รูปแบบการเรียนทวิภาคีและประโยชน์ที่จะได้รับ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานธุรกิจค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานธุรกิจค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ
เป็นหลักสูตรที่เปิดขึ้นเพื่อให้ผู้ เรี ยนได้มีความรู้ในด้านการค้าปลี กอย่างครอบคลุ มและครบวงจรของ
การบริหารธุรกิจ เป็นการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมและความสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว วิชาที่สอน
ในหลักสูตรนี้จึงครอบคลุมหลายๆด้าน เช่น บัญชี การขาย ธุรกิจค้าปลีก คอมพิวเตอร์ เพื่องานอาชีพ การขาย
การจัดแสดงสิน ค้า การบริหารงานคุณ ภาพและเพิ่มผลผลิ ต เรียนระบบทวิภาคี กับสถานประกอบการ เซเว่น
อีเลฟเว่น
รูปแบบการเรียนระบบทวิภาคี
การเรี ย นการสอนแบบการสลั บ เรี ย น หรื อ Block Course ภายใน1ปี ก ารศึ ก ษา แบ่ ง เป็ น 2 เทอม
แต่ล ะเทอมมีร ะยะเวลาเรี ย น 6 เดือน แบ่ งการเรียนออกเป็น 2 กลุ่ ม คือกลุ่ ม A และ กลุ่ ม B โดยทั้ง 2 กลุ่ ม
จะสลับกันเรียน ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ภาคละ 3 เดือน ดังนี้
กลุ่ม A เรียนภาคทฤษฎี ใช้เวลาเรียน 3 เดือน ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หรือ ศูนย์การเรียน
ปัญญาภิวัฒน์ หรือ สถานศึกษาในความร่วมมือ เมื่อครบ 3 เดือน สลับไปเรียนภาคปฏิบัติ ที่สถานประกอบการ
เซเว่นอีเลฟเว่น 3 เดือน
กลุ่ม B เรียนภาคปฏิบัติ ใช้เวลาเรียน 3 เดือน โดยจะเรียนภาคปฏิบัติที่สถานประกอบการ เซเว่นอีเลฟ
เว่น เพื่อเรียนรู้ปฏิบัติงานจริง (มีรายได้จากการฝึกปฏิบัติงาน) เมื่อครบ 3 เดือน กลับไปเรียนภาคทฤษฎี 3 เดือน
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หรือ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หรือ สถานศึกษาในความร่วมมือ
การเรียนแบบ Video Conference (สาหรับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และ สถานศึกษาในความร่วมมือ)
กรณีเลื อกเรี ย นที่ ศูน ย์ การเรี ย นปั ญญาภิวัฒ น์ หรือ สถานศึกษาในความร่ว มมือ สามารถมั่นใจได้ว่า
จะได้รับความรู้เท่าเทียมกันทุกที่ ด้วยการเรียนการสอนทางไกลรูปแบบ "วิดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์" ออกอากาศสด
จากห้องส่งส่วนกลางของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ไปยังศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และ สถานศึกษา
ในความร่วมมือ เป็นการเรียนการสอนแบบสื่ อสาร 2 ทาง คือ อาจารย์และนักเรียนสามารถคุยโต้ตอบกั น ได้
ตลอดเวลา โดยจะมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจาอยู่ คอยกากับดูแลการเรียนการสอน ช่วยทบทวนบทเรียนให้
นักเรียนในช่วงท้ายของคาบเรียน เพื่อให้มีความเข้าใจในบทเรียนอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
 จบแล้วมีงานทา 100%
ไม่ต้องกังวลเรื่องตกงาน เพราะเมื่อเรียนจบการศึกษา รับประกันการมีงานทา เนื่องจาก บมจ.ซีพี ออลล์
มีบริษัทในเครื อมากกว่า 10 บริษัท ที่มีความต้ องการบุคลากรอย่างต่อเนื่องทุกปี เฉพาะร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
ก็มีการขยายตัวกว่า 500 สาขาต่อปี โดยบริษัทจะบรรจุนักเรียนที่สาเร็จการศึ กษาเข้าทางานทุกคน พิจารณาถึง
ความเหมาะสมของแต่ละบุคคลตามแต่ละตาแหน่งงานที่มี
 มีเบี้ยเลี้ยง ระหว่างเรียนภาคปฏิบัติ
กาหนดให้ มีการฝึ กปฏิบั ติงานจริ ง นักเรียนจะได้รับโอกาสในการฝึ กปฏิบัติจริงที่ ส ถานประกอบการ
นักเรียนทุกคนจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในการฝึกปฏิบัติงานจากทางบริษัท ตามความเหมาะสม เป็นการแบ่งเบาภาระ
จากผู้ปกครองและฝึกให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของการทางาน โดย
ชั้นปวช. 1 เบี้ยเลี้ยง ชั่วโมงละ กรุงเทพฯ 30 บาท ต่างจังหวัด 29 บาท
ชั้นปวช. 2 เบี้ยเลี้ยง ชั่วโมงละ กรุงเทพฯ 33 บาท ต่างจังหวัด 32 บาท
ชั้นปวช. 3 เบี้ยเลี้ยง ชั่วโมงละ กรุงเทพฯ 36 บาท ต่างจังหวัด 35 บาท
 เรียนจากประสบการณ์จริง
การเรี ย นรู้ ด้ว ยการทางานจริ ง เป็ นหั ว ใจหลั ก ของการจั ดการเรียนการสอน มีการฝึ กปฏิบัติในสถาน
ประกอบการณ์จริง โดยนักเรียนจะได้รับการฝึกปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะทาให้นักเรียนเข้าใจในการประยุกต์ภาคทฤษฎี
ลงสู่ภาคปฏิบัติได้ นอกจากนี้ยังมีวิทยากรซึ่งเป็นผู้บริหารจาก บมจ.ซีพี ออลล์ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ในการทางานแก่นักเรียนตลอดหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนพร้อมที่จะทางานได้ทันทีหลังสาเร็จการศึกษา
 ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร (เฉพาะสาขาธุรกิจค้าปลีก)
นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาจาก บมจ.ซีพี ออลล์ ตลอดหลักสูตร เมื่อสาเร็จการศึกษาจากวิ ทยาลัย
เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ แล้วทางานกับ บมจ.ซีพี ออลล์ 1 ปี ได้รับเงินเดือนและได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาผลงาน
ตามมาตรฐานของบริษัทและยังได้รับสิทธิ์ ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี – โท ศึกษาต่อที่สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ (PIM)
 อนาคตและความก้าวหน้าของนักเรียนทวิภาคีปัญญาภิวัฒน์
นั ก เรี ย นที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในสาขาธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก จะได้ รั บ การทดสอบและบรรจุ เ ป็ น พนั ก งาน
ในตาแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จากนั้นเมื่อมีประสบการณ์และความสามารถ อายุงานเหมาะสม
จะก้ า วหน้ า ต่ อ ไปเป็ น ผู้ จั ด การร้ า นเซเว่ น อี เ ลฟเว่ น ผู้ ช่ ว ยผู้ จั ด การเขต ( FC) ผู้ จั ด การเขต ผู้ จั ด การฝ่ า ย

