
มอบโอกาสทางการศึกษา
สร้างอาชีพ สร้างอนาคต

สามารถติดตามรายละเอียด
เพ��มเติมได�ผ�าน QR Code 

เด็ก เยาวชน และผู�ใหญ� มีโอกาสเข�าถึงการศึกษา และได�รับการพัฒนาทักษะที่จําเป�น 
(รายสะสม)

เป�าหมายป� 2563 

2559

2560

2561

2562

2563

ผลการดําเนินงานเทียบเป�าหมาย 

SDG1  ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
 1.4    สร�างหลักประกันว�าชายและหญงิทุกคน โดย

เฉพาะท่ียากจนและเปราะบาง มีสิทธเิท�าเทียมกัน
ในทรัพยากรทางเศรษฐกจิ รวมถงึการเข�าถงึ
บร�การข้ันพ�น้ฐาน

SDG4  สร�างหลักประกันการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย�างครอบคลุมและเท�าเทียม 

 และสนบัสนนุโอกาสในการเร�ยนรู�ตลอดชวี�ต
 4.3  ให�ชายและหญงิทกุคนเข�าถงึการศึกษาว�ชา

เทคนิค อาชีวศกึษา อดุมศกึษา รวมถงึ
มหาว�ทยาลัยทีม่คีณุภาพ

 4.4  เพ��มจาํนวนเยาวชนและผู�ใหญ�ทีม่ทัีกษะท่ี
จาํเป�น รวมถงึทักษะทางเทคนคิและอาชพี 
สําหรบัการจ�างงาน การมีงานท่ีดี และการเป�น
ผู�ประกอบการ

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป� 2563 

การสนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โรงเร�ยนประชารัฐที่บร�ษัทร�วม
สนับสนุน และส�งมอบโอกาส
ทางการศึกษา

379 โรงเร�ยน 

สนับสนุนทุนการศึกษา
สร�างโอกาสในการเข�าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ  

39,690 ทุน

มูลค�าการสนับสนุน
ทุนการศึกษา 

1,412 ลานบาท

เด็ก เยาวชน และผู�ใหญ� 
ที่ได�รับการพัฒนาทักษะ 

57,969 ราย

เด็ก เยาวชน และผู�ใหญ� มีโอกาสเข�าถึงการศึกษา
และได�รับการพัฒนาทักษะที่จําเป�น จํานวน 

100,000 ราย

32,157

                104,252

                                 176,798

        259,936

                               375,970

เปาหมาย ณ ป 2563
100,000 ราย

148 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)



ความเสี่ยงและโอกาส

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”)  
เช่ือว่าการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ (Quality Basic Education)  
เป็นปัจจยัทีช่่วยเปิดโอกาสในการสร้างความเจริญก้าวหน้าของคนในสังคม
และขับเคล่ือนประเทศไปสู่อนาคตที่ดี แต่อย่างไรก็ตามยังมีประชากร
บางกลุ่มที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสและประชากรที่มีฐานะยากจน บริษัทตระหนักถึงปัญหา 
และความส�าคญัของการมอบโอกาสในการเข้าถงึการศกึษาทีมี่คณุภาพ 
และยกระดับทางการศกึษา จงึได้ร่วมพัฒนาสังคม ส่งมอบองค์ความรู้ 
ผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยี และส่งเสริมการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ  
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถพัฒนาศกัยภาพของเด็กและเยาวชนของชาติ 
รวมทั้งส่งเสริมเยาวชนให้เป็น “คนเก่ง คนดี” เพ่ือเป็นก�าลังส�าคัญ 
ของประเทศในภายภาคหน้า รวมถึงการส่งเสริมทักษะที่จ�าเป็น เพื่อน�า
ไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีต่อไป

ความคืบหน�าป� 2563
โครงการตอเน่ืองสานอนาคตการศกึษา
CONNEXT ED 
ยกระดับสถานศึกษา
ใหเปนศูนยการเร�ยนรูของชุมชน

โครงการบร�การว�ชาการ ว�ชาชีพ

โครงการตอเน่ือง  Business for Young 

โครงการใหทุนการศกึษา 
คืนคนดีสูสังคม 

โครงการเร�ยนฟร� มีรายได ศูนยการ
เร�ยนปญญาภิวัฒน ซีพ�แรม

โครงการตอเนื่อง คาย 
Creative AI Camp ปที่ 2 เฟส 2  

โครงการมรดกที่มีชีว�ต

โครงการ Creative AI Club

ส�งมอบโอกาสทางการศึกษา

สรุปผลการดําเนินงานดานการศึกษา

663

27,843

19,698 144

3,900

4,375

2,549

481
19,879

19,811

1,176

236

นักเร�ยน นักศึกษา 
ที่อยูในระบบ (ราย)

นักเร�ยน นักศึกษา 
จบการศึกษา (ราย)

นักเร�ยน นักศึกษา สําเร็จการศึกษา
แลวทํางานตอกับบร�ษัท (ราย)

ไดรับทุนการศึกษา 
(ทุน)

มูลคาทุนการศึกษา
(ลานบาท)

มัธยมศึกษา อุดมศึกษา  อาชีวศึกษา

จ�ตอาสาเพ�่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (School Partner) 

สานอนาคตการศึกษา 

โรงเร�ยนประชารัฐ
ท่ีบร�ษัทรวมดูแล (โรงเร�ยนสะสม)

โรงเร�ยนประชารัฐ
ท่ีบร�ษัทรวมพัฒนา  
(โรงเร�ยนสะสม)

2561

2562

2563

150

339

458

124

273  

379

2561

2562

2563

เด็ก เยาวชน และผูใหญ 
ไดรับการพัฒนาทักษะ
ท่ีจําเปน (รายสะสม)

