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คาํนํา 

การจดัการศึกษาเป็นกระบวนการหนึ�งที�สาํคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ให้มีคุณลกัษณะตามที�
สังคมและประเทศชาติมุ่งหวงั ซึ� งจะพฒันาไปสู่เป้าหมายดงักล่าวได ้ จาํเป็นตอ้งมีวิธีการที�เหมาะสมกบั
สภาพสังคมที�เปลี�ยนไปและสอดคลอ้งกบัความพร้อมขององค์กร ในการจดัการศึกษาของโรงเรียนปัญญา
ภิวฒัน์ เทคโนธุรกิจ จึงจาํเป็นตอ้งกาํหนดยทุธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ตวัชี2 วดั และวางแผนการดาํเนินการ
อยา่งเหมาะสม โรงเรียนจึงไดจ้ดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553-2557 ขึ2น โดยคณะผูบ้ริหาร และ
บุคลากรทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งไดร่้วมจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาขึ2น และเพื�อให้บุคลากรทุกระดบัใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหมี้มาตรฐาน บรรลุเป้าหมายของการจดัการศึกษาของโรงเรียน
ในการพฒันา จดัทาํโครงการ และกิจกรรมรองรับอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 โรงเรียนปัญญาภิวฒัน์ เทคโนธุรกิจ หวงัเป็นอย่างยิ�งว่าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553-
2557 นี2 จะเป็นแนวทางในการดาํเนินงานของบุคลากรทุกสายงาน เพื�อให้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ> ที�คาดหวงัไว ้ 
ขอขอบคุณคณะทาํงาน และบุคลากรทุกท่านที�เกี�ยวขอ้งในการจดัทาํมา ณ โอกาสนี2  
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บทที.  1  ข้อมูลพื<นฐาน 
1. ข้อมูลทั.วไป 

1.1  โรงเรียนปัญญาภิวฒัน์  เทคโนธุรกิจ   [รหสัสถานศึกษา 121 000 971] 
1.2 ไดรั้บอนุญาตใหจ้ดัตั2ง  วนัที�   24    เดือน   เมษายน   พ.ศ  2527 

       1.3     ปัจจุบนัตั2งอยูเ่ลขที� 20/29 หมู่ที� 2 ซอยงามวงศว์าน 23 ถนนงามวงศว์าน ตาํบลบางเขน 

                 อาํเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี  

โทรศพัท ์ 0-2591-9123-5  โทรสาร 0-2591-9126    Website  www.panyapiwat.ac.th  

1.4 ตั2งอยูใ่นเขตพื2นที�การศึกษาจงัหวดันนทบุรี  เขตพื2นที�การศึกษานนทบุรี เขต 1  
1.5 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน 

          ยา่นธุรกิจการคา้             ใกลส้ถานประกอบการภาครัฐ 

           ใกลส้ถานประกอบการภาคเอกชน           ใกลส้ถานศึกษาระดบัเดียวกนั 

           ใกลนิ้คมอุตสาหกรรม             อื�น ๆ (ระบุ) .................................... 

2. ข้อมูลด้านการบริหาร 
2.1 ผูบ้ริหาร  

ชื.อ -   สกุล คุณวุฒิสูงสุด สาขาวชิา/วชิาเอก ข้อมูลการดํารงตําแหน่ง 

1) ผูรั้บใบอนุญาต 

นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสัทธาวรกุล 

ปริญญาตรี 

 

การตลาด 

 

ตั2งแต่ 6  ตุลาคม 2547 
ถึงปัจจุบนั  เป็นเวลา 5 ปี 

2) ผูจ้ดัการ 

นางสาวนชัชา เทียมพิทกัษ ์

ปริญญาโท คณะพฒันาสังคม ตั2งแต่ 20 ธนัวาคม 2552 ถึง
ปัจจุบนั    

3) ผูอ้าํนวยการ 
นายวสิิทธิ>  งามเลิศชยั 

ปริญญาโท 

 

บริหารการศึกษา ตั2งแต่ 6 ตุลาคม 2547 
ถึงปัจจุบนั  เป็นเวลา 5 ปี 
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3.  ประวตัิ และข้อมูลทั.วไปของสถานศึกษา 
3.1 ประวตัิ 
โรงเรียนปัญญาภิวฒัน์ เทคโนธุรกิจ เป็นสถานศึกษาสังกดั สํานักงานเขตพื2นที�การศึกษานนทบุรี    

เขต 1 สาํนกังานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั2งโดยบริษทั  
ซีพี ออลล์ จาํกดั มหาชน เมื�อวนัที� 1  ตุลาคม พ.ศ.2547  โดยซื2อกิจการมาจากโรงเรียนกรุงเทพเทคนิคนนท ์
และตั2งในนาม บริษทั ศึกษาภิวฒัน์ จาํกดั เมื�อวนัที� 5 ตุลาคม 2547 และไดเ้ปลี�ยนชื�อจากโรงเรียนกรุงเทพ
เทคนิคนนท์ เป็น โรงเรียนปัญญาภิวฒัน์ เทคโนธุรกิจ เมื�อวนัที� 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2547  ต่อมาวนัที� 11 
มกราคม พ.ศ.2555 ไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550  ให้โรงเรียนฯมีฐานะเป็น
นิติบุคคลและมีคณะกรรมการบริหาร 