ผู้จัดการทั่วไป และยังมีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี - โท ในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)
ถ้านักเรียนมีความพร้อมและอยากเป็นเจ้าของกิจการตัวเองในลักษณะแฟรนไชส์ซี่ของเซเว่นอีเลฟเว่น ก็สามารถ
เป็นเจ้าของกิจการได้ด้วยเงินลงทุนที่พิเศษสุดในเงื่อนไขของพนักงาน

หลักเกณฑ์การพิจารณาและคุณสมบัตินักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานธุรกิจค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ
1. ชาย / หญิง
- อายุ 15-20 ปีบริบูรณ์ (เกิดภายใน 31 สิงหาคม 2545) สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ
2. สัญชาติไทย (มีบัตรประจาตัวประชาชนสัญชาติไทยเท่านั้น)
3. จบการศึกษา
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 หรือเทียบเท่า สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ
4. ความสูง 145 เซนติเมตรขึ้นไป น้าหนักไม่เกินมาตรฐาน (พิจารณาจากส่วนสูงและน้าหนัก)
5. ไม่มีความพิการทางร่างกาย เช่น แขน ขา นิ้ว มือ ความพิการทางสายตา ตาบอดสี การได้ยิน ขาเทียม
6. ไม่มีรอยสักตามร่างกายที่เห็นได้ชัดเจน และ ไม่เจาะหูสาหรับนักเรียนชาย
7. ไม่มีโรคประจาตัว เช่น โรคหอบ โรคหัวใจ โรคเลือดหรือธารัสซีเมีย หรือ โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกงาน
ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น
8. ไม่เสพสารเสพติดทุกประเภท
9. มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีใจรักการบริการ
10. ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากผู้ประสานงานโครงการ
11. ผ่านการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ , ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ,
สถานศึกษาในความร่วมมือ

