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โซเด็กซโ์ ซ่ ประเทศไทย และ สถาบ ันการจ ัดการปัญญาภิว ัฒน์ ลงนาม
ั
ึ ษา
ข้อตกลงร่วมก ัน เพือ
่ พ ัฒนาศกยภาพและยกระด
ับบุคลากรทางการศก
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday February 12, 2015 16:34

่ ส์
กรุงเทพฯ--12 ก.พ.--อินสไปร์ คอมมิวนิเคชัน
บริษัท โซเด็กซ์โ ซ่ ประเทศไทย ผู ้ให ้บริการเพือ
่ พั ฒนาคุณภาพชีวต
ิ ด ้วยการบริห ารจั ดการแบบครบวงจรอัน ดับ หนึ่งจาก
ประเทศฝรั่งเศส ได ้ทาพิธล
ี งนามบัน ทึกข ้อตกลงร่วมกับ สถาบันการจั ดการปั ญญาภิวัฒน์ ในการจั ดทาหลักสูตรเพือ
่ พัฒนา
ศักยภาพและยกระดับของบุคลากรทางการศึกษา ด ้านการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ ซึง่ จะเป็ นแนวทางในการผลิต
บุคลากรให ้สอดคล ้องกับความต ้องการตลาดแรงงานในปั จจุบันและอนาคต

มร. อาร์โนด์ เบียเลคกิ กรรมการผู ้จัดการ บริษัท โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย กล่าวว่า “บริษัทฯ ได ้ตระหนั กถึงความสาคัญและ
คุณภาพของบุคคลกร รวมทัง้ ความต ้องการทางด ้านบุค ลากรของสายงานการจั ดการอาคารและทรัพยากรกายภาพทีม
่ ไี ม่
เพียงพอต่อความต ้องการ จึงส่งผลให ้เกิดเป็ นการลงนามความร่วมมือระหว่าง โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย และ สถาบันการ
จัดการปั ญญาภิวัฒน์ เพือ
่ พัฒนาและผลิตบุคลากรร่วมกัน ซึง่ โซเด็กซ์โซ่ จะช่วยส่งเสริมด ้านการเรียนรู ้ด ้วยการปฏิบัตงิ าน
จริง โดยรั บ นั ก ศึก ษาของสถาบันการจั ดการปั ญญาภิวั ฒน์ สาขาการจั ดการอาคารและทรัพ ยากรกายภาพ คณะวิทยาการ
จัดการ เข ้ามาฝึกงานเพือ
่ รับประสบการณ์อาชีพตามไซต์งานต่างๆ ของโซเด็กซ์โซ่เสมือนการทางานจริงแบบพนั กงานมือ
อาชีพ อาทิ แผนกงานด ้านการจัดการอาคาร การบริการด ้านอาหาร การโรงแรมและการบริการ และการบริหารธุรกิจ ซึง่ จะเป็ น
การทางานร่วมกันอย่างใกล ้ชิดระหว่างพนั กงานโซเด็กซ์โซ่ และนั กศึกษา เพือ
่ ให ้ได ้รับความรู ้จากการฝึกประสบการณ์อาชีพ
ให ้ได ้มากทีส
่ ด
ุ ”
รองศาสตราจารย์ ดร. สมโรตม์ โกมลวนิช ผู ้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ รักษาการคณบดี คณะวิทยาการจั ดการ สถาบัน
ปั ญญาภิวัฒน์ กล่าวว่า “สาหรับการลงนามข ้อตกลงของสถาบันการจั ดการปัญญาภิวัฒน์ และโซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ใน
ครั ง้ นี้ จะเป็ นการส่งเสริม และสนั บ สนุ น การจั ด การศึก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี ระดั บ บั ณ ฑิต ศึก ษา และการศึก ษาแบบสหกิจ
นอกจากนั น
้ ยังมีการพัฒนาและยกระดับหลักสูตร การเรียนการสอน ในสาขาวิชาการจั ดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากร
อาคาร จากศักยภาพของทัง้ 2 องค์กร รวมถึงการแลกเปลีย
่ นข ้อมูลข่าวสาร องค์ความรู ้ และงานวิจัยต่างๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์
เพือ
่ การบรรลุเป้ าหมายในการลงนามข ้อตกลงของสององค์กรในครัง้ นี้ ซึง่ คือการพัฒนา และผลิตบุคลากรทางสายงาน การ
จัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ ให ้มีคณ
ุ ภาพ ตอบรับความต ้องการของตลาด”
โดยก่อนหน ้านี้ โซเด็กซ์โซ่ได ้รับความไว ้วางใจจากสถาบันปั ญญาภิวัฒน์ให ้บริการแบบครบวงจร หรือ Integrated Facilities
Management (IFM) ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2556 ซึง่ ให ้บริการครอบคลุมทัง้ ด ้านการบริหารจัดการอาคาร การบริหารทรัพยากร
กายภาพด ้านเทคนิค บริการด ้านพนั ก งานทาความสะอาด บริการรัก ษาความปลอดภั ย การบริหารจั ดการทั่ว ไป ตลอดจน
บริการจัดเลีย
้ ง
จากภาพ : มร. อาร์โ นด์ เบีย เลคกิ (ที่ 2 จากซ ้าย) กรรมการผู ้จั ด การ และ คุ ณ ธวั ล รั ต น์ ทรั พ ย์ว ณิช กุ ล (ซ ้ายสุด )
ผู ้อานวยการฝ่ ายทรัพยาการบุคคล บริษัท โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ถ่ายภาพร่วมกับ อาจารย์พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล (ที่ 2
จากขวา) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ รองศาสตราจารย์ ดร. สมโรตม์ โกมลวนิช (ขวาสุด) ผู ้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และ รักษาการคณบดี คณะวิทยาการจัดการ สถาบันปั ญญาภิวัฒน์ ในโอกาสลงนามข ้อตกลงร่วมกัน เมือ
่ เร็วๆ นี้