โดยมีเจตนารมณ์ "เพื�อช่วยพฒันาสังคม และประเทศชาติในดา้นการศึกษา"  ในระยะแรกของการ
ก่อตั2ง มีวิสัยทศัน์ "เป็นสถาบนัการศึกษาชั2นนาํในการผลิตบุคลากร ที�เน้นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่ไปกบั
ภาคปฏิบติั เพื�อให้ได้พนักงานที�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรงตามความตอ้งการของภาคธุรกิจใน
ประเทศไทย"  มุ่งเนน้ความรู้ดา้นการจดัการธุรกิจคา้ปลีก โดยเฉพาะธุรกิจคา้ปลีกแบบร้านสะดวกซื2อ ซึ� งเป็น
องค์ความรู้ที�โรงเรียน มีความเชี�ยวชาญเป็นพิเศษ อนัเนื�องจากเป็นการจดัการศึกษาของ บริษทั ซีพี ออลล ์
จาํกดั (มหาชน) ผูบ้ริหารร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศไทย ที�ดาํเนินธุรกิจดา้นคา้ปลีกร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
สาขาแรกในประเทศไทยมายาวนานกวา่  20 ปี  มีการต่อยอดและพฒันาความรู้จากการดาํเนินธุรกิจคา้ปลีกของ
เซเว่นอีเลฟเว่น 7-Eleven,Inc.  และได้ดาํเนินการเปิดรับนกัเรียนนักศึกษาใหม่ใน ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 
2548 เป็นต้นมา  โดยจดัการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี ซึ� งเป็นการเรียนการสอนโดยความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ เรียนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ
ตลอดเวลาของหลกัสูตร 
            3.2 หลกัสูตรที�เปิดสอน 

                 1.)   หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ระดับ ปวช.) 

                         ประเภทวชิาพาณิชยกรรม 

                         - สาขาวชิาพาณิชยการ สาขางานธุรกิจคา้ปลีก 

                         ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

                          - สาขาวชิาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์    สาขางานไฟฟ้ากาํลงั 

                  2.)   หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชั<นสูง (ระดับ ปวส.) 

                         ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

                         - สาขาวชิาเมคคาทรอนิกส์  
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3.3  ข้อมูลด้านอาคารสถานที.  ปีการศึกษา 2553 

โรงเรียนปัญญาภิวฒัน์ เทคโนธุรกิจ มีเนื2อที�ใชส้อย ประมาณ  6 ไร่  1 งาน  54  ตารางวา  

มีอาคารเรียนและอาคารปฏิบติัการรวม 2 หลงั รวมพื2นที�ใชส้อย  ประมาณ 5,967.09 ตารางเมตร 

ลาํดบั ประเภทห้อง จาํนวน/หอ้ง ขนาดพื2นที�ใชส้อย/ตารางเมตร 
1 หอ้งเรียน 21 1,323  

2 หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 2 189 
3 หอ้ง Sound Lab 1 94.5 

4 หอ้งประกนัคุณภาพการศึกษา 1 94.5 
5 หอ้งปฏิบติัการ Workshop 5 405 

6 หอ้งเขียนแบบ 1 94.5 
7 หอ้งศูนยว์ทิยบริการ 1 260 
8 หอ้งพกัครู 1 252 

9 หอ้งสาํนกังานชั2น 1,2,3,4,5 18 220.5, 31.5, 220.5, 25, 25 

10 หอ้งประชุมชั2น 1, 2, 5 3 31.5, 18, 302.4 

11 หอ้งพสัดุ 3 147.7 
12 หอ้งร้านคา้สวสัดิการ 1 70.4 
13 หอ้งกิจการนกัศึกษา 2 61 
14 หอ้งสตูดิโอ 1 94.5 
15 หอ้งผลิตสื�อ 1 31.5 
16 หอ้งพยาบาล 1 40 
17 หอ้งแม่บา้น 1 23.1 
18 โรงอาหาร 1 671.64 
19 ลานอเนกประสงค ์ 1 935.85 
20 หอ้งนํ2าชาย 23 105 
21 หอ้งนํ2าหญิง 34 105 
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   3.4 โครงสร้างการบริหาร  
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บทที. 2 

บริบทและสภาวการณ์ปัจจุบัน  

1. ทศิทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ไดก้าํหนดแนวนโยบายพื2นฐานแห่งรัฐในส่วนที�
เกี� ยวกับการศึกษาไว้ในมาตรา81ให้รัฐจัดให้มีกฎหมายเกี�ยวกับการศึกษาแห่งชาติ และมีการตรา
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 เพื�อเป็นฐานหลกันโยบายแห่งรัฐดา้นการศึกษา  และจดัทาํ
แผนการศึกษาแห่งชาติ เพื�อเป็นกรอบแนวทางในการจดัทาํแผนพฒันาการอาชีวศึกษา เพื�อเป็นแนวทางในการ
จดัทาํแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา 

1.1 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที. 10 มุ่งสู่ “สังคมอยู่เยน็เป็นสุขร่วมกนั” ภายใต ้

