แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนปัญญาภิวฒ
ั น์ เทคโนธุรกิจ
( พ.ศ.2553-2557 )

20/29 หมู่ที. 2 ซอยงามวงศ์ วาน 23 ถนนงามวงศ์ วาน ตําบลบางเขน
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

คํานํา
การจัดการศึกษาเป็ นกระบวนการหนึงทีสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณลักษณะตามที
สังคมและประเทศชาติมุ่งหวัง ซึ งจะพัฒนาไปสู่ เป้ าหมายดังกล่าวได้ จําเป็ นต้องมีวิธีการทีเหมาะสมกับ
สภาพสังคมทีเปลียนไปและสอดคล้องกับความพร้อมขององค์กร ในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนปั ญญา
ภิวฒั น์ เทคโนธุ รกิจ จึงจําเป็ นต้องกําหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้ าหมาย ตัวชี2วดั และวางแผนการดําเนิ นการ
อย่างเหมาะสม โรงเรี ยนจึงได้จดั ทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553-2557 ขึ2น โดยคณะผูบ้ ริ หาร และ
บุคลากรทุกฝ่ ายทีเกี ยวข้องได้ร่วมจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ2น และเพือให้บุคลากรทุกระดับใช้
เป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน บรรลุเป้ าหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
ในการพัฒนา จัดทําโครงการ และกิจกรรมรองรับอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โรงเรี ยนปั ญญาภิ วฒั น์ เทคโนธุ รกิ จ หวังเป็ นอย่างยิงว่าแผนพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษา พ.ศ.25532557 นี2 จะเป็ นแนวทางในการดําเนิ นงานของบุ คลากรทุ กสายงาน เพือให้มุ่งสู่ ผลสัมฤทธิ> ที คาดหวังไว้
ขอขอบคุณคณะทํางาน และบุคลากรทุกท่านทีเกียวข้องในการจัดทํามา ณ โอกาสนี2

(นาย วิสิทธิ> งามเลิศชัย)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนปั ญญาภิวฒั น์ เทคโนธุ รกิจ

สารบัญ
หน้ า
คํานํา
สารบัญ
ข้อมูลพื2นฐาน

1

บริ บทและสภาวการณ์ปัจจุบนั

5

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

14

การดําเนิ นการ

25

ภาคผนวก

1

บทที. 1 ข้ อมูลพืน< ฐาน
1. ข้ อมูลทัว. ไป
1.1 โรงเรี ยนปั ญญาภิวฒั น์ เทคโนธุ รกิจ [รหัสสถานศึกษา 121 000 971]
1.2 ได้รับอนุญาตให้จดั ตั2ง วันที 24 เดือน เมษายน พ.ศ 2527
1.3 ปั จจุบนั ตั2งอยูเ่ ลขที 20/29 หมู่ที 2 ซอยงามวงศ์วาน 23 ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ 0-2591-9123-5 โทรสาร 0-2591-9126 Website www.panyapiwat.ac.th
1.4 ตั2งอยูใ่ นเขตพื2นทีการศึกษาจังหวัดนนทบุรี เขตพื2นทีการศึกษานนทบุรี เขต 1
1.5 สภาพชุมชนรอบบริ เวณโรงเรี ยน
ย่านธุ รกิจการค้า

ใกล้สถานประกอบการภาครัฐ

ใกล้สถานประกอบการภาคเอกชน

ใกล้สถานศึกษาระดับเดียวกัน

ใกล้นิคมอุตสาหกรรม

อืน ๆ (ระบุ) ....................................

2. ข้ อมูลด้ านการบริหาร
2.1 ผูบ้ ริ หาร
ชื. อ - สกุล
1) ผูร้ ับใบอนุ ญาต

คุณวุฒิสูงสุ ด

สาขาวิชา/วิชาเอก

ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ ง

ปริ ญญาตรี

การตลาด

ตั2งแต่ 6 ตุลาคม 2547
ถึงปั จจุบนั เป็ นเวลา 5 ปี

ปริ ญญาโท

คณะพัฒนาสังคม

ตั2งแต่ 20 ธันวาคม 2552 ถึง
ปั จจุบนั

ปริ ญญาโท

บริ หารการศึกษา

ตั2งแต่ 6 ตุลาคม 2547
ถึงปั จจุบนั เป็ นเวลา 5 ปี

นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
2) ผูจ้ ดั การ
นางสาวนัชชา เทียมพิทกั ษ์
3) ผูอ้ าํ นวยการ
นายวิสิทธิ> งามเลิศชัย

2

3. ประวัติ และข้ อมูลทัว. ไปของสถานศึกษา
3.1 ประวัติ
โรงเรี ยนปั ญญาภิ วฒั น์ เทคโนธุ รกิ จ เป็ นสถานศึ กษาสังกัด สํานักงานเขตพื2นที การศึ กษานนทบุ รี
เขต 1 สํานักงานบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิ การ ก่อตั2งโดยบริ ษทั
ซี พี ออลล์ จํากัด มหาชน เมือวันที 1 ตุลาคม พ.ศ.2547 โดยซื2 อกิจการมาจากโรงเรี ยนกรุ งเทพเทคนิ คนนท์
และตั2งในนาม บริ ษทั ศึกษาภิวฒั น์ จํากัด เมือวันที 5 ตุลาคม 2547 และได้เปลียนชื อจากโรงเรี ยนกรุ งเทพ
เทคนิ ค นนท์ เป็ น โรงเรี ย นปั ญญาภิ วฒั น์ เทคโนธุ รกิ จ เมื อวันที 5 พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2547 ต่ อมาวันที 11
มกราคม พ.ศ.2555 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ.2550 ให้โรงเรี ยนฯมีฐานะเป็ น
นิติบุคคลและมีคณะกรรมการบริ หาร
โดยมี เจตนารมณ์ "เพือช่ วยพัฒนาสังคม และประเทศชาติ ในด้านการศึ กษา" ในระยะแรกของการ
ก่อตั2ง มีวิสัยทัศน์ "เป็ นสถาบันการศึกษาชั2นนําในการผลิ ตบุคลากร ทีเน้นการเรี ยนรู ้ ภาคทฤษฎี ควบคู่ไปกับ
ภาคปฏิ บตั ิ เพือให้ได้พ นัก งานที มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ตรงตามความต้องการของภาคธุ รกิ จใน
ประเทศไทย" มุ่งเน้นความรู ้ดา้ นการจัดการธุ รกิจค้าปลีก โดยเฉพาะธุ รกิจค้าปลีกแบบร้านสะดวกซื2 อ ซึ งเป็ น
องค์ความรู ้ ทีโรงเรี ยน มี ความเชี ยวชาญเป็ นพิเศษ อันเนื องจากเป็ นการจัดการศึ กษาของ บริ ษทั ซี พี ออลล์
จํากัด (มหาชน) ผูบ้ ริ หารร้ านเซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศไทย ทีดําเนิ นธุ รกิ จด้านค้าปลี กร้ านเซเว่นอีเลฟเว่น
สาขาแรกในประเทศไทยมายาวนานกว่า 20 ปี มีการต่อยอดและพัฒนาความรู ้จากการดําเนิ นธุ รกิจค้าปลีกของ
เซเว่นอีเลฟเว่น 7-Eleven,Inc. และได้ดาํ เนิ นการเปิ ดรับนักเรี ยนนักศึกษาใหม่ใน ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึ กษา
2548 เป็ นต้นมา โดยจัดการเรี ย นการสอนในรู ป แบบทวิภาคี ซึ งเป็ นการเรี ย นการสอนโดยความร่ วมมื อ
ระหว่างสถานศึ กษากับสถานประกอบการ เรี ยนทฤษฎี ควบคู่ก ับการปฏิ บตั ิ งานจริ ง ในสถานประกอบการ
ตลอดเวลาของหลักสู ตร
3.2 หลักสู ตรทีเปิ ดสอน
1.) หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ระดับ ปวช.)
ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม
- สาขาวิชาพาณิ ชยการ สาขางานธุ รกิจค้าปลีก
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ ากําลัง
2.) หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พชั< นสู ง (ระดับ ปวส.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
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3.3 ข้ อมูลด้ านอาคารสถานที. ปี การศึกษา 2553
โรงเรี ยนปั ญญาภิวฒั น์ เทคโนธุ รกิจ มีเนื2 อทีใช้สอย ประมาณ 6 ไร่ 1 งาน 54 ตารางวา
มีอาคารเรี ยนและอาคารปฏิบตั ิการรวม 2 หลัง รวมพื2นทีใช้สอย ประมาณ 5,967.09 ตารางเมตร
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ประเภทห้อง
ห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
ห้อง Sound Lab
ห้องประกันคุณภาพการศึกษา
ห้องปฏิบตั ิการ Workshop
ห้องเขียนแบบ
ห้องศูนย์วทิ ยบริ การ
ห้องพักครู
ห้องสํานักงานชั2น 1,2,3,4,5
ห้องประชุมชั2น 1, 2, 5
ห้องพัสดุ
ห้องร้านค้าสวัสดิการ
ห้องกิจการนักศึกษา
ห้องสตูดิโอ
ห้องผลิตสื อ
ห้องพยาบาล
ห้องแม่บา้ น
โรงอาหาร
ลานอเนกประสงค์
ห้องนํ2าชาย
ห้องนํ2าหญิง

