในกลุม่
บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากดั	(มหาชน)		เป็นห้องเรียน
อีกรูปแบบหนึ่งท่ีนักศึกษาจะได้เรียนรู้และ

ฝึกฝนทักษะท่ีต่างจากการเรียนในห้องเรียน												
ทัง้การจดัการสว่นหน้าร้าน	การบริหารจดัการ
ร้าน	การต้อนรับและบริการลกูค้า	

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
วิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
(หลักสูตรในระบบการศกึษาทางไกล) 

เป็นหลักสูตรท่ีการจัดการเรียนการสอนใน
ระบบการศึกษาทางไกลท�าการถ่ายทอดการ
สอนภาคทฤษฎีโดยคณาจารย์ผู้ ทรงคุณวุฒิ	
ผ่ าน เทค โน โล ยี ระบบดาว เ ทียม / ระบบ	
Streaming/IPTV	 โดยถ่ายทอดสญัญาณภาพ
และเสียง	 (สด)	 จากสถาบนัฯ	 ไปยงัหน่วยการ
เรียนทางไกลพร้อมกนัทัว่ประเทศ	โดยการสอน
จะเป็นระบบการสือ่สาร	2	ทาง	โดยน�าโปรแกรม	
Skype	 มาใช้ในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกัน
ระหว่างผู้ สอนหลักและนักศึกษาผ่านทาง
ข้อความหรือทาง	Video	Call	และท่ีส�าคญัท่ีสดุ	
หน่วยการเรียนจะมีผู้ ช่วยสอน	 (TA)	 ดูแล
นกัศกึษาในชัน้เรียนทกุรายวิชา

เรียนรู้ทกัษะการบริหารจดัการธรุกิจการค้าสมยั
ใหม่ 	 เ พ่ือให้สามารถประยุกต์ใ ช้ความรู้																
ความเช่ียวชาญ	ตลอดจนประสบการณ์	พฒันา
ต่อยอดสู่การเป็นผู้บริหารธุรกิจในระดบัสงูขึน้
ได้นักศึกษาจะท�าการฝึกภาคปฏิบัติ ท่ี ร้าน	
7-Eleven	 ซึ่งเป็นร้านค้าสมัยใหม่	 (Modern	
Trade)	ในกลุม่บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากดั	(มหาชน)	
ร้าน	7-	Eleven	เป็นห้องเรียนอีกรูปแบบหนึง่ท่ี
นกัศกึษาจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทกัษะท่ีตา่งจาก
การเรียนในห้องเรียน	 ทัง้การจดัการส่วนหน้า
ร้าน	 การบริหารจัดการร้าน	 การต้อนรับและ
บริการลกูค้า

 ทุกหลักสูตรวิชาของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

จดัการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ	Work-based	Education	ท่ีผู้ เรียนจะได้

เรียนรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบตังิานจริง	บณัฑิตท่ีมิได้เป็นแตเ่พียงเป็น

ผู้ มีความรู้	หากแตเ่ป็นผู้ ท่ีเตม็เป่ียมไปด้วยทกัษะ	ความสามารถ	และความ

เช่ียวชาญในการบริหารงานด้านตามสายอาชีพอยา่งแท้จริง

หลักสูตรระดับปริญญาตรี	3	หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

(บริหารธุรกิจ)	 เน้นการ

ศึกษาการจัดการธุรกิจการ

ค้าสมยัใหมท่ี่แตกตา่งทัง้รูป

แบบการเรียนการสอนท่ีให้

นกัศกึษาเรียนรู้ผา่น	Current	

Business	 Issues	 ท่ีเช่ือม

โยงทฤษฎีสู่การแก้ปัญหา

ธุรกิจในภาคปฏิบัติ	 และ

โอกาสในการสร้างเครือขา่ย

ทางธุรกิจไปพร้อม	 ๆ	 กับ											

การเรียน	 ตามแนวคิดท่ีว่า	

Practice	 for	 REAL	 at	

Panyapiwat	MBA	 (REAL	

C a s e s 	 : 	 R E A L	

Professionals	 :	 REAL	

Business	Application)

หลักสูตรระดับ 
ปริญญาโท	 
1	หลักสูตร

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน

Chinese 
Graduate School

คณะการจัดการธุรกิจอาหาร

 ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2561 สถาบันการจัดการ

ปัญญาภวัิฒน์ มีจ�านวนนักศกึษาทกุระดบัรวมทัง้สิน้ 16,344 

คน เปิดสอนทัง้สิน้ 10 คณะ 2 วทิยาลัย ดงันี ้
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คณะการจัดการธุรกิจอาหาร

2.	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	 เร่ิมเปิดการเรียนการสอนครัง้แรกในปีการศกึษา	2552	เดมิใช้

ช่ือวา่	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ตอ่มาในปีการศกึษา	

2554	ทางคณะได้เปิดสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 และ

วิศวกรรมอุตสาหการเพ่ิมขึน้	 จึงได้เปลี่ยนช่ือเป็น	 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

1. หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม	่ซึง่รวมถงึ

การออกแบบและสร้างระบบงานฐานข้อมูล				

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์การบริหาร

โครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดเลก็ถงึ

ขนาดกลาง	การสื่อสารข้อมลู	การบริหารความ

ปลอดภยัข้อมลูสารสนเทศ	และความรู้สมยัใหม่

ด้านวิทยาศาสตร์บริการ

2. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขา

วชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

เ รียนรู้ระบบคอมพิวเตอร์ ท่ีครอบคลุมถึง	

ฮาร์ดแวร์	ซอฟต์แวร์	และการสือ่สารระหวา่งกนั	

สามารถออกแบบและประยุกต์ใ ช้ระบบ

คอมพิวเตอร์	เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ภาคธรุกิจและอตุสาหกรรมได้

3. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขา

วชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 

เ รียนรู้ ด้านการวางแผนควบคุมการผลิต													

การปรับปรุงกระบวนการ	และการคดิวิเคราะห์

เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ	 สามารถท�างานได้ทัง้ทาง

อุตสาหกรรมตลอดจนงานบริหารการด�าเนิน

การตา่ง	ๆ

4. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขา

วชิาวศิวกรรมการผลิตยานยนต์ 

เรียนรู้เชิงผสมผสานระหวา่งวิศวกรรมอตุสาหการ

และวิศวกรรมยานยนต์	เข้าใจถงึโครงสร้างหลกั

ของยานยนต์ในอดีตปัจจบุนั	 รวมถึงยานยนต์

ในอนาคตตั ง้ แต่ก ระบวนการออกแบบ

อตุสาหกรรม	การผลติยานยนต์และชิน้สว่นการ

บ�ารุงรักษา	 ฝึกทกัษะการวางแผนและบริหาร

จดัการการผลติแบบครบวงจร

5. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขา

วชิาวศิวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต ิ 

เป็นสาขาท่ีมีความเป็นสหวิทยาการท่ีผสม

ผสานระหวา่งศาสตร์ทางด้านไฟฟ้า	 เคร่ืองกล	

และคอมพิวเตอร์	 เพ่ือสร้างบุคลากรมีความรู้	

ความสามารถทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และ

ระบบอัตโนมัติ	 นักศึกษาได้รับความรู้ทาง

วิชาการ	และมีศนูย์นวตักรรมหุน่ยนต์และระบบ

อตัโนมตั	ิ(iCRAS)	ท่ีทนัสมยัในการเรียนรู้ใช้เป็น

สือ่การสอน	ท่ีเน้นการเช่ือมโยงภาคอตุสาหกรรม

กบัโรโบตกิส์และดจิิทลัเทคโนโลยี	ส�าหรับสร้าง		

System	Integrator	(SI)		ซึง่เป็นผู้ ท่ีจะสามารถ

ออกแบบและวางระบบ	 Robotics	 รวมถึง

วิเคราะห์ได้ว่าสามารถใช้เทคโนโลยีมาเสริม

สร้างการท�างานให้เกิดประสิทธิผล	 และเป็น									

นักวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ขัน้สูง	

และมีโอกาสฝึกงานในสถานประกอบการชัน้น�า

ท่ีเก่ียวข้องกบัหุน่ยนต์ท่ีใช้ในอตุสาหกรรมและ

อุปกรณ์ในระบบอตัโนมตัิ	 ทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี	3	หลักสูตร

ห ลั ก สู ต ร วิ ศ ว ก ร ร ม              

มหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี (หลักสูตร

นานาชาต)ิ 

เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาผู้

เรียน	 ให้มีความพร้อมทัง้

ทฤษฎีและปฏิบตัิ	 เพ่ือให้มี

ความสามารถในการวิจัย

พั ฒ น า ร ะ ดั บ สู ง ด้ า น

วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

เทคโนโลยี	 ท่ีสามารถสร้าง

นวัตกรรมและองค์ความรู้

ใหมไ่ด้อยา่งเป็นระบบ	

หลักสูตรระดับ 
ปริญญาโท	 
1	หลักสูตร
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คณะการจัดการธุรกิจอาหาร

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา

วชิาภาษาจนีธุรกจิ 

พัฒนาทักษะการสื่อสารทางธุรกิจด้วย

ภาษาจีนอย่างมืออาชีพ	 บูรณาการองค์

ความรู้ผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติงานใน

องค์กรชัน้น�าทัง้ในและตา่งประเทศ	เพ่ิมขีด

ความสามารถและยกระดับบุคลากรท่ีมี

ความรู้ความสามารถในภาษาจีนธรุกิจ	และ

ตอบความต้องการของสงัคมและเศรษฐกิจ

ในปัจจบุนั

เร่ิมด�าเนินการจดัการเรียนการสอนในหลกัสตูรศิลปศาสตร

บณัฑิต	สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ	 เป็นหลกัสตูรแรกท่ีคณะได้

พัฒนาขึน้ให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ	 

Work	 -	 based	 Learning	 ต่อมาในปีการศึกษา	 2556	 

คณะศลิปศาสตร์ได้เลง็เหน็ความส�าคญัในการท่ีจะผลติบณัฑิต

เพ่ือสอดรับกบัภาคอตุสาหกรรม	และภาคธรุกิจญ่ีปุ่ น	ท่ีเข้ามา

ลงทนุในประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก	จงึเป็นท่ีมาของการเปิด

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต	สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ นธรุกิจ	

หลักสูตรระดับปริญญาตรี	3	หลักสูตร
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาญ่ีปุ่นธุรกจิ 

เน้นการสื่อสารธรุกิจ	ทัง้ฟัง	พดู	อา่น	เขียน	โดย

อาจารย์ผู้ทรงคณุวฒิุและมีประสบการณ์ตรงใน

ภาคธุรกิจญ่ีปุ่ น	 เพ่ือก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ	

รอบรู้วิชาการและเข้าใจการท�าธุรกิจระหว่าง

ประเทศ	จากการฝึกและดงูานทัง้ในประเทศไทย

และประเทศญ่ีปุ่ น	 “จริงจงัแบบญ่ีปุ่ น	 ยืดหยุ่น

แบบไทย”

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทาง

ธุรกจิ 

สร้างมืออาชีพด้านการสือ่สารภาษาองักฤษ	

ผู้ มีความรู้ทางธุรกิจสมยัใหม่	 เข้าใจบริบท

วัฒนธรรม	 ตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน

อาเซียน	ผา่นการเรียนรู้ทัง้ในห้องเรียน	การ

ฝึกอบรม	และการปฏิบตังิานจริงในองค์กร

ธรุกิจ
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คณะการจัดการธุรกิจอาหาร

4.	คณะวิทยาการจัดการ	
ภายใต้ปรัชญาของสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์	คือ	มุง่ผลติบคุลากร

ด้านการจดัการท่ีมีความเป็นเลศิทางวิชาการ	มีทกัษะขัน้สงูด้านวิชาชีพ

ตามแบบผลการเรียนรู้ใหม่ของสถาบนัฯ	 คือ	DJT	Model	 (Deutsche	

Japan	 Thailand	 Business	Model)	 เป็นผู้ เป่ียมด้วยคุณธรรมและ

จริยธรรม	ตลอดจนสามารถใช้ความรู้ท่ีสัง่สมมาสร้างการพฒันาให้เกิด

ภมิูปัญญาทกุระดบั	

	 หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี		4	หลกัสตูร

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวชิาการบริหารคนและองค์การ 

	 เ รียนรู้การบริหารและการพัฒนา

ทรัพยากรมนษุย์	ควบคูไ่ปกบัการฝึกปฏิบตัจิริงใน

องค์กรชัน้น�า	พร้อมประยกุต์ความรู้ประสบการณ์

เพ่ือก้าวสูค่วามเป็นนกับริหารทรัพยากรมนษุย์มือ

อาชีพ

 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และ

ทรัพยากรอาคาร 

	 มุ่งสร้างนักบริหารจัดการอาคาร	 ท่ีมี

คณุภาพได้มาตรฐาน	และมีความรู้ความสามารถ

เฉพาะด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์และ

ทรัพยากรอาคาร	เป็นศาสตร์ท่ีประกอบด้วยความ

รู้เฉพาะทาง	 3	 แขนง	 ได้แก่	 ศาสตร์การบริหาร

จั ด ก า ร ธุ ร กิ จ 	 ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ศ า ส ต ร์	

วิศวกรรมศาสตร์		

 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกจิการบนิ 

	 นอกเหนือจากการเรียนรู้ทฤษฎีอยา่งเข้มข้นด้านอตุสาหกรรม

การบินรอบด้านแล้ว	นกัศึกษายงัพบโอกาสการเรียนรู้จากคณาจารย์											

มืออาชีพ	และฝึกปฏิบตังิานจริงในอตุสาหกรรมการบนิ	เพ่ือให้มีความรู้

ความสามารถรองรับธุรกิจท่ีก�าลงัเติบโตอย่างรวดเร็ว	 อย่างเช่น	 ธุรกิจ

ท่องเท่ียว	การค้าระหว่างประเทศ	 และการขยายตวัเป็นศนูย์กลางการ

ขนสง่ทางอากาศแหง่อาเซียนของประเทศไทยในอนาคตอนัใกล้นี ้

 4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

บริการและการท่องเที่ยว 

	 เน้นงานด้านบริการตัง้แต่ระดบัพืน้ฐานจนถึงระดบับริหาร	

นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติงานบริการกับองค์กรท่ีให้การบริการชัน้น�า													

เ รียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติงานจริงด้านการบริการ	 (Hospital i ty	

Management)	 ในสถานประกอบการท่ีด�าเนินธุรกิจด้านการบริการ															

การทอ่งเท่ียว	สขุภาพ	ความงาม	ตลอดจนอตุสาหกรรมการโรงแรมและ

รีสอร์ทในกลุ่มธุรกิจซีพี	 พร้อมเรียนรู้ในห้องปฏิบตัิการ	 (Laboratory)				

ก่อนการฝึกงานจริง	

	 หลกัสตูรระดบัปริญญาโท	1	หลกัสตูร

หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต	 สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ	

หลักสูตรท่ีผสมผสานระหว่างความรู้ด้านการบริหารคนแนวใหม่	 (People)																							

การบริหารองค์การ	 (Organization)	 และความรู้ความเข้าใจธุรกิจ	 (Business	

Knowledge)	มาใช้ร่วมกนั	ประกอบกบัการเรียนการสอนแบบ	Practice	for	REAL	at	

Panyapiwat	MBA	ท่ีเน้นให้นกัศกึษาเรียนรู้รูปแบบ	REAL	Business	Application	:	

การเรียนรู้ท่ีเน้นการเช่ือมโยงภาคทฤษฎีลงสูส่นามจริงในภาคธรุกิจ	

หลักสูตรปริญญาตรี		4	หลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาโท	1	หลักสูตร
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	 คณะนิเทศศาสตร์	สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์	มีจดุมุง่หมาย

ชัดเจนในการผลิตบัณฑิตในแนวทางใหม่	 ด้วยกระบวนการเรียนรู้จาก

คณาจารย์ผู้ทรงคณุวฒิุด้านนิเทศศาสตร์ร่วมกบันกัวิชาชีพท่ีมีช่ือเสยีงระดบั

ประเทศผ่านกระบวนการวิจัย	 การใช้กรณีศึกษา	 และการท�าโครงงาน	

(Project	-	based	Learning)	ตลอดจนการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จากการ

ปฏิบตังิานจริง	(Work	-	based	Learning)	ณ	สถานประกอบการ	ท�าให้มัน่ใจ

ได้วา่บณัฑิตท่ีส�าเร็จการศกึษาจากสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์จะเป็น

ผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านนิเทศศาสตร์ท่ีมีความคดิสร้างสรรค์	มีความ

สามารถในการวางแผน	การบริหารจดัการการสือ่สาร	มีความทนัสมยั	มีความ

รู้และความเข้าใจอยา่งลกึซึง้ทัง้ด้านวิชาการวิชาชีพ	สามารถคดิวิเคราะห์และ

สงัเคราะห์ข้อมลูขา่วสารเพ่ือน�าไปประยกุต์ใช้ในงานวิชาชีพนิเทศศาสตร์เชิง

สร้างสรรค์ได้อยา่งเหมาะสมและมีคณุคา่	มีคณุธรรมจริยธรรม	สามารถบรูณาการ

องค์ความรู้ทัง้ในสว่นของสาขานิเทศศาสตร์และในสาขาท่ีเก่ียวข้องได้อยา่ง

ลงตวั

	 หลกัสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต		เปิดสอน	2	วิชาเอก	

ดงันี ้

 1. วิชาเอกการส่ือสารองค์กรและแบรนด์ 

(Brand Communication) 

เรียนรู้ในสายงานสื่อสารองค์กรและสื่อสารแบรนด์ควบคู่

กนั	เน้นทกัษะการสือ่สารและการบริหารจดัการการสือ่สาร

ทัง้ภายในและภายนอกองค์กรธุรกิจ	 ผลิตสื่อได้อย่าง

สร้างสรรค์	สามารถมองทิศทางของธรุกิจ	วางแผนกลยทุธ์

การสื่อสารท่ีเหมาะสมสอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั	

รวมทัง้เข้าใจในความต้องการของกลุม่ผู้ มีสว่นได้เสียของ

องค์กร	ความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร	เพ่ือให้องค์กร

และแบรนด์อยูใ่นตลาดได้อยา่งยัง่ยืน		

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต		
เปิดสอน	2	วิชาเอก	ดังนี้

6.	คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร	

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน
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สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์	มีปรัชญาในการสร้างสรรค์สงัคมเกษตร

อย่างยั่งยืน	 โดยผสานความเช่ียวชาญด้านธุรกิจพืชครบวงจรของ													

เครือเจริญโภคภณัฑ์	 ร่วมกบัองค์ความรู้จากมืออาชีพและนกัวิชาการ

ผู้ทรงคณุวฒิุ	เพ่ือรับมือกบัความต้องการด้านอาหารของประชากรโลกท่ี

สงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง	ผา่นรูปแบบการเรียนการสอนแบบ	Work	-	based	

Learning	หรือการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบตัจิริง	มุง่สร้างบณัฑิตนกัจดัการ

เกษตรมืออาชีพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ

จดัการเกษตร 

หลกัสตูรท่ีบรูณาการด้านวิทยาศาสตร์	การเกษตร	นวตักรรม	

เศรษฐศาสตร์	ร่วมกบัองค์ความรู้	ในการจดัการกระบวนการ

เชิงธุรกิจ	 	 เป็นหลกัสตูรท่ีมีความทนัสมยั	 และตรงกบัความ

ต้องการของสถานประกอบการและประเทศชาติ	 เรียนรู้สู	่															

การปฏิบัติเป็นนักจัดการเกษตร	 ท่ีสามารถประยุกต์ใช้

นวตักรรมทนัสมยัร่วมกบัวิทยาการเกษตร	

หลักสูตรระดับปริญญาตรี		1	
หลักสูตร

 2. วชิาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ (Convergent 

Journalism)  

เรียนรู้การท�างานในวิชาชีพขา่วทีมีความเป็นผู้ประกอบการขา่ว	สามารถ

บริหารจดัการงานขา่ว	จดัการเนือ้หาและการสื่อสาร	ผา่นชอ่งทางสื่อท่ี

หลากหลายพร้อม	ๆ 	กนั	เชน่	สือ่สิง่พิมพ์	วิทย	ุกระจายเสยีง	วิทยโุทรทศัน์	

ตลอดจนสื่อใหมป่ระเภทตา่ง	ๆ	ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ	คณุธรรม	และ

ความรับผิดชอบตอ่สงัคม	
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7.	คณะการจัดการธุรกิจอาหาร	

	 อตุสาหกรรมอาหารถือวา่เป็นธุรกิจท่ีมีความส�าคญั

อยา่งย่ิงทัง้ในระดบัจลุภาคและมหภาค	ครอบคลมุทัง้ธรุกิจค้า

ปลีก	ค้าสง่	โรงแรม	โรงพยาบาล	สถานการศกึษา	สายการบนิ	

ร้านสะดวกซือ้	 	 ภตัตาคาร	 รวมไปถึงร้านอาหารจานด่วนท่ีมี

บริษัทในประเทศและต่างประเทศเป็นผู้ ร่วมลงทุน	 และมี																		

แนวโน้มการขยายตวัทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองตาม

ความต้องการของผู้บริโภค	ท�าให้ผู้ประกอบการต้องการทีมงาน

ท่ีมีความรู้		ความสามารถ	และความเช่ียวชาญด้านการบริหาร

จดัการธุรกิจอาหาร	 	 ทกัษะการบริการลกูค้า	 และการตลาด														

เพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ	ด้วยเหตนีุ	้คณะการจดัการธกิุจอาหาร	สถาบนัการจดั

การปัญญาภิวัฒน์	 ได้เปิดท�าการเ รียนการสอน	 โดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างบณัฑิตท่ีมีคณุภาพในเชิงวิชาการและ

สามารถปฏิบตังิานได้จริง	โดยการจดัการเรียนการสอนแบบการ

เรียนรู้บนพืน้ฐานของการท�างานจริง	(Work	-	based	Learning)	

โดยนกัศกึษาจะต้องเข้าเรียนรู้ภาคปฏิบตัด้ิานการจดัการธรุกิจ

อาหารในสถานประกอบการ	

1. หลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการธุรกจิ

อาหาร   

	 มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีองค์ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์	การ

ควบคมุคณุภาพ	การให้บริการด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม	สามารถ

น�ามาประยกุต์ใช้ในด้านธรุกิจเชิงกลยทุธ์และการตลาด	เพ่ือตอบ

สนองกลุม่ผู้ประกอบการด้านธรุกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีต้องการ

กลุม่แรงงานท่ีมีความรู้และประสทิธิภาพในการท�างานไปเป็นสว่น

หนึง่ขององค์กร	

2. หลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการธุรกจิ

ภตัตาคาร 

	 ผู้ เ รียนมีความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการธุรกิจ

ภตัตาคาร	การควบคมุคณุภาพ	 รวมไปถึงการบริหาร	 เฟรนไชส์	

เพ่ือตอบสนองกลุม่ผู้ประกอบการธรุกิจภตัตาคารและเป็นการเพ่ิม

ผู้ ประกอบการธุรกิจภัตตาคารท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีมี

ประสทิธิภาพในการท�างาน		

3. หลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการธุรกจิ

อาหาร (ต่อเน่ือง)  

	 หลกัสูตรต่อเน่ือง	 2	 ปี	 ท่ีมุ่งเน้นให้เรียนรู้เพ่ือน�าไป

ประกอบอาชีพผู้จดัการธุรกิจอาหารท่ีมีทกัษะความรู้ด้านบริหาร

จดัการอาหาร			ความปลอดภยัอาหารรวมถงึการประกนัคณุภาพ

อาหาร	เรียนรู้วฒันธรรมอาหารของโลก	เพ่ือคดิวิเคราะห์	กลยทุธ์

ทางการตลาดและวิธีการสื่อสารการตลาดสมยัใหม่

หลักสูตรระดับปริญญาตรี	3	หลักสูตร
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สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ได้เลง็เหน็ถงึ	ความส�าคญัของการผลติ

ครูคณุภาพสูส่งัคมไทย	เพ่ือเป็นแมพิ่มพ์ท่ีดีให้แก่เยาวชนไทย	คณะศกึษา

ศาสตร์	สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์	ได้ก่อตัง้เม่ือปี	พ.ศ.	2556	เร่ิม

ด�าเนินการจดัการเรียนการสอนตัง้แต่ปีการศึกษา	 2557	 โดยเร่ิมเปิด

หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต	สาขาการสอนภาษาจีน	เป็นหลกัสตูรแรก	

เพ่ือผลติครูในสาขาวิชาซึง่เป็นท่ีต้องการในสถานศกึษา

1. หลักสูตรศกึษาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการสอนภาษาจนี 
	 เรียนรู้เชิงผสมผสานระหว่างวิชาชีพครูและการบริหารจัดการ																
ในสาขาวิชาการสอนภาษาจีน	มุง่ผลติบณัฑิตให้มีทกัษะด้านการสอนภาษา
จีน	การบริหารจดัการ	โดยเน้นกระบวนการเรียนการสอนท่ีพฒันาระบบความ
คิด	 เรียนรู้จากการปฏิบัติทัง้ในสถานศึกษาและสถานประกอบการจริง		
นกัศกึษาฝึกปฏิบตังิานใน	2	ทกัษะคือ	ฝึกประสบการณ์อาชีพครูและการผลติ
สื่อการสอนในสถานศกึษาจริง	 และในโรงเรียนสาธิตแหง่สถาบนัการจดัการ
ปัญญาภิวฒัน์	(Satit	PIM)	

2. หลักสูตรศกึษาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษ  
เรียนรู้เชิงผสมผสานระหว่างวิชาชีพครูและการบริหารจัดการ	 	 ในสาขา
วิชาการสอนภาษาองักฤษ	บนพืน้ฐานการปฏิบตังิานจริงเน้นการสอนภาษา
องักฤษเพ่ือการสือ่สาร	การบริหารจดัการ	โดยเน้นกระบวนการเรียนการสอน
ท่ีพฒันาระบบความคิด	 เรียนรู้จากการปฏิบตัิทัง้ในสถานศกึษาและสถาน
ประกอบการจริง		นกัศกึษาฝึกปฏิบตังิานใน	2	ทกัษะ	คือ	ฝึกประสบการณ์
อาชีพครูและการผลิตสื่อการสอนในสถานศกึษาจริง	 และในโรงเรียนสาธิต
แหง่สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์	(Satit	PIM)

หลักสูตร	ระดับ	ปริญญาตรี		2	หลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาโท	1	หลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาภาวะผู้ น�าการบริหารและ																
การจัดการการศึกษา	 ผลิตมหาบณัฑิตให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา	 และ																					
ผู้บริหารการศกึษาท่ีมีความรู้ในศาสตร์ภาวะผู้น�าการบริหารและการจดัการ
ศกึษา	 ท่ีมีสมรรถนะของผู้บริหาร	 เป็นผู้น�าพฒันาการศกึษาให้มีคณุภาพได้
มาตรฐาน

โรงเรียนสาธิตแห่งสถาบนัการจดัการปัญญาภวัิฒน์ (Satit PIM) 
	 โรงเรียนสาธิตสถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์	 (สาธิต	 PIM)	
โรงเรียนระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี	1-	6	ในสงักดัส�านกังานงานคณะกรรมการการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน	กระทรวงศกึษาธิการ	ภายใต้การดแูลของสถาบนัการจดั
การปัญญาภิวฒัน์	ซึง่เป็น	Corporate	University	ท่ีได้รับการสนบัสนนุจาก	
บริษัท	 ซีพี	 ออลล์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี	 21																																			
ท่ีสง่เสริมศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน	เน้นทกัษะการบริหารจดัการ	และ
การสือ่สารด้านภาษา	สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียน
และใฝ่รู้	มุง่พฒันาสูส่ากล	
	 	 โรงเรียนสาธิต	PIM	 เร่ิมด�าเนินการอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี	9	
พฤศจิกายน	2559	มีอาคารเรียน	7	ชัน้	มีห้องเรียน	30	ห้อง	และห้องประกอบ
การอีกจ�านวน	13	ห้อง	ทกุห้องเรียนเป็นห้อง	Digital	Classroom	ใช้สื่อการ
สอนท่ีทนัสมยั	เพ่ือสง่เสริมศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน	พร้อมกบัการสร้าง
บรรยากาศ	และสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้	 การเสริมสร้างการ
ใฝ่รู้	การสบืค้นและการค้นคว้าตลอดเวลา	อาคารเรียนได้รับการออกแบบภาย
ใต้แนวคดิ	Green	Building	มีความโปร่งโลง่ใกล้ชิดธรรมชาต	ิ

		 คณะศึกษาศาสตร์	 สถาบนัการจัด

การปัญญาภิวฒัน์	 มีแนวทางการจดัการเรียนรู้

ตามแนวการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา	

(Constructionism)	 เน้นให้ผู้ เรียนรู้จักการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	การพฒันาระบบคดิ

เชิงวิเคราะห์และเชิงสร้างสรรค์	การลงมือปฏิบตัิ	

และการฝึกการแก้ปัญหาระหว่างลงมือปฏิบตั	ิ

เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้	สามารถสร้างสรรค์

ผลงานผ่านวิธีคิด	 วิธีเรียนท่ีแตกต่างกันของ

แต่ละบุคคล	 โดยครูผู้ สอนมีบทบาทเป็นผู้ จัด

กระบวนการเรียนรู้	 (Facilitator)	 ส่งเสริมให้													

ผู้ เรียนมีความรู้และทกัษะด้านการศกึษาควบคู่

กบัการบริหารจดัการ	สามารถเรียนเป็น	คดิเป็น	

ท�างานเป็น	 และสามารถน�าองค์ความรู้ไป

ประยกุต์ใช้อยา่งเหมาะสม	เพ่ือผลติบณัฑิตท่ีมี

ศกัยภาพ	พร้อมด้วยคณุธรรม	จริยธรรม	และมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ

	 นอกจากนีน้กัศกึษาคณะศกึษาศาสตร์	

ยงัได้เรียนรู้จากการปฏิบตังิานทัง้ในสถานศกึษา

และสถานประกอบการในภาคธรุกิจ	เพ่ือเปิดมมุ

มองท่ีหลากหลาย	สนบัสนนุให้เรียนเป็น	คดิเป็น	

ท�างานเป็น	และสามารถน�าความรู้ไปประยกุต์

ใช้อยา่งเหมาะสม	เป็นครูนกับริหารจดัการท่ีทนั

สมยัและการเรียนรู้ท่ีเน้นการปฏิบตัิทางภาษา	

โดยมีโรงเรียนสาธิตแห่งสถาบันการจัดการ

ปัญญาภิวฒัน์	(Satit	PIM)	เป็นแหลง่ฝึกปฏิบตัิ

การสอน	 เพ่ือให้นกัศกึษาพฒันาต่อยอดสู่การ

เป็นครูนกับริหารจดัการมืออาชีพด้วย
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9.	คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน

Chinese 
Graduate School

คณะการจัดการธุรกิจอาหาร

ประชากรโลกท่ีเพ่ิมขึน้ท�าให้มีความต้องการบริโภคอาหารเพ่ิมขึน้	ธรุกิจ

ฟาร์มเลีย้งสตัว์เป็นธุรกิจกลางน�า้ในห่วงโซ่อุปทานท่ีมีบทบาทส�าคญั														

ท�าหน้าท่ีผลติและปอ้นเนือ้สตัว์คณุภาพเข้าสูอ่ตุสาหกรรมการผลติอาหาร	

จากวิสยัทศัน์การเป็น	 “ครัวของโลก”	 ปัจจบุนัรูปแบบการท�าฟาร์มเลีย้ง

สตัว์และการแปรรูปอาหาร	มีการใช้เทคโนโลยีทนัสมยั	ปลอดภยั	เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม	 และตรวจสอบย้อนกลบัได้ทุกขัน้ตอน	 ท�าให้มีความ

ต้องการบคุลากรท่ีมีความรู้	ความเช่ียวชาญในสาขานีอี้กมาก

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ได้เห็นถึงความส�าคญัในการสร้างคน

รุ่นใหม	่เข้าสูภ่าคธรุกิจเกษตร	เพ่ือเป็นสว่นหนึง่ในการสร้างความมัน่คง	

และยัง่ยืนด้านอาหาร	จงึได้จดัตัง้คณะอตุสาหรรมเกษตร	ขึน้เม่ือวนัท่ี	10	

มิถนุายน	2557	เป็นคณะท่ีก่อตัง้และเป็นความร่วมมือด้านการศกึษาของ	

บริษัท	 เจริญโภคภณัฑ์อาหาร	จ�ากดั	 (มหาชน)	หรือ	 ซีพีเอฟ	ทัง้ในการ

ออกแบบและพฒันาหลกัสตูร	การจดัการเรียนการสอน	 	การฝึกปฏิบตัิ

งานในฟาร์มและโรงงานของซีพีเอฟ			

  

1. หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขา

วชิาการจดัการเทคโนโลยีฟาร์ม 

	 เรียนรู้เร่ืองการจัดการฟาร์ม

เลีย้งสตัว์	 เรียนรู้อุตสาหกรรมการผลิต

อาหารทัง้ระบบ		ตลอดจนรู้จกัประยกุต์ใช้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ตดัสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งมุ่ง

เน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็น

มิตรกบัสิง่แวดล้อม		สอนโดยคณาจารย์

มืออาชีพจากวงการอตุสาหกรรมเกษตร

และการผลติอาหาร	นกัธรุกิจ	นกัวิจยั	ผู้

เช่ียวชาญด้านการจัดการฟาร์ม	 และผู้

ประกอบการธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์สมัย

ใหม่	 พร้อมฝึกปฏิบัติงานจริงในฟาร์ม

เลีย้งสตัว์ท่ีใช้เทคโนโลยีระดบัโลก	

 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

แปรรูปอาหาร 

	 เ รี ย น รู้ เ ร่ื อ ง ก า ร จั ด ก า ร

เทคโนโลยีแปรรูปอาหารสมัยใหม่	 ใน

อุตสาหกรรรมการผลิตอาหาร	 บนพืน้

ฐานความปลอดภัย	 ตัง้แต่การเตรียม

วตัถดุบิจนถงึมือผู้บริโภค	ด้วยระบบการ

ผลติท่ีทนัสมยัได้มาตรฐานสากล	เรียนรู้

หลกัการจดัการ	 เพ่ือควบคมุตรวจสอบ

วตัถดุบิ	กระบวนการผลติ	และผลติภณัฑ์

อาหาร	 ตลอดจนปัจจยัต่าง	 ๆ	 ท่ีท�าให้

ธรุกิจประสบความส�าเร็จ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี	2	หลักสูตร	จัดการ
เรียนการสอนแบบสองภาษา	เป็นภาษาอังกฤษ
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10.	คณะการจัดการโลจิสติกส์และ 
							การคมนาคมขนส่ง

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน

Chinese 
Graduate School

คณะการจัดการธุรกิจอาหาร

	 ปัจจุบันการพัฒนาประเทศมีการเติบโตอย่าง										

ตอ่เน่ือง	โดยเฉพาะการพฒันาด้านเศรษฐกิจท่ีเน้นในด้านการ

เตบิโตของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ	การสร้างรายได้ด้วย

การสง่ออก	ขณะเดียวกนัการแขง่ขนัของธรุกิจในตลาดโลกมี

ความรุนแรงเพ่ิมขึน้	จากสถานการณ์ดงักลา่ว	สถาบนัการจดั

การปัญญาภิวฒัน์	 จึงจดัตัง้คณะการจดัการโลจิสติกส์และ					

การคมนาคมขนสง่	ในปีการศกึษา	2559		เพ่ือจดัการเรียนการ

สอนด้านการจดัการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่งท่ีทนั

สมยั	 ด้วยจดุเด่นท่ีแตกต่างจากหลกัสตูรของสถาบนัอ่ืน	 คือ

การเรียนรู้คูก่บัการฝึกปฏิบตัิงาน	 (Work-based	Learning)	

ภายใต้สถานประกอบการชัน้เลศิทางการบริหารจดัการโลจิสติ

กส์	นกัศกึษาจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีกบัคณาจารย์ผู้ เป่ียมด้วย

ความรู้และประสบการณ์ในสายงานโลจิสติกส์	 เพ่ือพฒันา

นักศึกษาทัง้ในด้านองค์ความรู้	 แนวคิดในการท�างาน																								

จนสามารถสร้างสรรค์เป็นนวตักรรมได้		

 

	 เรียนรู้การจดัการโลจิสตกิส์และคมนาคมขนสง่	

การพฒันาการเคลือ่นย้ายสนิค้าและบริการจากแหลง่ผลติ

ไปยงัผู้บริโภคให้รวดเร็วและมีประสทิธิภาพ	การท�าให้ธรุกิจ

มีความได้เปรียบทางการแข่งขนั	คณุภาพของการบริการ	

ระบบสารสนเทศท่ีดี	การขนสง่และการกระจายสนิค้า	การ

ควบคมุสินค้าคงคลงั	 และการจดัการสถานีบริการ	ทัง้ใน

ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิท่ีทนัต่อการเติบโตของโลจิสติกส์

และพร้อมรับมือกบัการเปลีย่นแปลงอยา่งเข้มแขง็	เปิดสอน	

3	วิชาเอก	ดงันี ้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และการคมนาคมขนส่ง

	 1.		วิชาเอกการจดัการโลจิสตกิส์และซพัพลายเชน		เน้นการ

ปฏิบตัิงานจริง	 เชน่	 ในคลงัสนิค้า	 เพ่ือให้นกัศกึษาเข้าใจโครงสร้างของ

โลจิสตกิส์ในเชิงลกึ	พร้อมปฎิบตัิงานจริงในองค์กร	เม่ือส�าเร็จการศกึษา

	 2.		วิชาเอกการจดัการการคมนาคมขนสง่	มุง่เน้นให้นกัศกึษา

มีความช�านาญการในทกุชอ่งทางของการขนสง่	เพ่ือรองรับยคุ	4.0	

	 3.	 	 วิชาเอกการจดัการสถานีและพืน้ท่ี	 เรียนรู้เก่ียวกบัการ

จดัการทรัพยากร	และบริหารพืน้ท่ี	ในแขนงท่ีเก่ียวข้องกบัโลจิสติกส์	
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11.	วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน

Chinese 
Graduate School

คณะการจัดการธุรกิจอาหาร

วิทยาลยันานาชาติ	 สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ได้													

ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี	2556	ด�าเนินงานภายใต้แนวคดิของสถาบนั

การจัดการปัญญาภิวฒัน์	 คือ	 มุ่งผลิตบุคลากรด้านการ

จดัการท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการ	 มีทกัษะขัน้สงูด้าน

วิชาชีพตามเป็นผู้ เป่ียมด้วยคณุธรรมและจริยธรรมตลอด

จนสามารถใช้ความรู้	 ท่ีสัง่สมมาสร้างการพฒันาให้เกิด

ภมิูปัญญาทกุระดบั	

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกจิการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาต)ิ

 หลักสูตรครอบคลุมทฤษฎีที่กว้างและลกึซึง้

ในการสร้างความเข้าใจธุรกิจการค้าที่ ทันสมัย                  

เป็นหลักสูตรที่นักศึกษาจะได้ฝึกงานในองค์กรข้าม

ชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ที่ท�าให้นักศึกษาได้

สัมผัสกับสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงภายใต้

การดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์และผู้เช่ียวชาญที่

เก่ียวข้อง  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี	1	
หลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาโท	1	หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาธุรกจิระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

	 เป็นหลกัสตูรท่ีออกแบบมาเพ่ือสร้างนกับริหารและผู้ประกอบการมืออาชีพแก่ภาคธรุกิจ	ให้มีความพร้อมแขง่ขนัในตลาด

ธุรกิจโดยมุ่งเน้นท่ีประเทศจีนและอาเซียนเป็นส�าคญั	 ท่ีเน้นให้นกัศกึษาเรียนรู้จากวิทยากรพิเศษและผู้ เช่ียวชาญซึง่มีประสบการณ์	

จากบริษัทชัน้น�าระดบันานาชาตมิาร่วมแบง่ปันประสบการณ์	การแก้ปัญหาจริงในโลกธรุกิจ	ตลอดจนการจดักิจกรรมศกึษาดงูานใน

บริษัทชัน้น�าระดบัโลก	นกัศกึษามีโอกาสท่ีจะเข้าใจการประยกุต์ใช้ความรู้ในชัน้เรียนในธรุกิจจริง	 การเพ่ิมประสบการณ์ทางวชิาการ	

ผ่านการเรียนรู้การพฒันาทกัษะวิชาชีพ	 	 โอกาสในการเป็นผู้น�าและการสร้างการเช่ือมต่อกบับริษัทชัน้น�าของประเทศด้วยความ																

ร่วมมือกบั	บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากดั	(มหาชน)	หนึง่ในบริษัทชัน้น�า	Forbes	Global	2000	

ให้นกัศกึษาเรียนรู้จากวิทยากรพิเศษและผู้ เช่ียวชาญซึง่มีประสบการณ์	จากบริษัทชัน้น�าระดบันานาชาตมิาร่วมแบง่ปันประสบการณ์	

การแก้ปัญหาจริงในโลกธรุกิจ	ตลอดจนการจดักิจกรรมศกึษาดงูานในบริษัทชัน้น�าระดบัโลก	นกัศกึษามีโอกาสท่ีจะเข้าใจการประยกุต์

ใช้ความรู้ในชัน้เรียนในธรุกิจจริง	การเพ่ิมประสบการณ์ทางวิชาการ	ผา่นการเรียนรู้การพฒันาทกัษะวิชาชีพ	 	 โอกาสในการเป็นผู้น�า

และการสร้างการเช่ือมตอ่กบับริษัทชัน้น�าของประเทศด้วยความร่วมมือกบั	บริษัท	 ซีพี	 ออลล์	 จ�ากดั	 (มหาชน)	หนึง่ในบริษัทชัน้น�า	

Forbes	Global	2000	

หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาธุรกจิระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

	 เป็นหลกัสตูรท่ีออกแบบมาเพ่ือสร้างนกับริหารและผู้ประกอบการมืออาชีพแก่ภาคธรุกิจ	ให้มีความพร้อมแขง่ขนัในตลาด

ธุรกิจโดยมุ่งเน้นท่ีประเทศจีนและอาเซียนเป็นส�าคญั	 ท่ีเน้นให้นกัศกึษาเรียนรู้จากวิทยากรพิเศษและผู้ เช่ียวชาญซึง่มีประสบการณ์	

จากบริษัทชัน้น�าระดบันานาชาตมิาร่วมแบง่ปันประสบการณ์	การแก้ปัญหาจริงในโลกธรุกิจ	ตลอดจนการจดักิจกรรมศกึษาดงูานใน

บริษัทชัน้น�าระดบัโลก	นกัศกึษามีโอกาสท่ีจะเข้าใจการประยกุต์ใช้ความรู้ในชัน้เรียนในธรุกิจจริง	 การเพ่ิมประสบการณ์ทางวชิาการ	

ผา่นการเรียนรู้การพฒันาทกัษะวิชาชีพ	 	 โอกาสในการเป็นผู้น�าและการสร้างการเช่ือมตอ่กบับริษัทชัน้น�าของประเทศด้วยความร่วม

มือกบั	บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากดั	(มหาชน)	หนึง่ในบริษัทชัน้น�า	Forbes	Global	2000	
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12.	วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศจีน	 มีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโลก	 ซึ่งในปัจจุบนัจ�าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ทัง้นี	้ จึงจ�าเป็นต้องมีการผลิตแรงงานท่ีมี
ความรู้ระดบัปริญาโทเพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งทางธุรกิจและภาคการผลิต	
และเพ่ิมความสามารถของประเทศในการแข่งขันกับประเทศอ่ืนใน
ภมิูภาคอาเซียนและตลาดโลก
	 สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์	มีการผลติบณัฑิตท่ีมีความ
สามารถทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก	 ซึ่งสถาบันมีความ
เช่ียวชาญเป็นอย่างย่ิง	 และยงัมุ่งเน้นการพฒันาในการฝึกอบรมให้กบั												
ผู้ส�าเร็จการศกึษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของสายงานท่ีเตบิโตอยา่ง
รวดเร็ว	เชน่	การจดัการทัว่ไป	และจดัการทางด้านศลิปะและวฒันธรรม

หลักสูตรระดับปริญญาโท	1	หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
(หลักสูตรภาษาจนี) 
	 มีวตัถปุระสงค์เพ่ือผลติบณัฑิตปริญญาโทท่ีมีความรู้เก่ียวกบั
ธุรกิจค้าปลีก	 การจัดการทั่วไป	 และการจัดการทางด้านศิลปะและ
วฒันธรรม	เพ่ือเป็นการประยกุต์ใช้ความรู้และทกัษะทางด้านธรุกิจแบบ
บรูณาการ	 ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทนุเพ่ือเพ่ิม
ศกัยภาพการแขง่ขนัในตลาดอาเซียน	อีกทัง้ยงัมีทกัษะความเป็นผู้น�าท่ีดี
และแสดงให้เหน็ถงึคณุธรรมและจริยธรรมในการด�าเนินธรุกิจของบณัฑิต 

หลักสูตรระดับปริญญาโท	1	หลักสูตร
	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	 
(หลกัสตูรภาษาจีน)	 มีวตัถปุระสงค์เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญ
ซึ่งมีความรู้และทักษะท่ีจะช่วยให้บัณทิตท่ีมุ่งไปสู่อาชีพ	 อาจารย์
มหาวิทยาลยันกัวิจยั	ท่ีปรึกษาอยา่งเป็นทางการของรัฐบาล	หรือผู้บริหาร
ระดบัสงูทางด้านธุรกิจ	 เม่ือจบการศกึษาบณัฑิตจะได้มีการพฒันาทาง
ด้านความเข้าใจเก่ียวกับทฤษฎีซึ่งสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์โลกปัจจบุนั	 และมีความเช่ียวชาญในการวิจยัเชิงปริมาณ
และคณุภาพ	ทกัษะการแก้ปัญหาทางด้านธรุกิจ	และมีความสามารถใน
การสร้างองค์ความรู้ใหมท่ี่มีคณุคา่

ศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ	
	 นอกเหนือจากการเรียนการสอนในระบบแล้ว	สถาบนัการจดั
การปัญญาภิวฒัน์ยงัเห็นความส�าคญัของการยกระดบั	 ทกัษะ	ความรู้
ความสามารถก�าลังคนของชาติ	 ให้สอดคล้องกับความต้องการของ											
สถานประกอบการท่ีเน้นสมรรถนะในการท�างาน	 เพ่ือปรับตวัให้เท่าทนั
ต่อการแข่งขนัเสรีท่ีจะเกิดขึน้	 	 โดยมีแนวคิดท่ีจะสร้างกรอบและหลกั
เกณฑ์ในการพิจารณาเพ่ือท่ีจะก�าหนดคณุวฒิุวิชาชีพระดบัตา่ง	ๆ 	ให้เป็น
มาตรฐาน	 ในการบง่ชีส้มรรถนะของก�าลงัคนของไทย	ตลอดจนสง่เสริม
กลุม่อาชีพให้มีความเข้มแขง็	สามารถสร้างมาตรฐานอาชีพขึน้ได้เอง	เพ่ือ
ใช้เป็นฐานในการพฒันาก�าลงัคนระดบัตา่ง	ๆ	ให้สามารถตอบสนองได้ตรง
ตามความต้องการของผู้ประกอบการ	ดงันัน้สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์	
จงึร่วมกบั	สถาบนัคณุวฒิุวิชาชีพ	(องค์การมหาชน)	หรือ	“สคช.”	จดัสอบ
ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	 3	 ศูนย์	 	 เพ่ือให้ได้รับ
ประกาศนียบตัรคณุวฒิุวิชาชีพและหนงัสอืรับรองมาตรฐานอาชีพ	รับรอง
สมรรถนะบคุคลตามมาตรฐานอาชีพ	ทัง้ผู้ ท่ีมีคณุวฒิุการศกึษาและไมมี่
คณุวฒิุการศึกษา	 ซึ่งมีประสบการณ์การท�างานและความช�านาญใน
วิชาชีพให้มีความพร้อมต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนตอ่ไป	ดงันี ้
 
 1. ศูนย์รับรองคุณวุฒวิชิาชีพธุรกจิค้าปลีก (RTCC) 
	 เป็นองค์กรท่ีจดัสอบประเมินสมรรถนะบคุคลตามมาตรฐาน
อาชีพ	ในสาขาวิชาชีพธรุกิจค้าปลีก	ซึง่เป็นการสง่เสริมและสนบัสนนุให้
กลุม่สาขาอาชีพธรุกิจค้าปลีก	จดัท�ามาตรฐานอาชีพและคณุวฒิุวิชาชีพ
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ ประกอบการ	 มีความเป็นสากล									
เป็นท่ียอมรับทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ	ทัง้นีเ้พ่ือสง่เสริมและพฒันา
ศกัยภาพของนกับริหารธรุกิจค้าปลกี	(พนกังานขาย/	พนกังานบริหารร้าน
ค้า/	 พนักงานป้องกันความสูญเสีย)	 สู่ความเป็นมืออาชีพและเป็นท่ี
ยอมรับตามมาตรฐานสากล

 2. ศูนย์รับรองคุณวุฒวิชิาชีพนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(HRCC)  
	 เป็นองค์กรรับรองด้าน	HR		หนว่ยงานแรกท่ีได้รับการรับรอง
ให้เป็นหน่วยประเมินสมรรถนะ	 เพ่ือพฒันาศกัยภาพของบคุลากรสาขา
วิชาชีพนกับริหารทรัพยากรอีกด้วย		ทัง้นี	้เพ่ือรับรองสมรรถนะของก�าลงัคน
ตามมาตรฐานอาชีพ	 เพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและ
อตุสาหกรรม	 ระบบคณุวฒิุวิชาชีพเป็นกระบวนการรับรองเพ่ือให้บคุคล
ได้รับการยอมรับในความรู้	 ทกัษะ	ตลอดจนความสามารถ	 และได้รับ
คณุวฒิุวิชาชีพท่ีสอดคล้องกบัสมรรถนะ	ประสบการณ์	และความรู้ท่ีแท้
จริงของแตล่ะบคุคล
  
 3. ศูนย์รับรองคุณวุฒวิชิาชีพ สาขาวชิาชีพการท่องเที่ยว 
การโรงแรม ภตัตาคารและร้านอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย 

	 เป็นหน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพการทอ่งเท่ียว	การโรงแรม	ภตัตาคารและ
ร้านอาหาร	สาขาผู้ประกอบอาหาร	อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย	คณุวฒิุ
วิชาชีพ	ชัน้	1,	ชัน้	2,	ชัน้	3,	ชัน้	4	และชัน้	5		โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือท�าให้
เกิดการพฒันาศกัยภาพและสมรรถนะของบคุลากรในอาชีพผู้ประกอบ
อาหารไทย	ซึง่เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนัด้านอาหารให้
กบัประเทศไทยตอ่ไป

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน

Chinese 
Graduate School

คณะการจัดการธุรกิจอาหาร

หน่วยการเรียนทางไกล 
	 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	 เห็นความส�าคัญของ																	
การศึกษาส�าหรับผู้ เรียนในต่างจงัหวดั	 จึงเปิดการเรียนการสอนระดบั
ปริญญาตรี	ในหวัเมืองหลกั	รวมหนว่ยการเรียนทางไกลจ�านวน	12	แหง่
ทั่วประเทศ	 เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้ผู้ เรียนได้ศึกษาเล่าเรียนใกล้
ภมิูล�าเนาสง่มอบการศกึษาได้อยา่งทัว่ถงึ			เปิดสอนในระดบัปริญญาตรี
ในสาขาวิชาการจดัการธรุกิจการค้าสมยัใหม	่คณะบริหารธรุกิจ	เป็นการ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาท่ีต้องการเรียนใกล้บ้าน	 เป็นการเรียนผ่าน	
Streaming	IPTV		สง่สญัญาณการสอนแบบ	Real	Time	จากห้องเรียน
ในกรุงเทพมหานคร	 โดยมีการสื่อสารแบบสองทาง	 คือ	 นกัศึกษาและ
อาจารย์สามารถถามตอบกันได้เสมือนการเรียนในห้องเรียนปกต	ิ																			
ซึง่หนว่ยการเรียนของสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์นัน้
	 หนว่ยการเรียนทางไกลมีสือ่	e	–	learning	ท่ีชว่ยสนบัสนนุการ
เรียนรู้	และมี	Video	on	demand	สามารถทบทวนบทเรียนย้อนหลงัได้		
มีสิ่งอ�านวยความสะดวกท่ีช่วยสนบัสนนุการเรียนรู้ของนกัศึกษา	 เช่น						
ห้องสมดุ	ห้องสืบค้นข้อมลู	ห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์	เป็นต้น
	 และยงัมีกิจกรรมเสริมหลกัสตูร	 ท่ีช่วยสง่เสริมและสนบัสนนุ
การเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพเป็นอยา่งมาก	โดยเฉพาะการปลกูฝัง
คณุธรรม	จริยธรรม	สง่เสริมการท�างาน	เชน่	กิจกรรมปฐมนิเทศนกัศกึษา
ใหม	่กีฬาสานสมัพนัธ์	ศกึษาดงูานท่ีบริษัทในเครือ	CP	และพนัธมิตรคูค้่า	
กิจกรรมตามเทศกาลตา่ง	ๆ	
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สถานที่ตั้งหน่วยการเรียนทางไกล	12	แห่ง		ทั่วประเทศไทย	ดังนี้

1.	พระนครศรีอยุธยา
55/83-85	ม.1	ต.ธน	ูอ.อทุยั	จ.พระนครศรีอยธุยา					
13210	โทรศพัท์	:	09	1774	6801,	035	229	848	

2.	สมุทรปราการ
318-319	ม.10	ซ.เทศบาลส�าโรงใต้	อ.พระประแดง	
จ.สมทุรปราการ	10130	โทรศพัท์	:	09	1774	6800,	
0	2757	6017

3.	ชลบุรี
64/11-13	ถ.สขุมุวิท	ต.บางปลาสร้อย	อ.เมือง	จ.ชลบรีุ	
20000	โทรศพัท์	:	09	1774	6792,	038	790	421

4.	เชียงใหม่
71	 ถ.ห้วยแก้ว	 ต.สุเทพ	 อ.เมืองเชียงใหม	่
จ.เชียงใหม	่50200		โทรศพัท์	08	5937	2434	

5.	ล�าปาง
68/43-44	ถ.ทา่คราวน้อย	ต.สบตุย๋	อ.เมือง	จ.ล�าปาง	
52100		โทรศพัท์	:	09	1774	6794,	054	310	659

6.	นครสวรรค์
163/44-45	 ถ.มาตุลี 	 ต.ปากน� า้โพ	 อ.เมือง	
จ.นครสวรรค์	60000	 	โทรศพัท์	 :	09	1774	6802,	
056	313	591

อุดรธานี

ขอนแกน

นครราชสีมา

นครสวรรค

อยุธยา

สมุทรปราการ

ชลบุรี

สงขลา

เพชรบุรี

สุราษฏรธานี

ลำปาง

เชียงใหม

7.	อุดรธานี
118/10-13	ถ.ประชารักษา	ต.หมากแข้ง	อ.เมือง	
จ.อดุรธานี	 41000	 	 โทรศพัท์	 :	 09	 1774	 6795,	 
042	348	842

8.	ขอนแก่น
668/88-90	 ถ.กลางเมือง	 ต.ในเมือง	 อ.เมือง																		
จ.ขอนแก่น	40000		โทรศพัท์	:	09	1774	6793,	043	
340	685	

9.	นครราชสีมา
3275 /6 -8 	 ถ .สื บสิ ริ 	 ต . ใน เ มือง 	 อ . เ มือง																																													
จ.นครราชสีมา	30000	โทรศพัท์	:	09	1774	6796,	
044	278	530

10.	สุราษฎร์ธานี`
250/72-75	 ถ.วัดโพธ์ิ-บางใหญ่	 ต.มะขามเตีย้										
อ.เมือง	จ.สรุาษฎร์ธานี	84000	โทรศพัท์	:	09	1774	
6799,	077	226	208

11.	สงขลา
49,	51,	53,	55	ถ.โชติวิทยะกลุ	3	ต.หาดใหญ่	
อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	90110	โทรศพัท์	:	09	1774	
6798,	074	465	120

12.	เพชรบุรี
25,	27,	63,	65	ถ.เพชรเกษมเก่า	ต.คลองกระแชง	
อ.เมือง	จ.เพชรบรีุ	76000	โทรศพัท์	:	09	1774	
6797,	032	410	206

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์มีความพร้อมใน
การจดัการเรียนการสอนหลากหลายสาขาวิชา	และ
สามารถครอบคลมุพืน้ท่ีได้ทัว่ประเทศและมุ่งมัน่
สร้างบณัฑิตท่ีมีองค์ความรู้ความเช่ียวชาญทัง้ใน
เชิงวิชาการและ	สามารถปฏิบตังิานได้จริง	ตามรูป
แบบการเรียนการสอน	Work-based	Learning	เน้น
กา ร เ รี ยนผนวกกา ร ฝึ กป ฏิบัติ ง านจ ริ ง ใน
อตุสาหกรรมภาคธุรกิจบริการ	 (Service	 sector)	
อย่างเข้มข้น	 ตัง้แต่ชัน้ปีแรกจนจบหลกัสูตรการ
ศกึษา	 ด้วยการเป็น	Corporate	University	หรือ
สถาบันการศึกษาท่ีเกิดขึน้จากองค์กรธุรกิจ	 จึง
ท�าให้ได้รับความร่วมมือจากเครือขา่ยพนัธมิตรทกุ
ด้าน	 ตอบสนองรูปแบบการเรียนท่ีนักศึกษา
สามารถ มี โ อกาส เ ข้ า ไป ฝึกป ฏิบัติ ง าน ใน	
อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัสาขาท่ีเรียนได้
อยา่งเป็นรูปธรรม
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Mark	Allen	and	Annick	Renaud	Coulan	(2014)	

และ	Mark	 Allen	 and	 Philip	Megse	 (2012)	 

เสนอให้พฒันารูปแบบการประเมินโปรแกรมของ	

Kirkpatrick	 มาใช้ในการประเมิน	 Corporate	

University	 กล่าวคือ	 แบ่งผลส�าเร็จของการท�า

หน้าท่ี	Corporate	University	เป็น	4	ระดบั	ดงันี	้

ภาพที่ 6.1 Corporate University Evaluation

Source	:	Kimberly	Maybar-Plaxe		Mark	Allen,	Ph.D.	Annick	Renaud-Coulon		(2014)

(Gleaned from an interview with Bill Wilson. Inner Harbor Partners)

What results are you hoping to see from this intervention?
How will you know that these results have been achieved?

Who needs to behave differently in order to see these results?

Who are the right people?
How do they need to behave?

How will you know they’re behaving that way?

Is it a skills gap getting in the way of 
these behaviors?

What are the 
necessary skills to 

have in order 
change 

behavior?

Results

Behavior

Learning

Reaction

การวัดและประเมินผล	 
มหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจในบริบทสากล

ผลการด�าเนินงาน
ของสถาบันการจัดการ 
ปัญญาภิวัฒน์

บทที่
6
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1.	ระดบัปฏิกิริยา	(Reaction)	เป็นการประเมินความสามารถในการตอบสนอง

ต่อผู้ มีส่วนเก่ียวข้องเพียงใด	 ในกรณีผู้ เรียน	 หมายถึง	 การประเมินทศันะ																	

ต่อพฒันาการว่าได้เพ่ิมความรู้ทกัษะหรือแม้แต่ความตระหนกัในการปรับ

เปลีย่นพฤตกิรรมเพียงใด	การประเมินระดบันีท้�าได้งา่ยแตมี่คณุคา่ไมส่งูมาก

อย่างไรก็ตาม	 Jack	 Phillips	 เสนอว่าทัง้	 4	

ระดับ	 ยังไม่เพียงพอจึงน�าเสนอให้มีการ

ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรในระดับ	

Return	on	Investment	(ROI)	หรือวดัผลการ

เรียนรู้ในเชิง	Human	Capital	หรือทนุมนษุย์

ท่ีสงูขึน้เม่ือผ่านกระบวนการพฒันา	การวดั

ประเมินผลระดับนีไ้ด้ท�าการเปรียบเทียบ													

ค่าใช้จ่ายหรือการลงทุนด้านการพัฒนา

ทรัพยากรมนษุย์กบัผลลพัธ์ท่ีได้จากการแปลง

ผลการปฏิบัติงานให้เป็นมูลค่าทางการเงิน

ด้วย	สว่นการวดัผลลพัธ์ในระดบัทนุมนษุย์	ซึง่

มีการใช้ท่ี	Motorola	University	ได้วดัผา่นการ

วิเคราะห์	Performance	Gap	และ	Employee	

Performance	ท่ีดีขึน้	เป็นต้น

อยา่งไรก็ตาม	นกัวิชาการทัง้	3	ทา่นยงัเหน็วา่	

การวดัใน	4	ระดบั	บวกกบัอีกหนึง่ระดบัข้างต้น	

ยังเน้นผลลัพธ์ระดับบุคคลหรือโปรแกรม 

การเรียนการสอนหรือการฝึกอบรม	 ยังไม่

สะท้อนภาพระดับองค์กร	 Corporate	

University	 อย่างครบถ้วน	 จึงเสนอให้วัด

ประสิทธิภาพ	 (Efficiency)	 ประสิทธิผล	

(Productivity)		การบรรลเุปา้หมายตามแผน 

ท่ีก�าหนด

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ในฐานะของ	

Corporate	University	ได้มีการพฒันาระบบ

การวดัประเมินผลท่ีอิงความเป็นสากลและ

ความเหมาะสมกบัสถานการณ์	 ดงัจะได้น�า

เสนอตอ่ไปนี ้

การวดัประเมินผลมหาวิทยาลยัแหง่องค์กรธุรกิจท่ี

น�าเสนอข้างต้นค่อนข้างให้น�า้หนกัไปทางการวดั

ประเมินผลโปรแกรมส�าหรับ	Corporate	University	

ท่ีเป็นศนูย์ฝึกอบรมพฒันาขององค์กรธรุกิจในขณะท่ี

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ด�าเนินงานใน

ลักษณะ	 Business	 Unit	 อย่างชัดเจน	 การวัด

ประเมินผลงานจงึให้น�า้หนกักบัความเป็น	Business	

Unit	 โดยมีมิติการวดัประเมินผลรวมทัง้สิน้	 9	 มิต	ิ

ดงันี ้

การวัดและประเมินผลการด�าเนินงาน 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

จากภาพข้างต้นการประเมินผลงานของ	Corporate	University	ท�า	4	ระดบั	คือ

ในมิติของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก	 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ถูก 

คาดหวงั	เป็น	Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	ท่ีกลุม่ธรุกิจ

แสดงออกตอ่สงัคม	ซึง่สถาบนัท�าหน้าท่ีนีไ้ด้ดี	กลา่วคือ	จากการส�ารวจ

การรับรู้ของสงัคม	 รู้จกัสถาบนัฯ	ในภาพ	CSR	ของกลุม่ธรุกิจในระดบั	

1	ใน	3	ของกิจกรรมเชิง	CSR	ของกลุม่บริษัท	(สถาบนัการจดัการปัญญา

ภิวฒัน์,	2558

1.	 มิติการตอบสนองต่อกลยทุธ์ของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกและเครือเจริญ

โภคภณัฑ์ด้าน	CSR

2.	ระดบัเรียนรู้	(Learning)	เป็นการวดัผลการเรียนรู้หรือการน�าความรู้ไปใช้	

ซึง่อาจเป็นผลการเรียนหรือการทดสอบความรู้ในรูปแบบตา่ง	ๆ

3.	 ระดบัพฤตกิรรม	 (Behavior)	 เป็นการวดัความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน

การท�างานหรือในองค์กร	หมายถึง	 การต้องสงัเกตพฤติกรรมก่อนและหลงั

ของกระบวนการเรียนรู้และไปปฏิบตักิารงานในองค์กร

4.	ระดบัผลลพัธ์	(Results)	เป็นการวดัวา่การเรียนรู้ได้เกิดคณุคา่กบังาน	หรือ

องค์กรเพียงใด	การประเมินในระดบันีมี้คณุคา่สงูกวา่	เพราะเป็นการวดัความ

สามารถในการเรียนรู้ให้เป็นผลการปฏิบตัิซึง่อาจเป็นผลงานเฉพาะตวัหรือ 

ทีมงานและองค์กรโดยรวม
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ภาพที่ 6.2  PIM ตอบ 3 ประโยชน์

การบรรลุเป้าหมายสามประโยชน์ของเครือ

เจริญโภคภณัฑ์	โดยประธานธนินท์		เจียรวนนท์	

ได้ให้เป็นแนวนโยบายในการด�าเนินธรุกิจไว้วา่

ต้องเกิดประโยชน์ตอ่ประเทศชาติเป็นเบือ้งต้น

แล้ว	 เกิดประโยชน์ต่อชุมชนเป็นล�าดบัต่อมา	

โดยให้เกิดประโยชน์ตอ่องค์กรเป็นล�าดบัหลงัสดุ		

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ในมิติของ

เครือเจริญโภคภัณฑ์สามารถตอบสนองต่อ

นโยบาย	3	ประโยชน์ข้างต้น	ได้อยา่งดี	คือ

ประโยชน์ท่ี	 1	 สถาบันฯ	 มี

บทบาทในการพฒันาศกัยภาพ

ของทรัพยากรมนุษย์ช่วยลด

ปัญหาการวา่งงาน	หรือการใช้

ศกัยภาพไมต่รงสายงาน

ประโยชน์ท่ี	 2	 คือ	 การเปิดโอกาสให้											

ผู้ ด้อยโอกาสทางการศกึษาเข้ารับการ

ศึกษาในรูปแบบทุนการศึกษาพร้อม

รับเข้าท�างาน	(หากมีเปา้ประสงค์ตรง

กนั)	กบัการให้ทนุแบบให้เปลา่ปีละนบั

เป็นหลายพนัทนุเป็นมลูคา่หลายร้อย

ล้านบาทตอ่ปี

ประโยชน์ท่ี	3	ผลติบณัฑิต

พร้อมท�างานมีขีดความ

สามารถสร้างนวัตกรรม

ตามกลยทุธ์ธรุกิจ	ดงัแสดง

ได้ดงัภาพตอ่ไปนี ้

PIM ตอบ 3 ประโยชน (3 Benefits) ของ CP Group

ประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ

พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

และลดปัญหาการว่างงาน

เป็นกำลังสำคัญที่

พัฒนาประเทศชาติ

ประโยชน์ต่อ
ชุมชน

ให้โอกาสการศึกษาโดยการให้ทุน 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ

ต่อตนเอง และสังคม

ประโยชน์ต่อ
องค์กร

ผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมในการ

ทำงานและสร้างสรรค์นวัตกรรม

ตอบสนองความต้องการ

ขององค์กร
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2.	สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ถกูคาดหวงั

ให้ผลติบคุลากรท่ีมีความสามารถตามจ�านวนท่ี

ก�าหนดในมิตินี	้ การเพ่ิมจ�านวนนกัศกึษาเป็น

ความก้าวหน้าในเชิงปริมาณซึ่งสถาบนัท�าได้

ก้าวหน้าอยา่งก้าวกระโดดกลา่วคือ	เม่ือสถาบนั

เปิดด�าเนินการในปี	 2550	 มีจ�านวนนกัศกึษา			

แรกเข้าเพียง	551	คน	จนปัจจบุนัปีการศกึษา	

2559	สถาบนัมีจ�านวนนกัศกึษาแรกเข้า	 รวม	

4,163	คน	และมีประมาณการการรับในปีการ

ศกึษา	2661	จ�านวน	4,755	รายละเอีดยดงัภาพ

ท่ี	6.3

ภาพที่ 6.3 จ�านวนนักศกึษาแรกเข้า

	 จากภาพข้างต้นจะเหน็การเพ่ิมจ�านวนนกัศกึษาแรกเข้าของสถาบนัฯ	อยา่งตอ่เน่ืองจาก	

551	 คน	 ในปี	 2550	 เป็น	 4,613	 คน	 ใน	 9	 ปีต่อมา	 โดยมีอัตราการเติบโต	 25	 –	 80%	 

ในแตล่ะปีการศกึษา
3.	มิตกิารผลติบณัฑิต	ท่ีมีคณุภาพพร้อมท�างาน	

(Ready	 to	 work)	 ด้วยวิธีการวัดการเรียน													

การสอนท่ีได้น�าเสนอข้างต้น	สถาบนัฯ	มีความ

มัน่ใจวา่จะสามารถผลติบณัฑิตให้ตรงกบัความ

ต้องการในตลาดแรงงาน	 โดยก�าหนดเป็น 

อัตลักษณ์ของนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนา 

ไปเป็นบณัฑิต	 ไว้เป็น	 5	 -	 7	 -	 11	 (Ready	 to	

work)	ดงัภาพตอ่ไปนี ้

ภาพที่ 6.4  อัตลักษณ์นักศกึษาสถาบนัการจดัการปัญญาภวัิฒน์

จำนวนนักศึกษาเเรกเขา

500

1000

2000

2500

3000

4000

4500

5000

3500

1500

2550 2551 2552 2553         2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