103,231

152,025

209,994

2561

2562

2563

งบประมาณสนับสนุน
ในการพัฒนาโรงเร�ยน (ลานบาทสะสม)

25.3

47.53

60.78

2561

2562

2563

ชั่วโมงจิตอาสาเพ�่อการพัฒนา
การศึกษาท่ีย่ังยืน (ชั่วโมงสะสม)

9,264

21,333

25,293

2561

2562

2563

จํานวนจิตอาสา (รายสะสม)

2561

2562

2563

57

151

234
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แนวทางการด�าเนินงานภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ท�าให้เกิดผลกระทบต่อการเข้าถึงการศึกษาของเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นการปิด
สถานศกึษาในช่วงการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั หรอืการบรกิารด้านความปลอดภยั การป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัในสถานศกึษา 
บริษัทเลง็เหน็ความส�าคญัของเรือ่งน้ี จึงมีแนวทางด�าเนินการเรยีนการสอนผ่านทางออนไลน์ รวมถงึการก�าหนดมาตรการด้านความปลอดภัย
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสในสถานศึกษา ได้แก่ การตรวจคัดกรอง การวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา  
การสนับสนุนให้นักเรยีน นักศกึษา อาจารย์ และบุคลากรทุกคนในสถานศกึษาสวมหน้ากากอนามัย การท�าความสะอาดอปุกรณ์ และบรเิวณ
พื้นที่ในสถานศึกษาบ่อยขึ้น การจัดระเบียบห้องเรียน อาทิ การจัดระยะห่างของโต๊ะเรียน การจัดรูปแบบการเรียนเป็นกลุ่มเพื่อจ�ากัดผู้เรียน
ในห้องเรียนไม่ให้เกิน 10-20 รายต่อห้อง นอกจากน้ี ยังมีการสอนเรื่องการป้องกันตัวจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  
และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับการเข้าถึงการศึกษาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยภายใต้สถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ 

แนวทางการด�าเนินงาน 

บริษัทเช่ือว่าการมอบโอกาสทางการศึกษาสามารถสร้างโอกาสทางอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีย่ิงข้ึนให้กับคนในสังคมได้ จึงด�าเนินการ
จดัโครงการและร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการจดัต้ังสถาบนัการศกึษา และมอบทนุการศกึษาแก่เด็กและเยาวชนซึง่ถอืเป็น 
ก�าลังส�าคัญในการพฒันาประเทศ ผ่านรปูแบบการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัตงิานจรงิ รวมถึงการฝึกทักษะและสร้างอาชพีให้กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสและมีฐานะยากจน โดยมุ่งเน้นให้ประชากรทกุเพศทกุวัยสามารถเข้าถงึการศกึษา และได้รับการพัฒนาทกัษะทีจ่�าเป็นได้อย่าง 
เท่าเทียม มีคุณภาพ และมีค่าใช้จ่ายที่สามารถยอมรับได้ โดยบริษัทมีการพัฒนาโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปี 2538  
เพื่อพัฒนาเยาวชนไปสู่มืออาชีพอย่างยั่งยืน

เสนทางการพัฒนาเยาวชนสูมืออาชีพอยางยั่งยืน

รวมมือกับสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน จัดการสอน
ระดับอุดมศึกษา สาขาที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจคาปลีกโดยใช
ระบบทว�ภาคี

รวมมือกับสมาคมโรงเร�ยน
อาชีวศึกษาเอกชน
แหงประเทศไทย จัดการศึกษา
ระบบทว�ภาคีในโรงเร�ยน
อาชีวศึกษาเอกชน

จัดตั้งสถาบันการจัดการ
ปญญาภิวัฒน 
จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

รวมมือกับสํานักงาน
คณะกรรมการพ�้นฐาน (สพฐ.) 
เปดการสอนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) 
โดยใชระบบทว�ภาคี

Smile Center ศูนยขอมูล
เกี่ยวกับการจัดการการศึกษา 
และศูนยใหคําปร�กษา และ
ใหความชวยเหลือ แก ไขปญหา
ที่เกี่ยวของกับการศึกษา

โครงการ Student Care 
ชวยในการบร�หารจดัการดูแล
นักเร�ยนตั้งแตเขาศึกษา
จนหลังจบการศึกษา

จัดตั้งสถาบันการจัดการ
ปญญาภิวัฒน ว�ทยาเขต
อีอีซี จดัการศกึษา
ระดับอดุมศึกษา พัทยา 
จงัหวดัชลบุร� เพ�อ่รองรบั EEC

สถาบันจัดการปญญาภิวัฒน 
ว�ทยาเขตอีอีซี พัทยา
จังหวัดชลบุร� เปดดําเนินการ
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563

รวมมือกับสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
(สอศ.) เปดรานเซเวนอเีลฟเวน 
ใหเปนหองเร�ยนและสถานศกึษา 
(อาชีวศึกษารัฐบาล) 
และเร�่มจัดการเร�ยนการสอน
ระบบทว�ภาคี

2538

จัดตั้งว�ทยาลัยเทคโนโลยี
ปญญาภิวัฒน (PAT) 
เปดการสอนระดับอาชีวศึกษา 
ในปการศึกษา 2548

2547

จัดตั้งศูนยการเร�ยน
ปญญาภิวัฒน 20 ศูนย 

• ระดับอาชีวศึกษา 
 กรงุเทพมหานครและ

ปร�มณฑล 10 ศนูย 
ภูมิภาค 10 ศูนย

2549

2552 2551 2550

2556 2557 2558

25622563

กอตั้งโรงเร�ยนสาธิต
สถาบันการจัดการ
ปญญาภิวัฒน

2560
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การจัดตั้งสถาบันการศึกษา 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT)