จํานวน/ห้อง
21
2
1
1
5
1
1
1
18
3
3
1
2
1
1
1
1
1
1
23
34

ขนาดพื2นทีใช้สอย/ตารางเมตร
1,323
189
94.5
94.5
405
94.5
260
252
220.5, 31.5, 220.5, 25, 25
31.5, 18, 302.4
147.7
70.4
61
94.5
31.5
40
23.1
671.64
935.85
105
105

4

3.4 โครงสร้างการบริ หาร

5

บทที. 2

บริบทและสภาวการณ์ ปัจจุบัน
1. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้กาํ หนดแนวนโยบายพื2นฐานแห่ งรัฐในส่ วนที
เกี ยวกั บ การศึ ก ษาไว้ใ นมาตรา81ให้ รั ฐ จัด ให้ มี ก ฎหมายเกี ยวกั บ การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ และมี ก ารตรา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 เพือเป็ นฐานหลักนโยบายแห่ งรัฐด้านการศึกษา และจัดทํา
แผนการศึกษาแห่งชาติ เพือเป็ นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาการอาชี วศึกษา เพือเป็ นแนวทางในการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที. 10 มุ่งสู่ “สั งคมอยู่เย็นเป็ นสุ ขร่ วมกัน” ภายใต้
แนวปฏิบตั ิของ “ปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เห็นควรกําหนดพันธกิจของการพัฒนาประเทศ ดังนี2
(1) พัฒ นาคนให้ มีคุ ณภาพ คุ ณธรรม นํา ความรอบรู้ อ ย่ า งเท่ า ทัน มี สุ ข ภาวะที ดี อยู่ในครอบครัวที
อบอุ่น ชุ มชนทีเข้มแข็ง พึงตนเองได้ มีความมันคงในการดํารงชี วิตอย่างมีศกั ดิ>ศรี ภายใต้ดุลยภาพของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
(2) เสริ ม สร้ า งเศรษฐกิจ ให้ มี คุ ณภาพ เสถี ยรภาพ และเป็ นธรรม มุ่ ง ปรั บ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จของ
ประเทศให้สามารถแข่งขันได้ มีภูมิคุม้ กันความเสี ยงจากความผันผวนของสภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวตั น์
บนพื2นฐานการบริ หารเศรษฐกิจส่ วนรวมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีระดับการออมทีพอเพียง มีการปรับโครงสร้าง
การผลิ ตและบริ การบนฐานความรู ้ และนวัตกรรม ใช้จุดแข็งของความหลากหลายทางชี วภาพและเอกลักษณ์
ความเป็ นไทย ควบคู่กบั การเชื อมโยงกับต่างประเทศ และการพัฒนาปั จจัยสนับสนุ นด้านโครงสร้างพื2นฐาน
และโลจิสติกส์ พลังงาน กฎกติกา และกลไกสนับสนุนการแข่งขันและกระจายผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรม
(3) ดํ ารงความหลากหลายทางชี วภาพ และสร้ างความมั. นคงของฐานทรั พยากรธรรมชาติ แ ละคุ ณ ภาพ
สิ. งแวดล้ อม สร้ า งความสมดุ ลระหว่า งการอนุ รัก ษ์และการใช้ป ระโยชน์ อย่างยังยืน เป็ นธรรม และมี ก าร
สร้ างสรรค์คุณค่า สนับสนุ นให้ชุมชนมีองค์ความรู ้ และสร้ างภูมิคุม้ กันเพือคุ ม้ ครองฐานทรัพยากร คุ ม้ ครอง
สิ ทธิ และส่ งเสริ มบทบาทของชุ มชนในการบริ หารจัดการทรัพยากรปรับแบบแผนการผลิ ตและการบริ โภคที
เป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของชาติจากข้อตกลงตามพันธกรณี ระหว่างประเทศ
(4) พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให้ เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ย์
ทรงเป็ นประมุ ข มุ่งสร้ างกลไกและกฎระเบี ย บที เอื2 อต่อการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาสู่ ทุกภาคี
ควบคู่ กบั การเสริ มสร้ า งความโปร่ งใส สุ จริ ต ยุติธ รรม รั บผิดชอบต่อสาธารณะ มี ก ารกระจายอํานาจและ
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กระบวนการที ทุ ก ภาคส่ วนมี ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจ สู่ ความเป็ นธรรมทางเศรษฐกิ จ สัง คม และการใช้
ทรัพยากร
โดยมีเป้ าหมายการพัฒนาคุ ณภาพคน ให้คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาทั2งทางร่ างกาย จิตใจ ความรู ้
ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชี พ และมีความมันคงในการดํารงชี วิต ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมายเพือ
เสริ ม สร้ างศัก ยภาพให้ก ับตนเองที จะนํา ไปสู่ ค วามเข้มแข็ง ของครอบครั ว ชุ ม ชนและสั ง คมไทย โดยเพิม
จํานวนปี การศึกษาเฉลียของคนไทยเป็ น 10 ปี พัฒนากําลังแรงงานระดับกลางทีมีคุณภาพเพิมเป็ น ร้อยละ 60
ของกําลังแรงงานทั2งหมด และเพิมสัดส่ วนบุคลากรด้านการวิจยั และพัฒนาเป็ น 10 คนต่อประชากร 10,000
คน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสั งคมไทยสู่ สังคมแห่ งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู้ ให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาคนให้ มีคุณธรรมนําความรู้ เกิดภูมิค้ ุมกัน โดยพัฒนาจิตใจควบคู่กบั การพัฒนาการเรี ยนรู ้ของคนทุก
กลุ่มทุกวัยตลอดชี วิต เริ มตั2งแต่วยั เด็กให้มีความรู ้ พ2ืนฐานเข้มแข็ง มีทกั ษะชี วิต พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของ
กําลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ พร้ อมก้าวสู่ โลกของการทํางานและการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ
สร้างและพัฒนากําลังคนทีเป็ นเลิศโดยเฉพาะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู ้ ส่ งเสริ มให้คนไทย
เกิดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื องตลอดชี วิต จัดการองค์ความรู ้ ท2 งั ภูมิปัญญาท้องถิ นและองค์ความรู ้ สมัยใหม่ต2 งั แต่
ระดับชุมชนถึงประเทศ สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.2 แผนพัฒนาการอาชี วศึกษา ( พ.ศ. 2552-2559)
การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ ( ฉบับที 2 ) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 กําหนดความมุ่งหมาย
และหลักการในการจัดการศึกษาว่า “ การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพือพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ทีสมบูรณ์
ทั2งร่ างกาย จิ ตใจ สติ ปัญญา ความรู ้ และคุ ณธรรม มี จริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชี วิต สามารถอยู่
ร่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข” โดยการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ. 2552-2559) ตามที
กระทรวงศึ ก ษาเสนอแนะให้ส ถานศึ ก ษาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการศึ ก ษา มี ส าระสํา คัญคื อให้จ ัด
การศึกษาทียึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ยึดทางสายกลาง อยูบ่ นพื2นฐานของความสมดุ ลพอดี รู ้ จกั
พอประมาณ อย่างมีเหตุผลมีความรอบรู ้เท่าทันโลกเพือมุ่งให้เกิดการพัฒนาทียังยืนและความอยูด่ ีมีสุขของคน
ไทย โดยกําหนดแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาอาชีวศึกษา ( พ.ศ. 2552-2561) ไว้ดงั นี2
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แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาอาชีวศึกษา (พ.ศ.2552-2561)
วิสัยทัศน์
“ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาทีมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล”
เป้าหมาย
1. มีการจัดตั2งสถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ
2. มีการจัดตั2งสถาบันการอาชีวศึกษา
3. มีการพัฒนาระบบการจ้างงานและกําหนดเงินเดือน / ค่าตอบแทนตามสมรรถนะ
4. ขยายการศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา โดยมีสัดส่ วนผูเ้ รี ยนทวิภาคี/ สหกิจศึกษาเป็ นร้อยละ 30
และเน้นการฝึ กงาน
5. เพิมสัดส่ วนผูเ้ รี ยนอาชีวศึกษาต่อสามัญเป็ น 60 : 40
6. สร้างภาคีเครื อข่ายความร่ วมมือเพือพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาทั2งภายในและต่างประเทศ
7. จัดและส่ งเสริ มการอาชีวศึกษาและฝึ กอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
8. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทัวถึงและเสมอภาค
9. วิจยั สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู ้เพือการพัฒนาอาชีพ

