
เด็ิ์กิ เยาวชน และผู้ใหญ่ มีีโอกิาสุเข้็าถึงกิารศึักิษัาและ
ได้ิ์รับกิารพัฒนาทั์กิษัะที์�จีำาเป็นจีำานวน

ราย  
ภายในปี 2563 100,000

ผลก�รู้ดำ�เนินง�นเทีย่บเป้�หม�ย่

เป้�หม�ย่ปี 2563

มอบโอก�สท�งก�รู้ศึกษั�  
สรู้��งอ�ชีพี สรู้��งอน�คต 

ก�รู้สนับสนุนเป้�หม�ย่ 
ก�รู้พัีฒน�ที�ยั่�งยื่น

SDG4 คุัณภาพกิารศึักิษัา
 4.3 สนับสนุนให้ผู้่้หญิง 
  แลุ่ะผู้่้ช้ายมีความสามารถั 
  ที�จะหา แลุ่ะเข้าถึังการศึกษา 
  ระดับเทคนิคศึกษา   
  อาชี้วศึกษา แลุ่ะการศึกษา 
  ขั�นต่ติ่ยภ่ิมิ ระดับอุดมศึกษา 
  อื�น ๆ รวมทั�งระดับ 
  มหาวิทยาลัุ่ย ลุ่ดสัดส่วน
  ของเยาวช้นที�ไม่ได้
  อย่่ในการจ้างงานการศึกษา 
   หรือการฝ่ึกอบรม

 4.4 เพิื่�มจำานวนวัยรุ่น แลุ่ะ 
  ผู้่้ใหญ่ให้มีทักษะ ทาง 
  ด้านเทคนิค แลุ่ะวิช้าชี้พื่ 
  อย่างจริงจังเพืื่�อ 
  การจ้างงานที�มีคุณิค่า  
  แลุ่ะการเป็นผู้่้ประกอบการ

สุแกินคิัวอาร์โค้ัดิ์นี� เพ้�อรับข่็าวสุาร 
และข้็อมูีลเกีิ�ยวกัิบรายงานกิารพัฒนา 
อย่างยั�งย้นในหัวข้็อนี�เพิ�มีเติมี หร้อที์�
https://www.youtube.com/
watch?v=7te3Lji5Ew0 

SDG1 ข็จัีดิ์คัวามียากิจีน
 1.4 สนับสนุนผู้่้ยากจน แลุ่ะผู้่้ที� 
  อย่่ในสถัานะเปราะบางได้รับ 
  สิทธเท่าเทียมกันในการ 
  เข้าถึังทรัพื่ยากรทาง 
  เศรษฐกิจแลุ่ะการเข้าถึัง 
  บริการขั�นพืื่�นฐาน

จัำ�นวน

ทุน

ล��นบ�ท

รู้�ย่

273

34,344

1,105

49,694

 โรู้งเรีู้ย่นปรู้ะช�รัู้ฐที�บริู้ษััท 
รู่้วมด้แล และส่งมอบโอก�ส 
ท�งก�รู้ศึกษั� 

ทุนก�รู้ศึกษั�ในรู้ะดับอ�ชีวศึกษั�
และอุดมศึกษั�

ม้ลค่�ทุนก�รู้ศึกษั�

เด็ก เย่�วชน และ 
ผ้�ใหญ่ที�ได�รัู้บก�รู้พัีฒน�ทักษัะ

ผลก�รู้ดำ�เนินง�น
ที�สำ�คัญปี 2562 

เดก เยาวชน และผู้ใหญ่ เข้า ึงการ ึกษา
และพั นาทักษะท่ีจําเป็น (รายสะสม)

27,157

94,252

168,098

252,136

2560

2561

2562

2562

สานอนาคตการ ึกษา

จิตอาสาเพ่ือการ ึกษา (Sc ool artner) เสริมองค์ความรู้ พั นาทักษะ
(ราย)

โรงเรียนประชารั ท่ีบริษัทร่วมดูแล โรงเรียนประชารั ท่ีบริษัทร่วมพั นา งบประมาณสนับสนุน
ในการพั นาโรงเรียน (ล้านบาท)

150

189

2561

2562

25.3

22.23

2561

2562

124

149

2561

2562

57

94

2561

2562

9,264

12,069

2561

2562

45,328

49,694

2561

2562

จิตอาสาเพ่ือการ ึกษา (ราย) จํานวนช่ัวโมงจิตอาสาเพ่ือการ ึกษา (ช่ัวโมง)

ส่งมอบโอกาสทางการ ึกษา ปี 2562

สําเรจการ กึษา
ทํางานต่อกับบริษัท (ราย)

1,439

521

ทุนการ ึกษา
(ราย)

15,347

18,997

มูลค่าทุนการ ึกษา
(ล้านบาท)

888

217

นักเรียน นัก ึกษา
ท่ีอยู่ในระบบ (ราย)

22,259
18,948

449

นักเรียน นัก ึกษา
ท่ีจบการ ึกษา (ราย)

3,607

2,949

มัธยม ึกษา อุดม ึกษา อาชีว ึกษา

เปาหมายปี 256  1
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คัวามีท้์าท์าย

การ้ศึกษาขั�นพ่�นฐาน (Quality Basic Education) เป็็นปั็จำจัำยสิำาคัญในการ้สิร้้างความี่เจำริ้ญ 
ก้าวหน้าของคนในสิังคมี่ อ่กทั้ั�งยังสิามี่าร้ถึเป็็นแร้งขับเคล่�อนทั้างเศร้ษฐกิจำของป็ร้ะเทั้ศ 
ปั็จำจุำบันเด็ักและเยาวชุนอายุร้ะหว่าง 6 ถึึง 17 ปี็ มี่ากกว่า 263 ล้านคนทัั้�วโลกท่ั้�ไม่ี่ได้ั 
ร้ับการ้ศึกษาขั�นพ่�นฐาน โดัยเฉพาะกลุ่มี่ผู้ดั้อยโอกาสิและป็ร้ะชุากร้ทั้่�ฐานะยากจำน  
พร้้อมี่กันน่� การ้ยกร้ะดัับเทั้คโนโลย่ดิัจิำทัั้ลเพ่�อแก้ปั็ญหาการ้เข้าถึึงการ้ศึกษาขั�นพ่�นฐาน 
สิามี่าร้ถึเป็็นหนึ�งในวิธ่ิในการ้แก้ไขปั็ญหาดัังกล่าวได้ั ซึื้�งในปั็จำจุำบันนวัตกร้ร้มี่เทั้คโนโลย่ 
ม่ี่การ้เป็ล่�ยนแป็ลงอย่างร้วดัเร็้ว ส่ิงผลให้เกิดัการ้เร่้ยนรู้้หลากหลายรู้ป็แบบ การ้พัฒนา 
องค์ความี่รู้้ การ้ใชุ้นวัตกร้ร้มี่ในการ้บริ้หาร้จัำดัการ้ และยกร้ะดัับการ้ศึกษา จึำงเป็็นปั็จำจัำย 
สิำาคัญท่ั้�สิามี่าร้ถึชุ่วยลดัความี่เหล่�อมี่ลำ�าและปั็ญหาในสัิงคมี่ได้ั บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่ ออลล์ จำำากัดั 
(มี่หาชุน) และบริ้ษัทั้ย่อย (“บริ้ษัทั้”) ตร้ะหนักถึึงบทั้บาทั้ของการ้ม่ี่ส่ิวนร่้วมี่ในการ้พัฒนา 
สิังคมี่ ผ่านการ้มี่อบโอกาสิและความี่ชุ่วยเหล่อทั้างการ้ศึกษาการ้สิ่งมี่อบองค์ความี่รู้ ้ 
การ้พัฒนาศักยภาพของเด็ัก และเยาวชุนในชุุมี่ชุน สัิงคมี่ พร้้อมี่ทัั้�งป็ลูกฝังแนวคิดัส่ิงเสิริ้มี่ 
“การ้เป็็นคนด่ั และคนเก่ง” เพ่�อเป็็นกำาลังสิำาคัญในการ้พัฒนาป็ร้ะเทั้ศ ร้วมี่ถึึงม่ี่ทัั้กษะ 
ท่ั้�จำำาเป็็นสิามี่าร้ถึนำาไป็ใชุ้เพ่�อป็ร้ะกอบอาชุ่พ สิร้้างร้ายได้ั และเกิดัความี่เป็็นอยู่ท่ั้�ด่ัของ 
เด็ัก เยาวชุน ของป็ร้ะเทั้ศอย่างยั�งย่น 