551
566

777

1,165

3,348

2,722

2,226

1,515

3,264

4,755 (โดยประมาณ)

4,613

ปการศึกษา

จำนวนนักศึกษา

5 Identity
เรียนเปน

skillful

Innovative

Build & Measurement

Global vision

Language, Tachnology and
Financial Proficiency

Human Relationship

Communication

Work Ethics

Socialization 
Development

Morality

Leadership
Development

Who

What

Why How

For Whom
When

Where

ทำงานเปน

เนนวัฒนธรรม

รักความถูกตอง

คิดเปน

11 Qualifications

อัตลักษณนักศึกษา (5-7-11 Ready to Work)

7 Capacities

External
COMMUNCATION

หมายเหตุ
ตวัเลขจ�านวนนกัศกึษาจากส�านกัสง่เสริมวิชาการ
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จากภาพข้างต้นนักศึกษาของสถาบัน											

ได้รับการพฒันาและตดิตามผลอยา่งตอ่

เน่ืองตลอดหลกัสตูรให้ปรากฏในสายตา 

ผู้ ใช้บณัฑิตและสงัคมว่ามี	 5	 Identity	

ประกอบด้วย	 เรียนเป็น	คิดเป็น	ท�างาน

เป็น	เน้นวฒันธรรม	และรักความถกูต้อง	

ในขณะท่ีมี	 7	 Capacities	 และ	 11	

Qualification	 สถาบนัฯ	 มีนโยบายให้											

ทุ กสาขา วิ ช าติ ดตามประ เ มิ นผล

คุณลักษณะบัณฑิตว่าเป็นไปตามท่ี

ก�าหนดร่วมกนัมีระดบัพฒันาการท่ีดีขึน้

ในแต่ละชัน้ปีหรือไม่	 ดงัรายละเอียดใน

ตารางตอ่ไปนี	้

ตารางที่   6.1  PIM Student Competency Ready to work

เพ่ือให้มัน่ใจวา่เป็นอตัลกัษณ์นกัศกึษา

ท่ีพร้อมท�างานกบัองค์กรในศตวรรษท่ี	

21	สถาบนัฯ	จงึศกึษาเทียบเคียงกบั	21	

Century	 Sk i l ls 	 และ	 Thai land	

Qualification	 Frame	Qualification	

(TQF)	 ก็มีสาระส�าคัญครอบคลุมได้

กว้างขวางกวา่	ดงัตารางท่ี	6.6

ตารางที่  6.2 The Comparison of PIM 11 Qualifications

PIM Student Comprtency : "Ready to work"

5 Identities (คุณลักษณะที่พึงประสงค)

เรียนเป็น

(1) มีความไฝ่รู้ ไฝ่เรียน สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

(2) มีความสามารถในการตดิตามความก้าวหน้า และนําเทคโนโลยี

สารสนเทศตา่ง ๆ มาใช้เพื�อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการทํางาน

คดิเป็น

(1) มีความสามารถในการใช้เหตผุล รวมทั �งคดิวิเคราะห์และสงัเคราะห์

ได้อยา่งเป็นระบบ

(2) มีความสร้างสรรค์ และสามารถผลกัดนัความคดิและแรงบนัดาลใจ

ของตนให้ก่อเกิดเป็นผลงานและนวตักรรมตา่งๆ

ทาํงานเป็น

(1) มีความรู้ ความเชี�ยวชาญในสาขาวิชาชีพที�โดดเดน่ สามารถปฏิบตัิ

งานจริงได้อยา่งมีประสทิธิภาพ

(2) มีความรอบรู้ในศาสตร์สาขาวิชาของตนและสาขาวิชาที�เกี�ยวข้อง 

สามารถบรูณาการศาสตร์สาขาวิชาตา่งๆ เพื�อประโยชน์ในการทํางาน

และการดําเนินชีวิตได้

เน้นวัฒนธรรม

(1) มีความภาคภมิูใจ 

ร่วมสืบสานวฒันธรรมไทย พร้อมที�จะเรียนรู้วฒันธรรมนานาชาติ

(2) มีความเป็นผู้ นํา มีมนษุยสมัพนัธ์สามารถทํางานเป็นหมูค่ณะ

ได้อยา่งมีความสขุ

รักความถูกต้อง

(1) มีวินยั มีคณุธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตแบบพอเพียง มีจิตสาธารณะ 

ยืนหยดัปกปอ้งในความถกูต้องและชื�นชมตอ่ความดีงามของผู้ อื�น

(2) มีเจตคตทีิ�ดีตอ่ชีวิตและการทํางาน รวมทั �งมีสขุภาพจิต สขุภาพกาย

ที�ดี เพื�อการดํารงชีวิตอยา่งมีคณุภาพ

11 Qualifications

7 Capacities

Communication : มีทกัษะในการตดิตอ่สื�อสารที�เหมาะสม

กบับคุคลและสถานการณ์

Socialization Development : รู้จกัหลอ่หลอมชีวิต กลอ่มเกลา

ตวัเองให้เข้ากบัสงัคมอยูร่่วมข้ามวฒันธรรมได้

Human Relationship : มีมนษุยสมัพนัธ์ที�ดี ยืดหยุน่ รู้จกัปรับ

ตวัให้เข้ากบัผู้ อื�น

Work Ethics : ยดึถือหลกัการ "การทํางานคือความดีงามของ

ชีวิต" เพื�อการทํางานที�มีความสขุและเกิดผลติผลตามต้องการ

Skillful : มีทกัษะ ความรู้ และความเชี�ยวชาญในวิชาชีพของ

ตนเอง

Innovative : มีความคิดสร้างสรรค์และพฒันางานนวตักรรม

ที�สามารถนําไปใช้เพื�อพฒันาการทํางานที�ดีขึ �น

Morality : มีคณุธรรมจริยธรรม รักษาจรรณยาบรรณวิชาชีพ 

และจดัการปัญหาด้านคณุธรรมจริยธรรม

Global Vision : มีวิสยัทศัน์สากล มองเหน็การเปลี�ยนแปลง

และสามารถปรับตวัให้ทนัตอ่กระแสโลก

Maturity : มีวิจารณญาณ คดิอยา่งเป็นระบบ และสามารถชี �นํา

ตนเองในทางที�ดีได้

Language, Tachnology and Financial Proficiency : มีทกัษะ

ด้านภาษาเทคโนโลยีและข้อมลูสารสนเทศ สามารถบริหารด้าน

การเงินได้อยา่งมีประสทิธิภาพ

Leadership Development : มีความเป็นผู้ นํา เป็นแบบอยา่ง

และสามารถสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัผู้ อื�นได้

What : สามารถตั �งโจทย์ รู้วา่อะไรเป็นปัญหาหรือโอกาส  Why : สามารถคดิ-วิเคราะห์โจทย์หรือปัญหา  How : สามารถเลือกปฏิบตัไิด้อยา่งถกูวิธี

When : สามารถบริหารจดัการเวลาได้  Where : สามารถบริหารสถานการณ์ได้  Who : สามารถกระจายงานและมอบหมายงานได้

for Whom : สามารถกําหนดกลุม่เปา้หมาย ผู้ รับบริการ หรือลกูค้า (Customer Focus)

The Comperison of PIM 's 11 Qualifications

11 Qualifications

Initiative & Self-Direction

Productivity & Accountability

Creative and Innovation

Critical Thinking and Problem 
Solving

Flexibility & Adabtability

Social & Cross-Cultural Skills

Leadership & Responsibility

Information Literacy 
Media Literacy ,ICT Literacy

Communication and 
Collaboration

ด้านคณุธรรม จริยธรรม

ด้านความรู้

ด้านทกัษะทางปัญญา

ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่ง

บคุคลและความรับผิดชอบ

ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข

การสื�อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ

21 Century skills TQF

Morality

Work Ethics

Skillful

Innovative

Maturity

Global vision

Good Human Relationship

Socialzation Development

Leadership Development

Language, Technology and
Financial Proficiency

Communication
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4.	 มิติคณุภาพบณัฑิตท่ีตรงกบัความต้องการของตลาดซึง่สะท้อนผ่าน		

2	สิง่ตอ่ไปนี ้

4.1	อตัราการมีงานท�าของนกัศกึษาเม่ือส�าเร็จการศกึษาพบวา่	นกัศกึษา

ท่ีส�าเร็จ	5	รุ่น	จ�านวน	รวม	2,675	คน	ได้งานท�า	100%	

4.2	อตัราคา่ตอบแทนท่ีนกัศกึษาได้รับสงูกวา่คา่เฉลี่ยคา่ตอบแทนของ

บณัฑิตจบใหมแ่รกจ้างในตลาดแรงงานถงึ	20%

5.	 มิติจากนกัศึกษา	 จากผลการส�ารวจของส�านกัวิจยั	 (2557)	พบว่า

นกัศกึษาประเมินความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอนแบบ	WBE	

มากกวา่	80%

6.	มิตผิู้ปกครองจากผลการส�ารวจของส�านกัวิจยัและพฒันาของสถาบนัฯ	

(2557)	พบวา่	ผู้ปกครองประมาณ	80	–	90%	ประเมินวา่บตุรหลานท่ีเข้า

ศกึษามีพฤตกิรรมเปลีย่นแปลงในทางท่ีดีขึน้	มีความรับผิดชอบสงูขึน้เป็น

ผู้ใหญ่	มีเหตผุล	มีความอดทนอดกลัน้มากขึน้

7.	มิตผิู้ ใช้บณัฑิต	จากการประเมินผลโดยส�านกัวิจยั	(2557)	พบวา่	ผู้ใช้

บณัฑิตกวา่ร้อยละ	90	ประเมินวา่ความรู้ทกัษะของบณัฑิตจากสถาบนัฯ	

พร้อมท�างาน	 มีความโดดเดน่ด้านคณุธรรม	จริยธรรม	และมีทกัษะความ

สมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนดี	มีความรับผิดชอบสงูและมีทกัษะเชิงการวิเคราะห์ดี	มี

การสื่อสารและใช้สารสนเทศได้ดี

8.	มิตคิวามส�าเร็จตามเปา้หมายตามแผนกลยทุธ์	มีสาระส�าคญัสองด้าน	

คือ

-	บรรลตุามเปา้หมายของแผนกลยทุธ์ระดบัสถาบนัอยู่ในระดบัสงูมาก	

กลา่วคือ	

	 ปี	2555	บรรลเุปา้หมาย	92.66%	

	 ปี	2556	บรรลเุปา้หมาย	88.54%

	 ปี	2557	บรรลเุปา้หมาย	88.51%

-	 บรรลเุป้าหมายทางการเงิน	 ตามรายงานงบการเงินท่ีน�าเสนอสภา

สถาบนัฯ	

ปีการศกึษา	2556	งบรายได้คา่ใช้จา่ยและงบแสดง

การเปลีย่นแปลงทนุสะสม	ส�าหรับรอบระยะเวลา

บญัชี	สิน้สดุวนัท่ี	31	พฤษภาคม	2557	สถาบนัมี

รายได้รวมทัง้สิน้	 479.03	 ล้านบาท	และมีคา่ใช้

จา่ยรวมทัง้สิน้	455.88	ล้านบาท	โดยท่ีรายได้สงู

กวา่คา่ใช้จา่ย	จ�านวน	23.15	ล้านบาท	และมีทนุ

สะสมปลายงวดยกไป	จ�านวน	59.50	ล้านบาท

ปีการศกึษา	2557	งบรายได้คา่ใช้จา่ยและงบแสดง

การเปลี่ยนแปลงทนุสะสม	ส�าหรับปี	สิน้สดุวนัท่ี	

31	พฤษภาคม	2558	สถาบนัมีรายได้รวมทัง้สิน้	

654.19	 ล้านบาท	 และมีค่าใช้จ่ายรวมทัง้สิน้	

617.83	 ล้านบาท	 โดยท่ีรายได้สงูกวา่คา่ใช้จ่าย	

จ�านวนเงิน	 36.36	 ล้านบาท	 และมีทุนสะสม 

ปลายงวดยกไป	จ�านวนเงิน	95.86	ล้านบาท

เม่ือพิจารณาแนวโน้มทางการเงินพบวา่	มีแนวโน้ม

ท่ีดีขึน้โดยล�าดับอันเน่ืองจากการรับนักศึกษา 

เป็นไปตามเป้าหมายและมีรายได้อ่ืนนอกเหนือ

จากการเรียนการสอน	คือ	การบริการวิชาการ	การ

วิจยัและการบริหารทรัพย์สินและผลประโยชน์ท่ี

มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล

9.	มิตกิารประเมินผลจากการประกนัคณุภาพ

การศกึษาซึง่มีสองระบบ	คือ

-	ระบบประกนัคณุภาพภายในด�าเนินการ

ประเมินทกุปีโดยคณะกรรมการของส�านกังาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา	มีผลประเมินปี

การศกึษา	2557,	2558,	2559	และ	2560	อยูใ่น

ระดบัดี	และดีมาก	ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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ตารางที่ 6.3  ผลการประเมนิประกันคุณภาพภายใน

ปีการศกึษา 2557 - 2560

- 	 ระบบประกันคุณภาพภายนอก	

ด� า เ นินการโดยส� านักงาน รับรอง

มาตรฐานและประกันคุณภาพการ

ศกึษา	 (องค์การมหาชน)	ทกุรอบ	5	 ปี	

โดยลา่สดุมีผลประเมินซึง่เป็นรอบท่ี	 3	

เม่ือปีการศกึษา	2557	มีผลการประเมิน

ระดบัดีมาก

คะแนนผลการประเมิน สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน

องค์ประกอบ
จาํนวน

ตวับ่งชี �

ปีการศกึษา

2557 2558 2559

การผลิตบณัฑติ   5 3.70 3.88 3.71

การวจิยั    3 4.91 4.90 4.95

การบริการวชิาการ   1 5.00 5.00 5.00

การทาํนุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรม 1 5.00 5.00 5.00

การบริการจดัการ   3 4.41 4.81 4.82

ผลการประเมนิเฉลี�ย  13 4.34 4.50 4.45 4.56
      (ด)ี  (ด)ี  (ด)ี 

2560

(ดมีาก) 

3.97
5.00

5.00
5.00

4.83

คะแนนผลการประเมิน สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน

องค์ประกอบ
จาํนวน

ตวับ่งชี �

ปีการศกึษา

2557 2558 2559

การผลิตบณัฑติ   5 3.70 3.88 3.71

การวจิยั    3 4.91 4.90 4.95

การบริการวชิาการ   1 5.00 5.00 5.00

การทาํนุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรม 1 5.00 5.00 5.00

การบริการจดัการ   3 4.41 4.81 4.82

ผลการประเมนิเฉลี�ย  13 4.34 4.50 4.45 4.56
      (ด)ี  (ด)ี  (ด)ี 

2560

(ดมีาก) 

3.97
5.00

5.00
5.00

4.83
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ตารางที่  6.4  ผลการประเมนิประกันคุณภาพภายนอกรอบ 3

ตลอด	9	ปี	ของการด�าเนินงานสถาบนัมีผลการด�าเนิน

งานด้านการเงินดีขึน้โดยล�าดับ	 ได้มีการรายงาน 

งบการเงิน	ซึง่ผา่นการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบญัชี

ผู้ รับอนุญาตท่ีสภาสถาบันก�าหนด	 เม่ือผ่านการ

พิจารณาของสภาสถาบนัแล้ว	 ได้เสนอตอ่ส�านกังาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษาทกุปี		ดงัผลการด�าเนิน

งานในปีการศกึษา	2556	,	2557	และ	2558	สถาบนั

มีผลการด�าเนินงานด้านการเงินท่ีมีรายได้สูงกว่า 

รายจา่ย	ปี	2556	เป็นจ�านวน	23.15	ล้านบาท	ปี	2557	

เป็นจ�านวน	36.36	ล้านบาท	และปี	2558	เป็นจ�านวน	

18.85	 ล้านบาท	 (ท่ีมา:	 รายงานการประชุมสภา

สถาบนัครัง้ท่ี	4/57,	ครัง้ท่ี	4/58	และ	ครัง้ท่ี	6/59	ตาม

ล�าดบั)	

จากมิติการวัดผลการด�าเนินงานทัง้	 9	 มิติข้างต้น												

จะเห็นว่าสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์มีผลการ

ด�าเนินงานท่ีมีความก้าวหน้าในทกุมิติ

ผลการประเมินประกันคุณภาพภายนอกรอบ 3

ประเด็น/สรุปผลการประเมิน

จํานวนประเด็นประเมิน

ผลการประเมิน (ตัวบงชี้ที่ 1-11)

ผลการประเมินรวม (20 ตัวบงชี้)

PIM   BA   ET   LA

19 18 17 17

4.73 4.56 4.90 4.81

4.52 4.45 4.67 4.52

เกณฑ์ชว่งคะแนน

4.51 - 5.00 = ดีมาก 3.51 - 4.50 = ดี

2.51 - 3.50 = พอใช้ 1.51 - -2.50 = ต้องปรับปรุง

- ผลการประเมิน (ตวับง่ชี � 1-11) ผา่นการประเมินเมื�อคะแนนมากกวา่ 3.51 คะแนนขึ �นไป

- ผลการประเมินรวม (20 ตวับง่ชี �) ผา่นการประเมินเมื�อคะแนนมากกวา่ 3.51 คะแนนขึ �นไป



95

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์	ส�านกัวิจยัและพฒันา	(2557).	ผล
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นบัตัง้แต	่CP	ALL	ได้รับการอนมุตัจิากกระทรวงศกึษาธิการให้

จดัตัง้สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์	เม่ือวนัท่ี	9	มีนาคม	พ.ศ.	

2550	จนปัจจบุนันีก็้จะก้าวไปสูปี่ท่ีสบิ	สถาบนัฯ	ท�าหน้าท่ีเป็น

มหาวิทยาลยัแห่งองค์กรธุรกิจ	 หรือ	 Corporate	 University	

จัดการเรียนการสอนตัง้แต่ระดับปริญญาตรี	 -	 โท	 -	 เอก																						

ด้วยหลกัสตูรภาษาไทย	ภาษาองักฤษ	และภาษาจีน	มีระบบการ

เรียนการสอนแบบ	Work-based	Education	ประกอบด้วย	 4	

ระบบยอ่ยท่ีส�าคญั	คือ	Work	-	based	Teaching	สอนภาคทฤษฎี

โดยมืออาชีพของสถาบนัและผู้ทรงคณุวฒิุจากองค์กร	 	 เพ่ือให้

นักศึกษาเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้	 	 ระบบ																		

Work	-	based	Learning	คือ	การฝึกปฏิบตังิานสลบักบัการเรียน

ภาคทฤษฎีตลอดหลกัสตูร	4	ปี	ระบบ	Work-based	Researching	

คือ	ค้นคว้าวิจยัจากโจทย์และความต้องการของภาคธรุกิจพร้อม

กลบัมาสูห้่องเรียนและสะสม	สร้างองค์ความรู้ใหม	่ทัง้สามระบบ

ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการแสวงหาความร่วมมือท่ีเรียกว่า	

Networking	University	 ทัง้จากสถาบนัการศกึษาด้วยกนัเอง															

ทัง้ใน	-	ตา่งประเทศ	และองค์กรภาครัฐและเอกชนอ่ืน	ๆ

ในสถานการณ์ของการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษาเป็น																				

ด้านหนึง่	ท่ีได้รับการกลา่วขานให้มีการปฏิรูปอยา่งเร่งดว่นท่ีสดุ	

การศกึษาในระดบัอดุมศกึษาได้ถกูผลกัดนัให้สามารถสนองตอบ

ตอ่ตลาดแรงงาน	มีความเช่ือมโยงระหวา่งสถานศกึษากบัตลาด

แรงงานย่ิงขึน้	(นิพนธ์	พวัพงศ์กร	และคณะ	2557)	รูปแบบการ

จัดการศึกษาของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์อาจเป็น

ทางออกของวิกฤติอดุมศกึษาและอาจสามารถยกระดบัความ

สามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและ

นานาชาติได้อีกรูปแบบหนึง่หรือไม่

ก้าวสู่ปีที่สิบของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ก่อนยืนยนัค�าตอบดงักล่าวขอถอยกลบัไปท�าความเข้าใจกับ

พฒันาการของการอดุมศกึษาไทยในกระแสโลก	ซึง่สถาบนัวิทย-

สิริเมธี	 (2558)	 ได้น�าเสนอพัฒนาการของการอุดมศึกษา																

อยา่งนา่สนใจ	เป็นกรอบความคดิในการย่ืนยนัค�าตอบดงักลา่ว	

โดยท่ีสถาบนัวิทยสิริเมธี	 สถาบนัอดุมศกึษาโดยการสนบัสนนุ

ของกลุม่	ปตท.	ได้จดัพฒันาการของอดุมศกึษาไว้	4	ยคุ	ดงัแสดง

ด้วยภาพท่ี	7.1	โดยท่ี	

Education	0.0	(600	B.C.	-	1200	A.D.)	เรียกวา่ยคุ	Platonic	

Academy	 การศึกษาเป็นการใช้ความคิด	 การถกเถียงและ

ปรัชญาส�านกัการเรียนรู้ในยคุนี	้ ได้แก่	 Taxila	 และ	Nalanda	

เป็นต้น

Education	1.0	(1200-1950	A.D)	เป็นยคุท่ีศาสนามีบทบาทตอ่

การศกึษามาก	การเรียนการสอน	ตัง้อยูห่าพืน้ฐานของศาสนา

โดยเฉพาะคริสต์และวิชาด้านสงัคม	มหาวิทยาลยัดงั	ๆ 	ถกูตัง้ใน

ยคุนี	้เชน่	Cambridge,	Oxford,	Harvard	เป็นต้น

Education	2.0	(1950-2000	A.D.)	เป็นยคุแหง่การเรียนการสอน

การวิจยัทัง้วิทยาศาสตร์	สงัคมศาสตร์	ภาครัฐเข้ามามีบทบาท

ในการจัดการศึกษามากขึน้และตอบสนองต่อยุคการปฏิวัติ

อตุสาหกรรม	สถาบนัการศกึษาท่ีตัง้ในยคุนี	้ เช่น	MIT	 Tokyo	

Teach	และ	Chulalongkorn

Education	3.0	ซึง่เป็นยคุปัจจบุนัยคุท่ีถกูเรียกร้องให้มีการปฏิรูป

การศกึษาอยา่งเร่งดว่น	เป็นยคุท่ีการศกึษาไมส่ามารถตอบสนอง

ความต้องการของสงัคมได้	ผู้น�าเสนอได้ตัง้เป็นค�าถามให้ชว่ยกนั

หาทางเลือกซึ่งสถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์เองขอเสนอ											

รูปแบบการจัดการศึกษาแบบ	Corporate	 University	 ท่ีขบั

เคลื่อนด้วยการเรียนการสอนแบบ	Work	 -	 based	Education	

เป็นตวัเลือกของการอดุมศกึษาไทยในยคุปัจจบุนั

ก้าวสู่ปีที่สิบและก้าวต่อไปของ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