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที. 1 ปฏิรูประบบการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเชือมต่อ
การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
มาตรการ
1. พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรการอาชีวศึกษา
2. พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเ้ รี ยนให้เป็ นทียอมรับของตลาดแรงงานและสังคมทั2งในประเทศ
และภูมิภาคอาเซี ยน
3. สร้างและพัฒนามาตรฐานหลักสู ตร กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน การนิ เทศ กํากับ ติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนือง
4. สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิ ภาพ
5. สนับสนุนการจัดตั2งศูนย์คุณวุฒิวชิ าชีพแห่งชาติ (NQF)
6. เพิมสัดส่ วนผูเ้ รี ยนอาชี วศึกษา โดยส่ งเสริ มภาพลักษณ์ การอาชี วศึกษาให้บริ การสังคมให้เกิ ด
ค่านิยมในการเรี ยนอาชีวศึกษาต่อสามัญ 60 : 40
7. ส่ งเสริ มและสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือเพือบ่มเพาะผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่การอาชีวศึกษา
8. พัฒนากําลังคนระดับกลางให้มีความรู ้และทักษะฝี มือได้มาตรฐาน
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ยุทธศาสตร์ ที. 2 เสริ มสร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพอย่างเสมอภาค
มาตรการ
1. ส่ งเสริ มและพัฒนาการจัดอาชี วศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชี พด้วยรู ปแบบที หลากหลายทั2งใน
ระบบ นอกระบบ และทวิภาคี
2. พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาให้เป็ นแหล่งบริ การความรู ้ทางวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
3. ส่ งเสริ มและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน ในการสร้างงาน สร้างรายได้
4. จัดการศึกษาวิชาชีพทีสร้างโอกาสแก่ผดู ้ อ้ ยโอกาส คนพิการ ผูส้ ู งอายุ
5. ส่ งเสริ มให้มีการสร้างรายได้ระหว่างเรี ยนและลดภาระค่าใช้จ่ายของผูป้ กครอง
ยุทธศาสตร์ ที. 3 พัฒนาคุณภาพกําลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ
มาตรการ
1. พัฒนากําลังคนให้มีความรู ้ และทักษะฝี มือในระดับคุณภาพ
2. สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ดา้ นอาชีพ
3. ส่ งเสริ มความเป็ นเลิศของเยาวชนทีมีความสามารถในทักษะฝี มือ
4. สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ มีการพัฒนาคุณภาพ และการแข่งขันในเชิงคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ ที. 4 พัฒนาระบบบริ หารจัดการทั2งส่ วนกลาง สถาบันการอาชี วศึกษา และสถานศึกษาให้
มีประสิ ทธิ ภาพ
มาตรการ
1. พัฒนาโครงสร้างบริ หารจัดการและกําหนดภารกิจทีชัดเจน ภายใต้กฎหมายระเบียบข้อบังคับที
สอดคล้องกับการเปลียนแปลงในสภาพปั จจุบนั
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการบริ หารจัดการ
3. กระจายอํานาจการบริ หารจัดการสู่ สถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษา
4. สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือและการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน
5. บริ หารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ มีธรรมาภิบาลโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพ
7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา
8. พัฒนาระบบการสรรหาและแต่งตั2งผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลทั2งส่ วนกลาง สถาบัน และสถานศึกษา
9. สร้ างความก้า วหน้า ในวิชาชี พ สร้ างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรทั2งส่ วนกลาง สถาบันการ
อาชีวศึกษา และสถานศึกษา
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ยุทธศาสตร์ ที. 5 สร้างความเข้มแข็งเครื อข่ายความร่ วมมือการจัดการอาชีวศึกษาทั2งในและต่างประเทศ
มาตรการ
1. พัฒนาศักยภาพด้านการสื อสารของผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรการอาชีวศึกษาและนักเรี ยนนักศึกษา
2. พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี
3. พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนและการฝึ กอบรมวิชาชีพ
4. สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือทั2งในและต่างประเทศ ในการจัดการอาชีวศึกษาระดับนานาชาติ
5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล
6. จัดตั2งกองทุนเพือพัฒนาการอาชีวศึกษา
7. ปรับระบบความร่ วมมือและเครื อข่ายการผลิตและพัฒนากําลังคน
ยุทธศาสตร์ ที. 6 จัดอาชีวศึกษาเพือสร้างเสริ มความมันคงของรัฐ
มาตรการ
1. ส่ งเสริ มการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
2. พัฒนาการจัดอาชี วศึ กษาและการฝึ กอบรมวิชาชี พในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิ จ และเขตพื2นที
ชายแดนภาคใต้
3. พัฒนาการจัดอาชีวศึกษาร่ วมกับประเทศเพือนบ้าน
4. ทํานุบาํ รุ ง ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ ที. 7 ผลักดันการบูรณาการการวิจยั และพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู ้และเทคโนโลยีเพือ
พัฒนาการอาชีวศึกษา
มาตรการ
1. พัฒนาการวิจยั นวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. นําองค์ความรู ้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้พฒั นาคุณภาพการบริ หารจัดการเรี ยนการสอน
3. ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ นวัต กรรมและเทคโนโลยี สิ งประดิ ษ ฐ์ ไ ปสู่ ชุ ม ชน และพัฒ นาสู่
อุตสาหกรรมเชิงพาณิ ชย์เพือเพิมศักยภาพการแข่งขันระดับสากล
4. ส่ งเสริ มการจดสิ ทธิ บตั ร และปกป้ องทรัพย์สินทางปั ญญาการอาชีวศึกษา
5. พัฒนาระบบบริ หารจัดการ เครื อข่ายงานวิจยั และจัดการองค์ความรู ้ อาชี วศึกษาทั2งในประเทศ
และระดับนานาชาติ
6. ส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู ้และเทคโนโลยีเพือพัฒนาอาชีพสู่ สากล
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2. สภาวการณ์ ปัจจุบัน
จากการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ภายในของโรงเรี ยน และการศึกษาสภาพแวดล้อมทีส่ งผลต่อโอกาส
และอุปสรรค ทําให้ได้ขอ้ มูลดังนี2
จุดแข็ง (Strength)
1. โรงเรี ยนฯ มีความสามารถหลักในการออกแบบหลักสู ตรจากการปฏิบตั ิงานจริ ง
(หลักสู ตรฐานสมรรถนะ)
2. มีสถานประกอบการรองรับในภาคปฏิบตั ิอย่างเพียงพอ (ระบบทวิภาคี)
3. ได้รับความรู ้เฉพาะทางด้านธุ รกิจค้าปลีกจาก CP ALL
4. มีทุนการศึกษาสนับสนุน และ นักเรี ยนทีจบมีงานทํา 100 % มีรายได้ระหว่างเรี ยน
(หลักสู ตรค้าปลีก)
5. มีองค์กรแม่ ซี พีออลล์ ทีสามารถสร้างคู่ความร่ วมมือ และเครื อข่ายทีหลากหลายในการพัฒนาการ
เรี ยนการสอน และสร้างนวัตกรรมทั2งใน และต่างประเทศ
6. องค์กรแม่ มีนโยบายและทิศทางชัดเจนในการดําเนินงานภาคการศึกษา “ทวิภาคีคา้ ปลีก”
จุดอ่ อน (Weakness)
1. กระบวนการทํางานภายในยังไม่มีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานทีเป็ นระบบ เนืองจากรับจากองค์กรแม่ ที
เป็ นภาคธุ รกิจ ยังไม่ได้ปรับให้เข้ากับบริ บทของภาคการศึกษา
2. บุคลากร ยังขาดความรู ้ความเข้าใจในข้อบังคับ ระเบียบ กฏหมาย การบริ หารของภาคธุ รกิจค้าปลีก
และบุคลากรสายสนับสนุนยังไม่เข้าใจการทํางานของภาคการศึกษา
3. ICT , Hardware , Software ยังไม่เอื2อต่อการอํานวยความสะดวกในการทํางาน Learn Resource
ทางการเรี ยนการสอนยังไม่ตอบสนองด้าน Work Based Learning ทั2งปริ มาณและคุณภาพ
4. ผลงานด้านนวัตกรรมทีแสดงว่าเราเป็ นผูน้ าํ ด้านค้าปลีก มีนอ้ ย
โอกาส (Opportunity)
1. มีเครื อข่ายพันธมิตรจากภายนอกทีหลากหลายและกว้างขวาง เช่นหน่วยงานของภาครัฐ ให้ความ
ร่ วมมือในการพัฒนาการศึกษาร่ วมกับบริ ษทั ฯ เช่น กรมพัฒนาชุมชน ศอบต. เป็ นต้น
2. ประเทศไทยมีรูปแบบการจัดการศึกษาด้านค้าปลีกทีเสริ มการเติบโตของธุ รกิจ CP ALL ทําให้มี
โอกาสในการเป็ นผูน้ าํ การศึกษาทวิภาคีคา้ ปลีกในภูมิภาคอาเซี ยน
3. ธุ รกิจบริ การของเครื อ และกลุ่มธุ รกิจ CP ALL ยังมีความต้องการแรงงานฝี มือ ทําให้สามารถขยาย
ความร่ วมมือไปยังธุ รกิจอืนได้
4. มีโอกาสเปิ ดหลักสู ตรทีหลากหลาย เช่น หลักสู ตรเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์ หลักสู ตร
ระยะสั2น หลักสู ตรปกติ)
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อุปสรรค (Threat)
1. ระบบการปฏิบตั ิงานของสถานประกอบการมีความแตกต่างกันส่ งผลต่อวิธีการจัดการฝึ กอาชีพและ
การปรับหลักสู ตร
2. ครู ฝึกทีร้านสาขา ยังขาดความเข้าใจบทบาทหน้าทีของการเป็ นครู ฝึกในสถานประกอบการ
3. อิทธิ พลของคู่แข่งระบบอาชี วศึกษาทีเรี ยนในระบบทวิภาคี เป็ นทางเลือกเพิมให้กบั นักเรี ยน
4. ทําเลร้านสาขาทีต้องการพนักงานและภูมิลาํ เนาของผูเ้ รี ยน ไม่ค่อยสัมพันธ์กนั