แนวปฏิบติัของ “ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”  เห็นควรกาํหนดพนัธกิจของการพฒันาประเทศ ดงันี2  

          (1) พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม นําความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะที�ดี อยู่ในครอบครัวที�
อบอุ่น ชุมชนที�เขม้แข็ง พึ�งตนเองได ้มีความมั�นคงในการดาํรงชีวิตอย่างมีศกัดิ> ศรีภายใตดุ้ลยภาพของความ
หลากหลายทางวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 

          (2) เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของ
ประเทศให้สามารถแข่งขนัได ้มีภูมิคุม้กนัความเสี�ยงจากความผนัผวนของสภาพแวดลอ้มในยุคโลกาภิวตัน์ 
บนพื2นฐานการบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมอยา่งมีประสิทธิภาพ มีระดบัการออมที�พอเพียง มีการปรับโครงสร้าง
การผลิตและบริการบนฐานความรู้และนวตักรรม ใช้จุดแข็งของความหลากหลายทางชีวภาพและเอกลกัษณ์
ความเป็นไทย ควบคู่กบัการเชื�อมโยงกบัต่างประเทศ และการพฒันาปัจจยัสนบัสนุนดา้นโครงสร้างพื2นฐาน 
และโลจิสติกส์ พลงังาน กฎกติกา และกลไกสนบัสนุนการแข่งขนัและกระจายผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรม 

            (3) ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั.นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ

สิ.งแวดล้อม สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างย ั�งยืน เป็นธรรม และมีการ
สร้างสรรค์คุณค่า สนับสนุนให้ชุมชนมีองค์ความรู้และสร้างภูมิคุม้กนัเพื�อคุม้ครองฐานทรัพยากร คุม้ครอง
สิทธิและส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรปรับแบบแผนการผลิตและการบริโภคที�
เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของชาติจากขอ้ตกลงตามพนัธกรณีระหวา่งประเทศ 

        (4) พฒันาระบบบริหารจัดการประเทศให้เกดิธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข มุ่งสร้างกลไกและกฎระเบียบที�เอื2อต่อการกระจายผลประโยชน์จากการพฒันาสู่ทุกภาคี 
ควบคู่กบัการเสริมสร้างความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม รับผิดชอบต่อสาธารณะ มีการกระจายอาํนาจและ
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กระบวนการที�ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ สู่ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการใช้
ทรัพยากร 

         โดยมีเป้าหมายการพฒันาคุณภาพคน ให้คนไทยทุกคนไดรั้บการพฒันาทั2งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ 

ความสามารถ ทกัษะการประกอบอาชีพ และมีความมั�นคงในการดาํรงชีวิต ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเพื�อ

เสริมสร้างศกัยภาพให้กับตนเองที�จะนาํไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคมไทย โดยเพิ�ม

จาํนวนปีการศึกษาเฉลี�ยของคนไทยเป็น 10 ปี พฒันากาํลงัแรงงานระดบักลางที�มีคุณภาพเพิ�มเป็น ร้อยละ 60 

ของกาํลงัแรงงานทั2งหมด และเพิ�มสัดส่วนบุคลากรดา้นการวิจยัและพฒันาเป็น 10 คนต่อประชากร 10,000 

คน ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ให้ความสําคญักบั 

การพฒันาคนให้มีคุณธรรมนําความรู้ เกดิภูมิคุ้มกนั โดยพฒันาจิตใจควบคู่กบัการพฒันาการเรียนรู้ของคนทุก

กลุ่มทุกวยัตลอดชีวิต เริ�มตั2งแต่วยัเด็กให้มีความรู้พื2นฐานเขม้แข็ง มีทกัษะชีวิต พฒันาสมรรถนะ ทกัษะของ

กาํลงัแรงงานให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ พร้อมกา้วสู่โลกของการทาํงานและการแข่งขนัอย่างมีคุณภาพ 

สร้างและพฒันากาํลงัคนที�เป็นเลิศโดยเฉพาะในการสร้างสรรคน์วตักรรมและองคค์วามรู้ ส่งเสริมให้คนไทย

เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื�องตลอดชีวิต จดัการองค์ความรู้ทั2งภูมิปัญญาทอ้งถิ�นและองค์ความรู้สมยัใหม่ตั2งแต่

ระดบัชุมชนถึงประเทศ สามารถนาํไปใชใ้นการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 

1.2 แผนพฒันาการอาชีวศึกษา  ( พ.ศ. 2552-2559) 

การจดัทาํแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุงพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

แกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ( ฉบบัที� 2 ) พ.ศ. 2545  มาตรา 6  กาํหนดความมุ่งหมาย

และหลกัการในการจดัการศึกษาวา่ “ การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื�อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยที์�สมบูรณ์ 

ทั2งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยู่

ร่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข”  โดยการจดัทาํแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) ตามที�

กระทรวงศึกษาเสนอแนะให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการศึกษา มีสาระสําคญัคือให้จัด

การศึกษาที�ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดทางสายกลาง อยูบ่นพื2นฐานของความสมดุลพอดี รู้จกั

พอประมาณ อยา่งมีเหตุผลมีความรอบรู้เท่าทนัโลกเพื�อมุ่งให้เกิดการพฒันาที�ย ั�งยืนและความอยูดี่มีสุขของคน