บทที่
7
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ภาพที่ 7.1  Civilization & Education

ท่ีมาปรับปรุงจาก	สถาบนัวิทยสริิเมธี/โรงเรียนก�าเนิดวิทย์,	(2558)

ด้วยความสามารถในการเติมเตม็ชอ่งวา่งทัง้สี่ประการข้างต้น

เช่ือว่าการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ	Work-based	

Education	ควรเป็นตวัเลอืกส�าหรับสงัคมแหง่การเรียนรู้ท่ีมีทนุ

มนุษ ย์ เ ป็นปัจจัย ชี ข้าดความสามารถในการแข่ งขัน																										

อยา่งแท้จริง

จากภาพข้างต้นสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์เช่ือ

ว่ารูปแบบการศึกษา	WBE	 ท่ีด�าเนินการอยู่สามารถ

ตอบโจทย์ความต้องการของสงัคมในยคุ	Education	

3.0	ได้	ด้วยคณุคา่	4	ประการ	ตอ่ไปนี ้

-	วิธีการแบบ	Work	-	based	

Educat ion	 เติมช่องว่าง

ระหว่างสถาบันการศึกษาท่ี

เ รียนภาคทฤษฎี	 กับภาค

ปฏิบตัิในสถานประกอบการ	

(Fulfill	Gap	of	Academic	VS	

Practices)

-	วิธีการแบบ	Work	-	based	

Education	 ช่วยลดช่องว่าง

ระหว่างผู้สอนกบัผู้ เรียนด้วย

วิธีการท่ีเรียกวา่	 Teacher	&	

Student	 	 Relationship	

(Fulfill	Gap	of	Teachers	VS	

Students)

-	วิธีการแบบ	Work	-	based	

Education	นีช้ว่ยให้มีการลด

ช่องว่างระหว่างการพัฒนา

ด้านความรู้ความสามารถกบั

คุณธรรมจริยธรรม	 (Fulfill	

Gap	 of	 Capabil i ty	 VS	

Morality)

-	วิธีการแบบ	Work	-	based	

Education	 ช่วยลดช่องว่าง

ระหวา่งความเป็นท้องถ่ินไทย

กับสากล	 (Fulfill	 Gap	 of	

Thailand	 VS	Global)	 เพ่ือ

บัณ ฑิ ต รุ่ น ปั จ จุ บั น เ ป็ น	

Global	People	ในอนาคต
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CEO	ซึง่เป็นผู้บริหารระดบัสงูสดุขององค์กรธรุกิจทัว่โลกมีความเหน็											

พ้องกนัวา่ความท้าทายขององค์การจากนีเ้ป็นต้นไปในเร่ืองตอ่ไปนี	้

4	อนัดบัแรก	คือ	

1.	ทนุมนษุย์	(Human	Capital)

2.	นวตักรรม	(Innovation)

3.	ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า	(Customer	Relationship)

4.	ระบบปฏิบตังิานท่ีมีความเป็นเลศิ	(Operational	Excellence)

จะเหน็วา่	ความท้าทายอนัดบั	2	-	4	มีปัจจยัหลกัในการขบัเคลือ่นท้า

ท้ายข้อแรก	 คือ	ทนุมนษุย์หรือคนนัน้เอง	 รวมความแล้วการพฒันา		

คนจึงเป็นความส�าคัญสูงสุดขององค์กร	 และกลไกท่ีนักพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์คิดได้และพัฒนาอย่างต่อเน่ืองคือ	 Corporate	

University	 กล่าวคือ	 ภาคธุรกิจต้องลงทุนกับการศึกษาและ																		

การพฒันาทรัพยากรมนษุย์อย่างเป็นระบบ	 และตอบสนองความ

ต้องการของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทัง้หมดด้วยรูปแบบ	Work	-	based	

Learning	(Walled	AL	Shehsi	2014)	ซึง่มีคณุประโยชน์ตอ่ธรุกิจ											

ท่ีส�าคญั	ดงันี ้

ความต้องการและความจ�าเป็นของการจดัการ

ศกึษาในรูปแบบ	Corporate	University	 และ	

Work	 -	 based	 Education	 ข้างต้นจึงกล่าว											

ได้ว่าเป็นโอกาสและความท้าทายในอนาคต

อย่างยั่งยืนดังข้อเสนอของ	 Knowledge	

Platform	(2011)	ท่ีพยากรณ์แนวโน้มในอนาคต

ของ	Corporate	University	วา่เป็นโอกาสของ

การพัฒนาความร่วมมือกับผู้ มีส่วนได้เสีย											

อย่างใกล้ชิด	 (Strengthening	 of	 Alliances)	

พฒันาองค์ความรู้อยา่งลกึซึง้	 (Deepening	of	

Expertise)	พฒันาวิธีการจดัการเรียนรู้ให้มีความ

หลากหลาย	(Expansion	of	Leaning	Methods)	

และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างกว้างขวาง	

(Advancement	of	Information	Technology)	

ดงัภาพตอ่ไปนี ้

ภาพที่ 7.2  Corporate Universities Trend

ก้าวต่อไปของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์บนเส้นทาง	 
Corporate	University	Through	Work	-	based	Education

1.	เกิดประโยชน์โดยตรงตอ่ผู้ประกอบการ	ประกอบด้วย

-	เป็นแหลง่ผลติบคุลากรท่ีมีความรู้ทกัษะเหมาะสมกบัธรุกิจ

-	 ทรัพยากรและความรู้ในองค์การถกูใช้ในการพฒันาทรัพยากร

มนษุย์ให้มีความพร้อมตัง้แตก่่อนเร่ิมงานจริง

-	 สามารถใช้สถาบนัการศกึษาในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ใน

รูปแบบอ่ืน	ๆ	ได้อยา่งกว้างขวาง

2.	เกิดประโยชน์ตอ่นกัศกึษา	ประกอบด้วย

-	ได้โอกาสเรียนรู้	เข้าใจปัจจยัแวดล้อมจริงก่อนเร่ิมท�างานท�าให้มี

โอกาสพฒันาความสามารถให้เหมาะสมกบัเส้นทางอาชีพ

-	 เช่ือมโยงทฤษฎีกบัภาคปฏิบตัทิ�าให้มีความพร้อมในการท�างาน

และลดความเสี่ยงในการเลือกงานและเลือกอาชีพ

3.	เกิดประโยชน์กบัสถาบนัการศกึษา	ประกอบด้วย

-	สามารถระดมทรัพยากรตา่ง	ๆ	เพ่ือการจดัการเรียนการสอน

-	สถาบนัการศกึษาสร้างคณุคา่เพ่ิมตอ่ระบบเศรษฐกิจโดยตรงจาก

การผลิตบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง	 และสถาบันการศึกษาเอง	

สามารถใช้ศกัยภาพด้านอ่ืน	ๆ	ท่ีมีประโยชน์ตอ่ระบบเศรษฐกิจ

Corporate Universities Trend

Corporate
University

Deepening of Expertise
The competencies of Chief Learning

Officers, Training Managers and Internal

Experts are being enhanced in exciting

directions, ranging from curriculum

development, to e-learning deployment,

to mentoring , to ROI measurement.

Expansion of Learning Methods
New learning methods and

formats are prolifaration and

include more intentive use of

case studies, simulations,

televised discussions, online

discussions, snap surveys,

continuons learning strategies

and mentoring.

Strengthening of Alliances
Learning and development is increasingly

collaborative, involving intense

interactions with academic institutions,

individual experts and academics,

instructional design firms and e-learning

and technology companies.

Advancement of Informationb
Technology
Information Technology is

transforming the learning spece,

including through deployment of

learning management systems,

online communities of practice,

video-based learning and mobile

learning.

knowledgePlatform2011|	AllRights	Reserved	|	Whitepaper	www.knowledgeplatform.com
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สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มองเห็นโอกาสข้างต้นกล่าว คือ                        

มีโอกาสพฒันาความร่วมมือในการจดัการศกึษาท่ีตรงกบัความต้องการ

ของธรุกิจ ด้วยการเรียนรู้จากความรู้ในแตล่ะองค์กรพนัธมิตรมากย่ิงขึน้

จึงได้ก�าหนด Road Map เป็นแนวทางพฒันาสถาบนัไปจนถึงปี ค.ศ. 

2030 ดงันี ้

ภาพที่  7.3 PIM in 2030

1. Self-Learning “Design it Yourself” เป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีผู้ เรียนทุกกลุ่มสามารถเลือกรายวิชา                         

และออกแบบหลกัสตูรการเรียนการสอนตามความสนใจได้ด้วยตวัเอง

2. Innovation pool เป็นแหลง่รวมนกัศกึษานวตักร ผลงานและไอเดียด้านนวตักรรม ท่ีมาจากโจทย์ธุรกิจ                 

ของบริษัทในเครือและบริษัทพนัธมิตร ท่ีสามารถน�าไปตอ่ยอดและใช้ประโยชน์ได้จริง

3. ASEAN Leading Corporate University & Work – based Education เป็นสถาบนัชัน้น�าท่ีได้รับการยอมรับ

ในระดบัอาเซียน ด้านการจดัการเรียนการสอนแบบ Work-based Education และการเป็น Corporate 

University

4. Lively Workplace เป็นสถาบนัอดุมศึกษาท่ีเต็มไปด้วยบคุลากรท่ีมีศกัยภาพ กระตือรือร้น มีความสขุ                   

ในการท�างาน และพร้อมรับตอ่การเปลี่ยนแปลง

5. Smart Learning Environment เป็นสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีสภาพแวดล้อมเอือ้ตอ่การเรียนการสอนท่ีทนัสมยั

และตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ เรียนทกุกลุม่

6. Professional Hub เป็นแหล่งรวมผู้ เช่ียวชาญและมืออาชีพในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการสร้าง                   

เครือขา่ยพนัธมิตรและความเป็น Corporate University

7. Sustainable Growth เป็นสถาบนัการศกึษาท่ีมีการบริหารรายได้ท่ีเตบิโตอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน

การพฒันาและความส�าเร็จของสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ ไมห่ยดุเพียงเทา่นี ้จากนีไ้ปจนถงึปี ค.ศ.2030 

จะก้าวเดนิตอ่ไปสู ่7 เปา้หมายหลกั ดงัตอ่ไปนี ้

PIM in 2030
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โลกท่ีพฒันาสูร่ะบบทนุนิยมขัน้สงูสดุและประเทศไทยประกาศยทุธศาสตร์

ประเทศไทย	4.0	 เพ่ือยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ		

ซึง่หมายถงึขีดความสามารถโดยรวมของทรัพยากรมนษุย์	หรือทนุมนษุย์นัน้เอง

ขีดความสามารถของทรัพยากรมนษุย์หรือทนุมนษุย์ถกูสร้างขึน้ด้วยระบบ

การศกึษาเป็นระบบหลกั		แตจ่ากปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้เชิงประจกัษ์อยา่งสิน้

สงสยั	 คือการศกึษาไทย	“วิกฤต”ิ	ทัง้ระบบ	ทัง้ท่ีมีแนวความคดิ	นโยบายและ

ทุ่ม เททรัพยากรเ พ่ือการนี อ้ย่างมากมายตลอดเวลากว่า 	 10 	 ปี 

ท่ีผา่นมาโดยไมมี่แนวโน้มท่ีดีขึน้

คงยงัไมส่ายเกินไปท่ีกลบัมาทบทวนใหมอี่กครัง้หนึง่	 	 แตต้่องไมค่ิดและท�า

เหมือนเดมิ	กลา่วคือ

1.	 ต้องเลกิคิดผกูขาดความเป็นเจ้าของระบบการศกึษาไว้เพียงคนบางสว่น	

แตเ่ปิดโอกาสให้ทกุภาคสว่นได้มีสว่นร่วม

2.	การปฏิรูปโครงสร้าง	และวิธีคดิแบบเดมิได้รับบทสรุปแล้ววา่ล้มเหลว	ได้เวลา

เปิดใจรับฟังสิ่งใหม่	 กล้าคิดนอกกรอบและสนบัสนนุนวตักรรมการศึกษา 

ให้มีรูปแบบหลากหลาย	เป็นทางเลือกของประเทศ

3.	 การศกึษาเป็นเร่ืองของการพฒันาคนท่ีไม่ส�าเร็จเพียงออกกฎหมายและ

บงัคบัสัง่การให้ท�า	แตเ่ป็นพฒันาการของสงัคมและวฒันธรรมการเรียนรู้

การจดัการศกึษาในรูปแบบ	Corporate	University	 ท่ีขบัเคลื่อนด้วยระบบ	

Work	-	based	Education	เป็นหนึง่ทางเลือกท่ีจะเป็นพลงัร่วมสว่นหนึง่ใน

การฉุดระบบการศึกษาไทยให้ก้าวพ้นวิกฤติและสู่การพฒันาในทิศทางท่ี 

ถกูต้องได้

 

บทสรุป		“ส่งท้ายเพื่อการเริ่มใหม่”
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Corporate University
Panyapiwat	Institute	of	

Management

Background
Charoen	Pokphand	Group	(CP	Group)	has	been	granted	the	exclusive	

licensee	from	Southland	Corporation	(currently	7-Eleven,	Inc.)	based	

in	Dallas,	 Texas,	U.S.A.	 to	 operate	 	 7-Eleven	Convenience	 Store	

business	in	Thailand	in	1988.		Then,	CP	Group	has	established		C.P.	

Seven	Eleven	Co.,	Ltd.	(later	renamed	CP	ALL	Public	Company	Limited	

in	2004)	to	run	the	business.		The	first	7-Eleven	store	in	Thailand	opened	

in	June	1989.		Later,	at	the	end	of	1990,	when	the	store	number	reached	

27	stores,	the	company	faced	a	lot	of	problems	in	all	aspects	leading	

to	substantial	loss.		The	top	executives	of	CP	Group	considered	giving	

up	the	7-Eleven	business	because	the	mindset	that	small-sized	retailing	

did	not	 fit	 to	 the	CP	Group	business	nature	which	was	 large-scale	

industry.		However,	Mr.	Dhanin	Chearavanont,	Chairman	and	CEO	of	

CP	Group,	did	 not	want	 to	give	 it	 up	and	assigned	me,	who	have	

international	business	background,	to	find	the	way	to	solve	the	problems	

and	improve	business	performance.

After	I	gathered	and	defined	problems	found	in	the	operation	of	7-Eleven	

Stores,	I	tried	to	solve	them	continuously	step	by	step.		The	most	critical	

problems	for	business	survival	were	two	problems	relating	to	store	staff	

those are;

1.	High	Turnover	Rate	:	15%	per	month

2.	Shrinkage	:	2.5%	per	month	–	over	the	average	of	retail	industry	ratio	

which	was	1%

I	 analyzed	 the	problems	 and	 found	 that	many	 store	 staff	 had	 low	

educational	background.		The	average	age	was	between	16-18	years	

old.		Almost	all	of	them	finished	Grade	9	or	lower.		Consequently,	they	

had	no	hope	for	the	future	because	they	did	not	have	any	education	

certificates	or	degrees.		They	lived	their	lives	without	destination,	floating	

along	aimlessly,	 following	wherever	 their	 friends	go,	and	 just	doing	

whatever	they	want	without	restraint.		This	was	cause	of	huge	shrinkage.		

According	 to	 academic	 research,	 83%	of	 shrinkage	 is	 caused	by	

internal	theft.		Store	staff	spent	that	kind	of	life	easily	became	thieves	

or	conspired	with	thieves	to	steal	goods	from	store.

	I	thought	that	the	way	to	solve	the	problems	

is	 to	 give	 them	 hopes	 and	 dreams	 by	

supporting	 their	 educational	 opportunities	

while	 working	with	 us.	 	We	 discussed	 on	

educational	cooperation	with	the	Department	

of	Vocational	Education,	who	 is	responsible	

for	vocational	education	and	higher	vocational	

education,	 to	allow	our	 store	 staff	 to	attend	

classes	2	days	per	week	instead	of	5	days	per	

week	as	regular	curriculum,	and	to	turn	work-

based	learning	to	be	academic	credits.		By	

this	 educational	 system,	our	 store	 staff	 can	

complete	the	vocational	school	within	3	years	

and	 further	 their	 higher	 vocational	 level	 for	

another	3	years.		Our	store	staff	can	get	the	

same	 certificates	 as	 regular	 curriculum	

students.		Our	company	subsidized	the	tuition	

fee	 to	 our	 store	 staff	 and	 reduced	working	

days	from	6	days	to	4	days.

Mr.Korsak	Chairasmisak	(Thailand)

Topic:	Innovation	and	Entrepreneurship	in	Higher	Education

The	31st	AUAP-ISU	International	Conference

VENUE:	I-SHOU	University,	Kaohsiung,	Taiwan
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Half	of	our	store	staff	joined	this	program.		We	intended	to	

develop	 them	 by	 providing	 work-based	 learning	

experience.		However,	we	had	to	communicate	and	help	

teachers	understand	 this	 educational	 system.	 	We	also	

designed	and	wrote	10	textbooks	to	support	work-based	

learning	 in	 vocational	 education	 and	higher	 vocational	

education	 for	 the	Department	 of	 Vocational	 Education.	

(5-year	program	in	total;	2	textbooks	per	year)

	Although	our	store	staff,	who	were	the	pioneer	group	of	

students,	had	to	bear	large	burdens	of	both	working	and	

studying,	it	finally	showed	very	satisfactory	results.		The	

most	outstanding	one,	after	completing	vocational	level,	

was	promoted	to	Store	Manager	with	300%	higher	salary	

than	the	one	who	had	the	same	education	level	but	without	

working	experience.		The	second	most	outstanding	ones	

became	Shift	Supervisor	with	200%	higher	salary	than	the	

ones	at	the	same	age.

Our	 company,	 in	 the	meantime,	got	 benefit	 on	 service	

stability	because	store	staff	have	been	in	our	system	for	

at	least	3	years.		Several	years	later,	the	turnover	rate	has	

reduced	to	6%	compared	with	retail	industry	ratio	which	

was	10%.	 	Moreover,	 shrinkage	has	been	continuously	

lower	 to	 0.3%	at	 present.	 	 Store	 staff,	 who	 joined	 the	

program,	did	not	turn	to	be	thieves,	and	in	addition,	helped	

look	after	the	store	to	prevent	internal	theft.		Unlike	in	the	

past,	 though	 they	did	not	steal	anything	 from	 the	store,	

they	did	not	stop	their	friends	from	stealing	because	they	

did	 not	want	 to	 be	 in	 trouble.	 	 Then,	 the	 situation	 has	

changed	because	 their	 performance	depended	on	 the	

store	performance,	so	they	had	to	strictly	look	after	their	

stores.		

For	 those	 who	 would	 like	 to	 take	 higher	 education,	

bachelor's	degree,	we	also	coordinated	with	universities	

to	admit	vocational	students	to	further	their	study.
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Official Establishment of the Institute

12	years	ago,	there	was	many	news	about	serious	fighting	among	

vocational	student	gangs	from	rival	schools	that	led	to	many	injured	

and	killed.		That	was	why	I	would	like	to	establish	a	vocational	school	

where	students	can	both	study	and	work	during	the	program.												

I	believe	 that	 teens	have	superfluous	energy.	 	 If	 they	get	 tired	of	

studying	and	doing	hard	work	and	get	paid,	they	will	become	more	

mature,	 think	 about	 the	 future,	 not	waste	 time	 fighting	with	 rival	

student	gangs	anymore.		By	the	above	belief,	I	decided	to	buy	a	

vocational	school	with	poor	financial	performance,	and	the	owner	

wanted	to	give	up	the	school.		From	2,000	students	in	the	past,	there	

were	only	300	left	at	that	time,	and	the	school	condition	was	very	

poor	like	a	slum.		We	had	to	invest	a	lot	of	money	and	effort	to	renovate	

the	school	to	be	clean	and	tidy.		Then,	we	announced	to	open	the	

enrollment	for	poor	students,	grant	them	scholarships,	and		support	

them	to	work	and	get	paid	during	studying	in	order	to	lighten	the	

burden	 of	 their	 parents.	 	 Additionally,	we	 established	 20	 Long-

Distance	Education	Centers	throughout	Thailand.		Students	of	each	

center	could	train	 in	any	7-Eleven	stores	nearby.		At	present,	 the	

school	was	renamed	“Panyapiwat	Technological	College”	(PTC)	and	

there	are	11,000	students	in	total.	

9	 years	 ago,	we	moved	 forward	 to	 establish	 a	 university	 named	

“Panyapiwat	Institute	of	Management”	(PIM).		In	Thai	society,	there	

is	still	a	belief	that	an	academic	degree	is	more	valuable	than	working	

experience.		That	is	the	reason	why	we	develop	people	to	get	both	

working	experience	and	academic	degree.		Today,	PIM	has	10,400	

students	 from	 10	 faculties	 in	 bachalor’s	 degress	 programs.	 In	

addition,	we	provide	master’s	 degree	programs	conducted	 in	 3	

languages	--	Thai,	Chinese	and	English.		Moreover,	at	least	10	first	

students	from	doctorate	degree	program	are	going	to	graduate	within	

the	next	few	months.		Currently,	there	are	about	100	students	studying	

in	3	years	of	doctorate	degree	program	at	PIM.

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน

Chinese 
Graduate School

คณะการจัดการธุรกิจอาหาร
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•	PIM
-	goal	is	“people	development”,	not	only		“teaching	for	purpose	of	passing	

exam”

-	develop	and	create	“manager”	Develop	students	with	the	goal	of	“ready	

to	work”	

-	skills	to	be	developed	

-	professional	skills:	able	to	perform	duties	and	job	requirements	in	his/

her	profession	

-	social	skill	 :	able	 to	work	and	 live	 	his/her	 life	 in	 	societies;	 	helpful	

towards	others

-	life	skills	:	able	to	manage	oneself	regarding:	 	 	 																																																	

---	>	money	matters

---	>	care	for	one’s	health																																															

---	>	everyday	living

•	Professional		skills		
-	students	spend	50-60%		of	 the	4	years’	 time	 	 (bachelor	degree)	 in	

classroom/on	campus			

-	students	spend	40-50%		of	the	4	years’	time		to	do	“real	work”	in	the				

field	

-	 real	work	accounts	 for	15-20%	of	study	credits	(a	bachelor	degree	

requires	120-130	credits)	

-	study	contents	are	related	to	professional	requirements		at	work	place	

-	 teachers	are	 available	 for	 advice	during	 	working	period	 (this	 is	 a	

strength,	as	normally				when		one	starts	his/her	career	after		graduation,	

there	is	no	teacher	available	for	advice)		

PIM
Student	Capability	Development		
Strategies	and	Tactical	Actions
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-	at	each	work	place,	there	is	a	list	of	specific	tasks	that	the	students		have	

to		work	at,	and	learn	from		(this	is		for	the	purpose	of	avoiding	the	trainer	

sending	the	students	for	coffee/photo-copy	making	as	the	trainer	does	not	

know	what	to	do	with	the	students

-	during	the	working	period,	teachers	who	visit	students	will	follow	up	whether		

the	students	actually	work	on	the	tasks	in	the	list	

-		scores		for	evaluation	will	be	mostly	based	on	critical	thinking,	rather	than	

memory	 (i.e.assay-	 type	 exam	 questions,	 instead	 of	 multiple-choice		

questions)	

-		teaching	philosophy	:	students	study		the	subjects	in	order	to	“work”	not	

only	to		“pass”	the	exam

-		PIM	develops	students	;	not	teachers	

-		after	each	training		session	(3	months),	each	student	has		to	present	his/

her	project	that	he/she	uses	as	solution	to	the	problem	encountered		at	work	

place.	These	projects	must	be	“innovative”		in	nature	(to	date		there	are	2	

projects		that	have	been	submitted	for	patent		protection	with	the		Intellectual	

Property	Right	Department	of	the	Ministry	of	Commerce)

-	we	have		mentors	to	help	students	adjust	themselves		to	the	work-based	

model	of	learning	(this	is	to	reduce	the	number	of	student	drop-out,		due	to	

change	in	life	pattern	(our	students	must	work	while		their		friends	in	other	

universities	have	more	free	time	for	leisure,	etc.)