5. นโยบายการรับนักเรี ยนอาชีวะของภาครัฐ/ ภาคเอกชน ทีเพิมรอบในการรับสมัคร
6. ค่านิยมในการส่ งบุตร หลาน เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมตอนปลาย สู งกว่าระดับอาชีวศึกษา
7. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ความได้ เปรียบเชิ งกลยุทธ์ ( SO)
1. มี ค วามสามารถในการออกแบบหลัก สู ต รจากการปฏิ บ ัติ ง านจริ ง โดยความร่ ว มมื อ กับ สถาน
ประกอบการ ทําให้ได้ผสู ้ ําเร็ จการศึกษาทีตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และมีโอกาส
เปิ ดหลักสู ตรทีหลากหลาย
2. เป็ นโรงเรี ยนทีมีองค์กรแม่ทีสามารถสร้ างความร่ วมมือ และเครื อข่ายทีหลากหลายในการพัฒนาการ
เรี ยนการสอนทั2งใน และต่างประเทศ ทําให้มีโอกาสในการเป็ นผูน้ าํ การศึกษาด้านทวิภาคีคา้ ปลีก
3. มีสถานประกอบการทีรองรับในภาคปฏิ บตั ิอย่างเพียงพอ ทําให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิได้ประสบการณ์
จริ ง และจบแล้วมีงานทําในสถานประกอบการ โดยเฉพาะในกลุ่มธุ รกิจ CP ALL
ความท้ าทายเชิ งกลยุทธ์ (WT)
1. การทําความร่ วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาครู ฝึก และเตรี ยมความพร้ อมของนักเรี ยน
ก่อนการฝึ กปฏิ บตั ิ และ การจัดการเรี ยนการสอน การดู แลนักเรี ยนระหว่างการฝึ กปฏิ บตั ิ เพือให้
นักเรี ยนมีความพร้อม และครู ฝึกเข้าใจบทบาทหน้าที
2. การปรับปรุ งกระบวนการทํางาน และมาตรฐานการปฏิบตั ิงานทีเป็ นระบบทีสอดคล้องกับบริ บทของ
สถานศึกษาเพือให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. การให้ความรู ้ ความเข้าใจบุคลากรในการทํางาน มาตรฐานทีเกียวข้องกับภาคการศึกษาเพือให้เกิดการ
มีส่วนร่ วมทัวทั2งองค์กร
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีเอื2อต่อการจัดการเรี ยนการสอน และการทํางานของครู และ
บุคลากร
5. การส่ งเสริ ม และ สนับสนุนเพือสร้างนวัตกรรมของครู ทั2งด้านความรู ้ ความเข้าใจ และงบประมาณ
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4. ข้ อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินภายนอก
เมื.อวันที. 27,30-31 มกราคม 2552 ได้ มีการประชุ มร่ วมกันของผู้บริ หาร และบุคลากรที.เกี.ยวข้ อง
เพือ. กําหนดแนวทางในการปรับปรุ ง ดังนี<
1. ควรเปิ ดหลักสู ตรไฟฟ้ ากําลัง และหลักสู ตรการบัญชีในระดับ ปวส.เพิม เพือให้นกั ศึกษา ศึกษาได้
อย่างต่อเนือง
วิธีการดําเนินการ จากข้อสรุ ปทีประชุมของโรงเรี ยนปั ญญาภิวฒั น์ และสถานประกอบการ บริ ษทั ซี พี
ออลล์ จํา กัด (มหาชน ) เรื องากรเปิ ดหลัก สู ตรไฟฟ้ ากํา ลัง และหลัก สู ตรการบัญชี ใ นระดับ ปวส.
เพือเพิมให้นกั เรี ยนศึกษาได้อย่างต่อเนือง ได้ขอ้ สรุ ปว่าจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาเปลียนไปมุ่งเน้น
การจัดการเรี ยนการสอนในระดับ ปวช.เพียงอย่างเดี ยว จึงเห็ นควรให้ยงั ไม่มีการเปิ ดหลักสู ตรไฟฟ้ า
กําลังและหลักสู ตรการบัญชี ในระดับ ปวส.เพิม
2. ควรสอดแทรกด้า นจริ ย ธรรม เรื องการมี ระเบี ย บวินัย และความรั บ ผิดชอบในการปฐมนิ เทศน์
นักศึกษาก่อนออกฝึ กงาน
วิธีการดําเนินการ ให้จดั ทําแผนการปฐมนิ เทศนักเรี ยนก่อนการฝึ กอาชี พ และบูรณาการเรื องจริ ยธรรม
ความรับผิดชอบในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การให้ความรู ้เกียวกับคุณธรรม จริ ยธรรมอย่างต่อเนื อง จัดทํา
โครงการในการสร้างเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมให้กบั นักเรี ยนทุกชั2นปี อย่างต่อเนื อง จัดให้มีการติดตาม
ผูเ้ รี ย นที ออกฝึ กงาน และสํ า รวจความพึ ง พอใจสถานประกอบการที มี ต่ อ คุ ณ ภาพผูเ้ รี ย น ในด้า น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัวไป และด้านสมรรถนะวิชาชี พ เพือ
นํามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนต่อไป
3. ควรเพิมการสอนเนื2อหาด้านทฤษฎี เพือเพิมพูนความรู ้ แก่นกั ศึกษาให้มีความรู ้แก่นกั ศึกษาให้มี
ความเข้มข้นเที ยบเท่า นักศึ กษาของสถานศึ กษาอื นในระดับเดี ยวกัน โดยเฉพาะวิชาไฟฟ้ ากําลัง
วิธีการดําเนิ นการ โรงเรี ยนปั ญญาภิวฒั น์ฯ มีการจัดการเรี ยนการสอนครบถ้วนตามเนื2 อหาทีหลักสู ตร
กําหนด ทั2งในรายวิชาทฤษฎี และรายวิชาปฏิบตั ิเพือเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ จริ ง และพิจารณาจัดให้มี
การเพิ มความเข้ม ข้นเที ย บเท่ า กับ นัก ศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาอื น โดยเฉพาะไฟฟ้ ากํา ลัง โดยจัดให้ มี
โครงการวิชาชี พ เพือให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ เนื2 อหาด้านทฤษฎี และการแก้ไขปั ญหา การสร้ างความคิ ด
ริ เริ มสร้างสรรค์เพิมขึ2น
4. ควรเพิมจํา นวนร้ า นอาหารให้เพีย งพอกับ ความต้องการของนักศึ กษาทั2ง ในปั จจุ บ นั และอนาคต
วิธีการดําเนินการ โรงเรี ยนปั ญญาภิวฒั น์ฯ จัดประชุ มและมีมติไม่เพิมจํานวนร้านอาหาร แต่มีการปรับ
ตารางเรี ยนและเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันของนักเรี ยนเป็ น 2 ช่วงเวลา และนักเรี ยนบางส่ วนมี
การออกฝึ กภาคปฏิบตั ิในสถานประกอบการทําให้มีร้านอาหารเพียงพอต่อปริ มาณนักเรี ยน
5. ควรจัดหาหนังสื อ และสื อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ด้านวิชาชี พทีหลากหลายเมือเทียบกับเนื2 อหลักสู ตร
วิธีการดําเนิ นการ โรงเรี ยนปั ญญาภิวฒั น์ฯ จัดให้แผนการจัดทําแบบสํารวจความต้องการหนังสื อให้
ครู ผูส้ อน และนัก เรี ย นให้มีส่ วนร่ วมในการคัดเลื อกสื อทรั พ ยากรเข้า ศูนย์วิท ยบริ หาร และจัดให้มี
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งบประมาณสําหรั บดําเนิ นการ จัดซื2 อ จัดหาสื อการเรี ยนรู ้ เกี ยวกับหลักสู ตรการเรี ยนการสอน และ
นอกเหนือจากหลักสู ตร และพัฒนาจัดหาเครื องคอมพิวเตอร์ ให้ทนั สมัยในการบริ การนักเรี ยน
6. ควรจัดกิจกรรมและบริ การวิชาการแก่ชุมชนให้มากขึ2น เพือการมีส่วนร่ วมและเอื2อประโยชน์ซึงกัน
และกัน
วิธีการดําเนิ นการ ขอให้สาํ นักบริ หารวิชาการ ภาควิชาอุตสาหกรรม และภาควิชาบริ หารธุ รกิจ จัด
ประชุมร่ วมกัน ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ สําหรับการบริ การวิชาการ และ
วิชาชีพเพือให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
7. ควรส่ งเสริ มให้อาจารย์ทาํ ผลงานวิจยั ให้มากขึ2น เพือนําไปพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
วิ ธี ก ารดํา เนิ น การ ให้ มี ก ารส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้ ค รู ท ํา งานวิ จ ัย นวัต กรรม สิ งประดิ ษ ฐ์ และ
งบประมาณสนับสนุนการสร้างงานวิจยั รวมทั2งจัดประกวด จัดแสดงและเผยแพร่ ผลงาน
8. ควรเพิมงบประมาณด้านวัสดุฝึกในโรงเรี ยนให้มากขึ2นและเพียงพอในการฝึ กปฏิบตั ิของนักศึกษา
วิธีการดําเนิ นการ เสนอให้มีการบริ หารการเงิน และงบประมาณด้านวัสดุฝึกอย่างเพียงพอ และจัดทํา
โครงการสํา หรั บ การฝึ กปฏิ บ ตั ิ ข องนัก เรี ย นเพิมขึ2 น โดยการดํา เนิ นการดังกล่ า วให้จดั ทํา โครงการ
กิจกรรมอย่างต่อเนื องในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน และมีการติดตาม ประเมินผล เพือ
นํามาปรับปรุ งและพัฒนา
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บทที. 3
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนปัญญาภิวฒ
ั น์ เทคโนธุรกิจ
ปี การศึกษา 2553-2557
โรงเรี ยนปั ญญาภิวฒั น์ เทคโนธุ รกิ จ มุ่งมันที จะเป็ นสถานศึกษาระบบทวิภาคี ทีจัดการเรี ยนการสอน
โดยหลักสู ตรฐานสมรรถนะทีมีคุณภาพ เพือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542
ฉบับแก้ไขเพิมเติม ( ฉบับที 2 ) พ.ศ. 2545 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ในการขับเคลือนการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที สอง ( 2552 - 2561) และสนองตอบต่ อ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาอาชี ว ศึ ก ษา
(พ.ศ.2552-2561) และจากผลการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบ 2 มาเป็ นแนวทางในการพัฒนา
และจากการมี ส่ วนร่ ว มของผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย เพื อทบทวนวิสั ย ทัศ น์ พันธกิ จ และจัด ทํา แผนที กลยุท ธ์
วัตถุ ป ระสงค์เชิ ง กลยุท ธ์ และกํา หนดเป้ าหมาย ซึ งจัดทํา ขึ2 นเพื อพัฒนาการศึ กษาให้เป็ นไปในแนวทางที
สอดคล้องกับการเจริ ญเติบโตของภาคธุ รกิจ และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มธุ รกิจในเครื อ ซี พี ออลล์
โดยใช้แนวทางการบริ หารองค์กรคุ ณภาพ TQM และบริ หารการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานสมศ.และสอศ.
ดัง นั2นจึ ง มี ก ารพัฒ นาพร้ อ มกัน ในทุ ก ๆด้า น ได้แ ก่ ห ลัก สู ต ร บุ ค ลากร กิ จ กรรมพัฒ นานัก เรี ย นนัก ศึ ก ษา
เทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรี ยนการสอน อาคารสถานที สภาพแวดล้อมบรรยากาศภายในโรงเรี ยนและอืนๆ

