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ถูกใช้กันแพร่หลายมานานแล้วในวงการนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในเร่ือง 
ของการพัฒนาบุคคลในองค์กร ต้ังแต่ช่วง ค.ศ.  1900 บริษัทใหญ่  ๆ เช่น  
บริษัท GE, Coca Cola, Disney, McDonald เขาก็จะมี Corporate  
University ของเขาเอง แต่จะเป็นเหมือนกับ Learning Center หรือ  
Training Center ท่ีพวกเราเคยเห็นกัน  เพียงแต่ว่าเขาก็แยกเป็น 
หน่วยงานที่บริหารแบบมีกำาไร - ขาดทุนชัดเจน…

รศ.ดร.สมภพ มำนะรังสรรค์

อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

กล่าวเมื่อวันที ่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563

Corporate University 
การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Corporate University มหาวิทยาลัยบรรษัท  
หรือมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจ คือมหาวิทยาลัย
ที่ก่อตั้งโดยบริษัทเอกชน ที่ต้องการสร้างและฝึกฝน 
บุคลากร เพ่ือรองรับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทแม่  
เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นรายบุคคล และ 
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมให้มีทักษะความสามารถ 
ที่จะทำางานให้บริษัทได้เต็มที่มากท่ีสุด  หลาย  ๆ  
องค์กรจึงสร้างมหาวิทยาลัยแบบองค์กรธุรกิจขึ้น 
ภายในกลุ่มธุรกิจ เพื่อสนองตอบความต้องการนี้
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โลกเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง  
จนมหาวิทยาลัยรูปแบบเดิมผลิต 
คนทำางานให้ไมท่นั และไมต่รงตาม 
ความตอ้งการของงาน หลายบรษิทั 
ที่เปิด Corporate University มัก 
ต้องการบุคลากรท่ีพร้อมทำางาน  
และธุรกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
มาก

Corporate University มกัสอน 
ความรู้เฉพาะองค์กร หาเรยีนทีไ่หน 
ไม่ได้ และองค์กรก็ไม่อยากสอน 
คนนอก เพราะถือเป็นอาวุธในการ 
แข่งขัน

 
บัณฑิตท่ีจบจากมหาวิทยาลัย 

ทั่วไปไม่สามารถทำางานตอบสนอง 
ต่อความต้องการของบริษัทได้

องค์กรได้ส่งผ่านองค์ความรู้ 
จากรุ่นสู่รุ่นอย่างเป็นระบบ

Corporate University กำาเนิด 
ขึ้นในสหรัฐอเมริกาในช่วงเปล่ียน 
ผ่านทางเศรษฐกิจ จากที่ขึ้นกับ 
ภาคการผลิตสู่การเป็นเศรษฐกิจ 
ที่ขึ้นกับภาคบริการ สถานการณ์ 
ดังกล่าวใกล้เคียงกับสถานการณ์ 
ของประเทศไทยในปัจจุบัน  ที่  
ไม่สามารถรับจ้างผลิตได้อีกต่อไป  
เนื่องจากไม่มีเทคโนโลยีของตัวเอง 
ไม่มีตราสินค้า  (Brand name)  
ของตัวเอง  ทุกอย่างอาศัยการ 
สั่งจ้างผลิตมาจากต่างประเทศ  
ธุรกิจไทยมีหน้าที่เพียงแค่รับจ้าง 
ผลิตเท่าน้ัน ดังนั้น ประเทศไทย 
จึงต้องขึ้นชั้นไปเป็น  Service- 
based Economy ดังเช่นสหรัฐ- 
อเมริกา จึงทำาให้รูปแบบของการ 
ศกึษาแบบ Corporate University  
มีเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากตอบโจทย์ 
ความต้องการในการผลิตคนท่ี  
สอดคล้องกับการเป็น  Service-  
based Economy 

เหตุผลที่ทำาให้เกิด
Corporate University 
สามารถสรุปพอสังเขปได้ดังนี้

1

2

3

4
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มหาวิทยาลัยแห่งองค์กร 
ธุ ร กิ จ มี บ ท บ า ท สำ า คั ญ ใ น 
ก ร ะ บ ว น ก า ร ดำ า เ นิ น ธุ ร กิ จ  
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน  (Value  
Chain) และมีความสำาคัญต่อ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
และการจัดการหรือ พัฒนา 
องค์ความรู้  ดังนั้น  องค์กร 
ธุรกิจชั้นนำาจัดต้ังมหาวิทยาลัย 
แ ห่ ง อ ง ค์ ก ร ธุ ร กิ จ เ พ่ื อ เ ป็ น 
เครื่องมือทางกลยุทธ์สำาหรับ 
อ ง ค์ ก ร ใ น ก า ร บ ร ร ลุ ค ว า ม 
ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั พัฒนา 
ผู้นำา และขับเคลื่อนวัฒนธรรม 
องค์กร 

นี่ คื อตั วอ ย่าง  TOP  10  
CORPORATE UNIVERSITIES 
โดยการจัดอันดับของ  Chief 
Learning Officer Exchange

( ที่ ม า  :  C L N  ( 2 0 1 7 ) .  
T O P  1 0  C O R P O R A T E  
UNIVERSITIES. February  
26-28 2017. Texas. เข้าถึง 
ไดท้ี ่ : https://view.ceros.com/ 
iqpc/top-ten-corp-u/p/1)

ตัวอย่างของ Corporate University ในปัจจุบัน

GE’s Crotonville

ตั้งอยู่ที ่ New York, United States 

of America

Department of Defense’s 

Defense Acquisition University 

ตั้งอยู่ที ่ Road Fort Belvoir, Virginia, 

United States of America

Deloitte University   

ตั้งอยู่ที ่ New York, United States 

of America

Apple University

ตั้งอยู่ที ่ California, United States 

of America

Kettering University Formally known  

as General Motors Institute 

ตัง้อยู่ท่ี Flint, Michigan, United States 

of America

Boeing

ตั้งอยู่ที ่ St. Louis, United States 

of America

JetBlue University   

ตั้งอยู่ที ่ Florida, United States 

of America

McDonald’s Hamburger University  

ตั้งอยู่ที ่ Illinois, United States 

of Americ

Disney University มี 3 แห่ง  

ตั้งอยู ่ที่  1. California United States 

o f  Amer ica  2 .  F lo r ida ,  Un i ted   

States of America 3. Paris, France

MGH Learning Laboratory 

@ Mass General Hospital 

ตั้ งอยู ่ที่  Massachusetts,  Uni ted   

States of America
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Corporate University 
กับการพัฒนาทุนมนุษย ์

Corporate University เริ่มต้นจากความต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ขององค์กรธุรกิจให้ทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงออกแบบกระบวนการ 
ให้บุคลากรเข้าเรียนรู้ประสบการณ์ที่จำาเป็นในการทำางาน หลายบริษัทอาจเริ่ม 
จากการสร้างส่วนฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในบริษัท ซึ่งบางที่ 
ก็ให้การอบรมแก่ลูกค้าและผู้ผลิตท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทด้วย บางแห่งกำาหนด 
ขอบเขตการเรียนให้เก่ียวข้องกับองค์กรหลักท่ีก่อตั้งมหาวิทยาลัย ในขณะท่ี 
บางแห่งอาจเป็นแค่คอร์สฝึกอบรมสั้น ๆ 

Corporate University หลายแห่งประสบความสำาเร็จในการฝึกอบรมและ 
พัฒนาบุคลากร เช่น GE’s Crotonville  ท่ีผลิตบุคลากรปีละหลายหมื่นคน  
และบางแห่งก็มีหลักสูตรท่ีส่งต่อถึงวัฒนธรรมองค์กรท่ีเด่นชัดเพ่ือสร้างคนรุ่นใหม่ 
ที่พร้อมสืบทอดความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ ์ อาท ิ Apple University

ในปัจจุบันน้ีแนวคิด Corporate University เป็นแนวโน้มที่สำาคัญและกำาลัง 
เป็นท่ีนิยมในบริษัทชั้นนำาของโลก ที่ต้องการพัฒนาการเรียนรู้ท่ัวท้ังองค์กร และ 
ขยายขอบเขตไปยังกลุม่ธุรกิจท่ีหลากหลาย ดงัเชน่ตวัอย่างของ MGH Learning  
Laboratory @ Mass General Hospital ท่ีเป็นหน่วยงานในการสร้างประสบการณ์ 
จำาลองด้านการดูแลสุขภาพที่ครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
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1
3

บทบาทและความสำาคัญของ 
Corporate University

บทบาทและความสำาคัญของ Corporate  
University ท่ีมีต่อองค์กรแบ่งเป็น 4 บทบาท 
หลัก คือ

บทบาทด้านกลยุทธ์องค์กร

บทบาทด้านทรัพยากรมนุษย ์

ด้านกลยุทธ์องค์กรเป็นแหล่ง 
ความคิดในเชิงกลยุทธ์ การบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงในระดับกลยุทธ์  
การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมองค์กร  
และการสร้างหลักการของจริยธรรม 
ในทางธุรกิจ

เป็นแหล่งผลิตบุคลากรใหม่ 
ที่ สอดรับ กับ วัฒนธรรมองค์กร  
การจัดให้มีโปรแกรมพัฒนาอย่าง 
ตอ่เนือ่ง เชน่ การทำา Orientation,  
Mentoring, Coaching, Talent,  
C a r e e r  P l a n n i n g  แ ล ะ  
Succession Planning เป็นต้น

2
4บทบาทการศึกษาวิจัย

และการจัดการความรู้

บทบาทด้านการ
พัฒนาพันธมิตร 

มีบทบาทสำาคัญในการระดม 
ความเชี่ยวชาญและความพร้อม 
ทางทรัพยากรในการศึกษาวิจัย 
ที่ตอบโจทย์ของบริษัทและการ 
จัดการความรู้  เ พ่ือนำาไปสู่การ 
สร้างนวัตกรรม

Corpora te  Un ivers i ty  มี  
การดำา เ นินการครอบคลุมคู่ค้ า  
พันธมิตรทางธุรกิจ  ลูกค้า  และ 
ผู้มีส่วนได้เสียอื่น  ๆ  เพ่ือช่วยสร้าง 
ความย่ังยืนให้กับองค์กรและสร้าง
ความเข้มแข็งตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
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สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน ์ (พีไอเอ็ม)
Corporate University 
ของกลุ่มซีพ ี ออลล์

ซีพี ออลล์ เห็นความสำาคัญของการ “ปลูกคน” จึงได้ให้การ 
สนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เยาวชน และเป็น CSR หลัก 
ของบริษัทท่ีทำามาตลอด ด้วยการสร้างความตระหนักและเตรียม 
พร้อมให้กับเยาวชนสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะ 
การสร้างพนักงานท่ีมีคุณภาพ เพ่ือรองรับการเปิดเสรีทาง 
ด้านการค้า การบริการ การลงทุน และแรงงานในประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน

หากคนไทยเป็นนักจัดการท่ีมีคุณภาพ ฝีมือถึง ต่างชาติ 
ก็จะเชื่อถือคนไทย ไม่ต้องขนนักจัดการมาจากต่างประเทศ  
การศึกษาไทยจึงต้องมุ่งสร้างให้คนไทยให้เป็นนักจัดการท่ีมี 
คุณภาพ 

คุณสมบัติของนักจัดการท่ีมีคุณภาพในมุมมองของซีพี   
ออลล์ มี  3 ประการหลัก คือ 1.  ต้องเป็นคนรักงาน ทุ่มเท 
กับงาน  ทรหดอดทน  ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค  ไม่ถอยง่าย  ๆ  
2. กล้าเผชิญหน้ากับปัญหา พยายามแก้ปัญหาให้ลุล่วง และ 
คุณสมบัติประการท่ี 3 ก็คือ ต้องซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งซีพี ออลล์  
ได้ก่อตั้งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เข้าสู่ปีท่ี 14 (พ.ศ.  
2564) แล้ว เพื่อมุ่งสร้างนักจัดการที่มีคุณภาพ

คุณก่อศักดิ ์ ไชยรัศมีศักดิ์

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพ ี ออลล ์ จำากัด (มหาชน)

CORPORATE

UNIVERSITY 
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เมื่อการศึกษาในระบบไม่สามารถ 
ตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจได้ 
มากเท่าที่ควร การเข้ามามีส่วนร่วมทาง 
การศึกษาขององค์กรธุรกิจ โดยการต้ัง 
Corporate University จึงเกิดขึ้น  ซึ่ง 
สามารถสรา้งความเชือ่มโยงกับธุรกิจหลาย 
ด้าน ดา้นหน่ึงคอืการใชอ้งคค์วามรูท่ี้สะสม 
มาจากภาคธุรกิจถ่ายทอดมาสู่บุคลากร  
และสามารถผลิตบุคลากรที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของภาคเอกชนมากขึ้น

คุณก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์  ผู้ก่อตั้ง 
สถาบนัการจดัการปญัญาภวัิฒน์ ไดก้ลา่ว 
ถึงแนวความคิดในการจัดตั้งสถาบันการ 
จดัการปัญญาภิวัฒนว่์า ทา่นเคยไดท้ำางาน 
ที่บริษัท เฮิร์ก (ไทย) จำากัด ซึ่งเป็นบริษัท 
ของประเทศเยอรมนีท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก  
ที่ให้ความสำาคัญกับความสามารถในการ 
ทำางานมากกว่าการจบปริญญา เน่ืองจาก 
โดยส่วนใหญ่ชาวเยอรมนีเมื่อจบมัธยม 
ปลาย หรือ  ปวช.  แล้วจะสามารถทำางาน 
ได้ทันที หลังจากน้ันบุคคลเหล่าน้ันก็จะ 
หาโอกาสไปเรียนเพ่ิมวุฒิปริญญาตรี  - โท  
จนจบการศึกษา

คุณก่อศักดิ์ศรัทธาแนวคิดของการ 
ทำางานควบคูกั่บการเรยีน และไดท้ำาเชน่น้ัน 
กับตนเองด้วย คือเรียนปริญญาตรีภาคคำ่า 
พร้อมกับทำางานในเวลากลางวัน 6 ปีผ่าน 
ไป คุณก่อศักดิ์ได้เป็นกรรมการผู้จัดการ 
ของ 4 บริษัทเมื่ออายุเพียง 28 ปี 

คุณก่อศักดิ์ จึ งอยากสนับสนุนให้  

UNIVERSITY 

นักเรียน  นักศึกษาของไทย  ได้ทำางาน 
ควบคู่กับการเรียน เพราะเชื่อว่าชีวิตการ 
ทำางานจะทำาให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่าง 
รอบด้าน และมีวุฒิภาวะสูงกว่าคนที่เรียน 
อย่างเดียว ใช้ชีวิตอยู่แค่ในห้องสี่เหล่ียม 
แคบ ๆ จึงทำาให้บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด  
(มหาชน)  ได้เข้าไปมีส่วนช่วยผลักดัน 
รปูแบบการศกึษาดงักลา่วให้เปน็ทีรู่จ้กัมาก 
ยิ่งขึ้น จึงทำาให้เกิดพัฒนาการก้าวที่สำาคัญ 
ของการจัดการศึกษาอีกครั้ง ดังนี้

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด  (มหาชน)  
ไดจ้ดัตัง้ Corporate University ในรปูแบบ 
แรกคือ สำานักฝึกอบรมและพัฒนา ตั้งแต่ 
ปี  พ.ศ.  2533 มีหน้าที่ พัฒนาทรัพยากร 
มนุษย์อย่างเป็นระบบให้กับกลุ่มธุรกิจ  
นอกจากนัน้ ซพี ี ออลล ์ ยังใหค้วามสำาคญั 
กับความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาโดย 
เข้าร่วมกับกรมอาชีวศึกษา ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 
2536 และดำาเนินโครงการทวิภาคีวิถีใหม่ 
แห่งการเรียนรู้  เพ่ือผลิตบุคลากรด้าน 
ค้าปลีกร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 

ตอ่มาในป ี พ.ศ. 2547 บรษิทัฯ ไดก่้อตัง้ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT)  
โดยจัดเป็นการเรียนการสอนที่เรียนทฤษฎี 
ควบคู่กับการปฏิบัติจริงที่เรียกว่า Work -  
based  Learn ing  โดยจัดการ เรียน 
การสอนในรูปแบบทวิภาคี  โดยความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ  เ รี ยนทฤษฎีควบคู่ กั บ 
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
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ตลอดเวลาของหลักสูตรผลิตนักเรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ได้รับการ 
รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 

เม่ือบริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) 
ได้มีการบริหารงานร้านสาขาแฟรนไชส์  
ของ  7 -E leven  ที่ มากขึ้ น เป็นลำ าดับ  
จึงได้จัดตั้ งบริษัท  ปัญญธารา  จำากัด  
ในปี  พ.ศ.  2549 จำากัดโดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้บริการฝึกอบรมและการพัฒนา 
บุคลากร และด้านการศึกษา เพ่ือพัฒนา 
บุคลากรให้แก่บริษัท CP ALL, บริษัท 
ในกลุ่ม  CP ALL และลูกค้าภายนอก  
ด้วยการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

ในวันที่  9 มีนาคม  พ.ศ.  2550 เมื่อ 
รูปแบบการศึกษาแบบการเรียนรู้ควบคู่ 
การปฏิบัติ  (Work - based Education)  
เริ่ม เป็นที่ รู้ จักในสังคมไทยระดับหน่ึง  
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) จึงได้ 
ก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  
(PIT) ขึ้น แต่ต่อมาภายหลังเมื่อประเทศ 
ไทยมีความต้องการนักจัดการมากย่ิงข้ึน 
จึงได้เปลี่ยนช่ือเป็นสถาบันการจัดการ
ปัญญาภิ วัฒน์  (PIM)  โดยผสมผสาน 
ระหว่างความรู้ ในเชิง วิชาการกับภาค
ปฏิบัติเพ่ือให้นักศึกษาของสถาบันทุกคน

ได้มีประสบการณ์ในการทำางานตั้งแต่  
ก่อนจบการศึกษา มีความเป็นนักจัดการ 
มอือาชพีในแขนงสาขาวิชาของตนเอง ใหม้ ี
ความพรอ้มทำางานทนัทีตัง้แตจ่บการศกึษา 
เ พ่ือเป็นกำาลังหลักของสังคม  นับเป็น  
Corporate University เต็มรูปแบบของ 
กลุ่มซีพ ี ออลล์

ทั้งนี้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน 
รูปแบบ Training Center หรือ Learning  
Center ให้กับกลุ่มธุรกิจ และพันธมิตร 
ในนามบริษัท  ปัญญธารา  จำากัด  ได้
ดำาเนินตอ่ไป และในป ี พ.ศ. 2555 ไดก่้อตัง้  
บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง ขึ้นเพิ่มเติมเพื่อให้ 
บริการด้านการศึกษา การฝึกอบรม การ 
พัฒนาบคุลากร และสมัมนาแบบครบวงจร  
โดยมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าปลีก  
มุ่งเน้นการให้บริการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ของบคุลากร ดว้ยการออกแบบและพฒันา 
หลกัสตูรทีต่รงกับความตอ้งการลกูคา้ ดว้ย 
บคุลากรท่ีมปีระสบการณจ์รงิท้ังภาคทฤษฎี  
และภาคปฏิบัติในธุรกิจค้าปลีก

ทัง้หมดนีเ้ปน็กระบวนการอย่างเขม้แขง็ 
ของ CP ALL Corporate University ที่ 
ดำาเนินการหลายรูปแบบสอดคล้องกับ 
กรอบความคิดในบริบทสากลท่ีได้นำาเสนอ 
ดังข้างต้น
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CP ALL CORPORATE UNIVERSITY
รูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ครบ Value Chain ของซีพ ี ออลล์ แสดงด้วยภาพต่อไปนี้

* บริษัท ซีพ ี ออลล์ จำากัด (มหาชน) หนึ่งในกลุ่มธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์ก่อตั้งขึ้นเม่ือป ีพ.ศ. 2531

2 5 3 3
สำานักฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

2 5 4 7

2 5 5 0

2 5 5 5

2 5 4 9

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
(PIM - พีไอเอ็ม)

บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำากัด

บริษัท ปัญญธารา จำากัด
Panyapiwat Learning Center

พ.ศ. 

พ.ศ. 

พ.ศ. 

พ.ศ. 

พ.ศ. 
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PIM
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM - พีไอเอ็ม) 

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในสังกัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาแบบ Corporate University  
ที่สามารถประสาทปริญญาได้ โดยใช้แนวทางการ 
จดัการเรยีนการสอนแบบ Work - based Education  
(WBE) เพ่ือสร้างนักจัดการสมัยใหม่ในสาขาวิชาต่าง ๆ  
โดยท่ีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มีเครือข่าย 
พันธมิตร ทั้งซัพพลายเออร์ สถาบันการเงิน ธุรกิจ 
เอกชนต่าง  ๆ  รวมถึงสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือให้ 
นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ที่กว้างขวาง 
และหลากหลาย ไม่ได้จำากัดเฉพาะธุรกิจในกลุ่มซีพี 
ออลล์

สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน ์ (PIM - พีไอเอ็ม)
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การที่สถาบันการจัดการปัญญา- 
ภิวัฒน์มีภาคธุรกิจสนับสนุนพัฒนา 
ด้านการศึกษา ทำาให้สามารถยกระดับ 
ทรัพยากรมนุษย์และสร้างองค์ความรู้ 
ใหม่ ๆ เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของ 
ประเทศ เช่น เพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ 
ของประเทศ พร้อมกับเตรียมตัวมุ่งสู่ 
โลกเศรษฐกิจ ที่อิงกับภาคบริการท่ี 
เรียกว่า Service - based Economy  
รองรับการขยายตัวของภาคเมืองท่ีจะ 
ตามมากับการลงทนุดา้นสาธารณูปโภค  
เพ่ิมสมรรถนะภาคเกษตร เน้นการใช้ 
องค์ความรู้และภูมิปัญญาเป็นปัจจัย 
ในการเพ่ิมมลูค่าแกเ่ศรษฐกจิและธุรกิจ 
ของประเทศ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
เน้นความเป็น Education Hub สร้าง 
และให้การศกึษาท่ีมคุีณภาพแก่เยาวชน 
ไทยและนานาชาติ

โลกในอนาคตจากนีไ้ปจะเกิดความ 
เปลี่ยนแปลงมากขึ้น จึงต้องเตรียม 
ความพร้อมของการผลิต ซึ่งแหล่งผลิต 
หลักมาจากสถาบันการศึกษา สถาบัน 
การจัดการปัญญาภิวัฒน์จึงเป็นทาง 
เลือกนอกเหนือไปจากมหาวิทยาลัย 
รัฐบาล หรือมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น  ๆ  
ซึ่งเมื่อสร้างคนขึ้นมาแล้ว  ก็จะเป็น 
ประโยชน์ต่อท้ังเศรษฐกิจ สังคม และ 
ประเทศชาติร่วมกัน

องคค์วามรูท่ี้สะสมอยูใ่นภาคเอกชนนัน้ 
มี ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า  
ซ่ึงองค์ความรู้ เหล่านี้ ไ ด้รับการพิสูจน์ 
มาแล้ว แทนท่ีจะเก็บความรู้ไว้ในองค์กร 
อ ย่ า ง เ ดี ย ว  คิ ด ว่ า น่ า จ ะ ถ่ า ย ท อ ด 
องค์ความรู้สู่การรับรู้ในวงกว้าง เพื่อเป็น 
ประโยชน์ต่อธุรกิจและประเทศด้วย

นักศึกษาพีไอเอ็มจะได้เรียนและทำางาน 
สลับกันทีละ 3 เดือน เป็นเวลา 4 ปี เป็น 
การเรียนแบบ  Work - based เพื่อให้ 
คิดเป็น ทำาเป็น เม่ือจบออกไปก็ทำางานได้ 
คล่องแคล่ว ไม่ต้อง  Internship ใหม่ 
เหมือนเด็กมหาวทิยาลยัท่ัวไป เราพยายาม 
ให้เขาสุกงอมในความเป็นปัญญาชน ไม่ใช่ 
เก่งแค่ทฤษฎีในห้องเรียน แต่ต้องฝึก 
ประสบการณ์การทำางานด้วย และเรื่อง 
สำาคัญมากท่ีเราต้องมีคือ Work Moral ว่า 
การทำางานเป็นส่ิงดีงามของชีวิต เยอรมนี 
และญี่ปุ่นสร้างชาติให้ยิ่งใหญ่ได้เพราะ 
เขารกังาน งานเป็นจรรยาบรรณ สิง่น้ีเปน็ 
สิ่งที่เราพยายามสร้างให้เกิดขึ้น

รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์

อธิการบดี

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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สถำบันกำรจัดกำร
ปัญญำภิวัฒน์กับกำร
มุ่งพัฒนำทุนมนุษย์

Corporate University ของ 
ต่างประเทศจัดต้ังขึ้นเพ่ือให้บริการกับ 
ลูกค้าและเครือข่ายทางธุรกิจของเขา  
ส่งมอบองค์ความรู้ทางธุรกิจให้กับ 
คนภายในองค์กรเท่านั้น แต่ที่สถาบัน 
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ คือ เรา 
สอนภาคทฤษฎีท่ีตามศาสตร์สาขา 
วิชาเหมือนมหาวิทยาลัยทั่วไป และ 
เราก็เพิ่มเติมองค์ความรู้ทางธุรกิจ  
สอน  Case จริง สอนตัวอย่างจริง  
ท่ีเป็นองค์ความรู้ ท่ีสะสมในองค์กร 
และมีโอกาสเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
อีกด้วย ดังน้ันเราจึงเป็น Corporate  
University ท่ีมากกว่า  Concept  
สากล

ซีพี ออลล์ ให้ความสำาคัญกับ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้าง 
องค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ 
และการสร้างนวัตกรรมอย่างย่ิง  
บทบาทเหล่านี้ ถูกขับเคลื่อนโดย 
CP ALL Corporate University  
ในทางกลยุทธ์ธุรกิจ  ที่ ใ ห้ความ 
สำาคัญกับการขยายธุรกิจ และการ 
เติบโต การให้ความสำาคัญกับลูกค้า  
การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
สูง การบูรณาการพลังร่วมของกลุ่ม 
ธุรกิจ การสรา้งการยอมรบัจากสงัคม  
และที่สำาคัญย่ิงคือ ซีพี ออลล์ มี 
กลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์และ 
การศึกษาโดยสถาบันการจัดการ 
ปัญญาภิวัฒน์ในสถานะ Corporate  
University มีบทบาทที่สำาคัญ  4  
ประการ ดังนี้

ผศ.ดร.เลิศชัย สุธรรมำนนท ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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• การขับเคลื่อนกลยุทธ์ธุรกิจ เน่ืองจากซีพี ออลล์  
เป็นธุรกิจบริการที่ใช้ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัย 
ขบัเคลือ่นกลยุทธ์ สถาบนัการจดัการปญัญาภิวัฒน์ 
มีบทบาทในฐานะแหล่งกำาลังคนคุณภาพประมาณ 
10% ของความต้องการกำาลังคนท้ังหมด และเป็น 
กำาลงัคนกลุม่สำาคญัในการขยายธุรกิจในปจัจบุนัและ 
อนาคต

• การสร้างวัฒนธรรมองค์การ การผลิตบุคลากร 
ใหม่ เข้าสู่ระบบการทำางานที่เป็นการเรียนทฤษฎี 
ควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง หรือเรียกว่า Work -  
based Education นอกจากไดท้รพัยากรมนุษย์ท่ีม ี
ความสามารถทางเทคนิคพร้อมทำางานแล้ว ยังเป็น 
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรพร้อมกันไปด้วย

• สร้างนวัตกรรม  ระบบการเรียนการสอนแบบ  
Work -  based Education เอื้อต่อการทดลอง 
ความคิดสร้างสรรค์ในระหว่างฝึกงาน หากประสบ 
ความสำาเร็จแล้วก็สามารถขยายผลในทางธุรกิจได้  
และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ยังเป็นแหล่ง 
ของการคน้ควา้วิจยั การสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ และ 
การสร้างสรรค์ที่ไม่ติดกรอบการปฏิบัติงานปกติ

• สร้ าง เครือข่ าย  การเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง 
องค์กรธุรกิจทำาให้มีโอกาสเข้าไปสร้างความร่วมมือ 
กับทุกภาคส่วน  ทั้งสถาบันการศึกษาของไทย  
ตา่งประเทศ ภาครฐั และภาคธุรกิจ และการเรยีน 
การสอนแบบ Work - based Education ก็จำาเปน็ตอ่ 
การสร้างเครือข่ายจำานวนมากในการรับนักศึกษา 
ฝึกงาน รวมถึงการได้งานทำาในอนาคต ทำาให้ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เป็น Networking  
University ซึง่มปีระโยชน์ตอ่การสรา้งความเขม้แขง็ 
ทางธุรกิจ

บทบาทต่อเป้าหมายทางธุรกิจ 
มีบทบาทสำาคัญในเชิงกลยุทธ ์ 4 ประการ คือ

บทบาทที่สำาคัญ 4 ประการ 
ของสถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์

1
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• การสร้างขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ โดยมี 
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรการเรียน 
การสอนให้สอดคล้องกับแผนกำาลังคนในระยะส้ัน -  
ระยะยาว

• รักษาบุคลากรและสร้างความผูกพัน สถาบันฯ  
สามารถบ่มเพาะ สร้างค่านิยมร่วมและวัฒนธรรม 
องคก์ร ทำาใหใ้นระยะยาวกำาลงัคนจะไมเ่คลือ่นย้าย
มากและได้คนที่ผูกพันต่อองค์กร

• พัฒนาคนท่ีมีความสามารถสูงรุ่นใหม่ให้กับ 
กลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นพันธกิจโดยตรงของสถาบันฯ  
และยงัเปน็แหลง่เรยีนรูข้อง Talent ในองคก์รทีไ่ดร้บั 
การคัดเลือกให้ศึกษาต่อหรือการได้รับเชิญเป็น 
วิทยากร รวมถึงการร่วมทำาวิจัย เป็นต้น

บทบาทต่อเป้าหมายทางด้านทรัพยากรมนุษย ์
ในภาพองค์กรประกอบด้วย 3 บทบาทที่สำาคัญ คือ

2
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บทบาทต่อเป้าหมายทางด้านทรัพยากรมนุษย ์
ในภาพองค์กรประกอบด้วย 3 บทบาทที่สำาคัญ คือ

บทบาทต่อเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
ประกอบด้วยสาระสำาคัญ 4 ส่วน คือ

• เปน็แหลง่รวมของโปรแกรมเรยีนรู ้ ฝกึอบรมและ 
พัฒนาแบบระยะสัน้ ใหบ้คุลากรของกลุม่ธุรกิจเลอืก 
เรียนรู้เพ่ือ Reskill หรือ Upskill เพ่ือพัฒนาตนเอง 
ตามเป้าหมาย

• เปน็แหลง่เรยีนรูแ้บบหลกัสตูรการศกึษา แบบให ้
ปริญญา  ทำาให้บุคลากรสามารถเลือกเรียนได้  
หลากหลายสาขา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี - โท - เอก 
เพื่อเพิ่มคุณวุฒิในการทำางานได้

• รวมทีมในการทำาวิจัย ในโจทย์วิจัยที่ได้รับความ 
สนใจหรือเห็นประโยชน์ใช้ในเชิงธุรกิจร่วมกัน

• เปน็แหลง่สบืค้นหาความรู ้ ของบคุลากรในองคก์ร 
สถาบันจัดเตรียมแหล่งความรู้หรือฐานข้อมูล 
ต่าง  ๆ  ไว้เพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย ทำาให้ 
แหล่งความรู้เหล่าน้ันถูกนำาไปใช้งานได้ประโยชน์
สูงสุด

3
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• เป็นแหล่ งกำ าลั งคนให้ กับพันธมิตรธุ ร กิจ  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงที่ได้ร่วมมือในกระบวนการเรียน 
การสอนและการฝึกปฏิบัติงาน เป็นแหล่งกำาลังคน 
ที่มี คุณภาพสูงตรงกับความต้องการของธุรกิจ  
ชว่ยลดความเสีย่งในการสรรหาคดัเลอืกผดิพลาดได ้
อีกด้วย

• เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มพันธมิตรทาง 
ธุรกิจในรูปแบบต่างๆ เช่น การนำากรณีศึกษาไป 
ใช้ในกระบวนการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติงาน  
การพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของ 
ตลาดยิ่งขึ้น

• เพือ่การศกึษาวจัิยรว่มกัน นอกจากเปน็การพัฒนา 
องค์ความรู้ใหม่แล้ว ยังเป็นการรักษาความรู้สำาคัญ 
ให้อยู่ในกลุ่มธุรกิจไว้อย่างปลอดภัยอีกด้วย

• การทำาประโยชน์ให้สังคม การศึกษาเป็นวิธีการ 
ที่สร้างความย่ังยืนกับองค์กรและสังคมได้ดีที่สุด  
สถาบนัการจดัการปญัญาภวัิฒนเ์ปน็แหลง่รบับรจิาค 
ทุนการศึกษา และได้รับทรัพยากรอื่น  ๆ  ที่นำามา 
จัดการศึกษาที่สร้างประโยชน์แก่สังคม

บทบาทต่อเป้าหมายของพันธมิตรธุรกิจ 
ประกอบด้วยบทบาทที่มีคุณค่าใน 4 มิต ิ คือ

จะเห็นได้ว่าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มีบทบาทสำาคัญทำาให้กลุ่ม ซีพี ออลล์  
สามารถใช้ Corporate University สอดประสานกับระบบพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อื่น  ๆ  
ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขยายผล CP ALL Value Chain ได้ดียิ่งขึ้น

4
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บทบาทต่อเป้าหมายของพันธมิตรธุรกิจ 
ประกอบด้วยบทบาทที่มีคุณค่าใน 4 มิต ิ คือ

องค์กรใหญ่  ๆ  ในต่างประเทศมี  Corporate  University  
ของ เขา เอง  แต่คอนเ ซ็ปต์ ไ ม่ ไ ด้มา ถึงการใ ห้ป ริญญาตรี   
ปริญญาโท ปริญญาเอก ทำา Short Course เพื่อบริการคู่ค้า 
พันธมิตรและองค์กรภายนอกแบบท่ีเราทำา ซ่ึงเราสามารถ 
ทำา  Tailor  Made บางโปรแกรมให้กับบางกลุ่มธุรกิจของ  
ซีพี ออลล์หรือแม้แต่นอกกลุ่มธุรกิจ ดีไซน์โปรแกรมร่วมกัน  
เช่น  เราก็เป็น  Corporate University ของกลุ่มเกษตรฯ 
ของซีพี โดยมีคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตรท่ีมีกระบวนการ 
จัดการภาคเกษตรสมัยใหม่ ให้เรียนรู้ มีคณะอุตสาหกรรม 
เกษตรที่มีกระบวนการจัดการฟาร์มทางกลุ่มท่ีเป็นสัตว์ให้เรียนรู้  
ฯลฯ สำาหรับองค์กรภายนอก เช่น ทางกลุ่ม  ปตท. ร้านไก่ทอด  
Texas เขาก็เล็งเห็นว่าเรามีคณะการจัดการธุรกิจอาหาร จึงมา 
จับมือกับเรา เราจึงเป็น Corporate University ส่วนหนึ่งของ  
Texas เ ป็นต้น  ฉะนั้น  Corporate University ของเรา 
จึงมีลักษณะโดดเด่นเป็นพิเศษที่ตรงนี้

ผศ.ดร.เลิศชัย สุธรรมำนนท์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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Work - based Education ก็คือ การนำาความรู้ทางวิชาการไป 
ประสานกับภาคปฏิบัติจริงภายใต้วิธีการ 4 รูปแบบ 1. Work - based  
Teaching คือคณาจารย์เองเวลาทำาการเรียนการสอนก็ไม่ใช่เปิดตำารา 
อย่างเดียว ต้องนำาเอาทฤษฎีองค์ความรู้ทางวิชาการไปผสมผสาน 
ทดสอบจริงในภาคปฏิบัติด้วย 2. Work - based Learning เก่ียวพันกับ 
ตัวนักศึกษา คือการเรียนในห้องเรียนแล้วก็ฝึกปฏิบัติงานอย่างเข้มข้น  
3. Work - based Researching and Innovation ท่ีเกี่ยวพันกับ 
นักวิจัย ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์หรือนักวิจัยท่ีเป็นบุคลากรของ PIM  
จะได้ทำาการวิจัยท่ีสอดคล้องกับโลกแห่งความเป็นจริง เป็นงานวิจัย 
ท่ีสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจัง ขณะเดียวกันการทำาให้   
Work - based Education เป็นรูปธรรม มีเนื้อหาสาระที่เข้มแข็ง 
มากย่ิงขึ้น เราก็ใช้ 4 คือ เครือข่าย (Networking) ท้ังกับสถาบัน 
การศึกษา เครือข่ายกับภาคเอกชน แล้วข้อสำาคัญก็คือการสร้าง 
จิตวิญญาณของนักศึกษาของพีไอเอ็ม  ภายใต้  Work -  based  
Learning ร่วมกัน

รศ.ดร.สมภพ มำนะรังสรรค์

อธิการบด ี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน ์
กับกำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรู้

จำกประสบกำรณ์จริง

(Work -  based 
Education)

02
บทที่
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การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียน 
กับการทำางานในบริบทสากล หรือ Work Integrated  
Learing (WIL) หมายถึง การเรียนรู้ที่บูรณาการ 
ภ า ค ท ฤ ษ ฎี เ ข้ า กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ใ น ส ถ า น ท่ี แ ล ะ 
สถานการณ์ที่ เป็นจริง  ทำาให้นักศึกษาในปัจจุบัน 
พร้อมเป็นมืออาชีพที่ดีในอนาคต เป็นการจัดการ 
เรียนรู้แบบผู้ใหญ่ โดยมีชื่อเรียกต่าง  ๆ เช่น Action  
Learning, Corporative Education, Experiential  
Learning, Inter Professional Learning, Practicum  
Placements, Problem Based Learning หรือ  
Project - based Learning เป็นต้น 

WIL เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับ 
ความนิยมโดยทั่วไปแต่อาจมีจุดเน้นแตกต่างกันบ้าง  
ในรายละเอียดบางประเด็น 

สำาหรบัในประเทศไทยนัน้ กระทรวงการอดุมศกึษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) มีนโยบาย 
สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาไทยมีความร่วมมือ 
อ ย่ า ง ใ ก ล้ ชิ ด กั บ ภ า ค ธุ ร กิ จ  เ พ่ื อ จั ด ก า ร ศึ ก ษ า 
แบบบูรณาการภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ  (Work  
Integrated Learning) หรือ  Cooperative and 
Work Integrated Education (CWIE) อย่างไร 
ก็ตาม  การศึกษาแบบ  WIL หรือ  CWIE ยังไม่มี  
รูปแบบที่ชัดเจนเท่าที่ควร และยังมีผลลัพธ์ท่ีสะท้อน 
ของผู้ประกอบการต่าง  ๆ  ในฐานะผู้ใช้บัณฑิตว่า  
คุณภาพของบัณฑิตยังไม่ตรงกับความต้องการของ 
ตลาด เช่น วุฒิภาวะยังไม่พร้อม ความรู้ทางอาชีพ 
ไม่เพียงพอ นอกจากนี้ ยังพบว่าสถาบันการศึกษาเอง 
ก็ยังไม่ได้จัดสรรทรัพยากร  กำาลังคน  และการให้ 
ความสนใจกับการจัดการศึกษาในรูปแบบ  WIL  
อย่างเ พียงพอ  ส่วนสถานประกอบการนั้น ก็ ยัง 
ไม่สามารถจัดหาครูฝึกงานได้เพียงพอและตรงตาม 
ความต้องการเช่นกัน

กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง 
(Work - based Education) ในบริบทสากล
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Work - based Education 
นวัตกรรมอุดมศึกษาไทย
แบบสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

เราใช้คำาว่า  Work -  based Education เพื่ออธิบาย 
กระบวนการทั้งหมดของระบบการศึกษา เริ่มต้นจากห้องเรียน 
ท่ีมีอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาร่วมสอน ซ่ึงนอกจาก 
นักเรยีนจะได้ความรู ้ ไดค้วามคดิ ไดค้วามเปน็มนษุย ์ ฯลฯ แลว้  
อาจารย์จะฝึกทักษะต่าง  ๆ  เพื่อให้นักเรียนพร้อมออกไปสู่การ 
ทำางาน มีการเชิญเครือข่ายความร่วมมือและผู้ค้าพันธมิตรช่วย 
เตรียมผู้เรียนให้มีทักษะก็อยู่ในขั้นตอนนี้ กระบวนการน้ีเรียกว่า  
Work - based Teaching ระหว่างนี้ก็มีการเตรียมเครือข่าย  
network ต่าง ๆ ท่ีจะรับนักศึกษาเข้าฝึกงานเพื่อให้ matching  
กันระหว่างความรู้ในห้องเรียนกับการทำางาน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ความรู้ 
จากการฝึกงานกลับมาถ่ายทอดในห้องเรียน กระบวนการน้ี 
เรียกว่า Work - based Learning และแน่นอนว่าเราก็เหมือน 
กับมหาวิทยาลัยอื่นท่ีต้องทำางานวิจัย ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ 
ทุนวิจัยมาจากนโยบายของรัฐ เราก็ออกทุนวิจัยเอง หรือ 
ได้รับทุนวิจัยจากเจ้าของโจทย์ เรียกว่า  Work -  based  
Researching ซ่ึงโจทย์ส่วนใหญ่จะได้จากเครือข่ายทางธุรกิจ 
ท่ีนักศึกษาไปฝึกงานแล้วพบปัญหามาให้เราช่วยแก้ไข หรือ 
ได้มาจากเครือข่ายทางธุรกิจที่ส่งโจทย์มาให้เราช่วยแก้ไข

ผศ.ดร.เลิศชัย สุธรรมำนนท์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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องค์กรจะมีศักยภาพและก้าวไปข้างหน้า 
ได้น้ันต้องเป็นองค์กรท่ีไม่หยุดเรียนรู้และ 
พัฒนาตนเอง นั่นเลยทำาให้หลายองค์กร 
หันมาใส่ใจในการส่งเสริมการเรียนรู้และ 
พัฒนา (Learning and Development)  
ให้กับบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรมีศักยภาพ 
เพิ่มขึ้น ที่สำาคัญการเรียนรู้และพัฒนาจะ 
ทำาใหเ้กดิองคค์วามรูใ้หม ่ ๆ ตลอดจนนำาไป 
สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่  ๆ  ขึ้นมาได้ 
ด้วย ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะส่งผลให้องค์กรมี 
ศักยภาพท่ีสูงข้ึนตามไปด้วยน่ันเอง รูปแบบ  
70-20-10 นี้แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้และ 
พัฒนาบุคลากรในองค์กรเป็นหลัก

จากอัตราส่วนน้ีทำาให้ผู้ท่ีเรียนรู้ได้ทำางาน 
หลากหลายรูปแบบ ไม่เกิดความน่าเบ่ือ  
และได้ทดลองทำางานหลากหลายทักษะ 
ที่เอื้อประโยชน์ต่อกันในธุรกิจหลัก ซึ่งจะ 
ทำาให้พนกังานสามารถพัฒนาศักยภาพของ 
ตนเองได้เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ด้วย ขณะเดียวกัน 
ก็มีโอกาสได้คิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ใหม่  ๆ  ขึ้นมา  นั่นทำาให้  Google Inc.  
ตลอดจนองค์กรชั้นนำาด้านเทคโนโลยี  
ทั้งหลายที่นำาเอาโมเดล  70:20:10 ใน 
ลักษณะน้ีไปใช้เกิดการสร้างนวัตกรรม 
ใหม ่  ๆ ขึน้มามากมายดว้ย เชน่ Microsoft,  
Coca-Co la ,  De l l ,  KPMG,  Sony  
Ericsson, Ernst & Young, PwC, Nike, 
American Express ไปจนถึงองค์กรการ 
ศึกษาอย่าง  Pr inceton  Univers i ty ,  
George Washington University หรือ 
แม้กระทั่งองค์กรรัฐอย่าง  Austral ian 
Government เป็นต้น ซึ่งนั่นเป็นตัวอย่าง 
ของความสำาเรจ็อย่างดเีย่ียมทีส่ามารถสรา้ง 
แรงบันดาลใจท่ีดีให้องค์กรต่าง  ๆ อยากนำา 
โมเดลน้ีไปปรับใช้พัฒนาองค์กรของตัวเอง
ให้เหมาะสม

70%

20%

10%

Experimential Learning/
On the Job Experience

Formal Training, 
Classroom and Reading

Mentoring and Coaching

รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนา  
70-20-10 (Model for Learning and 
Development) 

ท่ีมา: General Dynamics Information Technology (2017) 70-20-10 Model  
for Learning and Development. 33



การจัดการศึกษาแบบ  WBE  จะดำ า เ นินการ เป็น 
กระบวนการต่อเนื่องทำาหลักสูตร ทำาให้นักศึกษามีโอกาส 
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเป็นเวลาร้อยละ 40 - 50 ของ 
เวลารวมทั้งหมด โดย WBE มี 4 องค์ประกอบที่สำาคัญคือ 

องค์ประกอบที่ส�ำคัญของ 
Work - based Education (WBE)

การเรยีนการสอนในภาคทฤษฎี ซึง่จดัเปน็ 2 ระบบคอื  
การเรียนในห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการ และการเรียน 
ระบบทางไกลผ่านระบบ Streaming IPTV ที่มีอาจารย์ 
ประจำาเป็นพ่ีเลี้ยงที่ห้องเรียนปลายทางด้วยการเรียน 
การสอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิตรงตามท่ีหลักสูตร 
กำาหนด และมีผู้สอนร่วมหรือวิทยากรพิเศษที่ปฏิบัติงาน 
ในองค์กรชั้นนำาและมีความโดดเด่นในเรื่องท่ีมีการเรียน 
การสอน มาร่วมสอนในลักษณะกรณีศึกษาจริง (Real  
Case Study) ที่ถ่ายทอด วิเคราะห์ และฝึกปฏิบัติโดย 
เจา้ของกรณีศกึษาเอง ทำาใหน้กัศกึษาไดเ้รยีนทฤษฎีควบคู ่
กับภาคปฏิบัติ มีการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้กรณีศึกษา 
ในสถานการณ์ท่ีเทียบเคียงกันได้ตั้งแต่ในห้องเรียน เป็น 
การเตรียมความพร้อมก่อนไปฝึกปฏิบัต ิ

นอกจากการเตรยีมความรูค้วามสามารถในทางเทคนิค 
ซ่ึงได้จากการเรียนทฤษฎี การจำาลองสถานการณ์เสมือนจริง 
การวิเคราะห์กรณีศึกษา การเรียนรู้เก่ียวกับองค์กรที่จะ 

การสอน
โดยมืออาชีพ 
Work - based 
Teaching (WBT)

1
LEARN 
TODAY, 
APPLY 
TODAY

Work-based
Learning
(WBL)

Education Network

Business Network

Work-based 
Teaching
(WBT) 

Work-based
Researching
& Innovation

(WBR)Na
tio

na
l

International

34



วิเครำะห์ผู้เรียน ว่าผู้เรียนของเราเป็นอย่างไร บางครั้งถ้าเป็น 
กรณีศึกษาที่ไกลตัวเกินไป นักศึกษาก็อาจจะมองไม่ออก  ผู้สอนจะ 
พยายามเริ่มต้นจากกรณีศึกษาใกล้ตัวก่อน ยกตัวอย่างการหากรณี 
ศึกษาวิชาธุรกิจค้าปลีก ผู้สอนอาจหากรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ 
ค้าปลีก  แต่อาจเป็นแบรนด์อื่นนอกเหนือจากร้าน  7-Eleven และ 
กรณีศึกษาไม่จำาเป็นต้องเป็นการค้าปลีกในประเทศไทยเท่าน้ัน ผู้สอน 
อาจจะหยิบยกกรณีศึกษาของร้านค้าปลีกในต่างประเทศก็ได้ นักศึกษา 
จะได้เห็นมุมมองในธุรกิจอื่นที่เทียบเคียงและหลากหลาย 