-	our	students	must	learn	to	understand	organization	culture,	to	be	able	to	

adapt	and	adjust	themselves	

-	our	students	are	trained	to	have		righteousness

-	we	use	TSR	philosophy	(	teacher-	student	relationship:	teachers	spend	more	

time		with	students	at	study,	at	work	and	at	leisure)

-	teachers		must	be	close	to	students,	giving	advice		on	career	and	studies	

-	students	are	“trained”		to	search	for	knowledge	on	their	own	in	order	to	form	

habit	of	self-learning	and	life-long	learning	

-	all	students	must	be	able	to	use	IT	and	work	with	computer,		no	matter	what	

faculties	they	come	from		(though	“computer”	carries	only	3	credits	(out	of	

120	credits),	we	require	all	students	to	make	use	of		IT		(i.e.word,	excel,power	

point),	to	do	all	work	they	submit	to	teacher/class	during	the	entire	4	years)

-		parents	are	properly	and	intensively	informed		of	nature		of	work-based		

learning		and	consequences		(advantages	and	difficulties)	to	their	children.	

This	is	to	solicit	co-operation	of	parents		in	helping	groom	their	children.

-	 	 English	 language	 proficiency:	 though	 classes	 are	 conducted	 in	 thai	

language,	all	teachers	will	have	their	powerpoints	in	English.	Some	reading	

materials,	as	well	as	some	exam	question	are	also		in	English.

-		E-learning:	teacher	must	upload	their	teaching	powerpoints	and	others	on	

website.	Students	are	required	to	learn	them	before	class,	so	that	in	the	class,	

discussions	can	be	made	to	make	learning	more	effective	.				
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•	Social	skills	
-	be	able	to	work	with	others	in	a	team

-	have	good	communication	skill	(able	to	make	

his/her	ideas	understood		and	appreciated	by	

others)

-	practice	of	the	communication	skill	is	made	in	

each	classroom	activities	 	

-	human	skills

-	all	must	be	able	to	make	presentation	at	any	

time	 (i.e.	 random	 and	 surprise	 call	 in	 the	

classroom;	 this	 is	 to	 encourage	 students	 to	

prepare		for	communication	at	all	times)

-	 scores	 are	 accumulated	 	 throughout	 the	

semester	to	make	students	alert	for	learning	at			

all	times					

-	develop	coaching	skills	for	oneself	and	others	

•	Life	skills	
-	able	to	manage	one’s	own	life

-	spend	money	within	one’s	own	limit	(good	

financial	 planning.,	 be	aware	of	debt	 and	

money	value,	etc.)

-	learn	from	good	examples

-	understand	value	of	health,	nutrition	value	

of		food

-	integrity,	think	of	others
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5	characteristics:

1)	able	to	think

2)	able	to	learn

3)	able	to	work

4)	understand	culture	value

5)	sense	of	righteousness	

7	areas	of	critical	thinking	(analytical)

1)	What

-	be	able	to	identify	problems

2)	Why	

-	can	analyses	why/sort	out		the	problem	

occurs

3)	How	

-	be	able	to	find	alternative	solutions	and	

pick	the	right	answer	

4)	When

-	be	able	to	choose	the	right	timing	to	solve	

the	problem	

5)	Where

-	be	able	 to	point	out	 	at	which	area	 the	

problem	should	be	solved

6)	Who

-	be	able	 to	 say	with	whom	 the	problem	

should	be	solved

7)	For	whom

-	know	for	whom	or	for	what		the	problem	

is	to		be	solved

11	outcomes	

1)	Skill	fulfillment	

-	possess	all	skills	(professional,	social,	life)

Summary	
Goals	of	PIM	Student	
Development	Outcome

2)	Socialization	development

-	able	to	develop	oneself	to	get	along	with	

other	people	

3)	Self	confidence

-	do	things	with	confidence;	able	to	collect	

data,	make	analysis,	make	decision	and	

take			responsibility	of	results

4)	Maturity	

-	act	like	an	adult,	with	responsibility	and	

accountability

5)	Morality															

-	have	integrity,	honesty

6)	Mindset	development							

-	consistently	able	to	develop	oneself		

7)	Dynamic																											

-	on	the	move	at	all	times

8)	Human	relationship									

-	able	to	work	with	others	in	good	harmony,	

in	a	win-win	situation	

9)	Communication	skill							

-	ability	to	understand	others	and	able	to	

make	oneself	understood	

10)	Talent	and	leadership					

-	 able	 to	 develop	 one’s	 own	 talent	 and	

posses	leadership	qualities

11)	Work	ethics																			

-	 be	 disciplined,	 have	 work	 ethics,	 be	

honest	and	possess	integrity	in	all	tasks			

PIM	student	characteristics		
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ภาพท่ี	ภาคผนวก	ข.1	ภาพหนงัสือเร่ือง	CEO	กบัความรัก	 

แตง่โดย	คณุก่อศกัดิ์		ไชยรัศมีศกัดิ์		

ภาคผนวก ข
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บางสว่นจาก	หนงัสือเร่ือง	CEO	กบัความรัก

	 	 	 	 ผู้แตง่	คณุก่อศกัดิ์		ไชยรัศมีศกัดิ์

ทวิภาคี	:	วิถีใหม่แห่งการเรียนรู้
ผมเร่ิมชีวิตการท�างานท่ีบริษัท	เฮิร์ก	(ไทย)	จ�ากดั	ซึง่เป็นบริษัทของเยอรมนัท่ีมีช่ือเสียง

ระดบัโลก		ณ	ท่ีแหง่นี	้ผมเรียนรู้ถงึการให้ความส�าคญักบัภาคปฏิบตัมิากกวา่การเรียน

ทฤษฎีสงู	ๆ	มีคนเลา่ให้ผมฟังวา่	ชาวเยอรมนัเม่ือจบมธัยมปลาย	หรือ	ปวช.	แล้ว	ก็จะ

ท�างานทนัที	หลงัจากนัน้	จงึจะหาโอกาสไปเรียนเพ่ิมวฒิุปริญญาตรี	–	โท	อยา่งเดียวจน

จบแล้วจงึเร่ิมต้นท�างาน	แถมแซวให้ฟังอีกวา่	คนท่ีเรียนตอ่รวดเดียวตรี	–	โทจนถงึเอก		

มกัจะเป็นคนท่ีไมช่อบสงุสงิสมาคมกบัเพ่ือนมนษุย์พอใจจะจมอยูใ่นห้องสมดุหรือห้อง

แลบ็มากกวา่		ย่ิงถ้าเหน็ดอกเตอร์หนุม่	ๆ	แล้วละก็.....ใชเ่ลย!

ผมภมิูใจท่ีมีเจ้านายคนแรกท่ีเก่งมาก	ทัง้	ๆ	ท่ีจบเพียงชัน้มธัยมปลาย	เวลานัน้เขาอาย	ุ

27	ปี	ช่ือมิสเตอร์สเตร๊าท์	มีความคดิดีเย่ียม	ท�างานเก่ง	ขยนัขนัแข็ง		กิริยามารยาทงดงาม

นา่ช่ืนชม	เขามีต�าแหนง่อยูใ่นระดบั	“ฝ่าย”	เทา่กบัระดบักลางของบริษัท	ในขณะท่ีชาว

เยอรมนัระดบั	Director	หลายคนอาย	ุ40	ปี	และบางคนเป็นดอกเตอร์ด้วยซ�า้

สามปีผา่นไป	ผลงานของมิสเตอร์สเตร๊าท์โดดเดน่มาก	จงึได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการผู้

จดัการของบริษัทเฮิร์กท่ีปากีสถาน	11	ปีตอ่มา	เม่ืออาย	ุ41	ปี	เขาได้ย้ายกลบัส�านกังาน

ใหญ่ท่ีเยอรมนัเข้ารับต�าแหน่งประธานสายปฏิบตัิการ	ดแูลส�านกังานขายของเฮิร์กทัว่

โลก	ในชว่งท่ีเขาได้เลือ่นต�าแหนง่อยา่งรวดเร็ว	ภายใน	14	ปีนี	้บรรดา	Director	ของเฮิร์ก

ในประเทศไทย	ซึง่อายรุ่วม	60	ปีแล้ว	ก็ยงัคงอยูใ่นต�าแหนง่เดมิ	ไมมี่ความก้าวหน้าใดๆ	

ผมศรัทธาแนวคดิ	ท�างานควบคูก่บัการเรียน	และบงัเอิญผมก็ท�าเชน่นีม้าเหมือนกนั	คือ

ผมเรียนปริญญาตรีภาคค�่าพร้อมกบัท�างานในเวลากลางวนั	6	ปีผา่นไปผมก็มีลกูน้องท่ี

มีอายเุทา่กนั	แตเ่รียนจบปริญญาโท	(โดยต้องแบมือขอสตางค์พอ่แมม่าตลอด)	มาเร่ิม

ท�างานหาเงินใช้ด้วยตวัเองในต�าแหน่งท่ีต�่าท่ีสดุ	 แตเ่วลานัน้ผมเป็นกรรมการผู้จดัการ

ของ	4	บริษัทเม่ืออายเุพียง	28	ปี	(เป็นโชคดีของผมท่ีทา่นประธานธนินท์		เจียรวนนท์		

มีนโยบายเปิดโอกาสให้คนหนุ่มรุ่นใหมไ่ด้มีเวทีแสดงความสามารถ	จงึขยายบริษัทใน

เครือฯ		อยา่งรวดเร็วในชว่งนัน้)

ผมจงึอยากสนบัสนนุให้นกัเรียน	นกัศกึษาของไทย	ได้ท�างานควบคูก่บัการเรียนเพราะ

เช่ือวา่ชีวิตการท�างานจะท�าให้นกัศกึษาได้เรียนรู้อยา่งรอบด้าน	และมีวฒิุภาวะสงูกวา่

คนท่ีเรียนอยา่งเดียวใช้ชีวิตอยูแ่คใ่นห้องสี่เหลี่ยมแคบๆ	ผมจงึได้ริเร่ิมโครงการทวิภาคี

โดยร่วมกบักรมอาชีวศกึษา	ตัง้แตปี่	พ.ศ.2536	มาจนกระทัง่ปัจจบุนัซึง่โครงการมีความ

เจริญก้าวหน้าโดยล�าดบั		ตามข้อมลูท่ีเราได้สรุปมาดงัตอ่ไปนี.้....
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วนัท่ี	 13	 มกราคม	พ.ศ.	 2536	 ได้มีพิธีลงนาม										

ระหวา่งบริษัทฯ	และกรมอาชีวศกึษา		ในข้อตกลง

ความร่วมมือเพ่ือพฒันาการอาชีวศึกษา	 โดยมี

วตัถปุระสงค์ร่วมกนัวา่	 จะพฒันาการผลติก�าลงั

คนด้านการค้าปลีก	 พัฒนาหลักสูตร	 พัฒนา

บุคลากรของกรมอาชีวศึกษาและการฝึกงาน

นักเรียน/นักศึกษา	 ซึ่งเป้าหมายด้านพัฒนา

หลกัสูตรและพฒันาก�าลงัคนด้านค้าปลีกก็คือ	

หลกัสูตรพาณิชยกรรม	 สาขาการค้าปลีกแบบ

ทวิภาคีให้นกัเรียนได้เรียนและท�างานไปในเวลา

เดียวกัน	 	 โดยบริษัทร่วมก�าหนดเนือ้หา	 และ

จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ท่ี ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ																													

ความต้องการของธรุกิจ	ส�าหรับเปา้หมายในด้าน

การพฒันาบคุลากร	 ก็คือ	ผู้บริหาร	ครูแนะแนว	

ครูวิชาชีพประเภท	14	พาณิชยการ	ได้รับความรู้	

ความเข้าใจในการบริหารการค้าปลกีความก้าวหน้า

ทางเนือ้หาและเทคโนโลยีของธรุกิจค้าปลกี	ส�าหรับ

เป้าหมายการฝึกงานคือให้โอกาสนักเรียน/

นกัศึกษา	 สาขาพาณิชยการรูปแบบปกติได้ฝึก

ปฏิบตังิานจริงในสถานประกอบการ

โดยเร่ิมแรกบริษัทฯ	 ได้รับนักเรียน/นักศึกษา														

เข้าฝึกงานทัง้ระดบั	ปวช.	และ	ปวส.	หลกัสตูรปกติ		

เข้าฝึกงานในร้านเซเวน่	 อีเลฟเวน่	 	 โดยหลกัสตูร	

ปวช.	จะฝึกงาน	400	ชัว่โมง	หรือประมาณ	2	½	

เดือน	สว่นหลกัสตูร	ปวส.	นกัศกึษาจะฝึกงาน	200	

ชัว่โมงหรือประมาณ	1	½	 เดือน	 โดยท่ีนกัเรียน/

นั ก ศึ ก ษ า ท่ี ผ่ า น ก า ร ฝึ ก ง า น จ ะ ไ ด้ รั บ

ประกาศนียบัตรจากบริษัทฯ	 ด้วย	 ซึ่งปัจจุบัน

โครงการฝึกงานก็ยงัมีอยู่

ขณะท่ีด�าเนินการฝึกงานนกัเรียน	นกัศกึษาระบบ

ปกติไปนัน้	 บริษัทได้เร่ิมการพัฒนาหลักสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ	ประเภทวิชาพาณิชยกรรม	

สาขาพาณิชยการ	 กลุ่ม วิชาธุร กิจค้าปลีก																								

( ระบบทวิภาคี ) 	 ร่วมกับกรมอาชีวศึกษา																																							

จนประสบความส�าเร็จ	หลกัสตูรประกาศใช้และ

สามารถรับนกัศกึษาเข้าเรียนตามระบบทวิภาคี											

รุ่นแรกในปี	2538	หลกัสตูรนี	้เป็นหลกัสตูร	3	ปี	

วิทยาลัยจัดการเ รียนการสอนวิชาสามัญ																

ท่ีวิทยาลยั	 บริษัทจัดการเรียนการสอนวิชาค้า

ปลีก	6	วิชา	44	หนว่ยกิต	และจดัการปฏิบตังิาน

นกัเรียน	3,168	ชัว่โมง	นกัเรียนเรียนท่ีวิทยาลยั

และปฏิบตังิานท่ีบริษัทอยา่งละคร่ึงวนั

ในขณะท่ีนกัเรียนทวิภาคี	ปวช.	 รุ่นแรกเรียนอยู	่

บริษัทได้ด�าเนินการพัฒนาหลักสูตร	 ปวส.																				

ไปพร้อมกนัเพ่ือรองรับให้นกัเรียน		ปวช.	รุ่นแรก

ได้เรียนตอ่ในหลกัสตูรท่ีสงูขึน้	 เม่ือจบการศกึษา

ด้วยความตัง้ใจจริงของบริษัทและผลงานการ

จดัการเรียนการสอนอย่างจริงจงัและเป็นระบบ	

การพฒันาหลกัสตูร	ปวส.	 ในครัง้นีไ้ด้รับความ

ร่วมมืออยา่งดีย่ิงขึน้อีกจากกรมอาชีวศกึษา	 มีผู้

เช่ียวชาญระบบทวิภาคีจากประเทศเยอรมัน		

“Professor	 Rudolf	Mann”	 เป็นท่ีปรึกษาและ																				

ร่วมกนัผลกัดนัจนส�าเร็จประกาศใช้ใน	 ปี	 พ.ศ.	

2540	และรับนกัศกึษา	ปวส.	ทวิภาคีค้าปลีกเข้า

เรียนใน	ปี	พ.ศ.	2541	หลกัสตูรนีเ้ป็นหลกัสตูร	2	ปี	

บริษัทจดัการเรียนการสอนท่ีบริษัท	 4	 วิชา	 32	

หนว่ยกิต	และจดัการปฏิบตังิานนกัศกึษา	2,304	

ชัว่โมง
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ในปี	พ.ศ.	 2542	 ได้ขยายฐานการศกึษาไปสูร่ะดบัปริญญาตรีเป็นหลกัสตูรตอ่เน่ือง	 2	 ปี	 กบั

วิทยาลัยพาณิชยการบางนา	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึงความจ�าเป็นท่ีจะต้องยกระดับความรู้																				

สติปัญญาและทกัษะของนกัศกึษาทวิภาคีระดบัปริญญาตรี	 	 จึงได้ร่วมมือกบัสถาบนัราชภฏั

สวนดสุติ	จนประสบความส�าเร็จในปี	พ.ศ.	2544		มีนกัศกึษาปริญญาตรีระบบทวิภาคีรุ่นแรก

ในปี	พ.ศ.	2545		ก็ได้ร่วมพฒันาหลกัสตูร	ปวช.	และ	ปวส.	อีกครัง้		เพ่ือให้หลกัสตูรนัน้ตรงกบั

ความต้องการของบริษัทฯ	 ให้มากท่ีสดุ	 จนได้รับการพฒันามาเป็นหลกัสตูรประกาศนียบตัร

วิชาชีพพทุธศกัราช	2545	(ปรับปรุง	พ.ศ.	2546)		ประเภทวิชาพาณิชยกรรม	สาขาพาณิชยการ	

สาขางานธรุกิจค้าปลกี		และหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู	ประเภทสาขาวิชาการจดัการ

ธุรกิจค้าปลีก	 ในปัจจบุนัและในปีเดียวกนัก็ร่วมมือกบัวิทยาลยัพาณิชยการธนบรีุในการร่าง

หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต	 (ต่อเน่ือง	 2	 ปี)	 สาขาการจดัการธุรกิจค้าปลีก	 ซึง่ขณะนีอ้ยู่ใน

ระหว่างด�าเนินการขออนมุตัิหลกัสตูรซึ่งคาดว่าจะเปิดรับนกัศึกษาในรุ่นแรก	 ในปีการศึกษา	

2547	 ถ้าพระราชบญัญตักิารศกึษาอนมุตัใิห้ส�านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาสามารถ

เปิดสอนในระดบัปริญญาตรีได้

ปี	พ.ศ.	2546	บริษัทพฒันาโครงการ	ซี.พี.	-วิทยาลยันวตักรรม		มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์	เปิด

สอนในระดบัปริญญาโท	หลกัสตูรวิทยาลยัศาสตร์มหาบณัฑิต	สาขาบริหารเทคโนโลยี	หมวด

วิชาเทคโนโลยีค้าปลีก	(Retail	Technology)

ในการเรียนการสอนระบบทวิภาคี	 นอกจากวิชาการท่ีนักเรียนต้องเรียนท่ีสถานศึกษาแล้ว																

ในเร่ืองวิชาชีพ	บริษัทฯ	จะเป็นผู้สอนและจดัให้มีการฝึกอาชีพท่ีร้านสาขา	ซึง่ก็ได้มีการปรับปรุง

และพฒันามาโดยตลอด	จากเดมิท่ีเร่ิมต้นโครงการ	นกัเรียนจะเรียนท่ีวิทยาลยั	½	วนั	และมา

ฝึกปฏิบตัิงานท่ีสาขาอีก	½	วนั		ซึง่เราก็พบกบัปัญหา	เชน่	การเดนิทางไมส่ะดวก	นกัเรียนไมไ่ป

ท�างานก็เลยมีการเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนใหม่	 	 โดยก�าหนดให้ใน	 1	 สปัดาห์	 เรียนท่ี

วิทยาลยั	1	 -	2	วนัและมาฝึกปฏิบตังิานท่ีร้าน	4	 -	5	วนั	 	 ปัจจบุนัก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นในภาค														

การศกึษาแรกเรียนท่ีวิทยาลยัอยา่งเดียว	และภาคการศกึษาตอ่ไปเรียนท่ีวิทยาลยั	1	-	2	วนั	และ

ฝึกปฏิบตัิงานท่ีร้าน	4	-	5	วนั		โดยมีวนัหยดุสปัดาห์ละ	1	วนั	จากเดมิท่ีเคยหยดุสปัดาห์ละ	2	วนั	

ท�าให้นกัเรียนนกัศกึษาใช้เวลาอยา่งมีคณุคา่มากขึน้
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ในส่วนของการฝึกอาชีพนัน้

บริษัทฯ	 ได้มอบหมายให้ผู้จดัการร้านเป็นครูฝึกท่ีจะต้องสอน

งานและประเมินผลนกัเรียน	 และเป็นผู้บงัคบับญัชาโดยตรง	

เพราะผู้จดัการร้านถือวา่เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความเชียวชาญงานใน

ร้านมากท่ีสุดซึ่งในระดับ	 ปวช.	 จะเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงาน

ต�าแหนง่พนกังานร้านจนถงึระดบัผู้ชว่ยผู้จดัการร้าน	สว่นระดบั	

ปวส.	เรียนรู้และฝึกปฏิบตังิานในระดบัผู้จดัการร้าน		ซึง่บริษัทฯ	

ก็จะมีการจัดสมัมนาครูฝึก	 	 เพ่ือให้ผู้ จัดการร้านได้รับทราบ

บทบาทหน้าท่ีและข้อมลูตา่ง	 ๆ	 เก่ียวกบันกัเรียนด้วย	บริษัทฯ	

ไมเ่คยหยดุน่ิงท่ีจะพฒันาการเรียนการฝึกอาชีพโดยบริษัทฯ	ได้

น�ารูปแบบในการจดัท�ามาตรฐานวิชาชีพของประเทศองักฤษ	

(NVQ	:	Nation	Vocational	Qualification)	ประเทศออสเตรเลยี	

(CBT	:	Competency	Base	Training)		และรวมถงึการศกึษาทวิภาคี

อดุมศกึษา	Berufsakademie	จากสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั																	

มาประยุกต์ใช้การเรียนการฝึกอาชีพ	 มีการออกแบบเนือ้หา

รายวิชาท่ีอยู่ในหลกัสตูรให้สอดคล้องกับหลกัสตูรมาตรฐาน										

ของบริษัทฯ	มีคูมื่อส�าหรับนกัเรียนและคูมื่อส�าหรับผู้จดัการร้าน	

เพ่ือให้นกัเรียนสามารถศกึษาได้ด้วยตนเองและมีรูปแบบการ

ประเมินผลความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน																

โดยประเมินสมรรถนะการปฏิบตังิานจริง	(Competency)		เทียบ

กบัมาตรฐานท่ีก�าหนดไว้ในระดบันัน้	ๆ

จากจดุเร่ิมต้นการจดัอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีของ	 7-ELEVEN	