3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน
วิสัยทัศน์
“เป็ นสถาบันการศึกษาชั2นนําในการผลิตบุคลากรทีเน้นการเรี ยนรู ้ภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับภาคปฏิบตั ิ
เพือให้ได้พนักงานทีมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลตรงตามความต้องการของภาคธุ รกิจในประเทศไทย”
พันธกิจ
1. ผลิ ตผูส้ ํา เร็ จการศึ ก ษาที ตรงกับ ความต้องการของภาคธุ รกิ จ มุ่ ง เน้น การผลิ ต บุ ค ลากรคุ ณ ภาพ มี
คุณธรรม จริ ยธรรม ในสาขาวิชา ตามปริ มาณและพื2นที ทีภาคธุ รกิจต้องการ
2. ดําเนินการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เพือให้เป็ นองค์กรทีมีชือเสี ยง เป็ นทียอมรับของสังคม
3. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคีดว้ ยหลักสู ตรทีเน้นสมรรถนะ เพือสร้างคุณค่าทางการศึกษาให้แก่ผเู ้ รี ยน
สถานประกอบการ ชุมชนและสังคม
4. พัฒ นาระบบการจัด การเรี ยนการสอนทั2ง ในห้ อ งเรี ยน และผ่ า นระบบสื อสารทางไกลให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ด้วยระบบเทคโนโลยีทีทันสมัย
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5. สร้ างพันธมิ ตรกับสถาบันทางการศึ กษา เพือเป็ นเครื อข่ายในการผลิ ตบุ คลากรที มี คุณภาพต่อภาค
ธุ รกิจ
6. บริ หารการศึ กษาโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน สมศ. และแนวทางของ TQA อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล
7. สร้ างบรรยากาศทีเอื2ออํานวยต่อการพัฒนาครู บุคลากรและผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนอย่างต่อเนื องเพือมุ่งสู่
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ โดยใช้เกณฑ์รางวัล TQA
เป้าหมายของสถานศึกษา
พัฒนาสถานศึกษาให้ สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ ด้วยปณิ ธานและหลักการ “มุ่งสร้ างเยาวชนสู่ มืออาชี พ”
ดังนี2
1. ผลิตนักเรี ยน นักศึกษาทีเน้นการเรี ยนรู ้ภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับภาคปฏิบตั ิ
2. พัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการสร้างคนให้เป็ นมืออาชีพ เพือให้ได้บุคลากรทีมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล ตรงตามความต้องการของธุ รกิจในประเทศไทย
วัตถุประสงค์ ของโรงเรียน
1. จัดให้มี ก ารเรี ย นการสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. ในสาขาวิ ช าธุ รกิ จค้า ปลี ก สาขา วิช าบัญ ชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ สาขาวิชาช่ างอุตสาหกรรม และสาขาวิชาอืนๆ เพือผลิ ตบุคลากรทีมี
คุณภาพ และพร้อมทีจะร่ วมงานกับหน่วยงานต่างๆในกลุ่มบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์ บริ ษทั ซี พี ออลล์
จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั อืน ๆ
2. ส่ งเสริ มและถ่ายทอดความรู ้ ทางด้านการบริ หาร การจัดการ และธุ รกิ จค้าปลี ก จากประสบการณ์
ทางธุ รกิจ ให้กบั สังคม ชุมชน ธุ รกิจ และ สถาบันการศึกษา
3. สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล ในระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและสามารถผลิตบุคลากร
ทีตรงกับความต้องการของ ภาคอุตสาหกรรม อันนําไปสู่ การพัฒนาประเทศให้กา้ วหน้ายิงขึ2น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียน นักศึกษา
1. เรี ยนรู ้ไม่ลดละ (Life Long Learning)
2. มีทกั ษะหลากหลาย (Multi – Skill)
3. ใจรักบริ การ (Service Mind)
4. ก้าวทันเทคโนโลยี (Technology Literacy)
5. เป็ นคนดีศรี สังคม (Social Contribution)
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เป้าหมายในการพัฒนาโรงเรี ยน
1. จัดการศึกษาโดยใช้ระบบการประกันคุณภาพ
2. พัฒนานักเรี ยน/นักศึกษา ให้มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของสถานประกอบการ มีคุณธรรม
จริ ยธรรม สามารถดํารงตนให้เป็ นคนดีของสังคม มีคุณภาพชีวติ ทีดี
3. จัดการเรี ยนการสอนระบบทวิภาคีอย่างมีคุณภาพ
4. ครู อาจารย์สามารถทํางานวิจยั สร้างนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์อย่างต่อเนือง
5. บุคลากร/หน่วยงาน สามารถให้บริ การทางวิชาการ ในสาขาวิชาชีพทีแต่ละบุคคล/หน่วยงาน
มีความเชียวชาญแก่ชุมชนและสังคม
6. บริ หารและจัดการโรงเรี ยนด้วยระบบธรรมาภิบาลให้โรงเรี ยนมีความก้าวหน้าอย่างยังยืน
7. สร้างผลลัพธ์ (Outcome) ด้วยการเป็ นสถานศึกษาทีเจริ ญก้าวหน้า มีฐานะมันคง พัฒนา
การอาชีวศึกษาให้เจริ ญยิงขึ2น
วัตถุประสงค์ เชิ งกลยุทธ์ และเป้าประสงค์
สถานศึกษาจัดทําเกณฑ์การประเมินแต่ละตัวชี2วดั เพือแสดงผลการพัฒนาของวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับ
การบริ หารงานครอบคลุมทั2ง 4 ด้านตาม Balance Score Card คือ มุมมองด้านลูกค้าและสังคม มุมมองด้าน
กระบวนการภายใน มุมมองด้านการเรี ยนรู ้และเติบโต มุมมองด้านการเงินโดยมีกลยุทธ์ในการพัฒนา
โรงเรี ยนไว้ดงั นี2
โรงเรียนได้ กาํ หนดกลยุทธ์ ในการพัฒนาโดยใช้ BSC 4 มุมมอง ดังนี<
1. ด้านผูเ้ รี ยน สถานประกอบการและชุมชน (Customer) ผลิตบุคลากรให้มีคุณภาพเพียงพอต่อความ
ต้องการของสถานประกอบการ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของ
โรงเรี ยน
2. ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) เน้นเรื องการสร้างภาพลักษณ์และนวัตกรรมการ
ศึกษาการเป็ นผูน้ าํ วิชาการค้าปลีกของภูมิภาค ผลิตผลงานวิจยั ผลงานวิชาการเพือสนับสนุ นสถาน
ประกอบการ พัฒนาระบการบริ หารจัดการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพทัวทั2งองค์กร
3. ด้านการเรี ยนรู ้และเติบโต (Learning and growth) พัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา ตามกรอบ
แนวทาง TQA และผ่านการรับรองมาตรฐานของหน่ วยงานทีกํากับดูแล พัฒนา บุคลากร ให้มี
คุณภาพและมีความสุ ขในการทํางาน และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านบริ หารการศึกษา
4. ด้านการเงิน (Finance) จัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาโรงเรี ยนเพือการพัฒนางานทุกด้านอย่าง
เหมาะสมเกิดประสิ ทธิ ภาพ และแสวงหารายได้ให้เพียงพอต่อการเจริ ญเติบโตในอนาคต
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มุมมอง