ฝึกให้ท�ำงำนเป็นทีมและมีควำมคิดที่หลำกหลำย ต้องมีการ 
จัดกลุ่มนักศึกษาแล้วก็วิเคราะห์กรณีศึกษา ซึ่งอาจจะออกแบบกลุ่มเป็น  
2 แบบ ได้แก่ 

• ใช้กรณีศึกษาเดียวกัน วิเคราะห์ทุกกลุ่ม เพ่ือดูความเห็นที่ 
แตกต่าง จากน้ัน ผู้สอนจะขมวดปมและให้คำาแนะนำาเพ่ิมเติม 
ในกรณีที่นักศึกษาเองอาจจะวิเคราะห์แล้วไม่ถูกทิศทาง หรือว่า 
วิเคราะห์แล้วแต่ยังขาดไปในบางส่วน 

• แยกกลุ่มและแยกกรณีศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีการแลกเปล่ียน
อภิปรายกัน การแบ่งกลุ่มแยกกรณีศึกษา 

นักศึกษาสามารถทำาความเข้าใจกรณีศึกษาต่าง ๆ ได้จากการนำาเสนอ 
ของเพ่ือนกลุ่มอื่นช่วยให้ประหยัดเวลาและมีกรณีศึกษาท่ีหลากหลาย 
มากขึ้น 

1

2

ในกระบวนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาจริง (Real Case Study)
มีขั้นตอนที่สำาคัญดังนี้

ไปฝึกปฏิบัติจากเจ้าขององค์กรเองแล้ว ยังมีการพัฒนาทักษะด้านที่เป็น 
Soft Side เช่น ทักษะทางความคิด ทักษะการพูด การฟัง การนำาเสนอ 
เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร การทำางานเป็นทีม เป็นต้น ซึ่งอยู่ในหลักสูตร 
เตรียมความพร้อมก่อนไปทำางาน ซึ่งจะได้นำาเสนอต่อไป

Work -  based Teaching เป็นกระบวนการท่ีช่วยในเรื่องของการ 
เตรียมตัวให้กับนักศึกษา 

เป็นการเสริมความรู้ทางด้านทฤษฎี เพ่ือปูความพร้อมให้นักศึกษา 
มีพื้นฐานที่แข็งแรงก่อนที่จะไปทำางานในภาคปฏิบัต ิ
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เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ด้วยการใช้กรณี 
ศึกษาจริง (Real Case Study) จากเจ้าของ 
กรณีศึกษาเอง ผู้สอนต้องทำาหน้าท่ีอย่าง 
หนักในการหากรณีศึกษา โดยเฉพาะกรณี 
ศกึษาท่ีเปน็ปจัจบุนั ทัง้น้ีไมไ่ดห้มายความ 
ว่ากรณีศึกษาในอดีตจะไม่ดี ขึ้นอยู่กับเรา 
เลือกใช้ แล้วปรับให้เข้ากับบทเรียนที่เรา 
ได้จัดเตรียมว่าเน้ือหาในตอนน้ันคืออะไร  
สิ่งเหล่าน้ีทำาให้นักศึกษาได้มีความรู้ความ 
เข้าใจท่ีนอกเหนือไปจากการเรียนทฤษฎี 
เพียงอย่างเดียว 
ผลจากการใช้กรณีศึกษาในกระบวนการ 

สอน ในเรื่องของการทำางาน

เมื่อเรานำาเสนอกรณีศึกษา  (Case  
Study) ให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์ร่วมกัน  
อภิปรายร่วมกัน นักศึกษาจะได้ทำาความ 
เข้าใจและมองเห็นถึงแนวทางในการแก้ 
ปญัหา (Solution) และจะสามารถนำากรณี 
ศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาหน้า 
งานจริงได้ 

เมื่อนักศึกษาออกไปทำางาน อาจจะ 
เจอปัญหามากมายที่ไม่ปรากฏในตำารา  
เช่น ปัญหาที่เก่ียวกับทีมงาน ผู้บริหาร  
และลูกค้า มุมมองต่าง  ๆ  ที่นักศึกษาได้ 
เรียนรู้จากกรณีศึกษาท่ีหลากหลายจะเป็น 
ประโยชน์ตอ่การนำาไปใชจ้รงิ เมือ่นักศกึษา 
เข้าใจกระบวนการคิด วิธีการแก้ปัญหา 
อย่างมีระบบจากกรณีศึกษาแล้ว  สิ่งที่ 
นักศึกษาจะทำาได้ก็คือ รู้ว่าจะต้องบริหาร 
จัดการ ทั้งกับตัวเอง ทีมงาน และสิ่งที่ 
ได้รับมอบหมายอย่างไร 

นอกจากน้ี สถาบนัการจดัการปญัญา- 
ภิวัฒน์ไม่ได้มองแค่ว่าเมื่อนักศึกษาจบไป 
แล้วจะเป็นระดับพนักงานไปตลอด แต่ 
มองถึงว่าวันหนึ่งเขาจะมีโอกาสก้าวขึ้นไป
เปน็ระดบัผูบ้รหิาร ในอนาคตหากนักศกึษา 
อยากจะเป็นผู้ประกอบการก็สามารถทำาได้ 
เช่นเดียวกัน เพราะปัญญาภิวัฒน์สร้าง 
ความเปน็ผูน้ำา (Leadership) ผา่นบทเรยีน 
จากกรณีศึกษาท่ีหลากหลาย โดยไม่ใช่ 
แค่กรณีศึกษาที่ประสบความสำาเร็จ แต่ 
รวมถึงกรณีศึกษาท่ีล้มเหลวมาก่อนด้วย  
เมื่อนักศึกษาได้วิเคราะห์ว่าทำาไมกรณี 
ศึกษาน้ีถึงล้มเหลว  มีความผิดพลาด 
ตรงไหน จุดนี้ก็จะทำาให้นักศึกษาได้เรียนรู ้
และมีความระแวดระวัง  วันหน่ึงท่ีต้อง 
ไปเป็นผู้ประกอบการเองก็จะคาดการณ์ 
ได้ว่า ถ้าทำาในลักษณะอย่างนี้ ผลลัพธ์ 
จะออกมาเป็นอย่างไร  ก็จะสามารถ 
หลีก เลี่ ยงหรือหา วิ ธีการที่ ดี ก ว่าและ 
เหมาะสมกว่านำาไปประยุกต์ใช้ในการ 
บริหารจัดการกิจการของตนได ้

การสอนโดยการใช้กรณีศึกษาถือว่า 
เป็นวิธีการเรียนการสอนท่ีช่วยสนับสนุน 
ระบบการศึกษาแบบ  Work -based  
Education นั่นก็คือการเรียนรู้ ท้ังจาก 
ทฤษฎีและการปฏิบัติ ที่ช่วยส่งเสริมและ 
พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง  หรือว่าการ 
คิดหาแนวทางในการแก้ปัญหานั่นเอง
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ผมต้องให้เครดิตกับทีมงานของ 
พวก เ ร า  คื ออ า จ า รย์ ท่ี ดู แ ล 
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด เราต้อง 
นึกภาพว่าเด็กอายุยังไม่ถึง 20 ปี  
ต้อง เผ ชิญโลกความเ ป็นจ ริง  
ในการฝึกงานก็ย่อมต้องเกิด 
ปัญหา  อาจารย์ ต้องช่ วยอยู่  
ต ล อ ด เ ว ล า  ต้ อ ง มี ก า ร ต้ั ง 
ห น่ ว ย ง า น รั บ ป รึ ก ษ า ปั ญ ห า 
แทบจะ  24  ชั่ ว โมง  ท่ี เ รียกว่า  
ศูนย์ท่ีปรึกษาและพัฒนาอาชีพ 
นักศึกษา  (Counseling and  
Career Development for  
Student Center: CCDS) เราทำา 
แบบนี้ระบบน้ีถึงจะไปได้ น่ันเป็น 
สิง่ท่ีปลกูฝังอยูใ่นวฒันธรรมความ 
เป็นอาจารย์ของพีไอเอ็ม

ภาพแสดงการบรรยายในห้องเรียนโดยคณาจารย์มืออาชีพ 
Work - based Teaching (บน)
ภาพการเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการ (กลาง)
ภาพแสดงการเรียนรู้จากร้านสะดวกซื้อ
จำาลองเสมือนจริง (ล่าง)

ผศ.ดร.เลิศชัย สุธรรมำนนท์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

37



บ้านเรารู้จักคำาว่า สหกิจศึกษา หมายถึง  
วิชาท่ีนักศึกษาจะไปฝึกงานอยู่  3  -  4 เดือน  
ครั้งเดียวจบ แต่การฝึกงานของสถาบันฯ  มี 
ความหมายกว้างกว่านั้น เพราะเราเตรียม 
นักศึกษาในห้องเรียนให้มีทักษะต่าง  ๆ  สำาหรับ 
ให้ออกไปฝึกงาน ตาม Network ท่ีเราสร้างไว้ 
ให้รอบด้านเพ่ือให้การฝึกงานเกิดขึ้นได้อย่าง 
ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน แล้วให้นักศึกษา
นำาโจทย์จากที่ฝึกงานกลับมาเรียนรู้ร่วมกัน 
ในห้องเรียน คือเราเองพยายามจัดระยะเวลา 
การฝึกงานให้บาลานซ์กบัการเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีน 
บนความเชื่อท่ีว่า ความรู้ใหม่มักจะเกิดขึ้นใน 
องค์กร ความรู้ที่ใหม่ท่ีแก้ปัญหาได้จริงมักจะ 
ยังไม่ได้เขียนเป็นตำารา ฉะนั้นการฝึกงานจึง 
จำาเป็นอย่างยิ่ง

คุณเด่นชัย พริ้งไธสง

ผู้อำานวยการสำานักพัฒนานักศึกษา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

การเรียนรู้
โดยการลงมือ
ปฏิบัติงานจริง
Work - based 
Learning (WBL)

2

การจัดการเรียนการสอนในส่วนการฝึกปฏิบัติ เพ่ือเกิดการเรียนรู้จาก 
ประสบการณ์จริง ตัวอย่างเช่น จะจัดเวลาเรียนทฤษฎีกับภาคปฏิบัติสลับกัน 
ตลอดหลักสูตร ประมาณ 3 เดือน ทั้งนี้ แต่ละหลักสูตรจะมีการประยุกต์ 
ตามความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระและยืดหยุ่นตามความพร้อมของสถาน 
ประกอบการ

คุณเด่นชัย พริ้งไธสง ผู้อำานวยการสำานักพัฒนานักศึกษา สถาบันการ 
จัดการปัญญาภิวัฒน์ อธิบายว่า Work - based Learning เป็นระบบการ 
ศกึษาทีต่อ้งมกีารฝกึควบคูป่ฏิบติั โดยกระบวนการของสำานกัพัฒนานักศึกษา  
ใช้หลักของด้าน P D C A กล่าวคือ 

LEARN 
TODAY, 
PRACTICE 
TODAY
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D คือ Do 
คือการฝึกปฏิบัติจริง  นักศึกษาต้อง 

ไปฝึกตามหลักสูตรที่มีการตกลงกันไว้กับ 
ผู้ประกอบการในสถานท่ีจริง หัวหน้างาน 
ต้องมอบหมายงานและติดตามผลงาน เพื่อ 
หลีกเลี่ยงปัญหาของการฝึกงานประเภทที่ 
ไม่ได้ความรู้กลับมา 

A คือ Action
การประเมินผล ส่วนแรก ประเมินผล 

โดยอาจารย์และพ่ีเล้ียง ส่วนท่ีสอง ประเมิน 
ผลโดยครูฝึก คือผู้ประกอบการ ซึ่งจะมา 
เป็นผลสะท้อนกลับสถาบันฯ เพ่ือแก้ไข 
ปัญหาและวางหลักสูตรการฝึกให้ดีขึ้นใน 
อนาคต ใหส้อดคลอ้งกันในแตล่ะสาขาวิชา  
โดยผลจากการฝึกปฏิบัติงานยังทำาให้เกิด 
มาตรการส่งเสริมการเรียนรู้ กระตุ้นจูงใจ 
ให้เกิดการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมต่าง  ๆ  
อย่างเป็นระบบ 

P คือ Plan
วางแผนระยะเวลาการฝึกที่แตกต่าง 

กันไปตามลักษณะของแต่ละสาขาวิชา  
วางแผนว่านักศึกษาแต่ละสาขาวิชาต้อง 
ไปฝึกท่ีไหนถึงจะเหมาะสม โดยคณาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบต้องประชุมหารือกับสถาน 
ประกอบการ เพ่ือวางโปรแกรมการปฏิบัติ 
งานให้สอดคล้องกับหลักสูตร และเป็นไป 
ตามความต้องการของสถานประกอบการ  
วางแผนฝึกอบรมนักศึกษาให้พร้อมก่อนจะ 
ไปลงฝกึปฏบิตังิาน เชน่ สาขาธุรกิจการคา้ 
สมัยใหม่  จำา เป็นต้องฝึกในห้องเรียน 
เสมอืนจรงิ มาตรฐานเดยีวกบัการฝกึอบรม 
ของพนักงานในสถานประกอบการ รวมท้ัง 
นักศึกษาจะได้รับโจทย์ในการฝึกปฏิบัติงาน  
เพ่ือเป็นเป้าหมายของการเรียนรู้ที่ชัดเจน 
ในแต่ละเทอม

C คือ Check
ไม่ได้หมายถึงเรื่องของการตรวจสอบ 

อย่างเดียว แต่หมายถึงระหว่างที่ไปฝึกงาน  
มีการจัดระบบพ่ีเลี้ยง ดูแลนักศึกษาตลอด 
ระยะเวลาการฝึกงาน ซึ่งกลุ่มพ่ีเลี้ยงในที่นี้ 
อาจรวมถึงอาจารย์ท่ีปรึกษาด้วย กลุ่มพ่ีเล้ียง 
จะจัดเวรออกเย่ียม ออกนิเทศนักศึกษา 
ระหว่างฝกึงานท่ีสถานประกอบการ หากพบ 
ปัญหา กลุ่มพ่ีเลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษา 
จะไดช้ว่ยนักศกึษาในการประสานงานแก้ไข 
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คณะฯ  จะจดักิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือสง่เสรมิใหน้กัศกึษาไดม้ทัีกษะทีจ่ำาเปน็ 
ตั้งแต่ชั้นปีที่  1 ไม่ว่าจะเป็นการทำาอีเวนต์ เขียนข่าว ถ่ายภาพ  
คอมพิวเตอร์กราฟิก  ฯลฯ  เมื่อขึ้นชั้นปีที่  2 นักศึกษาจะต้องไป 
ฝึกปฏิบัติงานจริง จะได้มีความพร้อมในด้านทักษะต่าง ๆ ที่จำาเป็น 

สาขาวิชาฯ  จะกำาหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกงานในแต่ละครั้ง  
รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ซึ่งในการฝึกงานแต่ละครั้งนั้นจะมีวัตถุประสงค์ของ 
การฝึกงานที่แตกต่างกันตามระดับความสามารถทางวิชาชีพ ดังนั้น 
สาชาวิชาฯ จะมีกระบวนการบ่มเพาะนักศึกษาก่อนออกฝึกงานตาม 
วัตถุประสงค์ของสาขาวิชา เพ่ือที่นักศึกษาจะได้มีความรู้และทักษะ 
ต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการฝึกงานแต่ละครั้ง

WBLกรณีศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ 
ทำาให้เห็นว่า ในกระบวนการเรียนรู้แบบ  
Work-based Learning นั้น อาจารย์ 
จะต้องวางแผนการเรียนการสอนทั้ง 
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  โดยกำาหนด 
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้  
ที่ชัดเจน สร้างกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับ 
นักศึกษาในแต่ละชั้นปี  เพ่ือบ่มเพาะ 
และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มี 
ความพรอ้มทีจ่ะสามารถปฏิบตังิานไดจ้รงิ  
โดยในกระบวนการ  Work -based  
Learning ของคณะนิเทศศาสตร์ จะมี 
การวางแผนให้นักศึกษาเรียนรายวิชา 
แกนท่ีมีสาระสำาคัญต่อการสร้างมุมมอง 
ของความเป็นนักนิเทศศาสตร์ตั้ งแต่ 
ชั้นปีที่  1  เมื่อขึ้นปีที่  2  ก็จะเริ่มออก 
ฝึกปฏิบัติงานในสายวิชาชีพที่ตรงกับ 
สาขาทีเ่รยีน สลบักับการเรยีนในชัน้เรยีน 
อย่างต่อเนื่องจนถึงชั้นปีท่ี  4 โดยมีวิธี 
การส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษา 
มีทักษะพร้อมฝึกปฏิบัติงาน ได้แก่

1

2

การฝึกงานนิเทศศาสตร์
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เราค้นพบว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  
(Work-based Education) น้ีได้ผลดีกว่า 
การเรียนมา 4 ปี แล้วไปฝึกงานแค่ 3 เดือน 
แล้วก็จบปริญญา เพราะในกระบวนการของ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เราเน้น 
การฝึกนักศึกษาให้อยู่รอดได้ในการทำางาน  
นักศึกษาท่ีไปทำางานไม่ได้อยู่รอดได้ด้วย  
technical skill เท่าน้ัน แต่ยังมี soft skill  
คือ ฝึกการได้อยู่กับคนอื่น ได้สื่อสารกับ 
คนอื่น  ไ ด้ มีหัวหน้า  ไ ด้ มี เ พ่ือนร่วมงาน  
ซ่ึ งล้ วน เป็น ทักษะ ท่ีสำ าคัญ  การฝึกงาน 
ยั ง เ ป็ น ก า ร เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้  
เชื่อมโยงห้องเรียนกับโลกความเป็นจริง 
เ ป็ น โ ล ก เ ดี ย ว กั น  นั ก ศึ ก ษ า ท่ี ผ่ า น 
กระบวนการนีไ้ปแลว้มกัจะอยูก่บัของจรงิได้เลย  
ต้ังแต่ฝึกงานรอบสุดท้ายตอนปี 4 กว่า 70%  
ขององค์กรท่ีไปฝึกงานก็จองตัวแล้ว เพราะว่า 
มันลงตัวแล้ว ได้ดูตัวทั้งสองฝ่าย

“ถ้าไม่ทำา Work - based Learning แบบนี้  
มหาวิทยาลัยจะไม่มีความหมายอะไร คือผลิต 
คนไปกท็ำางานไมไ่ด้ ถา้อยา่งนัน้กไ็ม่จำาเป็นต้อง 
มาเรียนมหาวิทยาลัย เรียนประกาศนียบัตร 
วิชาชีพส้ัน  ๆก็ไปทำางานได้ ดังน้ัน มหาวิทยาลัย 
ต้องเตรียมตัวเข้าสู่ทิศทางนี้

ผศ.ดร.เลิศชัย สุธรรมำนนท์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

การปูพ้ืนฐานของนักศึกษา 
ที่จะไปทำางานต้องต่างกันไป 
ตามแต่ละสาขา วิชา  บาง 
สาขาวิชารูปแบบการฝึกงาน 
ยื ด ห ยุ่ น ไ ด้  เ ช่ น  ส า ข า 
วิศวกรรมศาสตร์ต้ อง เรี ยน 
ด้านเทคนิคค่อนข้างมาก การ 
ฝึกงานจึงเน้นหนักในช่วงท้าย 
ของปีที่  4 เช่น  ฝึกงานยาว 
ในช่วง 8 - 9 เดือนสุดท้ายของ 
การเรียน เพ่ือให้งานมีความ 
ต่อเนื่อง ท้ังน้ีก่อนจะมาถึงปี 4  
ก็จะมีการฝึกงานย่อย  ๆ  หลาย 
ครั้งเพ่ือปูทางนำาไปสู่การขมวด 
ความรู้ในช่วงการฝึกระยะยาว 

การฝึกปฏิบัติงานนั้นก็คือ 
การนำาวิชาการเอาไปใช้ในวิชาชีพ 
ซ่ึงนักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวน- 
การ หรือกรรมวิธีการทำางาน 
จรงิในองคก์รตา่ง ๆ ทีส่ำาคญัคอื 
นักศึ กษาจะได้ เ รี ยนรู้ เ รื่ อ ง 
ปฏิสัมพันธ์ท่ีเกิดข้ึนในองค์กร  
ทดลองใช้ชีวิตแบบคนทำางาน 
จ ริง  ๆ  ซึ่ งถื อ เป็นสิ่ งที่ ดี และ 
จำาเป็นมากสำาหรับคนทำางาน 
ในปัจจุบัน ซึ่งอาจารย์นิเทศ 
งานมีส่วนสำาคัญมาก ในการ 
แนะนำาแนวทางที่ดี เ พ่ือการ 
ทำางานที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต
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เราคงได้ยินคำาพูดที่ว่า งานวิจัย 
งานน้ีขึ้นห้ิง คือทำาไว้แล้วได้รับรางวัล 
แต่ไม่ได้เอามาใช้งานจริง  ๆ  อยู่บ่อย  ๆ  
ซ่ึงเราไม่ต้องการให้งานวิจัยเราเป็น 
เช่นน้ัน ดังนั้นเราก็มักจะมีโจทย์วิจัย 
ท่ีทำาได้จริง ซ่ึงได้มาจากเครือข่ายทาง 
ธุรกิจ เม่ือได้งานวิจัยมาแล้ว อาจารย์ 
ก็จะนำาความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยเร่ืองน้ัน ๆ  
กลับมาสู่ห้องเรียนอีก คือนำากลับมา 
เป็นโจทย์  มาพัฒนาเป็นหลักสูตร 
ในการสอนนักศึกษา เพราะฉะน้ันเรา 
จะเห็นว่ากระบวนการ Work - based  
Researching  and  Innovation  
กับ  Work -  based  Learning นี้ 
เชื่อมโยงกันนะ ผู้เรียนออกไปฝึกงาน 
มีโอกาสสรา้งสรรค์นวตักรรม อาจารย ์
ออกไปนิ เทศทำ า ใ ห้ ไ ด้ความ รู้ เพิ่ ม  
ได้โจทย์วิจัยกลับมา  ท้ังหมดนี้ เป็น 
กระบวนการเรียนการวิจัยและสร้าง 
นวัตกรรมในแบบของเรา

การศึกษางานวิจัย
จากปัญหาวิจัยจริง 
Work - based 
Researching and
Innovation (WBR): 

3
RESEARCH 
TODAY 
FOR 
BETTER 
TOMORROW

ผศ.ดร.เลิศชัย สุธรรมำนนท์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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Work -  based Researching and  
Innovation (WBR) เป็นการศึกษาวิจัย 
ของคณาจารย์จากปัญหาจริงในองค์กร  
ที่พร้อมนำาผลวิจัยไปใช้ในทางปฏิบัติได้ 
โดยตรง  และสามารถนำามาถ่ายทอด 
องค์ความรู้สู่การเรียนการสอนในห้องเรียน 
ทำาให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงและ 
เรยีนรูใ้นเรือ่งของการทำาการวิจยัท่ีสามารถ 
นำาไปใช้ประโยชน์สร้างเป็นนวัตกรรม 
และช่ วยแ ก้ปัญหาต่อองค์กร ได้ จริ ง  
เมื่อนักศึกษาได้ไปฝึกปฏิบัติงานตามโจทย์ 
ตา่ง ๆ ในภาคธุรกิจท่ีมคีวามแตกตา่งกันไป  
ก็ทำาให้อาจารย์ผู้สอนจำาเป็นต้องเพ่ิมพูน 
ความรู้ของตนเองอยู่เสมอ  ๆ  ในทุกภาค 
การศึกษา ซึ่งกระบวนการนี้เสมือนเป็น 
แรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาตนเองของ 
อาจารย์เพ่ือตอบคำาถาม ช่วยแก้ปัญหา  
และกระตุน้แนวคิดเก่ียวกับนวตักรรมใหแ้ก่ 
ลูกศิษย์ควบคู่กันไปด้วย 

ตัวอย่างการนำาความรู้มาประยุกต์ใช้ 
และต่อยอดองค์ความรู้เป็นผลงานวิชาการ 
และนวัตกรรม สำาหรับโจทย์วิจัยของคณะ 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ส่ิงท่ีต้องทำา 
ก็คือ  อาจารย์ต้องออกไปกับนักศึกษา 
ซึ่งฝึกงานอยู่ตามสถานประกอบการต่าง  ๆ  
แล้วดูว่าโครงงานในช้ันปีท่ี 4 น้ัน นักศึกษา 

จะทำาเรื่องอะไร โดยทางปัญญาภิวัฒน์ 
ดำาเนินการขอโจทย์จากสถานประกอบการ  
จากน้ันก็ให้นักศึกษาพยายามนำาเสนอว่า  
มี วิ ธีการแก้ไขปัญหานั้น  ๆ  ในรูปแบบ 
งานวิจัยได้อย่างไรบ้าง เช่น ฝ่ายวิจัยการ 
ตลาดของซีพี ออลล์ ต้องการทราบความ 
คิดเห็นของลูกค้า ร้าน  7 -  Eleven ทาง 
คณะฯ ก็ไปจัดทำาโปรแกรม Mining จาก 
ระบบโซเชยีลมเีดยีตา่ง ๆ เชน่ Facebook  
หรือ Pantip.com แล้วส่งนักศึกษาคณะ 
วิศวกรรมศาสตร์ของพีไอเอ็มไปฝึกงาน 
ประกบด้วย

ยังมีงานวิจัยและผลงานนวัตกรรม 
ที่ พัฒนาขึ้นจากโจทย์วิจัยที่ภาคธุรกิจ 
ต้องการในลักษณะเดียวกันน้ีอีกจำานวน 
มาก กลไกในการพัฒนางานวิจัย ส่วนหน่ึง 
เกิดจากการจัดตั้งสำานักบริการวิชาการ  
ซึ่งประกอบด้วยศูนย์บริการวิชาการย่อย ๆ  
ที่จัดตั้ งตามความเชี่ยวชาญ  มีหน้าที่  
ให้บรกิารวชิาการและการวิจยัท่ีเปน็ Action 
R e s e a r c h  ห รื อ  W o r k  -  b a s e d  
Researching and  Innovation ที่  
ภาคธุรกิจได้นำาไปใช้ประโยชน์  และ 
คณาจารย์ก็สามารถนำามาใช้ในการเรียน 
การสอน  และการเผยแพร่เป็นผลงาน 
ทางวิชาการอีกด้วย
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ประโยชน์ข้อต่อมาก็คือ สามารถนำากระบวนการทำางานวิจัยตั้งแต่หาความสำาคัญ 
ของปัญหา และหาวิธีการที่จะไปเก็บข้อมูล และสรุปผล มาใช้ในการเรียนการสอนวิชา 
สัมมนาได้ด้วย นอกจากน้ียังนำากระบวนการทำางานทั้งหมดมาเขียนเป็นบทความวิจัย 
หรอืบทความวิชาการ ซึง่จะแตกตา่งจากบทความวิชาการหรอืวิจยัอืน่ เพราะเขยีนขึน้มา 
จากการทำางานวิจัยจริง ซึ่งผลลัพธ์เหล่านั้นใช้ได้ในองค์กรจริง แล้วนำาบทความไปลง 
ตีพิมพ์เผยแพร่ทางวิชาการต่อได้ในท่ีสุด เมื่อไปทำางานวิชาการให้เรียบร้อยแล้ว เราจะ 
นำากระบวนการในการทำางานท่ีได้ ไปจดับรกิารวชิาการใหกั้บบคุคลภายนอก เพ่ือใหเ้หน็ 
ว่าคุณสามารถนำาสิ่งที่เราทำาแล้วประสบความสำาเร็จจริง ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้  
งานวิจัยท่ีเราทำาจึงสามารถตอบได้ทั้ง 2 โจทย์ คือโจทย์ในเชิงวิชาการ และโจทย์ 
ที่ใช้ได้จริงในเชิงธุรกิจ

การคิดหาหัวข้อในงานวิจัยน้ัน นอกจากจะตอบสนอง 
การแก้ไขในเชิงธุรกิจแล้ว ยังสามารถนำาวิธีการน้ันมาเขียน 
เป็นบทความเพ่ือสร้างเป็น  Case Study ให้นักศึกษา 
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง แล้วยังสามารถนำากรณี 
ศึกษาต่าง ๆ เหล่าน้ี มาใช้ในการเรียนการสอน มาเป็นงาน 
วิจัยของทางสถาบัน แล้วสามารถนำาไปใช้ในงานบริการ 
วิชาการแก่สงัคมและหนว่ยงานตา่ง ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน 
ได้อีกทางหน่ึง โดยสถาบันฯ  จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ 
ตามความเชี่ยวชาญหลายศูนย ์ ดังนี้
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สำานักงานบริการวิชาการ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

1.  ศูนย์ให้คำาปรึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บริการให้คำาปรึกษาและอบรมสัมมนาด้านพัฒนาทรัพยากร 

มนุษย์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กร อาทิ  
การวางแผนค่าจ้างและผลประโยชน์ ระบบการพัฒนาสมรรถนะ 
ทรัพยากรมนุษย์ ระบบบริหารผลงาน ระบบการจัดการความรู้   
การวางแผนและพัฒนากำาลังคนทดแทน การสำารวจความผูกพัน 
ของบคุลากร กลยุทธ์การบรหิารคา่ตอบแทนสำาหรบัผูป้ระกอบการ

2.  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านค้าปลีก
บริการออกแบบและจัดหลักสูตรฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาและ 

ยกระดับศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
แก่บคุคลท่ัวไป พรอ้มทัง้ใหค้ำาปรกึษาทางธุรกิจ เพ่ือพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ถ่ายโอนความรู้และ 
ประสบการณ์จากผู้ เชี่ยวชาญ  ไปสู่ทีมงานในองค์กรธุรกิจ 
นั้น ๆ ให้สามารถประยุกต์ใช้ในธุรกิจต่อไปได้จริง

3.  ศูนย์เครือข่ายเกษตร
บริการทางวิชาการผ่านงานสัมมนา หรือกิจกรรมต่าง  ๆ  

ด้านการเกษตร สรรหาผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรเพ่ือแลกเปล่ียน 
องคค์วามรูใ้ห้กับนกัศกึษา คณาจารย์ และบคุลากรผา่นกิจกรรม 
ในสถาบันฯ รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการเกษตร ทั้งภาครัฐ 
และเอกชน ให้เกิดความร่วมมือร่วมกัน

4.  ศูนย์เครือข่ายเกาหลี
บริการวิชาการผ่านงานสัมมนา โดยเน้นองค์ความรู้ สังคม  

และวัฒนธรรม รวมถึงเทคโนโลยีใหม่  ๆ  ของสาธารณรัฐเกาหลี  
เชื่อมเครือข่ายบริษัทและองค์กรพันธมิตรสัญชาติ เกาหลี   
เพ่ือเปน็สถานทีฝ่กึงาน ศกึษาดงูาน สำาหรบันักศกึษา คณาจารย์  
บุคลากร และองค์กรพันธมิตร
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5.  ศูนย์เครือข่ายญี่ปุ่น
บริการวิชาการผ่านงานสัมมนา โดยเน้นองค์ความรู้ สังคม  

และวัฒนธรรม  รวมถึงเทคโนโลยีใหม่  ๆ  ของประเทศญ่ีปุ่น  
เชื่ อม เครือข่ ายบริษัทและองค์กร พันธมิตร สัญชาติ ญ่ีปุ่ น  
เพ่ือเปน็สถานทีฝ่กึงาน ศกึษาดงูาน สำาหรบันกัศกึษา คณาจารย์  
บุคลากร และองค์กรพันธมิตร

6.  ศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม
บริการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ในรูปแบบงานสัมมนา ออกงานแสดง หรือกิจกรรมต่าง ๆ สร้าง 
และสรรหาความรว่มมอืทางดา้นเทคโนโลยี และนวตักรรม รวมท้ัง 
ประสานงานจัดการศึกษาดูงานศูนย์หุ่นยนต์และศูนย์โลจิสติกส์

7.  ศูนย์เครือข่ายเยอรมัน
บริการวิชาการผ่านงานสัมมนา โดยเน้นองค์ความรู้ สังคม  

และวัฒนธรรม รวมถึงเทคโนโลยีใหม่  ๆ  ของประเทศเยอรมนี 
เชื่อมเครือข่ายบริษัทและองค์กรพันธมิตรสัญชาติเยอรมัน  
เพ่ือเปน็สถานทีฝ่กึงาน ศกึษาดงูาน สำาหรบันกัศกึษา คณาจารย์  
บุคลากร และองค์กรพันธมิตร

8.  ศูนย์เครือข่ายอุตสาหกรรมยานยนต์
บริการวิชาการผ่ านงานสัมมนา  และกิจกรรมต่าง  ๆ  

เชื่อมเครือข่ายบริษัทและองค์กรพันธมิตรในกลุ่มธุรกิจยานยนต์  
เ พ่ื อ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร ด้ า น ต่ า ง  ๆ  เ ช่ น  เ ป็ น ส ถ า น ท่ี  
ฝึกปฏิบัติงานศึกษาดูงาน ของนักศึกษาและคณาจารย์ และ 
สรรหาผูเ้ชีย่วชาญดา้นยานยนต ์ เพ่ือแลกเปลีย่นองค์ความรูร้ว่มกัน

9.  ศูนย์นวัตกรรมปัญญาภิวัฒน์
ให้บริการจัดหลักสูตรฝึกอบรม (Public Training) ที่เก่ียวข้อง 

กับด้านนวัตกรรม  เ พ่ือตอบสนองต่อความต้องการในการ 
พัฒนาบุคลากรขององค์กรในด้านต่าง  ๆ เช่น หลักสูตร Digital  
Marketing, Sales Innovation, Branding, Packaging Design, 
Creative Thinking เป็นต้น โดยจัดให้กับบุคคลทั่วไป ทั้งองค์กร 
ภาครัฐและภาคเอกชน
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งานวิจัยที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจได้จริง

ตัวอย่างที ่ 1

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการใช้เครือข่ายที่มี หรือ 
มีการทำา MOU ในระดับคณะต่าง  ๆ  โดยจะมีการพูดคุยกับนักวิจัยหรือ 
ผู้ใช้งานจริงว่ามีปัญหาอย่างไร มีความต้องการอย่างไร โดยนักศึกษา 
จะถูกส่งไปยังหน่วยงานต่าง  ๆ  ที่อาจเป็นโจทย์วิจัยได้ เช่น ที่สำานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หรือท่ีเมืองคิตะคิวชู 
ประเทศญี่ ปุ่น  ซึ่ งนักศึกษาได้รับมอบหมายให้คิดค้นพัฒนาและ 
สร้างสรรค์เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์กับงานวิจัยเหล่านั้น เพื่อให้ตอบโจทย์ 
ภาคธุรกิจและใช้งานได้จริง

ตัวอย่างที ่ 2

สาขาวชิาการจดัการทรพัยากรมนษุย ์ คณะวทิยาการจดัการ มขีัน้ตอน 
ในการทำาวิจัยที่สามารถใช้ได้ในเชิงธุรกิจและเชิงวิชาการ โดยโจทย์ในการ 
วิจัยได้มาจากการจัดงานบริการวิชาการให้กับสังคม เมื่อคณะฯ เห็นแล้ว 
ว่าปัญหาขององค์กรนั้นคืออะไร  ก็จะจัดทำา  Proposal เสนอลูกค้า  
หลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการลงมือทำา ออกไปทำางานบริการวิชาการ 
ผ่านการให้คำาปรึกษาหรือจัดฝึกอบรม ผลลัพธ์ที่ได้คือนักศึกษาได้เรียนรู ้
จากการทำางานจริง เช่น องค์กรหนึ่งต้องการทำาวิจัยเรื่องระบบบริหาร 
คนงานให้กับคนในองค์กร เราก็วางขั้นตอนการให้คำาปรึกษาโดยแบ่งย่อย 
เป็น 4 - 5 ขั้นตอน มาเป็นกรณีศึกษาจริงให้นักศึกษาได้ทดลองทำาเรื่อง 
ระบบบริหารคน 

10.  ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ
บริการจัดฝึกอบรมเชิงธุรกิจสำาหรับผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs, 

OTOP และแฟรนไชส์ บริการจัดหลักสูตรด้านการทำาอาหาร ถ่ายทอด 
องค์ความรู้และให้คำาปรึกษาในการจัดตั้งและบริหารธรุกิจอย่างยัง่ยืน  
บริการให้คำาปรึกษาด้านการตลาด บริการให้คำาปรึกษา Matching  
ช่องทางธุรกิจ
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มหาวิทยาลัย
แห่งการสร้าง
เครือข่าย 
(Networking 
University) 

4
การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้าง 

เครือข่ายถือเป็นเป็นพลังเสริมที่สำาคัญ 
ที่ทำ าให้กระบวนการ  Work  -  based  
Education ประสบความสำาเร็จ สถาบัน 
การจัดการปัญญาภิวัฒน์จึงมุ่ งสร้าง 
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งใน 
ประเทศและต่างประเทศ เพ่ือร่วมเป็น 
พลงัเสรมิและสนับสนนุในการจดัการเรยีน 
การสอน โดยแบง่ออกเปน็ 2 กลุม่ ไดแ้ก ่ 
เครือข่ายภาคการศึกษา  (Education  
Network)  และเครือข่ายภาคธุรกิจ  
(Business Network) 

ทั้ง  2  กลุ่มเครือข่ายการศึกษาน้ัน  
ไ ด้ เข้ ามามีส่ วนร่วมในการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ สร้างประสบการณ์การเรียนรู ้ 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ ใ ห้ กับนักศึกษา  
ซึ่ ง เ ร า จ ะ ไ ด้ เ ข้ า ใ จ ถึ ง บ ท บ า ท ข อ ง  
Networking มากยิ่งขึ้นในบทต่อไป
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กำรเรียนรู้แบบ Work - based Education 
ในสถาบันการศึกษาของไทยและต่างประเทศ

กำรเรียนรู้แบบ Work - based Education 
ในสถาบันการศึกษาในประเทศ

ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ  W o r k  -  b a s e d  
Education นั้น มีสถาบันการศึกษาทั้งใน 
ประเทศและต่างประเทศดำาเนินการอยู่  
ทั้งในรูปแบบ  -  ไม่ใช่รูปแบบ Corporate  
University โดยมีมหาวิทยาลัยหลายแห่ง 
ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ 

ควบคู่กับการปฏิบัติจริง เพียงแต่อาจจะ 
ไม่ได้ ส่ือสารผ่านคำาว่า  Work  -  based  
Education เท่าน้ัน โดยสถาบันการศึกษา 
ที่มีรูปแบบการเรียนการสอนคล้ายคลึง 
กับทางสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
มีตัวอย่างดังต่อไปนี ้

ในประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาในลักษณะ Corporate  
University ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 

ในรปูแบบท่ีไมไ่ด้ให้ปรญิญาบตัร เพราะว่าหนว่ยงานน้ัน ๆ  
อาจจัดต้ังสถาบันการศึกษาขึ้นในลักษณะ Training Center  
ภายในองค์กร เพ่ือท่ีจะพัฒนาคนของแต่ละองค์กรให้มีทักษะ 
ต่าง ๆ  ที่จำาเป็นเพ่ิมข้ึน ได้แก่ SCB Academy ของธนาคาร 
ไทยพาณิชย์ที่เป็นสถาบันการเรียนรู้ท่ีจะเพ่ิมทักษะด้านดิจิทัล 
ตา่ง ๆ ให้กับพนกังานธนาคาร ทำาบทเรยีนออนไลนใ์ห้พนกังาน 
ทุกคนเรียน Training ออนไลน์เพ่ือพัฒนาตัวเองให้ก้าวทัน 
ยุคดิจิทัล ซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะมีลักษณะเช่นนี้ อีกลักษณะ 
หน่ึงน้ันคอื Corporate University ในรปูแบบท่ีให้ปรญิญาบตัร  
ดังนี้

- วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันน้ีจะมีหลักสูตรที่สอนและ 
ใหฝ้กึปฏบิตัจิรงิเก่ียวกับการโรงแรม การประกอบอาหาร และ 
ไดม้กีารสรา้งเครอืขา่ยกับพันธมติรระดบัโลกเพ่ือสรา้งหลกัสตูร 
การประกอบอาหารท้ังคาวและหวาน ได้แก่ LE CORDON  
BLEU ซึ่งหากใครที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรน้ี นอกจากจะ 
ได้ วุฒิปริญญาตรี ด้านการประกอบอาหาร  และยังได้  
ประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการจาก LE CORDON BLEU  
ด้วย 
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- สถาบันวิทยสิริเมธี จัดตั้งขึ้นโดยการปิโตรเลียมแห่ง 
ประเทศไทย (ปตท.) ต้ังอยู่ท่ีอำาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  
จุดมุ่งหมายของสถาบันวิทยสิริเมธีคือการสร้างนักวิทยา- 
ศาสตรร์ะดบัโลก โดยทางสถาบนัจะใหนั้กวิทยาศาสตรเ์ก่ง ๆ  
ระดบัโลกมาสอน จา้งอาจารย์จากตา่งประเทศ และผลกัดัน 
ให้นักศึกษามีความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับ 
โลก เพื่อผลิตงานวิจัยระดับโลก

- สถาบันกันตนา จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทกันตนา ซึ่งจะมี 
หลกัสตูรท่ีเรยีนรูคู้ไ่ปกับการปฏิบติัจรงิ เชน่ ดา้น Animation  
ผลิตนักสร้าง Animation เรียนจบทำางานด้าน Animation  
ในแวดวงสื่อและภาพยนตร ์

ทั้ง 3 สถาบันการศึกษาน้ีเป็นตัวอย่างของสถาบันการ 
ศึกษาในประเทศไทยท่ีอยู่ในลักษณะของ  Corporate  
University ที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่ให้ผู้เรียนได้ 
เรียนรู้ทฤษฎีควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริง และบัณฑิต 
ท่ีจบมาก็เป็นบัณฑิตท่ี  “Ready to work” พร้อมปฏิบัติงาน 
ได้จริงเช่นเดียวกับที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้ 
ดำาเนินการมา 

กำรเรียนรู้แบบ Work - based Education 
ในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

ในต่างประเทศน้ัน การเรียนรู้ในลักษณะ 
ของ Work - based Education หรอื WBE  
เป็นท่ีรู้จักกันในหลายชื่อ แต่ท่ีใช้กันอย่าง
แพร่หลาย  ก็คือ  Work  -  integrated  
Learning หรือ  WIL ซึ่งเป็นการจัดการ
เรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำางาน  
โดยเน้นการเรียนในชั้นเรียนควบคู่ไปกับ 
การทำางานในสถานประกอบการจริง เพื่อ
เปิดโอกาสให้ นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้  
ความรู้ทางวิชาการท่ีได้จากในห้องเรียน 

ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ใ น 
สถานประกอบการท่ีอยู่ในโลกแห่งความ 
เป็นจริ ง  ตัวอย่างของประเทศต่าง  ๆ  
ที่ มี รู ป แ บ บ ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ลั ก ษ ณ ะ  
Work - based Education (WBE) หรือ  
Work  -  integrated Learning (WIL)  
เช่น  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
ราชอาณาจักรสวีเดน  ราชอาณาจักร 
เนเธอร์แลนด์ เครือรัฐออสเตรเลีย และ 
สาธารณรัฐไอร์แลนด ์ เป็นต้น
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สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

มหาวิทยาลยั FPT ตัง้อยู่ในสาธารณรฐั 
สังคมนิยมเวียดนาม ก่อต้ังเม่ือปี พ.ศ. 2542  
โดยบริษัท  FPT Corporation ซึ่งเป็น 
บริษัทไอทีและโทรคมนาคมท่ีใหญ่ท่ีสุด 
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ 
จัดต้ังเป็นมหาวิทยาลัยในปี  พ.ศ.  2549  
มีวิทยาเขตท้ังหมด 4 เมืองได้แก่ ฮานอย  
ดานัง โฮจิมินห์ และเก่ินเทอ ปัจจุบัน 
มนีกัศกึษาประมาณ 36,000 คน เปดิสอน 
ในระดับปริญญาตรี  และปริญญาโท  
สำ า ห รั บ ห ลั ก สู ต ร น า น า ช า ติ  ร ะ ดั บ 
ปริญญาตรีมีท้ังหมด  2 หลักสูตร ได้แก่  
Bachelor of Information Technology  
(BIT)  และ  Bachelor  of  Business  
Administrat ion  (BBA) ปริญญาโท  
1 หลักสูตร ได้แก่ Master of Software  
Engineering (MSE) 

หลักสูตรการสอนของมหาวิทยาลัย 
FTP จะเด่นในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการบริหารธุรกิจ โดยให้ความสำาคัญ 
ในการพัฒนานักศึกษาด้วยการศึกษา 

ทีทั่นสมยัควบคูไ่ปกับกิจกรรมการฝกึอบรม 
ทกัษะ การพัฒนาองคค์วามรูใ้นดา้นตา่ง ๆ 
ทั้งด้านภาษา ความรู้เฉพาะทาง สังคม 
ความรู้ และโปรแกรมการพัฒนาตนเอง  
เพ่ือเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำาหรับการ 
ทำางานในระดับโลก โดยเฉพาะหลักสูตร 
ด้านไอที ทางมหาวิทยาลัยจะแบ่งเป็นชั้น 
เลยว่าชั้นนี้ จะ เป็นด้านไอทีซัพพอร์ต 
สาธารณรฐัไตห้วัน อกีชัน้เปน็ไอทซีพัพอรต์ 
สหรัฐอเมริกา  อีกชั้นเป็นไอทีซัพพอร์ต 
ประเทศญ่ีปุ่น แล้วจะจัดนักเรียนเข้าไป 
อยู่ในแต่ละชั้น  ซึ่งนักเรียนกลุ่มน้ีเวลา 
ทำาโปรเจ็กต์ที่ เป็น  work -  based ก็จะ 
ทำาโปรเจ็กต์ ที่ เป็นการผลิตซอฟต์แวร์  
ให้แต่ละบริษัทในแต่ละประเทศนั้น

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย  FPT ยังมี 
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น  ๆ  อีก 
มากมายกว่า  58  แห่งทั่วโลก  รวมถึง 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  (PIM)  
ก็ ได้มี การแลกเป ล่ียนนักศึกษาและ 
องค์ความรู้กันอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
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ราชอาณาจักรสวีเดน

University of Borås ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ.  2520 ตั้งอยู่ 
ใจกลางเมือง  Borås ทางฝั่งตะวันตกของประเทศ โดย 
เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  
ประกอบด้วย 3 คณะ ได้แก่ คณะส่ิงทอ วิศวกรรมศาสตร์  
และธุรกิจ, คณะวิทยาศาสตร์การดูแล ชีวิตการทำางาน  
และสังคมสงเคราะห์ และคณะบรรณารักษศาสตร์และ 
สารนเิทศศาสตร์ นอกจากนี ้ ยังมงีานวิจยัท่ีโดดเดน่ 6 ดา้น 
คือ ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มุมมองในด้านการ 
ดูแล, บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์, การฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรสวีเดน, การสอนครูและงานด้านการศึกษา และ 
แฟชั่นและสิ่งทอ 

จุดเด่นของมหาวิทยาลัยน้ีคือแนวคิดในด้านทักษะการ 
เรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้างทางการศึกษา 
ของสถาบนัการจดัการปญัญาภวัิฒน์ ในดา้นการเรยีนรูจ้าก 
ประสบการณ์จริง (Work - based Education) จึงก่อให้เกิด 
ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้มาอย่างต่อเน่ือง 
จนถึงปัจจุบัน
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ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

มหาวิทยาลัย  NHL Stenden ตั้งอยู่ 
บริ เวณตอนเหนือของราชอาณาจักร 
เนเธอร์แลนด์ ซ่ึงได้รับการรับรองคุณภาพ 
การเรียนการสอนจาก The Dutch - Flemish  
Accreditation Organization (NVAO)  
ตามมาตรฐานสากล โดยมีจุดประสงค์ 
เพ่ือมุ่งขยายคุณภาพการศึกษาและความ 
ร่วมมือ ท้ังในระดับภูมิภาคและระดับ 
นานาชาต ิ ซึง่ถือเปน็เหตผุลท่ีมหาวิทยาลยั 
ได้ขยายสถานศึกษาในรูปแบบ Offshore  
Campus  ไป ยังหลายประ เทศ  เช่น  
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (บาหลี) รัฐการ์ตา 
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ รวมไปถึงประเทศ 
ไทย ภายใต้ชื่อโครงการ ‘Grand Tour’ 

อย่างไรก็ตาม  มหาวิทยาลัย  NHL  
Stenden ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการเรียน 
การสอนทางด้านการศึกษาและงานวิจัย  
แต่ยังให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติงานจริง  
(Work - based Education) ซึ่งเป็นการ 
เรียนการสอนรูปแบบใหม่ ที่เปิดโอกาสให้ 
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและมีประสบการณ์ 
การทำางานจริง โดยพัฒนาและฝึกฝนผ่าน 
การแก้ปญัหาเฉพาะหนา้ การใชท้กัษะการ 
เรียนรู้จากสถานการณ์จริง อีกทั้งการเรียน 

และการปฏิบตัอิย่างใกลช้ดิระหว่างอาจารย์ 
และนักศึกษา ทำาให้เกิดการแลกเปล่ียน 
แนวความคิดใหม่ ๆ และเปิดกว้างในการ 
แสดงความคิดเห็นจากการทำางานร่วมกัน 

NHL Stenden University of Applied  
Sciences เกิดการจากการรวมกันของ 
มหาวิทยาลยัชัน้นำาสองแหง่ คอื Stenden  
University of Applied Sciences และ  
NHL University of Applied Sciences  
ในปี  พ.ศ.  2018 ซึ่งถือเป็นการพัฒนา 
คุณภาพการเรียนการสอนที่ดีย่ิงขึ้นในด้าน 
การร่วมมือกับภาคธุรกิจและเสริมสร้าง 
เครือข่ายสถาบัน ทั้งในระดับภูมิภาคและ 
ระดับนานาชาติให้แข็งแรงมากย่ิง ข้ึน  
ด้วยจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน 
ที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ทำาให้นักศึกษา 
ได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ  
ที่นักศึกษาสนใจ ก่อให้เกิดความรู้ความ 
เข้าใจอย่างแท้จริงในภาคปฏิบัติ อีกทั้ง 
ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง 
ในบริษัทและองค์กรธุรกิจช้ันนำาโดยตรง 
ภ า ย ใ น เ ค รื อ ข่ า ย พั น ธ มิ ต ร ที่ มี ค ว า ม 
หลากหลาย ส่งผลให้เกิดคุณภาพและ 
ความเป็นมืออาชีพเ พ่ือพร้อมสำาหรับ 
การทำางานในอนาคต
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เครือรัฐออสเตรเลีย

University of Canberra ก่อตั้งขึ้น 
เมื่อปี  พ.ศ.  2510 ซึ่งมีรูปแบบการเรียน 
การสอนแบบ Work - integrated Learning  
(WIL) ตั้งแต่ปี 1 โดยจะเริ่มในเทอมแรก 
และปีแรกของนักศึกษาผ่านผู้เชี่ยวชาญ 
ด้ า น ก า ร แ น ะ แ น ว  ( P r o f e s s i o n a l  
Orientation) “...ซึ่งนักศึกษาจะได้พบปะ 
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา เพ่ือน 
นักศึกษาและคณาจารย์ เพ่ือเรียนรู้งาน 
ต่าง  ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ือโอกาสในด้าน 
การทำางานท่ีจะตามมา หัวใจสำาคัญของ 
โปรแกรมนี้คือ ‘Industry Networking’  
การรวมตัวของเครือข่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ซึง่ใชแ้นวคดิจาก World Café สรา้งโอกาส 
ใหนั้กเรยีนไดกั้บผูเ้ชีย่วชาญมากมาย และ 
ได้สัมภาษณ์เก่ียวกับอาชีพการงาน การ 
ทำาธุรกิจ แนวทางการจ้างงาน รวมถึงขอ 
คำาแนะนำาเรื่องการใช้เวลาในมหาวิทยาลัย 
ให้คุ้มค่า...” 

