รูปแบบการเรียนทวิภาคีและประโยชน์ที่จะได้รับ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
เป็นหลักสูตรที่เปิดขึ้นเพื่อให้ผู้ เรี ยนได้มีความรู้ในด้านการค้าปลี กอย่างครอบคลุ มและครบวงจรของ
การบริหารธุรกิจ เป็นการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมและความสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว วิชาที่สอน
ในหลักสูตรนี้จึงครอบคลุมหลายๆด้าน เช่น บัญชี การขาย ธุรกิจค้าปลีก คอมพิวเตอร์ เพื่องานอาชีพ การขาย
การจัดแสดงสิน ค้า การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิ ต เรียนระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการ 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 สถานศึกษา
ในความร่วมมือ เมื่อครบ 3 เดือนสลับไปเรียนภาคปฏิบัติที่สถานประกอบการ เซเว่นอีเลฟเว่น 3 เดือน
กลุ่ ม B เรี ย นภาคปฏิบั ติ ใช้เวลาเรียน 3 เดือน โดยจะเรียนภาคปฏิ บัติ ที่ส ถานประกอบการ เซเว่น
อีเลฟเว่น เพื่อเรียนรู้ปฏิบัติงานจริง (มีรายได้จากการฝึก ปฏิบัติงาน) เมื่อครบ 3 เดือน กลับไปเรียนภาคทฤษฎี
3 เดือน ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หรือ สถานศึกษาในความร่วมมือ
การเรียนแบบ Video Conference (สาหรับสถานศึกษาในความร่วมมือ)
กรณีเลือกเรียนที่สถานศึกษาในความร่วมมือ สามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้เท่าเทียมกันทุกที่ด้วยการ
เรียนการสอนทางไกลรูปแบบ "วิดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์" ออกอากาศสดจากห้องส่งส่วนกลางของวิทยาลัยเทคโนโลยี
ปัญญาภิวัฒน์ ไปยังสถานศึกษาในความร่วมมือ เป็นการเรียนการสอนแบบสื่อสาร 2 ทาง คือ อาจารย์และนักเรียน
สามารถคุยโต้ตอบกันได้ตลอดเวลา โดยจะมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจาอยู่ คอยกากับดูแลการเรียนการสอน
ช่วยทบทวนบทเรียนให้นักเรียนในช่วงท้ายของคาบเรียน เพื่อให้มีความเข้าใจในบทเรียนอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
 จบแล้วมีงานทา 100%
ไม่ต้องกังวลเรื่องตกงาน เพราะเมื่อเรียนจบการศึกษา รับประกันการมีงานทา เนื่องจาก บมจ.ซีพี ออลล์
มีบริษัทในเครื อมากกว่า 10 บริษัท ที่มีความต้องการบุคลากรอย่างต่อเนื่องทุกปี เฉพาะร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
ก็มีการขยายตัวกว่า 500 สาขาต่อปี โดยบริษัทจะบรรจุนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาเข้าทางานทุกคน พิจารณาถึง
ความเหมาะสมของแต่ละบุคคลตามแต่ละตาแหน่งงานที่มี
 มีเบี้ยเลี้ยง ระหว่างเรียนภาคปฏิบัติ
กาหนดให้มีการฝึ กปฏิบัติงานจริ ง นักศึกษาจะได้รับโอกาสในการฝึ กปฏิบัติจริงที่ ส ถานประกอบการ
นักศึกษาทุกคนจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในการฝึกปฏิบัติงานจากทางบริษัทตามความเหมาะสม เป็นการแบ่งเบาภาระ
จากผู้ปกครองและฝึกให้นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของการทางาน โดย
ชั้นปวส. 1 เบี้ยเลี้ยง ชั่วโมงละ กรุงเทพฯ 33 บาท ต่างจังหวัด 31 บาท
ชั้นปวส. 2 เบี้ยเลี้ยง ชั่วโมงละ กรุงเทพฯ 36 บาท ต่างจังหวัด 34 บาท
*กรณีศึกษาต่อเนื่องมาจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานธุรกิจค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ
ชั้นปวส. 1 เบี้ยเลี้ยง ชั่วโมงละ กรุงเทพฯ 39 บาท ต่างจังหวัด 37 บาท
ชั้นปวส. 2 เบี้ยเลี้ยง ชั่วโมงละ กรุงเทพฯ 42 บาท ต่างจังหวัด 40 บาท
 เรียนจากประสบการณ์จริง
การเรี ย นรู้ ด้ว ยการทางานจริ ง เป็ นหั ว ใจหลั ก ของการจั ดการเรียนการสอน มีการฝึ กปฏิบัติใ นสถาน
ประกอบการณ์ จ ริ ง โดยนั กศึกษาจะได้ รั บ การฝึ กปฏิ บัติ งานจริ ง ซึ่งจะทาให้ นั ก ศึก ษาเข้า ใจในการประยุ ก ต์
ภาคทฤษฎีลงสู่ภาคปฏิบัติได้ นอกจากนี้ยังมีวิทยากรซึ่งเป็นผู้บริหารจาก บมจ.ซีพี ออลล์ ถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ในการทางานแก่นั กศึกษาตลอดหลักสู ตร เพื่อให้ นักศึกษาพร้อมที่จะทางานได้ทันทีห ลั งส าเร็จ
การศึกษา
 ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร (เฉพาะสาขาธุรกิจค้าปลีก)
นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาจาก บมจ.ซีพี ออลล์ ตลอดหลักสูตร เมื่อสาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย
เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ แล้วทางานกับ บมจ.ซีพี ออลล์ 1 ปี ได้รับเงินเดือนและได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาผลงาน
ตามมาตรฐานของบริษัทและยังได้รับสิทธิ์ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี – โท ศึกษาต่อที่สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