 สถ�บันก�รู้จััดก�รู้ปัญญ�ภิวัฒน์ 
วิทย่�เข้ตอีอีซีี

คว�มคืบหน��ปี 2562

สรุู้ปผลก�รู้ดำ�เนินง�นด��นก�รู้ศึกษั�

 โครู้งก�รู้พัีฒน�อบรู้มบุคล�กรู้
ครู้้ด��นสะเต็มศึกษั�

โครู้งก�รู้พัีฒน�บุคล�กรู้สำ�หรัู้บ 
อุตส�หกรู้รู้มก�รู้บินศ้นย์่สอบ 
ม�ตรู้ฐ�นเอีย่ซ่ี� (EASA)

 โครู้งก�รู้ แคมป์พัีฒน�เย่�วชน 
ถ่�ย่ทอดคว�มรู้้�จั�กมืออ�ชีพี

โครู้งก�รู้ส่งเสริู้มและพัีฒน�
ทักษัะด��นก�รู้ปรู้ะกอบอ�ชีพี  
ภ�ย่ใต�โครู้งก�รู้คืนคนดีส่้สังคม

โครู้งก�รู้เพิี�มทักษัะด��นอ�ชีพี 
แก่นักเรีู้ย่นครู้อบครัู้วย่�กจันที� 
ไม่ได�เรีู้ย่นต่อหลังจับก�รู้ศึกษั� 
ภ�คบังคับ 

เดก เยาวชน และผู้ใหญ่ เข้า ึงการ ึกษา
และพั นาทักษะท่ีจําเป็น (รายสะสม)

27,157

94,252

168,098

252,136

2560

2561

2562

2562

สานอนาคตการ ึกษา

จิตอาสาเพ่ือการ ึกษา (Sc ool artner) เสริมองค์ความรู้ พั นาทักษะ
(ราย)

โรงเรียนประชารั ท่ีบริษัทร่วมดูแล โรงเรียนประชารั ท่ีบริษัทร่วมพั นา งบประมาณสนับสนุน
ในการพั นาโรงเรียน (ล้านบาท)

150

189

2561

2562

25.3

22.23

2561

2562

124

149

2561

2562

57

94

2561

2562

9,264

12,069

2561

2562

45,328

49,694

2561

2562

จิตอาสาเพ่ือการ ึกษา (ราย) จํานวนช่ัวโมงจิตอาสาเพ่ือการ ึกษา (ช่ัวโมง)

ส่งมอบโอกาสทางการ ึกษา ปี 2562

สําเรจการ กึษา
ทํางานต่อกับบริษัท (ราย)

1,439

521

ทุนการ ึกษา
(ราย)

15,347

18,997

มูลค่าทุนการ ึกษา
(ล้านบาท)

888

217

นักเรียน นัก ึกษา
ท่ีอยู่ในระบบ (ราย)

22,259
18,948

449

นักเรียน นัก ึกษา
ท่ีจบการ ึกษา (ราย)

3,607

2,949

มัธยม ึกษา อุดม ึกษา อาชีว ึกษา

เปาหมายปี 256  1
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Occupational Health  
and Safety

แนวท์างกิารดิ์ำาเนินงาน

บร้ิษัทั้ให้ความี่สิำาคัญกับการ้พัฒนาเดั็ก เยาวชุน และคนในสิังคมี่ โดัยเชุ่�อมี่ั�นว่าการ้มี่อบโอกาสิทั้างการ้ศึกษาสิามี่าร้ถึเป็ิดัป็ร้ะตูสิู่โอกาสิทั้าง 
อาชุ่พและคุณภาพชุ่วิตทั้่�ดั่ขึ�นไดั้ โดัยสินับสินุนให้เยาวชุนเป็็นกำาลังสิำาคัญในการ้พัฒนาป็ร้ะเทั้ศ ผ่านรู้ป็แบบการ้เร้่ยนรู้้ควบคู่ไป็กับการ้ฝึก 
ป็ฏิิบัติงานจำริ้ง   (Work-based Education) พร้้อมี่ทัั้�งมุ่ี่งสินับสินุนเป้็าหมี่ายการ้พัฒนาท่ั้�ยั�งย่น (Sustainable Development Goals: SDGs) 
ตามี่องค์การ้สิหป็ร้ะชุาชุาติ (United Nations: UN) มี่าอย่างต่อเน่�อง โดัยม่ี่การ้ดัำาเนินงานท่ั้�สิอดัคล้องกับเป้็าหมี่ายย่อย ในข้อท่ั้� 4.3 ท่ั้�มุ่ี่งเน้นให้ 
ผู้ชุายและผู้หญิงทุั้กคนเข้าถึึงการ้ศึกษาวิชุาเทั้คนิค อาชุ่วศึกษา และอุดัมี่ศึกษา ร้วมี่ถึึงมี่หาวิทั้ยาลัยอย่างเท่ั้าเท่ั้ยมี่กัน ได้ัรั้บการ้ศึกษาท่ั้�ม่ี่คุณภาพ แล
ะม่ี่ค่าใชุ้จ่ำายท่ั้�สิามี่าร้ถึยอมี่รั้บได้ัเพ่�อคุณภาพชุ่วิตท่ั้�ด่ัขึ�นอย่างยั�งย่นของป็ร้ะชุากร้

เส้นทางการพั นาเยาวชนสู่มืออาชีพอย่างย่ังยืน

จัดต้ังวิทยาลัยเทคโนโลยี
ปญญา ิวั น์ ( T) 
เปดการสอนระดับ
อาชีว ึกษา 
ในปีการ ึกษา 25

จัดต้ังส าบัน
การจัดการ
ปญญา ิวั น์
จัดการ ึกษา
ระดับอุดม ึกษา

จัดต้ัง ูนย์การเรียน
ปญญา ิวั น์ 2  ูนย์ 
- ระดับอาชีว ึกษา  
  กทม ปริมณ ล 1  ูนย์
  ูมิ าค 1  ูนย์

ร่วมมือกับสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีว ึกษา 
(สอ ) เปดร้านเ เว่นอีเล เว่น 
ให้เป็นห้องเรียน และส าน ึกษา
(อาชีว  รั บาล) เร่ิมจัด
การเรียนการสอนระบบทวิ าคี

2538 2547 2549 2550

2556 2552 2551

2558 2559 2560 2562

ร่วมมือกับสมาคม
โรงเรียนอาชีว ึกษา
เอกชนแห่งประเท ไทย
จัดการ ึกษาระบบทวิ าคี
ในโรงเรียนอาชีว ึกษาเอกชน

ร่วมมือกับส าบันอุดม ึกษา
เอกชน จัดการสอนระดับ
อุดม ึกษา สาขาท่ีเก่ียวข้อง
กับธุรกิจค้าปลีก
โดยใช้ระบบทวิ าคี

ร่วมมือกับสํานักงาน
คณะกรรมการพ้ืน าน 
(สพ ) เปดการสอนระดับ
มัธยม ึกษาตอนปลาย 
(ม 6) โดยใช้ระบบทวิ าคี

ก่อต้ังโรงเรียนสาธิต
ส าบันการจัดการ
ปญญา ิวั น์

จัดต้ังส าบันจัดการ
ปญญา ิวั น์ 
วิทยาเขต อีอี ี
จัดการ ึกษา
ระดับอุดม ึกษา
ท่ีพัทยา จังหวัดชลบุรี
เพ่ือรองรับ C