ในชั้นปีที่ 2 และ 3 นักศึกษาทุกคน 
จะต้องเลือกวิชาของ WIL จำานวน 2 วิชา 
ซึ่งจะเป็นโอกาสทางการงานท่ีแตกต่าง 
และหลากหลาย  ผ่านวิชาต่าง  ๆ  ของ  
Professional Practice ซึง่นกัเรยีนสามารถ 
เลือกได้ดังนี้:

- การฝึกงาน 
- Project Hub ซึ่งนักศึกษาจะได้ทำา 

โครงการต่าง ๆ อย่างสมจริง

- Creative Lab ซึ่งเป็นพ้ืนที่ทดลอง 
ที่ออกแบบมาเพ่ือสาขาวิชาศิลปะและ 
นักศึกษาคนอ่ืน ๆ ท่ีกระตือรือร้นท่ีจะเปล่ียน 
งานสร้างสรรค์และแนวคิดให้เป็นจริง

- การทำาโครงงานต่าง  ๆ  ในสตูดิโอ 
โดยได้รับคำาแนะนำาจากมืออาชีพ

- Workplace Learning สำาหรับ 
นักเรียนท่ีทำางานเต็มเวลาในสาขาท่ีเก่ียวข้อง

จากน้ันก็จะม ี ‘Professional Evidence’  
ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีเปิดดำาเนินการในทั้งสอง 
ภาคเรยีนของระดบัชัน้ปท่ีี 3 ในโปรแกรมนี ้
นกัศกึษาจะไดบ้รูณาการทกัษะและความรู ้
ในเชิงวิชาชีพ เชิงปฏิบัติ และเชิงทฤษฎี  
ที่ได้รำ่าเรียนในหลักสูตร และสร้างสรรค์ 
ออกมาเป็นผลงานช้ินสำาคัญ ในรูปแบบ 
โครงการหรืองานวิจัย ซึ่งผ่านการพัฒนา 
และถ่ายทอดร่วมกับเพ่ือนนักศึกษาและ 
คณาจารย์ผูเ้ชีย่วชาญ เพ่ือนำาเสนอตอ่หนา้ 
ลูกค้าจริง

นอกจากนี ้ นกัศึกษาท่ีกำาลงัจะเรยีนจบ 
ในทกุสาขาวชิาจะไดจ้ดัแสดงงานที ่ ‘FADX’  
ซึ่งเป็นงานนิทรรศการประจำาปีของคณะ 
เพ่ือแสดงผลงานของนักศึกษาจัดขึ้นที่ห้อง 
โถงกลางของมหาวิทยาลัย ถือเป็นโอกาส 
ใหน้กัศกึษาไดพ้บกับบรษิทัจดัหางาน และ 
แมวมองท่ีจะมาค้นหานักศึกษาที่มีความ 
สามารถ รวมทั้งเป็นงานพบปะศิษย์เก่า 
อีกด้วย
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สาธารณรัฐไอร์แลนด์

University College Cork ก่อตั้งขึ้น 
เมื่อปี พ.ศ. 2388 มีหลักสูตรที่ให้นักศึกษา 
ได้ฝึกการทำางานในสถานท่ีจริง ขอยก 
ตัวอย่างการเรียนการสอนแบบปฏิบัติจริง 
ด้วยหลักสูตรด้านการอาหาร ดังนี้

ปี 1 นักศึกษาจะได้รับการปูพ้ืนฐาน 
ความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีสำาคัญ ไม่ว่า 
จะเป็นเคมี  ชีววิทยา  ฟิสิกส์  รวมถึง 
คณิตศาสตร์  และวิชาเบื้องต้นในเรื่อง 
วิทยาศาสตร์อาหาร และธุรกิจอาหาร

ปี 2 วิชาต่าง  ๆ  ดังกล่าวจะถูกปรับให้ 
เข้ากับเรื่องของอาหาร ไม่ว่าจะเป็น เคมี 
อาหาร จลุชวีวิทยาทางอาหาร โภชนาการ  
รวมท้ังชีวเคมี, ชีวสถิติ และวิชาเบื้องต้น 
ดา้นวศิวกรรมอาหาร นอกจากนี ้ ยังรวมถึง 
วิธีการตา่ง ๆ ในการวเิคราะห์อาหารอกีดว้ย

ปี 3 นักศึกษาจะเร่ิมคุ้นเคยกับส่วนผสม  
คุณสมบัติ และแง่มุมด้านโภชนาการของ 
ระบบอาหาร และเทคโนโลยีการแปรรูป 
อาหารท่ีทันสมัยอย่างครอบคลุม รวมทั้ง 
กลยุทธ์ที่ใช้ในการผลิตอาหารคุณภาพสูง

นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ในเรื่อง 
ของเทคนิคด้านลักษณะและเน้ือสัมผัส 
ของอาหารที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร  
เพ่ือประเมินคุณภาพและความปลอดภัย 
ของอาหารอีกด้วย 

การเข้าร่วมโครงการทำางานระยะเวลา 
6 เดือนในชั้นปีท่ี  3 นี้นับเป็นโอกาสท่ีดี 
มากต่อการทำางานในอุตสาหกรรมนี้

ปี  4  การทำาโครงงานในชั้นปีที่  4 
ประกอบด้วยการทำางานเป็นทีมเพ่ือพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร  เปลี่ยนแนวคิด 
ในหัวให้กลายเป็นผลงานจริง นักศึกษา 

จะได้ทำางานในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นการ 
ออกแบบ การพัฒนา และการทดสอบ  
ตลอดจนการออกแบบผลติภณัฑ ์ และการ 
ตลาด ซึ่งโครงงานในปีสุดท้ายนี้จะช่วย 
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการวิจัย 
อิสระได้ดี

นอกจากน้ี ยังมี  Work Placement  
Managers ซึ่งข้ึนตรงกับหน่วยงานจัดหา 
งานของมหาวิทยาลัย โดยมีรูปแบบการ 
จัดหางานให้นักศึกษาดังนี้

- นายจ้างต้องแจ้งให้  Placement  
Manager ทราบถึงข้อกำาหนดเก่ียวกับ 
ตำาแหน่งงานโดยเร็วท่ีสุด เพ่ือให้แน่ใจว่า 
สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้สมัครคือนักศึกษาได้ 
มากที่สุด

- นกัศกึษาสมคัรงานผา่น Placement  
Manager  ผู้จ้างอ่านประวัติของนักศึกษา 
ทีน่า่สนใจ  ผู้จ้างสัมภาษณ์และคัดเลือก 
ผ่าน Placement Manager

- เมือ่บรษิทัเลอืกผูส้มคัรงานทีต่อ้งการ 
แล้ว  ให้แจ้งกับเจ้าหน้าท่ี  Placement  
Manager ท่ีเก่ียวข้องและนักศึกษาท่ีถูก 
เลอืกจะไดร้บัการบรรจเุขา้ทำางานกับบรษิทั 
นั้น
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ระบบ 3 ระบบ ได้แก ่ Work - based Teaching, Work - based  
Learning และ Work  -  based Researching and Innovation  
จะดำาเนินไปไม่ได้ถ้าเราไม่มี Network หรือเครือข่ายทางด้านการศึกษา  
เช่น ในระยะแรก ๆ เราอาจจะมีห้องปฏิบัติการไม่พอ เราก็หาเครือข่าย  
คือสร้าง  network กับมหาวิทยาลัยอื่น  ๆ  เพื่อ ท่ีจะขออนุญาต 
ใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อการศึกษาร่วมกัน  นอกจากน้ี เรายังสร้าง  
Network กับฝ่ังธุรกิจเพื่อเตรียมเรื่องฝึกงาน เพื่อให้ได้โจทย์วิจัย  
และยิ่งกว่านั้น ก็เตรียมพร้อม Network มารองรับเป็นแหล่งงาน 

ฉะนั้นขั้นตอนการทำา Network เป็นกระบวนการท่ี 4 ในการทำา  
Work  -  based Education และน่ีคือไฮไลต์ของสถาบันฯ เราเลย  
เป็นระบบท่ีลงตัวแล้ว ในปัจจุบันนี้ทางสถาบันฯ ก็มี  Networking  
ออกไปทั้งในและต่างประเทศเป็นจำานวนมากแล้ว

คุณสยำม โชคสว่ำงวงศ์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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นอกจากจะได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ซีพี ออลล์ และเครือเจริญ 
โภคภัณฑ์แลว้ เรายงัต้องอาศยัพนัธมิตรทางธรุกจิอืน่ ๆ เขา้มารว่มสนับสนุน 
อกีมากมาย เพราะจะทำาให้เราพฒันาการเรยีนการสอน ทำาหลกัสตูรเราใหดี้ 
ยิ่งขึ้น แล้วก็ช่วยสนับสนุนในภารกิจต่าง ๆ ของสถาบันมากยิ่งขึ้น เครือข่าย 
เหลา่น้ีจะชว่ยรบันกัศกึษาของเราเขา้ไปฝกึงาน รบัเขา้ทำางาน แลว้ยงัใหโ้อกาส  
ให้ทุนการศึกษา รวมถึงถ่ายทอด Know - how วิชาการสมัยใหม่ ทำาให้ 
เราสามารถจดัการเรยีนการสอนได้ทันต่อการเปลีย่นแปลงของโลกตลอดเวลา  
ซึ่งจะทำาให้สถาบันเราพัฒนาดียิ่งขึ้นไปได้เรื่อย ๆ 

คุณสยำม โชคสว่ำงวงศ ์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ส่วนสุดท้ายของระบบ Work - based  
Education นั่นคือ การสร้างเครือข่าย  
(Networking) ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน 
การสอน  ซึ่งมีทั้งเครือข่ายสถาบันการ 
ศึกษาและหน่วยงานภาคเอกชนในประเทศ 
และต่างประเทศ 

Networking ถือเปน็องคป์ระกอบหลกั 
ทีส่ำาคญัทีท่ำาให ้ Work - based Teaching,  
Work -  based Learning และ  Work -  
based Researching and Innovation  
เกิดขึ้นได้

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เป็น 
สถาบันที่เน้นการสร้างเครือข่ายและการ 
สร้างพันธมิตร ทั้งในภาคธุรกิจและภาค 
ราชการ ในขั้นตอนการสร้างหลักสูตรการ 
เรียนการสอน ก่อนท่ีจะเปิดหลักสูตรใหม่ 

ใด  ๆ  ก็ตาม สถาบันการจัดการปัญญา- 
ภิวัฒน์ใช้เวลาหลายเดือนถึงเป็นป ี ในการ 
สรา้งเครอืขา่ยองคก์รทีม่ศีกัยภาพท่ีสามารถ 
รบันักศกึษาเขา้ไปฝกึงานและรบัเขา้ทำางาน 
ก่อนจบการศึกษา เพราะทางสถาบันฯ 
มองว่า ย่ิงมีเครือข่ายมากเท่าไร ย่ิงเป็น 
การเพ่ิมโอกาสให้นกัศกึษาไดเ้ขา้ไปฝกึงาน  
เข้าไปทำางาน รวมถึงเพ่ิมโอกาสท่ีจะได้รับ 
ทุนการศึกษามากขึ้นเท่านั้น จึงให้ความ 
สำาคัญมากกับเรื่องการสร้างเครือข่าย

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
จัดตั้งหน่วยงานท่ีมีความรับผิดชอบ สร้าง 
เครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ อีกทั้ง 
พัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้ เป็น 
นักสร้างเครือข่ายอีกด้วย
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เครือข่าย
สถาบันการศึกษา

ในประเทศ

เครือข่าย
สถาบันการศึกษา

ต่างประเทศ

เครือข่ายภาคธุรกิจ
ในประเทศ - ต่างประเทศ

1

2

3

จำาแนกประเภทของ
เครือข่ายกลุ่มหลักได้

3 ลักษณะ คือ

ประเภท
ของเครือข่ำย
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เครือข่ำยควำมร่วมมือสถำบันกำรศึกษำ
กับภาคธุรกิจภายในประเทศ 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มีจุดเด่นอีกจุดหน่ึง ซ่ึงแตกต่างและ 
โดดเด่นกว่าที่ อ่ืนมาก  น่ันคือความเป็น  Networking University  
ซึ่ งสถาบันฯ  มีหน่วยงานท่ีสามารถการจัดการและดำา เนินงานด้าน  
Networking ได้ในหลายมิติ ไมว่า่จะเป็นมิตขิองการสรา้งเสรมิภาพลกัษณ ์
ให้เป็นท่ียอมรับของบุคคลท่ัวไป มิติของการทำาให้นักศึกษาเรามีที่ฝึกงาน  
มิติการสร้างความสัมพันธ์ ทำาความรู้จักกับสถานประกอบการ ซ่ึงจะ 
ทำาให้นักศึกษาเรามีผู้จ้างงานในอนาคต ในการเร่ิมต้นสร้างเครือข่ายน้ัน  
ทางสถาบันฯ  ได้รับการสนับสนุนจากซีพี ออลล์ ซ่ึงมีเครือข่ายบริษัท 
คู่ค้าและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ มากมายท่ีเคยทำางานร่วมกัน โดยเบื้องต้น 
ทางสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ก็จะได้เครือข่ายจากช่องทางนี้ก่อน 

คุณปำริชำต บัวขำว

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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น อ ก จ า ก ก า ร ส นั บ ส นุ น ช่ อ ง ท า ง 
เครอืขา่ยจาก บมจ. ซพี ี ออลล ์ แลว้ ทาง 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ยังมีอีก 
หลายสำานักที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและ 
ดำาเนินการในเรื่องนี ้ เช่น 

- สำานักพัฒนานักศึกษา ออกไปหา 
ผู้ประกอบการ สร้างความเข้าใจรูปแบบ 
ของการเรียนการสอนแบบ Work - based 
Education เพ่ือทำาให้สถานประกอบการ 
มองเห็นประโยชน์ร่วมกัน และยอมรับ 
นักศึกษาเข้าไปฝึกงาน รวมถึงเป็นผู้จ้าง 
งานในอนาคต 

-  ศูนย์บริหารเครือข่ายทางธุรกิจ  
นำาเรื่องราวของสถาบันฯ  ออกไปติดต่อ 
เผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการทุกกลุ่มธุรกิจ 
ท่ีมีการวิจัยโดยเป็นการทำางานล่วงหน้า 
อย่างน้อย 1 ป ี และตอ้งสรา้งเพ่ิมทุก ๆ วัน 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้ 
เข้าไปอยู่ในการรับรู้ของหน่วยงานทั้ง 
ภาครัฐและเอกชน ผ่านการทำาเครือข่าย 
เหล่านี้ บริษัท หน่วยงาน องค์กรต่าง  ๆ  
ซึ่ งมีความเข้าใจเรื่ อง  Work  -  based  
Education จึงได้ใช้บริการของปัญญา- 
ภิวัฒน์  ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรระยะสั้น  
และการฝึกอบรมต่าง  ๆ เมื่อหน่วยงาน 
ต่าง  ๆ  ได้รู้จักสถาบันการจัดการปัญญา- 
ภิวัฒน์แลว้ ก็จะมคีวามสนใจ เชือ่ใจ และ 
เช่ือมั่นท่ีจะให้ลูกหลานได้เข้ามาศึกษาต่อ 
กับสถาบันฯ รวมถึงผู้ประกอบการก็ได้ให้ 
ความไว้วางใจท่ีจะรับนักศึกษาทุกสาขา 
ของสถาบันฯ เข้าไปฝึกงาน ไปจนถึงรับ 
นักศึกษาของทางสถาบันฯ  เข้าทำางาน 
ในอนาคต

62



Work - based 
Education

กำรสร้ำงหลักสูตรกำรเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กับเครือข่าย 
ภายในประเทศ 

การสร้างหลักสูตรร่วมกันระหว่างสถาบัน 
การจัดการปัญญาภิวัฒน์กับเครือข่ายภายใน 
ประเทศ มท้ัีงหลกัสตูรระยะยาว (full degree) 
และหลักสูตรระยะสั้ น  ( shor t  course)  
ซึ่งจัดทำาข้ึนมาโดยเฉพาะ ตามความต้องการ 
ขององค์กรที่ต้องการให้ทางสถาบันฯ ไปอบรม 

ตัวอย่างหลักสูตรระยะยาว เช่น หลักสูตร  
Food Business Management ที่สร้างให้ 
บริษัท สยามแมคโคร จำากัด (มหาชน) โดย 
เริ่มจากทางสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ได้เชิญผู้บริหารบริษัท สยามแมคโคร จำากัด  
(มหาชน)  เข้ามาทำาความรู้จักกับสถาบัน 
การจัดการปัญญาภิวัฒน์  แล้วนำาเสนอว่า 
ท า ง ส ถ า บั น ก า ร จั ด ก า ร ปั ญ ญ า ภิ วั ฒ น์  
สามารถ ท่ีจะทำาหลักสูตรห้อง เรียนสร้ าง 
บุคลากรคุณภาพให้กับบริษัทสยามแมคโครฯ 
ได้อย่างไรบ้าง ซึ่งทางบริษัท สยามแมคโครฯ 
ก็สนใจมาก  เพราะทางสถาบันการจัดการ 
ปญัญาภิวัฒนม์อีงคค์วามรูเ้ก่ียวกับธุรกิจอาหาร 
ครบวงจร จากน้ันก็มีการตั้งคณะกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมให้ความเห็นว่าต้องการ 
บัณฑิตท่ีมีทักษะด้านใดบ้าง  หลักสูตรน้ียัง 
ขาดอะไร รวมถึงจัดหาบุคลากรมืออาชีพมา 
สอนในรายวิชาเฉพาะให้อีกด้วย 

ส่วนหลักสูตรระยะสั้นน้ัน จะมีลักษณะ 
เหมอืนกับบรษิทัทีร่บับรกิารฝกึอบรม เชน่ มอง 
หาความต้องการของลูกค้าว่าต้องท่ีจะพัฒนา 
บุคลากรให้มีทักษะในเรื่องใดมากขึ้น จากนั้น 
ก็ดำาเนินการสร้างหลักสูตรเพ่ือนำาไปพัฒนา 
บุคลากรขององค์กรน้ัน ซึ่งที่ผ่านมานั้น ทาง 
สถาบนัการจดัการปญัญาภวัิฒน์ไดท้ำาหลกัสตูร 
ระยะสัน้เชน่น้ีใหกั้บเครอืขา่ยต่าง ๆ เปน็จำานวน 
มาก
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กำรให้ทุนกำรศึกษำ
จำกเครือข่ำย
ภายในประเทศ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   
มุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่สามารถ 
จัดความสัมพันธ์แบบ Win-Win (Making  
Network and Collaboration) ทั้งกับ  
นักศึกษา สถานประกอบการภายในเครือ 
และนอกเครือ โดยเป็นการดำาเนินการท่ี 
ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย ดังนี ้

1 .  อ ง ค์ ก ร ผู้ ใ ห้ ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า  
ได้บัณฑิตที่พร้อมทำางานกับองค์กรทันที 
ตั้งแต่จบการศึกษา 

2. องค์กรท่ีเป็นแหล่งฝึกงานให้แก่ 
นั ก ศึ ก ษ า  ไ ด้ เ ผ ย แ พ ร่ อ ง ค์ ค ว า ม รู้   
ได้สร้างแบรนด์ ได้กำาลังคนรุ่นใหม่เข้าไป 
ผสมผสานกับพนักงานในองค์กร ก่อให้ 
เกิดความเคลื่อนไหวภายในองค์กรให้มี 
ความกระฉับกระเฉงยิ่งขึ้น 

3.  นักศึกษา  ได้รับทุนการศึกษา  
ไดฝ้กึฝนตนเองใหม้ทีกัษะการเรยีนรูค้วบคู่ 
การทำางาน  และสามารถการันตีการ  
มีงานทำาเมื่อจบการศึกษาได ้
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เครือข่ำยควำมร่วมมือ 
สถำบันกำรศึกษำ
และภำคเอกชน
ในต่างประเทศ

กำรสร้ำงเครือข่ำย
กับต่างประเทศ

หน่ึงในภารกิจสำาคัญของสำานัก 
วิเทศสัมพันธ์คือการสร้างเครือข่าย 
กับมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจใน 
ต่างประเทศ ผ่านการพูดคุยหารือ 
เพื่ อสร้ างช่องทางในแลกเปลี่ ยน 
องค์ความรู้และแนวคิดใหม่  ๆ  ภายใต้ 
พื้นฐานเป้าหมายเดียวกันคือการ 
พัฒนานักศึกษาให้พร้อมสำาหรับการ 
เป็นประชากรโลก โดยมีการลงนาม 
ในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน  
(MOU) และนำาเอากรอบความร่วมมือ 
น้ันมาผลักดันให้เกิดเป็นกิจกรรมและ 
พัฒนาในมิติต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น

ดร.อุษณีย์ กุลินทรประเสริฐ

ผู้อำานวยการสำานักวิเทศน์สัมพันธ ์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ปัจจุบันนี้ สถาบันการศึกษาและ 
องค์กรหลาย  ๆ  แห่ งมี การปรับตั ว 
เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนในสังคม 
ที่ มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ต ล อ ด เ ว ล า  
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
ตระหนักถึงความสำาคัญของการสร้าง 
นักศึกษาให้เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  
พ ร้ อ ม ที่ จ ะ ป รั บ ตั ว ใ ห้ เ ข้ า กั บ 
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ท่ี เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง นี้   
สำานักวิเทศสัมพันธ์มีบทบาทในการ 
สร้างเครือข่ายต่างประเทศ เพ่ือเปิด 
โอกาสทางการศึกษา แลกเปล่ียนองค์ 
ความรู้  และเรียนรู้ วัฒนธรรมซึ่งกัน 
และกันให้แก่นักศึกษาทั้ง  PIM และ 
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย

จุดแข็งของการสร้างเครือ ข่าย 
ตา่งประเทศน้ัน ทางสถาบนัฯ ไดร้บัการ 
ส นั บ ส นุ น เ ป็ น อ ย่ า ง ดี จ า ก บ ริ ษั ท  
CP ALL ซึ่งมีพันธมิตรทางธุกิจและ 
องค์กรต่าง ๆ ที่เคยทำางานร่วมกัน เมื่อ 
ทราบว่า CP ALL มีสถาบันการศึกษา  
จึ ง พ ร้ อ ม ที่ จ ะ ใ ห้ ก า ร ส นั บ ส นุ น 
องค์ความรู้ทางธุรกิจ และการนำาไป 
ป ฏิ บั ติ จ ริ ง  ใ น ภ า ค ธุ ร กิ จ แ ล ะ 
อุตสาหกรรมต่ าง  ๆ  ไม่ ว่ าจะ เป็น 
ก า ร เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ ไ ป ฝึ ก ง า น ใ น 
สถานประกอบการจริงในต่างประเทศ 
และรับเข้าทำางานภายหลังจากการ 
สำาเร็จการศึกษาทันที ซึ่งสอดคล้อง 
กับรูปแบบการศึกษาท่ีเป็นเอกลักษณ์ 
ของสถาบันฯ  หรือ  Work-based  
Education
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สำานกัวเิทศสมัพันธ์เปน็หนว่ยงานสนบัสนนุวิชาการดา้นการสรา้งความรว่มมอื
กับต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 5 ทีม ดังนี้

ทมีที ่ 1

ทีมให้คำาปรึกษา และดูแลด้านวีซ่าแก่นักศึกษาต่างชาติ

ทมีที ่ 2

ทมีที ่ 3

ทีมจีน

ดูแลเครือข่ายประเทศญี่ปุ่น  สาธารณรัฐเกาหล ี  และ CLMV 

(ราชอาณาจักรกัมพูชา  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม )

ดูแลเครือข่ายประเทศโซนยุโรป  (ยกเว้นสแกนดิเนเวีย) ทวีปเอเชียกลาง

และใต ้ ASEAN (ยกเว้น CLMV) และประเทศแถบแอฟริกา

ดูแลเครือข่ายสาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐไต้หวัน 

เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ดูแลเครือข่ายประเทศโซนอเมริกาเหนือและใต ้ เครือรัฐออสเตรเลีย 

ราชอาณาจักรนิวซีแลนด ์  และโซนยุโรปแถบสแกนดิเนเวีย  

(สาธารณรัฐฟินแลนด ์  ราชอาณาจักสวีเดน   

ราชอาณาจักเดนมาร์ก  ราชอาณาจักรนอร์เวย ์ )
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การแลกเปลีย่นและกิจกรรมระหว่างสถาบนัการจดัการปญัญาภิวัฒน์ และ
มหาวิทยาลัยเครือข่ายต่างประเทศแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

กำรสร้ำงหลักสูตรกำรเรียนรู้ร่วมกับ
เครือข่ายต่างประเทศ

การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา
(Exchange Program)

การแลกเปลี่ยนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือการ 
แลกเปลี่ยนอาจารย์ และการแลกเปล่ียนนักศึกษา โดยการ 
แลกเปลี่ยนอาจารย์เป็นการส่งอาจารย์จากสถาบันฯ ไปสอน 
ภาษาไทย หรือไปสอนในรายวิชาต่าง ๆ  ตามที่มหาวิทยาลัย 
เครือข่ายขอความร่วมมือ เช่น การส่งอาจารย์จาก  PIM 
ไปสอนภาษาไทยในสาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน รวมไปถึงการส่งอาจารย์จาก  International  
College ไปบรรยายด้านบริหารธุรกิจที่ราชอาณาจักรสวีเดน

สว่นการแลกเปลีย่นนกัศกึษา สามารถแบง่เปน็ระยะเวลา 
1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา โดยผู้เรียนสามารถ 
เทียบโอนหน่วยกิตให้ตรงตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

1

การแลกเปล่ียนระยะส้ัน (Short Course)
คือการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่ ง กันและกัน  เช่น  การ 

แลกเปลีย่นดา้นการศกึษา โดยเชญิอาจารย์จากทางสถาบนัฯ 
มาบรรยายให้แก่คณะอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ การ 
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสถาบันฯ การเย่ียมชมธุรกิจ 
ในเครือ CP Group และการเรียนทำาอาหารไทย

การฝึกงาน (Internship)
สำานักวิเทศสัมพันธ์เป็นสื่อกลางในการดำาเนินการฝึกงาน 

ไม่ว่าจะเป็นการส่งนักศึกษา PIM ไปฝึกงานที่ต่างประเทศ  
เช่น ประเทศญ่ีปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สมาพันธรัฐสวิสและ 
เครอืรฐัออสเตรเลยี หรอืการรบันกัศกึษาตา่งชาตเิข้ามาฝกึงาน 
กับทาง CP ALL และ PIM โดยมีท้ังนักศึกษาจากราชอาณาจักร 
สวีเดน ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐสิงคโปร์  
สาธารณรฐัประชาชนจนี สาธารณรฐัไตห้วัน เขตบรหิารพิเศษ 
ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  และประเทศญ่ีปุ่น 
เป็นต้น

2

3
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ประเทศญี่ปุ่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการทำาความ 

ร่ ว ม มื อ กั บ เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง คิ ต ะ คิ ว ชู  ใ น ส่ ว น บ ริ ษั ท 
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก  และอุตสาหกรรมขนาดกลาง  
เมืองคิตะคิวชู บนเกาะคิวชู สถาบันฯ จึงได้ส่งนักศึกษาจาก 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีไปฝึกงานอย่างต่อเน่ือง 
เป็นรุ่นที่  3  แล้ว  และภายหลังการฝึกงานของนักศึกษา  
2 รุ่นแรกเสร็จสิ้น ทางผู้ประกอบการเสนอรับนักศึกษาท้ังหมด 
เข้าทำางานภายหลังจบการศึกษา

นอกจากน้ี สถาบนัฯ ยังมคีวามรว่มมอืกับทางโรงแรมและ 
สกีรีสอร์ทประมาณ  10 แห่ง ในญี่ปุ่น เช่น Narita View  
Hotel, Sheraton Kiroro Ski Resort, Gala Yusawa Snow 
Resort และโรงแรมอื่น  ๆ  ที่มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาว 
ตา่งชาตเิปน็จำานวนมาก หารอืความรว่มมอืกันโดยรบันกัศกึษา 
ของสถาบันเข้าฝึกงานในส่วนต่าง ๆ ของทางโรงแรม เพ่ือเพ่ิม 
ประสบการณ์และการทำางานในสถานการณ์จริง

สถาบันฯ มีเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นทั้งใน 
ส่วนสถานศึกษาและองค์กรต่าง  ๆ  เช่น  ความร่วมมือ 
กับ  Teikyo University โดย  Teikyo University มอบทุน 
แลกเปลี่ยนนักศึกษา ปีละ 2 ทุน ภายใต้เงื่อนไขหลักสูตร 
ควบคูข่องทัง้สองสถาบนั โดยเรยีนทีไ่ทย 2 ปแีละทีญ่ี่ปุน่ 2 ป ี 
และยังมีอาจารย์ชาวญ่ีปุ่นซึ่งเกษียณมาจากมหาวิทยาลัยน้ี  
มาช่วยประสานงานด้านการต่างประเทศ นับเป็นการต่อยอด 
ความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันฯ  กับ  
Teikyo University

สาธารณรัฐเกาหลี
สถาบันฯ  มีความร่วมมือกับหลายมหาวิทยาลัยใน 

สาธารณรัฐเกาหล ี ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการรับนักศึกษา 
เข้าฝึกงานกับทางสถาบัน และการส่งอาจารย์ภาษาไทย 
ไปสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ หนึ่งในนั้นคือ  
Hankuk University of Foreign Studies และ  Busan  
University of Foreign Studies

ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จ
ของเครือข่ายความร่วมมือ
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สาธารณรัฐประชาชนจีน
ดา้นการแลกเปลีย่นนักศกึษา สถาบนัฯ มคีวามรว่มมอืในหลาย ๆ 

ด้าน อาทิ การได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
ต่าง ๆ ในจีนและไต้หวันให้กับนักศึกษา PIM ได้มีโอกาสเข้าเรียนต่อ 
ในระดับปริญญาโท โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระยะยาวและ 
ระยะสั้น เช่น นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ไปแลกเปล่ียนโครงการ  
1+1+2 โดยนักศึกษาเรียนท่ีไทย  3  ปี  เรียนที่  Southwest  
University 1 ปี  และนักศึกษาคณะการจัดการการศึกษาเชิง 
สร้างสรรค์ไ ด้ไปแลกเปลี่ยนที่  S ias  Univers i ty  จำานวน  1  
ภาคการศึกษา ของทุก ๆ ปี

สถาบันฯ ยังมีความร่วมมือกับภาคธุรกิจจีน โดยการสร้างความ 
ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร Big Corporate จีนที่เข้ามาลงทุน 
ในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท  Tencent (Thailand) Company  
Limited, Huawei, Haier, TCL, Vivo, Midea Group เป็นต้น 
โดยความร่วมมือเหล่าน้ี สถาบันฯ ได้ส่งนักศึกษาไปดูงาน ฝึกงาน 
และเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาแล้วจะได้มีโอกาสเข้าร่วมงานกับ 
บรษิทัพันธมติรเหลา่น้ี นอกจากน้ัน สถาบนัฯ ยังไดร้บัความไว้วางใจ 
ให้จัดทำาหลักสูตรอบรมให้กับพนักงานของบริษัทพันธมิตรเหล่านี้

ราชอาณาจักรสวีเดน 
PIM และ  University of Borås มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

ระหว่างสถาบันในทุก ๆ ปี โดยทาง University of Borås ได้รับการ 
สนับสนุนจากทุน  Erasmus ซึ่งเป็นทุนรัฐบาลของสหภาพยุโรป  
อกีทัง้ PIM ยังไดส้ง่นักศกึษาไป University of Borås เปน็ระยะเวลา 
1 ภาคการศึกษาทุกป ี

นอกจากน้ี ทางสถาบันฯ กำาลังพัฒนาหลักสูตรกับ Jönköping 
University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำาในด้านวิศวกรรมศาสตร ์ โดย 
มีเป้าหมายสำาคัญที่จะนำาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่สถาบัน 
การจัดการปัญญาภิวัฒน ์ วิทยาเขต EEC ต่อไปในอนาคต 

สหรัฐอเมริกา 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความ 

ร่วมมือทางวิชาการกับ Iowa State University และ University of 
Arkansas ซึง่เปน็มหาวิทยาลยัชัน้นำา 1 ใน 5 ของโลกด้านการเกษตร 
และการปศุสัตว์ ซึ่งก่อให้เกิดกิจกรรมทั้งการแลกเปลี่ยนคณาจารย์  
และการแลกเปลี่ยนระยะสั้นเพ่ือส่งเสริมด้านวิชาการและการวิจัย 
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นอกจากน้ี ทาง  CPF มีความต้องการท่ีจะมีแฟรนไชส์ 
ร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกา ทางสถาบันฯ จึงมีแนวคิด 
ส่งนักศึกษาของสถาบันไปฝึกงานอีกด้วย

สมาพันธรัฐสวิส
หนึ่งในโอกาสสำาคัญของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

ในด้านเครือข่ายการศึกษากับสมาพันธรัฐสวิสคือการส่ง
นักศึกษาจากสาขาการจัดการการบริการและการท่องเท่ียว 
ไปเปิดประสบการณ์กับ IMI International Management  
Institute สถาบนัชัน้นำาดา้นการบรกิารตอ้นรบัและโรงแรม โดย 
ได้รับทุนการศึกษาตลอดระยะเวลาโครงการ ซึ่งเป็นผลจาก 
การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันทั้งสองแห่ง

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
มหาวิทยาลัย  NHL Stenden University of Applied  

Sciences ถือเปน็หนึง่ในเครอืขา่ยการศกึษาทีส่ำาคญั เนือ่งจาก 
มหาวิทยาลัยนี้มีโครงการชื่อ  Grand Tour ซึ่งเป็นโอกาส 
ที่นักศึกษาจะเดินทางออกไปเรียนรู้จากภายนอกประเทศเป็น 
เวลา 1 ภาคการศึกษา โดยสามารถเลือกเดินทางไปที่บาหลี 
รัฐกาตาร์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และประเทศไทย โดยมี 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เป็น International Campus  
ทำาให้ในแต่ละปีจะมีนักศึกษาจากนานาชาติกว่า  200 คน  
เดินทางเข้ามาเก็บเก่ียวองค์ความรู้และประสบการณ์รวมถึง 
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกต่างกันที่สถาบันของเรา
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ตัวอย่างเครือข่ายสถาบันการศึกษาในประเทศ

ตัวอย่างเครือข่ายสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
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ตัวอย่างเครือข่ายภาคธุรกิจต่างประเทศ

ตัวอย่างเครือข่ายภาคธุรกิจในประเทศ
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การเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย: 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเยี่ยมชมจากองค์กรธุรกิจ:
บริษัท มิตซูบิช ิ อีเล็คทริค แฟคทอรี ่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำากัด
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การเยี่ยมชมจากองค์กรระหว่างประเทศ: Embassy of Finland

การเยี่ยมชมจากองค์กรต่างประเทศ:
City of Kitakyushu, SIASUN Automation (Singapore) Pte. Ltd.,

 Yaskawa Electric (Thailand) Co.,Ltd จากประเทศญี่ปุ่น
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ประโยชน์ของกำรสร้ำงเครือข่ำย
กับการเรียนการสอนในระบบ 
Work - based Education

การทำา Work - based Education คือการทำาให้นักศึกษา 
มีประสบการณม์ากท่ีสดุ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประสบการณใ์นการ 
ออกไปทำางาน พบปะผู้คน ออกไปใช้ชีวิตจริง ดังน้ัน การทำา 
ระบบ Network ก็คือการต่อยอด สถานท่ีท่ีจะรองรับนักศึกษา 
ของสถาบันฯ ไปทำางาน ไปฝึกงาน ไปฝึกประสบการณ์ ไปรู้จัก 
ผู้คนในทุก  ๆ  ระดับ ทั้งนี้ การสร้างเครือข่ายไม่ได้มีประโยชน์ 
เฉพาะกับนักศึกษา แต่ยังมีประโยชน์กับอาจารย์ เช่น เวลา 
อาจารยจ์ะทำาวจิยักใ็ชเ้ครอืขา่ยน้ี นักศกึษาจะฝึกงานกใ็ชเ้ครอืขา่ย 
เดียวกนัน้ี สมมติวา่เราม ี Network 1 บรษัิท เราใชทุ้กกจิกรรม 
ร่วมกับเขา เช่น นำานักศึกษาไปฝึกงาน นำาอาจารย์ไปดูงาน  
ถ้ามีงานวิจัยท่ีอยากจะให้สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ทำา  
เราก็ช่วยทำางานวิจัยให้ มีพนักงานอยากจะฝึกอบรม เราก็มี 
สำานักบริการวิชาการจัดฝึกอบรมให้ ใน  1 Network เรา 
สามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นกิจกรรมหลายรูปแบบอย่างคุ้มค่าเลย

คุณปำริชำต บัวขำว 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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จากการทำา Networking หลายองค์กรธุรกิจได้มีพัฒนาการความร่วมมืออย่าง 

แนบแน่นยิ่งข้ึน ตัวอย่างโครงการความร่วมมือกับภาคธุรกิจนอกกลุ่มธุรกิจค้าปลีก 

ดังนี้

เทศบาลเมืองคิตะคิวซู กับ 
ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ 
เทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิต 
ท่ีมีความสามารถทางเทคโนโลยี 
สมัยใหม่ที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 
ขนาดกลาง  และขนาดย่อมใน 
ประเทศญี่ปุ่น

โครงการความร่วมมือระหว่าง 
กลุ่มธุรกิจอาหาร (CPF) กับคณะ 
นวัตกรรมการจัดการเกษตรและ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรในการ 
ผลิตบุคลากรเพ่ือเป็นนักเกษตร 
สมัยใหม่ ในการจัดการฟาร์มพืช  
ฟาร์มสัตว์ และ Food Processing

ความร่วมมือกับบริษัท คิง เพาเวอร์ 
กับคณะศิลปศาสตร์ในการผลิต
บุคลากรทางธุรกิจท่ีมีความสามารถ
ทางภาษาจีน

โครงการความร่วมมือกับกลุ่ม  
TRUE  กับคณะบริหารธุรกิจใน 
การผลิตบุคลากรด้านค้าปลีกของ 
TRUE Shop

โดย Networking นีเ้องทีเ่ปน็ “ทนุองค์การ” (PIM Network Capital) ทีส่รา้งคุณคา่ 
ใหกั้บการจดัการศกึษาแบบ Work - based Education อย่างย่ิง จงึกลา่วไดว้า่สถาบนั 
การจัดการปัญญาภิวัฒน์เป็น Networking University อย่างแท้จริง
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ท่ีผ่านมาน้ัน สถาบันการจัดการ 
ปัญญาภิวัฒน์ ดูแล Network เป็น 
อย่างดี โดยส่วนใหญ่เราเป็นผู้ให้ก่อน  
โดยเบื้องหลังการจัดการนำาทีมโดย 
ผู้บริหารประชุมร่วมกันในเบื้องต้น  
หลังจากน้ันบุคลากรในระดับต่าง  ๆ  
ก็ต้องดำาเนินการสร้างสัมพันธ์กับ 
แขกระดับสูงทั้งในและต่างประเทศ  
รวมถึงบรรดานักศึกษาของสถาบัน 
ก็ต้องมีหน้าที่ดูแลแขกจากท่ีต่าง  ๆ  
ด้วยเช่นกัน  นอกจากนี้  สถาบัน 
การจัดการปัญญาภิวัฒน์มีนโยบาย 
การฝึกนักศึกษาให้มีมนุษยสัมพันธ์ 
ที่ดีเยี่ยม นักศึกษาทุกคนจึงได้รับ 
การอัปเดตข้อมูลต่าง  ๆ  ข่าวสาร 
ใหม่ ๆ ทุกเร่ืองทุกอาทิตย์จากทีมงาน  
เ พ่ือ ท่ีจะไ ด้ เ ป็นด่านหน้าในการ 
ต้อนรับและอำานวยความสะดวกเมื่อ 
ได้พบเจอบุคลากรท่ีมาจากเครือข่าย  

แสดงให้เห็นว่า นี่ไม่ใช่ภารกิจการ 
สร้าง network เฉพาะผู้บริหารระดับ 
สูง  แต่เป็น  Network ในทุกมิติ ท่ี 
เกี่ยวข้องกันได ้

Network ถือเป็นองค์ประกอบ 
หลักสำาคัญในการขับเคลื่อนสถาบัน 
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ให้เติบโต 
อย่างรวดเร็วและมั่นคง เห็นได้ชัด 
ว่าเครือข่ายอันทรงพลังที่ เข้ามามี 
ส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้  
สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษานั้น  
สร้างความแตกต่างให้สถาบันการ 
จัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นผู้ผลิต 
บัณฑิตมืออาชีพด้วยการเรียนรู้  
จากประสบการณ์จริงได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพโดดเด่นเป็นท่ีประจักษ์ 
แก่สายตาโลก
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เม่ือนักศึกษาออกไปทำางานก็จะได้มองเห็นสภาพแห่งความเป็นจริงของ 
การทำางานแล้วก็จะซึมซับเข้าไปในตัวโดยที่ไม่รู้ตัว จะกลายเป็นอุปนิสัย 
ของเค้าเอง เมื่อเจอปัญหาอะไรในอนาคต ก็จะมีอุปนิสัยในการ 
คิดแก้ปัญหาเข้าไปอยู่ในสายเลือด ก็จะเป็นการปรับตัวได้อีกแบบหน่ึง 
จากผลของการฝึกทำางาน เรียนรู้ แล้วก็ติดดินแบบ Work-based  
Education

อำจำรย์พรวิทย ์ พัชรินทร์ตนะกุล

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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นวัตกรรมหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตยุคไทยแลนด ์ 4.0 

04
บทที่
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เป็นคณะลำาดับที่  1 ก่อตั้งขึ้นพร้อม 
กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จาก 
จุดประสงค์ที่จะเผยแพร่วิชาความรู้และ 
ผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ทางด้านธุรกิจค้าปลีก ทั้ งนี้  เ พ่ือผลิต
บุคลากรที่จะก้าวไปเป็นฟันเฟืองสำาคัญ
ในการพัฒนาระบบธุรกิจของประเทศ 

หลักสูตรระดับปริญญำตรี 4 หลักสูตร
1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธรุกจิการคา้สมยัใหม ่

เรียนรู้กับผู้เช่ียวชาญธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
การตลาด และการจัดจำาหน่ายในระดับ 
สากลอย่าง  CP All และร้าน  7-Eleven  
พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการ 
ทำางานจริงเพ่ือก้าวข้ึนสู่การเป็นผู้บริหาร 
และเจ้าของกิจการในอนาคต

2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการธรุกจิการคา้สมยัใหม ่ 

(หลักสูตรระบบการศึกษาทางไกล)  
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนจะได้ 
เรียนรู้ท้ังภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติงาน 
จริง  (Work-based Learning) ได้ใน 