 อนาคตและความก้าวหน้าของนักศึกษาทวิภาคีปัญญาภิวัฒน์
นั กศึกษาที่ส าเร็ จ การศึกษาในสาขาวิช าการจัดการธุรกิจค้าปลีก จะได้รับการทดสอบและบรรจุเป็น
พนักงานในตาแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จากนั้นเมื่อมีประสบการณ์และความสามารถ อายุงาน
เหมาะสม จะก้าวหน้าต่อไปเป็นผู้จัดการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ผู้ช่วยผู้จัดการเขต (FC) ผู้จัดการเขต ผู้จัดการฝ่าย
ผู้จัดการทั่วไป และยังมีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี - โท ในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)
ถ้านักศึกษามีความพร้อมและอยากเป็นเจ้าของกิจการตัวเองในลักษณะแฟรนไชส์ซี่ของเซเว่นอีเลฟเว่น ก็สามารถ
เป็นเจ้าของกิจการได้ด้วยเงินลงทุนที่พิเศษสุดในเงื่อนไขของพนักงาน
หลักเกณฑ์การพิจารณาและคุณสมบัตินักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
1. ชาย / หญิง
- อายุ 17-22 ปีบริบูรณ์ สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ
2. สัญชาติไทย (มีบัตรประจาตัวประชาชนสัญชาติไทยเท่านั้น)
3. จบการศึกษา
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 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 และ 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
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

นนทบุรี (งามวงศ์วาน)

สถานศึกษาในความร่วมมือ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
อาชีวศึกษาเอกชน จานวน 73 แห่ง
1

วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ

บุรีรัมย์

2

วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์ เนชัน่ แนล

ยโสธร

3

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรี สะเกษบริหารธุรกิจ

ศรี สะเกษ

4

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์

นครราชสีมา

6
7

วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสมุ ภ์เทคโนโลยี
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรี สะเกษบริหารธุรกิจ

นครราชสีมา
ศรี สะเกษ

8

วิทยาลัยเทคโนโลยีบวั ใหญ่

นครราชสีมา

9

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรี พิพฒ
ั น์อินเตอร์

ยโสธร

10

วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย

ยโสธร

11

วิทยาลัยเทคโนโลยีอานาจเจริ ญ

อานาจเจริ ญ

12

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

13

วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ

ขอนแก่น

14

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้ อยเอ็ด

ร้ อยเอ็ด

15

วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม

นครพนม

16

วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน

สกลนคร

17
19

วิทยาลัยโปลีเทคโนโลยีเทคนิคอุดรธานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการโพนทอง

อุดรธานี
มหาสารคาม
ร้ อยเอ็ด

20

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงั โคนพณิชยการ

สกลนคร

18

21

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน

หนองคาย

22

วิทยาลัยเทคโนโลยีมกุ ดาหาร

มุกดาหาร

23

วิทยาลัยเทคโนโลยีภเู ขียว

ชัยภูมิ

24

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-อินโดจีน

นครพนม

25

วิทยาลัยเทคโนโลยีหนองเรื อ

ขอนแก่น

26

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียแปซิฟิก

มหาสารคาม

27

วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา

ร้ อยเอ็ด

28

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็นเทคอินเตอร์ เนชัน่ แนล

บึงกาฬ

29

วิทยาลัยเทคโนโลยีรังสิโยภาส

อุดรธานี

30

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา เชียงใหม่ (แทนวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย)

เชียงใหม่

31

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรี ธนาพณิชยการ เชียงใหม่

เชียงใหม่

32

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่

เชียงใหม่

33

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน

เชียงราย

34

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

เชียงราย

35

วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ รดิตถ์

อุตรดิตถ์

36

วิทยาลัยเทคโนโลยีประชาพัฒน์

พะเยา

37
38

วิทยาลัยเทคโนโลยีชริ นรัตน์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี

ลาพูน
ลาปาง

39

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย

เชียงราย

40

วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริ หารธุรกิจ (TBAC )

จันทบุรี

41

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

42

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

ชลบุรี

43

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

44
45

วิทยาลัยเทคโนโลยีจนั ทบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์

จันทบุรี
นครนายก

46

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรี วรการ

ฉะเชิงเทรา

47

วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริ บรู ณ์

ชลบุรี

48

วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี

ลพบุรี

50

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก

พิษณุโลก

51

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริ หารธุรกิจกาญจนบุรี

กาญจนบุรี

52

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริ หารธุรกิจพิจิตร

พิจิตร

53

วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา

เพชรบูรณ์

54

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริ หารธุรกิจเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์

55

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

กาแพงเพชร

56

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริ หารธุรกิจพิษณุโลก

พิษณุโลก

58

วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริ หารธุรกิจ

สุพรรณบุรี

59

วิทยาลัยเทคโนโลยีพฒ
ั นบริ หารธุรกิจ

นครปฐม

60

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

กรุงเทพ

61

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร

นครศรี ธรรมราช

62

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรี วชิ ยั สุวรรณภูมิ

สุราษฎร์ ธานี

63

วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา

สงขลา

64
65

วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา

ตรัง
ยะลา

66

วิทยาลัยเทคโนโลยีชมุ พรบริ หารธุรกิจ

ชุมพร

67

วิทยาลัยเทคโนโลยีอดุ มศึกษาพณิชยการ

สงขลา

68

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี

เพชรบุรี

69
70

วิทยาลัยเทคโนโลยีสอ่ งแสงพณิชยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง

สงขลา
ระยอง

71

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตร ศูนย์สระแก้ ว

สระแก้ ว

72

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

ลพบุรี

73

วิทยาลัยอาชีวศึกษาการจัดการอุตสาหกรรมบริ การ

อุบลราชธานี