ในปี	 พ.ศ.	 2538	 ในระดบั	 ปวช.	 มีวิทยาลยัอาชีวศึกษาร่วม

โครงการ	 6	 วิทยาลัย	 มีจ�านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ															

ครัง้แรก	 177	 คน	 	 ปัจจุบนัมีวิทยาลยัท่ีสงักัดส�านกังานคณะ

กรรมการอาชีวศึกษาทัง้ในเขตกรุงเทพฯ	ปริมณฑล	 และต่าง

จงัหวดัร่วมโครงการกบับริษัทจ�านวน	25	วิทยาลยั	(กรุงเทพและ

ปริมณฑล	15	วิทยาลยั	และตา่งจงัหวดั	10	วิทยาลยั)	จากระยะ

เวลากวา่	9	ปี	บริษัทฯ	ได้ผลติจ�านวนนกัเรียน/นกัศกึษาในระดบั	

ปวช.	ไปแล้วจ�านวน	6	รุ่น	รวม	627	คน		และระดบั	ปวส.	จ�านวน	

4	รุ่น	รวม	171	คน	ระดบัปริญญาตรีเร่ิมเม่ือปี	2544	มีนกัศกึษา

รุ่นแรก	54	คน		ส�าเร็จการศกึษาไปแล้ว	37	คน		และปัจจบุนับริษัท

มีนกัเรียนนกัศกึษาท่ีก�าลงัศกึษาในระดบั	ปวช.	 577	คน	 และ

ระดบั	ปวส.	202	คน		ระดบัปริญญาตรี	85	คน	(ข้อมลู	ณ	เดือน	

กนัยายน	2546)

นกัเรียน/นกัศกึษาโครงการทวิภาคี		ถือวา่ได้เปรียบกวา่นกัเรียน/

นักศึกษาภาคปกติ	 ตรงท่ีนักเรียน/นักศึกษาได้มีโอกาสท่ีจะ														

ได้เรียนรู้งานทกุขัน้ตอนและการบริหารงานร้าน	7-ELEVEN	ได้

ฝึกปฏิบัติงานจากของจริง	 และได้รับประสบการณ์จากการ

ท�างานจริง	ๆ 	ซึง่นกัเรียน/นกัศกึษาภาคปกตนิัน้	จะได้เรียนทฤษฎี		

ในห้องเรียนอยา่งเดียว	อาจจะมีการฝึกงานประมาณ	1	-	2	เดือน	

เท่านัน้	 แต่ส�าหรับนกัเรียนทวิภาคีจะได้เรียนรู้	 และฝึกปฏิบตัิ

ตลอดระยะเวลาเรียนของหลกัสตูรซึ่งท�าให้นกัเรียนเกิดความ

เข้าใจ	 	 มีความช�านาญและเกิดทกัษะในการท�างาน	 ฝึกความ

อดทน	 มีความแข็งแกร่ง	 รู้จกัแก้ปัญหา	 ได้เรียนรู้โลกแหง่อาชีพ	

เรียนรู้จากการได้เห็นและสัมผัสแบบอย่างท่ีดีและไม่ดี	 และ												

ท่ีส�าคญัท�าให้นกัเรียนมีคณุคา่เพ่ิม	 (Value	added)	 มีโอกาสท่ี

ได้ท�างานสงูกวา่นกัเรียนภาคปกติในระหวา่งการฝึกงานก็ยงัได้

รับคา่เบีย้เลีย้ง	ซึง่สามารถแบง่เบาภาระครอบครัวได้อีกทางหนึง่		

อีกทัง้มีสทิธ์ิ	–	สวสัดกิารอ่ืน	ๆ	เชน่		ลาไปเรียน	ลาหยดุเพ่ือสอบ	

สวสัดิการประกนัสงัคม	 รวมทัง้บริษัทฯ	ยงัจา่ยคา่หนว่ยกิตและ

ค่าหนงัสือให้กบันกัเรียนตลอดหลกัสตูร	 ในส่วนของพนกังาน								

บริษัทฯ		ท่ีสมคัรเข้าเรียนก็ยงัคงมีสทิธิได้รับโบนสัประจ�าปีเหมือน

กบัพนกังานคนอ่ืน	ๆ 	นกัเรียนทวิภาคีทกุคนเม่ือส�าเร็จการศกึษา

จะได้รับวฒิุบตัรผา่นการศกึษา	และใบผา่นงาน	อีกทัง้ยงัสามารถ

เข้าท�างานกบับริษัท		หรือจะศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ตอ่ไปก็ได้	

ซึง่บริษัทฯ		มีนโยบายการศกึษารองรับไว้จนถงึระดบัปริญญาโท		

ขึน้อยู่กับโอกาส	 ความสามารถ	 และศักยภาพของนักเรียน

นกัศกึษาแตล่ะคน
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ภาพท่ี	ภาคผนวก	ค.1	ภาพหนงัสือเร่ือง	สร้างคนคณุภาพ	แตง่โดย	คณุก่อศกัดิ์		ไชยรัศมีศกัดิ์

ภาคผนวก ค
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บางสว่นจาก	หนงัสือเร่ือง	สร้างคนคณุภาพ

	 	 	 	 	 ผู้แตง่	คณุก่อศกัดิ์		ไชยรัศมีศกัดิ์	

การศึกษาในทิศทางใหม่
มีเสยีงบน่มากมายวา่เดก็ไทยเหยียบขีไ้ก่ไมฝ่่อ	เรียนจนจบปริญญา	แตข่าดวฒิุภาวะต้องเป็นภาระของบพุการีไมมี่วนัสิน้สดุ

บริษัทห้างร้านทัว่ไปก็หนกัใจ	เม่ือได้นกัศกึษาจบใหมม่าร่วมงานด้วย	เพราะเดก็เหลา่นี	้คดิไมเ่ป็นท�าไมเ่ป็น	จนอยากจะให้

ฉายาวา่	“บณัฑิตกระดาษเปลา่”	ท่ีต้องสอนงานอยา่งอดทน	และบอ่ยครัง้ก็กลายเป็นสอนฟรี	เพราะสว่นหนึง่ปรับตวัไมไ่ด้	

ไขก๊อกลาออกไป	อีกสว่นหนึง่ปรับได้แตถ่กูท่ีอ่ืนมาชบุมือเปิบฉกตวัไป	จนผู้ ฝึกอิดหนาระอาใจไปตาม	ๆ	กนั

แทนท่ีจะบน่ตอ่ไป	 เราตดัสนิใจเข้าร่วมเป็นสว่นหนึง่ของการแก้ปัญหา	 โดยเร่ิมจดัการศกึษาระบบ	ทวิภาคีขึน้เป็นครัง้แรก

ในปีการศกึษา	2538	ซึง่ได้รับการสนบัสนนุเป็นอยา่งดีจากส�านกังานคณะกรรมการอาชีวศกึษา	กระทรวงศกึษาธิการ

แนวคดิของการศกึษาระบบทวิภาคีเน้นท่ีการเรียนภาคทฤษฎีควบคูไ่ปกบัการฝึกปฏิบตังิานจริงในสถานประกอบการ	 เพ่ือให้ 

ผู้ ท่ีเรียนจบสามารถท�างานได้ทนัที	 ไม่ต้องเสียเวลาผ่านการฝึกอบรมอีก	 การปฏิบตัิงานในขณะท่ีเรียน	 สามารถนบัเป็น

หนว่ยกิตได้	ผู้ เรียนจงึส�าเร็จการศกึษาได้ในเวลาเทา่	ๆ	กบัเดก็อ่ืนๆ	ท่ีเรียนแบบปกต	ิแตมี่ข้อได้เปรียบมากกวา่

เดก็ท่ีเข้าร่วมในโครงการนีจ้ะมีความเข้มแข็ง	และความรับผิดชอบสงูกวา่เดก็อ่ืน	ๆ 	ในวยัเดียวกนั	นอกจากนี	้ยงัจะมีรายได้

จากการฝึกงานชว่ยแบง่เบาคา่ใช้จา่ยของพอ่แม่

พวกเขาจะเรียนรู้วา่	เงินทองหายากแคไ่หน	ท�าให้เหน็อกเหน็ใจผู้ปกครอง	ไมก่ล้าใช้จา่ยอยา่งฟุง้เฟอ้ฟุ่ มเฟือย	การท�างาน

ยงัท�าให้พวกเขาตระหนกัในคณุคา่ของตนเอง	ไมห่นัเข้าหาอบายมขุเหมือนวยัรุ่นทัว่	ๆ	ไป

เดก็กลุม่นีจ้ะเหน็ดเหน่ือยกวา่เดก็ท่ีเรียนแบบปกติ	เพราะต้องเรียนหนกัทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ	จะเหลือเวลาท�าการ

บ้านและท�างานบ้านเพียงน้อยนิด	แทบจะหาเวลาเพ่ือความบนัเทิงไมไ่ด้เลย	แตเ่ม่ือเรียนจบ	พวกเขาจะมีงานท�าทนัที

คนท่ีมีความสามารถสงูก็จะได้รับต�าแหนง่ผู้จดัการร้าน	มีเงินเดือนสงูกวา่เพ่ือนของเขาท่ีจบมาในระบบธรรมดาเป็นจ�านวน

เกือบ	200	เปอร์เซน็ต์	สว่นคนท่ีมีความสามารถรองลงมา	ก็จะได้รับต�าแหนง่ผู้ชว่ยผู้จดัการร้าน	ซึง่ก็จะมีรายได้สงูกวา่	100	

เปอเซน็ต์	เม่ือเทียบกบัเพ่ือนฝงูในวยัเดียวกนัท่ีก้มหน้าก้มตาเรียนอยา่งเดียว

จากประสบการณ์การจดัการศกึษาในระบบทวิภาคีร่วม	10	ปี	บมจ.ซีพี	ออลล์	จงึได้พฒันาทางเลอืกใหมข่องการศกึษาไทย	

ด้วยการก่อตัง้โรงเรียนปัญญาภิวฒัน์เทคโนธรุกิจ	ในระดบั	ปวช.	และ	ปวส.	ขึน้ในปี	พ.ศ.	2548	เพ่ือสร้างมืออาชีพด้านธรุกิจ

ค้าปลีกโดยเฉพาะ	
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เรายงัไมห่ยดุอยูเ่พียงแคนี่	้ปี	พ.ศ.	2550	ท่ีผา่นมา	เราขยายหลกัสตูร

จากระดบัอาชีวศึกษาไปสู่ระดบัอุดมศึกษา	 โดยเปิดสถาบนัการ

ศึกษาแห่ ง ใหม่ ในนามสถาบัน เทคโนโล ยี ปัญญาภิวัฒน์	

(PANYAPIWAT	 INSTITUTE	OF	TECHNOLOGY	หรือเรียกยอ่ๆ	

วา่	PIT)	ตอ่มา	ปี	พ.ศ.	2553	ได้เปลี่ยนช่ือเป็น	สถาบนัการจดัการ

ปัญญาภิวฒัน์	(PANYAPIWAT	INSTITUTE	OF	MANAGEMAENT	

หรือเรียกยอ่	ๆ 	วา่	PIM)	ปัจจบุนัเปิดสอนทัง้ในระดบัปริญญาตรีและ

ปริญญาโท	ซึง่ทกุหลกัสตูรมุง่เน้นท่ี	Work	-	based	Learning	ชว่ย

ให้ผู้ ท่ีจบการศึกษาสามารถท�างานได้ตรงตามความต้องการของ

สถานประกอบการตา่ง	ๆ

ทัง้หมดนี	้ถือเป็นเร่ืองใหมส่�าหรับสงัคมไทย	(ในขณะท่ีตา่งประเทศ	

เช่น	 เยอรมนันี	 ได้ด�าเนินการมานานแล้ว	 และประสบความส�าเร็จ

เป็นอย่างสงูจนประเทศของเขากลายเป็นเจ้าแห่งอตุสาหกรรมของ

โลก)	 เราจึงต้องพยายามสื่อสารท�าความเข้าใจกบัผู้คนทัว่ไป	 ทัง้

ภายนอกและภายในบริษัทของเราเอง

ชว่งท่ีผมเร่ิมต้นผลกัดนัโครงการเก่ียวกบัการศกึษาในทศันะแบบใหม	่

ผมเผชิญกับความเคลือบแคลงสงสยัของผู้บริหารภายในบริษัท

จ�านวนไมน้่อย

พวกเขาไม่มัน่ใจวา่	 โครงการท่ีผมก�าลงัท�าอยู่จะเกิดประโยชน์มาก

น้อยเพียงใด	และจะประสบความส�าเร็จหรือไม่ในสงัคมไทยท่ีมีคา่

นิยมฝังแนน่ให้เรียนเพ่ือเป็นเจ้าคนนายคน

ผมก็เดินหน้าตอ่ไปและปลอ่ยให้กาลเวลาชว่ยเป็นเคร่ืองพิสจูน์	 เรา

เร่ิมได้รับการยอมรับจากสาธารณชนเพ่ิมขึน้เร่ือย	ๆ	จ�านวนผู้สมคัร

เรียนเร่ิมมีมากกว่าท่ีเราคาดหวังไว้	 เม่ือเร็ว	 ๆ	 นี	้ ทางกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ได้มอบรางวัลรองชนะเลิศด้าน

นวตักรรมแหง่ชาตด้ิานสงัคมให้แก่ผลงาน	‘นวตักรรมการเรียนรู้จาก

ภาคทฤษฎีสูก่ารปฏิบตัจิริง’	ของโรงเรียนและศนูย์การศกึษาท่ีก่อตัง้

ขึน้โดย	บมจ.	ซีพี	ออลล์

คนภายในบริษัทเราเองก็เร่ิมตระหนกัในคณุคา่ของสถาบนัการศกึษา

ท่ีเราสร้างขึน้	เพราะได้ประสบกบัเร่ืองราวบางประการท่ีเป็นปัญหา

ชีวิตใหญ่หลวง	แตถ่กูแก้ไขให้ลลุว่งไปอยา่งนกึไมถ่งึด้วยสถาบนัการ

จดัการปัญญาภิวฒัน์

บคุคลผู้นัน้เขียนจดหมายขนาดยาวมาถงึผม	เพ่ือเลา่เร่ืองราวท่ีเกิด

ขึน้	 ผมเห็นวา่น่าจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืนด้วย	จงึขออนญุาตน�ามา

เปิดเผยให้ได้รับรู้กนัในวงกว้าง	ดงัตอ่ไปนี ้

 

ดีใจวันเดียว	กลุ้มใจทั้งปี
ดฉินัเป็นแมข่องนาย...................	อาย	ุ22	ปี	ปัจจบุนัเรียนอยู่

ปี	 3	คณะบริหารธรุกิจ	สาขา	Logistic	Management	ของ

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์	ท่ี	ถนนแจ้งวฒันะ	กรุงเทพฯ

ก่อนหน้านี	้ดฉินัดีใจท่ีลกูสอบ	A	-	net	ตดิคณะวิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์	 หลักสูตรนานาชาติ	 (Inter)	 ของสถาบัน

อดุมศกึษาระดบัแนวหน้า	ถ้าถามพอ่แมท่กุคน	ก็ต้องตอบเป็น

เสยีงเดียวกนัวา่	“ดีใจและภาคภมิูใจ”	ในความส�าเร็จก้าวแรก

ของลูก	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง	 ทัง้ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั	 

เป็นท่ียอมรับวา่เป็น	 Top	Five	 ของประเทศ	ความโดดเดน่

ของคณะท่ีเรียนเป็นท่ีนิยมของผู้คนในยคุโลกาภิวฒัน์	ท�าให้

จิตใจคนเป็นแมอ่ยา่งดฉินัพองโต	พดูกบัใคร	ๆ 	ได้อยา่งภาคภมิูใจ

ความทกุข์ท่ีมาพร้อมกบัความภมิูใจท่ีลกูเรียนในมหาวิทยาลยั

ช่ือดงัมาค้นพบความจริงว่า	 มนัไม่ได้เป็นอย่างท่ีคิด	 ทัง้	 ๆ	 

ท่ีเด็กวยัรุ่นชอบเล่นคอมพิวเตอร์กนัเป็นชีวิตจิตใจ	 แต่เม่ือ

หลวมตวัเข้าไปเรียนจริง	ๆ 	ความชอบกลบักลายเป็นความทกุข์	

เพราะเดก็วยัรุ่นชอบเลน่เกม	ชอบใช้คอมพิวเตอร์	แตไ่มช่อบ

ลงรายละเอียดการเขียนโปรแกรม	ซึง่ต้องใช้ความรู้	 ทกัษะ

เฉพาะทาง	และความอดทน	ใจจดใจจอ่กบัสิง่เลก็	ๆ 	ท่ีละเอียด

มาก	ๆ	 ต้องอยู่คนเดียว	ท�างานคนเดียว	 ขาดสงัคม	 เขาจึง 

ค้นพบตวัเองได้วา่	นัน่ไมใ่ชส่ิง่ท่ีเขาฝัน	พดูงา่ย	ๆ 	คือ	ฝันสลาย	

ก็วา่ได้
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ผิดหวังกับระบบการศึกษาแบบเดิม
ดฉินัเลีย้งลกูแบบเพ่ือน	จงึใกล้ชิดนัง่คยุ	ปรับทกุข์กนัได้อยา่งกนัเอง	ลกูชายจงึมกัเลา่เร่ืองท่ีมหาวิทยาลยัให้ฟัง	ท�าให้ดฉินั

รู้วา่เขาต้องเผชิญกบัสภาพแวดล้อมเพ่ือนนกัศกึษาท่ีมีฐานะเป็นแบบลกูคณุหน	ูตา่งคนตา่งอยูต่า่งคนตา่งเรียน	เดก็เหลา่

นัน้ตัง้ความหวงักบัสถาบนัไว้สงู	 ในขณะท่ีอาจารย์เองก็คาดหวงั	 จงึเป็นบรรยากาศของการบน่	ต�าหนิ	ตอ่วา่กนัและกนั	

เพ่ือนนัง่เรียนด้วยกนัแตไ่มแ่บง่ปันกนั	หวงความรู้ไมช่ว่ยเหลือเพ่ือนร่วมห้องเพราะกลวัวา่	ถ้าชว่ยคนอ่ืนแล้วจะท�าให้เกรด

ตวัเองไมดี่	ท�าให้การแขง่ขนักนัเองสงู	ผลท่ีตามมาคือ	คนท่ีฉลาดในการเอาผลประโยชน์จากผู้อ่ืนก็จะอยูร่อดได้	แตค่นกลาง	ๆ	 

ก็จะกลายเป็นคนกลุม่น้อยท่ีถกูเอาเปรียบอยูร่�่าไป	เพ่ือนร่วมห้องมีนบัร้อย	แตเ่ขากลบัรู้สกึอยูอ่ยา่งโดดเด่ียว	มีเพ่ือนเพียง	

2	-	3	คน	เหมือนเป็นชนกลุม่น้อยท่ีอาจารย์และเพ่ือนร่วมห้องไมใ่สใ่จเลย

สภาพแวดล้อมของนกัศกึษาท่ีคอ่นข้างมีฐานะบ้างและด้อยฐานะบ้างคละกนั	ท�าให้เกิดความแตกตา่งกนัอยา่งมากมาย	

แตก็่มีคา่นิยมไปทางเดียวกนัคือ	นิยมของหรู	กินของแพง	กินข้าวแกงไมไ่ด้	ลกูชายดฉินักินข้าวแกงข้างถนนไมเ่ป็น	ต้องกิน

มือ้ละไมต่�่ากวา่ร้อยบาท	กินในร้านเทา่นัน้	ย่ิงหรูย่ิงดี	และมีรสนิยมซือ้ของแพง	ของใช้	เสือ้ผ้า	รองเท้า	กระเป๋าสตางค์	ต้อง

มีย่ีห้อ	 ไมง่ัน้อยูก่บัเพ่ือนไมไ่ด้	 สิง่นีม้นัถกูฝังเหมือนเอาไมโครชิพฝังลงไปในจิตส�านกึของลกูชายดิฉนั	 ให้ใจใหญ่	 มือเติบ	

เงินเดือนเทา่ไหร่ก็ไมพ่อ	มีเงินใช้เดือนเป็นหม่ืน	ก็ยงัรู้สกึวา่ยากจนอยูว่นัยงัค�่า	ไมเ่พียงแคล่กูชายดฉินัเทา่นัน้	เดก็คนอ่ืน	ๆ 	

ก็ถกูกระแสคา่นิยมผิด	ๆ	แบบนีซ้ดักระหน�่าเอาด้วยเหมือนกนั	 เพราะต้องท�าตามเพ่ือน	ๆ	 ท่ีมีฐานะแม้ตวัเองไมอ่ยากท�า	

เพราะมีความสขุมีหน้ามีตาเพียงแคช่ัว่คราวผลสดุท้ายเพ่ือน	 ๆ	 ก็ต้องมายืม	กู้ เงิน	กนัเอง	 เพ่ือให้อินเทรนด์และเข้ากลุม่

เพ่ือนได้

 

ก่อนจะเห็นน�้าตาลูกผู้ชาย
คา่นิยมผิด	ๆ 	ใช้ชีวิตหรูหราของสงัคมเดก็วยัรุ่นนีเ้อง	ท�าให้ดฉินัต้อง

ใช้จ่ายอย่างกระเหม็ดกระแหม่	 ตัดรายจ่ายส่วนตัวและรายจ่าย

ภายในบ้านให้เหลือน้อยท่ีสดุ	 เพ่ือเอาเงินมาทุม่ให้กบัการเลา่เรียน

ของลกูชาย	ท่ีเข้ามาเป็นระลอกทกุอาทิตย์	ไหนจะคา่อาหาร	คา่หอพกั	

ค่าอุปกรณ์การเรียน	 ค่ากิจกรรม	 ฯลฯ	 แต่ฉันท�าบัญชีค่าใช้จ่าย 

ของลกูไว้ทกุบาททกุสตางค์	ท�าให้พบวา่	หนึง่ปีของการท่ีลกูเรียนใน

สถาบนัท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงั	คณะท่ีวยัรุ่นนิยมนี	้ต้องแลกด้วยเงินสาม