โครงการ Student Care 
ช่วยในการบริหารจัดการ
ดูแลนักเรียนต้ังแต่เข้า ึกษา
จนหลังจบการ ึกษา

S ile Center 
ูนย์ข้อมูลเก่ียวกับ

การจัดการการ ึกษา
และ ูนย์ให้คําปรึกษา
และใช้ความช่วยเหลือ
แก้ไขปญหาท่ีเก่ียวข้อง
กับการ ึกษา
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จัีดิ์ตั�งสุถาบันกิารศึักิษัา เพ้�อพัฒนาเยาวชนสูุ่ม้ีออาชีพ

เพ่�อสิร้้างมี่่ออาชุ่พดั้านธิุร้กิจำค้าป็ล่ก ทั้่�มี่่ความี่เก่งทั้ั�งดั้านวิชุาการ้ 
และม่ี่ทัั้กษะ ป็ร้ะสิบการ้ณ์ในการ้ป็ฏิิบัติจำริ้งในหน่วยงานต่าง ๆ ของ 
บริ้ษัทั้ ก่อให้เกิดันวัตกร้ร้มี่เพ่�อการ้พัฒนา ซึื้�งนอกจำากจำะสิามี่าร้ถึ 
กลับมี่าสินับสินุนการ้ดัำาเนินงานของบริ้ษัทั้แล้ว ยังเป็็นกำาลังสิำาคัญ 
ในการ้รั้กษาและพัฒนาคุณภาพฝีม่ี่อแร้งงานไทั้ยอ่กด้ัวย

นอกจำากน่�บร้ิษัทั้ยังพบว่ามี่่โอกาสิในการ้เผยแพร้่ความี่รู้้ ดั้านการ้ 
จัำดัการ้ธุิร้กิจำค้าป็ล่ก ซึื้�งเป็็นจุำดัแข็งหลักในการ้ดัำาเนินธุิร้กิจำของบริ้ษัทั้ 
ไป็สู่ิเยาวชุนในชุุมี่ชุน และสัิงคมี่ จึำงจัำดัตั�งศูนย์การ้เร่้ยนปั็ญญาภิวัฒน์  

วิท์ยาลัยเท์คัโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT)  

สุถาบันกิารจัีดิ์กิารปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็มี) 

1 2 3

เพ่�อให้นักเร้่ยนทั้่�จำบการ้ศึกษาในร้ะดัับมี่ัธิยมี่ศึกษาตอนป็ลาย อาชุ่วศึกษา หร้่อเทั้่ยบเทั้่าสิามี่าร้ถึศึกษาต่อในร้ะดัับป็ร้ิญญาตร้่ โทั้ เอกไดั ้
พ่ไอเอ็มี่ ถึ่อเป็็นศูนย์กลางในการ้ผลิตบัณฑ์ิตในศาสิตร้์สิาขาวิชุาต่าง ๆ ดั้วยการ้ให้โอกาสิและสิร้้างเยาวชุนรุ้่นใหมี่่ ผ่านแนวคิดั “สิร้้างคนให้มี่ ่
ทั้ักษะความี่สิามี่าร้ถึพร้้อมี่สิำาหร้ับการ้ป็ฏิิบัติงานจำร้ิง”จำึงออกแบบร้ะบบการ้เร้่ยนการ้สิอนทั้่�เป็็นเอกลักษณ์เร้่ยกว่า Work-based Education  
(WBE) ซื้ึ�งเป็็นการ้เชุ่�อมี่โยงความี่รู้้ทั้างทั้ฤษฎี่เข้ากับภาคป็ฏิิบัติ  ภายใต้จุำดัแข็ง  

นักิศึักิษัาจีะได้ิ์รับคัวามีรู้เชิงวิชากิารจีากิ
อาจีารย์ผู้เชี�ยวชาญ ผ่านเคัร้อข่็าย
คัวามีร่วมีม้ีอท์างวิชากิารที์�มีีอยู่ทั์�วโลกิใน
หลายมิีติ คัรอบคัลุมีหน่วยงานภาคัรัฐและ
เอกิชนทั์�งในประเท์ศัและต่างประเท์ศัอย่าง
บูรณากิารที์�พร้อมีให้คัวามีร่วมีม้ีอในกิาร
ยกิระดัิ์บกิารศึักิษัาไท์ย  

ได้ิ์รับประสุบกิารณ์กิารท์ำางานโดิ์ยตรงจีากิ
บริษััท์ในเคัร้อและพันธิมิีตรท์างธุิรกิิจี ที์�สุอดิ์
ประสุานไปกัิบกิารเป็น Corporate University  
หร้อมีหาวิท์ยาลัยแห่งองค์ักิรธุิรกิิจี 
ไปพร้อมีกัิบกิารเป็น Network University 

มีีทุ์นกิารศึักิษัาจีากิมีหาวิท์ยาลัยในต่าง 
ประเท์ศั และทุ์นสุนับสุนุนจีากิภาคัธุิรกิิจี 
กิว่า 4,000 ทุ์นต่อปี ท์ำาให้นักิศึักิษัามีีโอกิาสุ 
หลากิหลายและเป็นแหล่งเรียนรู้ที์�
กิว้างข็วางพร้อมีแข่็งขั็นในระดัิ์บ
นานาชาติได้ิ์

กร้ะจำายตามี่พ่�นท่ั้�ชุุมี่ชุนต่าง ๆ ร้วมี่ 20 ศูนย์ ภายใต้การ้ดัำาเนินการ้ 
ของบริ้ษัทั้ จัำดัการ้เร่้ยนการ้สิอนโดัยวิทั้ยาลัยเทั้คโนโลย่ปั็ญญาภิวัฒน์ 
เพ่�อขยายการ้ศึกษาดั้านการ้จำัดัการ้ธิุร้กิจำค้าป็ล่กให้โอกาสิเยาวชุน 
ในการ้ศึกษาใกล้บ้าน และม่ี่ร้ายได้ัจำากการ้ฝึกอาชุ่พโดัยเร่้ยนทั้ฤษฎ่ี 
ท่ั้�สิถึานศึกษาสิลับกับการ้ฝึกอาชุ่พท่ั้�ร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น ทุั้ก 3 เด่ัอน 
ตามี่สิโลแกน “เร่้ยนฟ่ร่้ ม่ี่งานทั้ำาฝึกงานม่ี่ร้ายได้ัร้ะหว่างเร่้ยน”ปั็จำจุำบัน 
ม่ี่จำำานวนนักเร่้ยนในร้ะบบ จำำานวนกว่า 7,966 คน ท่ั้�ม่ี่คุณภาพทัั้�งใน 
ด้ัานวิชุาการ้ และม่ี่ความี่พร้้อมี่ในการ้ทั้ำางาน (Ready to Work)   
เป็็นกำาลังสิำาคัญให้กับป็ร้ะเทั้ศชุาติต่อไป็
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โรงเรียนสุาธิิตสุถาบันกิารจัีดิ์กิารปัญญาภิวัฒน์ (สุาธิิตพีไอเอ็มี)

สุถาบันกิารจัีดิ์กิารปัญญาภิวัฒน์ วิท์ยาเข็ตอีอีซี

จำากเจำตนาร้มี่ณ์ของบริ้ษัทั้ ซึื้�งต้องการ้สิร้้างร้ากฐานเพ่�อความี่สิำาเร็้จำ โดัยให้เยาวชุนได้ัม่ี่โอกาสิ 
เร้่ยนรู้้ในสิิ�งทั้่�เหมี่าะสิมี่กับตัวเอง ดั้วยกร้ะบวนการ้ Active Learning พัฒนาให้เป็็นเลิศ 
ตามี่ความี่ถึนัดั เน้นทั้ักษะทั้างดั้านภาษา ป็ลูกฝังคุณธิร้ร้มี่ ความี่กตัญญูู ความี่ซื้่�อสิัตย์ 
ความี่รั้บผิดัชุอบและความี่ม่ี่วินัย โดัยม่ี่การ้ส่ิงเสิริ้มี่ป็ร้ะสิบการ้ณ์เร่้ยนรู้้ให้ม่ี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพยิ�งขึ�น 
ในรู้ป็แบบ Digital Class Room สิร้้างสิภาพแวดัล้อมี่ท่ั้�เอ่�อต่อการ้เร่้ยนรู้้และการ้ศึกษาเพิ�มี่เติมี่ 
ปั็จำจุำบันม่ี่จำำานวนนักเร่้ยนในร้ะบบ 449 คน  