ไทย โดยกาํหนดแผนยทุธศาสตร์การพฒันาอาชีวศึกษา ( พ.ศ. 2552-2561) ไวด้งันี2   
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แผนยุทธศาสตร์การพฒันาอาชีวศึกษา (พ.ศ.2552-2561) 

  

วสัิยทัศน์  

 “ผลิตและพฒันากาํลงัคนอาชีวศึกษาที�มีคุณภาพไดม้าตรฐานระดบัสากล” 
 
เป้าหมาย 

1. มีการจดัตั2งสถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ 
2. มีการจดัตั2งสถาบนัการอาชีวศึกษา 
3. มีการพฒันาระบบการจา้งงานและกาํหนดเงินเดือน / ค่าตอบแทนตามสมรรถนะ 
4. ขยายการศึกษาระบบทวภิาคี  สหกิจศึกษา  โดยมีสัดส่วนผูเ้รียนทวภิาคี/ สหกิจศึกษาเป็นร้อยละ 30    
    และเนน้การฝึกงาน 
5. เพิ�มสัดส่วนผูเ้รียนอาชีวศึกษาต่อสามญัเป็น 60 : 40 
6. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื�อพฒันาบุคลากรดา้นอาชีวศึกษาทั2งภายในและต่างประเทศ 
7. จดัและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวชิาชีพใหมี้คุณภาพมาตรฐาน 
8. ขยายโอกาสทางการศึกษาวชิาชีพอยา่งทั�วถึงและเสมอภาค 
9. วจิยั  สร้างนวตักรรม  พฒันาองคค์วามรู้เพื�อการพฒันาอาชีพ 

 

 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที.  1  ปฏิรูประบบการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานและเชื�อมต่อ   
                            การเรียนรู้ตลอดชีวติ 
มาตรการ  

 1. พฒันาศกัยภาพครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
 2. พฒันาคุณภาพและสมรรถนะผูเ้รียนใหเ้ป็นที�ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคมทั2งในประเทศ 
 และภูมิภาคอาเซียน 

 3. สร้างและพฒันามาตรฐานหลกัสูตร  กระบวนการจดัการเรียนการสอน  การนิเทศ  กาํกบั  ติดตาม
ประเมินผลอยา่งต่อเนื�อง 

 4. สนบัสนุนทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษาอยา่งพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
 5. สนบัสนุนการจดัตั2งศูนยคุ์ณวฒิุวชิาชีพแห่งชาติ (NQF) 
 6. เพิ�มสัดส่วนผูเ้รียนอาชีวศึกษา  โดยส่งเสริมภาพลกัษณ์การอาชีวศึกษาให้บริการสังคมให้เกิด

ค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษาต่อสามญั  60 : 40 
 7. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื�อบ่มเพาะผูป้ระกอบการรุ่นใหม่การอาชีวศึกษา 
 8. พฒันากาํลงัคนระดบักลางใหมี้ความรู้และทกัษะฝีมือไดม้าตรฐาน 
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ยุทธศาสตร์ที.  2   เสริมสร้างโอกาสการศึกษาวชิาชีพอยา่งเสมอภาค 
มาตรการ  

 1. ส่งเสริมและพฒันาการจดัอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพดว้ยรูปแบบที�หลากหลายทั2งใน
ระบบ  นอกระบบ  และทวภิาคี 

 2. พฒันาศกัยภาพสถานศึกษาใหเ้ป็นแหล่งบริการความรู้ทางวชิาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
 3. ส่งเสริมและพฒันาอาชีพใหป้ระชาชน  ในการสร้างงาน  สร้างรายได ้
 4. จดัการศึกษาวชิาชีพที�สร้างโอกาสแก่ผูด้อ้ยโอกาส  คนพิการ  ผูสู้งอาย ุ
 5. ส่งเสริมใหมี้การสร้างรายไดร้ะหวา่งเรียนและลดภาระค่าใชจ่้ายของผูป้กครอง 
 

ยุทธศาสตร์ที.  3   พฒันาคุณภาพกาํลงัคนอาชีวศึกษาทุกระดบั 
มาตรการ  

1. พฒันากาํลงัคนใหมี้ความรู้  และทกัษะฝีมือในระดบัคุณภาพ 
2. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ดา้นอาชีพ 
3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของเยาวชนที�มีความสามารถในทกัษะฝีมือ 
4. สนบัสนุนใหส้ถาบนัการศึกษาต่าง ๆ มีการพฒันาคุณภาพ และการแข่งขนัในเชิงคุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที.  4   พฒันาระบบบริหารจดัการทั2งส่วนกลาง  สถาบนัการอาชีวศึกษา  และสถานศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ 

มาตรการ  
 1. พฒันาโครงสร้างบริหารจดัการและกาํหนดภารกิจที�ชดัเจน  ภายใตก้ฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัที�

สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงในสภาพปัจจุบนั 
 2. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อการบริหารจดัการ 
 3. กระจายอาํนาจการบริหารจดัการสู่สถานศึกษาและสถาบนัการอาชีวศึกษา 
 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการใชท้รัพยากรร่วมกนั 
 5. บริหารจดัการตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ  มีธรรมาภิบาลโดยยึดหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 6. พฒันาระบบการตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธิภาพ 
 7. พฒันาระบบประกนัคุณภาพการอาชีวศึกษา 
                 8. พฒันาระบบการสรรหาและแต่งตั2งผูบ้ริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาโดยยดึหลกั 
  ธรรมาภิบาลทั2งส่วนกลาง  สถาบนั  และสถานศึกษา 
 9. สร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ  สร้างขวญัและกาํลังใจให้บุคลากรทั2งส่วนกลาง  สถาบนัการ

อาชีวศึกษา   และสถานศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที.  5 สร้างความเขม้แขง็เครือข่ายความร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษาทั2งในและต่างประเทศ
มาตรการ  

 1. พฒันาศกัยภาพดา้นการสื�อสารของผูบ้ริหาร  ครู   บุคลากรการอาชีวศึกษาและนกัเรียนนกัศึกษา 
 2. พฒันาการจดัการอาชีวศึกษาทวภิาคี 
 3. พฒันาการจดัการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวชิาชีพ 
 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั2งในและต่างประเทศ ในการจดัการอาชีวศึกษาระดบันานาชาติ 

 5. พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศการศึกษาทางไกล 

 6. จดัตั2งกองทุนเพื�อพฒันาการอาชีวศึกษา 

 7. ปรับระบบความร่วมมือและเครือข่ายการผลิตและพฒันากาํลงัคน 

 
ยุทธศาสตร์ที. 6  จดัอาชีวศึกษาเพื�อสร้างเสริมความมั�นคงของรัฐ 
มาตรการ 

 1. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 2. พฒันาการจดัอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ และเขตพื2นที�

ชายแดนภาคใต ้
 3. พฒันาการจดัอาชีวศึกษาร่วมกบัประเทศเพื�อนบา้น 
 4. ทาํนุบาํรุง ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ วฒันธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที.  7  ผลกัดนัการบูรณาการการวจิยัและพฒันา  ถ่ายทอดองคค์วามรู้และเทคโนโลยเีพื�อ 
                         พฒันาการอาชีวศึกษา 

มาตรการ  

 1. พฒันาการวจิยั   นวตักรรม  สิ�งประดิษฐ ์อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2. นาํองคค์วามรู้  นวตักรรมและเทคโนโลยไีปใชพ้ฒันาคุณภาพการบริหารจดัการเรียนการสอน 
 3. ถ่ายทอดองค์ความรู้  นว ัตกรรมและเทคโนโลยี  สิ� งประดิษฐ์ไปสู่ชุมชน  และพัฒนาสู่

อุตสาหกรรมเชิงพาณิชยเ์พื�อเพิ�มศกัยภาพการแข่งขนัระดบัสากล 
 4. ส่งเสริมการจดสิทธิบตัร  และปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาการอาชีวศึกษา 
 5. พฒันาระบบบริหารจดัการ  เครือข่ายงานวิจยั  และจดัการองคค์วามรู้อาชีวศึกษาทั2งในประเทศ

และระดบันานาชาติ 
 6. ส่งเสริมการวจิยั  และพฒันาถ่ายทอดองคค์วามรู้และเทคโนโลยเีพื�อพฒันาอาชีพสู่สากล 
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2. สภาวการณ์ปัจจุบัน 

 จากการวเิคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน ภายในของโรงเรียน และการศึกษาสภาพแวดลอ้มที�ส่งผลต่อโอกาส

และอุปสรรค ทาํใหไ้ดข้อ้มูลดงันี2   

จุดแข็ง  (Strength) 
1. โรงเรียนฯ มีความสามารถหลกัในการออกแบบหลกัสูตรจากการปฏิบติังานจริง   

   (หลกัสูตรฐานสมรรถนะ)  
2. มีสถานประกอบการรองรับในภาคปฏิบติัอยา่งเพียงพอ (ระบบทวภิาคี) 
3. ไดรั้บความรู้เฉพาะทางดา้นธุรกิจคา้ปลีกจาก CP ALL 
4. มีทุนการศึกษาสนบัสนุน และ นกัเรียนที�จบมีงานทาํ 100 % มีรายไดร้ะหวา่งเรียน  

   (หลกัสูตรคา้ปลีก) 
5. มีองคก์รแม่ ซีพีออลล ์ที�สามารถสร้างคู่ความร่วมมือ และเครือข่ายที�หลากหลายในการพฒันาการ

เรียนการสอน และสร้างนวตักรรมทั2งใน และต่างประเทศ 
6. องคก์รแม่ มีนโยบายและทิศทางชดัเจนในการดาํเนินงานภาคการศึกษา “ทวภิาคีคา้ปลีก”  

 
จุดอ่อน (Weakness)  

1. กระบวนการทาํงานภายในยงัไม่มีมาตรฐานการปฏิบติังานที�เป็นระบบ เนื�องจากรับจากองคก์รแม่ ที� 
  เป็นภาคธุรกิจ ยงัไม่ไดป้รับใหเ้ขา้กบับริบทของภาคการศึกษา  