เพ่ือเปิดโอกาสทางการศกึษาให้กบันักเรียนทีส่�าเร็จการศกึษา
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ศึกษาต่อ
ในระดับอาชีวศึกษา และสร้างมืออาชีพด้านธุรกิจค้าปลีก 
ที่มีความเก่งทัง้ด้านวิชาการและทกัษะอาชีพ บริษทัจงึจดัต้ัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) ที่มุ่งเน้นความรู ้
ด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการด้วยความร่วมมือระหว่าง 
สถานศกึษากบัสถานประกอบการ เป็นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่
กับการปฏิบติัจริง (Work-based Learning) สร้างองค์ความรู้
ด้านธุรกิจแบบครบวงจรให้แก่ผู้เรียน ให้โอกาสเยาวชนใน 
การศกึษาใกล้บ้าน และมีรายได้จากการฝึกอาชีพทีร้่านเซเว่น 
อีเลฟเว่น ทุก 3 เดือน ตามสโลแกน “เรียนฟรี มีงานท�า  
ฝึกอาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียน” รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ
ฝีมือแรงงานไทยเพื่อสร้างงานสู่ท้องถิ่น

มีหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งหมด 3 หลักสูตร แบ่งเป็น
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ�านวน  
2 หลักสูตร ได้แก่ สาขางานธรุกจิค้าปลีกและสาขาไฟฟ้าก�าลัง 
หลักสูตรระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จ�านวน 
1 หลักสูตร ได้แก่ สาขางานธรุกิจค้าปลีก ร้านสะดวกซือ้ และ
จัดต้ังศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กระจายตามพ้ืนที่ชุมชน 
ต่าง ๆ รวม 20 ศนูย์ และลงนามความร่วมมือกับสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน และสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) รวม 120 แห่ง  
เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
สาขางานธรุกจิค้าปลีก มีจ�านวนนักเรียนในระบบกว่า 16,850 ราย 
ทีมี่ความพร้อมทัง้ด้านวิชาการและการท�างาน เป็นก�าลังส�าคญั 
ในการขับเคล่ือนสังคมและประเทศชาติต่อไป นอกจากน้ี 
สถานศกึษายังจดัท�ากจิกรรมและโครงการต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุน
และส่งเสริมการด�าเนินงานองค์กร ดังนี้

โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ
การบริการวิชาการ การท�าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม  
เป็นหน่ึงในกจิกรรมของนักเรียนในระดับอาชีวศกึษาทีจ่ะช่วย
พัฒนาความรู้ ความสามารถในทุก ๆ ด้าน ก่อให้เกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบติังานในสถานการณ์จริง 
เป็นการประยุกต์ ใช ้ความรู ้และทักษะสู ่การให้บริการ 
ทางวิชาการให้กับชุมชน สังคม นอกจากนั้นยังเป็นการช่วย
เสริมสร้างทักษะ กระบวนการคิด การมีจิตสาธารณะ  

และประสบการณ์ทีนั่กเรียนได้รับกส็ามารถน�าไปประยุกต์ใช้
ในการเรียนและการด�าเนินชีวิตได้ ตลอดจนเป็นกจิกรรม 
ทีใ่ห้นักเรียนได้แสดงศกัยภาพ และความสามารถเชิงวิชาการ  
น�าไปสู่การสร้างสัมพันธไมตรีกบัชุมชนหรือสถานศกึษาอืน่ ๆ  
เพ่ือขยายโอกาสให้นักเรียนที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในระดับ
อุดมศึกษา รวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของวิทยาลัยฯ

151รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

บ
ท
นํา

H
E

A
R

T
H

E
A

LT
H

H
O

M
E

ภ
าค
ผ
น
วก



แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
นักเรียน นักศกึษา สาขาวิชาธรุกจิค้าปลีก ภาควิชาบริหารธุรกิจของวิทยาลัยฯ ได้น�าองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดท�านวัตกรรมไปเผยแพร่ 
การบริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชนและสังคมในจังหวัดนนทบุรี โดยด�าเนินกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชน วัด โรงเรียน จ�านวน 5 
กิจกรรม ได้แก่

การด�าเนินกจิกรรมในคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงทีท่�าให้เครือข่ายชุมชนและสังคมใกล้เคยีงได้รับความรู้ในด้านธรุกจิค้าปลีก และเป็นการสนับสนุน 
ให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักเสียสละและมีจิตอาสาต่อชุมชนและสังคม

การสอนทําบัญชี
ครัวเร�อน

การรวมมือกัน
ทําความสะอาดชุมชน

การใหความรูผาน
สื่อออนไลน (Youtube)

เกี่ยวกับธุรกิจ
คาปลีก

การสราง
อาชีพชุมชน

การสราง
ชุมชนในการ

จัดทําแผนธุรกิจ

แผนกวิชาไฟฟ้า
ภาควิชาอุตสาหกรรม แผนกวิชาไฟฟ้าของวิทยาลัยฯ ด�าเนินกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพด้านไฟฟ้าแก่โรงเรียนและชุมชน 
ในจงัหวัดนนทบรีุ โดยบรูณาการความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนในการเผยแพร่ความรู้งานไฟฟ้าและการบ�ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 
และเครือ่งใช้ไฟฟ้า นอกจากนีย้ังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยฯ และชุมชน รวมถึงฝึกให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะอีกด้วย

สามารถติดตามรายละเอียด
เพ��มเติมได�ผ�าน QR Code 

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ

เพ�่มทักษะสําหรับ
ประกอบอาชีพ
ใหนักศึกษาของโครงการ

ชวยลดภาระคาใชจาย
ดานการบํารุงรักษา
เคร�่องใช ไฟฟาใหชุมชน

280 ราย 
ที่เขารวม
โครงการ และรับบร�การ
ว�ชาการ ว�ชาชีพ 

ผูเขารวมโครงการ
มีความพ�งพอใจ

รอยละ 86
ชวยลดความเสี่ยง
ในการเกิดอุบัติเหตุ
ที่อาจเกิดข�้น และการใช
ไฟฟาเกินความจําเปน
จากการขาดการบํารุงรักษา