ท้องถ่ินของตนเองใน 12 จังหวัด โดยใช้ 
ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม/ 
ระบบ Streaming/IPTV ที่มีความทันสมัย  
โดยถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (สด)  
จากสถาบนัฯ ไปยงัหน่วยการเรยีนทางไกล 
พร้อมกันทั่วประเทศ โดยการสอนจะเป็น 
ระบบการสือ่สาร 2 ทาง และทีส่ำาคญัทีส่ดุ  
หน่วยการเรียนจะมีผู้ช่วยสอน  (TA) ที่มี 
ความรู้และประสบการณ์การสอนจาก 
สถาบันอุดมศึกษาในท้องถ่ินนั้น  ๆ  มา 
ป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี ค ว บ คุ ม ดู แ ล นั ก ศึ ก ษ า 
ในชั้นเรียนทุกรายวิชา

3.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

(ต่อเนื่อง)  รูปแบบการเรียนการสอน 
ที่ผู้ เรียนจะได้เรียนรู้ ท้ังภาคทฤษฎีและ 
การฝึกปฏิบัติงานจริง  (Work-based  
Learning) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมิได้เป็น 
เ พี ย ง ผู้ มี ค ว า ม รู้  ห า ก แ ต่ เ ป็ น ผู้ ที่  
เต็มเปี่ยมไปด้วยทักษะ ความสามารถ  
และความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน 
ด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างแท้จริง

หลักสูตรที่ตอบสนองไทยแลนด ์ 4.0 
และแนวโน้มการศึกษาของโลกในอนาคต

ปจัจุบนั ปีการศกึษา 2562 สถาบนัการจดัการปญัญาภิวัฒนเ์ปดิสอนท้ังสิน้ 10 คณะ 
2 วิทยาลัย 1 โครงการจัดตั้ง 1 วิทยาเขต และ 12 หน่วยการเรียนทางไกล ดังนี้

1. คณะบริหำรธุรกิจ
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4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา 

วิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่   

(ต่อเนื่อง)  (ระบบการศึกษาทางไกลทาง 

อินเทอร์เน็ต)  เป็นหลักสูตรที่ผสมผสาน 
การเรียนรู้ของภาคทฤษฎีในระบบการศึกษา 
ทางไกลทางอินเทอร์เน็ต กับการออกแบบ 
ระบบการฝึกปฏิบัติงานจริง (Work-based  
Learning) ที่เหมาะสม เพ่ือตอบสนองต่อ 
ความต้องการในการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ 
อย่างแท้จริง

หลักสูตรระดับปริญญำโท 1 หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  

หลักสูตรครอบคลุมการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
สมัยใหม่แบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นนำ้าจนถึง 
ปลายนำ้า ทั้งการบริหารจัดการธุรกิจ การ 
บริหารซัพพลายเชน และกลยุทธ์การตลาด 
สู่ผู้บริโภค เรียนรู้ทฤษฎีพร้อมกรณีศึกษา 
จริงจากคณาจารย์และผู้บริหารมืออาชีพจาก 
องค์กรชั้นนำาเพื่อให้นำามาประยุกต์ใช้ได้จริง
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อุตสาหกรรมอาหารถือว่าเป็นธุรกิจที่มี 
ความสำาคัญอย่างย่ิงทั้งในระดับจุลภาค 
และมหภาค ครอบคลุมทั้งธุรกิจค้าปลีก  
ค้าส่ง โรงแรม โรงพยาบาล สถาบัน- 
การศึกษา สายการบิน ร้านสะดวกซื้อ  
ภัตตาคาร รวมไปถึงร้านอาหารจานด่วน 
ที่มีบริษัทในประเทศและต่างประเทศเป็น 
ผู้ร่วมลงทุน และมีแนวโน้มการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตาม 
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค  ทำ า ใ ห้  
ผู้ประกอบการต้องการทีมงานที่มีความรู้  
ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้าน 
การบริหารจัดการธุรกิจอาหาร  ทักษะ 
การบริการลูกค้า  และการตลาด  เพื่อ 
ขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปตามแผนพัฒนา 

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  ด้ ว ย เ ห ตุ น้ี  
คณะการจัดการธุรกิจอาหาร  สถาบัน 
ก า ร จั ด ก า ร ปั ญ ญ า ภิ วั ฒ น์  ไ ด้ เ ปิ ด 
การเรียนการสอน  โดยมีวัตถุประสงค์  
เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพในเชิงวิชาการ 
และสามารถปฏิบัติงานได้จริง โดยการ 
จัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้บน 
พ้ืนฐานของการทำางานจริง (Work-based  
Learning) โดยนักศึกษาจะต้องเข้าเรียนรู้ 
ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหารใน 
สถานประกอบการ นกัศกึษาทกุคนรวมท้ัง 
ของคณะการจัดการธุรกิจอาหารจะได้รับ 
การฝกึปฏบิตักิารทำางานควบคูกั่บการเรยีน 
ในชั้นเรียน 

2. คณะกำรจัดกำรธุรกิจอำหำร 
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หลักสูตรระดับปริญญำตรี 3 หลักสูตร
1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

เพ่ือให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้เก่ียวกับ 
ผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ การให้ 
บริการด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม สามารถ 
นำามาประยุกต์ใช้ในด้านธุรกิจเชิงกลยุทธ์ 
และการตลาด  เ พ่ือตอบสนองกลุ่ม 
ผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหารและ 
เคร่ืองด่ืมท่ีต้องการกลุ่มแรงงานท่ีมีความรู้ 
และประสิทธิภาพในการทำางานไปเป็น 
ส่วนหน่ึงขององค์กร เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม 
อาหารและเคร่ืองด่ืมและอุตสาหกรรมการ 
บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร  

(ต่อเนื่อง)

เพ่ือให้ผู้เรียนรู้นำาไปประกอบอาชีพ 
ผู้จัดการธุรกิจอาหารที่มีทักษะความรู้ 
ดา้นบริหารจดัการอาหาร ความปลอดภัย 
อาหารรวมถึงการประกันคุณภาพอาหาร  
เรียนรู้วัฒนธรรมอาหารของโลก เพ่ือคิด 
วิเคราะหก์ลยุทธ์ทางการตลาดและวิธีการ 
สื่อสารการตลาดสมัยใหม่

3.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้เก่ียวกับการ 
บริหารจัดการธุรกิจภัตตาคาร  การ 
ควบคุมคุณภาพ รวมไปถึงการบริหาร  
แฟรนไชส ์ เพ่ือตอบสนองกลุม่ผูป้ระกอบ- 
การธุรกิจภัตตาคารและเป็นการเพ่ิม 
ผู้ประกอบการธุรกิจภัตตาคารท่ีมีความรู้ 
ความสามารถและมีประสิทธิภาพในการ 
ทำางาน
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3. คณะศิลปศำสตร์

เร่ิมดำาเนินการจัดการเรียนการสอน 
ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ภาษาจีนธุรกิจ เป็นหลักสูตรแรกท่ีคณะ 
ได้พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับรูปแบบการ 
เรยีนการสอนแบบ Work-based Learning  
ต่อมาในปีการศึกษา 2556 คณะศิลปศาสตร์
ได้เล็งเห็นความสำาคัญในการที่จะผลิต
บัณฑิตเพ่ือสอดรับกับภาคอุตสาหกรรม 
และภาคธุรกิจญ่ีปุ่น  ที่ เข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทยเป็นจำานวนมาก จึงเป็นที่มา
ของการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ และภาษา 
อังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในปัจจุบัน

หลักสูตรระดับปริญญำตรี 3 หลักสูตร
1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

ผลิตบัณฑิตด้านภาษาจีนธุรกิจ ผู ้มี
ความพร้อมทั้งความสามารถด้านการ
สื่อสารด้วยภาษาจีนและความรู้เบื้องต้น
เก่ียวกับธุรกิจ เพ่ือสนับสนนุการแลกเปลีย่น
ด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ

เตรียมพร ้อมสำาหรับโอกาสท่ีจะมาถึง
เมื่อไทยก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
สู่ความเป็นประชาคมอาเซียน

2.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

เนน้การสือ่สารภาษาญ่ีป่นุธุรกิจ ทัง้ฟัง  
พดู อ่าน เขยีน โดยอาจารยผ์ู้ทรงคุณวฒุ ิ
และมีประสบการณ์ตรงในภาคธุรกิจญ่ีปุ่น  
เพ่ือก้าวสูค่วามเปน็มอือาชพี รอบรูวิ้ชาการ 
และเข้าใจการทำาธุรกิจระหว่างประเทศ  
จากการฝกึและดงูานทัง้ในประเทศไทยและ 
ประเทศญ่ีปุ่น “จริงจังแบบญ่ีปุ่น ยืดหยุ่น 
แบบไทย”

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา 

วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ

สร้างมืออาชีพด้านการส่ือสารภาษา 
อังกฤษ  ผู้มีความรู้ทางธุรกิจสมัยใหม่   
เข้าใจบริบทวัฒนธรรม  ตรงตามความ 
ต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะ 
อย่างย่ิงในอาเซียน ผ่านการเรียนรู้ทั้งใน 
ห้องเรียน การฝึกอบรม และการปฏิบัติ 
งานจริงในองค์กรธุรกิจ
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4. คณะวิศวกรรมศำสตร์
	 และเทคโนโลย ี

เริ่มเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกใน 
ปีการศึกษา  2552 เดิมใช้ชื่อว่า คณะ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อมาในปี 
การศึกษา  2554 ทางคณะได้เปิดสาขา 
วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม 
อุตสาหการเพ่ิมขึ้น จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรระดับปริญญำตรี 5 หลักสูตร
1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ

 ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค ว า ม รู้ ใ น ด้ า น 
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ซึ่งรวมถึง 
การออกแบบและสรา้งระบบงานฐานขอ้มลู  

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การ 
บริหารโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง การส่ือสารข้อมูล  
การบรหิารความปลอดภยัขอ้มลูสารสนเทศ  
และความรู้สมัยใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ 
บริการ โดยเน้นการเรียนรู้เชิงทฤษฎีควบคู่ 
กับการปฏิบัติ และการทำางานจริง (Work- 
based Learning)

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ 

ปัญญาประดิษฐ์

เป็นหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพและ 
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการ 
ของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ
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รองรับการแข่งขันทางธุรกิจคอมพิวเตอร์  
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดย 
การผลิตบุคลากรทางด้านวิศวกรรม 
คอมพิวเตอรท่ี์สามารถทำางานไดท้นัท ี และ 
มศีกัยภาพสงูในการพัฒนาตนเองใหเ้ข้ากับ 
ลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ 

การผลิตอัจฉริยะ

มุง่ผลิตบุคลากรเฉพาะด้านท่ีมีองค์
ความรู ้ทางด ้านวิศวกรรมอุตสาหการ 
ระบบการผลิตแบบ 4.0 ที่มีองค์ความรู้ 
ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการเฉพาะ
โดยเป ็นบูรณาการการเรียนการสอน 
ใ น ทุ ก  ๆ  ศ า ส ต ร ์ เ ชิ ง ก า ร จั ด ก า ร แ ล ะ 
เทคโนโลยีอุตสาหการ ท่ีสามารถต่อยอด 
ได้ในอนาคต

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์

 เรยีนรูเ้ชงิผสมผสานระหว่างวิศวกรรม 
อุตสาหการและวิศวกรรมยานยนต์ เข้าใจ 
ถึงโครงสร้างหลักของยานยนต์ในอดีต 
ปจัจบุนั รวมถึงยานยนตใ์นอนาคต ตัง้แต ่
กระบวนการออกแบบอุตสาหกรรม การ 
ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนการบำารุงรักษา  
ฝึกทักษะการวางแผนและบริหารจัดการ 
การผลิตแบบครบวงจร

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบ 

อัตโนมัติ

ได้เรียนรู้สหวิทยาการท่ีผสมผสาน 
ระหว่างศาสตร์ทางด้านไฟฟ้า เครื่องกล  
และคอมพิวเตอร์ เพ่ือสร้างบุคลากรให้มี 
ความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรม 
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ทั้งภาควิจัย 
พัฒนาและภาคการผลิต เพ่ือเตรียมความ 
พร้อมในการปฏิบัติงานจริงในด้านหุ่นยนต ์
และระบบอัตโนมัติ หลักสูตรได้ออกแบบ 
ให้นักศึกษาได้รับความรู้ทางวิชาการและ 
มโีอกาสฝกึงานในสถานประกอบการชัน้นำา 
ที่เก่ียวข้องกับหุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม 
และอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติ ทั้งในประเทศ 
หรือต่างประเทศ

หลักสูตรระดับปริญญำโท 1 หลักสูตร
ห ลั ก สู ต ร วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

และเทคโนโลย ี (หลักสูตรนานาชาติ)

เน้นการเรียนรู้แบบ Research Base 
โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ 
ด้วยตนเอง และใช้ความรู้มาต่อยอดงาน
วิจัย เพ่ือให้การเรียนรู้สอดคล้องกับพันธกิจ 
Work-based Education และงานวิจัย
ของนักศึกษาจะเป็นงานวิจัยที่สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจได้
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5. คณะนิเทศศำสตร ์

คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการ 
ปญัญาภวิฒัน์ มจีดุมุง่หมายชดัเจนในการ 
ผลิตบัณฑิตแนวทางใหม่ ด้วยกระบวน 
การเรียนรู้จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านนิเทศศาสตร์ร่วมกับนักวิชาชีพที่มี 
ชื่อเสียงระดับประเทศ ผ่านกระบวนการ 
วิจัย การใช้กรณีศึกษา และการทำาโครงงาน  
(Project-based Learning) ตลอดจน 
การเ รียนรู้ ด้วยประสบการณ์จากการ 
ปฏิบัติงานจริง (Work-based Learning)  
ณ สถานประกอบการ ทำาให้มั่นใจได้ว่า 
บัณฑิตท่ีสำาเร็จการศึกษาจากสถาบันการ 
จัดการปัญญาภิวัฒน์จะเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถทางด้านนิเทศศาสตร์ที่มี 
ความคดิสร้างสรรค ์ มคีวามสามารถในการ 
วางแผน การบริหารจัดการการสื่อสาร 
มีความทันสมัย มีความรู้และความเข้าใจ 

อย่างลึกซึ้ งทั้ งด้ านวิชาการ  วิชาชีพ  
สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
ขา่วสารเพ่ือนำาไปประยุกตใ์ชใ้นงานวชิาชพี 
นิ เทศศาสตร์ เชิ งสร้ างสรร ค์ ได้อ ย่าง 
เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ มี คุ ณ ค่ า  มี คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม สามารถบูรณาการองค์ความรู้ 
ทั้งในส่วนของสาขานิเทศศาสตร์และ 
ในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างลงตัว

หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต 
เปิดสอน 2 วิชำเอก ดังนี้

1.  วิชาเอกการสื่อสารองค์กรและ 

แบรนด์

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะเด่น 
ในการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ผลิตส่ือได้อย่าง 
สร้างสรรค์ มีความเข้าใจในธุรกิจ และ 
สามารถใช้วิธีทางการสื่อสารในการแก้ 
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ปัญหาให้กับธุรกิจได้โดยอยู่บนพ้ืนฐาน 
ของความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องเป็น 
ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในสายงานสื่อสาร 
องค์กรและสื่อสารแบรนด์ควบคู่กัน เน้น 
ทักษะการสื่อสารและการบริหารจัดการ 
การสื่อสารท้ังภายในและภายนอกองค์กร 
ธุรกิจ  สามารถมองทิศทางของธุรกิจ  
วางแผนกลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้ง 
เข้าใจในความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วน 
ได้เสียขององค์กร ความรับผิดชอบต่อ 
สังคมขององค์กร  เ พ่ือให้องค์กรและ 
แบรนด์อยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืน

2. วิชาเอกวารสารศาสตร์

คอนเวอร์เจ้นท์และสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์

มุ่ งสร้างบัณฑิตที่พร้อมทำางานใน 
วิ ชาชีพ ข่ าว ใ นห ลากหลายช่ อ งทาง  
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  มีทักษะทำางาน 
หลายด้านพร้อม  ๆ  กัน  (Multi-tasking  
Skills) สามารถแก้ปัญหา แสวงหาความรู้ 
ใหม ่ ๆ และรูจ้กัแบ่งปนัความรูท้ีต่อบสนอง 
ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมได้

หลักสูตรระดับปริญญำโท 1 หลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสื่อสารเชิงนวัตกรรมเพื่อ 

องค์กรสมัยใหม่ 
เ พ่ื อ ผ ลิ ต ม ห า บั ณ ฑิ ต ที่ มี ทั ก ษ ะ 

ความคิดเชิงวิเคราะห์การออกแบบความ 
คิดเชิงสร้างสรรค์  สามารถสื่อสารเชิง 
นวัตกรรมจากโจทย์ท่ีใช้ได้จริงกับธุรกิจ  
และเป็นผู้นำาความเปลี่ยนแปลงในองค์กร 
และสังคมเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมทาง 
สังคมและสังคมแห่งการเรียนรู้  และ 
ก้าวทันเทคโนโลยีการสื่อสารในบริบทของ 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 89



6. คณะวิทยำกำรจัดกำร

ภายใต้ปรัชญาของสถาบันการจัดการ 
ปัญญาภิวัฒน์ คือ มุ่งผลิตบุคลากรด้าน 
การจัดการท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  
มีทักษะขั้นสูงด้านวิชาชีพตามแบบผลการ 
เรียนรู้ใหม่ของสถาบันฯ คือ DJT Model  
(Deutsche Japan Thailand Business  
Model)  เป็นผู้ เปี่ยมด้วยคุณธรรมและ 
จริยธรรม ตลอดจนสามารถใช้ความรู้ที่ 
สั่งสมมาสร้างการพัฒนาให้เกิดภูมิปัญญา 
ทุกระดับ

 
หลักสูตรปริญญำตรี 5 หลักสูตร

1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวชิาการบรหิารทรัพยากรมนษุยแ์ละ 

การจัดการองค์การ

เรียนรู้ การบริหารและการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ ควบคูไ่ปกับการฝกึปฏิบตั ิ

จริงในองค์กรชั้นนำา พร้อมประยุกต์ความรู ้
ประสบการณ์เพ่ือก้าวสูค่วามเปน็นักบรหิาร 
ทรัพยากรมนุษ ย์มืออาชีพ เชื่ อมั่ น ใน 
ปรัชญา  “สร้างคุณค่าด้วยคน  (People  
Value Creation)”

2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และ 

ทรัพย์สินอาคาร

ผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพด้านการ 
จดัการอสงัหารมิทรพัย์และทรพัย์สนิอาคาร 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน 
ประกอบการในวชิาชพี และความตอ้งการ 
อัตรากำาลังคนในภาคธุรกิจของประเทศ

โดยใช้การเรียนการสอนที่ เน้นการ 
เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน (Work-based  
Learning) เป็นสำาคัญ
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3.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

พบโอกาสการเรียนรู้จากคณาจารย์
มื อ อ า ชี พ  แ ล ะ ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง า น จ ริ ง ใ น
อุตสาหกรรมการบิน รองรับการเติบโตของ
ธุรกิจท่องเท่ียว  การค้าระหว่างประเทศ 
และการขยายตัวเป็นศูนย์กลางการขนส่ง
ทางอากาศแห่งอาเซียนของประเทศไทย
ในอนาคต

4.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการการบริการและการ 

ท่องเที่ยว

เรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติงานจริงด้าน 
การบริการ (Hospitality Management)  
ในสถานประกอบการที่ดำาเนินธุรกิจด้าน 
การบริการ การท่องเที่ยว สุขภาพ ความ 
งาม ตลอดจนอุตสาหกรรมการโรงแรม 
และรีสอร์ทในหลากหลายรูปแบบธุรกิจ  
พร้อมเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ (Laboratory)  
ก่อนการฝึกงานจริง

5. หลักสูตรการจัดการบัณฑิต 

ผลิตบัณฑิต “นักจัดการ” ท่ีมีความ 
สามารถประกอบอาชีพตามท่ีมุ่งหวังไว้  

โดยมีความสามารถในการจัดการองค์กร 
สมัยใหม่  มีความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์   
แ ก้ ปั ญ ห า โ ด ย ใ ช้ น วั ต ก ร ร ม  แ ล ะ มี  
ความพร้อมในการปรับปรุงการทำางาน 
ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น 
ในอนาคต แผนการศึกษาและวิธีการเรียน 
การสอนในแต่ละรายวิชานั้น จะขึ้นอยู่กับ 
ความต้องการของนักศึกษาและเป็นการ 
ออกแบบร่วมกันระหว่างนักศึกษาและ 
คณะอาจารย์ที่ปรึกษา 

หลักสูตรระดับปริญญำโท 1 หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์  

องค์การ

หลักสูตรหน่ึงเดียวในประเทศไทยที่ 
เป็นสูตรสำาเร็จในการสร้างผู้นำาแห่งอนาคต  
(Future Leader) เพ่ิมศักยภาพให้คุณเป็น 
ผูน้ำาองคก์รทีส่ามารถวเิคราะห์ แก้ไข วาง 
กลยุทธ์เร่ืองการบริหารคนแนวใหม่ (People  
Solution) การบริหารองค์กร (Organization  
Solution) และมีความรู้ความเข้าใจในการ 
บริหารธุรกิจ (Business Solution)
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7. คณะนวัตกรรมกำรจัดกำรเกษตร 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
มีปรัชญาในการสร้างสรรค์สังคมเกษตร 
อย่างย่ังยืน โดยผสานความเชี่ยวชาญ 
ด้ า น ธุ ร กิ จ พื ช ค ร บ ว ง จ ร ข อ ง เ ค รื อ 
เจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับองค์ความรู้จาก 
มืออาชีพและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ   
เพ่ือรับมือกับความต้องการด้านอาหาร 
ของประชากรโลกที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ผ่ า น รู ป แ บ บ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ  
W o r k - b a s e d  L e a r n i n g  ห รื อ ก า ร 
เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง  มุ่งสร้าง 
บัณฑิตนักจัดการเกษตรมืออาชีพ

หลักสูตรปริญญำตรี 1 หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา 

วิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร เป็น 
ศาสตร์ท่ีบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ การ 
เกษตร นวัตกรรม เศรษฐศาสตร์ ร่วมกับ 
องค์ความรู้ในการจัดการกระบวนการเชิง 
ธุรกิจมาพัฒนาเป็นหลักสูตรท่ีมีความ 
ทันสมัย และตรงกับความต้องการของ 
สถานประกอบการและประเทศชาติ
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ประชากรโลกท่ีเพ่ิมข้ึนทำาให้มีความ 
ต้องการบริโภคอาหารเพ่ิมขึ้น ธุรกิจฟาร์ม 
เลี้ยงสัตว์เป็นธุรกิจกลางนำ้าในห่วงโซ่  
อุปทานที่มีบทบาทสำาคัญ ทำาหน้าที่ผลิต 
และป้อนเน้ือสัตว์คุณภาพเข้าสู่อุตสาห- 
กรรมการผลิตอาหาร จากวิสัยทัศน์การ 
เปน็ “ครวัของโลก” ปจัจบุนัรปูแบบการทำา 
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์และการแปรรูปอาหาร  
มีการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ปลอดภัย  
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และตรวจสอบ 
ย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน  ทำาให้มีความ 
ต้ อ ง ก า ร บุ ค ล า ก ร ที่ มี ค ว า ม รู้  ค ว า ม 
เชี่ยวชาญในสาขานี้อีกมาก

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
เล็ ง เห็ นถึ งความสำ าคัญในการสร้ า ง 
คนรุ่นใหม่ เข้าสู่ภาคธุรกิจเกษตร เพื่อ 
เ ป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความมั่นคง  
แ ล ะ ย่ั ง ยื น ด้ า น อ า ห า ร  จึ ง ไ ด้ จั ด ต้ั ง 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขึ้นเมื่อวันที่ 10  
มิถุนายน  2557 โดยได้รับความร่วมมือ 
ด้านการศึกษาจาก บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ 
อาหาร จำากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำ 
กำรจัดกำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
เกษตร  โดยเปิดสอน  2  วิชำเอก  
ดังนี้

1.  วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยี 

ฟาร์ม เรียนรู้เร่ืองการจัดการฟาร์มเลี้ยง 
สัตว์สมัยใหม่  ก้าวสู่อาชีพท่ีมั่นคงใน 
อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เข้าใจการ 
ดำาเนินธุรกิจท่ีประสบความสำาเร็จ ซ่ึงมุ่งเน้น 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรู้จักประยุกต์ 
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ 
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอนโดย 
คณาจารย์มอือาชพีจากวงการอตุสาหกรรม 
เกษตรและการผลิตอาหาร  นักธุรกิจ  
นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการฟาร์ม  
และผู้ประกอบการธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
สมัยใหม่ พร้อมฝึกปฏิบัติงานจริงในฟาร์ม 
เลี้ยงสัตว์ที่ใช้เทคโนโลยีระดับโลก

2.  วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยี 

แปรรูปอาหาร  เรียนรู้ เรื่องการจัดการ 
เทคโนโลยีแปรรูปอาหารสมัยใหม่ พร้อม 
ก้าวสูอ่าชพีทีม่ัน่คงในอตุสาหกรรมการผลติ 
อาหาร บนพ้ืนฐานความปลอดภัย ต้ังแต่ 
การเตรียมวัตถุดิบจนถึงมือผู้บริโภค ด้วย 
ระบบการผลิตท่ีทันสมัยได้มาตรฐานสากล  
เรียนรู้หลักการจัดการ เพ่ือควบคุมตรวจ
สอบวัตถุดิบ  กระบวนการผลิต  และ 
ผลิตภัณฑ์อาหาร ตลอดจนปัจจัยต่าง  ๆ  
ที่ทำาให้ธุรกิจประสบความสำาเร็จ

8. คณะอุตสำหกรรมเกษตร
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9. คณะกำรจัดกำร
กำรศึกษำเชิงสร้ำงสรรค์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้ 
เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการผลิตครู 
คุณภาพสู่สังคมไทย เพ่ือเป็นแม่พิมพ์ท่ีดี 
ให้แก่เยาวชนไทย เดิมช่ือคณะศึกษาศาสตร์  
สถาบนัการจดัการปญัญาภิวฒัน ์ ไดก่้อตัง้ 
เมื่อปี  พ.ศ.  2556 เริ่มดำาเนินการจัดการ 
เรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา  2557  
โดยเริ่มเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน เป็นหลักสูตร 
แรก  เพ่ือผลิตครูในสาขาวิชาซึ่งเป็นท่ี  
ต้องการในสถานศึกษา

ในปีการศึกษา  2563 ได้เปลี่ยนชื่อ 
เ ป็ น ค ณ ะ ก า ร จั ด ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า เ ชิ ง 
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ มี แ น ว ท า ง ก า ร จั ด ก า ร 
เ รี ย น รู้ เ พ่ื อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ด้ ว ย ปั ญ ญ า  
(Constructionism) เน้นให้ผู้เรียนรู้จักการ 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การพัฒนา 
ระบบคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงสร้างสรรค์  
การลงมอืปฏิบตั ิ และการฝกึการแก้ปญัหา 
ระหวา่งลงมอืปฏิบตั ิ เพ่ือใหผู้เ้รยีนเกิดการ 
เรียนรู้ สามารถสร้างสรรค์ผลงานผ่าน 
วิธีคิด วิธีเรียนที่แตกต่างกันของแต่ละ 

บุคคล โดยครูผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้จัด 
กระบวนการเรียนรู้ (Facilitator) ส่งเสริม 
ให้ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะดา้นการศกึษา 
ควบคู่กับการบริหารจัดการ สามารถเรียน 
เป็น คิดเป็น ทำางานเป็น และสามารถนำา 
องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  
เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ พร้อมด้วย 
คุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณ 
ในวิชาชีพ

หลักสูตรปริญญำตรี 2 หลักสูตร
1.  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 

ตอบสนองความต้องการครูสอนภาษา 
จีนในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ที่ยังขาดแคลนในปัจจุบัน โดยการพัฒนา 
นักศึกษาสู่การเป็นพลเมืองโลกท่ีทันสมัย  
มีทักษะหลากหลาย ด้วยเนื้อหารายวิชา 
ที่เน้นภาษาจีน เติมเต็มด้วยภาษาอังกฤษ 
การบรหิารจดัการ นอกเหนือจากวิชาชพีคร ู 
เน้นให้ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาความรู้ด้วย 
ตนเอง การคิดวิเคราะห์ การลงมือปฏิบัติ  
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การฝึกการแก้ปัญหาระหว่างลงมือปฏิบัติ  
และสร้างสรรค์ด้วยปัญญา  (Constructionism)
นอกจากน้ีนักศึกษายังได้เรียนรู้จากการ 
ปฏิบัติงานท้ังในสถานศึกษาและสถาน 
ประกอบการในภาคธุรกิจ เพ่ือเปิดมุมมอง 
ท่ีหลากหลาย สนับสนุนให้เรียนเป็น คิด 
เป็น ทำางานเป็น และสามารถนำาความรู้ไป 
ประยุกตใ์ชอ้ย่างเหมาะสม เปน็ครนัูกบรหิาร 
จัดการที่ทันสมัย

2. หลกัสตูรศึกษาศาสตรบณัฑติ สาขา 

วิชาการสอนภาษาอังกฤษ

มุ่ งผลิตบัณฑิตใ ห้มีความรู้  ความ 
สามารถด้านวิชาชีพครู ภาษาอังกฤษ และ 
สมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษ โดยเน้น 
การเรียนรู้บนพ้ืนฐานการปฏิบัติงานจริง  
(Work-based Learning) ตามแนวการ 
เ รี ย น รู้ ใ ช้ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ด้ ว ย ปั ญ ญ า  
(Constructionism) ภาษาอังกฤษเพ่ือ 
การสื่อสาร (Communicative Language  
Teaching) และการเรียนรู้ท่ีเน้นการปฏิบัติ 
ทางภาษา โดยมีโรงเรียนสาธิตแห่งสถาบัน 
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ (Satit PIM) เป็น 
แหล่งฝึกปฏิบัติการสอน เพื่อให้นักศึกษา 
พัฒนาต่อยอดสู่การเป็นครูนักบริหารจัดการ 
มืออาชีพ

หลักสูตรปริญญำโท 1 หลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการการศึกษาและความ 

เป็นผู้นำา ผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้บริหาร 
สถานศึกษา  และผู้บริหารการศึกษาท่ีมี 
ความรู้ในศาสตร์ภาวะผู้นำาการบริหารและ 
การจัดการศึกษา ที่มีสมรรถนะของผู้บริหาร  
เป็นผู้นำาพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพได้ 
มาตรฐาน 
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10. คณะกำรจัดกำรโลจิสติกส ์
	 และกำรคมนำคมขนส่ง

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้ 
เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการจัดการ 
โลจิสติกส์และคมนาคมขนส่งท่ีจะเป็นส่วน 
สำาคัญในการพัฒนาการเคลื่อนย้ายสินค้า 
และบริการจากแหล่งผลิตไปยังผู้บริโภคให้ 
รวดเรว็และมปีระสทิธิภาพในการลดตน้ทนุ  
ซึง่หมายถึงการทำาใหธุ้รกิจมคีวามไดเ้ปรยีบ 
ทางการแข่งขันมากขึ้น การบริหารจัดการ 
ซัพพลายเชนที่รวมถึงคุณภาพของการ 
บริการ ระบบสารสนเทศท่ีดี การขนส่ง 
และการกระจายสินค้า การควบคุมสินค้า 
คงคลัง และการจัดการสถานีบริการ ฯลฯ  
เหล่าน้ีคือเป้าหมายท่ีผู้ประกอบการหรือ 
บุคลากรทางด้านโลจิสติกส์ ควรได้พัฒนา 
องค์ความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์และ 
คมนาคมขนสง่ทัง้ในภาคทฤษฎแีละปฏิบตัิ 
ให้ทันต่อการเติบโตของโลจิสติกส์และ 
พร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงอย่าง 
เข้มแข็ง

หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต
สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์
และกำรคมนำคมขนส่ง เปิดสอน 
3 วิชำเอก ดังนี้

1. วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน มุ่งเน้นการบริหารจัดการ 
งานด้านโลจิสติกส์ สำาหรับองค์กรธุรกิจ 
และการบริหารจัดการซัพพลายเชนให้มี 
ประสิทธิภาพ

2. วิชาเอกการจัดการการคมนาคม 

ขนส่ง มุ่งเน้นการเรียนรู้ในศาสตร์ด้านการ 
เคลื่อนย้ายคนจากที่หน่ึงไปยังที่หน่ึงอย่าง 
มีประสิทธิภาพสูงสุด

3. วิชาเอกการจัดการสถานีและพื้นที ่ 

มุง่เนน้การบรหิารสถานี/ท่า รวมทัง้บรเิวณ 
รอบสถาน ี ทำาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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เพ่ือสนองตอบนโยบายรฐับาลท่ีตอ้งการ 
ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง 
สุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) และ 
การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ช่วย 
ผลิตพยาบาลให้เพียงพอและมีสัดส่วนท่ี 
เหมาะสมต่อการดูแลผู้ป่วยของประเทศได้ 
ในอนาคต นับเป็นคณะแรกของสถาบัน 
ทีจ่ดัการเรยีนการสอนในศาสตรแ์หง่วิชาชพี 
ใหม่ทางด้านสุขภาพ

11. โครงกำรจัดตั้ง
	 คณะพยำบำลศำสตร ์
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12. วิทยำลัยนำนำชำติ

วิทยาลยันานาชาต ิ สถาบนัการจดัการ 
ปัญญาภิวัฒน์ได้ก่อต้ังข้ึนเมื่อปี  2556 
ดำาเนินงานภายใต้แนวคิดของสถาบันการ 
จดัการปัญญาภิวัฒน ์ คอื มุง่ผลติบคุลากร 
ด้านการจัดการท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  
มีทักษะขั้นสูงด้านวิชาชีพ  เป็นผู้ เปี่ยม 
ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจน 
สามารถใช้ความรู้ที่สั่งสมมาสร้างการ 
พัฒนาให้เกิดภูมิปัญญาทุกระดับ

หลักสูตรปริญญำตรี 1 หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา 

วิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

(หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรธุรกิจ 
ค้าส่งและค้าปลีกทั้งในประเทศไทยและ 
ต่างประเทศ  สอนเป็นภาษาอังกฤษ 
ตลอดหลักสูตร  โดยใช้  “Work-based  
Education” นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะ 

การบริหารจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  
ประยุกต์ใช้ความรู้  และประสบการณ์   
เ พ่ือพัฒนาทักษะทั้ ง ด้านวิชาการและ 
การตลาด  เพ่ือเตรียมพร้อมสู่การเป็น 
เจ้าของธุรกิจและเป็นผู้บริหารในบริษัท 
ชั้นนำาทั่วโลก

หลักสูตรปริญญำโท 1 หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลกัสตูร 

นานาชาติ) เป็นหลักสูตรท่ีออกแบบมา 
เพ่ือตอบโจทย์ในการสร้างนักบริหารและ 
ผู้ประกอบการมืออาชีพแก่ภาคธุรกิจ ให้ 
มีความพร้อมแข่งขันในตลาดธุรกิจโดย 
มุ่งเน้นท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีนและ 
อา เซี ยน เป็นสำ าคัญ  ด้ วยหลักสูตรที่  
แตกต่าง ทั้งรูปแบบการเรียนการสอนที่ 
เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้จากวิทยากรพิเศษ 
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และผู้ เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์จาก 
บริษัทช้ันนำาระดับนานาชาติมาร่วมแบ่งปัน 
ประสบการณ์ การแก้ปัญหาจริงในโลก 
ธุรกิจ ตลอดจนการจดักิจกรรมศกึษาดูงาน 
ในบริษัทชั้นนำาระดับโลก 

เปน็หลกัสตูรสำาหรบันกับรหิารมอือาชพี 
และนักศึกษาท่ีต้องการมุ่งเน้นการศึกษา 
ตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีนและอาเซียน 
อย่างแท้จริง และด้วยความร่วมมือกับ 
บริษทั ซพี ี ออลล ์ จำากัด (มหาชน) หนึง่ใน 
บรษิทัชัน้นำาทีไ่ดรั้บการจดัอนัดบัความย่ังยืน 
จาก DJSI และเป็นผู้นำาในอุตสาหกรรม 
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในอาเซียน จึงทำาให้ 
หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชา 
ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)  
ของสถาบันการจัดการปัญญาภิ วัฒน์  
มีความแตกต่างจากสถาบันการศึกษาอื่น 
และเปิดโอกาสการเรียนรู้สภาพแวดล้อม 
ขององค์กรข้ามชาติอีกด้วย
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13. วิทยำลัย
 บัณฑิตศึกษำจีน

การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน มีผลกระทบต่อ 
เศรษฐกิจโลก ซึ่งในปัจจุบันจำาเป็นต้อง 
มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้ จึงจำาเป็นต้อง 
มกีารผลติแรงงานทีม่คีวามรูร้ะดบัปรญิาโท 
และเอกเพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งทางธุรกิจ 
และภาคการผลิต และเพ่ิมความสามารถ 
ของประเทศในการแข่งขันกับประเทศอื่น 
ในภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก

สถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒันม์กีาร 
ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทางด้านการ 
บริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก ซึ่งสถาบันมี 
ความเชีย่วชาญเป็นอย่างย่ิง และยังมุง่เนน้ 
การพัฒนาในการฝึกอบรมให้กับผู้สำาเร็จ 
การศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ของสายงานท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น  
การจัดการทั่วไป  และการจัดการทาง 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  วิทยาลัย 
บัณฑิตศึกษาจีนประกอบด้วยหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี ้

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขา วิชาบ ริหารธุ รกิ จ  (หลั กสู ตร 

ภ า ษ า จี น )  มี วั ต ถุประ สงค์ เ พ่ื อผลิ ต 
บัณฑิตปริญญาโทที่มีความรู้ เ ก่ียวกับ 
ธุรกิจค้าปลีก การจัดการทั่วไป และการ 
จัดการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ 
เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทาง 
ด้านธุรกิจแบบบูรณาการ ในการปรับปรุง 

ประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนเพ่ือ 
เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในตลาดอาเซียน  
อีกทั้งยังมีทักษะความเป็นผู้นำาที่ดีและ 
แสดงให้เห็นถึงคุณธรรมและจริยธรรม 
ในการดำาเนินธุรกิจของบัณฑิต

2.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษา 

จีน) มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมี 
ความเชี่ยวชาญซึ่งมีความรู้และทักษะที่ 
จะช่วยให้บัณฑิตมุ่งไปสู่อาชีพอาจารย์ 
มหาวิทยาลัย นักวิจัย ที่ปรึกษาอย่างเป็น 
ทางการของรัฐบาล หรือผู้บริหารระดับสูง 
ทางด้านธุรกิจ เมื่อจบการศึกษาบัณฑิต 
จะได้มีการพัฒนาทางด้านความเข้าใจ 
เก่ียวกับทฤษฎีซึง่สามารถนำาไปประยุกตใ์ช้ 
ในสถานการณ์โลกปัจจุบัน และมีความ 
เชี่ยวชาญในการวิจัยเชิงปริมาณและ 
คุณภาพ ทักษะการแก้ปัญหาทางด้าน 
ธุรกิจ และมีความสามารถในการสร้าง 
องค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่า

3.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวชิาการจดัการการศกึษา (หลกัสตูร 

ภาษาจีน)  เพ่ือสร้างและผลิตบุคลากร 
ที่มีภาวะผู้นำา ทักษะการเป็นนักบริหาร 
เชิงนวัตกรรมท่ีมีความพร้อมในการจัดการ 
ศึกษาภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง  
โดยยึดหลกัของคณุธรรม จรยิธรรม ความ 
รู้ทักษะและความสามารถท่ีตรงกับความ 
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ตามท่ีประเทศไทยมีนโยบายใน 
ก า ร ผ ลิ ต กำ า ลั ง ค น เ พ่ื อ ต อ บ ส น อ ง 
ยุทธศาสตร์ชาติ  Thailand 4.0 และ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตระเบียง 
เศรษฐกิจภาคตะวันออก  (Eastern 
Economic Corridor : EEC) เพ่ือยก 
ระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประ เทศ  สถาบันการจัดการ 
ปัญญาภิวัฒน์จึงสนองตอบนโยบาย 
ดังกล่าว  ด้วยการจัดต้ังสถาบันการ 
จัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขต EEC 
จ.ชลบุรี  ในปี  2562 ขึ้นเ พ่ือขยาย 
โ อ ก า ส ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ไ ป ยั ง เ ข ต 
เศรษฐกิจใหม่  โดยมุ่งสร้างบัณฑิต 
และบุคลากรท่ีมีสมรรถนะและทัศนคติ 
ที่ถูกต้อง มีความพร้อมในการทำางาน 
ให้กับองค์กรท้ังในประเทศไทยและ 

ต่างประเทศ  มีประสบการณ์ในการ 
ทำางานจริง โดยใช้แนวทางการเรียนรู้ 
จากประสบการณ์จริง  (Work-based  
Education) ทีส่ง่เสรมิการเรยีนการสอน 
หลายภาษาคือ ภาษาอังกฤษ ภาษา 
จีน และภาษาดิจิทัล เมื่อสำาเร็จการ 
ศึกษาแล้วสามารถมีทักษะการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตและมีรายได้สูง ในบรรยากาศ 
ที่มีดุลยภาพด้านการเรียน  สุขภาพ  
และการใช้ชีวิต (Work-life Balance)  
นอกจากน้ียังมุ่ งมั่นเ พ่ือพัฒนางาน 
วิจัยและเทคโนโลยีท่ีสนับสนุน  10  
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ส่งเสริมให้เกิด 
การเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจด้านการ 
บริการ การค้าปลีก นวัตกรรมอาหาร  
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และเทคโนโลยี 
ลำ้าสมัย

สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน ์
วิทยาเขต EEC จ.ชลบุร ี
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สถาบนัการจดัการปญัญาภิวัฒน์  
ยังมีระบบการเรียนการสอนทางไกล  
12 จังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาค 
ทั่ วประ เทศ  เปิ ดสอนในระ ดับ 
ปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการ 
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหาร 
ธุ ร กิ จ  เ ป็ น ก า ร เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้  
นักศึกษาท่ีต้องการเรียนใกล้บ้าน  
เป็นการเรียนผ่าน Streaming IPTV

ส่งสัญญาณการสอนแบบ Real 
T ime  จากห้อง เ รี ยนในจั งห วัด 
นนทบุรี  โดยมีการสื่ อสารแบบ 
สองทาง คือ นักศึกษาและอาจารย์ 
สามารถถามตอบกันได้ เสมือน 
การเรียนในห้องเรียนปกติ

หน่วยการเรียนทางไกลมีสื่อ  
e- learning ที่ช่วยสนับสนุนการ 
เรียนรู้ และมี Video on demand  
สามารถทบทวนบทเรียนย้อนหลังได้  
มีสิ่ งอำ านวยความสะดวกท่ีช่ วย 
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา  

เช่น  ห้องสมุด  ห้องสืบค้นข้อมูล  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ เป็นต้น

และยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการ 
เรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพเป็น 
อย่างมาก โดยเฉพาะการปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมการ 
ทำางาน  เช่น  กิจกรรมปฐมนิเทศ 
นักศึกษาใหม่  กีฬาสานสัมพันธ์  
ศึกษาดูงานท่ีบริษัทในเครือ  CP  
และพันธมิตรคู่ค้า  กิจกรรมตาม 
เ ท ศ ก า ล ต่ า ง  ๆ  เ ช่ น  ปี ใ ห ม่   
สงกรานต์ ลอยกระทง เป็นต้น

หน่วยกำรเรียนทำงไกล

STREAMING 
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สถำนที่ตั้ง
หน่วยกำรเรียนทำงไกล 
12 แห่ง ทั่วประเทศไทย

1  พระนครศรีอยุธยา

5 5 / 8 3  -  8 5  ม . 1  ต . ธ นู  อ . อุ ทั ย  
จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

2  สมุทรปราการ

318 - 319 ม.10 ซ.เทศบาลสำาโรงใต้  
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

3  ชลบุรี

64/11 - 13 ถ.สขุมุวิท ต.บางปลาสรอ้ย  
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

4  เชียงใหม่

71 ถ.ห้วยแก้ว  ต.สุ เทพ  อ.เมือง 
เชียงใหม ่ จ.เชียงใหม ่ 50200 

5  ลำาปาง

 68/43 - 44 ถ.ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย  
อ.เมือง จ.ลำาปาง 52100 

6  นครสวรรค์

163/44 -  45 ถ.มาตุลี ต.ปากนำ้าโพ  
อ.เมือง จ.นครสวรรค ์ 60000 

7  อุดรธานี

118/10 - 13 ถ.ประชารักษา ต.หมาก- 
แข้ง อ.เมือง จ.อุดรธาน ี 41000 
8  ขอนแก่น

668/88 - 90 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 

9  นครราชสีมา

3275/6 - 8 ถ.สบืสริิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง  
จ.นครราชสีมา 30000 

10  สุราษฎร์ธานี

250/72  -  75  ถ. วัดโพ ธ์ิ -บางใหญ่   
ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี   
84000

11  สงขลา

49, 51,  53,  55 ถ.โชติวิทยะกุล  3  
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

12  เพชรบุรี

25,  27,  63,  65 ถ.เพชรเกษมเก่า 
ต.คลองกระแชง อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ี 76000

อยุธยา

สมุทรปราการ

ชลบุร�

เช�ยงใหม

ลําปาง

นครสวรรค

อุดรธานี

ขอนแกน
นครราชสีมา

เพชรบุร�

สุราษฎรธานี

สงขลา

อยุธยา

สมุทรปราการ

ชลบุร�

เช�ยงใหม

ลําปาง

อุดรธานี

ขอนแกน

เพชรบุร�

สุราษฎรธานี

สงขลา

นครสวรรค

นครราชสีมา
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กำรสร้ำงหลักสูตร
ตามแนวโน้มสังคมในอนาคต

จากการนำาเสนอในส่วนต่าง  ๆ  ของหนังสือเล่มน้ี  
จะเห็นได้ว่าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มิได้วาง 
ตำาแหน่งให้เป็นสถาบันการศึกษาขององค์กรภายใน 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) แต่เพียงอย่างเดียว สถาบันฯ  
ยั ง มุ่ ง ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ท่ี ต ร ง ต า ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง 
สถานประกอบการภายในประเทศ เพ่ือมุง่หวังวา่ทา้ยทีส่ดุ 
แลว้บณัฑิตท่ีจบไปเหลา่นัน้จะมงีานทำา ซึง่ตรงกับปณิธาน 
ที่วางไว้ของสถาบันฯ ดังนั้น การสร้างหลักสูตรตาม 
แนวโน้มสังคมในอนาคตนั้นจึงสำาคัญมาก สถาบันฯ  
ได้มีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรไปในทิศทางใหม่ ๆ  
ในหลายช่องทาง อาทิ

1.  ทิศทางที่  1 การมีหลักสูตรเพ่ือรองรับการเป็น 
ศูนย์กลางสุขภาพ (Medical Hub) ในภูมิภาคอาเซียน  
โดยจะต้องเตรียมตัวเพ่ือสร้างคนเก่ียวกับโครงการ 
ทางด้านสุขภาพ โดยคณะแรกท่ีเป็นคณะนำาร่อง คือ  
คณะพยาบาลศาสตร ์ ทีน่อกจากจะสอนเรือ่งพยาบาลแลว้  
ยังเปิดหลักสูตรพิเศษ 1 ปี สำาหรับเป็นผู้ช่วยพยาบาล  
หลักสูตร 6 เดือน สำาหรับการดูแลผู้สูงอายุ หรือไปทำา 
ในโครงการ Wellness ต่าง ๆ ได้ 