แสนกว่าบาท	 โดยท่ีลกูชายเองก็ไม่ย่ีหระกบัเงินจ�านวนนีแ้ต่อย่าง											

ใดเพราะเขาไมเ่หน็คณุคา่ของเงินท่ีหามาได้นัน่เอง

ดฉินัทกุข์ใจมาก	อยากให้เขารู้คณุคา่วา่เงินทองท่ีหามาได้แตล่ะบาท

นัน้แสนยากล�าบากเพียงใด	จงึเกิดไอเดีย	เอาแบงค์ร้อยไปถ่ายส�าเนา

ให้คล้ายของจริง	แล้วตดัเป็นบกึ	ๆ	ให้มีขนาดใกล้เคียงของจริงเป็น

จ�านวน	3,000	ฉบบั	เพ่ือให้มีจ�านวนเทา่กบัสามแสนบาทท่ีเขาใช้ไป

ในปีนัน้	 แล้วตดัสินใจเทออกมากองตรงหน้าเขา	 ให้เขาเห็นด้วยตา

ตวัเองวา่เงินสามแสนบาทท่ีเขาฉีกทิง้เลน่ในหนึง่ปีนัน้มากมายเพียงใด

ณ	วินาทีนัน้	เขาตกใจสดุขีด	หน้าซีด	ยิม้ไมอ่อกก้มหน้าน่ิงเงียบกริบ	

น�า้ตาของลกูผู้ชายค่อย	 ๆ	 ไหลรินออกมา	 เขารู้สกึผิดและเสียใจท่ี

สร้างความล�าบากให้กบัครอบครัว	เพียงเพ่ืออยากมีหน้ามีตาท�าอะไร

เหมือนกบัท่ีเพ่ือน	ๆ	ในมหาวิทยาลยัเขานิยมท�ากนั
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จุดเปลี่ยนชีวิต...
เริม่ต้นจากซาลาเปาร้านเซเว่นฯ
สองวนัตอ่มา	ลกูชายเหน็	Brochure	รับสมคัรนกัศกึษาของสถาบนัการ

จดัการปัญญาภิวฒัน์	 	 จงึเกิดความสนใจและอยากเรียนขึน้มาในทนัที	

ฉนัตกใจมากในเวลานัน้	 รู้สกึสบัสน	ยงัไมม่ัน่ใจวา่ท่ีน่ีจะเป็นอนาคตท่ีดี

ส�าหรับเขา	เพราะ	PIM	เป็นสถาบนัใหม	่แม้เป็นของ	ซีพี	ออลล์	เองแตก็่

ยงัไมม่ัน่ใจและยงัมองไมอ่อกวา่สถาบนัแหง่นีจ้ะมีอนาคตไปได้ไกลเพียง

ใด	แตเ่ม่ือเหน็	CEO	แสดงปณิธานตอ่การเร่ิมธรุกิจการศกึษาด้วยความ

มุน่มัน่	ดฉินัจงึตดัสนิใจเช่ือในสิง่ท่ียงัมองไมเ่หน็	เช่ือมัน่ในการตดัสนิใจ

ของ	CEO	ท่ีมีวิสยัทศัน์กว้างไกล	และเคารพการตดัสนิใจของลกูชาย	ดฉินั

ถามเขาหลายครัง้ว่าท�าไมจึงตดัสินใจอยากเรียนท่ีน่ี	 ทกุครัง้เขาก็ตอบ

แบบซ่ือ	ๆ	ตามประสาเด็กวา่	 ก็เขาชอบกินซาลาเปาในร้านเซเวน่ฯ	 ถ้า

เรียนท่ีน่ีแล้วได้ท�างานในร้านเซเวน่ฯ	 เขาคิดวา่เขาน่าจะมีความสขุท่ีได้

กินขนมจีบซาลาเปาตอนไหนก็ได้ท่ีเขาอยากจะกิน	 ดิฉันเร่ิมสับสน														

อะไรกนัน่ี	 ลกูฉนัจะทิง้สถาบนัท่ีมีช่ือเสียง	 ทิง้เงินท่ีลงทนุกว่าสามแสน

บาท	ทิง้เวลาท่ีลงทนุลงแรงร�่าเรียนไปเป็นปี	เพ่ือต้องการเรียนในท่ีท่ีได้กิน

ซาลาเปาท่ีตวัเองชอบเทา่นัน้เองหรือ	แตม่ารู้ความจริงในภายหลงัเม่ือเขา

เรียนจนถงึปีท่ี	 3	 เขาเปิดเผยความรู้สกึให้ฟังวา่	ตอนนัน้นอกจากอยาก

กินซาลาเปาแล้ว	 เขาคิดวา่สถาบนันีเ้ปิดใหม	่นา่จะเป็นโอกาสให้เขาได้

พบกบัสิง่ใหม	่ๆ	 ท่ีไมใ่ชก่ารเรียนการสอนในระบบแบบเดมิท่ีเขาต้องอยู่

อย่างโดดเด่ียว	 	 สู้ ชีวิตตามล�าพงั	 ท่ีเขามัน่ใจเพราะเขาไม่อยากตกงาน

เม่ือเรียนจบ	และเขาส�านกึผิดท่ีท�าให้แมต้่องล�าบากหาเงินมาให้เขาเรียน	

เขาสงสารฉนัท่ีต้องหาเงินมาให้เขามากมาย	 เค้าคิดถึงการเรียนไปด้วย

ท�างานไปด้วยนา่จะชว่ยลดภาระท่ีหนกัอึง้ของฉนัลงได้	ขอบคณุพระเจ้า

ส�าหรับลกูชายท่ีแสนดีของฉนั

เร่ิมต้นจากซาลาเปา...		สูก่ารเปลีย่นแปลงชีวิตครัง้ย่ิงใหญ่ของลกูชาย.....	

เม่ือลกูเร่ิมเรียน	การจดัระบบการเรียนการสอน	รวมทัง้การท�างานท่ีร้าน

เซเวน่ฯ	ยงัไมเ่ข้าท่ีนกั	ลกูชายถกูสง่มาฝึกงานท่ีร้านเซเวน่ฯ	สาขาตกึเนชัน่	

บางนา	ซึง่อยูไ่กลบ้าน	นัง่มอเตอร์ไซค์ไปเข้ากะ	แรก	ๆ	ก็ไมย่อม	เพราะ

ทกุทีต้องนัง่แตแ่ทก็ซ่ี	แม้แตร่ถเมล์ยงัไมอ่ยากจะขึน้เลย	แตเ่ขาก็คอ่ย	ๆ	

ปรับตวัให้เหมือนกบัคนอ่ืน	ๆ 	ท่ีท�างานท่ีร้าน	มีอยูว่นัหนึง่เขากลบับ้านดกึ	

เข้าบ้านป๊ับร้องไห้โฮทนัที	 	 ระบายความอดัอัน้ตนัใจว่า	 แม่นัง่อยู่แตใ่น

ส�านกังานใหญ่		แมรู้่หรอกวา่พวกเราเดก็ร้านล�าบากกนัขนาดไหน		รู้มัย้

วา่วนันีล้กูท�างานหนกัทัง้วนั		ลกูค้าเข้าร้านเยอะมากไมไ่ด้นัง่พกัเลย	และ

ลกูทอนเงินผิด	ถกูลกูค้าดา่	ถ้าเป็นแม	่แมจ่ะท�ายงัไง	แมล่องมาเป็นเดก็

ร้านสกัวนันงึส	ิ	แล้วแมจ่ะรู้วา่พวกเราท�างานหนกั	ในเวลานัน้ดฉินัสงสาร

ลกูจบัใจ	 เห็นเขาร้องไห้โฮแบบเข่ือนพงั	 ร้องไห้ไประบายความในใจไป	

ดฉินัคดิในใจวา่น่ีคือบทเรียนท่ีมีคา่ย่ิง	แม้จะมีเงินทองมากมายแคไ่หน	ก็

ยงัไมส่ามารถซือ้หาบทเรียนอยา่งนีใ้ห้กบัลกูฉนัได้	น่ีคือชีวิตจริงท่ีเขาต้อง

เผชิญ	ต้องเรียนรู้	ต้องสู้ ชีวิต	ถ้าเขาผา่นไปได้เขาจะเข้มแข็งอยา่งแนน่อน	

และต้องเรียนรู้ตอนนีเ้ท่านัน้	 หากรอให้จบปริญญาแล้วค่อยไปรู้																				

ตอนท�างานภายหลงัก็นบัวา่สายเกินไปเสียแล้ว

มีเร่ืองตลกน่าเศร้าท่ีลกูชายกลบัมาเล่าให้ฟังในวนั

หนึง่วา่	เขาเข้าเคร่ืองคดิเงินท�าหน้าท่ีแคชเชียร์		และ

วนันัน้ก็มีลกูค้าเข้าร้านเยอะอีกเชน่เดมิ	เขาเหน็ผู้ชาย

วัยท�างานคนหนึ่งเดินเข้ามาซือ้น� า้ ด่ืมหนึ่งขวด																

ด้วยความท่ีเขาเหน่ือยมาก	เพราะรับงานเพ่ิมอีกหนึง่

ผลดัเพ่ือชว่ยเพ่ือนอีกคนท่ีติดธรุะทางบ้าน	 	 และเขา

ก็เหน็วา่สนิค้าเป็นเพียงน�า้ด่ืมคลูลีเ่ฟรชขวดเดียว	เขา

จงึละเลยไมท่�าตามระเบียบ	นัน่คือ	ไมข่านราคาสนิค้า	

เม่ือทอนเงินก็ไมบ่อกลกูค้า	แล้วไมพ่ดู	Plus	Sale	รวม

ทัง้ไม่พูดขอบคุณและโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับ	

เป็นต้น	 สรุปคือ	 ไม่ท�าตามมาตรฐานทัง้ชุดเลย																	

เม่ือชายคนนัน้เดนิออกจากร้านไปเพียง	2	-	3	นาที	ก็

เดินกลบัเข้ามาใหม่	 แต่คราวนีก้ลบัสวมเสือ้ผู้ตรวจ

คุณภาพมาตรฐานร้าน	 หรือท่ีเรียกกันว่าทีมงาน	

Checklist	 เขาตกใจกลวัมาก	 ทีม	Checklist	คนนัน้

เดินไปหาผู้ จัดการร้านท�าการตรวจประเมินร้านใน

ทนัที	แล้วเดนิมาบอกเขาวา่	“น้องครับคะแนนบริการ

ของน้องถกูตดัแต้มเหลอืเป็นศนูย์นะครับ”	เขารู้สกึผิด

มาก	ๆ	ท่ีท�าให้คะแนนบริการของร้านถกูตดัจนเหลือ

เป็นศนูย์	เขาคดิวา่ต้องถกูผู้จดัการร้านเลน่งานแน	่ๆ	

แตผู่้จดัการร้านกลบัปลอบใจ	ให้ก�าลงัใจและยกโทษ

ให้กบัเขา	และขอเขาวา่อยา่ท�าอยา่งนีอี้ก	เขาบอกวา่

เขาเข็ดและหลาบจ�าจนวันตาย	 เขารู้สึกซาบซึง้																						

ความมีน�า้ใจของพ่ีผู้จดัการร้าน	วนัเกิดของพ่ีผู้จดัการ	

เขามาขอให้ฉันช่วยซือ้ขนมเค้ก	 S&P	 ให้พ่ีผู้จดัการ	

เขาอยากให้พ่ีได้กินของดี	ๆ	ของอร่อย	ๆ	 เขารักพ่ี	ๆ	

และเพ่ือน	ๆ 	ท่ีร้านเขาล�าบากด้วยกนั	อดด้วยกนั	ชว่ย

กันท�างานเหมือนคนในครอบครัว	 กินข้าวหม้อ

เดียวกนั	 ดแูลร้านเหมือนดแูลบ้านของเขาเอง	 เป็น

ประสบการณ์ท่ีมีค่าย่ิงส�าหรับเด็กนกัศึกษาฝึกงาน										

ตวัเลก็	ๆ	อยา่งเขา
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ผา่นไป	3	ปี	ดฉินันัง่คยุกบัเขาตามประสาแม	่ๆ	

ลกู	 ๆ	 เขาเปิดเผยความในใจว่า	 เขารัก	 ภาค

ภมิูใจ	 และรู้สกึขอบคณุสถาบนัแห่งนีเ้พียงใด	

เขาทบทวนชีวิตท่ีผ่านมาท�าให้เขารู้วา่ชีวิตเขา

เปลี่ยนไปมากจากการเรียนท่ีสถาบนัแหง่นี	้

จากเดมิเป็นเดก็ท่ีเอาแตใ่จ	อยากได้อะไรต้องได้	

อยากกินอะไรต้องดัน้ด้นไปกิน	กินแล้วก็กินไม่

หมด	กินทัง้กินขว้างไมเ่สียดายเงินทองท่ีซือ้ไป	

ต�าหนิคนอ่ืนตลอด	 ใครท�าอะไรให้ก็ไม่เคยชม	

ไมเ่คยขอบคณุ	ตอนแรกเขาก็ไมค่อ่ยรู้วา่ตวัเอง

เปลี่ยนแปลงชดัเจนนกั	 	 จนผ่านการฝึกงานท่ี

ร้านและท่ีคลังสินค้า	 ท�าให้เขารู้ว่าตัวเขามี

คณุคา่	สามารถรับผิดชอบงานได้มากขึน้	เขามี

วฒิุภาวะมากกวา่เดิม	 เขาไมเ่ป็นเดก็อีกตอ่ไป	

จะนอนเล่นขีเ้กียจเหยียดยาวอย่างเดิมต่อไป		

ไมไ่ด้อีกแล้ว	 ต้องรีบต่ืนแตเ่ช้าไปเข้ากะ	 ถ้าไป

สายก็ท�าให้เพ่ือน	ๆ	 เดือดร้อน	 เขารู้สกึละอาย

แก่ใจ	จากเดิมฉีกเงินเลน่เป็นแสน	กลบักลาย

มาเป็นคนท่ีรู้จกัคณุค่าของเงิน	 เด๋ียวนีเ้สือ้ผ้า	

หน้าผม	รองเท้า	กระเป๋าและของใช้	ไมจ่�าเป็น

ต้องมีย่ีห้ออีกต่อไปแล้ว	 เอาแบบดูดีราคา

ประหยดั	ใช้ทนใช้นานเป็นพอ	ฉนัชวนเขาไปซือ้

รองเท้ามีย่ีห้อ	 เขาบอกวา่	 “แม่อย่าเลยเปลือง

เงิน	 เก็บเงินไว้ซือ้บ้านดีกว่าครับแม่	 เหม่งซือ้

รองเท้าคู่ละ	 199	 ก็ได้ครับ”	 เขาได้แบบอย่าง

จากการเขาสงัคมกบัเพ่ือน	ๆ 	เขาเหน็วา่เพ่ือน	ๆ 	

ท่ีมีฐานะปานกลางส่วนใหญ่ยังมีชี วิตอยู	่										

ได้อย่างมีความสขุด้วย	 ท�าไมเขาจะอยู่ไม่ได้	

เขาเร่ิมมีความสขุ	แม้ทรัพย์สนิเงินทองข้าวของ

เคร่ืองใช้จะมีไมม่ากก็ตาม	เขาสามารถปรับตวั

จากการกินข้าวมือ้ละร้อยบาท	มากินข้าวแกง

ข้างถนนจานละ	20	บาทได้อยา่งสบาย	ๆ	แถม

เก็บเงินเอาไว้เตมิแก็สรถยนต์ได้อีกด้วย

จากเด็กขีอ้าย	 ไม่กล้าแสดงออกเพราะขาด

ความมัน่ใจวา่ตวัเองด้อยกวา่เพ่ือน	ๆ 	กลายมา

เป็นเด็กกิจกรรม	 ด้วยความสามารถในเชิง

ศิลปะการเล่นดนตรี	 เขาเล่นกีตาร์	 ตีกลอง	

ประจวบเหมาะกบัสถาบนัเปิดใหม	่นกัศกึษายงั

ไมม่าก	มีอะไรก็ต้องชว่ยกนัท�าคนละไม้คนละมือ	

ท�าให้เขาได้รับโอกาสเป็นนักดนตรี	 เล่นใน

กิจกรรมตา่ง	 ๆ	 ของสถาบนั	ทัง้งานคอนเสิร์ต	

PIM	มอบลูกชาย 
คนใหม่ที่แสนดีให้กับดิฉัน

งานนนัทนาการนกัศกึษา	 งานรับน้อง	ตรุษจีน	

วันแม่	 และเทศกาลส�าคัญ	 ๆ	 ของสถาบัน											

จดุนีเ้องท�าให้เขาลดความเหน็แก่ตวั	ลดการเอา

ตวัเองเป็นศนูย์กลาง	แตท่�าเพ่ือสว่นรวม	ท�าเพ่ือ 

ผู้ อ่ืนในสงัคม	 รู้จกัให้	 แทนท่ีรู้จกัแตจ่ะรับเพียง

อยา่งเดียว

จากทศันคตใินแงล่บ	ท่ีรู้สกึวา่ตวัเองขาดแคลน

ตลอดเวลา	 มีมากแค่ไหนก็ไม่ รู้สึกอ่ิมเอม											

ไมเ่พียงพอ	มาเป็นทศันคตทิางบวก	เปลี่ยนมมุ

มองใหม	่หนักลบัมามองชีวิตตวัเองวา่	 แมมี่ไม่

มากแตก็่มีอย่างเพียงพอ	 เห็นคณุคา่ของทกุสิ่ง

ท่ีพระเจ้าประทานมาให้	 มีความเข้มแข็ง											

กล้าเผชิญกบัปัญหาท่ีเข้ามาในชีวิต	 ได้พบกบั

ผู้คนท่ีหลากหลายท่ีเข้ามาซือ้ของในร้าน	วนัหนึง่

เป็นพนั	ๆ 	คน	ท่ีมีนิสยัใจคอแตกตา่งกนัอยา่งสิน้

เชิง	ท�าให้มองเหน็โลกกว้าง	และเข้าใจชีวิตขึน้

มาถงึบรรทดันีฉ้นัอยากจะขอบคณุอีกสกัพนัครัง้	

ส�าหรับสถาบนั	PIM	ท่ีเปลี่ยนแปลงชีวิตลกูชาย

ของฉนั	เหมือนกบับตุรน้อยท่ีหลงหายออกจาก

บ้านแล้วกลบัเข้าบ้านอีกครัง้	 พร้อมด้วยชีวิต

ใหมท่ี่คอ่ย	ๆ	 เปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึน้	 ฉนัได้

ลกูชายท่ีน่ารักกลบัคืนมา	 ได้ลกูชายท่ีมีความ

เป็นลกูผู้ชาย	รับผิดชอบ	เหน็แก่สว่นรวม	 รู้คณุ

ค่าของทรัพย์	 และมีวินัยในตนเอง	ณ	 วนันัน้													

ฉันเสียดายเงินสามแสนบาทท่ีเขาฉีกเล่น										

แตต่อนนีฉ้นัไม่เสียดายเงินจ�านวนนัน้อีกตอ่ไป

แล้ว	หากไมมี่	PIM	ณ	วนันี	้ฉนัคงต้องเสยีเงินอีก

เป็นล้าน	จงึจะได้ลกูชายท่ีแสนดีกลบัมา

    

พิมพ์ครัง้แรกใน	CEO	กบัความรัก	 
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การริเร่ิมสิ่งใหม่ไม่ใช่เร่ืองง่าย	 เพราะสถาบนัของเราเป็น

สถาบนัใหมใ่บปริญญาไม่ได้ใหญ่โตโก้หรูเหมือนสถาบนั

ท่ีมีช่ือเสยีงเก่าแก่	ผู้ปกครองและเดก็ท่ีจะเข้ามาเรียนก็กลวั

วา่เพ่ือนฝงูจะดถูกู	แม้แตเ่จ้าของจดหมายฉบบันีซ้ึง่เป็นผู้

บริหารคนหนึ่งของเรา	 ก็ยงัลงัเลไม่มัน่ใจในสถาบนัการ

ศกึษาของเราเอง	โชคดีท่ีกาลเวลาชว่ยแบง่เบาภาระในการ

อธิบายของผมลงไป	 เพราะนกัเรียนและนกัศกึษาของเราจะ

เป็น	‘ค�าตอบ’	ท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรมท่ีสดุ

เม่ือประมาณสี่สบิปีท่ีแล้ว	มหาวิทยาลยัในเมืองไทยยงัมี

น้อยนกัศกึษาท่ีเรียนจบจากจฬุาฯ	 –	 ธรรมศาสตร์	 จงึมกั

จะมีโอกาสรับราชการในต�าแหนง่ดี	ๆ 	เชน่	ปลดั	นายอ�าเภอ	

ผู้วา่ฯ	อธิการบดี	เป็นต้น	ท�าให้คนทัว่ไป	เข้าใจวา่การจบ

ปริญญาจากมหาวิทยาลยัช่ือดงัจะได้ดิบได้ดีเป็นเจ้าขนุ

มลูนาย

ในยุคนัน้	 เราจึงมกัจะได้ยินข่าวคนหนุ่มสาวฆ่าตวัตาย	

เพราะสอบเอ็นทรานซ์เข้ามหาวิทยาลยัไม่ได้	 หรืออย่าง

น้อยท่ีสดุ	ทัง้ลกูทัง้แมก็่พากนัร้องไห้ขีม้กูโป่งอยูห่ลายวนั	

เพราะรู้สกึอบัอายขายหน้าเพ่ือนฝงูและญาตพ่ีิน้อง

กาลเวลาผ่านไป	 มหาวิทยาลัยในประเทศเราเพ่ิมขึน้

เหมือนดอกเหด็ในฤดฝูน	ทัง้มหาวิทยาลยัปิด	มหาวิทยาลยั

เปิด	 มหาวิทยาลัยท่ีมีการสอนทางไกล	 คนท่ีเรียนจบ

ปริญญาแต่ละปี	 จึงมีจ�านวนเพ่ิมขึน้มหาศาลเป็นผลให้

นกัศกึษาจากทกุสถาบนัมีสทิธ์ิได้งานและตกงานพอ	ๆ 	กนั

ปริญญาบตัรในปัจจบุนัจงึไมใ่ชห่ลกัประกนัของอนาคตท่ี

มัน่คง	แตเ่ป็นเพียง	 ‘ใบเบิกทาง’	 ท่ีชว่ยสร้างโอกาสให้ได้

งานท�า	แตห่ลงัจากนัน้ทกุคนต้องใช้ความสามารถพิสจูน์

ตวัเอง	ผู้ ท่ีจะประสบความส�าเร็จก็คือผู้ ท่ีสามารถสร้างทีม

งานท่ีแข็งแกร่ง	ร่วมมือร่วมใจกนัสร้างสรรค์ผลงานท่ียอด

เย่ียม	จากนัน้	ต�าแหนง่จะวิ่งมาหาเอง	และต�าแหนง่ท่ีได้

มาด้วยวิธีนีจ้ะเป็นต�าแหนง่ท่ีคงทนถาวรตลอดไป

เม่ือต�าแหน่งหน้าท่ีและความส�าเร็จในชีวิตขึน้อยู่กบัฝีมือ

การท�างานสถาบนัของเราจงึเน้นเร่ืองการท�างานเป็นพิเศษ	

และพยายามปลกูฝังนกัศกึษาให้มีคณุสมบตัติามคตพิจน์

ท่ีวา่	‘เรียนเป็น	คดิเป็น	ท�างานเป็น	เน้นวฒันธรรม	รักความ

ถกูต้อง’

ทกุวนันี	้แม้จะเหน็ดเหน่ือย	แตผ่มมีความมุง่มัน่	ต้องการ

ช่วยให้เด็กวยัรุ่นท่ีอยู่ช่วงหวัเลีย้วหวัตอ่ของชีวิต	 มีความ

คิดท่ีถกูต้อง	 มีคา่นิยมท่ีเหมาะสม	 มีความเข้มแข็งและมี

วินยั	 เพ่ือให้พวกเขามีความสมบรูณ์พร้อมท่ีจะเป็นความ

หวงัของครอบครัว	และเป็นความหวงัของสงัคมไทยตอ่ไป

ในอนาคต	
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