เอกสารประกอบการสมัคร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สาเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
สาเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
สาเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา
สาเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน
หนังสือรับรองของสถานศึกษาที่จบการศึกษา
รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว
สาเนาเกียรติบัตร / วุฒิบัตร / รางวัลต่าง ๆ (ถ้ามี)

จานวน 1 ฉบับ
จานวน อย่างละ 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน อย่างละ 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 รูป

** เอกสารทุกฉบับเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง **

สถานศึกษาที่สามารถเลือกเรียนได้
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานธุรกิจค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

นนทบุรี (งามวงศ์วาน)

จานวน 20 แห่ง

1. ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์เพชรเกษม
2. ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์สุขุมวิท
3. ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์สะพานควาย
4. ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์คลองสาน
5. ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ลาดพร้าว
6. ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์รังสิต
7. ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์สาโรง
8. ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์จรัญสนิทวงศ์
9. ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์บางกะปิ
10. ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์พระราม2
11. ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ลาปาง
12. ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์นครสวรรค์
13. ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์อยุธยา
14. ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ชลบุรี
15. ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์นครราชสีมา
16. ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ขอนแก่น
17. ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์อุดรธานี
18. ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์เพชรบุรี
19. ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์สุราษฎร์ธานี
20. ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์หาดใหญ่

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

สถานศึกษาในความร่วมมือ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานธุรกิจค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ
อาชีวศึกษาเอกชน จานวน 44 แห่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ
วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตร นครราชสีมา
วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

บุรีรัมย์
ยโสธร
ศรีสะเกษ
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ศรีสะเกษ

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม
วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน
วิทยาลัยโปลีเทคโนโลยีเทคนิคอุดรธานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการโพนทอง

กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
ร้อยเอ็ด
นครพนม
สกลนคร
อุดรธานี
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา เชียงใหม่ (แทนวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย)
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีประชาพัฒน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ (TBAC )
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี

เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงราย
เชียงราย
อุตรดิตถ์
พะเยา
ลาพูน
จันทบุรี
ปราจีนบุรี

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี
โรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยีเพชรบูรณ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิจิตร
วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก
โรงเรียนไฮเทค - เทคโนโลยี ตาก
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง

ชลบุรี
ปราจีนบุรี
จันทบุรี
ลพบุรี
เพชรบูรณ์
พิษณุโลก
กาญจนบุรี
พิจิตร
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
กาแพงเพชร
พิษณุโลก
ตาก
สุพรรณบุรี
นครปฐม
นครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี
สงขลา
ตรัง

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จานวน 49 แห่ง
1
2
3
4
5
6
7

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

กรุงเทพ
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
กรุงเทพ

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

กรุงเทพ
กรุงเทพ

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
โรงเรียนสุวรรณนารามวิทยาคม
โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม)

กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ

โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
โรงเรียนจันทร์หุ่นบาเพ็ญ
โรงเรียนราชดาริ
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
โรงเรียนแจงร้อนวิทยา
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ

กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ
สมุทรปราการ
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ
สมุทรปราการ

โรงเรียนนนทรีวิทยา
โรงเรียนวัดพุทธบูชา
โรงเรียนวัดอินทาราม
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
โรงเรียนสามพรานวิทยา
โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี่
โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม
โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)

กรุงเทพ
กรุงเทพ
นครปฐม
กรุงเทพ
สมุทรสาคร
สระบุรี
สุพรรณบุรี
ระยอง
ชลบุรี

โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร

ขอนแก่น

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
โรงเรียนเจริญราษฏร์

เชียงราย
น่าน
แพร่

44

โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์

ภูเก็ต
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
กรุงเทพ

45

โรงเรียนรัตนโกสินสมโภชน์บางเขน

กรุงเทพ

46

โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

กรุงเทพ

47

โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์)

อ่างทอง

48

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม

ชลบุรี

49

โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ปทุมธานี

37
38
39
40
41
42
43