2. บุคลากร ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในขอ้บงัคบั ระเบียบ กฏหมาย การบริหารของภาคธุรกิจคา้ปลีก 
   และบุคลากรสายสนบัสนุนยงัไม่เขา้ใจการทาํงานของภาคการศึกษา 

3. ICT , Hardware , Software ยงัไม่เอื2อต่อการอาํนวยความสะดวกในการทาํงาน Learn  Resource  
   ทางการเรียนการสอนยงัไม่ตอบสนองดา้น Work Based Learning ทั2งปริมาณและคุณภาพ  

4. ผลงานดา้นนวตักรรมที�แสดงวา่เราเป็นผูน้าํดา้นคา้ปลีก มีนอ้ย    
 

โอกาส  (Opportunity) 
1. มีเครือข่ายพนัธมิตรจากภายนอกที�หลากหลายและกวา้งขวาง เช่นหน่วยงานของภาครัฐ  ใหค้วาม 

   ร่วมมือในการพฒันาการศึกษาร่วมกบับริษทัฯ เช่น กรมพฒันาชุมชน  ศอบต. เป็นตน้ 
2. ประเทศไทยมีรูปแบบการจดัการศึกษาดา้นคา้ปลีกที�เสริมการเติบโตของธุรกิจ CP ALL ทาํใหมี้ 

   โอกาสในการเป็นผูน้าํการศึกษาทวภิาคีคา้ปลีกในภูมิภาคอาเซียน 
3. ธุรกิจบริการของเครือ และกลุ่มธุรกิจ CP ALL ยงัมีความตอ้งการแรงงานฝีมือ ทาํใหส้ามารถขยาย 

   ความร่วมมือไปยงัธุรกิจอื�นได ้
4. มีโอกาสเปิดหลกัสูตรที�หลากหลาย  เช่น หลกัสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ หลกัสูตร 

  ระยะสั2น  หลกัสูตรปกติ) 
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อุปสรรค  (Threat) 

1. ระบบการปฏิบติังานของสถานประกอบการมีความแตกต่างกนัส่งผลต่อวธีิการจดัการฝึกอาชีพและ 
   การปรับหลกัสูตร 

2. ครูฝึกที�ร้านสาขา ยงัขาดความเขา้ใจบทบาทหนา้ที�ของการเป็นครูฝึกในสถานประกอบการ 
3. อิทธิพลของคู่แข่งระบบอาชีวศึกษาที�เรียนในระบบทวภิาคี เป็นทางเลือกเพิ�มใหก้บันกัเรียน 
4. ทาํเลร้านสาขาที�ตอ้งการพนกังานและภูมิลาํเนาของผูเ้รียน ไม่ค่อยสัมพนัธ์กนั 
5. นโยบายการรับนกัเรียนอาชีวะของภาครัฐ/ ภาคเอกชน ที�เพิ�มรอบในการรับสมคัร 
6. ค่านิยมในการส่งบุตร หลาน เขา้ศึกษาต่อในระดบัมธัยมตอนปลาย สูงกวา่ระดบัอาชีวศึกษา 
7. การพฒันาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

   

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ( SO)  

1. มีความสามารถในการออกแบบหลักสูตรจากการปฏิบัติงานจริง โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ ทาํให้ไดผู้ส้ําเร็จการศึกษาที�ตรงกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ และมีโอกาส
เปิดหลกัสูตรที�หลากหลาย  

2. เป็นโรงเรียนที�มีองคก์รแม่ที�สามารถสร้างความร่วมมือ และเครือข่ายที�หลากหลายในการพฒันาการ
เรียนการสอนทั2งใน และต่างประเทศ ทาํใหมี้โอกาสในการเป็นผูน้าํการศึกษาดา้นทวภิาคีคา้ปลีก 

3. มีสถานประกอบการที�รองรับในภาคปฏิบติัอย่างเพียงพอ ทาํให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัไดป้ระสบการณ์
จริง และจบแลว้มีงานทาํในสถานประกอบการ โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจ CP ALL 

 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (WT)  

1. การทาํความร่วมมือกบัสถานประกอบการในการพฒันาครูฝึก และเตรียมความพร้อมของนักเรียน 
ก่อนการฝึกปฏิบติัและ การจดัการเรียนการสอน การดูแลนักเรียนระหว่างการฝึกปฏิบติั เพื�อให้
นกัเรียนมีความพร้อม และครูฝึกเขา้ใจบทบาทหนา้ที�  

2. การปรับปรุงกระบวนการทาํงาน และมาตรฐานการปฏิบติังานที�เป็นระบบที�สอดคลอ้งกบับริบทของ
สถานศึกษาเพื�อใหส้ามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. การใหค้วามรู้ ความเขา้ใจบุคลากรในการทาํงาน มาตรฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัภาคการศึกษาเพื�อให้เกิดการ
มีส่วนร่วมทั�วทั2งองคก์ร 

4. การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที�เอื2อต่อการจดัการเรียนการสอน และการทาํงานของครูและ
บุคลากร 

5. การส่งเสริม และ สนบัสนุนเพื�อสร้างนวตักรรมของครู ทั2งดา้นความรู้ ความเขา้ใจ และงบประมาณ  
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4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินภายนอก  