2.  ทิศทางที่  2  ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่  ซึ่งจะ 
มีความสำาคัญมากขึ้น โรงงานต่าง ๆ จะต้องใช้ AI ใช้ 
เทคโนโลยี Robotic มากขึ้น เพราะฉะน้ันคณะเก่ียวกับ 
วิศวกรรมการผลิตจะต้องพัฒนาใช้องค์ความรู้ (Know  
How) ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับโรงงานที่เกิดขึ้นมาใหม ่

3.  ทิศทางที่  3  ด้านการคมนาคมขนส่ง ไม่ว่าจะ 
เป็นด้านโลจิสติกส์ ด้านการขนส่งโดยระบบรถไฟฟ้า 
ความเร็วสูง กำาลังจะมีส่วนสำาคัญต่อการขยายตัวของ 
ประเทศไทย
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INNOVATIVE
UNIVERSITY

05
บทที่

มหำวิทยำลัยแห่งกำรสร้ำงนวัตกรรม 
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ข้อมูลจาก Harvard Business 
R e v i e w  พ บ ว่ า ตั้ ง แ ต่ ปี  2 0 0 0  
เป็นต้นมา  52% ของบริษัทที่ติด 
อนัดบั Fortune 500 ลม้ละลายหรอื 
ถูกซ้ือกิจการ ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากการ 
เปลี่ยนแปลงฉับพลัน (Disruption)  
ทีม่ผีลมาจากการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิลั  
(Digitalization) ทำาให้ทุกองค์กร 
ให้ความสำาคัญกับผลิตภัณฑ์และ 
บริการใหม่  รูปแบบธุรกิจใหม่  ๆ   
รวมไปถึงวิธีการทำางานใหม่ หรือที่ 
เรียกว่านวัตกรรม เพ่ือรักษาการ 
แข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป 

ด้วย เหตุนี้ เ อง  เครื อ เจริญ- 
โภคภัณฑ์จึงให้ความสำาคัญเรื่องนี้ 
เช่นเดียวกัน  โดยกำาหนดให้เป็น 
ค่ า นิ ย ม ข อ ง อ ง ค์ ก ร ข้ อ ห นึ่ ง คื อ  
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ คือต้องคิดค้น 
สิ่ งใหม่หรือสร้างนวัตกรรมและ 
กระบวนการเพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่  ๆ  ที่ 
เป็นประโยชน์ต่อสังคมและองค์กร  
และยังเชื่อในการพัฒนาคนจากการ 
สรา้งประสบการณ์และลงมอืทำาดว้ย 
ตัวเอง ดังคำากล่าวของท่านประธาน 
อาวุโสที่เคยให้ไว้

สิ่งท่ีดีที่สุดของการพัฒนาคนคือ 
การให้ลงมือทำาเอง ให้อำานาจ ให้เขา 
ได้ตัดสินใจทำาเอง ชี้แนะได้ แต่ต้อง 
ให้เขาทำา ซึ่งตอนนี้ CP เองกำาลังทำา 
ยังไงให้เหมือนธุรกิจ Start Up คือ 
เรื่องใหม่ต้องใช้คนใหม่ทำา

CP ใช้ค่านิยม 6 ประการในการ 
ดำาเนินธุรกิจคือ

1. ทำาอะไรต้องเหน็ถงึ 3 ประโยชน์ 
ประโยชน์ต่อชาติ ประโยชน์ต่อประชาชน 
และประโยชน์ต่อบริษัท

2. ทำาอะไรต้องเร็วและมีคุณภาพ
3. ต้องหานวัตกรรมใหม ่ๆ 
4. ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง
5. ทำาเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
6. มีคุณธรรมและซื่อสัตย์

ให้สัมภาษณ์ไว้ที่งานเปิดตัวหนังสือ
ความสำาเร็จดีใจได้วันเดียว

วันที ่ 21 ตุลาคม 2562

ท่ำนประธำนอำวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ 
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นอกจากนโยบายจากเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ 
แล้ว  ในระดับบริษัท  ซีพี  ออลล์  จำากัด  
(มหาชน)  ได้กำาหนดค่านิยมที่สำาคัญและ 
จำาเปน็ตอ่การเตบิโตอย่างย่ังยืน ซึง่หนึง่ในนัน้ 
คือการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมให้เกิดข้ึน 
ในองค์กร ที่เรียกว่า “Our Way” (5 พัฒนา)  
ประกอบด้วย เชื่อใจ  (TRUST) ใช้โคชชิ่ง  
(COACHING) องินวัตกรรม (INNOVATION)  
ขยันทำาฉลาดคิด (SMART) มีจิตสาธารณะ  
(COMMUNITY  AWARENESS)  ดั งที่  
คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักด์ิ ประธานกรรมการ 
บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)  
ได้เคยให้นโยบายต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ไว้ว่า

การสร้างนวัตกรรมไม่ใช่แค่ความคิดฝัน  แต่ต้องทำาความคิดน้ัน 
ให้เกิดขึ้นจริง ในทศวรรษน้ีเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง  มุ่งสู่องค์กร 
แห่งนวตักรรม ถา้เรามีนวตักรรม เรากไ็มก่ลวัการแขง่ขนั ไมก่ลวัวกิฤติใด ๆ  
นวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือมีวัฒนธรรมท่ีเอื้อ วัฒนธรรมนวัตกรรม  
(Innovation Culture) ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันสร้าง

คุณก่อศักดิ ์ ไชยรัศมีศักดิ์

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพ ี ออลล ์ จำากัด (มหาชน)

ที่มา: ทิศทางการขับเคลื่อนองค์กร
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จากนโยบายและการทิศทางตั้งแต่ 
ระดับเครือจนถึงบริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด  
(มหาชน) สง่ผลใหส้ถาบนัฯ ไดว้างแนวทาง 
การดำาเนินงานท่ีตอบสนองต่อนโยบาย 
ดังกล่าว ท่ีมุ่งเน้นในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ให้เกิดในองค์กร โดยสถาบันฯ ได้มีการ 
กำาหนดค่านิยมขององค์กรคือ PIM โดย 
แต่ละมิติมีความหมายดังต่อไปนี ้

ซึ่ ง  P IM  นี้ ถือ เป็นค่านิยมท่ีคนใน 
องค์กรยึดถือร่วมกัน สะท้อนสู่การทำางาน 
ในทุกระดับ  และจากค่านิยมน้ี เองที่  
สะท้อนให้สถาบันฯ ให้ความสำาคัญกับการ 
สร้างสรรค์นวัตกรรมท้ังในระดับนักศึกษา 
และบุคลากร 

PIM
P PRACTICALITY  การนำาความรู้สู่การปฏิบัติ

I INNOVATION     นวัตกรรมและการสร้างสรรค์

M MORALITY       คุณธรรม จริยธรรม

:
:
:
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นักศึกษำ การให้ความรู้ นักศึกษาในเรื่องเก่ียวกับนวัตกรรม  
โดยสว่นมากทางสำานักบรหิารกลยุทธ์และนวัตกรรมจะคอยด ู
แนวโน้มความรู้ต่าง  ๆ  ที่กำาลังเป็นท่ีนิยมหรือจำาเป็นต้อง 
มีความรู้นั้น  ๆ  ในการพัฒนานวัตกรรมให้เท่าทันความ 
เป็นไปของโลก ซึ่งหลักสูตรท่ีให้ความรู้สำาหรับนักศึกษา 
เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ทางด้าน 
Design Thinking ซึ่งมี  2 หลักสูตรพ้ืนฐานคือ  แบบ  
Design Thinking Crash Course เพ่ือให้นักศึกษาได้ 
ประสบการณ์ในกระบวนการ Design Thinking อย่าง 
รวดเร็วภายใน  3 ชั่วโมง และแบบ  Design Thinking 
1 Day เป็นการลงกระบวนการ Design Thinking แบบ 
เต็มรูปแบบเต็มวัน  เพ่ือให้นักศึกษาได้ประสบการณ์  
ในทุกกระบวนการอย่างลงลึกและได้ลงมือปฏิบัติจริง  
นอกจากนั้นแล้ว ยังมีหลักสูตรท่ีให้ความรู้ด้าน  LEAN  
CANVAS เพ่ือให้นักศึกษามองธุรกิจอย่างครอบคลุม 
และรอบด้าน เพ่ือนำาไปต่อยอดได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม  
นอกจากความรู้ด้านเก่ียวกับนวัตกรรมในเชิงธุรกิจแล้ว  
ยังมีหลักสูตร  Designing Your  Life  ที่ ถูกดัดแปลง 
เครื่องมือมาจาก  Design Thinking เพ่ือเป็นเครื่องมือ 
ชว่ยในการออกแบบชวิีตใหกั้บนกัศกึษา ไดม้องเหน็ทิศทาง 
ชีวิตและความต้องการของตัวเอง  เ พ่ือวางแผนชีวิต 
ให้เหมาะสมกับความต้องการของตัวเองได้มากที่สุด

การให้ความรู้ด้านนวัตกรรมแบ่งเป็นการให้ความรู้ 

ในกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มบุคลากร ดังนี้
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บุคลำกร
นอกจากการส่งเสริมนวัตกรรมของนักศึกษาแล้ว  

สถาบันฯ ยังให้ความสำาคัญต่อการสร้างนวัตกรรมในส่วน 
ของบคุลากรและอาจารย์ดว้ย และเชน่เดยีวกัน สถาบนัฯ 
ได้วางแนวทางในการให้ความรู้แก่บุคลากรและอาจารย์  
โดยแบ่งออกเป็น 

Module 1 Overall Product เน้นการให้ความรู ้
ด้านการพัฒนางานและลดข้ันตอนในการทำางาน เช่น  
การอบรมเรื่อง Kaizen ECRS รวมทั้งการสอนเครื่องมือ 
Design Thinking ในการหาปญัหาเพ่ือใหส้ามารถพัฒนา 
งานได้ให้ตรงจุดและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ 
บรกิารท่ีมหีลากหลาย ซึง่เน้นการพัฒนางานและปรบัปรงุ 
งานให้ดีขึ้น

Module 2 Problem Solving เปน็การออกแบบ 
คอร์สและเลือกองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
เฉพาะของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น หากหน่วยงานต้องการ 
เครื่องมือสำาหรับให้บุคลากรทั้งหน่วยงานหาปัญหาเพ่ือ 
แก้ไขกระบวนการทำางาน ทางสำานักบริหารกลยุทธ์และ 
นวัตกรรมจะเข้าไปช่วยวางแนวทางในการพัฒนา  
โดยผสมผสานเครื่องมือหลายรูปแบบ และจากการ 
หาปัญหาแบบน้ี ค่อนข้างจะมีศักยภาพในการพัฒนา 
สู่การทำา Cross Functional Project ระหว่างหน่วยงาน 
ได้ด้วย

Module 3 New Normal (Online) เป็นการ 
เรียนเครื่องมือการพัฒนางานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 
ต่าง ๆ ที่สถาบันฯ ได้เตรียมไว้ให ้ เพื่อให้บุคลากรสามารถ 
เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและหลากหลายมากข้ึน เช่น การ 
เรียนการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหาด้วยเทคนิค  
Why-Why Analysis การเปล่ียนสไตล์การทำางานเชิงรุก 
ในยุคออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาแบบน้ีจะเริ่มมี 
มากขึ้นเรื่อย  ๆ  เ พ่ือให้ตอบโจทย์สไตล์การทำางาน 
ในปัจจุบันของสถาบันฯ ด้วย

จากการได้รบัการพัฒนาดงักล่าวจะช่วยให้ท้ังอาจารย์ 
และบุคลากรที่ต้องการพัฒนางานของตนเองสามารถ 
นำาเครื่องมือท่ีได้เรียนรู้ไปต่อยอดสู่การพัฒนางานหรือ 
กระบวนการทำางานต่อได้ ซึง่บางงานอาจสามารถยกระดบั
ไปเป็นผลงานนวัตกรรมได้ด้วย
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เมื่อนักศึกษาได้รับความรู้เก่ียวกับการทำานวัตกรรม  
รวมทั้งเพ่ิมทักษะต่าง  ๆ  ในหลากหลายเครื่องมือแล้ว  
ทางสถาบนัฯ จะมกีารจดั Innovation Bootcamp อย่าง 
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบ- 
การณ์จรงิในการทำานวตักรรม รวมท้ังไดเ้รยีนรูก้ารทำางาน 
เป็นทีมร่วมกัน และเป็นการทำางานข้ามศาสตร์ระหว่าง 
นักศึกษาจากหลากหลายคณะ การจัด  Innovation  
Bootcamp นี้โดยส่วนมากสถาบันฯ จะมีการดำาเนินการ 
ร่วมกับ  Truelab ซึ่งถือเป็นพาร์ตเนอร์สำาคัญในการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับเครื่องมือใหม่  ๆ และเป็นการ 
สร้างเครือข่ายให้กับนักศึกษาเพ่ือต่อยอดโครงการ 
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

และด้วยระบบการเรียนการสอนแบบ Work-based  
Education ของสถาบันฯ ที่ทำาให้นักศึกษาได้เรียนรู้จาก 
ประสบการณ์จริงในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน ทำาให้ 
นักศึกษาได้เจอโจทย์จริง ต้องแก้ปัญหาจริง จุดน้ีเองที่ 
ทำาให้นักศึกษาเกิดแนวคิดของการแก้ไขปัญหาไปสู่การ 
สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมได้ ไม่ใช่เฉพาะนักศึกษา 
ที่อยู่ในคณะบริหารธุรกิจหรือฝึกงานที ่ 7-Eleven เท่าน้ัน  
แต่นักศึกษาที่อยู่ในคณะอื่น ๆ ก็สามารถใช้เครื่องมือและ 
ทักษะท่ีได้เรียนรู้ในเชิงนวัตกรรมไปแก้ปัญหาในระหว่าง 
การฝึกปฏิบัติงานจนเกิดเป็นผลงานนวัตกรรมได้เช่นกัน 

ระบบกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง
กับการทำานวัตกรรม
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อีกรูปแบบหน่ึงของการสร้างประสบ- 
การณ์ให้นักศึกษาผ่านการสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมคือ  การจัดงานท่ี เรียกว่า  
Hackathon ซึ่งเหมือนเป็นการจัดแคมป์ 
อย่างเขม้ขน้ ใชร้ะยะเวลา 2 - 3 วัน เพ่ือ 
ให้ความรู้นักศึกษาควบคู่กับการรับโจทย์ 
จริงจากองค์กร ซึ่งบริษัท เคาน์เตอร์  
เซอร์วิส ถือเป็นบริษัทแรกที่เข้ามาทำา 
โครงการน้ีร่วมกับสถาบนัฯ ในการให้โจทย์ 
แก่นกัศกึษา และให้เงนิทุนในการพัฒนา 
ธุรกิจจริงอีกด้วย หลังจากนั้นสถาบันฯ 
มีการดำาเนินการแบบนี้อย่างต่อเนื่องกับ  
AMAZON WEB SERVICE ซึ่งถือเป็น 
บริษัทชั้นนำาระดับนานาชาต ิ

นอกจากนั้นยังร่วมมือกับกลุ่มบริษัท 
อิตัลไทย โดยรูปแบบในการทำาโครงการ 
รว่มแบบน้ีคอื นักศกึษาจะได้รบัโจทยจ์รงิ 
จากเจา้ของโจทย์ทีเ่ปน็องคก์รธุรกิจ และ 
ให้นักศึกษาใช้ศักยภาพที่มีในการคิด  
Solution ทางธุรกิจให้ตอบสนองตาม 
โจทย์ท่ีได้รับอย่างเต็มท่ี ผ่านเครื่องมือ 
ทั้ ง จากที่ สำ า นักบ ริ หารกล ยุท ธ์และ 
นวัตกรรมได้ให้  พร้อมกับเรียนรู้ตาม 
กระบวนการของเจ้ าของโจทย์ ท่ี ไ ด้  
ออกแบบไว้ ไม่เพียงเท่านั้น สถาบันฯ  
ยังได้หาแหล่งทุนภายนอกผ่านการ 
ทำาโครงการต่อเนื่องกับองค์กรภาครัฐ 
อ ย่ า ง ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น  ที่ ม อ บ ทุ น 
การศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเกิด 
ไอเดียใหม่  ๆ  ทางธุรกิจตามโจทย์ที่ได้ 
แต่ละเดือน ซึ่งสถาบันฯ ได้ร่วมดำาเนิน 
โครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปีการศึกษา  
2561 จนถึงปัจจุบัน จากโครงการน้ีเอง 
ที่ทำาให้สถาบันฯ ได้ไอเดียรวมกว่า 700  
ไอเดีย

การพัฒนาในรปูแบบนีถื้อเปน็ 
การพัฒนานักศึกษาอีกทางหน่ึง 
ที่ทำาให้สถาบันฯ  ได้พบกับไอเดีย 
ของนักศึกษาท่ีหลากหลาย และเปิด 
โอกาสให้นักศึกษาได้ใช้มุมมอง 
ใหม่  ๆ  ของตัวเองเพ่ือคิดโจทย์ท่ี 
ท้าทายจากภายนอก  และใช้  
ศักยภาพสูงสุดของตัวเองเพ่ือ 
แปลงประสบการณ์และทักษะที่มี 
ไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ เ กิดข้ึน 
ได้จริง
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มีเวทีให ้ Show & Share

การสร้าง  Ecosystem ให้เกิดข้ึนกับ 
การสร้างนวัตกรรมนั้น สิ่งหนึ่งท่ีจำาเป็น 
อย่างมากคือการสร้างพ้ืนที่หรือให้เวที 
ในการโชว์ศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ความสำาเร็จและความล้มเหลวร่วมกัน  
ซึ่งสถาบันได้มีการดำาเนินงานท้ังในมิติของ 
นักศึกษาและบุคลากร

การให้พ้ืนทีก่ารแสดงออกของนกัศกึษา 
ในการนำาเสนอไอเดีย แลกเปลี่ยนแนวคิด 
ด้านนวัตกรรมระหว่างคณะต่าง  ๆ  ใน 
สถาบนั เปน็สิง่ทีส่ถาบนัฯ ดำาเนนิการทกุป ี

ภ า ย ใ ต้ ชื่ อ  P I M  I N N O V A T I O N  
CONTEST ซึ่งเป็นเวทีประกวดผลงาน 
นวัตกรรม โดยให้ทุกคณะมีส่วนร่วมใน 
การสลับกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน 
มีการประกวดนำาเสนอผลงานบนเวที   
รวมท้ังการแสดงผลงานผ่านโปสเตอร์   
ออกบูธนำาเสนอผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ผู้บริหาร  
อาจารย์ และผู้ท่ีสนใจได้สัมผัสของจริง  
หรือลองชิมผลิตภัณฑ์นั้น  ๆ  พร้อมต่อยอด 
ต่อไปได้ 
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ในส่วนของบุคลากร สถาบันจัดเวที 
ใ ห้แก่บุคลากรทุกปี เช่น กัน  ผ่านงาน  
Productivity & Innovation โดยแตล่ะครัง้ 
จะมีหัวข้อหรือธีมงานท่ีเป็นจุดเน้นต่าง 
กันไป  แต่วัตถุประสงค์หลักเพ่ือเรียนรู้  
การพัฒนางานหรือกระบวนการทำางาน 
ระหว่างกัน  นำาไปสู่การเกิดไอเดียใหม่  
ต่อการพัฒนางานของตนเองได้อีก 

และจากการจดั Show & Share นีเ้อง 
สามารถทำาให้สถาบันเห็นโครงการท่ีมี
ศักยภาพในการต่อยอดไปสู่งานในระดับอ่ืน ๆ   
และเมื่อจบภาคการศึกษา สำานักบริหาร 
กลยุทธ์และนวัตกรรมจะเลือกโครงการที่ 
น่าสนใจ ส่งผลกระทบในระดับสถาบัน  
หรือผ่านเวทีระดับภายนอก มาแชร์อีกครั้ง 
ในงาน PIM Performance Insight เป็น 
งานทีร่วบรวมผลการดำาเนินงานของสถาบนั 
แต่ละภาคการศึกษา เพื่อ  Recognize  
ให้แก่บุคลากรที่ทำาโครงการ

SHOW 
& SHARE
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เมื่อบุคลากรมีการพัฒนางานแล้ว จะนำาโครงการท่ีมีการพัฒนาน้ันมา 
ประเมนิเปน็คะแนนดว้ยเกณฑ์ทีก่ำาหนดไว้ และใหผู้เ้ชีย่วชาญเปน็ผูป้ระเมนิ  
เพ่ือนำาคะแนนจากโครงการนั้นแปลงเป็นคะแนนนักนวัตกรท่ีสะสมไว้ติดตัว 
บุคลากรที่พัฒนาโครงการน้ัน  ๆ ด้วย ซึ่งรูปแบบของโครงการที่จะได้รับการ 
ประเมินนั้นสามารถแบ่งได้หลายรูปแบบ ดังนี้

การพัฒนางานประจำา (Productivity  
Improvement) 

คือการนำาปัญหาที่เจอในงานประจำา  
มาพัฒนาเพ่ือให้การทำางานปกติน้ันดีขึ้น  
ซึ่งอาจจะใช้เครื่องมือหรือแนวทางการ 
พัฒนาท่ีพบเห็นได้ในทั่วไป  รวมทั้งนำา 
แนวทางในการพัฒนาของคนอื่นมาเกิด 
เป็นแนวคิดใหม่ในการพัฒนางานตัวเอง 
ก็ได้ ซึ่งโครงการประเภทน้ีจะมีคะแนนอยู่ 
ที ่ 5 - 15 คะแนน

งานวิจัยท่ีก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และ 
การสร้างสรรค์รูปแบบธุรกิจใหม่

จะเกิดจากการท่ีอาจารย์แต่ละคณะ 
คิดค้นสิ่งใหม่ ด้วยการทดลองผ่านการทำา 
วิจัย จนเกิดเป็นองค์ความรู้หรือข้อค้นพบ 
ใหม่ ที่สามารถนำาไปเป็นแนวทางให้ผู้อื่น 
นำาไปใช้อ้างอิงต่อได้ ซึ่งการพัฒนางาน 
ประเภทน้ีอาจนำาไปสูก่ารสรา้งสรรคร์ปูแบบ 
ธุรกิจใหม่ได้ด้วย โดยโครงการประเภทนี้ 
จะมีคะแนนอยู่ที ่ 30 - 60 คะแนน

1
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การต่อยอดผลงานไปสู่การ
จดทรัพย์สินทางปัญญา

เป็นการนำาสิ่งที่ได้จากการพัฒนาจาก 
งานวิจัยหรือการค้นพบส่ิงใหม่น้ัน ไปย่ืน 
ขอจดทรพัย์สนิทางปญัญาตอ่กรมทรพัย์สนิ 
ทางปัญญาเพ่ือคุ้มครองผลงานที่คิดค้นขึ้น  
ซึ่งสามารถแบ่งประเภทได้เป็น ลิขสิทธิ์  
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ซึ่งแต่ละประเภท 
นั้นจะมีวิธีการในการดำาเนินงานรวมถึง 
ความเข้มข้นของการพัฒนาต่างกันด้วย

การพัฒนางานประจำาท่ีสามารถขยาย 
ผลและส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ในระดับ 
สถาบันหรือการทำา Cross Functional  
Project ระหว่างหน่วยงาน 

เป็นการต่อยอดมาจากปัญหาที่พบ 
ในหน่วยงาน แต่ปัญหาน้ันต้องได้รับการ 
พัฒนาร่วมกันจากหลายหน่วยงาน และ 
ผลลัพธ์ น้ันกระทบต่อการดำาเนินงาน 
ภาพรวมในระดับสถาบัน  หรือเกิดจาก 
ทิศทางในการทำากลยุทธ์ของสถาบัน และ 
ต้องการได้รับการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
หลายระดับจากหลายหน่วยงานในการ 
ขับเคลื่อน ก็ถือเป็น Cross Functional  
Project เช่นเดียวกัน

การพัฒนาผลงานและต่อยอดสู่เวที 
ประกวดในระดับ CP All ซึ่งได้แก่

5.1 การประกวดเวท ี Golden Ant คอื 
เวทีของการปรับปรุงกระบวนการทำางาน 
ประจำาของตนเองทั้งในสายงานปฏิบัติการ  
และสายงานสนับสนุน

3
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5.2  การประกวดเวที  Approval  Process  
Exce l lence  Award  คื อ  เ ว ที ที่ ต้ อ ง ก า ร ก า ร 
เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเพ่ือความรวดเร็ว  
แม่นยำา  โดยการปรับปรุงกระบวนการ  “อนุมั ติ”  
(Approve) ลดข้ันตอนที่ ยุ่งยากซับซ้อน  และลด 
จำานวนผู้เก่ียวข้องท่ีไม่สร้างคุณค่า มุ่งเน้นการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการทำางานให้ได้ผลลัพธ์ท่ีดีขึ้น รวมถึง 
เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำางานมากยิ่งขึ้น

5.3 การประกวดเวที  President Award เป็น 
ผลงานนวัตกรรมที่มีแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการ 
วัดผลระดบัความใหมร่ะดบับรษิทั ประเทศ ระดบัโลก  
และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม

และนอกจากน้ียังมีเวทีในระดับเครือเจริญโภคภัณฑ์  
ที่เรียกว่า งานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน เป็นเวที 
ระดับนานาชาติท่ีนำานวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนในเครือฯ รวมท้ัง 
ประสบการณ์ ความรู้ มาแลกเปล่ียน แบ่งปันและ 
ขยายผลท่ัวทัง้เครอืฯ มผีูเ้ขา้รว่มนอกจากประเทศไทย 
แล้ว ยังมีกลุ่มประเทศต่าง ๆ จาก 21 ประเทศทั่วโลก 
เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐสังคม 
เวียดนาม สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และ 
สหพันธรัฐรัสเซีย เป็นต้น 

ซึ่งในแต่ละเวทีจะมีรูปแบบ ประเภท และเกณฑ์ 
ในการพิจารณาผลงานตา่งกัน หน้าทีข่องสำานักบรหิาร 
กลยุทธ์และนวัตกรรม คือ การผลักดันผลงานการ 
พัฒนางานหรือการสร้างสรรค์ที่เป็นนวัตกรรมน้ัน  ๆ  
ของบุคลากรยกระดับไปสู่เวทีดังกล่าวให้ได้

119



มีระบบจัดกำรผลงำน

สำานักบริหารกลยุทธ์และนวัตกรรม  
มีระบบจัดการผลงานของนักศึกษาและ 
บุคลากรที่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะต้ังแต่ 
การให้ความรู้ พัฒนาทักษะท่ีสำาคัญต่าง ๆ  
ได้ประสบการณ์จริงจากการฝึกงาน หรือ 
แม้กระทั่งการได้รับโจทย์จริงจากธุรกิจ  
ทำาใ ห้สถาบันมีผลงานนวัตกรรมของ 
นักศึกษาในหลายระดับ  จนทำาให้เกิด 
แนวทางในการจัดการผลงานนวัตกรรมท่ี 
หลากหลาย หากเปน็ผลงานทีม่จีากเจา้ของ 
โจทย์ของธุรกิจผลงานนั้นจะถือเป็นของ 
เจ้าของโจทย์ โดยมีนักศึกษาของสถาบันฯ 
เป็นผู้คิดค้น  แต่หากเป็นผลงานท่ีเกิด 
ระหว่างการฝึกงานและผลงานนั้นมีความ 
เป็นไปได้ทางธุรกิจ จะมีการหารือร่วมกับ 
สถานประกอบการเพ่ือนำาผลงานน้ันไป 
ต่อยอดทางธุรกิจหรือจดทรัพย์สินทาง 
ปัญญา

ส่วนผลงานนวัตกรรมของบุคลากรท่ี 
เกิดข้ึนนัน้จะถูกนำาไปตอ่ยอดในรปูแบบการ 
ขอย่ืนจดทรัพย์สินทางปัญญา และหาก 
ผลงานดังกล่าวสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจ 

ได้ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ผู้สร้างสรรค์ 
ผลงานหรือบุคลากรที่คิดค้นผลงานน้ัน 
จะได้ค่าตอบแทนเป็นรางวัลอีกด้วย

โดยส่วนใหญ่แล้วผลงานท่ีถูกพัฒนา 
และตอ่ยอดไปสูก่ารจดทรพัย์สนิทางปญัญา 
นั้น ในสายงานวิชาการจะเป็นผลงานที่ 
เกิดจากการทำางานร่วมกันของนักศึกษา  
และอาจารย์ โดยนักศึกษาจะเป็นผู้พัฒนา 
ผลงานและมีอาจารย์เป็นท่ีปรึกษาคอยให้ 
คำาแนะนำาอย่างใกลช้ดิ กระบวนการแบบนี ้
เองที่จะทำาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ วิธีการ 
ทำางานและได้ประสบการณ์ตรงจากอาจารย์ 
และอาจารย์เองก็จะได้พัฒนาศักยภาพ 
และพัฒนาความรู้ของตนเองให้เท่าทัน 
กับความต้องการในปัจจุบันด้วย ส่วนใน 
สายงานบริหารผลงานที่ต่อยอดสู่การ 
จดทรัพย์สินทางปัญญานั้นคือการคิดค้น 
เรื่องใหม่  ๆ  ที่ต่อยอดมาจากศาสตร์หรือ 
ความเชี่ยวชาญของหน่วยงานน้ัน  ๆ เช่น  
วีดิทัศน์การแสดงต่าง  ๆ  ที่ เ กิดจากการ 
สรา้งสรรคแ์ละคดิคน้ใหมข่องสำานักสง่เสรมิ 
ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น 

120



ตัวอย่างผลงานนวัตกรรม
จากกระบวนการทั้งหมดนี ้ ส่งผลให้สถาบันฯ มีผลงานนวัตกรรม 

หลากหลาย จากทั้งนักศึกษาและบุคลากร ทั้งในแง่ของการเป็น
นวัตกรรมไอเดีย จนถึงผลงานท่ีมีการจดทรัพย์สินทางปัญญา  
ซึ่งในที่นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงานทรัพย์สินทางปัญญากว่า 
50 ชิ้น และเป็นผลงานของนักศึกษาที่ได้พัฒนามาจากโจทย์จริง 
ขององค์กร

ข้าวถกัเครือ่งประดับตุ้มหู
ผลงานโดย คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร

เบอร์เกอร์ค่ัวกลิง้ไก่
ผลงานโดย คณะบริหารธุรกิจ 
หน่วยการเรียนทางไกล จ.สงขลา

Application Next Blood
ผลงานโดย
1. คณะบริหารธุรกิจ
2. คณะนิเทศศาสตร์
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
4. คณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์

เครือ่งคัดแยกเหรยีญ
ผลงานโดย คณะบริหารธุรกิจ

วดิีทศัน์การแสดง ‘’เทวนารศีรสีวรรค์’’
ผลงานโดย สำานักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

เครือ่งเจาะลงักระดาษ Hold Maker
ผลงานโดย คณะบริหารธุรกิจหน่วยการเรียนทางไกล
และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ระบบหาทีจ่อดรถอตัโนมตัด้ิวยโดรน ณ ลานจอดรถ  
สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์
ผลงานโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

เครือ่งวดัระดับนำา้ 
ผลงานโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี
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Work -  based
Solution Lab: 

06
บทที่

ห้องปฏิบัติกำรเสมือนจริง
ก่อนออกไปสู่โลกควำมเป็นจริง
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กำรเรียนรู้จำกห้องปฏิบัติกำรเสมือนจริง 
ก่อนฝึกงานจริง

ศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
Innovation Center for Robotics and Automation Systems
(iCRAS)
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน

Chinese 
Graduate School

คณะการจัดการธุรกิจอาหาร

ศนูย์นวัตกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ 
ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ ดังนี้
ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

Industrial Robotics Laboratory

ห้องปฏิบัติการสำาหรับการเรียนรู ้ ทำาการ 
ทดลองและทดสอบการทำางานระบบหุ่นยนต์ 
ทีใ่ชใ้นงานอตุสาหกรรมยุคใหม่ ประกอบดว้ย 
แขนกลอุตสาหกรรมขนาดต่าง  ๆ ตลอดจน 
แขนหุน่ยนตช์นิดใหมท่ี่ออกแบบมาเพ่ือทำางาน 

เราได้ทราบกันแล้วว่าการเรียนในระบบ  Work -  
based Education คือการเรียนรู้ในห้องเรียนควบคู่กับ 
การปฏิบัติจริงผ่านการฝึกงานการอย่างจริงจัง ทั้งนี้ใน 
บางสาขาวิชา ก่อนที่จะออกไปฝึกงานซึ่งเป็นงานที่ต้อง 
อาศัยความชำานาญและความเข้าใจทักษะการทำางาน 
ค่อนข้างสูงน้ัน การที่ได้เรียนรู้จากห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  
ซึง่จำาลองอปุกรณแ์ละสถานทีม่าเหมอืนจรงิจะเปน็ตวัชว่ย 
ให้เม่ือนักศึกษาต้องออกไปฝึกงานยังสถานท่ีจริง สามารถ 
ทำางานสนองสถานประกอบการซึ่งเป็นคู่ค้าพันธมิตรได้ 
ทันที โดยไม่จำาเป็นต้องเริ่มสอนและปูพ้ืนความเข้าใจ 
ขั้นตอนการทำางานเป็นระยะเวลานาน ๆ  

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ก็ได้จัดเตรียมห้อง 
ปฏบิตักิารเสมอืนจรงิไวใ้ห้นักศกึษาไดเ้รยีนรูก่้อนออกไป 
สูโ่ลกความเปน็จรงิของการฝกึงาน โดยมหีอ้งปฏบิตักิาร 
เสมือนจริงต่าง ๆ ดังนี้
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รว่มกับมนุษย์และมอืจบัสำาหรบัการทำางาน 
หลายรูปแบบจากบริษัทหุ่นยนต์ช้ันนำาต่าง ๆ  
ของโลก
ห้องปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ

Automation Systems Laboratory

ห้องปฏิบัติการเรียนรู้กระบวนการผลิต 
ด้วยระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม  
ประกอบด้วยชุดจำาลองการทำางานของ 
แขนกลอตุสาหกรรม เซนเซอรต์รวจจบัวัตถุ 
รูปแบบต่าง ๆ และระบบสายพานลำาเลียง  
เพ่ือสร้างความเข้าใจในกระบวนการ ผลิต 
ระบบอัตโนมัติสมบูรณ์แบบ
ห้องปฏิบัติการระบบไซเบอร์ฟิสิกส์

Cyberphysical Systems Laboratory

ห้องปฏิบัติการสำาหรับการเรียนรู้ระบบ 
ไซเบอรฟิ์สกิส์ ซึง่เปน็ปจัจยัหลกัทีจ่ะนำาไป 
สู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้ง ท่ี  4  หรือ  
industry 4.0 โดยผสานความสามารถของ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับเทคโนโลยี 
ด้านการผลิต เพ่ือสร้างโรงงานอัจฉริยะ  

และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
เวลาและต้นทุนการผลิต
พื้นที่สร้างสรรค์งานนวัตกรรม

Co-Creation Space

พ้ืนท่ีสำาหรับรองรับไลฟ์สไตล์การทำางาน 
ของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะสายสตาร์ทอัพ  
มีอุปกรณ์และเครื่องใช้ที่จำาเป็นต่อการ 
พัฒนางานนวัตกรรมอย่างครบครันภายใต้ 
บรรยากาศในการทำางานที่ เอื้อต่อการ 
ผลักดันความคิดริเริ่มใหม ่ ๆ
ห้องปฏิบัติการ

เครื่องสร้างต้นแบบและซีเอ็นซี

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการ 
ออกแบบงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วย  
เครื่องกัดข้ึนรูปชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์ 
(CNC) ขนาดใหญ่  เครื่องตัดชิ้นส่วน 
ด้วยเลเซอร์ และเครื่องพิมพ์สามมิติท่ีมี 
ประสิทธิภาพสูง เพ่ือการสร้างผลิตภัณฑ์  
ต้นแบบ
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ห้องปฏิบัติกำรโลจิสติกส์:
ห้องปฏิบัติกำรกลยุทธ์
กำรจัดกำรโลจิสติกส ์
คณะการจัดการโลจิสติกส์
และการคมนาคมขนส่ง

คณะการจัดการโลจิสติกส์และการ 
คมนาคมขนส่ง ฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้ 
ทักษะการบริหารจัดการโลจิสติกส์ หรือ 
การจัดการคลังสินค้าการกระจายสินค้า  
การจัดซื้อและจัดส่ง ตลอดจนการบริการ 
ในธุรกิจตา่ง ๆ เชน่ ธุรกิจสายการบนิ การ 
ขนส่งทางเรือ การขนส่งระหว่างประเทศ  
โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น เพ่ือตอบสนอง 
ให้ก้าวทนัโลกยุคโลกาภวัิตน์ โดยคณะการ 
จัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง  
ได้สร้างห้องฏิบัติการกลยุทธ์การจัดการ 
โลจิสติกส์ขึ้นสำาหรับการเรียนการสอน  
การอบรม และสัมมนา ในด้านการใช้ 
ซอฟต์แวร์  ศึกษากลยุทธ์การจัดการ  
โดยใช้กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นผ่านซอฟต์แวร์  
ตลอดจนการจำาลองสถานการณ์ การกำาหนด 
โจทย์ด้วยแบบจำาลองและคอมพิวเตอร์ 
โดยจะใชซ้อฟต์แวรท์ีเ่หมาะสมกับการเรยีน 

การสอนตามแต่ละวิชาเอกของนักศึกษา  
เพ่ือใหน้กัศกึษาสามารถเหน็ภาพจากทฤษฎี 
ที่ตนเรียนไปสู่จนข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ที่ใกล้เคียงกับการปฏิบัติงานจริงให้มาก 
ที่สุด
ROBOT Assembly

เ พ่ือ เ พ่ิมศักยภาพให้ กับนักศึกษา  
คณาจารย์  ตลอดจนผู้ เ ข้าร่วมอบรม  
ใ ห้ ไ ด้ รั บ ถึ ง ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ที่ แ ต ก ต่ า ง 
รวมไปถึงความก้าวหน้าในงานด้าน 
โลจิสติกส์ จึงได้นำาระบบ  Warehouse  
Robot Set เขา้มาชว่ยให้การเรยีนการสอน  
การวิจัยในเรื่ องระบบการคลัง สินค้า 
อัตโนมัติ ตลอดจนการพัฒนาอัลกอริทึม 
ในการรับ  -  ส่งสินค้าให้สั้นท่ีสุด ทั้งการ 
เดินทางและต้นทุนค่าใช้จ่ายท่ีตำ่าที่สุด  
เ พ่ือ เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบ 
คลังสินค้าอัตโนมัติต่อไปในอนาคต
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โรงเรียนสำธิต
สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์
คณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการ 
ปัญญาภิวัฒน์  คืออีกหนึ่งตัวอย่าง 
ของการสรา้งหอ้งปฏบิตักิารเสมอืนจรงิ 
เพ่ือการเรียนรู้จากของจริง ตรงตาม 
สายงานจริง  จากธุรกิจจริง  ให้กับ 
นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญา- 
ภิวัฒน์ จึงได้ก่อต้ัง โรงเรียนระดับ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ในสังกัดสำานักงาน 
งานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การดูแล 
ของคณะการจัดการการศึกษาเชิง 
สรา้งสรรค ์ สถาบนัการจดัการปญัญา- 
ภิวัฒน์ โดยเป็นการจัดการศึกษาแบบ
ประยุกต์จากระบบฟินแลนด์ที่ได้รับ 
การยอมรับว่าเป็นระบบการศึกษาท่ีดี 
เป็นลำาดับต้น ๆ ของโลก

โดยเริ่มเปิดดำาเนินการในปีการ 
ศึกษา  2560 เป็นอาคารเรียน  7 ชั้น  
มหีอ้งเรยีน 30 หอ้ง และหอ้งประกอบ 

การอีกจำานวน 13 ห้อง ทุกห้องเรียน 
เป็นห้อง  Digital Classroom ใช้สื่อ 
ก า ร ส อ น ที่ ทั น ส มั ย  เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม 
ศกัยภาพการเรยีนรูข้องนกัเรยีน พรอ้ม 
กับการสร้างบรรยากาศ และสร้าง 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้   
การเสรมิสรา้งการใฝรู่ ้ การสบืคน้ และ 
การค้นคว้าตลอดเวลา อาคารเรียน 
ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด  
Green Building มีความโปร่งโล่ง 
ใกล้ชิดธรรมชาติ ปลอดภัย  

โดยมีแนวคิดในการจัดการศึกษา 
ว่า “ความสำาเร็จต้องเริ่มจากรากฐาน 
ที่ดี เด็ก  ๆ  ควรมีโอกาสเรียนในสิ่งที่ 
เหมาะสมกับตัวเอง  ควบคู่ กับการ 
ปลูกฝังทักษะชีวิตที่จำาเป็น คือ การ 
จัดการ  การสื่อสาร  และคุณธรรม 
สิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ี เป็นความสำาคัญของ 
การสร้างคนให้ประสบความสำาเร็จ”

c50 m90 k15
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ห้องปฏิบัติกำรโรงแรม: ห้องปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริกำร
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
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Front Office Mock-up:

ห้องปฏิบัติการต้อนรับส่วนหน้า

ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา การ 
จัดการต้อนรับส่วนหน้า  เรียนรู้ ระบบ 
ปฏิบัติการ  Property  Management  

System ฝึกการใช้บทสนทนาที่เหมาะสม  
เรียนรู้บทบาทสมมติ  และฝึกข้ันตอน 
ปฏิบัติงานในการให้บริการลูกค้าอย่าง 
มีมาตรฐาน

เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติด้วยห้องปฏิบัติการ 
เสมือนจริงที่มีความพร้อมเทียบเท่าสถาน 
ประกอบการชั้นนำา เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจ 
การปฏิบัติงานด้วยการลงมือทำาจริงให้ 
สามารถพัฒนาทักษะการบรกิารในสว่นงาน 
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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Deluxe Room Mock-up: 

ห้องปฏิบัติการห้องพัก

ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา  การ 
จัดการงานแม่บ้าน โดยจำาลองห้องพักที่ได้ 
มาตรฐานของโรงแรมระดับสากล  พร้อม 
สิ่งอำานวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่าง  ๆ  
เพื่อใช้ฝึกปฏิบัติก่อนลงฝึกปฏิบัติงานจริง

Culinary & Restaurant Mock-up:

ห้องปฏิบัติการครัวและภัตตาคาร

ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา  การ 
ประกอบอาหารและการจัดการครัว การ 
ดำาเนินงานภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง เพิ่ม 
ทักษะด้านการประกอบอาหาร ส่งเสริมความ 
คิดสร้างสรรค์และการต่อยอดความรู้ให้ทัน 
ต่อสมยันิยม รวมท้ังเปน็สถานทีฝ่กึปฏิบตักิาร 
จัดเล้ียงในรูปแบบต่าง  ๆ ผ่านงานบริการวิชาการ 
ทั้งภายในและภายนอก 

Mixology Mock-up: 

ห้องปฏิบัติการเครื่องดื่ม

ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาการบริการ 
เครื่องดื่ม เน้นบูรณาการความรู้พ้ืนฐานด้าน 
เครื่องดื่มกับความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือสร้าง 
นวัตกรรมการบริการ ต่อยอดความรู้ และ 
เพิ่มโอกาสทางอาชีพในสายงานบริการ
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ร้านจำาลอง ALL @ PIM 7 - Eleven  
Store Model เปน็หอ้งเรยีนอกีรปูแบบหน่ึง  
ที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะ 
การบริหารจัดการร้าน  7 -  Eleven ก่อน 
การฝึกปฏิบัติงานจริง ทั้งการจัดการส่วน 
หน้าร้าน  การบริหารจัดการร้าน  การ 
ต้อนรับและบริการลูกค้า และยังเป็นการ 
สร้างความคุ้นเคยในการใช้อุปกรณ์และ 
การทำางานท่ีร้าน นักศึกษาจะได้ทดลอง 
แ ล ะ เ รี ย น รู้ เ ท ค นิ ค ต่ า ง  ๆ  ใ น ก า ร 
ลงฝึกปฏิบัติงานที่ร้านสาขา 7 - Eleven 

ร้านจำาลองแห่งน้ีมีขนาดพ้ืนที่  250  
ตารางเมตร ประกอบด้วยส่วนพ้ืนที่ขาย 
และส่ วนงานหลั ง ร้ าน  สต๊อกสินค้ า  
มกีลุม่สนิคา้ทกุรายการสนิคา้ทีเ่ปน็ของจรงิ  
เหมือนร้านจริงที่เป็นสโตร์โปรไฟล์แหล่ง 
ที่พักอาศัย เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ได้สัมผัส 
กับรูปแบบร้าน  และการทำางานที่ร้าน 
ที่เหมือนจริงมากท่ีสุด มีการขายจริง  ๆ 
นอกจากน้ี ยังประกอบด้วย  Business  
Unit อื่น  ๆ  ที่อยู่ภายในร้าน ได้แก่ ร้าน 
ยา  Extra และร้าน  A l l  café โดยมี   
Station การเรียนรู้ภายใน ร้านจำาลอง  
เสมือนจริงทุกระบบงานในร้าน 7-Eleven

ห้องปฏิบัติกำร 7-Eleven: 
กำรเรียนรู้จำกร้ำนสะดวกซื้อ ALL @ PIM 
ร้ำน 7-Eleven Store Model
คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่
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สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มี  
นโยบายรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ของอุตสาหกรรมอาหาร ตามความต้องการ 
ของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ  โดยเปิด 
หลักสูตรการเรียนการสอนคณะการจัดการ 
ธุรกิจอาหาร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
2 หลกัสตูร คอื สาขาการจดัการธุรกิจอาหาร  
และสาขาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร ซึ่ง 
ดำาเนินการเรียนสอนในรูปแบบ  “การเรียนรู้ 
บนพ้ืนฐานของการทำางานจริง”  (Work  -  
based Learning) คือนักศึกษาจะต้องเข้า 
เรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการควบคู่ 
กับการเรียนในชั้นเรียน

ห้องปฏิบัติกำรอำหำร
คณะการจัดการธุรกิจอาหาร
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คณะการจัดการธุรกิจอาหาร

สถาบันสอนอาหารและธุรกิจอาหารแบบ 
ครบวงจร เน้นหลักสูตรประกาศนียบัตร 
แบบมืออาชีพ

เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ของอุตสาหกรรมอาหาร คณะการจัดการ 
ธุรกิจอาหาร จึงได้เปิดดำาเนินการ  PIM  
Food Academy ขึ้นเพ่ือเป็นสถาบันสอน 
อาหารและธุรกิจอาหารแบบครบวงจร ซึ่ง 
ตั้งอยู่ท่ีอาคาร Food Technology ชั้นที่  
2 - 4 เลขที่ 286 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ 
อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยเน้น 
การให้บริการหลักสูตรประกาศนียบัตร 
แบบมืออาชีพ ซึ่ง PIM Food Academy 
ประกอบไปด้วยสิ่งอำานวยความสะดวก  
ดังต่อไปนี้
ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย 