เพ่�อร้องรั้บ อ่อ่ซ่ื้ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จึำงได้ัดัำาเนินการ้ 
จัำดัการ้ศึกษาร้ะดัับอุดัมี่ศึกษา ท่ั้�พัทั้ยา จัำงหวัดัชุลบุร่้ โดัยสิาขาต่าง ๆ 
ทั้่�เป็ิดัขึ�นจำะต้องสินับสินุนความี่ต้องการ้แร้งงานในเขตพ่�นทั้่�นั �น 
เชุ่น หลักสูิตร้ชุ่างซ่ื้อมี่อากาศยานหลักสูิตร้ธุิร้กิจำอาหาร้และโร้งแร้มี่ฯ 
ร้วมี่จำำานวน 5 หลักสูิตร้  ปั็จำจุำบันอยู่ร้ะหว่างการ้พัฒนาหลักสูิตร้ โดัย 
วิทั้ยาเขตจำะเร้ิ�มี่เป็ิดัดัำาเนินการ้ในวันทั้่� 1 มี่ิถึุนายน 2563 โดัยมี่ ่
เป้็าหมี่ายในการ้รั้บนักศึกษาร้วมี่ 750 คน พร้้อมี่กันน่�บริ้ษัทั้ได้ัลงนามี่ 
ความี่ร้่วมี่มี่่อในการ้ยกร้ะดัับการ้ศึกษาให้ก้าวหน้ากับกร้ะทั้ร้วง 
ศึกษาธิิการ้ภายใต้โคร้งการ้ “บัณฑิ์ตพร่้เม่ี่�ยมี่” ดัำาเนินงานโดัยสิำานัก 

เคร้่อข่ายการ้ศึกษาภายใต้สิถึาบันการ้จัำดัการ้ปั็ญญาภิวัฒน์วิทั้ยาเขต 
อ่อ่ซื้่ ในการ้จำัดัหาสิถึาบันอุดัมี่ศึกษาทั้่�สินใจำมี่าเข้าร้่วมี่เพ่�อพัฒนา 
บัณฑ์ิตให้สิอดัคล้องกับนโยบายของร้ัฐบาลทั้่�ว่าดั้วยเดั็กจำบมี่าต้อง 
ทั้ำางานไดั้ หร้่อให้ตร้งกับความี่ต้องการ้ของภาคธุิร้กิจำ ในปี็ 2562   
ม่ี่สิถึาบันท่ั้�เข้าร่้วมี่โคร้งการ้ “บัณฑิ์ตพร่้เม่ี่�ยมี่” สิะสิมี่ปี็ 2561-2562  
ร้วมี่จำำานวน 80 แห่ง โดัยบร้ิษัทั้ตั�งเป็้าหมี่ายให้ไดั้นักเร้่ยนทั้่�ตร้งกับ 
ความี่ต้องการ้ของภาคธุิร้กิจำ และสิามี่าร้ถึทั้ำางานได้ัทัั้นท่ั้  ไม่ี่น้อยกว่า 
1,800 คน 

โครู้งก�รู้เด่นด��นก�รู้ศึกษั�ในปี 2562

ดั้วยจำุดัแข็งสิามี่ป็ร้ะการ้น่�หลอมี่ร้วมี่เพ่�อ 
การ้พัฒนาด้ัานการ้ศึกษา  ยกร้ะดัับทั้รั้พยากร้ 
มี่นุษย์  และมุ่ี่งสิร้้างองค์ความี่รู้้ใหม่ี่ ๆ   ส่ิงเสิริ้มี่ 
การ้สิร้้างนวัตกร้ร้มี่ของคณาจำาร้ย์และนักศึกษา 
ดั้านการ้วิจำัย ผ่านการ้สินับสินุนโคร้งการ้ 
งานวิจัำยอย่างต่อเน่�อง นอกจำากน่�เพ่�อกร้ะจำาย 
โอกาสิในการ้เข้าถึึงการ้ศึกษาสิำาหรั้บผู้เร่้ยน 
ในต่างจัำงหวัดั และชุุมี่ชุนต่าง ๆ  จึำงเปิ็ดัการ้เร่้ยน 
การ้สิอนร้ะดัับป็ร้ิญญาตร้่ ในหัวเมี่่องหลัก 
ร้วมี่หน่วยการ้เร้่ยนทั้างไกลจำำานวน 12  แห่ง 
ทัั้�วป็ร้ะเทั้ศ เพ่�ออำานวยความี่สิะดัวกให้ผู้เร่้ยน 
ไดั้ศึกษาเล่าเร้่ยนใกล้ภูมิี่ลำาเนาส่ิงมี่อบ 
การ้ศึกษาได้ัอย่างทัั้�วถึึง นอกจำากการ้จัำดัการ้ 
ศึกษาแล้ว ทั้างสิถึาบันฯ ยังดัูแล เอาใจำใสิ่
คุณภาพชุ่วิตของนักศึกษาทั้่�ขาดัแคลนทัุ้น

ทั้ร้ัพย์ด้ัวยการ้จำัดัตั�ง “กองทัุ้นเพ่�อชุ่วิตแห่ง 
การ้เร้่ยนรู้้” (PIM SMART) เมี่่�อป็ี 2555 
ซึื้�งเป็็นไป็ตามี่ร้ะเบ่ยบและกฎีหมี่ายกำาหนดั  
มี่่กร้ร้มี่การ้บร้ิหาร้กองทัุ้นทั้่�แต่งตั�งโดัย 
สิภาสิถึาบันตามี่ร้ะเบ่ยบการ้จัำดัตั�งกองทัุ้น 
โดัยมี่่วัตถุึป็ร้ะสิงค์เพ่�อการ้พัฒนาคนให้มี่่ 
คุณภาพอย่างแทั้้จำร้ิง โดัยเป็็นทัุ้นให้เป็ล่า 
สิำาหร้ับนักศึกษาทั้่�เข้าร้่วมี่โคร้งการ้ โดัย 
ไมี่่มี่่ข้อผูกมี่ัดัใดั ๆ เมี่่�อสิำาเร้็จำการ้ศึกษา 
เพ่�อให้นักศึกษาสิามี่าร้ถึรั้กษาสิมี่ดุัลทัั้�ง 
ดั้านวชิุาการ้ การ้ฝึกป็ฏิิบัติงาน ป็ลูกฝัง 
ความี่มี่่จิำตอาสิาร้วมี่ถึึงเร้่ยนรู้้การ้ใชุ้ชุ่วิต 
อย่างมี่่ความี่หมี่ายในแง่มีุ่มี่อ่�น ๆ  ดั้วยความี่ 
สิำาเร็้จำอย่างเป็็นรู้ป็ธิร้ร้มี่ บัณฑิ์ตของพ่ไอเอ็มี่ 
ทั้ั�ง 9 รุ้่น จำำานวนกว่า 12,000 คน จำึงเป็็น 

มี่่ออาชุ่พทั้่�มี่่คุณภาพทัั้�งในด้ัานวิชุาการ้ 
มี่่ทั้ักษะทั้่�ตร้งกับความี่ต้องการ้ของสิถึาน 
ป็ร้ะกอบการ้  และม่ี่ความี่พร้้อมี่ในการ้ทั้ำางาน  
(Ready to Work)  พร้้อมี่เป็็นสิ่วนหนึ�งการ้
พัฒนาป็ร้ะเทั้ศ ทั้ั�งหมี่ดัน่�เพ่�อสิ่งต่อพลเมี่อ่ง 
ทั้่�ดั่ให้กับชุุมี่ชุน สิังคมี่ ป็ร้ะเทั้ศชุาติต่อไป็  