เมื.อวันที. 27,30-31 มกราคม  2552 ได้มีการประชุมร่วมกันของผู้บริหาร และบุคลากรที.เกี.ยวข้อง 

เพื.อกาํหนดแนวทางในการปรับปรุง ดังนี<   

1. ควรเปิดหลกัสูตรไฟฟ้ากาํลงั และหลกัสูตรการบญัชีในระดบั ปวส.เพิ�ม เพื�อใหน้กัศึกษา ศึกษาได ้
      อยา่งต่อเนื�อง   
วธีิการดาํเนินการ  จากขอ้สรุปที�ประชุมของโรงเรียนปัญญาภิวฒัน์ และสถานประกอบการ บริษทั ซี พี  
ออลล์ จาํกัด (มหาชน ) เรื� องากรเปิดหลักสูตรไฟฟ้ากําลัง และหลักสูตรการบญัชีในระดับ ปวส. 
เพื�อเพิ�มใหน้กัเรียนศึกษาไดอ้ยา่งต่อเนื�อง ไดข้อ้สรุปวา่จุดมุ่งหมายของสถานศึกษาเปลี�ยนไปมุ่งเนน้ 
การจดัการเรียนการสอนในระดบั ปวช.เพียงอย่างเดียว จึงเห็นควรให้ยงัไม่มีการเปิดหลกัสูตรไฟฟ้า
กาํลงัและหลกัสูตรการบญัชี ในระดบั ปวส.เพิ�ม 
2. ควรสอดแทรกด้านจริยธรรม เรื� องการมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบในการปฐมนิเทศน์

นกัศึกษาก่อนออกฝึกงาน 
วธีิการดาํเนินการ  ให้จดัทาํแผนการปฐมนิเทศนกัเรียนก่อนการฝึกอาชีพ และบูรณาการเรื�องจริยธรรม 
ความรับผดิชอบในแผนการจดัการเรียนรู้ การใหค้วามรู้เกี�ยวกบัคุณธรรม จริยธรรมอยา่งต่อเนื�อง จดัทาํ
โครงการในการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กบันกัเรียนทุกชั2นปีอยา่งต่อเนื�อง  จดัให้มีการติดตาม
ผูเ้รียนที�ออกฝึกงาน และสํารวจความพึงพอใจสถานประกอบการที�มีต่อคุณภาพผูเ้รียน ในด้าน
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ดา้นสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทั�วไป และดา้นสมรรถนะวิชาชีพ เพื�อ
นาํมาใชใ้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนต่อไป 
3. ควรเพิ�มการสอนเนื2อหาดา้นทฤษฎี เพื�อเพิ�มพนูความรู้ แก่นกัศึกษาใหมี้ความรู้แก่นกัศึกษาใหมี้ 
 ความเข้มข้นเทียบเท่านักศึกษาของสถานศึกษาอื�นในระดับเดียวกนั โดยเฉพาะวิชาไฟฟ้ากาํลัง
วิธีการดาํเนินการ  โรงเรียนปัญญาภิวฒัน์ฯ มีการจดัการเรียนการสอนครบถว้นตามเนื2อหาที�หลกัสูตร
กาํหนด ทั2งในรายวิชาทฤษฎี และรายวิชาปฏิบติัเพื�อเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และพิจารณาจดัให้มี
การเพิ�มความเข้มข้นเทียบเท่ากับนักศึกษาของสถานศึกษาอื�น โดยเฉพาะไฟฟ้ากาํลังโดยจดัให้มี
โครงการวิชาชีพ เพื�อให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้เนื2อหาดา้นทฤษฎี และการแกไ้ขปัญหา การสร้างความคิด
ริเริ�มสร้างสรรคเ์พิ�มขึ2น 
4. ควรเพิ�มจาํนวนร้านอาหารให้เพียงพอกบัความต้องการของนักศึกษาทั2งในปัจจุบนัและอนาคต 
วธีิการดาํเนินการ  โรงเรียนปัญญาภิวฒัน์ฯ จดัประชุมและมีมติไม่เพิ�มจาํนวนร้านอาหาร แต่มีการปรับ
ตารางเรียนและเวลาพกัรับประทานอาหารกลางวนัของนกัเรียนเป็น 2 ช่วงเวลา และนกัเรียนบางส่วนมี
การออกฝึกภาคปฏิบติัในสถานประกอบการทาํใหมี้ร้านอาหารเพียงพอต่อปริมาณนกัเรียน 
5. ควรจดัหาหนงัสือ และสื�อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ดา้นวิชาชีพที�หลากหลายเมื�อเทียบกบัเนื2อหลกัสูตร 
วิธีการดาํเนินการ  โรงเรียนปัญญาภิวฒัน์ฯ จดัให้แผนการจดัทาํแบบสํารวจความตอ้งการหนงัสือให้
ครูผูส้อน และนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการคดัเลือกสื�อทรัพยากรเข้าศูนย์วิทยบริหาร และจดัให้มี
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งบประมาณสําหรับดาํเนินการ จดัซื2อ จดัหาสื�อการเรียนรู้ เกี�ยวกบัหลกัสูตรการเรียนการสอน และ
นอกเหนือจากหลกัสูตร และพฒันาจดัหาเครื�องคอมพิวเตอร์ใหท้นัสมยัในการบริการนกัเรียน  
6. ควรจดักิจกรรมและบริการวิชาการแก่ชุมชนใหม้ากขึ2น เพื�อการมีส่วนร่วมและเอื2อประโยชน์ซึ� งกนั  
      และกนั 
วธีิการดาํเนินการ  ขอใหส้าํนกับริหารวิชาการ ภาควชิาอุตสาหกรรม และภาควชิาบริหารธุรกิจ จดั
ประชุมร่วมกนั ให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ สาํหรับการบริการวชิาการ และ
วชิาชีพเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน 
7. ควรส่งเสริมใหอ้าจารยท์าํผลงานวจิยัใหม้ากขึ2น เพื�อนาํไปพฒันาการจดัการเรียนการสอน 
วิธีการดําเนินการ  ให้มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทํางานวิจัย นว ัตกรรม สิ� งประดิษฐ์ และ
งบประมาณสนบัสนุนการสร้างงานวจิยั รวมทั2งจดัประกวด จดัแสดงและเผยแพร่ผลงาน 
8. ควรเพิ�มงบประมาณดา้นวสัดุฝึกในโรงเรียนใหม้ากขึ2นและเพียงพอในการฝึกปฏิบติัของนกัศึกษา 
วิธีการดาํเนินการ  เสนอให้มีการบริหารการเงิน และงบประมาณดา้นวสัดุฝึกอย่างเพียงพอ และจดัทาํ
โครงการสําหรับการฝึกปฏิบติัของนักเรียนเพิ�มขึ2 น โดยการดาํเนินการดังกล่าวให้จดัทาํโครงการ 
กิจกรรมอยา่งต่อเนื�องในแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และมีการติดตาม ประเมินผล เพื�อ
นาํมาปรับปรุงและพฒันา 
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บทที. 3 