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ

ผูเขารวมโครงการมีความพ�งพอใจ มากกวา

รอยละ 80
2,500  ราย ที่เขารวมโครงการ

สรางอาชีพ สรางธุรกิจใหคนในชมุชน
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โครงการ Business for Young Program
เพ่ือส่งเสริมและสร้างความเข้าใจให้กับเยาวชนในการเลือกเรียน
และเข้าท�างานในสายอาชีพทางด้านธรุกจิค้าปลีก ของศนูย์การเรียน
ปัญญาภิวัฒน์ ส�าหรับเป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อ 
ของนักเรียน โดยจดักจิกรรมแบบ Learn and Play และจัด Workshop 
เข้าฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับสายอาชีพด้านธุรกิจค้าปลีก 5 หัวข้อ  
ได้แก่ ฐานที ่1 มาตรฐานการให้บริการ ฐานที ่2 บคุลิกภาพกบัการให้
บริการ ฐานที่ 3 การบัญชีเบื้องต้น ฐานที่ 4 การจัดแสดงสินค้า  
หรือการจัดเรียงสินค้า ฐานที่ 5 การออกแบบโลโก้และผลิตภัณฑ์ 
รวมถึงการศึกษาดูงานร้านค้าปลีก เพ่ือสร้างความเข้าใจและ 
สร้างทศันคติทีดี่เกีย่วกบัการศกึษาต่อในสายอาชีพ ตลอดจนการให้
ความส�าคัญกับสายอาชีพด้านธุรกิจค้าปลีกมากขึ้น

โครงการ PAT Go GREEN
เพื่อสร้างจิตส�านึกให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในวิทยาลัยฯ 
มีความรับผิดชอบในการรักษาส่ิงแวดล้อมมากข้ึน อกีทัง้ยังเป็นการ
ตอบสนองนโยบายลดขยะพลาสติก ด้วยการสนับสนุนการใช้ถงุผ้า 
และการน�าแก้วน�้า กล่องอาหาร ช้อนส้อมส่วนตัวมาใช้ รวมถึง
รณรงค์การแยกขยะพลาสติกเพ่ือน�าไปรีไซเคลิ โดยการเพ่ิมจดุทิง้ 
และเพ่ิมถังแยกขยะ มีการจดักจิกรรมประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง
และสม�า่เสมอ เช่น กจิกรรมหน้าเสาธง บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
รวมถงึการต้ังทมีตาสับปะรด โดยนักเรียน ปวช. ช้ันปีที ่1 ช่วยดูแล
โครงการสร้างอตัลักษณ์ “รักและห่วงใยส่ิงแวดล้อม” เป็นภาพลักษณ์
ที่ดีให้กับองค์กร ที่ร่วมสร้างความยั่งยืนในการรักษาสิ่งแวดล้อม
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 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) 

เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
บริษทัจงึจดัต้ังสถาบนัการจดัการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอม็) ขยายขอบเขตการสนับสนุนด้านการศกึษา จากระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) และประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ไปยังปริญญาตรี และสามารถต่อยอดไปยังปริญญาโท รวมถงึปริญญาเอกในอนาคต 
ปัจจุบันมีการเรียนการสอน 10 คณะวิชา 2 วิทยาลัย 40 หลักสูตร และมีจ�านวนนักศึกษาในระบบกว่า 22,468 ราย สถาบันฯ  
มีการออกแบบการเรียนการสอนที่เป็นเอกลักษณ์เรียกว่า Work-based Education (WBE) เป็นการเช่ือมโยงความรู้ทางทฤษฎี 
เข้ากับภาคปฏิบัติภายใต้จุดแข็ง 3 ประการ ได้แก่

จุดแข็งทั้ง 3 ประการน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการยกระดับการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ และส่งเสริม 
การสร้างนวัตกรรมผ่านโครงการด้านวิจัยต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ทางสถาบันฯ ได้ด�าเนินการจัดต้ัง “กองทุนเพ่ือชีวิต 
แห่งการเรียนรู้” หรือ PIM SMART เพ่ือให้ทนุการศกึษาแก่นักศกึษาทีเ่ข้าร่วมโครงการ โดยเป็นทนุให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ  เม่ือส�าเร็จการศกึษา  
ปัจจุบันบัณฑิตของพีไอเอ็ม มีทั้งหมด 10 รุ่น จ�านวนกว่า 15,168 ราย เป็นมืออาชีพที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงทั้งด้านวิชาการ  
และมีทักษะที่พร้อมท�างานเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ

นักศึกษาจะไดรับความรูเชิงว�ชาการ
จากอาจารยผูเชี่ยวชาญ ผานเคร�อขาย
ความรวมมือท่ีมีอยูท่ัวโลกในหลากหลายมิติ 
ครอบคลุมหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ท้ังในประเทศและตางประเทศอยางบรูณาการ
ที่พรอมใหความรวมมือในการยกระดับ
การศึกษาไทย

นักศึกษาไดรับประสบการณการทํางาน
โดยตรงจากบร�ษัทในเคร�อและ
พันธมิตรทางธุรกิจ ที่สอดประสาน
ไปกับการเปน Corporate University 
หร�อมหาว�ทยาลัยแหงองคกรธุรกิจ
ไปพรอมกับการเปน Network University

นักศึกษามีโอกาสหลากหลายและ
เปนแหลงเร�ยนรูท่ีกวางขวางพรอมแขงขัน
ในระดับนานาชาติ ไดรับทุนการศึกษา
จากมหาว�ทยาลัยในตางประเทศ 
และทุนสนับสนุนจากภาคธุรกิจกวา 