ผลดําเนินการส่งมอบโอกาส
ทางการ ึกษา

จํานวนทุนการ ึกษา

ระดับอาชีว ึกษา (รายสะสม)
ระดับอุดม ึกษา (รายสะสม)

555

2,422

3,528

1,455

2559

2560

2561

2562

2559

2560

2561

11,745 18,001

45,049

73,567

6,256

25,910 19,139

36,15837,409

2562 107,91151,50556,406

มูลค่าทุนการ ึกษา (ล้านบาทสะสม)
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มีอบโอกิาสุท์างกิารศึักิษัา
บริ้ษัทั้ส่ิงเสิริ้มี่ทุั้นการ้ศึกษาให้กับนักเร่้ยน ร้ะดัับอาชุ่วศึกษา (มัี่ธิยมี่ศึกษาปี็ท่ั้� 4-6 ป็วชุ. และ 
ป็วสิ.) ร้ะดัับอุดัมี่ศึกษา (ป็ริ้ญญาตร่้ ขึ�นไป็) ต่อเน่�องเป็็นปี็ท่ั้� 11 พร้้อมี่กันน่� บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่ ออลล์ 
จำำากัดั (มี่หาชุน) ลงนามี่ร่้วมี่กับ 7 มี่หาวิทั้ยาลัยร้าชุภัฏิ อาทิั้ มี่หาวิทั้ยาลัยร้าชุภัฏิจัำนทั้ร้เกษมี่ 
มี่หาวิทั้ยาลัยร้าชุภัฏิเชุ่ยงใหมี่่ มี่หาวิทั้ยาลัยร้าชุภัฏิธินบุร้่ มี่หาวิทั้ยาลัยร้าชุภัฏิบุร้่ร้ัมี่ย์ 
มี่หาวิทั้ยาลัยร้าชุภัฏิร้ำาไพพร้ร้ณ่ มี่หาวิทั้ยาลัยร้าชุภัฏิสิงขลา และมี่หาวิทั้ยาลัยร้าชุภัฏิ 
อุบลร้าชุธิาน่ เพ่�อร้่วมี่กันผลิตบัณฑ์ิตให้ตร้งกับความี่ต้องการ้ของภาคธิุร้กิจำ ผ่านการ้เร้่ยนรู้้ 
ควบคู่กับการ้ป็ฏิิบัติงานจำร้ิง พร้้อมี่ทั้ั�งมี่อบทัุ้นการ้ศึกษาตลอดัหลักสิูตร้ โดัยโคร้งการ้น่� 
ถึ่อเป็็นหนึ�งในนโยบายสิ่งเสิร้ิมี่การ้ศึกษาพัฒนาเยาวชุนของบร้ิษัทั้ และเป็็นไป็ตามี่ป็ณิธิาน 
“ร่้วมี่สิร้้างสิร้ร้ค์และแบ่งปั็นโอกาสิให้ทุั้กคน ” 

คุัณก่ิอศัักิดิิ์� ไชยรัศัมีีศัักิดิิ์� ประธิานกิรรมีกิารบริหาร บริษััท์ ซีพี ออลล์ จีำากัิดิ์ (มีหาชน) 
เป็นประธิานมีอบทุ์นกิารศึักิษัาให้กัิบ เด็ิ์กิหญิงกิชนันท์์ กุิลสุุวรรณ หร้อน้อง
“เซเว่น” ต่อเน้�องเป็นปีที์� 11 

เพ่�อสิร้้างโอกาสิทั้างการ้ศึกษาให้กับเยาวชุนและสิามี่าร้ถึเป็็นกำาลังสิำาคัญในการ้ขับเคล่�อน 
องค์กร้ สัิงคมี่ และเศร้ษฐกิจำของป็ร้ะเทั้ศ นอกจำากน่� บริ้ษัทั้ยังส่ิงมี่อบทั้างเล่อกท่ั้�หลากหลาย 
ยิ�งขึ�นผ่านการ้มี่อบทัุ้นการ้ศึกษาเพ่�อศึกษาต่อในร้ะดัับป็ร้ิญญาโทั้ และโอกาสิในการ้ทั้ำางาน 
ร้่วมี่กับบร้ิษัทั้ ร้วมี่ถึึงโอกาสิในการ้เป็็นเจำ้าของร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น ภายใต้ความี่เชุ่�อมี่ั�นใน 
ศักยภาพของนักเร่้ยน และนักศึกษาในกลุ่มี่ของสิถึาบันปั็ญญาภิวัฒน์ บริ้ษัทั้จึำงม่ี่นโยบายรั้บ 
ผู้ท่ั้�สิำาเร็้จำการ้ศึกษาในร้ะดัับอาชุ่วศึกษา สิามี่าร้ถึเข้าทั้ำางานในร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น ในร้ะดัับ 
ตำาแหน่งผู้ชุ่วยผู้จัำดัการ้ได้ัทัั้นท่ั้ ร้ะดัับอุดัมี่ศึกษาสิามี่าร้ถึเข้าทั้ำางานในตำาแหน่งผู้จัำดัการ้ร้้าน 
ได้ัทัั้นท่ั้ นอกจำากน่�ยังได้ัรั้บสิิทั้ธิิพิเศษในการ้เข้าร่้วมี่เป็็นเจ้ำาของร้้านสิาขา (Store Business 
Partner: SBP) ทัั้�งน่� ในปี็ 2562 ม่ี่จำำานวนนักเร่้ยนและบัณฑิ์ตท่ั้�ร่้วมี่งานกับบริ้ษัทั้ จำำานวน 
1,960 คน

โดิ์ยในปี 2562 
บริษััท์ได้ิ์มีอบทุ์นกิารศึักิษัาทั์�งสิุ�น

34,344 ทุ์น
คิัดิ์เป็นมูีลค่ัากิว่า 

1,105 ล้านบาท์ 

ซึ�งคัรอบคัลุมีระดัิ์บอาชีวศึักิษัา 
และอุดิ์มีศึักิษัา

รู้้�สึกดีใจั และข้อบคุณ์ 
 ซีีพีี ออลล์ ที�สนับสนุน 
ทุนก�รู้ศึกษั�น�องเซีเว่น 

ม�อย่่�งต่อเนื�อง

“ “ 

ผลดําเนินการส่งมอบโอกาส
ทางการ ึกษา

จํานวนทุนการ ึกษา

ระดับอาชีว ึกษา (รายสะสม)
ระดับอุดม ึกษา (รายสะสม)

555

2,422

3,528

1,455

2559

2560

2561

2562

2559

2560

2561

11,745 18,001

45,049

73,567

6,256

25,910 19,139

36,15837,409

2562 107,91151,50556,406

มูลค่าทุนการ ึกษา (ล้านบาทสะสม)

  บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)  137



โคัรงกิารสุ่งเสุริมีและพัฒนาทั์กิษัะ 
ด้ิ์านกิารประกิอบอาชีพ ภายใต้โคัรงกิารค้ันคันดีิ์สูุ่สัุงคัมี
เป็็นความี่ร่้วมี่ม่ี่อร้ะหว่างวิทั้ยาลัยเทั้คโนโลย่ปั็ญญาภิวัฒน์ กับกร้มี่พินิจำ 
และคุ้มี่คร้องเดั็ก และเยาวชุน ร้่วมี่สิ่งเสิร้ิมี่ให้เดั็กและเยาวชุนไดั้ร้ับ
ทั้ร้าบข้อมีู่ลข่าวสิาร้โลกอาชุ่พและความี่ต้องการ้ของตลาดัแร้งงาน 
แนวทั้างการ้เข้าสิู่อาชุ่พ ทั้ั�งในป็ัจำจำุบันและอนาคต ตลอดัจำนการ้ 
เตร่้ยมี่ตัวในการ้หางานทั้ำาและการ้หาอาชุ่พเสิริ้มี่ เพ่�อให้เด็ัก เยาวชุน 
และผู้ป็กคร้องสิามี่าร้ถึวางแผนการ้ดัำาเนินชุ่วิตต่อไป็ไดั้  โดัยการ้จำัดั 
แนะแนวอาชุ่พ การ้ให้คำาป็ร้ึกษาดั้านอาชุ่พต่าง ๆ และการ้ทั้ดัสิอบ 
ความี่พร้้อมี่ทั้างอาชุ่พให้เดั็ก และเยาวชุน ในพ่�นทั้่�ภาคกลางและ 
ภาคตะวันออก ร้วมี่ 35 หน่วยงาน  เพ่�อสิามี่าร้ถึนำาไป็ใชุ้เป็็นแนวทั้าง 
ในการ้เล่อกป็ร้ะกอบอาชุ่พไดั้อย่างถึูกต้อง นอกจำากน่� วิทั้ยาลัย 
เทั้คโนโลย่ป็ัญญาภิวัฒน์  ยังไดั้ร้่วมี่กับ สิถึานพินิจำ และคุ้มี่คร้องเดั็ก 
และเยาวชุน กร้ะทั้ร้วงยุติธิร้ร้มี่ จัำงหวัดันคร้ร้าชุส่ิมี่า และสิถึาบันกาแฟ่  
(All Coffee Academy : A-CA) จำัดัการ้อบร้มี่วิชุาชุ่พการ้ทั้ำากาแฟ่  
ให้กับเยาวชุน และเจำ้าหน้าทั้่�ของสิถึานพินิจำและคุ้มี่คร้องเดั็กและ 
เยาวชุน จำำานวนสิะสิมี่ (ป็ี 2561-2562) 283 คน ซื้ึ�งการ้ทั้ำากาแฟ่ 
เป็็นอ่กหนึ�งวิชุาชุ่พท่ั้�เด็ักและเยาวชุนสิามี่าร้ถึนำาไป็ป็ร้ะกอบอาชุ่พได้ั 
พร้้อมี่สิ่งมี่อบโอกาสิทั้างการ้ศึกษาร้่วมี่สินับสินุนทัุ้นการ้ศึกษา 
ตั�งแต่ร้ะดัับอาชุ่วศึกษา ถึึงร้ะดัับอุดัมี่ศึกษา (ป็ร้ิญญาตร้่) ซื้ึ�งจำะไดั้ร้ับ 
ความี่รู้้ ทัั้�งภาคทั้ฤษฎ่ีและภาคป็ฏิิบัติ  ฝึกงานในสิถึานป็ร้ะกอบการ้จำริ้ง 
ขณะฝึกป็ฏิิบัติงานยังมี่่ร้ายไดั้เป็็นค่าคร้องชุ่พของตัวเอง เมี่่�อจำบ 
การ้ศึกษาแล้วสิามี่าร้ถึม่ี่งานทั้ำา ม่ี่ร้ายได้ัสิร้้างอาชุ่พท่ั้�มัี่�นคงให้กับตนเอง 
โดัยเฉพาะอย่างยิ�งการ้เป็็นคนด่ัของคร้อบครั้ว  ชุุมี่ชุนและป็ร้ะเทั้ศชุาติ 
เป็็นการ้สิร้้างให้เดั็กและเยาวชุนเป็็นคนดั่สิู่สิังคมี่ไดั้อย่างแทั้้จำร้ิง 

โคัรงกิารเพิ�มีทั์กิษัะด้ิ์านอาชีพแก่ินักิเรียนคัรอบคัรัวยากิจีน
ที์�ไม่ีได้ิ์เรียนต่อหลังจีบกิารศึักิษัา ภาคับังคัับ 
วิทั้ยาลัยเทั้คโนโลย่ป็ัญญาภวิัฒน์ (PAT) ร้่วมี่กับสิำานักงานผู้ตร้วจำการ้ 
แผ่นดัิน ป็ร้ะสิานความี่ร้่วมี่มี่่อ หาร้่อแนวทั้างสิร้้างโอกาสิทั้างการ้ 
ศึกษา สินับสินุนโคร้งการ้ “เพิ�มี่ทัั้กษะด้ัานอาชุ่พแก่นักเร่้ยนคร้อบครั้ว 
ยากจำนทั้่�ไมี่่ไดั้เร้่ยนต่อหลังจำบการ้ศึกษาภาคบังคับ” โดัยมี่่เป็้าหมี่าย 
เพ่�อให้นักเร้่ยนทั้่�ดั้อยโอกาสิ และไมี่่ไดั้เร้่ยนต่อหลังจำบการ้ศึกษา 
ภาคบังคับ ท่ั้�ม่ี่กว่าปี็ละ 80,000 - 100,000 คนทัั้�วป็ร้ะเทั้ศ ได้ัม่ี่ 
โอกาสิในการ้ศึกษาต่อ มี่่ทั้ักษะดั้านอาชุ่พในฐานะ “แร้งงานมี่่ฝีมี่่อ”  
อันจำะทั้ำาให้มี่่ร้ายไดั้ ค่าจำ้างทั้่�สิูงขึ�น มี่่ความี่มี่ั�นคงทั้างอาชุ่พ สิามี่าร้ถึ 
เล่�ยงตนเองและคร้อบคร้ัวให้มี่่คุณภาพชุ่วิตทั้่�ดั่ขึ�น ชุ่วยลดัความี่ 
เหล่�อมี่ลำ�าในสิังคมี่ 

ความโปร่งใสของข้อมูลส าน ึกษา

1  ยุทธ าสตร์
ยกระดับการจัดการ การ ึกษาไทย

กลไกการตลาด และการมีส่วนร่วมของชุมชน

การเข้า ึงโครงสร้างพ้ืน านดิจิทัล
ของส าน ึกษา

หลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้น
ให้เดกนักเรียนเป็น ูนย์กลาง

การพั นาผู้บริหารส าน ึกษา และครูผู้สอน

การยกระดับความรู้ความสามาร
ด้าน าษาอังก ษ

การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
และจิตสาธารณะให้นักเรียน

ูนย์กลาง ึกษาเทคโนโลยีแห่งอนาคต
ในระดับ ูมิ าค

การสร้างมาตรการจูงใจด้านสิทธิประโยชน์
และการมีส่วนร่วมของผู้เช่ียวชาญ
ท้ังใน และต่างประเท

A
B C

การพั นา และส่งเสริมผู้นํารุ่นใหม่
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โคัรงกิารสุานอนาคัตกิารศึักิษัา CONNEXT ED  ปี 2562 
ภายใต้โคร้งการ้ “สิานอนาคตการ้ศึกษา CONNEXT ED” บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) 
1 ใน 12 องค์กร้เอกชุน ในฐานะผู้ร่้วมี่ก่อตั�งโคร้งการ้สิานพลังป็ร้ะชุารั้ฐ ด้ัานการ้ศึกษาพ่�นฐาน 
และการ้พัฒนาผู้นำา (E5) และโคร้งการ้ผู้นำาเพ่�อการ้พัฒนาการ้ศึกษาท่ั้�ยั�งย่น หร่้อท่ั้�รู้้จัำกกันด่ั 
ในนามี่โคร้งการ้สิานอนาคตการ้ศึกษา CONNEXT ED  ในปั็จำจุำบัน ยังคงเดิันหน้ามุ่ี่งมัี่�นยกร้ะดัับ 
คุณภาพการ้ศึกษาไทั้ยอย่างต่อเน่�องนับแต่ปี็ 2559 จำนถึึงปั็จำจุำบันเป็็นเวลากว่า 3 ปี็ กว่า 339 
โร้งเร่้ยน และกำาลังก้าวเข้าสู่ิการ้ดัำาเนินโคร้งการ้ในร้ะยะท่ั้� 3 ป็ร้ะจำำาปี็การ้ศึกษา 2563  นอกจำาก 
การ้อนุมัี่ติงบป็ร้ะมี่าณเพ่�อสินับสินุนการ้ดัำาเนินโคร้งการ้ต่าง ๆ เพ่�อป็รั้บป็รุ้ง พัฒนา และแก้ไข 
ป็ัญหาของโร้งเร้่ยนโดัยเน้นความี่สิอดัคล้องตามี่บร้ิบทั้และสิภาพแวดัล้อมี่ทั้่�แตกต่างกันใน 
แต่ละภูมี่ิภาคพ่�นทั้่�เป็็นมีู่ลค่าร้วมี่กว่า 47 ล้านบาทั้แล้ว ยังคงเดัินหน้าเตร้่ยมี่ความี่พร้้อมี่ 
สินับสินุนโร้งเร่้ยนต่าง ๆ  เพิ�มี่เติมี่ด้ัวยการ้ร่้วมี่จัำดัเวิร์้คชุ้อป็เพ่�อเตร่้ยมี่ความี่พร้้อมี่ให้กับ School 
Partner หร่้อ SP จิำตอาสิา จำากทุั้กหน่วยงานในกลุ่มี่บริ้ษัทั้ ร้วมี่กว่า 151 คน ก่อนลงพ่�นท่ั้� 
เพ่�อตร้วจำเย่�ยมี่ ติดัตามี่การ้ดัำาเนินโคร้งการ้ต่าง ๆ  ท่ั้�ได้ัรั้บอนุมัี่ติงบป็ร้ะมี่าณไป็ โดัยวางแผนและ 
ทั้ำางานร่้วมี่กันอย่างใกล้ชิุดักับผู้อำานวยการ้ ครู้ นักเร่้ยนในการ้เสินอโคร้งการ้พัฒนาโร้งเร่้ยนใน 
เฟ่สิใหม่ี่ท่ั้�จำะมี่าถึึงอ่กกว่า 120 โร้งเร่้ยน