• Culinary Demonstration 1 
• Culinary Studio 1, 2

ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย 

• Patisserie Studio 1,2
• Pilot  Plant :  Gowning Room, 

Operation Area, Packaging Area
• Food Product Test

ชั้นที่ 4 ประกอบด้วย 

• Reception Area and Shop 
• Meeting Room
• Culinary Demonstration 2 
• Coffee Brewing

• Beverage & Ice-cream 

โดยเปิดการสอนหลักสูตร  รวม  6  
หลักสูตร ได้แก่ 
1. Amuse and Delicious Program  

เป็นหลักสูตรเริ่มต้นท่ีจะทำาให้สามารถ 
เปลี่ยนงานอดิเรกเป็นรายได้ จากหน่ึงเมนู 
ต่อยอดเป็นสุดยอดโปรดักส ์ ด้วยหลักสูตร 
ที่มีความหลากหลาย บรรยากาศการเรียน 
สนุกสนานผ่อนคลาย
2.  Food Specialist Program เป็น 
หลักสูตรที่ทำาให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญ รู้ลึก 
รู้จริง เข้าใจแก่นแท้ของวัตถุดิบ รวมถึง 
เทคนิคที่จะรังสรรค์เมนูให้น่ารับประทาน 
ประกอบด้วย  4  หลักสูตร  คือ  The  
P ro fess iona l  Pas t r y  Che f ,  The  
Professional Thai Cuisine Chef, The 
Professional Western Cuisine Chef,  
The Professional Coffee
3.  Food Entrepreneur Program 

ประกอบด้วย 2 หลักสูตร คือ 
• หลักสูตรผู้ประกอบการร้านอาหาร  

สร้างแบรนด์ให้แตกต่าง  ก้าวทันยุค  
Digital Marketing บริหารเมนูให้ซื้อง่าย 
ขายคล่อง กำาไรงาม

• หลักสูตรผู้ประกอบการ SMEs สูตร 

PIM Food Academy
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สำาเรจ็สำาหรบัผูป้ระกอบการ ชว่ยสรา้งและ 
จดัการระบบให้ทำางานอย่างมปีระสทิธิภาพ 
4. Beverage, Coffee & Ice-cream 

หลักสูตรที่จะทำาให้ เป็นบาริสต้า  หรือ 
ผู้ เชี่ยวชาญด้านการทำาเครื่องด่ืมอื่น  ๆ  
รวมถึงการทำาไอศกรีมประเภทต่าง ๆ 
5.  Customize Program  หลักสูตร 
ท่ีออกแบบร่วมกับองค์กรต่าง  ๆ  ท่ีต้องการ 
พัฒนาบคุลากร และให้คำาปรกึษาเก่ียวกับ 

ธุรกิจอาหาร
6.  Synergy Project  เป็นโครงการ 
กิจกรรมต่าง  ๆ  ที่ สามารถดำา เนินการ 
ร่วมกันได้ ระหว่างหน่วยงานการศึกษา  
พันธมิตรทางธุรกิจ และคู่ค้าทางธุรกิจ

Chef’s Kitchen

คณะการจัดการธุรกิจอาหาร
ร้านอาหารนานาชาติโดยเชฟผู้เชี่ยวชาญ 
ในวงการอาหาร 

Chef’s Kitchen เปรียบเสมือนร้าน 
อาหารทดลองพร้อมระบบการฝึกงานแบบ 
มืออาชีพ ของนักศึกษาคณะการจัดการ 
ธุรกิจอาหาร  โดยใช้การเรียนการสอน 
แบบ Work-based Education ที่เน้นให้ 
นกัศกึษาไดเ้รยีนรูผ้า่นการทำางานจรงิ รา้น 
อาหาร  “Chef’s Kitchen” จึงเป็นเหมือน 
สถานท่ีทำางานให้นักศึกษา โดยได้รับการ 
ฝึกฝนจากเชฟมืออาชีพตัวจริงในวงการ 
อาหาร โดยประกอบไปด้วยบริการท่ีมี 
จุดเด่น คือ ความครบวงจร ซึ่งไม่ใช่แค่ 
เฉพาะเมนูอาหาร แต่ยังรวมไปถึงบริการ 
ของร้านที่มีท้ังอาหารจานเดียว บุฟเฟ่ต์  
ขนมหวาน เครื่องดื่ม บริการรับจัดเลี้ยง  
แตกต่างกันไปตามแต่ละช่วงเวลา 
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ศูนย์ฝึกปฏิบั ติการธุรกิจการบิน  (Aviation  
Business Training Center) PIM AIR ของสถาบัน 
การจัดการปัญญาภิวัฒน์  เป็นหนึ่งในศูนย์การ 
เรียนการสอนเฉพาะด้าน ที่สถาบันฯ ลงทุนสร้างขึ้น 
ด้วยงบประมาณ  40 ล้านบาท เพ่ือให้นักศึกษา 
ปรญิญาตร ี คณะวิทยาการจดัการ สาขาการจดัการ 
ธุรกิจการบนิ ไดเ้รยีนรูเ้สมอืนจรงิ เพราะศนูย์แห่งน้ี 
จำาลองระบบเก่ียวกับธุรกิจการบินที่มีความทันสมัย 
ที่สุด อาทิ อาคารผู้โดยสาร ห้องฝึกปฏิบัติการ 
ภาคพ้ืน และห้องฝกึปฏิบตักิารบนเครือ่งท่ีครบวงจร  
เพ่ือรองรับต่อการฝึกภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาที่ 
ครบกระบวนการ  และหวังให้นักศึกษาได้เป็น 
มืออาชีพอย่างแท้จริง  ศูนย์ฝึกปฏิบัติการธุรกิจ 
การบิน หรือ PIM AIR มีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน
ด้วยกัน ได้แก่

1. Sky Terminal เปน็การจำาลองฟังก์ชนัและ 
บรรยากาศของสนามบนิจรงิ ประกอบดว้ย Waiting  
Area,  Check-in  Area,  VIP Lounge และ  
Boarding Gate เพ่ือใหนั้กศกึษาไดฝ้กึปฏบิตังิานจรงิ 
ในหน้าที่ต่าง ๆ อย่างครบถ้วน

ห้องปฏิบัติกำรกำรบิน PIM AIR: 
ศูนย์ฝึกปฏิบัติกำรธุรกิจกำรบิน 
คณะวิทยาการจัดการ 
สาขาการจัดการธุรกิจการบิน

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน

Chinese 
Graduate School

คณะการจัดการธุรกิจอาหาร
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คนท่ีเรยีนท่ีธรุกจิการบนิกบัเรา 
ต้องมีคุณลักษณะ  3 อย่าง คือ 
ต้องเก่ง ต้องกล้า ต้องดี สำาคัญ 
คือต้องมีความพร้อมท่ีจะจัดการ 
ธุรกิจการบิน ต้ังแต่ต้นนำ้าจนถึง 
ปลายนำ้า รวมไปถึงการสร้างความ 
แตกต่าง ในการสร้างนักจัดการ 
ธุรกิจการบิน DNA ใหม่ ท่ีเข้าใจ 
การบริหารผสมผสานการบริการ 
เริ่มต้ังแต่การบริหารจัดการของ 
สนามบิน การบรกิารภาคพืน้ การ 
ขนส่ง หรือแม้แต่การจัดการด้าน 
อาหาร ตลอดจนการบริการบน 
เครื่องบิน  และการเรียนภาษา 
ต่างประเทศ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ 
ธุรกิจการบิน  PIM AIR จะเป็น 
สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ  ที่ทำ า ให้  
นักศกึษามีความรูแ้ละประสบการณ ์
ด้านการจัดการธุรกิจการบิน ที่ 
พรอ้มเขา้สูโ่ลกการทำางานจรงิ หรอื 
ที่เราเรียกว่า Ready to work   

2. Aircraft Cabin Mock - up คือ 
เครื่องบินจำาลองที่มีขนาดเทียบเท่าเครื่องบิน 
จรงิ สำาหรบัแนวคดิการออกแบบเปน็ Future  
Design ในอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งมีจุดเด่นคือ 
การจัดวางพ้ืนท่ีใช้งานภายในเครื่อง และ 
มีการออกแบบระบบแสงสว่างด้วยหลอดไฟ  
LED ภายในเครื่องทั้งหมด ให้สามารถปรับ 
เปลี่ยนได้หลายรูปแบบตามสถานการณ์   
แถมแบ่งการจัดฟังก์ชันออกเป็น 5 ส่วน คือ  
ห้องนักบิน (Cockpit), ที่นั่งชั้นหนึ่ง (First  
Class), ที่นั่งชั้นธุรกิจ (Business Class),  
ที่นั่งชั้นประหยัด (Economy Class) และ 
ห้องครัวบนเครื่องบิน  (Galley) ซึ่งทุกที่นั่ง 
มาพร้อม LED ส่วนตัวทุกระดับชั้นท่ีน่ัง และ 
อุปกรณ์ต่าง  ๆ  ยังสามารถใช้งานได้จริง  
อย่างไรก็ตาม  Aircraft Cabin Mock - up  
สามารถรองรับนักศึกษาท่ีเข้าเรียนได้สูงสุด 
ถึง 75 คนต่อครั้ง

3. Ground Operations Training  
Room ซึ่งเป็นห้องเรียนสำาหรับการเรียน 
การสอนงานภาคพ้ืน ประกอบดว้ย Catering,  
Flight Operations, Air Cargo และ Air 
Traffic Control เป็นต้น

นอกจากการฝึกเข้มในห้องฝึกปฏิบัติการ 
ภาคพ้ืน และห้องฝึกปฏิบัติการบนเครื่อง 
ที่ครบวงจรแล้ว นักศึกษายังจะได้โอกาส 
ในการเรยีนรูจ้ากคณาจารยม์อือาชพี และฝกึ 
ปฏบิตังิานจรงิในอตุสาหกรรมการบนิ รองรบั 
การเตบิโตของธุรกิจทอ่งเทีย่ว การค้าระหว่าง 
ประเทศ และการขยายตัวเป็นศูนย์กลางการ 
ขนสง่ทางอากาศแห่งอาเซยีนของประเทศไทย 
ในอนาคตอีกด้วย

รศ.ดร.สมภพ มำนะรังสรรค์

อธิการบด ี

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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เราเป็น  University Shared Value สิ่งที่ทำานี้ 
ก็ไม่เหมือนสำานักกิจการนักศึกษาแบบท่ีมหาวิทยาลัยอ่ืนเป็น 
ซ่ึงอาจจะดูแลแค่ให้นักศึกษามีกิจกรรมทำาตลอดเวลา 
ท่ีอยู่มหาวิทยาลัย มีกิจกรรมรับน้อง กิจกรรมไหว้ครู  
หรือดูแลความปลอดภัยนักศึกษา  แต่สำานักกิจการ 
นักศึกษาของทางสถาบันฯ จะมีอีกส่วนหน่ึงคือ เอาเรื่อง 
ของการ  CSR หรือการเข้าไปช่วยเหลือชุมชนน่ีแหละ 
เขา้ไปทำา Network ทำาให้ชมุชนรอบ  ๆขา้งเปน็พนัธมิตรกนั  
และนักศึกษาก็ได้เรียนรู้ถึงวิถีการให้กลับคืนสู่สังคม

คุณจันทิมำ สุรรัตน์

ผู้อำานวยการสำานักกิจการนักศึกษา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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University
Shared Value 

(USV)

07
บทที่

กำรเป็นมหำวิทยำลัย
ตอบแทนสังคม
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1	ในค่ำนิยม	6	ประกำรของ	CP	ALL
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ส�ำนักอธิกำรบดีและบริหำรควำมยั่งยืน: 
สื่อกลางประสานงานบริการวิชาการแก่สังคม

การท่ีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาสและเป็น 
มหาวิทยาลัยในองค์กรธุรกิจน้ัน ทางคณะผู้บริหารมีความเห็นไปในทางเดียวกันว่าต้อง 
ชว่ยเหลอืสงัคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องการทีจ่ะบม่เพาะให้นกัศกึษาท่ีได้รบัโอกาสกลบัมา 
เป็นผู้แบ่งปันโอกาส โดยยึดหลักแนวคิดของท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์  
ทีเ่นน้ยำา้ 3 ประโยชน์เพ่ือประเทศชาต ิ เพ่ือประชาชน และเพ่ือองค์กร ทางสถาบนัฯ จงึม ี
โครงการเพื่อบริการและตอบแทนสังคมมากมาย

พันธกิจหลัก 4 ประการของการเป็นสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้สังกัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์ วิจัย และนวัตกรรม คือ 1. การผลิตบัณฑิต 2. การวิจัย 
3. การให้บริการวิชาการแก่สังคม และ 4. การทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ดงันัน้ สถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒัน ์ จงึใหค้วามสำาคญักบัทัง้ 4 ดา้นขา้งตน้เปน็ 
อยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งย่ิงดา้นการใหบ้รกิารวิชาการแก่สงัคม ทีท่างสถาบนัจะกำาหนด 
แผนการบรกิารวชิาการระดบัสถาบนั ทีใ่ห้ทกุคณะวชิาแสดงความเชีย่วชาญท่ีจะสามารถ 
เข้าสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนเป้าหมายได้ และให้ชุมชนเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วม 
ในทุกขั้นตอน เป็นการทำางานแบบสอดประสานกัน ร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน  
โดยในปีการศึกษา 2562 สถาบันมีแผนบริการวิชาการที่เรียกว่า “5D Group” ดังนี ้
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โครงกำรบริกำรวิชำกำร
เพื่อสังคม

บริการวิชาการเพื่อสังคม
ให้กับเทศบาลนครปากเกร็ด

ศูนย์อารยปัญญา  คณะศิลปศาสตร์   
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์ ให้ข้อมูลว่า  
สถาบนัฯ มคีณะกรรมการบรกิารวิชาการระดบั 
สถาบัน  และมีกระบวนการสรรหา  ว่าใน 
เขตพ้ืนท่ีที่สถาบันฯ  ตั้งอยู่นั้นต้องการความ 
ช่วยเหลือด้านใดบ้าง จึงได้มีการเข้าลงนาม 
ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันกับนายก- 
เทศมนตรีเทศบาลนครปากเกร็ด จนไดท้ราบว่า  
ต้องการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนท่ีอยู่ 
ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ซึ่งมีโรงเรียน 
ประถมที่สังกัดเทศบาลอยู่ 3 โรงเรียนด้วยกัน  
ทางสถาบันฯ ก็เริ่มเข้าไป จนเห็นพัฒนาการ 
ของนักเรียนจากทั้ง 3 โรงเรียน ทำาให้โรงเรียน 
อื่น  ๆ  ที่ไม่ได้อยู่ในปากเกร็ดเกิดความสนใจ  
จงึไดม้กีารแผข่ยายการบรกิารวิชาการน้ีออกไป  
จนตอนนี้กลุ่มชุมชนเป้าหมายได้ขยายไปเป็น 
โรงเรียนในเขตจังหวัดภาคกลาง 

เทศบาล

PIM

คุณครู

นักเรียน
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การทำาโครงการบริการเพื่อสังคมน้ีตั้ง Vision เป็น 3 ส่วน ได้แก่ บ.ว.ร.  
คือ บ้าน วัด และโรงเรียน ซึ่งจะใช้ PDCA – Plan Do Check Act เป็นหลักการ 
ในการลงพื้นที่

บา้น ไดเ้ลอืกพ้ืนท่ีเกาะเกรด็ซึง่เปน็สถานท่ีท่องเทีย่ว  
เมื่อสถาบันฯ ได้ลงพ้ืนที่ก็พบว่าชาวบ้านกลัวการส่ือสาร 
กับชาวต่างชาติ ถ้าสามารถส่ือสารได้จะช่วยให้มียอด 
การขายเพ่ิมขึ้น ดังนั้นจึงเริ่มสอนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
ง่าย  ๆ  เพ่ือให้ทักทายและซื้อขายได้ หลังจากนั้นพบว่า 
ชาวบ้านมีรายได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์มากขึ้น 5 - 10%  
ต่อวัน โดยสถาบันฯ ได้พัฒนาคู่มือภาษาอังกฤษไปจน 
ถึงแอปพลิเคชันให้ชาวบ้านได้ใช้งาน

โรงเรยีน เมือ่เย่ียมชมโรงเรยีนแลว้พบว่าสิง่ท่ีตอ้ง 
พัฒนาอย่างแรกก็คอืตวัคณุคร ู จงึไดม้กีารจดัคอรส์เพ่ิม 
ทกัษะให้คณุคร ู ตอ่มาจดัอบรมเรือ่งกลยุทธ์ในการเรยีน 
การสอนโดยใช้ Active Learning คือใช้กิจกรรมนำา  
แล้วต่อด้วยการเรียนรู้ ได้อบรมไปโดยแยกเป็นกลุ่ม 
เปน็ประถมตน้ ประถมปลาย และศนูยเ์ดก็เลก็ มกีาร 
อบรมนักเรียนผา่นการทำากิจกรรม English Day Camp  
โดยสาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ  
ซึ่งเมื่อติดตามผลการดำาเนินงานของกิจกรรมน้ีก็พบว่า  
ผลการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กดีขึ้น จึงเกิดความ 
ภาคภูมิใจว่ามาทางถูกแล้ว 

วัด  โครงการเริ่มต้นจากการที่ วัดชลประทาน- 
รังสฤษฎ ์ 1) Basic Communication และ 2) English  
Tour Guide in Chonprathan Rangsarit Temple  
3) ทำาดิจิทัลอัฐิ 4) แอปพลิเคชันเสียงสวดมนต ์
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โครงกำรพี่เลี้ยงโรงเรียน (School Mentoring)

วัตถปุระสงคข์องโครงการนีค้อื สนบัสนนุใหส้ถาบนัอดุมศกึษา 
ทำาหน้าท่ีเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับโรงเรียน โดยสถาบันฯ เข้าไปทำางาน 
รว่มกับโรงเรยีน ชมุชน และหนว่ยงานในพ้ืนที ่ โดยนำาองคค์วามรู ้
ความเชีย่วชาญเขา้ไปแก้ปญัหาและพัฒนาคณุภาพการศกึษาของ 
โรงเรียนให้เกิดความเข้มแข็ง ให้เกิดการต่อเนื่องย่ังยืน สามารถ 
ยืนได้ด้วยตัวเอง ซึ่งหน่วยงานของสถาบันฯ ท่ีเข้าร่วมโครงการน้ี  
ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทาง 
ธุรกิจ คณะนวัตกรรมการจัดการการเกษตร และสำานักการศึกษา 
ทั่วไป โดยกิจกรรมท่ีทางคณะฯได้เข้าไปทำาในโรงเรียนจะแบ่งเป็น  
2 ส่วน คือ ภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ

ความยากและท้าทายของการทำาโครงการพ่ีเล้ียงโรงเรียนคือ 
การเข้าไปในโรงเรียนครั้งแรกจะไม่ได้รับการต้อนรับ ทางชุมชน 
เขาจะมคีวามระแวงสงสยัว่าจะมาเอาอะไร จะมาเพ่ิมงานไหม แต ่
สิง่ท่ีประทบัใจก็คอื หลงัจากดำาเนินงานไปแลว้ชมุชนให้สทิธ์ิในการ 
ดำาเนินกิจกรรมต่าง  ๆ ในโรงเรียนได้ตลอดเวลา

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้มีหลายแง่มุม โดยเฉพาะ 
เป็นการเติมเต็มองค์ความรู้ที่แต่ละพ้ืนที่ต้องการ โดยไม่ต้องไป 
สรรหาหรือเสียงบประมาณในการจ้างผู้เชี่ยวชาญ และหลังจาก 
ที่เรียนจบแล้ว ก็สามารถนำากิจกรรมและไอเดียต่าง  ๆ  เหล่านี้ 
ไปต่อยอดประกอบอาชีพได ้ ส่วนทางสถาบนัฯ ก็ได้รับการยอมรับ 
จากสังคม แล้วยังเป็นการฝึกให้นักศึกษาของสถาบันฯ ได้ทำางาน 
ร่วมกับผู้อื่น และส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอีกด้วย 

โครงการพี่เลี้ยงโรงเรียนท่ีทางสถาบันการจัดการปัญญา- 
ภิวัฒน์ดำาเนินการกับโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพท่ี 116  
ได้รับรางวัลจากเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน 3 ปี 
ซอ้น ตัง้แตป่ ี 2560 - 2562 มีท้ังรางวลัแบบอย่างชมเชย จนถึง 
ระดับดีเด่น นับเป็นโครงการบริการสังคมท่ีสร้างความภาคภูมิใจ 
ให้แก่สถาบันฯ อีกโครงการหนึ่ง โดยปัจจุบันได้ขยายผลไปยัง 
โรงเรียนสี่แยกบางเตย  -  แก่นจำาเนียรอนุสรณ์ โรงเรียนชุมชน 
วัดต้นเชือก  (ถาวร-วิทย์อุปกฤต) โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก  
(เจรญิจติตวิ์ทยา) โรงเรยีนวดัพุฒปรางปราโมทย์ โรงเรยีนราชวินติ 
บางแคปานขำา
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คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญา- 
ภิวัฒน์ ให้ข้อมูลว่า เขตนนทบุรีนี่มีประชากรแฝง ย้ายเข้ามาอยู่ มา 
ทำางานรับจ้างรายวัน ทำางานก่อสร้างเยอะ ซึ่งก็คือผู้ปกครองของ 
นักเรียน  ซึ่งเรียนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กที่เทศบาลดูแล เด็กเหล่าน้ี 
จะย้ายถ่ินฐานตามพ่อแม่ที่มาทำางาน เพราะฉะนั้นการที่ทางสถาบันฯ 
ไปชว่ยฝกึอาชพีทางการเกษตรตา่ง  ๆ ใหก็้เปน็ประโยชน์ตรงท่ีหากวันหน่ึง 
เขาไม่ได้เรียนต่อ ก็ยังมีอาชีพติดตัวไป

ในด้านส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลย ี
ศูนย์พัฒนาทักษะและภาษา สำานักการศึกษาทั่วไป สถาบัน 

การจัดการปัญญาภิวัฒน์ ให้ข้อมูลว่า โครงการพ่ีเลี้ยงโรงเรียน 
ที่น่าสนใจอีกตัวอย่างหนึ่งคือ  โครงการที่สำานักการศึกษาทั่วไป 
ทำาร่วมกับโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ตั้งแต่ปี 2561  
เป็นต้นมา โดยโรงเรียนต้องการให้สถาบันฯ เข้าไปช่วยคุณครูท่ียัง 
ขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีท่ีจะนำามาใช้ในการเรียนการสอน บาง 
โรงเรยีนมเีครือ่งมอืแลว้ แตใ่ชไ้มเ่ปน็ ทางสถาบนัฯ จงึเขา้ไปจดัอบรม 
เรื่องของการใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกในการ 
จัดการเรียนการสอน จากนั้นก็เกิดแนวคิดว่า น่าจะใช้เทคโนโลยี 
เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับชุมชนทั้งเรื่องพ้ืนที่ ประเพณี วัฒนธรรม  
จุดเด่นของท้องถ่ินให้เด็ก  ๆ  ได้เรียนรู้ด้วย เพ่ือให้ได้รู้จักเกิดความรัก 
ความหวงแหนท้องถ่ินที่อาศัยอยู่ ย่ิงไปกว่าน้ัน เนื่องจากบริเวณ 
โดยรอบเปน็สวนผลไมแ้ละโบราณสถานจงึกลายมาเปน็แหลง่ทอ่งเทีย่ว  
เด็ก  ๆ  ก็สามารถเป็นไกด์แนะนำาท้องถ่ินได้ด้วย จึงเป็นที่มาของการ 
ทำาสื่อของท้องถ่ินในหลายรูปแบบท่ีมีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาและ 
แก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น โดยได้รับความร่วมมือจากคณะนวัตกรรม 
การเกษตร  ซึ่งสื่อที่ทำามีทั้งท่ีเป็นคลิปวิดีโอซึ่งท้ังคุณครูและเด็ก 
เป็นพิธีกร หลังจากถ่ายทำาเสร็จแล้วก็จะนำาสื่อเหล่านี้ไปเผยแพร่ 
ในชุมชน ในรูปแบบของโปสเตอร์ขนาด 2 ×  3 เมตร ไปตั้งไว้ตาม 
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แหล่งท่องเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวมาเขา 
ก็จะไดอ้า่น หรอืสามารถสแกน QR Code  
เพ่ือชมคลิปวิดีโอแนะนำาสถานท่ี คนใน 
ชุมชนเองก็ได้ทำาความรู้จักประวัติความ 
เป็นมาของท้องถ่ิน นักเรียนก็ได้เรียนรู้ 
ในรายวิชาสังคมศึกษา  และได้เรียนรู้ 
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษทีไ่ปนำาเสนอ  
เป็นการบูรณาการในหลายรายวิชา ซึ่ง 
สำาหรับโครงการน้ีในปีแรกก็ได้รางวัลของ 
ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัย และนวัตกรรม 

เมื่อโครงการพ่ีเลี้ยงโรงเรียนเข้าสู่ปีที่ 2  
ก็เป็นการต่อยอดว่าสถานท่ีท่องเที่ยวรอบ 
บริเวณนั้นมีคนมาเท่ียวมากขึ้น  จึงเกิด 
ปัญหาเรื่องขยะ ซึ่งได้ข้อสรุปว่าสิ่งที่จะ 
ทำาได้ก็คือ สร้างความตระหนัก ให้คน 
รู้จักคิดว่าก่อนจะท้ิงขยะนั้นให้คัดแยก 
ข ย ะ ก่ อ น  โ ด ย นำ า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ด้ า น 
การจัดการขยะว่าการท้ิงขยะที่ถูกต้อง 
ไปให้กับคุณครู  แล้วคุณครูก็ถ่ายทอด 
ค ว า ม รู้ แ ก่ เ ด็ ก  ๆ  มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
เ พ่ื อ ท ด ส อ บ ว่ า เ ด็ ก ส า ม า ร ถ คั ด แ ย ก
ขยะเป็นห รือไม่  และเ พ่ือใ ห้สะดวก 
และกระตุ้นการรับรู้ ใ ห้ง่ายที่สุด  ทาง 
สถาบันฯ จึงได้ผลิตถังขยะที่เป็น Internet 
of Things เพิ่มขึ้น โดยเวลาที่มีคนเดิน 
ผ่านถังขยะ  ก็จะมีการแจ้งเตือน  ขยะ 
ถังสีเหลืองทิ้งขยะประเภทไหน ขยะถัง 
สีแดงท้ิงขยะอันตราย ซึ่งเด็ก  ๆ  ชอบมาก  
หลังจากใช้เวลาทดสอบตลอด 1 ภาคการ
ศึกษา เมื่อเด็ก  ๆ  เห็นสีถังขยะก็สามารถรู้ 
ได้ทันทีโดยไม่ต้องมีใครเตือนแล้วว่า ถัง 
ขยะสีไหนท้ิงขยะประเภทใด  โรงเรียน 
ก็มีขยะลดลง แล้วก็มีขยะที่สามารถนำาไป 
แปรรูปได้ เช่น กล่องนมก็สามารถเอาไป 
ประดิษฐ์เปเปอร์มาเช่ เช่น เป็นนกอินทรี  
เมื่อนำาไปวางขายตามสถานที่ท่องเที่ยว 
ก็ปรากฏว่ายอดขายดีมาก เป็นรายได้ 

เข้าสู่โรงเรียน นอกจากนี้ ยังทำาให้เด็ก  ๆ  
เกิดความตระหนักถึงความสำาคัญของการ 
คัดแยกขยะ จึงกลับไปบอกคนในครอบ- 
ครัวให้แยกขยะ  ย่ิงทำาให้ ทั้ ง เด็กและ 
ครอบครัวเห็นความสำาคัญและประโยชน์ 
ของการแยกขยะ 

นอกเหนือจากมีเสียงในการแจ้งเตือน 
แล้ว ถังขยะตัวน้ียังมีการฝังชิปเพ่ือเก็บ 
ส ถิ ติ  ว่ า มี ก า ร ท้ิ ง ก่ี ค รั้ ง ใ น แ ต่ ล ะ วั น  
ช่ ว ง เ ว ล า ไ ห น ทิ้ ง บ่ อ ย ที่ สุ ด  ข้ อ มู ล นี้  
ก็ จ ะ ว่ิ ง ผ่ า น ไ ป ยั ง ผู้ ดู แ ล ว่ า ต อ น น้ี  
ขยะเต็มแล้ว  เก็บทิ้งได้  เมื่อนำามาใช้  
กับทางโรงเรียนแล้วเกิดผลดี  จึงได้นำา 
ถังขยะนี้ไปไว้ตามแหล่งท่องเท่ียวของ 
ชุมชน  ซึ่ ง เดิมทีเมื่อ ถังขยะเต็มก็ต้อง 
รอเจ้าหน้าที่มาเก็บ แต่ตอนนี้ถ้าถังขยะ 
เต็มก็จะส่งสัญญาณไปที่โทรศัพท์มือถือ 
ของผู้ดูแลให้นำาไปทิ้ง  ปัญหาเรื่องคน 
ทิ้งขยะไม่ถูกถังก็ค่อย  ๆ  ลดลง เพราะ 
มีเสียงคอยช่วยเตือนให้ทิ้งขยะให้ถูกต้อง  
ซึ่งโครงการนี้ก็ได้รับรางวัลจากเวทีต่าง ๆ   
มากมาย

จากน้ันทางโรงเรียนก็เล็งเห็นว่าชาวบ้าน 
บริเวณน้ันซึ่งเป็นชาวสวนมักจะมีเวลา 
ว่างช่วงกลางวัน จะทำาอย่างไรจึงจะให้ 
ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมขึ้นและช่วยลดขยะ 
ทั้งในครัวเรือนและในชุมชนด้วย ก็เลย 
เกิดโครงการจัดอบรมทำาเปเปอร์มาเช่และ 
งานฝีมืออ่ืน ๆ ให้แก่ชาวบ้าน ชาวบ้านก็มา 
เรียนรู้ แล้วก็เอาไปปฏิบัต ิ ทำาให้นอกจาก 
จะมีรายได้จากการคัดแยกขยะและนำาไป 
ขายแล้ว ก็ยังมีรายได้เพ่ิมเติมจากอาชีพ 
เสริมน้ีด้วย สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือ 
อันดีระหว่างสถาบันฯ กับชุมชนว่า หาก 
ตั้งใจจะพัฒนาสังคมร่วมกันแล้วย่อม 
ประสบความสำาเร็จและเป็นต้นแบบให้กับ 
ชุมชนอื่น ๆ ได้
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โครงกำรธนำคำรรีไซเคิล

โครงการธนาคารรีไซเคิลโดยสำานัก 
กิจการนักศึกษามาจากแนวคิดท่ีว่า สังคม 
ไทยยังไม่ค่อยได้ปลูกฝังในเรื่องของการ 
แยกขยะ ทางคณะผู้บริหารของสถาบัน 
การจัดการปัญญาภิวัฒน์จึงมีแนวคิดให้ 
ช่วยกันคัดแยกขยะภายในสถาบันฯ ทาง 
สำานักกิจการนักศึกษาจึงเริ่มต้นจากการ 
สอนให้นักศึกษารู้จักคัดแยกขยะ รู้จัก 
ขยะแบบรีไซเคิล  ขยะอันตราย  ขยะที่ 
ไม่สามารถรีไซเคิลได้ ไม่สามารถเป็นขยะ 
ท่ีไปทำาปุ๋ยหมักได้ โดยในช่วงแรกท่ีเริ่ม 
ทำานั้นก็ไม่ได้รับการตอบรับนัก เพราะทั้ง 
นักศึกษาเอง รวมถึงบุคลากรยังไม่เข้าใจ 
เหตุผลมากพอ 

จากนัน้ทางสำานกักิจการนักศกึษาจงึได ้
ไปศึกษาดูงาน ถอดบทเรียนองค์ความรู้ 
เรื่องการแยกขยะจาก  อ.สมชัย วงเจริญ  
ที่วงษ์พาณิชย์ ต่อไปจึงได้เรียนเชิญเข้ามา 
เป็นวิทยากรบรรยายและได้ตกลง MOU  

ร่วมกันว่าเรื่องของการคัดแยกขยะท่ีจะ 
สง่สาขาท่ีอยู่ใกล ้ ๆ มาใหค้วามรู ้ มารบัซือ้ 
ขยะ และพยายามให้ข้อมูลองค์ความรู้แก่ 
บุคลากรและนักศึกษาว่าการคัดแยกขยะ 
ทำาอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร และสร้าง 
รายได้อย่างไร 

เมื่อการดำาเนินการเรื่องแยกขยะเป็น 
ไปได้ดีมากย่ิงขึ้น จึงได้มีการจัดตั้งบริษัท 
ธนาคารรีไซเคิล ซึ่งจะขายขยะ เริ่มต้น 
ครั้งแรกขายไปได้  400 บาท  แต่ทาง 
ธนาคารรีไซเคิลก็สะสมมาเรื่อย ๆ ตลอด 
ระยะเวลาประมาณ  6 ปี จนปัจจุบันน้ี 
ขายขยะเป็นเงินกว่า  2  แสนบาทแล้ว  
โดยมีความต้ังใจว่าจะนำาเงินจากการ 
ข า ย ข ย ะ น้ี ก ลั บ ไ ป ช่ ว ย สั ง ค ม  เ ช่ น  
ช่วยเหลือน้อง  ๆ  ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์   
ช่วยเหลือชุมชน เป็นต้น 

จากนั้นชุมชนบริ เวณใกล้ เคียงกับ 
สถาบันฯ ก็เกิดความสนใจเร่ืองการแยกขยะ  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อปัญหาสิ่งแวดล้อม 
กลายมาเปน็ปญัหาใหญ่ของโลก ทำาใหน้ำา 
เรื่องน้ีลงสู่ชุมชนได้ง่ายขึ้น สำานักกิจการ 
นักศึกษาจึงถอดบทเรียนเรื่องการแยกขยะ 
ออกมาสู่ชุมชน และเนื่องจากภริยาผู้ว่า 
ราชการจังหวัดนนทบุรีให้ความสนใจเรื่อง 
สิง่แวดลอ้ม เรือ่งการคดัแยกขยะ จงึไดท้ำา 
โครงการรว่มกัน แลว้นำาความรูเ้หลา่น้ีไปสู่  
อบต. โรงเรยีนในเขตเทศบาลนครปากเกรด็  
โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี ผลดีที่เกิดขึ้น 
จากโครงการน้ี ก็เช่น  อบต.เกาะเกร็ดมี 
การดำาเนินการคัดแยกขยะอย่างต่อเน่ือง  
เช่นเดียวกับหมู่บ้านสวัสดิการ  กทม.ที่  
ดำาเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยทุกเดือน 
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จะมีการคัดแยกขยะและขายขยะ  ที่มีพื้นที่อยู่  
ด้านหลังสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์ กลายเป็น 
ชุมชนท่ีมีความเข้มแข็งมากเรื่องการแยกขยะ ส่วน 
เทศบาลนครปากเกร็ดก็จะร่วมกับทางสถาบันฯ 
จัดฝึกอบรมคัดแยกขยะเป็นรุ่น ๆ 

นอกจากนั้น ทางสำานักกิจการนักศึกษายังไปจัด 
กิจกรรมเรื่องการคัดแยกขยะให้กับเด็ก  ๆ ผู้พิการที่ 
โรงเรียนศรีสังวาลย์ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับท่ีโรงเรียน 
ก็ได้รับนโยบายเรื่องการคัดแยกขยะมาจากทาง 
กระทรวงศึกษาธิการพอดี ย่ิงไปกว่านั้น ทางสำานักฯ 
ก็มีโครงการ  CSR รับบริจาคลอตเตอรี่แล้วไปสอน 
เด็ก  ๆ  ผู้พิการพับเป็นดอกไม้จันทน์ เพ่ือนำาไปจัด 
จำาหน่ายและให้กับวัดชลประทานรังสฤษฎ์ใช้ในพิธี 
เผาศพ 

กระชับสัมพันธ์ชุมชนใกล้เคียง
สำ า นั ก กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า ทำ า กิ จ ก ร ร ม ท่ี ส ร้ า ง  

Networking กับชุมชนอยู่เสมอ เช่น วันผู้สูงอายุ  
วันเดก็ ปใีหม ่ วันสงกรานต ์ โดยทางกจิการนักศกึษา 
ก็จะพานักศึกษาเข้าไปร่วมกิจกรรมกับชุมชนใกล้เคียง  
เช่น  กิจกรรมวันเด็ก  ก็พานักศึกษาไปสร้างฐาน 
เล่นเกม การคัดแยกขยะ ด้วยกิจกรรมก็ง่าย ๆ เช่น  
เกมบิงโก เกมต่อคำา บันไดงูโดยกิจกรรมเหล่านี้ก็จะ 
แฝงองค์ความรู้ท่ีสอนเด็กเล็ก ๆ ให้ฝึกเรื่องการคัดแยก 
ขยะ  นอกจากนั้น  ก็มี กิจกรรมไปช่วยสอนผู้คน 
ในหมู่บ้านต่าง  ๆ  คัดแยกขยะ ระหว่างขยะเปียกกับ 
ขยะแหง้ และขยะรไีซเคลิท่ีขายได ้ พอเขาเริม่มองเหน็ 
รายได้เห็นประโยชน์ของการคัดแยกขยะว่ามันก่อให้ 
เกิดรายไดก็้เกิดการคดัแยกขยะอย่างจรงิจงั นอกจากนี ้
สถาบันยังร่วมกับเครือข่ายองค์กรธุรกิจถนนสาย 
แจ้งวัฒนะ ห้างสรรพสินค้าใกล้เคียง บริษัทห้างร้าน 
ย่านแจ้งวัฒนะ สถานีตำารวจท้องที่ ชุมชนบริเวณ 
ใกล้เคียง ชวนกันลอกคลอง ปรับพ้ืนที่ทางเดินด้าน 
หลังคลอง ปรับภูมิทัศน์ให้ชุมชนโดยรอบ เทนำ้า EM  
ลงไปในคลองเพื่อป้องกันนำ้าเน่าเสีย เป็นต้น 
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โครงการโรงเรียนพ่ีโรงเรียน 
น้องมีท่ีมาจากการที่ผู้บริหารของ 
ทางสถาบันการจัดการปัญญา- 
ภิวัฒน์ ได้พิจารณาว่า โรงเรียน 
เ ก่าของนักเรียนท่ีขาดโอกาส 
ย่อมตอ้งเปน็โรงเรยีนท่ีขาดโอกาส 
ด้วยเช่นกัน ทางสถาบันฯ และ 
นักเรียนเก่าของโรงเรียนน้ันจึง 
ควรกลับไปช่วยเหลือโรงเรียน  
ประกอบกับบรรดาคณาจารย์ของ 
โรงเรียนก็ต้องการให้นักเรียนเก่า 
ที่ได้รับโอกาสด้านการเรียนจาก 
ทางสถาบันฯ กลับไปทำากิจกรรม 
ช่วยเหลือท่ีโรงเรียนเก่า เราจึง 
เกิดแนวคิดในการจัดต้ังโครงการ 
โ ร ง เ รี ย น พ่ี โ ร ง เ รี ย น น้ อ ง ข้ึ น  
โดยทางสถาบันฯ จะให้โอกาส 
นักศึกษาจากคณะต่าง  ๆ  ที่มา 
จ า ก โ ร ง เ รี ย น เ ดี ย ว กั น  ห รื อ 
ใ น เ ข ต พ้ื น ที่ จั ง ห วั ด เ ดี ย ว กั น  
ไ ด้ ร ว ม ตั ว กั น แ ล้ ว ร่ ว ม กั น 
พิจารณาว่า โรงเรียนเก่าของเรา  
หรือโรงเรียนในเขตจังหวัดของเรา 
ขาดอะไรบ้าง  ต้องการความ 
ช่วยเหลืออะไรบ้าง แล้วจึงจัด 
เตรียมกิจกรรมเพ่ือที่จะไปทำา 
กิจกรรมให้กับโรงเรียน เช่น ไป 
ทาสีสนามบาสเกตบอล ไปปลูก 
ต้นไม้ นำาหนังสือจากบริษัท Book 
Smile ไปจัดห้องสมุดให้ แล้ว 
จากน้ันก็จะม ี Gimmick Surprise 
คือพาเด็กท่ีจบจากโรงเรียนเก่า 
ไปกราบอาจารย์ทุกคน

โรงเรียนพี่
โรงเรียนน้อง น้ อ ง โ น เ ป็ น เ ด็ ก ท่ี ม า จ า ก อ ม ก๋ อ ย  

เด็กคนนี้อยากเรียนหนังสือเพราะอยู่บนดอย 
จะอดตาย ไม่มีแม้กระท่ังนำ้าปลา เน้ือสัตว์ 
ต่าง ๆ แม่ของโนต้องไปรับจ้างถางมันได้เงิน 
มาวันละ  10  บาทก็ไปซื้ อข้ าว  บางที ก็  
ไม่ได้เงิน แต่ได้ข้าวมาหุงให้ลูกท้ัง  5 คน 
ไดกิ้น เวลาหงุขา้วก็ตอ้งเอามนัไปใสผ่สมบา้ง  
เพ่ือท่ีลูกจะได้กินอ่ิม ส่วนแม่ก็จะกินเผือกกินมัน 
ต้ม น้องโนได้เงินจากพ่อครูมา 1,000 บาท  
แล้วน่ังรถจากอมก๋อยมาเรียนท่ีสถาบันการ 
จัดการปัญญาภิวัฒน์  หลังจบการศึกษา  
นอ้งโนไดเ้ปน็ผูช้ว่ยผูจ้ดัการรา้น 7-Eleven โน 
มีความกตัญญูต่อพ่อแม ่ ตั้งแต่ได้งานทำาเขา 
ก็ส่งเงินไปช่วยแม่เดือนละ  7,000 - 8,000  
บาท จนตอนน้ีแม่เตรียมท่ีจะซื้อไม้สร้างบ้าน  
เพราะเดมิทีอาศยัญาตอิยู่ จากทีน่อ้งโนไดร้บั 
โอกาสจากทางสถาบันฯ ก็อยากจะให้น้อง  ๆ  
ที่โรงเรียนเก่าของตนเองได้รับโอกาสด้วย  
ทางสถาบันฯ ได้พาน้องโนกลับไปที่โรงเรียน  
ไปกราบพ่อครู นอกจากนี้ ยังนำาของที่รับ 
บรจิาคไปมอบให้กับทางโรงเรยีน หลงัจากน้ัน 
เมื่อทางสถาบันฯ ได้กลับไปที่โรงเรียนแห่งนี้ 
อีกครั้ง ก็ได้นำาทักษะอาชีพด้านการเกษตร 
ไปสอน ไม่ว่าจะเป็นการทำาฟาร์มไก่ขนาด 
เล็ก  ปลูกต้นกล้วย  ปลูกพืชผัก  เ พ่ือให้  
ชาวบ้านและโรงเรียนอยู่ ได้อย่าง ย่ังยืน  
โครงการโรง เรียน พ่ี โรง เรียนน้อง ยังคง 
ดำาเนินไปอย่างต่อเนื่อง  โดยในแต่ละปี  
ทางสถาบันฯ  มีเป้าหมายว่าจะไปให้ได้  
ประมาณ  10 จังหวัด โดยจะให้นักศึกษา
รวมตัวกันมาว่า อยากทำาประโยชน์ท่ีไหน 
ทางสถาบันฯ  ก็จะเปิดโอกาสและร่ วม 
สนับสนุนให้ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ 
สถาบันฯ ที่มุ่งสร้างคนให้รู้สึกอยากแบ่งปัน  
อยากใหโ้อกาส อยากทำาประโยชนค์นืสูส่งัคม 
นั่นเอง 

ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จของ
“โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง”
คืนโอกำสสู่อมก๋อย
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รัฐบาลชุดปัจจุบันมี  
น โ ย บ า ย ท่ี จ ะ ใ ห้ บ ริ ษั ท 
เอกชนเ ข้าไปมีบทบาท 
สนับสนุนด้านการศึกษา 
ของประเทศ โดยให้ธุรกิจ 
ใหญ่  ๆ  ในประเทศ ไม่ว่า 
จะเป็น  CP ALL, SCG  
รวมถึง  ปตท.  ส่งตัวแทน 
พนักงานในองค์กรเข้าไป 
เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับสถาบัน  
โ ร ง เ รี ย น ต่ า ง  ๆ  ใ น ต่ า ง 
จั ง ห วั ด  เ พ่ื อ พั ฒ น า ใ ห้  
โ ร ง เ รี ย น ต่ า ง  ๆ  มี ค ว า ม 
ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร จั ด ก า ร 
โรง เรี ยนขึ้ นมา  ซึ่ งทาง 
สำ า นั ก กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า 
ก็ได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย 
การนำาองค์ความรู้ด้านการ 
จัดการขยะไปช่วยเหลือ 
โรงเรียนตามชุมชนต่าง  ๆ  
ที่มีขยะเป็นจำานวนมาก 

ด้วยเหตุที่ทางสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ทราบถึงสถานการณ์การขาดแคลนเลือด  จึงได้ 
จัดกิจกรรมเพ่ือเชิญชวนท้ังบุคลากรในสถาบันฯ  
และนักศึกษาให้ร่วมกันบริจาคโลหิตอยู่บ่อยครั้ง 
อย่างสมำ่าเสมอ ทางสถาบันฯ เห็นว่าการบริจาค 
โลหิตมีประโยชน์ ต่อสังคมจึงพยายามปลูกฝัง 
นักศึกษาให้มาช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคโลหิต 
Next Blood Application 
ต่อยอดโครงการเพื่อสังคม 

สถาบันฯ จัดให้มีการบริจาคโลหิตอยู่บ่อยครั้ง 
นักศึกษากลุ่มหนึ่งมองเห็นปัญหาว่า  ในขณะที่ 
การแพทย์ไทยต้องการปริมาณเลือดเพ่ิมขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง แต่สภากาชาดประสบกับปัญหาขาดแคลน 
เลือด เพราะมีประชาชนมาบริจาคเลือดน้อย

ทำาใหม้เีลอืดไมเ่พียงพอสำารองใช ้ ซึง่อาจสง่ผลให้ 
ผู้ป่วยที่จำาเป็นต้องใช้เลือดต้องเสียชีวิต นักศึกษา 
จึงได้คิดค้นนวัตกรรมเพื่ออำานวยความสะดวกให้กับ 

โครงกำรบริจำคโลหิตเพื่อสังคม

โครงกำร
CONNEXT ED
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ผู้ที่ต้องการบริจาคโลหิตและสภากาชาด โดย 
แอปพลิเคชันน้ีมีช่ือว่า Next Blood Application  
มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มอัตราการบริจาคเลือด 
ให้มีความสมำ่าเสมอมากขึ้น ลดความสับสน 
ในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขอรับบริจาค 
เลือด  และเพื่อสร้างช่องทางในการเข้าถึง 
กลุ่มผู้บริจาคเลือดให้กับองค์กรต่าง  ๆ โดย 
แอปพลิเคชันนี้มีฟังก์ชันที่มีประโยชน์ ดังนี ้

1) ฟังก์ชันแสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้  
โดยบอกถึงอายุ กรุ๊ปเลือด เพศ จำานวนครั้ง 
ที่เคยบริจาค ครั้งที่บริจาคล่าสุด ระยะเวลา 
ที่สามารถบริจาคได้อีก 

2) ฟังก์ชันสำาหรับแจ้งเหตุขาดแคลนเลือด 
ของสถานพยาบาลภายใต้การดูแลของสภา 
กาชาด ผู้ใช้สามารถเลื่อนดูเหตุขาดแคลน 
เลือดที่กำาลังเกิดขึ้นได้ในรัศมี  30 กิโลเมตร 
จากที่อยู่ปัจจุบัน พร้อมบอกรายละเอียดให้ไป 
บริจาคเลือดได้ทันท ี