13,349 ทุนตอป 

01 02 03

สามารถติดตามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ผ่าน QR Code
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ย่ิงไปกว่าน้ัน ในปี 2562 บริษัทได้จัดต้ังสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์วิทยาเขตอีอีซี ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี  
และเปิดด�าเนินการเม่ือวันที ่ 1 มิถนุายน 2563 ทีผ่่านมา โดยสาขาการเรียนการสอนระดับอดุมศกึษาทีเ่ปิดข้ึนน้ันต้องสนับสนุน 
ความต้องการแรงงานในเขตพื้นที่ เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการ
 ปัญญาภิวัฒน์ (สาธิตพีไอเอ็ม) 

บริษัทได ้ขยายขอบเขตการจัด ต้ังสถาบันการศึกษา 
ให้ครอบคลุมระดับมัธยมศกึษา ต้ังแต่มัธยมศกึษาช้ันปีที ่1-6 
โดยจัดต้ังโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
หรือสาธิตพีไอเอ็ม เ พ่ือให ้ โอกาสเยาวชนได ้ เ รียนรู ้ 
ในส่ิงที่เหมาะกับตนเอง และสร้างรากฐานไปสู่ความส�าเร็จ 
ในอนาคตด้วยระบบการเรียนรู้แบบ Active Learning พัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นเลิศในทางทีต่นเองถนัดและมีความสุข เน้นทกัษะ
ทางด้านภาษา โดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษใน 3 ราย 
วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาองักฤษ  

รวมถึงมีการสอนภาษาจีนให้ได้เรียนรู้เป็นภาษาที่ 3 อีกด้วย 
มากกว่าน้ันยังส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ให้มีประสิทธภิาพ
มากย่ิงข้ึนด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
ในรูปแบบ Digital Class Room ตลอดจนมีการปลูกฝัง
คุณธรรม ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ 
และความมีวินัย ให้กับนักเรียนเพ่ือพัฒนาให้เป็นเยาวชน 
ที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดีในสังคม ปัจจุบันมีจ�านวนนักเรียน 
ในระบบทัง้หมด 663 ราย และส�าเร็จการศกึษาแล้ว 144 ราย
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การมอบโอกาสทางการศึกษา

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ส่งเสริมทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาครอบคลุมทั้งระดับอาชีวศึกษา (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
ปวช. และ ปวส.) และระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีข้ึนไป) ต่อเน่ืองกันเป็นปีที่ 12 ตามนโยบายส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชน 
ของบริษทั และตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทกุคน” ในปี 2563 บริษทัได้ให้ทนุการศกึษาไปแล้วทัง้ส้ิน 39,690 ทนุ  
เป็นมูลค่า 1,412,655,323 บาท และมีผู้ทีส่�าเร็จการศกึษาจากทกุหลักสูตรรวม 8,419 ราย นอกจากน้ี บริษทัยังมอบโอกาสในการศกึษา
ต่อในระดับปริญญาโทและโอกาสในการท�างานร่วมกบับริษทั โดยมีนโยบายรับผู้ทีส่�าเร็จการศกึษาในกลุ่มของสถาบนัปัญญาภิวัฒน์ ในระดับ
อาชีวศกึษาเข้าท�างานในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในต�าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ และระดับอุดมศึกษาเข้าท�างานในต�าแหน่งผู้จัดการร้านได้ทันที 
รวมถึงโอกาสพิเศษในการเข้าร่วมเป็นเจ้าของร้านเซเว่นอีเลฟเว่นประเภทร่วมลงทุน (Store Business Partner : SBP) ทั้งนี้ ในปี 2563 
มีจ�านวนนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาเข้าร่วมงานกับบริษัทจ�านวน 3,030 ราย

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

ทุนการศกึษาจ�านวน 51 ราย

• 2563 23 ราย

• 2562 25 ราย

• 2561 3 ราย

มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

125 ชุด

จัดฝึกอบรมวิชาชีพกาแฟ 

4 ครั้งต่อปี

430 ราย
ได้รับการอบรม 
เรียนรู้และวัดประเมินผล 

โครงการให้ทุนการศึกษา คืนคนดีสู่สังคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และสถานศึกษา  
ได้มอบโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศที่กระท�าความผิด ในภารกิจด้าน
พัฒนาพฤตินิสัย ภายใต้ความดูแลของกระทรวงยุติธรรม ได้ศกึษาต่อกบัทางวิทยาลัยฯ 
ระดับ ปวช. และ ปวส. รวมถึงการฝึกอาชีพ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ 
เข้าสู่สังคมและลดปัญหาของสังคมอันเน่ืองมาจากการกระท�าผิดซ�้าของเด็กและ
เยาวชน เด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเพ่ือศึกษาต่อกับวิทยาลัย
เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ จะได้เรียนในหลักสูตร
ธรุกจิค้าปลีก และการจดัการธรุกจิค้าปลีก ในรูปแบบทวิภาค ีโดยเรียนภาคทฤษฎี
ที่สถานศึกษา สลับกับการฝึกอาชีพที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเป็นระยะเวลาอย่างละ  
3 เดือน เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียนและเป็นหลักประกนัการมีงานท�าหลังจาก
ส�าเร็จการศึกษา นอกจากน้ี ในส่วนศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพกาแฟปัญญาภิวัฒน์ 
(P-CoT) ยังได้เข้าไปให้การอบรมให้ความรู้ในเร่ืองการท�ากาแฟ ด้วยการสอนและ
แนะน�าจากวิทยากรที่มีความสามารถ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน�าไปเป็นเส้นทาง 
สู่อาชีพในอนาคตได้ รวมทั้งมอบคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการศึกษาเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับเด็กและเยาวชน
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ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