ในปี 2562 มีก�รู้พัีฒน�
โรู้งเรีู้ย่นแล�วทั�งหมด

273 แห่ง 

คิดเป็นรู้�อย่ละ

87 
ข้องจัำ�นวนโรู้งเรีู้ย่นที�ตั�งเป้�หม�ย่ 
ไว�ทั�งหมด 313 แห่งครู้อบคลุมเย่�วชน 
จัำ�นวน 43,000 คน

ความโปร่งใสของข้อมูลส าน ึกษา

1  ยุทธ าสตร์
ยกระดับการจัดการ การ ึกษาไทย

กลไกการตลาด และการมีส่วนร่วมของชุมชน

การเข้า ึงโครงสร้างพ้ืน านดิจิทัล
ของส าน ึกษา

หลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้น
ให้เดกนักเรียนเป็น ูนย์กลาง

การพั นาผู้บริหารส าน ึกษา และครูผู้สอน

การยกระดับความรู้ความสามาร
ด้าน าษาอังก ษ

การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
และจิตสาธารณะให้นักเรียน

ูนย์กลาง ึกษาเทคโนโลยีแห่งอนาคต
ในระดับ ูมิ าค

การสร้างมาตรการจูงใจด้านสิทธิประโยชน์
และการมีส่วนร่วมของผู้เช่ียวชาญ
ท้ังใน และต่างประเท

A
B C

การพั นา และส่งเสริมผู้นํารุ่นใหม่
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โคัรงกิารพัฒนาอบรมีบุคัลากิรคัรู ด้ิ์านสุะเต็มีศึักิษัา (STEM Education) 
เพ่�อยกร้ะดัับคุณภาพการ้ศึกษาของป็ร้ะเทั้ศอย่างต่อเน่�อง ในป็ี 2562 บร้ิษัทั้ร้่วมี่กับสิำานักงานคณะกร้ร้มี่การ้การ้ศึกษาขั�นพ่�นฐาน (สิพฐ.), 
โร้งเร่้ยนวัดัค่ร่้วิหาร้ (สิมี่เด็ัจำพร้ะวันรั้ต อุป็ถัึมี่ป์็), โร้งเร่้ยนวัดัหนองเสิม็ี่ดั (อร้ร้ถึพร้สิงเคร้าะห์) และโร้งเร่้ยนวัดัไทั้ร้ทั้อง นำาร่้องจัำดัอบร้มี่บุคลากร้ 
ครู้ด้ัานสิะเต็มี่ศึกษา (STEM Education)”  ให้กับบุคลากร้ครู้กว่า 50 คน  เพ่�อเตร่้ยมี่ความี่พร้้อมี่บุคลากร้ครู้ให้สิามี่าร้ถึบูร้ณาการ้ป็รั้บแผนการ้ 
เร่้ยนการ้สิอนเชิุงรุ้ก (Active Learning) เพิ�มี่โอกาสิสิร้้างการ้เร่้ยนรู้้ให้นักเร่้ยนอย่างร้อบด้ัาน ผ่านกร้ะบวนการ้คิดัเพ่�อพัฒนาความี่รู้้และทัั้กษะ 
ต่าง ๆ อย่างเต็มี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพ  ฝึกแก้ปั็ญหาโดัยเชุ่�อมี่โยงองค์ความี่รู้้วิชุาการ้ของศาสิตร์้ทัั้�ง 4 ป็ร้ะกอบด้ัวย 

โคัรงกิาร Business for Young
บร้ิษัทั้ให้ความี่สิำาคัญต่อการ้แนะแนวอาชุ่พภายใต้การ้ดัำาเนินการ้ของวิทั้ยาลัยเทั้คโนโลย่ป็ัญญาภิวัฒน์ (PAT) โดัยมี่่วัตถึุป็ร้ะสิงค์เพ่�อสิร้้าง 
ความี่เข้าใจำ ป็รั้บทัั้ศนคติท่ั้�ด่ัของเยาวชุนในการ้ศึกษาด้ัานสิายอาชุ่พ ส่ิงเสิริ้มี่ให้นักเร่้ยนได้ัม่ี่องค์ความี่รู้้ และทัั้กษะการ้ทั้ำางานด้ัานสิายอาชุ่พ  
ทั้างด้ัานธุิร้กิจำค้าป็ล่กร้้านสิะดัวกซ่ื้�อ โดัยยังคงดัำาเนินโคร้งการ้ต่อเน่�องร่้วมี่กับสิถึานศึกษา 93 แห่ง ต่อเน่�องจำากปี็ 2560 โดัยในปี็ 2562 ยังม่ี่ 
การ้จัำดักิจำกร้ร้มี่แนะนำากร้ะบวนการ้ต่าง ๆ ในธุิร้กิจำค้าป็ล่ก โดัยป็รั้บรู้ป็แบบเน่�อหาการ้เร่้ยนให้ม่ี่ความี่หลากหลาย 3 รู้ป็แบบ ได้ัแก่

เน้�อหาสุำาหรับกิารเรียนแบบ 2 วัน 
ซึ�งเป้ดิ์โอกิาสุให้เข้็าศึักิษัาดูิ์งาน
ที์�ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

เน้�อหาสุำาหรับ
กิารเรียน
แบบ 1 วัน 

เน้�อหากิารอบรมีแบบคัรึ�งวัน เพ้�อช่วย 
สุ่งเสุริมีและสุร้างคัวามีเข้็าใจีให้กัิบเยาวชน 
ในกิารเล้อกิเรียนและเข้็าท์ำางานใน 
สุายอาชีพ ท์างด้ิ์านธุิรกิิจีค้ัาปลีกิ 