กลยุทธ์ วิทยาลัย

ด้านผูเ้ รี ยน สถาน
ประกอบการ และชุมชน

สร้างและพัฒนาบุคลากรตาม
ความต้องการของธุ รกิจ

เป้าประสงค์

ผลิตบุคลากรทีมีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของ
ธุ รกิจ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย พึงพอใจต่อผลงานภาคการศึกษา
ด้านกระบวนการภายใน เป็ นผูน้ าํ การศึกษาด้านวิชาการ สร้างภาพลักษณ์การเป็ นผูน้ าํ วิชาการค้าปลีกของประเทศ
ค้าปลีก
ผลิตผลงานวิจยั การศึกษาและงานวิชาการ
สร้างความยังยืนด้วยนวัตกรรม สร้างนวัตกรรมด้านการศึกษา
ระบบการบริ หารจัดการองค์กร
ด้านการเรี ยนรู ้และเติบโต
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานกํากับดูแล
ทีมีความเป็ นเลิศ
พัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาตามกรอบแนวทาง TQA
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านบริ หารการศึกษา
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมีความสุ ขในการทํางาน
ด้านการเงิน
แสวงหารายได้ให้เพียงพอต่อการเติบโตในอนาคต
บริ หารการเงินและงบประมาณเพือให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ด