674 ทุนการศึกษา

• สาขาธุรกิจอาหาร 511 ราย

• สาขาเมคคาทรอนิกส์ 163 ราย

นักเรียนกว่า 200 ราย

• สาขาธุรกิจอาหาร 105 ราย 

• สาขาเมคคาทรอนิกส์ 95 ราย

334 ราย ส�าเร็จการศึกษา

• สาขาธุรกิจอาหาร 273 ราย 

• สาขาเมคคาทรอนิกส์ 61 ราย

ความพึงพอใจของผู้ส�าเร็จ
การศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี

โครงการ เรียนฟรี มีรายได้
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมมือกับ บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด วิทยาลัย
เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ก่อต้ังศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ซีพีแรม  
ภายใต้โครงการ “เรียนฟรี มีรายได้” ซึ่งด�าเนินการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 
กว่า 13 ป ีเพือ่มอบโอกาสให้กบันกัเรยีนที่จบการศึกษาระดบัมธัยมศกึษาปทีี ่3  
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ศึกษาต่อในระดับ
อาชีวศกึษา โดยด�าเนินการสอนในระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพใน 2 สาขาวิชา 
ได้แก่ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร และสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์รวมทั้งมอบทุน 
การศกึษาเต็มจ�านวนตลอดจนอปุกรณ์การเรียนพ้ืนฐานทีจ่�าเป็น ให้แก่นักเรียน
ตลอดหลักสูตร นอกจากน้ียังสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนในระหว่างเรียน และ
จัดสรรงานไว้รองรับหลังจากส�าเร็จการศึกษา อีกทั้งยังมีการพิจารณามอบทุน
การศึกษาในระดับปริญญาตรีให้อีกด้วย โครงการน้ีสามารถสร้างบุคลากร
คณุภาพ ทีมี่ความรู้ในสายวิชาชีพและทกัษะทีดี่ ตรงกบัความต้องการของตลาด
แรงงานได้อย่างต่อเนื่องปีละกว่า 60 ราย

โครงการเตรียมความพร้อม สร้างอาชีพให้กับนักศึกษาฝึกงาน
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาในสถานศึกษาต่าง ๆ ได้มาฝึกประสบการณ์ในการท�างานร่วมกับผู้อื่น และพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถด้านธรุกจิค้าปลีก สร้างรายได้ระหว่างฝึกอาชีพและสามารถร่วมท�างานกบับริษทัเม่ือส�าเร็จการศกึษา โดยโครงการน้ี
ด�าเนินการมาเป็นเวลากว่า 10 ปี นับตั้งแต่ปี 2550 ผลการด�าเนินงาน มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ�านวนกว่า 37,000 ราย 
และกลับมาร่วมงานกับบริษัท จ�านวน 491 ราย โดยมีขั้นตอนการด�าเนินงานดังนี้

01

ประชาสัมพันธที่ว�ทยาลัย

02

เดินทางรับ
นักศึกษาฝกงาน

03

สงนักศึกษาฝกงาน
ตามหอพัก

04

ฝกอบรม
กอนลงรานสาขา

05

เร�่มงานตามรานสาขา

06

อาจารยเดินทาง
มานิเทศ

07

พ�ธีมอบใบ
ประกาศนียบัตร

08

เดินทางสง
นักศึกษาฝกงาน
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ผลลัพธ์และประโยชน์ท่ีได้รบั
โรงเรียนทั้งหมด

379 แห่ง 
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 88 

ของจ�านวนโรงเรยีนท่ีตัง้เป้าหมาย

เยาวชน 83,436 ราย 

ได้รับการพัฒนา

500 กว่าโครงการ 

ที่ร่วมพัฒนา

กว่า 60 ล้านบาท งบประมาณ

เพือ่สนับสนุนการด�าเนินโครงการ

200 ผู้น�าจิตอาสา 

เพื่อการศึกษา

โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) มุ่งม่ันเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาไทย 
สู่มาตรฐานสากล และสานอนาคตทางการศกึษาสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ในการก่อต้ังมูลนิธสิานอนาคตการศกึษา 
คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) กับบริษัทชั้นน�าอีก 40 แห่ง เดินหน้าด�าเนินโครงการ 
สานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED หรือ โครงการพลังประชารัฐ ด้านการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 
และโครงการผูน้�าทางการศกึษารุ่นใหม่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นบัตัง้แต่ปี 2559 ในการวางแผน
พัฒนาและผลักดันแผนปฏิรูปการศึกษา ผ่าน 10 ยุทธศาสตร์ 

10 ยุทธศาสตร ยกระดับการจัดการการศึกษาไทย

ความโปรงใสของขอมูลสถานศึกษา

กลไกการตลาดและการมีสวนรวมของชุมชน

การเขาถึงโครงสรางพ�้นฐานดิจิทัล
ของสถาบันศึกษา

หลักสูตรการเร�ยนการสอนที่มุงเนน
ใหเด็กนักเร�ยนเปนศูนยกลาง

การพัฒนาผูบร�หารสถานศึกษาและครูผูสอน

การยกระดับความรูความสามารถ
ดานภาษาอังกฤษ

การปลูกฝงคุณธรรม จร�ยธรรม 
และจิตสาธารณะใหนักเร�ยน

ศูนยกลางศึกษาเทคโนโลยีแหงอนาคต
ในระดับภูมิภาค

การสรางมาตรการจ�งใจดานสิทธิประโยชน 
และการมีสวนรวมของผูเชี่ยวชาญ
ทั้งในและตางประเทศ