1 2 3
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ให้สิามี่าร้ถึตอบสินองความี่ต้องการ้ของอุตสิาหกร้ร้มี่การ้บิน 4 กลุ่มี่ธุิร้กิจำ ค่อ ธุิร้กิจำสิายการ้บิน (Airline) ธุิร้กิจำสินามี่บิน (Airport) ธุิร้กิจำขนส่ิง 
สิินค้าและพัสิดุัภัณฑ์์ทั้างอากาศ (Cargo and Air Freight) และธุิร้กิจำท่ั้�ได้ัสัิมี่ป็ทั้านร้้านค้าและพ่�นท่ั้�เชุ่า พร้้อมี่กันน่� โคร้งการ้พัฒนาบุคลากร้ 
สิำาหรั้บอุตสิาหกร้ร้มี่การ้บิน ภายใต้การ้ดัำาเนินงานของบริ้ษัทั้ ปั็ญญธิาร้า จำำากัดั ซึื้�งเป็็นบริ้ษัทั้ย่อยในกลุ่มี่บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) 
ได้ัรั้บการ้จำดัทั้ะเบ่ยนเป็็นศูนย์สิอบ EASA Part 66 อย่างเป็็นทั้างการ้จำากบริ้ษัทั้ แอโร้บินดุ้ัง ซึื้�งเป็็นบริ้ษัทั้ท่ั้�ได้ัรั้บใบอนุญาต (License) จำาก 
องค์กร้ความี่ป็ลอดัภัยด้ัานการ้บินแห่งสิหภาพยุโร้ป็ (European Aviation Safety Agency : EASA) 

สิถึาบันการ้จำัดัการ้ป็ัญญาภิวัฒน์ (พ่ไอเอ็มี่) ร้่วมี่กับเทั้ศบาล 
นคร้ป็ากเกร้็ดั จำัดัโคร้งการ้แคมี่ป็์พัฒนาเยาวชุน โดัยมี่่วัตถึุป็ร้ะสิงค์ 
เพ่�อให้เด็ักได้ัเร่้ยนรู้้อย่างต่อเน่�อง พัฒนาสู่ิการ้เป็็นเยาวชุนท่ั้�ม่ี่ความี่
สิามี่าร้ถึและม่ี่คุณภาพ เปิ็ดัป็ร้ะสิบการ้ณ์นอกห้องเร่้ยน  ร้วมี่ถึึงป็ลูกฝัง 
และสิร้้างแร้งบันดัาลใจำ ให้มี่่สิำานึกร้ัก บ้านเกิดั พร้้อมี่ทั้ั�งพัฒนาตนเอง  
รู้้จำักคุณค่าเพ่�อการ้ต่อยอดั สิร้้างป็ร้ะโยชุน์ให้กับชุุมี่ชุนของตนเอง 
ให้ก้าวทั้ันการ้เป็ล่�ยนแป็ลงของโลกยุคใหมี่่ทั้่�หมีุ่นดั้วยเทั้คโนโลย่และ 
นวัตกร้ร้มี่ทั้่�เกิดัขึ�นใหมี่่อยู่เสิมี่อ  โดัยไดั้ดัำาเนินการ้ต่อเน่�องเป็็นป็ีทั้่� 2 
ในปี็ 2562  ได้ัดัำาเนินการ้จัำดักิจำกร้ร้มี่พัฒนาทัั้กษะ ความี่รู้้ ความี่สิามี่าร้ถึ
พร้้อมี่ทั้ั�งให้คำาแนะนำาดั้านการ้ศึกษาต่อในร้ะดัับป็ร้ิญญาตร้่  ให้เดั็ก 

บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) ร่้วมี่กับ บริ้ษัทั้ แอโร้บินดุ้ัง (AERO 
Bildung) ป็ร้ะเทั้ศเยอร้มี่น่ ลงนามี่บันทั้ึกข้อตกลงความี่ร้่วมี่มี่่อ  
“โคร้งการ้พัฒนาบุคลากร้สิำาหร้ับอุตสิาหกร้ร้มี่การ้บิน” จำัดัตั�งศูนย์ 
สิอบภาคทั้ฤษฎี่ชุ่างซื้่อมี่บำารุ้งอากาศยาน พร้้อมี่จำัดัอบร้มี่หลักสิูตร้ 
ร้ะยะสิั�นตามี่มี่าตร้ฐาน EASA Part 66 เพ่�อยกร้ะดัับองค์ความี่รู้ ้
ครู้อาจำาร้ย์ ของสิถึานศึกษาทั้่�เป็ิดัหลักสิูตร้ชุ่างซื้่อมี่อากาศยาน 
ร้วมี่ทั้ั�งเป็ิดัอบร้มี่หลักสิูตร้ร้ะยะสิั�น พัฒนาบุคลากร้บร้ิการ้ภาคพ่�น 
และเตร้่ยมี่ความี่พร้้อมี่นักศึกษาจำบใหมี่่เพ่ �อก ้าวเข ้าสิ ู ่อาชุ่พ 
อุตสิาหกร้ร้มี่การ้บิน เพิ�มี่ข่ดัความี่สิามี่าร้ถึคนไทั้ยในอาชุ่พอุตสิาหกร้ร้มี่ 
การ้บินให้เทั้่ยบเทั้่ามี่าตร้ฐานร้ะดัับโลก นอกจำากน่� ยังถึ่อเป็็นการ้ 

โคัรงกิารพัฒนาบุคัลากิรสุำาหรับอุตสุาหกิรรมีกิารบิน ศูันย์สุอบมีาตรฐานเอียซ่า (EASA)

โคัรงกิารแคัมีป์พัฒนาเยาวชน 

แสิดังเจำตนาร้มี่ณ์สินับสินุนนโยบายยุทั้ธิศาสิตร้์ชุาติ 20 ป็ี และ 
ป็ร้ะเทั้ศไทั้ย 4.0 อ่กทัั้�งให้ความี่ร่้วมี่ม่ี่อในการ้พัฒนาบุคลากร้ในเขต 
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EASTERN ECONOMIC CORRIDOR: 
EEC) อย่างเป็็นรู้ป็ธิร้ร้มี่ และสิามี่าร้ถึเชุ่�อมี่โยงการ้อบร้มี่ร้ะยะสิั�น 
เข้ากับการ้จำัดัการ้ศึกษาแบบการ้เร้่ยนรู้ ้ควบคู ่ก ับการ้ทั้ำางาน 
(Work-Based Learning) ของสิถึาบันการ้จำัดัการ้ป็ัญญาภิวัฒน์ 2 
หลักสิูตร้ ทั้่�คร้อบคลุมี่ 5 หลักสิูตร้การ้ป็ฏิิบัติงานในหน้าทั้่�บร้ิการ้ 
ผู้โดัยสิาร้ (Passenger Service) บริ้การ้ท่ั้�ลานจำอดั (Ramp Service) 
และบร้ิการ้ขนสิ่งสิินค้า (Cargo Service)

และเยาวชุนในเทั้ศบาลนคร้ป็ากเกร็้ดั จัำดับูธิกิจำกร้ร้มี่กว่า 7 ฐาน อาทิั้ 
ฐานอุตสิาหกร้ร้มี่ยานยนต์สิมี่ัยใหมี่่และอุตสิาหกร้ร้มี่หุ ่นยนต์      
ฐานอุตสิาหกร้ร้มี่อิเล็กทั้ร้อนิกสิ์อัจำฉร้ิยะ และอุตสิาหกร้ร้มี่ดัิจำิทั้ัล 
ฐานอุตสิาหกร้ร้มี่การ้ทั้่องเทั้่�ยวกลุ่มี่ร้ายไดั้ดั่ และการ้ทั้่องเทั้่�ยว 
เชิุงสุิขภาพ และอุตสิาหกร้ร้มี่การ้บินและโลจิำสิติกส์ิ ฐานอุตสิาหกร้ร้มี่ 
การ้เกษตร้และเทั้คโนโลย่ชุ่วภาพอุตสิาหกร้ร้มี่การ้แป็ร้รู้ป็อาหาร้ 
ฐานการ้ศึกษา 4.0 ฐานพลเมี่่องคุณภาพร้ักสิิ�งแวดัล้อมี่ และฐาน 
เทั้ศบาลนคร้ป็ากเกร็้ดั ก่อให้เกิดัการ้ม่ี่ส่ิวนร่้วมี่และป็ร้ะโยชุน์แก่ชุุมี่ชุน 
สิังคมี่อย่างยั�งย่นไป็พร้้อมี่กัน หร้่อทั้่�เร้่ยกว่า University Shared 
Value  มี่่เดั็ก และเยาวชุนเข้าร้่วมี่โคร้งการ้สิะสิมี่ร้วมี่ 884 ร้าย 
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