มาตรฐานการอาชี วศึกษา 7 มาตรฐาน 44 ตบช.
ม.1 ผูเ้ รี ยนและผูส้ าํ เร็ จการศึกษาวิชาชีพ
ม.3 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ม.2 หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน
ม. 5 นวัตกรรมและงานวิจยั

ม. 6 ภาวะผูน้ าํ และการจัดการ
ม. 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน

ม. 6 ภาวะผูน้ าํ และการจัดการ
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กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และดัชนีชี<วดั ความสํ าเร็จ
1. มุมมองด้ านผู้เรี ยน สถานประกอบการ และชุ มชน
ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

เป้าประสงค์

ดัชนีชี<วดั ความสํ าเร็จ ( KPIs)
2553

2554

2555 2556 2557

75%

78%

80%

82%

85%

15%

14%

13%

12%

11%

85%

87%

89%

91%

93%

1.ร้อยละของความพึงพอใจของนักเรี ยน /นักศึกษา

85%

87%

89%

91%

93%

2.ร้อยละของความพึงพอใจของผูป้ กครอง

80%

82%

84%

86%

88%

3.ร้อยละของความพึงพอใจของสถานประกอบการ

80%

82%

84%

86%

88%

สร้างและพัฒนา

ผลิตบุคลากรทีมีคุณภาพ 1.ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาทีมีผลสัมฤทธิ>ทางการเรี ยนตาม

บุคลากรตามความ

เพียงพอต่อความ

ต้องการของธุ รกิจ

ต้องการของธุ รกิจ

เกณฑ์การสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร ปวช.,ปวส.
2.ร้อยละของผูเ้ รี ยนทีออกกลางคัน (Drop-out rate)
3.ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาทีได้งานทําในสถาน
ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี

สร้างและพัฒนา

ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยพึง

บุคลากรตามความ

พอใจต่อผลงานภาค

ต้องการของธุ รกิจ

การศึกษา
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2. มุมมองด้ านกระบวนการภายใน
ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

เป้าประสงค์

ดัชนีชี<วดั ความสํ าเร็จ ( KPI s)
2553

เป็ นผูน้ าํ การศึกษา

สร้างภาพลักษณ์การเป็ น

ด้านวิชาการค้าปลีก ผูน้ าํ วิชาการค้าปลีกของ

2554 2555 2556

2557

1.จํานวนรางวัล ระดับประเทศ ทีสถาบัน บุคลากร นักศึกษา
นักเรี ยน ได้รับ

3

4

5

6

7

ภูมิภาค
ผลิตผลงานวิจยั การศึกษา

1.ร้อยละของการทําผลงานวิจยั และวิชาการต่อปี การศึกษา

และงานวิชาการเพือ

100% 100% 100% 100% 100%

สนับสนุน
สถานประกอบการ
สร้างความยังยืน
ด้วยนวัตกรรม

สร้างนวัตกรรมด้าน

1.ร้อยละของผลงานวิจยั / วิชาการ/ นวัตกรรมทีได้มีการ

การศึกษา

นําไปใช้ประโยชน์ในภาคธุ รกิจและสังคม

100% 100% 100% 100% 100%
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3. มุมมองด้ านการเรียนรู้ และเติบโต
ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

เป้าประสงค์

ระบบการบริ หาร

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ

จัดการองค์กรทีมี

หน่วยงานกํากับดูแล

ความเป็ นเลิศ

ดัชนีชี<วดั ความสํ าเร็จ ( KPIs)
1.คะแนนประเมินมาตรฐานสถานศึกษา ตามเกณฑ์ สอศ.

พัฒนาระบบคุณภาพ

1.คะแนนประเมินตามเกณฑ์ TQA

การศึกษาตามกรอบ TQA

เริ มปี การศึกษา 2555

2553

2554 2555 2556 2557

2.60

2.70

2.80

2.83

2.85

n/a

n/a

200

250

300

80%

82%

84%

86%

88%

75%

77%

79%

80%

85%

ภาคการศึกษา
ระบบการบริ หาร

พัฒนาระบบข้อมูล

จัดการองค์กรทีมี

สารสนเทศด้านบริ หาร

ความเป็ นเลิศ

การศึกษา
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
และมีความสุ ขในการทํางาน

1.ร้อยละของความพึงพอใจของผูใ้ ช้ขอ้ มูลสารสนเทศ

1.ร้อยละของEmployee Engagement
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4. มุมมองด้ านการเงิน
ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

เป้าประสงค์

บริ หารทรัพยากร

บริ หารการเงินและ

ด้านการเงินอย่างมี

งบประมาณเพือให้เกิด

ประสิ ทธิ ภาพ

ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด

ดัชนีชี<วดั ความสํ าเร็จ ( KPI s)

2553

2554

2555

2556

2557

2

2

3

3

3

1.การใช้งบประมาณตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
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แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553-2557
ลําดับ
ที
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
1.8

1.9

1.10
1.11
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
แผนงานการจัดการศึกษา
ส่ งเสริ มพัฒนาผลสัมฤทธิ>ทางการเรี ยน
ส่ งเสริ มการพัฒนาหลักสู ตร และการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดา้ นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่ งเสริ มงานวิจยั สิ งประดิษฐ์ และนวัตกรรม นักเรี ยน
ส่ งเสริ มงานวิจยั สิ งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครู
ส่ งเสริ ม พัฒนาทักษะด้านวิชาการ วิชาชีพ
แข่งขันทักษะภายใน
แข่งขันทักษะภายนอก
ส่ งเสริ มการบริ การวิชาการ วิชาชีพ
ส่ งเสริ มแหล่งเรี ยนรู ้
ศูนย์วทิ ยบริ การ
E - Learning
พัฒนาห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ ก
ห้องปฎิบตั ิการทางภาษา
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบตั ิการช่างไฟฟ้ า
ส่ งเสริ มศักยภาพและทักษะด้านภาษา
ส่ งเสริ มศักยภาพและทักษะด้านเทคโนโลยี
ส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางวิชาการ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้นอกสถานที
พัฒนาระบบดูแลนักเรี ยน
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
พัฒนาระบบทะเบียน และวัดผล
ส่ งเสริ มการนิเทศการฝึ กอาชี พ

2553

เป้ าหมายการดําเนินงาน
2554 2555 2556

2557
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ลําดับ
ที

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

2553

เป้ าหมายการดําเนินงาน
2554 2555 2556

2557

800
คน

800
คน

800
คน

1.19
1.20
1.21
1.22

ส่ งเสริ มด้านการแนะแนว ให้คาํ ปรึ กษา
ส่ งเสริ มการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผเู ้ รี ยน
ส่ งเสริ มด้านคุณธรรม จริ ยธรรมของผูเ้ รี ยน
ส่ งเสริ มการอนุรักษ์สิงแวดล้อม ประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรม
1.23 ส่ งเสริ มด้านการกีฬาและนันทนาการ
1.24 พัฒนาแผนงานบริ หารความเสี ยง และการดูแลผูเ้ รี ยน
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

แผนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พัฒนาความรู ้ ความสามารถด้านวิชาการ วิชาชีพ
ส่ งเสริ มด้านคุณธรรม และจรรยาบรรณ
ส่ งเสริ มความสามารถด้านภาษา
ส่ งเสริ มความสามารถด้านงานวิจยั นวัตกรรม
ส่ งเสริ มความสามารถด้านการเพิมผลผลิต
ส่ งเสริ มความสามารถด้านเทคโนโลยี
ส่ งเสริ มการแลกเปลียนเรี ยนรู ้
ส่ งเสริ มด้านคุณภาพชี วติ
ส่ งเสริ มด้านสวัสดิการ และการเชิดชูเกียรติ

3 แผนงานการบริ หารทัว. ไป
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

การแนะแนวรับสมัครนักเรี ยนใหม่
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรับปรุ งภูมิทศั น์ และสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยน
ปรับปรุ งซ่อมแซมอาคาร
ปรับปรุ งระบบสิ งอํานวยความสะดวกส่ วนกลาง
ส่ งเสริ มความปลอดภัย อนามัย และสิ งแวดล้อม
ส่ งเสริ มการประหยัดพลังงาน

800
คน

800
คน
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ลําดับ
ที

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

3.8 ส่ งเสริ มการปรับปรุ งกระบวนการ
3.9 ส่ งเสริ มกิจกรรมเพิมผลผลิต
3.10 ส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายและความร่ วมมือ

2553

เป้ าหมายการดําเนินงาน
2554 2555 2556

2557
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บทที. 4
การดําเนินการ
1.1 การวางแผนปฏิบัติการประจําปี ของสถานศึกษา
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
โรงเรี ยนปั ญญาภิวฒั น์ เทคโนธุ รกิจ ได้จดั ทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี โดยดําเนินการดังนี2
1. ประชุมผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนเพือกําหนดนโยบาย
2. ผูบ้ ริ ห ารประชุ ม ครู อ าจารย์แ ละบุ ค ลากรตามสายงานบริ ห าร เพื อร่ ว มนํา เสนอแนวคิ ด
โครงการ กิจกรรม เพือจัดทําแผนปฏิบตั ิงานประจําปี
3. รับข้อเสนอแนะ และแนวคิดต่าง ๆ จากการประชุมร่ วมกับสถานประกอบการทีร่ วมโครงการ
ทวิภาคี เพือนํามากําหนดเป็ นโครงการต่าง ๆ ในแผนปฏิบตั ิการประจําปี
4. รั บ ฟั ง ข้อ คิ ด เห็ น จากตัว แทนหน่ ว ยงานองค์ก ร และชุ ม ชน ในการเสนอแนะการพัฒ นา
โรงเรี ยน และนํามาเป็ นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบตั ิการ
5. จัดประชุมคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน เพือรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรี ยน และ
นํามาเป็ นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบตั ิการ
6. ทุกฝ่ ายของโรงเรี ยนฯ จัดประชุ มบุคลากรในฝ่ าย ตามสายงานเพือร่ วมกันจัดทําแผนปฏิบตั ิ
การประจําปี ตามนโยบายทีกําหนด โดยมีการนําเสนอแนวคิด และแบ่งความรับผิดชอบใน
โครงการต่างๆ เพือนําสู่ การปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.2 การนําแผนไปสู่ การปฏิบัติ
ขั<นตอนการนําแผนปฏิบัติการประจําปี ไปปฏิบัติ
ประชุมชี2แจงและสร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกระดับทุกหน่วยงาน ให้มีความรู ้ความเข้าใจ
เกียวกับการประกันคุณภาพ ตระหนักถึ งความสําคัญเรื องคุณภาพและทํางานด้วยระบบคุณภาพและเกื2อกูล
ให้การดําเนินกิจการของโรงเรี ยนฯ ให้มีคุณภาพ
(1) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรื อ สมศ. และมาตรฐานการอาชีวศึกษา
(2) ทุกหน่วยงานทํางานตามแผน และพิจารณาให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี2 มาตรฐานการศึกษาของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรื อสมศ. และ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ซึ งทําให้เกิดสัมฤทธิ ผลของงาน
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(3) ทุ ก แผนกวิชาทํา รายงานการประเมิ นตนเอง ภายในเดื อนพฤษภาคมของทุ กปี การศึ ก ษา
คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในทํา การตรวจประเมิ น และให้ ข ้อ แนะนํา และ
นํา ผลการประเมิ น ตนเองและผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของคณะกรรมการ ไป
ปรั บปรุ งแผนการทํางานในปี การศึ กษาต่อไป เพือให้เกิ ดการพัฒนาคุ ณภาพอย่างต่อเนื อง
1.3 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี
มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบตั ิการเสนอผ่านผูบ้ งั คับบัญชาระดับหน่วยงานและนําเสนอผูบ้ ริ หาร
เพือทราบ และเป็ นแนวทางการพัฒนาองค์กรในปี การศึกษาต่อไป
โครงการต่ า ง ๆ ตามแผนปฏิ บ ตั ิ ก ารประจํา ปี ได้มี ก ารจัด ทํา ตามแผน และทุ ก โครงการมี ก าร
ประเมินผลความพึงพอใจ โดยผูร้ ับผิดชอบรวบรวมสรุ ปโครงการ และผลการดําเนินงานเป็ นประจําทุกปี
1.4 การตรวจสอบติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี
วิธีการตรวจสอบ ติดตาม
ในการดําเนิ นงานตามแผนปฏิ บตั ิการประจําปี มอบหมายให้หวั หน้าแผนกวิชา หัวหน้าภาควิชา
และหัวหน้างาน ตลอดจนผูจ้ ดั การฝ่ ายต่าง ๆ ที รับผิดชอบในการจัดทําแผน ติดตามการปฏิ บตั ิงานตาม
โครงการ โดยการให้รายงานผลเสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชาและฝ่ ายบริ หาร พร้ อมทั2งตรวจสอบติ ดตามจาก
งบประมาณทีมีการเสนอขอไว้ตามแผนปฏิบตั ิการ
ผลการตรวจสอบ ติดตาม
ผลการตรวจสอบติดตามตามแผนการปฏิบตั ิงานโครงการต่าง ๆ ตามแผนการปฏิบตั ิงานทีเสนอ
ได้มีการจัดทําตามแผน แผนกวิชาต่าง ๆ มีโอกาสได้วิเคราะห์ผลงานและผลการประเมินตนเองของแผนก
วิชา เพือนําไปวางแผนพัฒนาการทํางานในปี การศึกษาต่อไป
การพัฒนาปรับปรุ งงาน
จากการรายงานผลการปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิการ แต่ละฝ่ ายได้นาํ ไปวิเคราะห์ และเป็ นข้อมูลการ
พัฒนาปรับปรุ งงาน ในการกําหนดโครงการต่าง ๆ ในแผนการปฏิบตั ิการปี ต่อไป ทุกแผนกวิชาจัดทําการ
ประเมินตนเอง ของแต่ละแผนกวิชา และนําส่ วนทีเป็ นจุดปรับปรุ งไปพัฒนาดําเนินการในปี ต่อไป
ฝ่ ายบริ หารรับทราบข้อมูลจากการร่ วมดําเนิ นงาน และจากรายงานผลการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนผล
การสํารวจความพึงพอใจของผูเ้ กียวข้อง นําไปวางแผนเพือให้การพัฒนาปรับปรุ งองค์กรโดยรวม โดยการ
วิเคราะห์ SWOT ขององค์กรเป็ นระยะ และมีปรับ กลยุทธ์เพือให้เกิดประสิ ทธิ ภาพเพิมมากขึ2น