การพัฒนาและสงเสร�มผูนํารุนใหม
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ปัจจบุนัก้าวเข้าสู่การด�าเนินโครงการในระยะที ่3 บริษทัอนุมัติ
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด�าเนินโครงการทั้งหมดต้ังแต่
เร่ิมต้นโครงการรวมแล้วกว่า 60 ล้านบาท เพ่ือปรับปรุง พัฒนา 
และแก้ไขปัญหาของโรงเรียนตามแต่บริบทที่แตกต่างกัน  
ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านวิชาชีพ 
ช่วยฝึกทักษะอาชีพให้กับครู นักเรียน ตลอดจนคนในชุมชน
อย่างย่ังยืน ด้านศลิปวัฒนธรรม และด้านส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 
มากไปกว่าน้ันยังเดินหน้ายกระดับสถานศึกษาให้เป็น 
ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน (Learning Community Center) 
เพ่ือเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้
ผ่านการสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ทีไ่ด้จากการด�าเนินโครงการ 
ปัจจบุนับริษทัได้พัฒนาโรงเรียนไปแล้ว 379 แห่ง คดิเป็นร้อยละ 
88 ของโรงเรียนเป้าหมายตามแผน 432 โรงเรียน และมี
เยาวชนที่ได้รับการพัฒนาแล้วกว่า 83,436 ราย ผ่านการ
ด�าเนินโครงการด้านต่าง ๆ กว่า 500 โครงการ ส่งผลให้เกิด
การสร้างรายได้อย่างย่ังยืน มีแผนสร้างรายได้ด้วยตัวเองและ
ชุมชนได้อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี บริษทัได้บรูณาการความรู้ 

มาเป็นหลักสูตร มีการบรรจเุน้ือหาในรูปแบบหลักสูตรท้องถิน่  
ให้ครูและนักเรียนในระดับช้ันที่เหมาะสมสามารถเรียนรู้ได้ 
รวมถึงการพัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เป็นพ้ืนที่เปิด 
แห่งใหม่ให้คนในชุมชนสามารถเข้ามาเรียนรู้ในรูปแบบคอร์ส
ระยะสั้น และได้รับการยกระดับเป็นโรงเรียน Best Practice 
จ�านวน 32 โรงเรียน บางโครงการสามารถเป็นต้นแบบขยายผล
ให้แก่โรงเรียนจ�านวนมากได้อีกด้วย อาทิ โครงการ “ห้อง 
ปฏบิตักิารปัญญาประดิษฐ์” หรือ AI Lab ของโรงเรียนบ้าน
หนองแสงโคกน้อย จังหวัดขอนแก่น โครงการต้นกล้าไร้ถัง 
ของโรงเรียนอนุบาลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โครงการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพให้แก่นักเรียน “ร้านกาแฟ
สร้างอาชีพ” ของโรงเรียนบ้านนาค ูจงัหวัดกาฬสินธุ ์สามารถ
อ่านรายละเอยีดเพ่ิมเติมได้ที ่ โครงการต้นกล้าไร้ถงั บทปกป้อง
ระบบนิเวศ ยึดม่ันเจตนารมณ์สีเขียว และโครงการร้านกาแฟ
สร้างอาชีพ บทเติมความรัก สร้างด้วยใจ เพิ่มความเข้มแข็ง
ให้ชุมชน
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การส่งเสริมความรู้และฝึกทักษะ

ค่าย Creative AI Camp ปีที่ 2 เฟส 2
จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถการ
สร้างสรรค์ AI ของเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
อาชีวศกึษา ซึง่เป็นก�าลังส�าคญัของชาติ จนกลายเป็น “วิถคีวามเป็น
มนุษย์ AI สร้างสรรค์” (CreativeAIness) สามารถสร้างสรรค์ AI 
เพ่ือประโยชน์ของสังคมได้ และกลายเป็นเมล็ดพันธุแ์ห่งการเปล่ียน
โลกในอนาคต โดยบริษัทร่วมกับพันธมิตร บริษัท Advanced  
Robotics Center มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง
บริษทั ไอบเีอม็ ประเทศไทย จ�ากดั สถาบนัการจดัการปัญญาภิวัฒน์ 
(PIM) บริษัท ไอโนว์พลัส จ�ากัด บริษัท เอ็มเอเอฟ เอ็กเซลเลนท์ 

จ�ากัด บริษัท แอมเบี้ยน ซอฟท์ จ�ากัด และผู้เช่ียวชาญด้าน AI  
จัดค่าย Creative AI Camp ปีที่ 2 เฟส 2 และเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 บริษัทจึงได้ปรับ 
รูปแบบการจัดค่ายจาก 5 วัน เป็นจัดการเรียนรู้ผ่านรูปแบบ VDO 
Conference เรียนรู้ผสมระหว่าง Online และ Offline หรือเป็น 
Phenomena Work-based Education Learning ผ่านการประชุม
เชิงปฏิบติัการและ Work-based Online เสมือนอยู่ค่ายจริง ต่อเน่ือง
เกือบ 2 เดือน 

เน้ือหาหลักมุ่งเน้นการผสมผสานให้เยาวชนได้พัฒนาทั้งความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  
และความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) ประกอบด้วย 
1. การบูรณาการวิธีสร้างสรรค์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านปรัชญาหมากล้อม (Creative 

AI Convergence by Go Philosophy) เพิ่ม EQ ให้เยาวชนรู้แพ้ รู้ชนะ ให้ความส�าคัญ 
กับมิตรภาพ และสามารถน�าความซับซ้อนของหมากล้อมไปประยุกต์สร้างสรรค์ AI  
ที่ซับซ้อนขึ้น 