3) ฟังก์ชันการสะสมแต้ม สิทธิประโยชน์ 
ผ่านแอปฯ  ที่ผู้ใช้จะได้รับเพิ่มเติมจากการ 
บริจาคเลือด อาทิส่วนลด หรือโปรโมชั่นต่าง ๆ 
การรักษาพยาบาล สินค้าประเภทอาหาร การ 
ออกกำาลังกาย การท่องเที่ยว เป็นต้น เป็น 
อีกหนึ่งการสร้างแรงจูงใจในการเข้าใช้และ 
บริจาคเลือดอย่างสมำ่าเสมอ รวมถึงเป็นการ 
สร้างผลประกอบการจากการตกลงทางธุรกิจ 
กับตราสินค้าต่างๆ

พอเราไป เขาเห็นหน้าเราปุ๊บ ทุกคน 
จะมีความรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของ 
ชุมชนเขา ทุกคนจะเรียกมาขอถ่ายรูป  
แล ะที่ ป ร ะทั บ ใ จมากกว่ านั้ นก็ คื อ  
พอเราไปทำาการสำารวจในเรื่องของ 
ร าย ได้ แล้ ว  ชาวบ้ านบอกว่ า เ ข า 
ได้รายได้เพิ่มขึ้น 5 - 10% นี่คือสิ่งที่ 
เราประทับใจ เพราะเราคิดว่าเราไม่ได้ 
ไปทำาการดำาเนินการเพื่อชั่วคราว แต่ 
เราต้องการให้เขาเกิดความยั่งยืน

อำจำรย์สำธิตำ ธนทรัพย์เกษม

ผู้อำานวยการศูนย์อารยปัญญา 

คณะศิลปศาสตร์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

“ร่วมสร้ำงสรรค์
และแบ่งปันโอกำสให้สังคม”
กลยุทธ์ส�ำคัญของ	CP	ALL
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บทที่

กองทุนเพื่อชีวิตแห่งกำรเรียนรู้

PIM SMART
ผู้ต่อลมหำยใจให้เด็ก
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การศึกษาในระดับอุดมศึกษาต้องเสีย 
ค่าใช้จ่ายมาก  ผู้ ท่ีประสงค์จะเรียนต่อ 
บางคน แม้จะเรียนดี ก็ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
และอาจต้องประกอบอาชีพไปด้วย เรียน 
ไปด้วย จึงจะสามารถมีค่าเล่าเรียน และ 
ค่าครองชีพเพียงพอที่จะเรียนในระดับ 
อุดมศึกษาได้ 

สำาหรบัผูท้ีต่อ้งการเขา้ศกึษาในสถาบนั 
การจัดการปัญญาภิวัฒน์  (P IM)  นั้น  
นอกจากกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา เช่น  
กยศ. กรอ. รวมถึงทุนที่ได้จากการสอบ 
ชิงทุน ทุนเรียนดีของสถาบันฯ และทุน 
ของแตล่ะคณะวิชาท่ีจะชว่ยใหไ้ดร้บัโอกาส 
ทางการศกึษาแลว้ ยังมทีนุอกีประเภทหนึง่ 
ซึ่ ง เป็นทุนช่วยเหลือในการดำารงชีวิต 
ประจำาวัน สำาหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน 
ค่าครองชีพ เพ่ือให้ผู้ที่มีสติปัญญาดี แต่ 

ด้อยโอกาส สามารถศึกษาได้อย่างเต็มที่  
และเมื่อเรียนจบแล้ว จะได้ทำางานให้เป็น 
ประโยชน์แก่สังคม นั่นคือ กองทุนเพ่ือ 
ชีวิตแห่งการเรียนรู้ หรือ  PIM SMART  
ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 เพ่ือมอบโอกาส 
ทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย โดยเป็น 
ทุนให้เปล่า ไม่ต้องชดใช้คืนเมื่อสำาเร็จ 
การศกึษา กองทนุน้ีไดร้บัความรว่มมอืจาก 
ทุกภาคส่วน ทั้งจากกลุ่มพันธมิตรคู่ค้า 
ทางธุรกิจ, ผู้บริหารบริษัทในกลุ่มธุรกิจซีพี  
ออลล์ ทำาให้กองทุนฯ สามารถช่วยเหลือ 
ให้นักศึกษาได้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

ถา้อยากจะชว่ยเดก็จรงิ ๆ ต้องไม่ไปเอาอะไรจากเขา เพราะเขาลำาบาก 
อยู่แล้ว ต้องช่วยจริง  ๆ เพราะว่าถ้าช่วยเด็กคนหนึ่งเท่ากับช่วยคน 
ขา้งหลงัเขาอกีหลายคน ไม่วา่จะเป็นพอ่แม่เขา ญาติ  ๆ เขา สิง่สำาคัญคือ  
ถ้าเขามีความรู้ท่ีดี มีการงานท่ีดี มีอาชีพท่ีดี เขาก็ไปช่วยเหลือ ไป 
พัฒนาองค์กร พัฒนาสังคม เราจะได้คนที่ดีมีคุณภาพ

คุณก่อศักดิ ์ ไชยรัศมีศักดิ์

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพ ี ออลล์ จำากัด (มหาชน) 
ผู้ก่อต้ังสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และกองทุน PIM SMART

PIM 
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PIM 
SMART

ควำมเป็นมำของกองทุนเพื่อชีวิตแห่งกำรเรียนรู ้
PIM SMART

แ ต่ เ ดิ มสถาบั นก า รจั ดก า ร 
ปัญญาภิวัฒน์  จัดสอบคัดเลือก 
ผู้เขา้เรยีน ณ ท่ีต้ังสถาบันฯ จงัหวดั 
นนทบุรีแห่งเดียว แต่ภายหลังเรา 
ได้ทราบว่ายังมีนักเรียน ม.6 อีกมาก  
ท่ีต้องการเรียนต่อ แต่ไม่มีกำาลัง 
ทรัพย์ ในการ เ ดินทางมาสอบ ท่ี  
สถาบันฯ  จึงได้มีการดำาเนินการ 
จัดสอบตามจังหวัดต่าง ๆ ท่ัวประเทศ  
นอกจากน้ัน เม่ือสมัภาษณส์อบถาม 
เบ้ืองลึกลงไปก็พบว่า มีนักศึกษา 
บางส่วนที่มีความมุ่งม่ันท่ีจะมาเรียน  
แต่ประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ค่า 
ครองชีพในการศึกษา

คุณอัจฉรำ พวงแก้ว 

ผู้อำานวยการ

กองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คุณอัจฉรา พวงแก้ว ผู้อำานวยการกองทุน 
เพ่ือชีวิตแห่งการเรียนรู้ เล่าถึงความเป็นมา 
ของกองทุนเพ่ือชีวิตแห่งการเรียนรู้ว่า เมื่อปี   
พ.ศ.  2554 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ไดจ้ดัสอบเพ่ือคดัเลอืกผูท่ี้จะไดร้บัทุนการศกึษา 
ซึ่งประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการ 
สอบสัมภาษณ์ ซึ่งจะสัมภาษณ์นักเรียนท่ีมา 
สอบชิงทุนฯ ด้วยว่า ผู้ปกครองประกอบอาชีพ 
อะไร ตัวนักศึกษาเองมีความสามารถด้านใด 
บ้าง ซึ่งสถาบันฯ  จะนำาข้อมูลของแต่ละคน 
มาประกอบการตัดสินใจว่าสาขาท่ีเขาจะเลือก 
เรียนเหมาะสมหรือไม่ ช่วยแนะนำาสาขาวิชา 
ที่เหมาะสม รวมถึงเพ่ือตัดสินใจว่านักเรียน 
คนนั้นควรได้รับทุนการศึกษาแบบใด  เช่น  
ทุนเพชร  ที่ได้รับการสนับสนุน  100% ทุน 
เจียระไนเพชรที่จะมอบทุนการศึกษาให้ 90%  
หรือได้ทุนการศึกษา 50% ทั้งน้ีหลังจากผ่าน 
ขั้ นตอนการสอบสัมภาษณ์และสามารถ 
คัดเลือกผู้ท่ีจะได้รับทุนการศึกษาแล้ว กลับ 
พบปัญหาว่าหลายคนขอสละทุนก่อนที่จะต้อง 
มารายงานตัวท่ีสถาบันฯ เน่ืองจากผู้ปกครอง 
ไมอ่นญุาตให้มาเรยีน เพราะไมส่ามารถสง่เสยี 
ค่ากินอยู่ในชีวิตประจำาวัน ไม่มีเงินจ่ายค่าชุด 
นักศึกษา เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงได้รายงาน 
เร่ืองน้ีแก่คุณสยาม โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดี
ฝ่ า ย บ ริ ห า ร  ซึ่ ง ไ ด้ แ น ะ นำ า คุ ณ อั จ ฉ ร า 
ว่าสถาบนัฯ ควรมกีองทุนเพ่ือชว่ยเหลอืนกัเรยีน 
ที่ขาดแคลนให้ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาต่อ  
จึงได้เริ่มศึกษารายละเอียดเพ่ือจัดตั้งกองทุน 
ช่วยเหลือ หลังจากนั้นในวันท่ี 30 กรกฎาคม  
พ.ศ.  2555 ก็ได้ช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มแรก
จำานวน 35 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาเข้าใหม่และที่
กำาลังศึกษาอยู่แล้ว
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ในช่วงเร่ิมต้น กองทุนได้รับการสนับสนุน
จากประธานกรรมการบริหาร  บริษัท 
ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) คุณก่อศักดิ์  
ไชยรัศมีศักดิ์ ผู้ก่อตั้งสถาบันการจัดการ 
ปัญญาภิวัฒน์ ซ่ึงได้ร่วมบริจาคมาหน่ึงแสน 
บาท รวมถึงเงินบริจาคจากบุคลากรของ 
สถาบันฯ และบุคลากรในเครือซีพี ออลล์  
หลังจากน้ัน  เน่ืองด้วยกลุ่มบริษัท ซีพี   
ออลล์ มีเครือข่ายคู่ค้าพันธมิตรทางธุรกิจ 
เปน็จำานวนมาก จงึไดร้บัความรว่มมอืดา้น 
เงินทุนสมทบในกองทุนเพ่ือชีวิตแห่งการ 
เรียนรู้จากบริษัทคู่ค้า  บริษัทแรกท่ีให้  
การช่วยเหลือด้านเงินทุน ได้แก่ บริษัท  
เบอรแ์ทรม (1958) จำากัด ทีไ่ดร้ว่มบรจิาค 
เ งินแก่กองทุนเพ่ือชี วิตแห่งการเรียนรู้ 
ถึงหนึ่งแสนบาท  ต่อมาจึงได้มีบรรดา 
เครือข่ายคู่ค้าพันธมิตรท่ีได้ทราบเรื่องจาก 
การได้พบปะพูดคุยกับทีมงานของกองทุน 
เพ่ือชีวิตแห่งการเรียนรู้ หลาย  ๆ  บริษัท 
มีอุดมการณ์ในการช่วยเหลือส่งเสริมการ 
ศึกษา จึงร่วมบริจาคเงินเพ่ือสมทบเข้า 
กองทุนฯ ตลอดมาในทุก ๆ ปี 

นอกจากการช่วยเหลือด้านค่าครองชีพ 
แล้ว กองทุนฯ  ยังช่วยเหลือนักศึกษาที่ 

ได้รับทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ อีก เช่น หางาน 
พิเศษให้ทำา ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือให้ 
มีบุคลิกภาพท่ีดี น่าเชื่อถือ เหมาะสมกับ 
งานที่ทำา 

เนื่องจากได้รับการอบรมบุคลิกภาพมา 
เป็นอย่างดี เมื่อได้ไปฝึกงานหรือทำางาน 
พิเศษท่ีใด นกัศกึษาของสถาบนัฯ จงึไดร้บั 
ความไว้วางใจจากหน่วยงานเป็นอย่างสูง  
เช่น อิมแพ็ค เมืองทองธานี จะเลือกให้ 
นกัศกึษาของสถาบนัฯ ไปทำางานหลายครัง้  
โรงแรมในเครอืเซน็ทาราก็เลอืกใหนั้กศกึษา 
ไปทำางานพิเศษ รวมไปถึงคู่ค้าทางธุรกิจ 
อื่น ๆ ด้วย เนื่องจากระบบการเรียนรู้จาก 
ประสบการณ์จริงของสถาบัน  ทำาให้  
นักศึกษามีทักษะการทำางาน จึงสามารถ 
รับผิดชอบได้เหมือนเป็นบุคลากรคนหน่ึง 
ในองค์กรนั้น ๆ

กองทุนเพ่ือชีวิตแห่งการเรียนรู้จะเน้น 
ช่วยนักศึกษาชั้นปีที่  1 ปี  และ  2 ก่อน  
สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่  3  และ  4  จะ 
ไม่ขอรับทุนน้ีต่อ เน่ืองจากพอจะมีลู่ทาง 
ในการหาเงินเพ่ือดูแลตัวเองได้แล้ว และ 
ต้องการเสียสละทุนไปช่วยน้อง  ๆ  ในรุ่น 
ต่อ ๆ ไปได้มากขึ้น 

กำรร่วมแรง ร่วมใจ	
ได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่าย
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ห้องเรียนคู่ค้ำ: 
แทนคำาขอบคุณในการ
สนับสนุนการศึกษา

เ น่ืองจากสถาบันการจัดการ 
ปัญญาภิวัฒน์ได้รับความเมตตา 
จากบรษิทัคูค่า้ทางธุรกิจจำานวนมาก 
ในการรว่มบรจิาคเงนิกับกองทุนเพ่ือ 
ชีวิตแห่งการเรียนรู้ จึงมีแนวคิดว่า 
ทำาอย่างไรจึงจะสามารถขอบคุณ 
คู่ค้าได้ และทำาอย่างไรให้นักศึกษา 
ทั้งท่ีได้รับทุนและไม่ได้รับทุนเกิด 
ความรู้สึกขอบคุณบรรดาคู่ค้าทาง 
ธุรกิจที่ให้การช่วยเหลือ วิธีการที่ 
สถาบันฯ  ใช้ก็คือประชาสัมพันธ์ 
ขอบคุณคู่ค้าท่ีด้วยการต้ังชื่อห้อง 
เรียน นำาโลโก้ของบริษัทคู่ค้าไปไว้ 
ในห้องเรียน จึงเกิดห้องเรียนคู่ค้า 
ข้ึนมา  เช่น  ห้อง  Pepper Mint  
หอ้งเซยีงเพียวอ๊ิว ห้องเนสท์เล ่ หอ้ง 
โค้ก Coca Cola 

เสี่ยวฟางเป็นชาวชนเผ่า ไม่มีสัญชาติ 
ไม่มีบัตรประชาชน ทำางานพิเศษด้วยการ 
เป็นเด็กเสิร์ฟ เสี่ยวฟางเป็นคนหนึ่งที่อยาก 
เรียนที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
มาก  เขาอ ยู่  อ. เชียงดาว  จ. เชียงใหม่   
อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ก็ ยั ง ไ ม่ ค่ อ ย มี  อ า จ า ร ย์  
แนะแนวนำาโบรชัวร์  ข้อมูลท่ีได้มาจาก 
การมาอบรมท่ีสถาบันการจัดการปัญญา- 
ภิวัฒน์กลับไปให้เสี่ยวฟางดูว่าที่นี่ น่าจะ 
เหมาะกับเสี่ยวฟาง เสี่ยวฟางก็นั่งรถมา 
ที่หมอชิต จากหมอชิตก็นั่งแท็กซี่มาสอบ 
ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สอบ 
เสร็จแล้วก็ต้องรีบกลับเชียงดาวเพราะ 
ไม่มีที่พัก เนื่องจาก  (ตอนน้ันยังไม่มีการ 
จัดสนามสอบตามต่างจังหวัด)  วันเซ็น 
สัญญาทุน เส่ียวฟางต้องนั่งรถมาเอง ซึ่ง 
ก็มีค่าใช้จ่ายอีก หลังจากที่เสี่ยวฟางได้เข้า 
เรียนปี  1 กองทุนเพ่ือชีวิตแห่งการเรียนรู้ 
ก็ก่อต้ังสำาเร็จพอดี เสี่ยวฟางจึงเป็นหนึ่งใน 
นักศึกษาท่ีสอบติดเข้ามาแล้วและได้ทุนนี้ 
เป็นชุดแรก  นอกจากนี้  ยั ง ได้ รับการ 
สนับสนุนจากกลุ่มบริษัท  คิง  เพาเวอร์   
ต้ังแต่จบการศึกษา ทำาให้วันน้ีเสี่ยวฟาง 
จากคนไม่มีสัญชาติ  ได้ เข้าทำางานกับ 
คิง เพาเวอร์ตั้งแต่จบการศึกษา ทำางานได้ 
แค่ปีเดียวก็สามารถซื้อบ้านซื้อรถได้แล้ว 

นางสาวเสี่ยงฟาง แซ่หยั่ง (ฝน)
บัณฑิตพีไอเอ็ม 

ผู้รับทุน PIM SMART 
ปี 2554 - 2556

จำกคนไม่มีสัญชำติ…
กลับมีการงานที่มั่นคง

ตัวอย่ำงและควำมส�ำเร็จของนักศึกษำ
กองทุนเพื่อชีวิตแห่งกำรเรียนรู้
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คุณอัจฉราได้เล่าถึงเคสของน้องออย 
ที่ได้รับเงินจากกองทุนเพ่ือชีวิตแห่งการ 
เรียนรู้ ซึ่งเธอเป็นเสาหลักของครอบครัว 
มาตั้งแต่เด็กว่า “นักเรียนคนนี้คุณพ่อ 
คุณแม่ เสียชี วิต ต้ังแต่น้องอายุได้สัก  
10 ขวบ น้องชายมีโรคประจำาตัวตั้งแต่ 
เล็ก ๆ ต้องรักษาตลอดชีวิต จริงอยู่ที่เธอ 
มีญาติพ่ีน้อง มีที่นาถือว่าเป็นครอบครัว 
ที่ปานกลาง ไม่ได้ยากจน แต่เขาก็ต้อง 
เอาบ้านท่ีเคยอยู่กับพ่อ แม่ และน้องไป 
ให้คนเชา่เพ่ือท่ีจะเอาคา่เชา่เปน็คา่ใชจ้า่ย 
ในการกินอยู่และรักษาน้อง ส่วนตัวเอง 
และน้องก็ไปอาศยับา้นของน้า อยู่รว่มกนั 
กับน้าและตายาย นอ้งออยมคีวามใฝฝ่นั 

เสำหลัก
ของครอบครัว

อยากเป็นครู  จึ งตัด สินใจมา เรี ยน 
หลักสูตร  5 ปีเพ่ือเป็นครูที่สถาบันการ 
จัดการปัญญาภิวัฒน์  เพราะมีท้ังทุน 
การศกึษา และมกีองทนุเพ่ือชวิีตแหง่การ 
เรยีนรูท้ีไ่ดเ้ดอืนละ 3,000 บาท” สำาหรบั 
เคสนี้มีความพิเศษตรงท่ีคุณอัจฉราได้นำา 
เรื่องราวไปเล่าให้ผู้บริหารซีพี ออลล ์ ฟัง  
ผู้บริหารซี พี  ออลล์  ท่านหน่ึงจึงรับ 
อุปการะทุนค่าครองชีพเป็นเงินปีละ  
36 ,000  บาท  รวมระยะเวลา  5  ปี  
จนกระทั่งจบการศึกษา  และปัจจุบัน 
น้องออยตัดสินใจเลือกทำางานที่โรงเรียน 
สาธิตปัญญาภิวัฒน์ ที่ทำาให้เราได้ครู 
คุณภาพเพิ่มอีกหนึ่งคน

นางสาวปิญญา วิสุทธยา (ออย)
บัณฑิตพีไอเอ็ม

ผู้รับทุน PIM SMART
ปี 2558 - 2562
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นักศึกษาคนต่อมาท่ีได้รับเงิน 
สำาหรับดำารงชีวิตจากกองทุนเพ่ือชีวิต 
แห่งการเรียนรู ้ คือน้องแบงก์ “พ่อแม่ 
ที่แท้จริงท้ิงน้องแบงก์ไป เขาจึงต้อง 
อยู่กับน้าและยาย และต้องไปทำางาน 
ก่อสร้างเพ่ือช่วยน้าโดยไม่มีวันหยุด  
แบงก์มีความฝันว่าอยากเป็นทนาย  
ตลอดชีวิตแบงก์ไม่เคยเรียนพิเศษ 
เลย แต่ว่าสอบติดสถาบันอุดมศึกษา 
หลายแห่งมาก แบงก์ได้เข้ามาสอบ 
สมัภาษณ์ทีส่ถาบนัการจดัการปญัญา- 
ภิวัฒน์ ซึ่งเมื่อพิจารณาพ้ืนฐานชีวิต 
ของแบงก์ หากไปเรียนที่อื่นอาจจะไม ่
สามารถเรียนจบจบได้ เน่ืองจากถึงจะมี 
ทุนการศึกษา แต่ก็จะขาดค่าครองชีพ  
ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีสำาคัญมาก ทางสถาบันฯ 
จงึแนะนำาแบงก์ว่า หากตดัสนิใจเรยีน 
ที่สถาบันฯ แบงก์สามารถเรียนจบ 
ภายใน 4 ปี และมีงานทำาดูแลตัวเอง 
ได้แน่ ๆ แถมยังส่งเงินกลับไปบ้านได้ 

จำกเด็กท�ำงำนก่อสร้ำง
สู่โอกาสในการเรียน

ด้วย แล้วค่อยแบ่งเวลาไปลงเรียน 
กฎหมายในมหาวิทยาลัยเปิดโดยใช้ 
วิธีการอ่านหนังสือเอง ซึ่งแบงก์ได้ทำา 
ตามคำาแนะนำาน้ี โดยขณะท่ีเรยีนนอ้ง 
แบงก์ก็ยังทำางานก่อสร้างไปด้วย ใน 
ที่สุดเมื่อแบงก์จบการศึกษาก็ได้บรรจุ 
งานเป็นผู้ให้คำาปรึกษาปัญหาร้าน  
หรอื FC ซึง่โดยปกตเิดก็จบใหมห่ลาย 
คนมักได้ตำาแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้าน  
พอทำางานไปสัก 1 - 2 ปีจึงจะขึ้นเป็น 
ผู้จัดการร้านได้ แต่แบงก์ได้ตำาแหน่ง 
สูงกว่าผู้จัดการร้าน เป็นผู้ตรวจร้าน  
ซึ่งแบงก์ได้รับมอบหมายให้ดูแลร้าน  
7-E leven  ประมาณ  5  -  6  สาขา 
หลงัจากทำางานนีป้ระมาณ 6 - 7 เดอืน  
น้องแบงก์ก็ย้ายไปอยู่ฝ่ายหาพ้ืนที่เปิด 
ร้าน  7 -E leven  จึงทำาให้มี รายได้  
มากข้ึน จนเขาสามารถพาน้าย้ายไป 
อยู่บ้านเช่าได้  รวมทั้ งซื้อรถยนต์  
มือสองมาใช้ แบงก์เป็นเด็กน่ารัก  
มีงานอะไรที่คณะฯ หรือทางกองทุน 
ขอความร่วมมือขอให้เขามาแบ่งปัน 
ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตให้รุ่นน้อง 
ฟัง เขากม็าตลอด เขาไมอ่ายเลยทีจ่ะ 
บอกว่าบา้นเขาจน เขาทำางานก่อสรา้ง  
ใช้เงินตัวเองเรียนและส่งให้ท่ีบ้าน” 
และนี่คือ เรื่ องราวของแบงก์ ผ่าน 
คำาบอกเล่าของคุณอัจฉรา พวงแก้ว

นายพชร  บรูณมณฑลกุล (แบงก์) 
บัณฑิตพีไอเอ็ม 

ผู้รับทุน PIM SMART 
ปี 2555 - 2556
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สำาหรับคู่ค้าพันธมิตรทางธุรกิจของ 
กลุ่มบริษัทซีพี ออลล์ บางหน่วยงานท่ี 
ไม่ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนเป็นตัวเงิน 
เข้ากองทุนเพ่ือชีวิตแห่งการเรียนรู้ได้ แต่ 
บริจาคมาเป็นสิ่ ง ท่ี เป็นผลิตภัณฑ์ของ 
บริษัท เช่น บริษัท ยูนิลิเวอร์ ที่ตั้งใจให้ 
ความช่วยเหลือนักศึกษาท่ีขาดแคลนอย่าง 
เต็มที่ โดยมอบสินค้าท่ีอยู่ภายใต้แบรนด์ 
ของยูนิลิเวอร์ เช่น แชมพูคลินิก เคลียร์   
คนอร์  คัพโจ๊ก  มูลค่าถึงสี่แสนบาทให้   
โดยในช่วงแรกได้แจกจ่ายสินค้าเพ่ือการ 
อุปโภคและบริโภคแก่นักศึกษาที่ได้รับ 
ทุน แต่เนื่องจากสินค้าท่ีได้รับบริจาคมา 
มีปริมาณมาก คุณสยาม โชคสว่างวงศ์  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  จึงมีแนวคิด 

ร้ำนค้ำ PIM SMART  
“พัฒนาทักษะค้าขายและ
สร้างรายได้เข้ากองทุน 
PIM SMART”
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แปรสินค้าให้เป็นเงินทุน โดยนำาสินค้า 
มาขายแก่บุคลากร  นักศึกษา  และ 
บุคคลทั่วไป  เ พ่ือช่วยนักศึกษาและ 
บุคลากรประหยัดเงิน และเพ่ือนำาเงิน 
รายได้จากการขายสินค้ามาสมทบเข้า 
กองทุนเพ่ือชีวิตแห่งการเรียนรู้ ต่อมา 
เมื่อบริษัทอื่น  ๆ  เห็นว่าสามารถบริจาค 
เป็นสินค้าอุปโภคและบริโภคได้  จึง 
ร่วมบริจาคมาเช่นเดียวกัน ทำาให้สินค้า 
มีปริมาณมากย่ิงขึ้นไปอีก จนในท่ีสุด 
ก็ ได้ เ กิดร้ าน ค้า  P IM  SMART  ขึ้ น  
จากน้ันก็ได้มีการพัฒนาร้านค้า  PIM  
SMART ให้มีมาตรฐานเดียวกันกับ 
ร้าน 7 - Eleven

นอกจากนี ้ รา้นคา้ PIM SMART ได ้
พัฒนาเป็นศูนย์ฝึกงานสำาหรับนักศึกษา 
ทีม่ปีญัหาสขุภาพทีไ่มส่ามารถไปฝกึงาน 
ตามสถานประกอบการได้ ซึ่งนักศึกษา 
ก็จะได้ทั้งประสบการณ์และค่าตอบแทน 
ทีจ่ะเอาไว้เปน็คา่ใชจ้า่ยในชวีติประจำาวนั  
โดยรายได้ทั้ งหมดท่ีได้จากการขาย 
สินค้าในร้านค้า  PIM SMART ที่คู่ค้า 
ธุรกิจร่วมบริจาค จะเก็บเป็นเงินสำารอง 
ไว้สำาหรับเป็นทุนการใช้ชีวิตให้นักศึกษา 
ในรุ่นต่อ ๆ ไป

เม่ือเราให้ความช่วยเหลือเยาวชน 
คนหน่ึง  เราไ ม่ ได้ช่ วยเหลือคนได้  
เพียงคนเดียว แต่มากกว่านั้น การ 
สนับสนุนนักศึกษาให้มีชีวิต ท่ี ดีขึ้น  
เท่ากับช่วยให้ครอบครัวของนักศึกษา 
มี ชี วิ ต ท่ี ดี ขึ้ น ด้ วย  เ ม่ื อ ชี วิ ต ดี ขึ้ น  
เยาวชนท่ีมีศักยภาพเหล่านี้ก็จะออก 
ไปใช้ความรู้ความสามารถช่วยองค์กร  
ช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไปอีก

คุณสยาม โชคสว่างวงศ์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

บทสัมภาษณ์ในหนังสือ 
PIM SMART STAR
7 ปีแห่งการให้โอกาส
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บทที่

ระบบสนับสนุน
ที่เข้มแข็ง
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การขับเคลื่อนองค์กรภายในสถาบันการจัดการ 
ปัญญาภิวัฒน์จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้เลย 
หากขาดหน่วยงานสนับสนุนท่ีเข้มแข็ง และมีทีมงาน 
ที่ร่วมแรงร่วมใจพัฒนางานอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 
ความเข้มแข็งของทีมงานบุคลากรเหล่านี้เองท่ีช่วย 
สนับสนุนการทํางานของคณาจารย์ รวมท้ังส่งเสริม 
การเรียนรู้ของนักศึกษาให้ประสบความสําเร็จตามที่ 
คาดหวัง ทมีงานสนับสนนุ ทีท่าํงานกันอย่างหนกั เพ่ือ 
ใหร้ะบบการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิมปีระสทิธิภาพ 
และประสบความสําเรจ็ ประกอบดว้ยหนว่ยงานหลกั ๆ   
ดังนี้

1
ระบบการกำาหนดแผนงานและตัวชี้วัด

ระบบ e-Performance และการเขียนโครงการ One Page 

ที่ผ่านมาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้มีระบบให้ 
ดําเนินการกําหนดแผนงานและตัวชี้วัดของแผนงานตั้งแต่ 
ระดับสถาบันถึงรายบุคคลพร้อมทั้งถ่ายทอดการดําเนินงาน 
ผ่านการเขียนลงในกระดาษตามแบบฟอร์มที่เป็น Excel แต่ 
ในปัจจุบันน้ีบุคลากรของสถาบันมีจํานวนกว่า 900 คน การ 
สื่อสารและถ่ายทอดแผนงานจากระดับสถาบันสู่รายบุคคล 
ทาํไดย้ากขึน้ ความผดิพลาดของการกาํหนดตวัชีวั้ดและความ 
สอดคล้องของแผนหน่วยงานและสถาบันมีมากขึ้น จึงคิดนํา 
ระบบมาใช้ในการกําหนดแผนงานและถ่ายทอดแผนงานและ 
ตัวชี้วัด การนําระบบมาใช้จะช่วยให้ผู้บริหารในทุกระดับ 
สามารถติดตามผลการดําเนินงานได้แบบเรียลไทม์และนําไปสู ่
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การทําระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ (MIS) ให้กับผู้บริหาร 
ในอนาคต ด้วยเหตุน้ีจึงได้มีการพัฒนาระบบ e-Performance  
หรือระบบการบริหารผลงาน ประกอบด้วย การตั้งแผนงาน 
การกาํหนดตวัชีวั้ดในการทาํงาน (KPI) การถ่ายทอดแผนงานและ 
การรายงานผลจากกระดาษสู่ระบบ e-Performance 

เมื่อได้ดําเนินการใช้ระบบ e-Performance ก็พบว่าสามารถ 
ถ่ายทอดแผนได้เป็นระบบมากข้ึนในระดับดี ความผิดพลาด 
ในการกรอกข้อมูลลดน้อยลง มีฟังก์ชันที่แสดงผลงานแบบ 
เรียลไทม์ และ  User Update ข้อมูลได้ตลอดเวลา ช่วยลด 
กระดาษได้เป็นจํานวนมาก การนําระบบมาใช้จะช่วยให้ผู้บริหาร 
ในทุกระดับสามารถติดตามผลการดําเนินงานได้แบบเรียลไทม์ 
ซึ่งระบบนี้มีเป้าหมายว่าจะขยายกลุ่มการอบรมบุคลากรที่ต้อง 
ใช้งานให้ครอบคลุม 50 เปอร์เซ็นต์ของบุคลากรทั้งหมด และ 
หาแนวทางเพ่ือเช่ือมระบบ e-Performance กับระบบอื่นเพ่ือดึง 
ข้อมูลจากผลประเมินที่มีอยู่แล้วมาสู่ระบบได้ทันที

นอกจากนี ้   ในการเขียนโครงการเพื ่อใช้ในการอนุมัติ  
งบประมาณนั้น สถาบันได้ใช้ระบบการเสนอโครงการแบบ One 
Page (การเขียนโครงการแผ่นเดียว) ซึ่งเป็นการออกแบบแบบฟอร์ม 
ท่ีมีการระบุวัตถุประสงค์ การตอบสนองตัวชี้วัดท่ีเท่าไร เกณฑ์ 
การวัดผลเป็นอย่างไร ระยะเวลาในการดําเนินการ งบประมาณ  
และการลงนามอนมุตัจิากผูบ้รหิาร อยู่ในกระดาษเพียงแผน่เดยีว 
ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการเขียนโครงการเลยทีเดียว



ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์

(e-Document System)

หลายปีที่ผ่านมาสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดการเอกสาร 
จํานวนมาก ระบบเอกสารสร้างปัญหาให้กับบุคลากรอย่างมาก  
ในขั้นตอนการทําเอกสารแต่ละประเภทต้องส้ินเปลืองกระดาษ 
เป็นจํานวนมาก ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมมากข้ึนในทุก  ๆ  ปี  
นอกจากนัน้ มโีอกาสทีเ่อกสารสญูหาย ยากตอ่การสบืคน้ และ 
ไม่สามารถติดตามสถานะของเอกสารได ้

จาก วิสั ยทั ศ น์ของ ท่ านประธานอา วุ โส  คุณธนินท์   
เจียรวนนท์  ที่มุ่ งให้สร้างระบบการบริหารงาน  และเพ่ิม 
ประสิทธิภาพประสิทธิผลการทํางานเอกสาร โดยใช้เทคโนโลยี 
เข้ามาช่วย สํานักอธิการบดีและบริหารความย่ังยืนเล็งเห็น 
ความสําคัญในประเด็นนี้  จึงได้ร่วมกับสํานักเทคโนโลยี  
สารสนเทศพัฒนาระบบ  e-Document โดยแบ่งการพัฒนา 
ระบบ ดังนี้

เฟสท่ี 1 ทาํระบบจดัการเอกสารสว่นกลาง เชน่ หนงัสอืรบั 
จากภายนอก คาํสัง่ ประกาศ ระเบยีบ ขอ้บงัคับ และจดหมาย 
ส่งออกภายนอก ให้สามารถสร้างเอกสารในระบบเพ่ือขออนุมัต ิ 
การอนมุตังิานในระบบ ทาํการจดัเก็บเอกสาร การเวียนเอกสาร  
รวมไปถึงการค้นหาเอกสารที่เก็บอยู่ในระบบได้ด้วยตัวเอง  
และสามารถทําผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ PC โน้ตบุ๊ก มือถือ  
และแท็บเล็ตได ้

เฟสท่ี 2 ขยายระบบจัดการเอกสารจากส่วนกลางไปยัง 
เอกสารภายในของแต่ละหน่วยงาน สํานัก/คณะ เพ่ือสามารถ 
จัดการเอกสารได้อย่างเป็นระบบ และเป็นระบบเดียวกันทั้ง 
สถาบัน
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ระบบ e-Document เป็นระบบการจัดการเอกสารเพ่ือการขออนุมัติงานในระบบ  
ทําได้ทุกท่ีทุกเวลา ประหยัดเวลาจากเดิม 5 วันเหลือเพียง 1 วัน และช่วยลดกระดาษ  
ทั้งนี้ มีระบบ Log in เข้าใช้งานเพื่อแสดงตัวตนของบุคลากรที่แท้จริง บุคลากรสามารถ 
สรา้งเอกสาร เพ่ือสง่ขออนมุตัผิา่นระบบได ้ ตามลาํดบัอํานาจอนมุตั ิ สามารถเชค็สถานะ 
เรียกดูรายการท่ีต้องดําเนินการและรายการท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการได้ สามารถทําการ 
ส่งเวียนหนังสือจากในระบบได้ สามารถค้นหาและเรียกดูข้อมูลรายการท่ีต้องการได้  
นอกจากนี้ยังสามารถจัดเก็บเอกสารที่เป็นการอนุมัติงานนอกระบบได้ จัดเก็บให้อยู่ใน 
ฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อใช้งานในการสืบค้นในอนาคตได้
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ระบบที่ปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา-ส่วนกลาง 

(Counseling & Career Development Center : CCDS)  

“เวทีน้ีต้องมีพ่ีเลี้ยง” การท่ีจะทําให้กระบวนการในการเรียนรู้ 
ของนักศึกษาแบบเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงประสบ 
ความสําเร็จน้ัน จะต้องมีหน่วยงานท่ีมีบทบาทในการพัฒนา 
ทักษะความสามารถทางอาชีพ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และ 
ดูแลจิตใจให้นักศึกษาควบคู่กับการเรียน ท้ังน้ีระบบ  CCDS  
ประกอบด้วยงานหลัก ดังต่อไปนี้

1. เชื่อมสัมพันธ์กับเครือข่ายสถานประกอบการท้ัง 
ภายในเครอืเจรญิโภคภณัฑ์และสถานประกอบการภายนอก 

2. บรรจุงานให้กบันักศกึษา ซึง่แบง่ออกเปน็ 2 สว่นดว้ยกัน
 2.1 จัดหางานให้กับนักศึกษาท่ีต้องการมีรายได้ระหว่าง 

เรียน (Part-time) 
 2.2 จัดหางานให้นักศึกษาเมื่อเรียนจบ  โดยการจัด 

โครงการ อาท ิ
 • Job Matching ให้กับสถานประกอบการเข้ามา 

รับสมัครนักศึกษาโดยตรงที่สถาบันฯ 
 • ประชาสัมพันธ์การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

ไปสู่สถานประกอบการ 

3. การจัดโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพให้กับ 
นักศึกษา 

เพ่ือเป็นการเติมเต็มและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา  
ท้ังในด้านการให้ความรู้ การฝึกทักษะตามสายอาชีพที่เรียนหรือ 
คุณลักษณะต่าง  ๆ  ท่ีสอดคล้องกับงานและการใช้ชีวิตในสังคม 
ได้อย่างมีความสุข โดยจําแนกตามแผนการพัฒนานักศึกษา 
ตามชั้นปี ดังนี ้

นักศกึษาชัน้ปท่ีี 1 นอกจากจะไดร้บัการพัฒนาในดา้นตา่ง ๆ   
จากทางคณะตน้สังกัดแล้ว สาํนักพัฒนานกัศึกษายังจดัการอบรม 
ให้นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ซึ่งเพ่ิงจบการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลายได้เรียนรู ้ ดังนี ้

- การพัฒนาบุคลิกภาพไปสู่ความสําเร็จ 
- เทคนิคการสร้างความมั่นใจในตัวเอง 
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- การสร้างความผูกพันกับองค์กร  
และการสร้างจิตสาธารณะ 

นักศกึษาชัน้ปท่ีี 2 เปน็เดก็ท่ีโตขึน้มา 
แล้ว ผ่านการฝึกงานมาระดับหนึ่ง ก็จะ 
เริ่มมาพัฒนาทักษะเรื่องต่าง ๆ ดังนี ้

- การสื่อสารในที่สาธารณะ 
- Positive Thinking การคิดเชิงบวก 
- เทคนิคการบริหารตนเองอย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
- การบริหารการเงิน 
นักศึกษาชั้นปี ท่ี  3  เรื่องท่ีสํานัก 

พัฒนานักศึกษาจัดอบรมให้มีดังต่อไปนี ้
- การนําเสนองานอย่างมปีระสิทธิภาพ 
- การส่งเสริมการทํางานเป็นทีม 
- การจัดการความฉลาดทางอารมณ ์
- การปฏิบัติตัวเพื่อเข้าสังคม 
นักศกึษาชัน้ปท่ีี 4 จดัอบรมนักศกึษา 

ในทักษะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
- การสร้างแรงจงูใจและแรงบนัดาลใจ 

ให้ตัวเอง 
- การมีความคิดสร้างสรรค ์
- เทคนิคการสื่อสารแล้วก็การเจรจา 

ต่อรอง 
-  เทคนิคการสมัครงานให้ประสบ 

ความสําเร็จ 
นอกจากนี้ ยั ง มี โ ป รแก รมอบรม 

เสริมเพ่ือสร้างทักษะความเป็นผู้นํา และ 
เป็นตัวแทนสถาบันในการประชาสัมพันธ์ 
ด้านต่าง  ๆ  ได้แก่  โครงการ  Young  
Talent และ Leadership Development  
Program (LDP)

นักศึกษาทั่วไปเรียนอย่างเดียว 
กม็ปัีญหามากมาย แตนั่กศกึษาทีน่ี่ 
ท้ังเรียนและทำางาน บางคนช่วงท่ี 
กลั บมา เ รี ยนก็ ยั ง ต้ อ งทำ า ง าน 
พาร์ตไทม์  ซึ่งทางสำานักพัฒนา 
นักศึกษาก็ช่วยหางานตรงน้ีด้วย  
เพราะฉะน้ันนักศึกษาที่ น่ีจะต้อง 
บริหารตัวเองท้ังความรับผิดชอบ 
เรื่องของการไปทำางาน การเรียน  
การดูแลตัวเอง ซ่ึงตรงน้ีเม่ือเราได้ 
ช่วยอบรม ให้แนวคิด ประกอบ 
กับการมีประสบการณ์จริง ก็จะมี 
วุฒิภาวะมากกว่าคนที่มีช่วงอายุ 
ในระดับเดียวกัน

คุณเด่นชัย พริ้งไธสง 

ผูอ้ำานวยการสำานักพัฒนานกัศึกษา 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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ระบบ PIM Application 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มีระบบต่าง  ๆ  อยู่มากมาย 
ช่องทางการเข้าใช้งานมีหลายช่องทาง ซึ่งระบบ PIM Application 
จะเปน็ระบบทีร่วบรวมขอ้มลูต่าง ๆ ทีส่าํคัญไวใ้นทีเ่ดียว การใชง้าน 
ก็เข้าถึงได้ง่าย สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร และประกาศ 
งาน Part-time ของสถาบันฯ ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับนักศึกษา  
เช่น ข้อมูลประวัตินักศึกษา ข้อมูลผลการเรียน ข้อมูลตารางสอน  
ตารางสอบ เป็นต้น และยังสามารถใช้ลงชื่อเพ่ือเข้าเรียนได้  
นอกจากน้ันระบบยังมกีารแจง้เตอืนในกรณีต่าง ๆ ทัง้การแจง้เตือน 
ท่ีเป็นสาธารณะและแจ้งเตือนรายบุคคลได้ ทั้งนี้ สามารถใช้งาน 
ได้กับทุก Smart Device

4
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ระบบการตรวจสอบความปลอดภัยหน่วยการเรียน 

SHE easy easy (Safety Health and Environment)

SHE easy easy เป็นการตรวจความปลอดภัยของศูนย์ 
หน่วยการเรียนรู้ต่าง  ๆ  ของสถาบันฯ ท่ีอยู่ในจังหวัดต่าง  ๆ เป็น 
ระบบท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือสร้างกระบวนการกํากับ ดูแลงาน SHE  
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน  โดยมีการจัดทําเครื่องมืออํานวย 
ความสะดวกให้กับหน่วยการเรียนทางไกลเข้าถึงข้อมูลได้ถูกต้อง  
ครบถ้วน รวดเร็ว ตามแผนงาน ลดระยะเวลาการกํากับดูแล 
งาน SHE Safety สามารถใช้ทรัพยากรที่มีเพ่ือบริหารจัดการได้ 
โดยไม่ต้องเดินทางไปแต่ละหน่วยการเรียน และเพ่ือให้บุคลากร 
ประจําหน่วยการเรียนมีความตระหนักด้าน SHE และสามารถ 
ตรวจสอบความปลอดภัยเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง 

ระบบ SHE easy easy ใช้วิธีการที่ง่ายท่ีสุดคือ ให้บุคลากร 
ของแต่ละหน่วยศูนย์การเรียนและบุคลากรที่ดูแลระบบ SHE  
ท่ีอยู่ในส่วนกลาง  ใช้แอปพลิเคชันไลน์เป็นสื่อกลางในการ 
ตรวจสอบระบบความปลอดภัยผ่านวิดีโอคอล โดยให้บุคลากร 
ท่ีศูนย์เดินตรวจไปพร้อม ๆ กับบุคลากรที่อยู่ในส่วนกลาง โดยจะ 
ตรวจสอบตามรายการที่ส่วนกลางทําไว้เพ่ือเช็กลิสต์ ซึ่งผลที่ได้ 
คือช่วยประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากรได้เป็นอย่างดี และ 
สามารถป้องกันความปลอดภัยได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน

5
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ระบบ QAD: 4S Model

(Quality Assurance Development System)

การประกันคุณภาพการศึกษาถือเป็นการดําเนินงานอีก 
หนึ่งเรื่องท่ีสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องดําเนินการเพ่ือรักษา 
มาตรฐานและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาอย่างต่อเน่ือง  
รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่นักศึกษา ผู้ปกครอง และสังคม  
โดยในการดําเนินงานดังกล่าวรับผิดชอบโดยสํานักประกันและ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  (QAD) ภายใต้  4S Model เพื่อ 
สนับสนุนการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งใน 
ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ได้แก่ 

1. Strategy: นํากฎหมาย ข้อบังคับระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับ
การประกันคุณภาพการศึกษามาวิเคราะห์เพ่ือกําหนดขอบเขต 
การทํางาน รวมท้ังแนวทางการดําเนินงานของหน่วยงาน/ทีมงาน  
คณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งในการสนบัสนนุการดําเนินงานดา้นการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา 

2. Service: การจัดบริการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการ 
ศึกษา ได้แก่ การอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง การแจ้งข้อมูล 
ข่าวสารต่าง  ๆ  ที่เก่ียวข้อง การจัดทําระบบออนไลน์เพ่ือความ 
สะดวกในการดําเนินงาน

3. Support: การกําหนดทีมงาน/บุคลากรเพ่ือสนับสนุนการ 
วางแผนการดําเนินงาน การประสานงานข้อมูลที่เก่ียวข้อง การ 
ใหคํ้าปรกึษาดา้นการประกันคณุภาพการศกึษา รว่มกับหลกัสตูร  
คณะ และสถาบัน 

4. Success: หลกัสตูร คณะและสถาบนัสามารถดําเนินงาน 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี 
ผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด

6

Strategy Service Support Success
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จากการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ทุกระดับมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากน้ี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ยังมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ภายนอกจากสํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน)  
(สมศ.) ในระดับดีมาก (ระดับสูงสุดของการประเมิน) รวมท้ังได้รับการรับรองวิทยฐานะ 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนทั้งในระดับสถาบันและระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร

สําหรับการดําเนินงานในปัจจุบันทางสถาบันฯ ได้ยกระดับการประกันคุณภาพการ 
ศึกษาไปสู่เกณฑ์ที่ท้าทายมากขึ้น ได้แก่ 

• AUN - QA: เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอาเซียน
• TABEE: การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ของสภาวิศวกร
• EdPEx: เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ
• U - Multirank: การจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาโดยการสนับสนุนของสหภาพ 

ยุโรป

แผนภาพแสดงผลการประเมินในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน

ระหว่างปีการศึกษา 2557 - 2562

3.31 (23 หลักสูตร)

ระดับคณะ ระดับสถาบันระดับหลักสูตร ผลประเมินอยูในระดับปการศึกษา

2557 4.344.22 (9 คณะ)

3.67 (26 หลักสูตร)2558 4.504.42 (11 คณะ)

3.74 (29 หลักสูตร)2559 4.454.45 (11 คณะ)

3.76 (33 หลักสูตร)2560 4.564.48 (12 คณะ)

3.86 (33 หลักสูตร)

3.96 (34 หลักสูตร)

2561

2562

4.60

4.62

4.54 (12 คณะ)

4.58 (12 คณะ)