2. ความรู้เกีย่วกบักลุ่มเทคโนโลยี ABCD เพ่ิม IQ ผ่านทกัษะเทคโนโลยีใหม่ ๆ  อนัประกอบด้วย 
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) บล็อกเชน (Block Chain) คลาวด์ (Cloud) ข้อมูลดิจทิลั (Digital 
Data) รวมถึงให้เยาวชนในค่ายได้ทดลองท�าโครงการด้าน AI ทีเ่คยน�าเสนอแนวคดิในค่าย
ปีที ่2 เฟส 1 ให้ออกมาเป็นช้ินงานต้นแบบ (Prototype) ตอบโจทย์การพัฒนาทีย่ั่งยืนและ
ความต้องการของสังคมในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ
เยาวชนเข้าร่วมค่ายสะสม 

98 ราย 

ผลตอบแทนทางสังคม

ร้อยละ 8.59
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โครงการ Creative AI Club 
หลังจากได้จัดค่ายพฒันาทักษะเยาวชนด้านปัญญาประดิษฐ์ 
(AI) ภายใต้ชื่อ Creative AI Camp by CP ALL อย่างต่อเนื่อง
มาเป็นเวลา 2 ปี บริษัทได้เห็นพัฒนาการและความใฝ่รู ้
ใฝ่เรียนของเยาวชนต่อทกัษะทีเ่กีย่วข้องกบั AI อย่างต่อเน่ือง 
และเล็งเห็นความส�าคัญของการมีพ้ืนที่ให้เยาวชนสามารถ
เรียนรู้และต่อยอดทกัษะด้าน AI ได้อย่างต่อเน่ือง จงึได้จดัต้ัง 
Creative AI Club by CP ALL ชุมนุมคน AI หัวใจหมากล้อม 
โดยคาดหวังว่าคลับแห่งนี้จะช่วยสร้างสรรค์ 3 สิ่งใหม่ ได้แก่ 
1. New Learning Space พ้ืนที่การเรียนรู้ที่มีส่ิงอ�านวย 
ความสะดวกส�าหรับต่อยอดด้าน AI 2. New Creative  
Community ชุมชนใหม่ทีร่่วมกนัสร้างสรรค์ผลงานด้าน AI และ 
3. New Innovations & Solutions นวัตกรรมใหม่ ๆ และวิธี

โครงการ “ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์” 
หรือ AI Lab ภายใต้โครงการ CONNEXT ED
บริษทัร่วมกบัโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย จงัหวัดขอนแก่น พัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีวิทยาการสมัยใหม่ทั้งหุ่นยนต์หรือ Robotics AI  
(Artificial Intelligence Lab) และ IoT (Internet of Things) อย่างง่าย  
จนนักเรียนสามารถพัฒนาส่ิงประดิษฐ์ต่าง ๆ  ได้ อาท ิเคร่ืองจ่ายเจลล้างมืออตัโนมัติ 
ราวตากผ้าอัตโนมัติ ถังขยะอัจฉริยะ และเครื่องเตือนไฟรั่ว

การแก้ปัญหาใหม่ ๆ ด้วย AI ที่เกิดข้ึนจากการพัฒนาโดย
คนในคลับ ซึง่สมาชิกคลับรุ่นแรก ประกอบด้วยเยาวชนทีเ่ข้า
ร่วมค่าย Creative AI Camp by CP ALL รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และ
รุ่นถดัไป พร้อมด้วยบริษทัพันธมิตรและวิทยากรผู้เช่ียวชาญ
ด้าน AI อาทิ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ มหาวิทยาลัย
ปักกิ่ง และ Thailand-Taiwan AI College ที่จะเข้ามาช่วย
พัฒนาทักษะแก่เยาวชน

สามารถติดตามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ผ่าน QR Code

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ
ในปี 2563 มีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

180 ราย 

จ�านวนผลงาน สิ่งประดิษฐ์ 

18 ผลงาน
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ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

ทักษะทางภาษาต่างประเทศของ
ผู้เรียนดีขึ้นหลังจากเรียนจบ 
สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ เช่น 
สร้างรายได้หรือท�าประโยชน์แก่สังคมได้

ผู้เข้าร่วม  82 ราย

ความพึงพอใจของผู้เรียน

ร้อยละ 86.6 

โครงการมรดกที่มีชีวิต
เพ่ือสร้างโอกาสให้คนทุกเพศ ทุกวัยเข้าถึงการเรียนภาษาต่างประเทศ 
น�าไปสู่การต่อยอดในการประกอบอาชีพหรือใช้ในชีวิตประจ�าวัน และ 
ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทางทีมงานคณะศิลปศาสตร์ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จึงออกแบบเนื้อหาการเรียนการสอน
และกจิกรรมโครงการสอนภาษาองักฤษในชีวิตประจ�าวัน ณ วัดชลประทาน 
รังสฤษด์ิ พระรามหลวง จังหวัดนนทบุรี โดยจัดช้ันเรียนปีละ 2 คร้ัง 
คร้ังละ 8 วัน ทุกวันเสาร์ มาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี ต้ังแต่ปี 2561  
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

โครงการพัฒนาอบรมบุคลากรครู 
ด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) และเทคโนโลยี
บริษัทด�าเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 
ได้ร ่วมมือกับส�านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ชุมชนต�าบลบางขุนกอง 
ชุมชนตลาดน�้าวัดตะเคียน และชุมชนริมคลองบางกอกน้อย จัดอบรม
บุคลากรครูด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) ให้บุคลากรครู 
กว่า 18 ราย เพ่ือบรูณาการแผนการสอนแบบเชิงรุก หรือ Active Learning  
และพัฒนาศักยภาพของครูด้วยเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน อาทิ 
การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันในการผลิตส่ือการเรียนการสอน เป็นต้น 
เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู ้ ให้กับนักเรียนอย่างรอบด้านและ 
มีประสิทธภิาพ ฝึกแก้ปัญหาโดยเช่ือมโยงองค์ความรู้วิชาการทัง้ 4 ได้แก่ 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
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