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดีมาก

ระดับดีมาก

ระดับดีมาก

(คะแนนเต็ม 5) (คะแนนเต็ม 5) (คะแนนเต็ม 5)
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ระบบ Knowledge Mapping

การจัดการองค์ความรู้ในสถาบันการศึกษาท่ัวไปจะมุ่งเน้น 
เรื่องการสร้างสรรค์และเรียนรู้จากแนวปฏิบัติท่ีดี การทํา  
Community of Practice เป็นต้น แต่การจัดการความรู้ตาม 
แนวทางของสถาบันมุ่งเน้นที่การจัดการความรู้ในตัวบุคคล 
ด้วยการเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งรวมของบุคลากรท่ีมี 
ความเชี่ยวชาญจากศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน ซึ่งมีงานวิจัยยืนยัน 
ชัดเจนว่าการจัดการความรู้ คือ การรวบรวม การสร้าง การ 
จัดการให้เป็นระบบเพ่ือการแลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์ 
จากความรูน้ัน้ ทางทฤษฎคีวามรูจํ้าแนกออกได้เปน็ 2 ประเภท  
ได้แก่  1.  ความรู้ชัดแจ้ง  (Explicit  Knowledge) เป็น 
ความรู้ที่มีลักษณะเป็นทฤษฎี สามารถรวบรวมและถ่ายทอด 
ความรู้น้ันต่อได้โดยง่าย ซึ่งสถาบันจัดการความรู้น้ีด้วยการ 
ทําแนวปฏิบัติท่ีดี 2. ความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge)  
เป็นความรู้ท่ีมาจากการลงมือทําและประสบการณ์ จึงทําให้ 
มีความเป็นลักษณะเฉพาะบุคคล การถ่ายทอดความรู้นั้น 
ทําได้ยาก  (Hajric, 2018) สถาบันเห็นความสําคัญและ 
โอกาสในการใช้ประโยชน์ของความรู้ประเภทนี้ จึงได้พัฒนา  
Knowledge Mapping ซึ่งเป็นเครื่องมือและกระบวนการ 
ที่คิดค้น พัฒนาขึ้นเองในสถาบันเพ่ือใช้ในการรวบรวมและ 
ระบุความเชี่ยวชาญของบุคลากรท้ังจากสายงานวิชาการและ 
สายงานสนับสนุนผ่านการทํา  Workshop สั้น  ๆ  ร่วมกับ 
หน่วยงาน

ข้อมูลที่ได้รับจากกระบวนการดังกล่าวนอกจากรายชื่อ 
ผู้เชี่ยวชาญแล้ว ยังเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ระบุระดับความลึกของ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการนําความเชี่ยวชาญ 
เหลา่นัน้ไปสรา้งมลูคา่เชงิพาณิชย์ ประโยชนข์อง Knowledge  
Mapping น้ันมีมากกว่าการเป็นเพียงแค่ฐานข้อมูลความ 
เชี่ยวชาญ แต่ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือต่อยอดหา 
ประโยชนจ์ากความเชีย่วชาญท่ีมอียู่เปน็ตัวชว่ยในการวางแผน 
พัฒนาบุคลากรเจ้าของความเชี่ยวชาญ และหากบูรณาการ 
ใช้ท่ัวทั้งองค์กรแล้วจะเป็นเครื่องมือในการสร้างโอกาสใหม่  ๆ  
ผ่านการผสมผสานความเชี่ยวชาญของคนในสถาบัน

7
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จากภาพเปน็เครือ่งมอืทีเ่รยีกว่า Knowledge Mapping  
แกนแนวนอนเป็นมิติ Professional Expertise ซึ่งเป็นมิติ 
ความลึกของความเชี่ยวชาญ แบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ 
ได้แก่ 1. General คือ ความเชี่ยวชาญทั่วไปที่ทุกคน 
สามารถเรียนรู้ได้เองหรือหาอ่านได้ทั่วไป 2. Advance  
คอื ความเชีย่วชาญท่ีไดม้กีารพัฒนาตอ่ยอดจากความรูเ้ดมิ 
จนเกิดเปน็ความเชีย่วชาญใหมท่ีไ่ด้รบัการยอมรบัในแวดวง 
การศึกษา 3. Only at PIM คือ ความเชี่ยวชาญใหม่ที่ถูก 
พัฒนาข้ึนโดยบุคลากร PIM มีลักษณะเฉพาะท่ีแสดงออก 
ถึงความเปน็ Work-based Education แกนแนวต้ังเปน็มติิ  
Value-added Creation ซึ่งเป็นมิติการนําไปสร้างมูลค่า 
เพิ่ม แบ่งออกเป็น  3 ระดับได้แก่ 1. Education คือ  
การใช้ความเชี่ยวชาญในการสร้างมูลค่าในแวดวงการ 
ศึกษา เช่น การสอนนักศึกษาของสถาบันเอง หรือการ 
ถูกเชิญให้ไปสอนกับมหาวิทยาลัยอื่น 2. Training &  
Development คือ การใช้ความเชี่ยวชาญในการสร้าง 
มูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับองค์กรนอกกลุ่มการศึกษาผ่านการ 
จดัอบรม สมัมนา 3. System Development Consulting  
คือ การใช้ความเชี่ยวชาญในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 
ให้กับองค์กรนอกกลุ่มการศึกษาผ่านการให้คําปรึกษา  
พัฒนา หรือสร้างระบบให้แก่องค์กรนั้นโดยเฉพาะ
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ระบบการประเมินการให้บริการภายใน (I Care Service: ICS) 

และการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำางาน

(Process Improvement) 

การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเป็นส่ิงที่จําเป็นต้องกระทํา 
ในงานบริหารจัดการให้เป็นระบบ ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการสร้าง 
คุณค่าต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการบรรลุพันธกิจ 
ของสถาบนัฯ ตลอดจนการพัฒนาปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง ส่ิงหนึง่ 
ที่สําคัญในการทํางาน คือ “การให้บริการระหว่างหน่วยงาน” 
ภายในสถาบันฯ จึงได้จัดทําระบบ “การประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการระหว่างหน่วยงาน” เพื่อ 
พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในสถาบัน ความ 
สัมพันธ์ท่ีดีระหว่างหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร  
เพ่ิมประสิทธิภาพการส่ือสารการบริการท่ีส่งผลต่อการให้บริการ 
ลูกค้าภายนอก และเพ่ือพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางาน/ 
รูปแบบการให้บริการที่ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ  
ระบบการประเมิน แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1  
การให้บริการระหว่างหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่  
ด้านการสื่อสาร ด้านกระบวนการทํางาน ด้านผลลัพธ์การให้ 
บริการ และด้านผู้ใช้บริการ ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะอื่น  ๆ  จาก 
การประเมินท้ัง 4 ด้าน และส่วนท่ี 3 กระบวนการทํางานที่ควร 
ปรับปรุงและแก้ไข โดยผลการประเมินการ และข้อเสนอแนะ  
ถือเป็นเสียงสะท้อนผลการให้บริการของหน่วยงาน จะถูกนํามา 

8
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วิเคราะห์เพ่ือเข้าสู่การพัฒนาปรับปรุงกระบวนของสถาบันฯ และ 
ตอบสนองการให้บริการตรงกับความต้องการของหน่วยงานภายใน 
สถาบันฯ ที่ส่งผลต่อลูกค้าภายนอก 

สถาบันฯ  แบ่งช่วงการประเมินการให้บริการ เป็น 2 ช่วง คือ  
เดือนสิงหาคม  -  ธันวาคม และเดือนมกราคม  -  เดือนกรกฎาคม  
โดยประเมินผ่านระบบออนไลน์ของสถาบันฯ ท่ีสํานักเทคโนโลยี 
สารสนเทศพัฒนาขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งผลการ 
ประเมินการให้บริการในปี พศ. 2562 จากหน่วยงานท้ังหมด 35 
หน่วยงาน บุคลากรเข้าร่วมการประเมิน 899 คน มีคะแนนการ 
ประเมินการให้บริการระดับสถาบันฯ อยู่ที ่ 86.00% 

2561

82.55%

2561

86.00%

2558

79.36%

2560

81.18%

2559

78.92%

2555 2556 2557

76.44% 80.74% 79.26%

175



10
บทที่

ความสำาเร็จของ 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์
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ความสำาเร็จ
ของPIM

ผู้ปกครอง นักศึกษา

ผลิตบัณฑิตพร้อมทำางาน
Ready to Work

CSR
ของกลุ่มธุรกิจซีพ ี ออลล์

การวัดและประเมนิผลความสาํเรจ็ของสถาบนัการจดัการปญัญาภวัิฒน์  
มีการวัดประเมินผลใน  4 มิติ คือ 1. มิติการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
พร้อมทาํงาน (Ready to work) โดยแบ่งออกเป็นอีกสองมิติยอ่ย คือ มิต ิ
คุณภาพบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของตลาด และมิติจากผู้ใช้บัณฑิต  
2. มิติจากนักศึกษา 3. มิติจากผู้ปกครอง และ 4. มิติการตอบสนองต่อ 
กลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกและเครือเจริญโภคภัณฑ์ด้าน CSR โดยมี 
รายละเอียดดังต่อไปนี้
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การวัดและประเมินผลความสำาเร็จ
ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

มิติการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมทำางาน (Ready to work) 

ด้วยระบบการเรียนการสอนตามแนวทาง Work - based Education  
สถาบันฯ มีความมั่นใจว่าจะสามารถผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการ 
ในตลาดแรงงาน โดยกําหนดเป็นอัตลักษณ์ของนักศึกษาที่ได้รับการ 
พัฒนาไปเป็นบัณฑิตที่เรียนเป็น คิดเป็น ทํางานเป็น เน้นวัฒนธรรม  
และรักความถูกต้อง ซึ่งปรากฏสู่สายตาผู้ใช้บัณฑิตและสังคม โดยแบ่ง 
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1.1 มติคิณุภาพบณัฑิตทีต่รงกับความตอ้งการของตลาด โดยสะท้อน 
ผ่านอัตราการมีงานทําของนักศึกษาและอัตราค่าตอบแทนที่นักศึกษา 
ได้รับ ซึ่งพบว่าบัณฑิตปริญญาตรีที่จบในรุ่นปีการศึกษา 2559 - 2561 
เกือบทั้งหมด ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี มากกว่า  
97 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง และได้รับอัตรา 
ค่าตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของบัณฑิตแรกจ้างในตลาด 
แรงงานในตลาดถึง 20 เปอร์เซ็นต์

1

แผนภาพผลสำารวจภาวะการมีงานทำาของบัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษาในแต่ละปี

2559

2560

2561

98.4%

98.5%

ร้อยละของบัณฑิตระดับ ป.ตร ี
ที่ได้งานทำาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

97.4%

(ไม่นําบัณฑิตที่อยู่ระหว่างศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท  
และบัณฑิตที่มีงานทําอยู่แล้ว แต่หลังจบการศึกษาไม่ได้ 
มีการเปลี่ยนงานมาพิจารณา) 

กลุ่มบัณฑิต ปีการศึกษาที่บัณฑิตจบ
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1.2 มติจิากผูใ้ชบ้ณัฑิตซึง่สว่นใหญ่เปน็องคก์รธุรกิจ เมือ่เปรยีบเทยีบ 
ความสามารถในการทํางานระหว่างบัณฑิตของสถาบันการจัดการ 
ปัญญาภิวัฒน์กับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอื่น  ๆ  ซึ่งเริ่มงานในช่วงเวลา 
ที่ใกล้เคียงกัน  ในด้านคุณธรรมจริยธรรม  ด้านความรู้ ด้านทักษะ 
ทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์และความรับผิดชอบ ด้านทักษะการ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร ICT และด้านทักษะเฉพาะสาขาวิชา 

แผนภาพผลสำารวจความพึงพอใจต่อคุณลักษณะและความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ประจำาปีการศึกษา 2560 - 2562

ด้าน

ปีการศึกษาที่บัณฑิตจบ (พ.ศ.)

2560
(513 ชุด)

2561
(846 ชุด)

2562
(1,403 ชุด)

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ด้านความรู้

ด้านทักษะทางปัญญา

ด้านความสัมพันธ์และ

ความรับผิดชอบ

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข,การสื่อสาร, ICT

ด้านทักษะเฉพาะสาขาวิชา

เฉลี่ย

98.4%

85.8%

86.4% 

89.6%

84%

-

87.24%

91.4%

86.4%

86.6% 

90.2%

84.8%

94%

88.9%

91.4%

87%

87.2% 

90.2%

95.6%

90.4%

88.63%
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มิติจากนักศึกษา

จากผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาพีไอเอ็มต่อการจัดการ 
เรยีนการสอนแบบ Work - based Education ในปกีารศกึษา 2560 - 2562  
พบว่าบณัฑิตมคีวามพึงพอใจต่อหลกัสตูรและการดําเนนิงานของสถาบนัฯ 
อยู่ใน ระดับดีมาก โดยด้านที่บัณฑิตมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ด้าน 
คุณภาพหลักสูตร รองลงมาคือ ด้านการให้คําปรึกษา แนะนํา และ 
ช่วยเหลือเมื่อพบปัญหาอื่น  ๆ  นอกเหนือจากการเรียน/การฝึกปฏิบัติงาน  
ตามลาํดบั ซึง่โดยภาพรวมยังคงสามารถรกัษามาตรฐานในการดาํเนนิงาน 
ทุกด้านให้อยู่ใน ระดับดีมาก ได้อย่างต่อเนื่อง

2

มิติจากผู้ปกครอง 

ผู้ปกครองนับเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกกลุ่มท่ีมีความสําคัญกับทาง 
สถาบนัการจดัการปญัญาภิวัฒน ์ เน่ืองจากเปน็หนึง่ในบคุคลท่ีมอีทิธิพล 
ต่อการสนับสนุนบุตรหลานเข้าเรียน ซึ่งในปีการศึกษา 2560 - 2562  
พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่พึงพอใจต่อระบบการเรียนควบคู่การฝึกปฏิบัติ 
งานจริง มีความภาคภูมิใจท่ีบุตรหลานได้เรียนท่ีสถาบันการจัดการ 
ปัญญาภิวัฒน์ อีกท้ังยังมีความเชื่อมั่นและความเข้าใจต่อระบบการ 
เรียนควบคู่การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงแบบ Work -  
based Education เป็นอย่างดี ซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่คาดหวังว่า 
หลังจากท่ีบุตรหลานเรียนจบแล้วจะมีงานทํา มีประสบการณ์ในการ 
ทํางาน มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ สามารถดูแล 
ตัวเองและครอบครัวได้ โดยหลังจากท่ีบุตรหลานได้มาเรียนท่ีสถาบันฯ 
แล้วผู้ปกครองเห็นว่าบุตรหลานมีพฤติกรรมการแสดงออกในทางที่ดีขึ้น  
โดยเฉพาะเรื่องของรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อการกระทําของตนเอง และ 
การรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

3

2560 2561 2562

90.6% 85.4% 88.6%

ปีการศึกษา
ที่บัณฑิตจบ

ปีการศึกษา
ที่บัณฑิตจบ

2560 2561 2562

80.8% 80.6% 81.2%
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มิติการตอบสนองต่อกลยุทธ์

ของกลุ่ม CP ALL และ C.P. Group ด้าน CSR 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ถูกคาดหวังเป็น Social Corporate  
Responsibility (CSR) ที่กลุ่มธุรกิจแสดงออกต่อสังคม ซึ่งสถาบันฯ ทํา 
หน้าที่นี้ได้ดี

โดยสามารถบรรลุเป้าหมายสามประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
ซึ่งประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ ได้ให้เป็นแนวนโยบายในการ 
ดําเนินธุรกิจไว้ว่าต้องเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นเบื้องต้น แล้ว 
เกิดประโยชน์ต่อชุมชนเป็นลําดับต่อมา โดยให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 
เป็นลําดับหลังสุด สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ในมิติของเครือ 
เจริญโภคภัณฑ์สามารถตอบสนองต่อนโยบาย 3 ประโยชน์ซึ่งเป็น 1 ใน 6  
ค่านิยมของ CP ALL ข้างต้นได้อย่างด ี คือ

ประโยชน์ท่ี 1 ต่อประเทศชาติ สถาบันฯ มีบทบาทในการพัฒนา 
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ช่วยลดปัญหาการว่างงาน หรือการใช้ 
ศักยภาพไม่ตรงสายงาน 

ประโยชนท์ี ่ 2 ตอ่ประชาชน เปดิโอกาสให้ผูด้อ้ยโอกาสทางการศกึษา 
เข้ารับการศึกษาในรูปแบบทุนการศึกษาพร้อมรับเข้าทํางาน  (หากมี 
เป้าประสงค์ตรงกัน) กับการให้ทุนแบบให้เปล่าปีละนับเป็นหลายพันทุน  
เป็นมูลค่าหลายร้อยล้านบาทต่อป ี

ประโยชน์ที ่ 3 ตอ่องคก์ร ผลติบณัฑิตพรอ้มทํางานมขีดีความสามารถ 
สร้างนวัตกรรมตามกลยุทธ์ธุรกิจ ดังแสดงได้ดังภาพต่อไปนี ้

4

เครดิต: ธนินท ์ เจียรวนนท ์ 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน ประเทศชาต ิ ประชาชน องค์กร
จากปรัชญาองค์กร “ซีพ ี ออลล์” สู่บริษัทชั้นนำาด้านความยั่งยืน (DJSI)
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เกือบ  30 ปีแล้วที่บริษัท ซีพี ออลล์  
จํากัด (มหาชน)  ผู้ก่อตั้งร้าน 7 - Eleven  
ในประเทศไทย ได้ดําเนินธุรกิจโดยยึดมั่น 
ในปรัชญาองค์กรของบริษัทท่ีว่า  “เรา 
ปรารถนารอยย้ิมจากลูกค้า ด้วยทีมงาน 
ที่มีความสุข” โดยเอาใจใส่และให้ความ 
สําคัญกับลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร 
อย่างต่อเนื่อง และดําเนินธุรกิจโดยคํานึง 
ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 
เสมอ  จนกระทั่งซีพี ออลล์ ได้รับการ 
ยอมรับให้เป็นบริษัทอันดับท่ี  1 ในกลุ่ม 
ดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส์ (Dow Jones  
Sustainabil i ty  Indices หรือ  DJSI)  
กลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets)  
หมวดอุตสาหกรรม ธุรกิจค้าปลีกอาหาร 
และสินค้ าอุป โภคบริ โภค  ( Food  &  
Staples Retailing) ประจาํป ี 2019 ถือเปน็ 
บรษิทัไทยและภมูภิาคเอเชยีเพียงแห่งเดยีว 

ที่ผ่านการคัดเลือกในหมวดอุตสาหกรรม 
ดังกล่าว  โดยมี  RobecoSAM บริษัท 
จัดการการลงทุนท่ีมีความเชี่ยวชาญทาง 
ด้านความย่ังยืนเป็นผู้จัดลําดับ  และ 
ประเมนิความย่ังยืนขององคก์ร (Corporate  
Sustainability Assessment : CSA) โดย 
ซีพี ออลล์ ได้รับคะแนนสูงสุด 3 หมวด  
ได้แก่ 1. หมวดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  
(Customer Relationship Management)  
2. หมวดสาระสําคัญของการกํากับดูแล 
ธุรกิจ  (Materiality) และ  3. หมวดการ 
พัฒนาทุนมนุษ ย์  (Human  Cap i ta l  
Development) ซึ่งในหมวดนี้เองที่แสดง 
ถึงว่าการมี Corporate University เป็น 
ของตนเองนั้น สามารถพัฒนาทุนมนุษย์ 
ตลอด Value Chain ขององค์กรได้อย่าง 
ยั่งยืน
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นายก่อศักด์ิ ไชยรัศมีศักด์ิ ประธาน 
กรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์  
จํากัด (มหาชน) ผู้ก่อต้ังร้าน 7 - Eleven 
ในประเทศไทย และผู้ก่อต้ังสถาบัน 
การจัดการปัญญาภิวัฒน์  กล่าวว่า  
“การดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างย่ังยืน 
ท่ามกลางเศรษฐกิจในปัจจุบัน องค์กร 
จะต้องบริหารโดยมีการพัฒนาควบคู่ 
ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตคนใน 
สังคมและชุมชน พร้อมกับคํานึงถึง 
การกํากับดูแลธุรกิจทั้งด้านเศรษฐกิจ  
สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างการ 
เติบโตไปพร้อม  ๆ  กัน  นโยบายของ  
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด  (มหาชน)  
ท่ี เ น้นดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักการ 
สร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้าน 
สังคมช่วยยกระดับคุณภาพชี วิตให้  
โอกาสทางการศึกษากับเยาวชนของ 
ชาติ  ให้มีความรู้  มีงานทํา  ผ่าน 
สถาบนัการจดัการปญัญาภิวัฒน ์ (PIM)  
ทั้งนี้กว่า  15 ปีท่ีผ่านมา ซีพี ออลล์  
ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 
นักศึ กษาของสถาบันการจั ดการ 
ปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันอื่น  ๆ  ไป 

แล้วกว่า 5 หมื่นทุน รวมเป็นเงินกว่า  
5,100 ล้านบาท และในปีการศึกษา  
2563 ได้มอบทุนการศึกษาเพ่ิมเติมอีก 
กว่า 1,000 ล้านบาท เพ่ือสร้างโอกาส 
ให้เยาวชนได้เข้าถึงการศึกษาคุณภาพ  
เนื่องจาก  ซีพี  ออลล์  เชื่อ ว่าการ 
พัฒนาคุณภาพคนเป็นกําลังสําคัญ 
ในการพัฒนาประเทศ  

โดยคุณก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์   
กล่าวว่าการได้รับคัดเลือกจากดัชนี 
ความย่ังยืนระดับโลก ให้เป็นสมาชิก  
Dow Jones Sustainability Index  
(DJSI) นบัเปน็สิง่ทีท่รงคณุคา่ท่ีสะท้อน 
แนวทางกํากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งบริษัท 
ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และบรรลุ 
เป้าหมายสามประโยชน์ตามปรัชญา 
องค์กร  คือ  ต้องเกิดประโยชน์ต่อ 
ประเทศชาติเป็นเบื้องต้นแล้ว  เกิด 
ประโยชน์ต่อประชาชนเป็นลําดับต่อมา  
โดยใหเ้กิดประโยชนต์อ่องค์กรเปน็ลําดบั 
หลังสุด 
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PIM STAR 
บัณฑิตแห่งความภาคภูมิใจ (บางส่วน)

นางสาวธันยาภรณ ์ ไชยยอด

PIM ให้อะไร
- ได้รับทุนการศึกษาจากสถาบันฯ 70%
- ได้รับทุนค่าครองชีพจากกองทุน PIM SMART
- เข้าได้รับการคัดเลือกร่วมโครงการ
เถ้าแก่น้อยของเครือ C.P. Group

ความสำาเร็จ: 
เปิดร้าน 7 - Eleven เป็นของตัวเอง 
สาขาคู้บอน 30

ก่อนเข้าเรียนที ่ PIM

บ้านเกิดอยู ่ จ.สงขลา

รับจ้างทำางานบ้าน

กรีดยาง

1

นายรัชพล สันติเศรษฐสิน

PIM ให้อะไร
- ทําให้มีเป้าหมายในชีวิต
- ได้รู้จักค่าของเงินมากขึ้น
- ได้งานทําทันทีหลังจากเรียนจบ
- นําประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการ 
เป็นผู้ประกอบการ 

ความสำาเร็จ: 
เปดิบรษิทั มสิเตอรเ์ค กิมจ ิ
จํากัด ดํารงตําแหน่ง
กรรมการผู้จัดการบริษัท
FB: mr.kkimchi

2
ก่อนเข้าเรียนที ่ PIM

บา้นเกดิอยู ่ จ.นครราชสมีา

ตอนเด็กเป็นเด็กเกเร 

แม่บังคับให้มาเรียน

Shopee: Mr.K Kimchi

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้จัดโครงการเพื่อเชิดชูความสําเร็จของบัณฑิต
ที่จบการศกึษาไปแลว้และประสบความสําเรจ็ในหน้าท่ีการงาน ภายใตช้ือ่โครงการ “PIM 
STAR” นี่คือตัวอย่างของความสําเร็จ 
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สุรวัช ธรรมประทีป

PIM ให้อะไร
- ได้รับทุนการศึกษาจากสถาบันฯ
100%
- ได้เรียนและศึกษาจากการทํางาน
จริง ไม่ใช่แค่วิชาการอย่างเดียว
- ได้งานทําทันทีที่เรียนจบ

ความสำาเร็จ: 
เจ้าของธุรกิจไอศกรีมโฮมเมด ชื่อ  
“ด.ญ.ไอติม” จัดจําหน่ายทั้งขาย 
ปลีกและขายส่ง  รวมถึงการขาย 
กิจการในรูปแบบแฟรนไชส์

ก่อนเข้าเรียนที ่ PIM

บ้านเกิดอยู ่ จ.นนทบุรี

จบ ปวช.

จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

3

FB: ด.ญ.ไอติม  
icecream  homemade
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นายอุกฤษ์ ประชาพรสุข
นันทวัฒน์ ทิพย์ธนาวดี
นายภาคภูมิ ใจชู
บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลย ี  

4
PIM ให้อะไร
PIM ได้ให้โอกาสในการริเริ่มทําธุรกิจ  
StartUp และให้การสนับสนุนในหลาย ๆ 
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม สถานท่ี 
งบประมาณ อีกท้ังยังคอยให้คําปรึกษา 
ในด้านของการทํา ธุร กิจ  จากผู้ที่ มี  
ประสบการณ์และประสบความสําเร็จ 
แล้วอีกด้วย

ความสำาเร็จ: 
เปิดบริษัท  startup ชื่อ  Codi. ตั้งแต่ยัง 
เป็นนักศึกษา
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11
บทที่

ก้าวต่อไปของ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

บนเส้นทาง Corporate University  
By Work - based Education
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นบัตัง้แตจ่ดัตัง้สถาบนัการจดัการปญัญาภิวัฒน ์ เมือ่วันที ่
9 มีนาคม  พ.ศ.  2550 จนปัจจุบันนี้ สถาบันฯ ทําหน้าที่เป็น 
มหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจ หรือ Corporate University  
จัดการเรียนการสอนแบบ  Work - based Education ซึ่ง 
ประกอบด้วย  4 ระบบย่อยท่ีสําคัญ คือ Work -  based  
Teaching สอนภาคทฤษฎีโดยมืออาชีพของสถาบันและ 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กร เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถ 
ประยุกต์ใช้ความรู้ได้ ระบบ Work - based Learning คือ  
การฝึกปฏิบัติงานสลับกับการเรียนภาคทฤษฎีตลอดหลักสูตร  
4 ปี ระบบ Work - based Researching คือ ค้นคว้าวิจัย 
จากโจทย์และความต้องการของภาคธุรกิจพร้อมกลับมาสู่ 
ห้องเรียน และสะสม สร้างองค์ความรู้ใหม่ ทั้งสามระบบ 
ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการแสวงหาความร่วมมือที่เรียกว่า  
Networking University ทัง้จากสถาบนัการศกึษาดว้ยกันเอง  
ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ องค์กรภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ 
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แผน 10 ปีของ PIM:
PIM Roadmap in 2030
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของสถาบันซ่ึงจะ 

เป็นสถาบันการศึกษาที่จะยกระดับการ 
ศึกษาของประเทศให้สามารถก้าวทันและ 
เป็นผู้ นําการเปลี่ยนแปลงของโลกได้   
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้มอง 
ถึงภาพอนาคตในระยะยาวจนถึงปี  ค.ศ.  
2030 ว่าจะเป็นไปในทิศทางอย่างไร เพื่อ 
ตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ 

ภาพนี้สามารถเล่าประวัติศาสตร์ของ 
สถาบันฯ และอนาคตอีกสิบปีข้างหน้า 
ของสถาบันฯ ได้ในแผ่นเดียว โดยภาพนี้ 
จะสะท้อนอดีตตั้งแต่ก่อต้ังสถาบัน เมื่อ 
ปีพ.ศ.  2550  ซึ่ งตอนนั้น ยังใช้ชื่ อ เ ป็น 
สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จากนั้น 
ก็เปลี่ยนช่ือเป็นสถาบันการจัดการปัญญา- 
ภิวัฒน์ หรือ  PIM ในปี  พ.ศ.  2553 แล้ว 
จึงขยายหน่วยการเรียนทางไกลไปใน 12  

จังหวัด โดยในปี  พ.ศ.  2556 สถาบันได้ 
ประกาศตัวเป็น Corporate University  
ที่มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Work- 
based Education มีนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 
จนครบ  10,000 คน  จากน้ันสถาบันฯ 
มุ่งสร้างเครือข่ายในต่างประเทศมากข้ึน  
เปิดดําเนินการหลักสูตรนานาชาติ ทําให้ 
มีนักศึกษาจากต่างประเทศมาเรียน ในปี  
พ.ศ. 2560 ได้เปิดโรงเรียนสาธิต PIM โดย 
มีคณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ 
เป็นพ่ีเลี้ยงและร่วมจัดการเรียนการสอน  
ต่อมาเมื่อประเทศไทยให้ความสําคัญกับ 
การพัฒนาเศรษฐกิจ ใน 10 อุตสาหกรรม 
เป้าหมายในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก (EEC) จงึไดเ้ปดิดําเนนิการ 
วิทยาเขต EEC ในปี พ.ศ. 2562 เพ่ือผลิต 
กําลังคนรองรับการพัฒนาดังกล่าว
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“ASEAN Leading Corporate University & 
Work - based Education”

สร้างการยอมรับ การรับรู้ถึงความเป็นสถาบันช้ันนํา 
ในระดับอาเซียนด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Work -  
based Education และการเป็น Corporate University

“Professional Hub”
เป็นแหล่งรวมของผู้เชี่ยวชาญและมืออาชีพในศาสตร์ 

สาขาต่าง  ๆ  จากการเป็น  Corporate University และ 
การมี เครือข่ายท่ีสถาบันฯ  สามารถใช้ประโยชน์จาก 
องค์ความรู้นั้นได้ ปัจจุบันสถาบันฯ  มีเครือข่ายที่เข้ามา 
ร่วมงาน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับชาติ ระดับนานาชาติ  
จากหลากหลายสาขาอาชพี ฉะนัน้การเปน็ Hub ของความ 
เชี่ยวชาญ จะมีประโยชน์ตรงที่ช่วยทําให้ภาพความร่วมมือ  
และการมี Knowledge Linking คือการเชื่อมโยงความรู้ 
ระหว่างศาสตร์หนึ่งไปอีกศาสตร์เพ่ือสร้างวิธีแก้ปัญหา 
ให้คู่ค้าพันธมิตร รวมถึงลูกค้าชัดเจนขึ้นมาก

 

แผน 10 ปีของ PIM:
ประกอบด้วยทิศทางในการพัฒนา 7 กลยุทธ์หลัก ดังนี้
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“Innovation Pool”
เป็นแหล่งรวมของไอเดียด้านนวัตกรรม  ผลงานด้าน 

นวัตกรรมและนักศึกษานวัตกร ท่ีบริษัทพันธมิตรหรือบริษัท 
ในเครือสามารถนําไปใช้ประโยชน์และต่อยอดได ้

ด้วยระบบการศึกษาแบบ  Work -  based Education  
ที่เอื้อให้นักศึกษาได้ใช้ประสบการณ์และโจทย์จริงจากการ
ฝึกงานต่อยอดสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ทําให้สถาบันมี  Pool 
ของนักศึกษา นวัตกร และผลงานมากมายที่พร้อมให้องค์กร 
ทันสมัยได้ใช้ประโยชน์  และนอกจากนี้สถาบันการจัดการ 
ปัญญาภิวัฒน์เป็นมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศท่ีมีระบบ 
สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนานวัตกรรมที่มีระบบของการ 
ขึ้นทะเบียนนวัตกรรม จัดลําดับอาจารย์ขึ้นเป็นนักนวัตกร 
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมนักศึกษา

“Design it Yourself” 
เปน็สถาบนัอดุมศกึษาทีผู่เ้รยีนทุกกลุม่สามารถเลอืกรายวิชา 

หรอืออกแบบหลกัสตูรการเรยีนการสอนตามความสนใจไดด้ว้ย 
ตัวเอง โดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์จะสร้างหลักสูตร  
Design it Yourself คือ ให้ผู้เรียนออกแบบหลักสูตรการเรียน 
ด้วยตัวเองมากขึ้น ด้วยแนวคิดท่ีว่านักศึกษาท่ีมีเป้าหมาย 
ในอนาคตอย่างชดัเจนว่าตอ้งการประกอบอาชพีอะไร สามารถ 
ออกแบบการเรียนเพ่ือให้ไปถึงเป้าหมายทางอาชีพการงานใน 
อนาคตได ้ ซึ่งสถาบันฯ ตั้งใจจะทําให้แง่มุมนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

“Smart Learning Environment”
เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียน 

การสอนที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่ม 
เป็น  Campus ทันสมัย มีสิ่งแวดล้อมของการทํางานท่ีเอื้อ 
ในการทํางาน และท่ีสําคัญก็คือ Culture ที่จะเรียนรู้ร่วมกัน 
สถาบันจะมุ่งส่งเสริมการทํางานที่เป็น  Cross Functional  
Team/Agile  Teams เพ่ือให้คณาจารย์ได้พัฒนาสิ่งที่เป็น  
Innovation ทําให้ระบบ Work - based Education เข้มแข็ง  
อาจารย์จะทํางานในเชิงสร้างสรรค์ มีบรรยากาศในห้องเรียน  
สถานที่เรียนต่าง ๆ และมี Facility สนับสนุนอย่างเหมาะสม
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“Lively Workplace”
เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีเต็มไปด้วยบุคลากรท่ีมี 

ความสามารถ กระตือรือร้น มีความสุขในการทํางาน 
และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง จัดให้ที่ทํางานเป็นที่ 
ที่มีความกระฉับกระเฉง  สร้างความเป็น  Culture  
ขององค์กรแบบธุรกิจ  อาจารย์เปิดตัวเองออกพบ  
Network/Partnership  ไปรับโจทย์เพ่ือช่วยเครือข่าย 
แก้ไขปญัหา มคีวามใกลช้ดิกับนักศกึษาอย่างมาก ดแูล 
นกัศกึษาด้วยแนวความคดิดัง้เดมิของคนไทยท่ีดแูลศษิย์ 
เหมือนลูก โดยที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

“Sustainable Growth”
เป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีการบริหารการเติบโตของ 

รายได้อย่างต่อเน่ือง พ่ึงพาตัวเองได้ มีรายได้ท้ังที่เป็น 
การเรียนการสอน การวิจัยต่าง  ๆ การให้คําปรึกษา  
ฝึกอบรม ให้เช่าอาคารเพ่ือจัดงาน จัดประชุม บริหาร 
พ้ืนท่ีอย่างดี  และเป็นองค์กรที่ เอื้อสังคม  โปร่งใส  
มีธรรมาภิบาล สถาบันฯ เปิดโอกาสกับทุกเพศ ทุกวัย 
ได้ใช้เพ่ือการศึกษาเรียนรู้และเป็นสถาบันที่จะสร้างการ 
ยอมรบัตอ่ระบบ Work-based Education แบบของ PIM 
ในระดับชาติและนานาชาติ
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PIM Digital Transformations 
for Smart Learning Environment

สถาบันฯ  ให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบท่ีรองรับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ทั้งองค์กร โดยได้มีการวางเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว ตามแผน PIM Digital  
Transformations ดังนี ้

Online Learning 
เพ่ือตอบโจทย์การเรียนการสอนแบบ  Anytime Anywhere  

สาํหรบัคนรุน่ใหมใ่หส้ามารถ design การเรยีนเฉพาะบคุคลได ้ สรา้ง 
ประสบการณ์การฝึกงาน ในโลก Online แบบ Simulation และการ 
พัฒนาห้องเรียนแบบ Virtual Classroom

เป้าหมายในอนาคต 
1. เตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

(Infrastructure) เพื่อรองรับนักศึกษาในหลักสูตรการเรียน online 
2. มีระบบสนับสนุนสภาพแวดล้อมทางการเรียนอื่น ๆ เพ่ือรองรับ 

นักศึกษาในหลักสูตรการเรียน online
3. เพ่ิมและพัฒนาการเรียนรู้ Learning Resource ทรัพยากร 

การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

PIM Digital 
Transformations

1
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Digital Services for Student
เพ่ือการสือ่สารและบรกิารใหกั้บนกัศกึษาได ้“สะดวก ครบ 

จบที่ เดียว”  รองรับใช้งานได้  ทุกที่  ทุกเวลา  (Anytime  
Anywhere) 

เป้าหมายในอนาคต 

1. ระบบการบริการนักศึกษาแบบ One Stop Service  
เช่น AI/Chat Bot/PIM Application V.2

2. พัฒนาให้มีท้ัง  Digital Mindset และ  Skill  ของ 
บุคลากรและนักศึกษาในกระบวนการ Digital Services

3. ทํา  Predictive/Prescriptive  Analytics เพ่ือการ 
พยากรณ์ข้อมูลในอนาคต และเป็นแนวทางในการประกอบ 
การตัดสินใจของผู้บริหาร

2

3
Digital Management System

เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานภายในสถาบัน ไปสู่ดิจิทัล 
แบบ “เพ่ิมงานแต่ไม่เพ่ิมคน” สามารถทํางานได้ทุกที่ทุกเวลา  
(Anytime Anywhere) ไร้กระดาษ (Paperless) รองรับการ 
ทาํงานท่ีมสีิง่อาํนวยความสะดวกทีม่ปีระสทิธิภาพ (Efficiency  
Facility) มุ่งสู่การเป็นออฟฟิศอัจฉริยะ (Smart Office) 

เป้าหมายในอนาคต 

1. พัฒนาระบบจัดการเอกสาร  (e-Document) และ 
ระบบบริหารขั้นตอนการทํางาน (Workflow) ทั้งระบบของ 
สถาบันฯ ไปสู่ดิจิทัล 

2. คน้หาสว่นงานทีส่ามารถทําเปน็ Automation (Robotic  
Process Automation: RPA) ได้ และหาแนวทางในการ 
พัฒนาให้เป็น Automation ในอนาคต 

3. พัฒนาบุคลากรให้สามารถพัฒนางานแบบ Automation  
ได้

PIM Digital 
Transformations196



4
Digital for Academic Services

การจัดบริการวิชาการโดยดิจิทัล หาทางเลือกในการบริหาร 
จัดการบริการวิชาการโดยใช้ดิจิทัล เพ่ือการหารายได้เพ่ิม และ  
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม ่ๆ

เป้าหมายในอนาคต

1. เพ่ิมทางเลือกเพ่ือบริหารจัดการบริการวิชาการได้อย่าง 
เหมาะสม เช่น การเลือกใช ้ Learning Platform, PIM MOOC

2. สร้างระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับการให้คําปรึกษา (Consult)  
และสร้างการรับรู้ในวงกว้าง เช่น Website/Facebook เพื่อ 
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่เพิ่มมากขึ้น
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อาจารย ์ ดร.มัลลิกา บุญญาศรีรัตน ์

ผู้อำานวยการสำานักอธิการบดีและบริหารความยั่งยืน 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

สถาบันฯ จะต้องสร้าง Digital Ecosystem ด้านการจัดการเรียนการ 
สอนให้ตรงตามความต้องการของนักศึกษามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ 
เทคโนโลยีใหม่  ๆ  ท่ีสามารถรองรับกับการจัดการเรียนการสอน ออกแบบ 
บทเรยีนให้มีความเหมาะสมกบับรบิทท่ีจะสามารถเรยีนออนไลน์ได้ แลว้กต้็อง 
ไปคำานึงถึงเรื่องหลักการที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ให้ความสำาคัญ  
คือ เรือ่งการฝึกงานกบัองคก์รท่ีเป็นเครอืขา่ย สถาบันฯ จะยงัคงรปูแบบการ 
เรียนรู้แบบ Work - based Education แต่ต้องผสมผสานการฝึกงานกับ 
เรื่องของการเรียนออนไลน์มากขึ้น 

ในฐานะขององค์กรการศึกษาก็จะต้องพร้อมรับมือกับสถานการณ์ท่ี 
เปลี่ยนให้ได้ การเรียนออนไลน์ก็ต้องทำาให้ดี ทำาให้มีองค์ประกอบของการ 
เรียนที่สัมผัสได้ว่าเรียนจริง วัดผลได้จริง อาจารย์กับศิษย์ยังใกล้ชิดกันจริง  
ปฐมนิเทศอย่างไรให้อบอุ่น ต้องคิดว่าจะทำาอย่างไรให้เขารู้สึกว่าฉันเป็น 
เด็กบรหิารธรุกจิ DNA ของบรหิารธุรกจิคือแบบน้ี DNA ของวศิวกรรมคอื 
แบบนี ้ นี่คือสิ่งที่ตอนนี้เราจะต้องออกแบบใหม่ให้ครบวงจร 

สว่นเรือ่งของการฝึกงานนัน้ จากน้ีไปทางสถาบันฯ จะต้องบรหิารจดัการ 
ด้านการฝึกงานให้เป็นสถานที่ท่ีปลอดภัยต่อนักศึกษา ต้องการันตีพ่อแม่ 
ให้ได้วา่สถานทีน้ั่นปลอดภัยตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ แลว้ลกู 
จะมีโอกาสได้งานทำา อีกอย่างหน่ึงท่ีจะเพิ่มเติมไปด้วยก็คือทักษะของการ 
ทำางานแบบออนไลน์ให้กับเด็ก เพราะบางสถานประกอบการก็มีนโยบาย  
‘Work from Home’ ทักษะใหม่ทีจ่ะต้องเพิม่ให้นักศกึษากคื็อต้องสามารถ 
ทำางาน Work from Home ได้ ฝึกงาน ‘from home’ ได้ ซ่ึงก็ต้องอาศัย 
ทักษะด้านการสื่อสารท่ีดีมากขึ้น ต้องมีความมุ่งม่ันและความรับผิดชอบ 
ในการทำางานมากขึ้น 
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โลกท่ีพัฒนาอย่างไม่หยุดย้ังและการประกาศนโยบายประเทศไทย 4.0  
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งหมายถึง 
ขีดความสามารถโดยรวมของทรัพยากรมนุษย์ ถูกสร้างขึ้นด้วยระบบการ 
ศึกษาเป็นหลัก 

แผนกลยุทธ์ 10 ป ี ของสถาบนัการจดัการปญัญาภวัิฒน์ เปดิโอกาสให ้
นกัศกึษามสีว่นรว่มในการออกแบบหลกัสตูร และมุง่เนน้การบรหิารจดัการ 
ทีด่เีพ่ือความย่ังยืนขององคก์ร เพ่ือยืนยันการเปน็สถาบนัคณุภาพท่ีบม่เพาะ 
บุคลากรคุณภาพ เพราะเราเชื่อว่าการจะปฏิรูปประเทศได้ ต้องเริ่มท่ีการ 
ปฏิรูปด้านการศึกษาอย่างเร่งด่วน เพ่ือรองรับความต้องการของตลาด 
แรงงาน ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

Ready to work...ซึ่งหัวใจสําคัญคือการ “สร้างมืออาชีพด้วยการเรียนรู้ 
จากประสบการณ์จริง” รูปแบบการจัดการศึกษาของสถาบันการจัดการ 
ปัญญาภิวัฒน์จึงอาจเป็นทางออกของวิกฤติอุดมศึกษา และสามารถ 
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและ
นานาชาติได้
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รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค ์
อธิการบด ี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

สถาบันการศึกษามีหน้าท่ีในการกำาหนดแนวทาง กำาหนดหลักสูตร 
ในการสร้างคน ต้องรู้ว่าจะผลิตคนไปเพื่ออะไร หลักสูตรต้องเป็นอย่างไร  
และหลักสูตรนัน้ไมใ่ชม่ีในหอ้งเรียนอยา่งเดยีว ตอ้งมภีาคปฏบิตัดิว้ย ตอ้ง 
ให้ลูกศิษย์ของคุณออกไปเผชิญกับความเป็นจริงในภาคปฏิบัติแต่เน่ิน ๆ   
แล้วเราจะสร้างคนยังไงให้เขามี Mindset ท่ีถูกต้อง สามารถท่ีจะทำาให้เขา 
เห็นว่า อาวุธทางปัญญานี่สำาคัญ แล้วเขาสามารถหาอาวุธได้ท่ีไหน นี่คือ 
หน้าท่ีของสถาบันการศึกษา อาจารย์จะมาเป็น Lecturer อย่างเดียวไม่ได้ 
อาจารย์จะต้องเป็นทั้งพี่เลี้ยง เป็นโค้ช เป็นที่ปรึกษา ฯลฯ ฉะน้ันแล้ว
อาจารย์ก็จะต้องมีคุณสมบัติที่แปรเปลี่ยนไป

 
อาจารย์ก็ต้องอยู่ภายใต้ระบบ Work - based Education ด้วย เพราะว่า  

Work - based Education มันมี Work - based Learning ซ่ึงเน้น 
พฒันานักศกึษา และ Work - based Researching and Innovation  
ซ่ึงเน้นพัฒนาอาจารย  จะทำาวิจัยคุณก็ต้องตอบสนองต่อความจริง ไม่ใช่ทำาวิจัย 
เพื่อมาขึ้นหิ้ง ขณะเดียวกันคุณต้องมี  Work -  based Teaching  
การสอนที่ต้องสอดคล้องกับ Work - based ก็คือชีวิตในโลกแห่งการ 
ทำางานจริง ท่ีมันแปรเปลี่ยนไปภายใต้กรอบท่ีบงการโลกอยู่ เพื่ออาจารย์
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การศึกษาแหงอนาคตตองประยุกตใหกาวทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลง 
ตองนําเทคโนโลยีที่กาวหนามาใชในการเรียนการสอน แตทายที่สุดตองใหนักเรียน
ลงไปสัมผัสของจริง ไมใชอยูแตในหองเรียน เมื่อไดลงไปเจอปญหา สัมผัสปญหา 

แกไขปญหา ความรูและความคิดของคนรุนใหมก็กลายเปนผูใหญ
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ซีพี ออลล ไดกอตั้งสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒนเขาสูปที่ 13 แลว 
เพื่อมุงสรางนักจัดการที่มีคุณภาพ  คุณสมบัติของนักจัดการที่มีคุณภาพ

ในมุมมองของเรามี 3 ประการหลัก คือ 1. ตองเปนคนรักงาน ทุมเท ทรหดอดทน 
ไมยอทอตออุปสรรค ไมถอยงาย ๆ 2. กลาเผชิญหนากับปญหา 

พยายามแกปญหาใหลุลวง และคุณสมบัติประการสุดทายคือ ตองซื่อสัตยสุจริต

คุณกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
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นักศึกษาที่เรียนที่สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒนจะไดเรียนภายใต model 
จัดการศึกษาที่เรียกวา Work-based Education เพื่อใหคิดเปน ทําเปน 

เมื่อจบออกไปก็ทํางานไดคลองแคลว ไมตอง Internship ใหม
เหมือนเด็กมหาวิทยาลัยทั่วไป เราพยายามใหเขาสุกงอมในความเปนปญญาชน 

ไมใชเกงแคทฤษฎีในหองเรียน แตตองฝกประสบการณการทํางานดวย 
และเรื่องสําคัญมากที่เราตองมีคือ Work Moral วาการทํางานเปนสิ่งดีงามของชีวิต 

เยอรมนีและญี่ปุนสรางชาติจนยิ่งใหญเพราะเขารักงาน 
งานเปนจรรยาบรรณ สิ่งนี้เปนสิ่งที่เราพยายามสรางใหเกิดขึ้น
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