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนปัญญาภวิฒัน์ เทคโนธุรกจิ  

ปีการศึกษา 2553-2557 
 

     โรงเรียนปัญญาภิวฒัน์ เทคโนธุรกิจ มุ่งมั�นที�จะเป็นสถานศึกษาระบบทวิภาคี ที�จดัการเรียนการสอน
โดยหลกัสูตรฐานสมรรถนะที�มีคุณภาพ เพื�อให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ฉบบัแกไ้ขเพิ�มเติม ( ฉบบัที� 2 ) พ.ศ. 2545  ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี ในการขบัเคลื�อนการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที�สอง ( 2552 - 2561) และสนองตอบต่อแผนยุทธศาสตร์การพฒันาอาชีวศึกษา 
 (พ.ศ.2552-2561)  และจากผลการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบ 2 มาเป็นแนวทางในการพฒันา
และจากการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย เพื�อทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และจดัทาํแผนที�กลยุทธ์  
วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และกาํหนดเป้าหมาย ซึ� งจดัทาํขึ2 นเพื�อพฒันาการศึกษาให้เป็นไปในแนวทางที�
สอดคลอ้งกบัการเจริญเติบโตของภาคธุรกิจ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มธุรกิจในเครือ ซีพี ออลล ์
โดยใชแ้นวทางการบริหารองคก์รคุณภาพ TQM และบริหารการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานสมศ.และสอศ.  
ดังนั2 นจึงมีการพฒันาพร้อมกันในทุกๆด้าน ได้แก่หลักสูตร บุคลากร กิจกรรมพฒันานักเรียนนักศึกษา  
เทคโนโลยแีละอุปกรณ์การเรียนการสอน อาคารสถานที� สภาพแวดลอ้มบรรยากาศภายในโรงเรียนและอื�นๆ  
 

3.1  วสัิยทศัน์  พนัธกจิ และเป้าหมาย วตัถุประสงค์ และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนักเรียน 

วสัิยทัศน์  

“เป็นสถาบนัการศึกษาชั2นนาํในการผลิตบุคลากรที�เนน้การเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่ไปกบัภาคปฏิบติั 
เพื�อใหไ้ดพ้นกังานที�มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตรงตามความตอ้งการของภาคธุรกิจในประเทศไทย” 

 
พนัธกจิ  

1. ผลิตผูส้ําเร็จการศึกษาที�ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรคุณภาพ มี
คุณธรรม จริยธรรม ในสาขาวชิา ตามปริมาณและพื2นที� ที�ภาคธุรกิจตอ้งการ 

2. ดาํเนินการดา้นการตลาดและประชาสัมพนัธ์เพื�อใหเ้ป็นองคก์รที�มีชื�อเสียง เป็นที�ยอมรับของสังคม 
3. จดัการศึกษาในระบบทวภิาคีดว้ยหลกัสูตรที�เนน้สมรรถนะ เพื�อสร้างคุณค่าทางการศึกษาให้แก่ผูเ้รียน 

สถานประกอบการ ชุมชนและสังคม 
4. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนทั2 งในห้องเรียน และผ่านระบบสื� อสารทางไกลให้มี

ประสิทธิภาพ ดว้ยระบบเทคโนโลยทีี�ทนัสมยั 
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5. สร้างพนัธมิตรกบัสถาบนัทางการศึกษา เพื�อเป็นเครือข่ายในการผลิตบุคลากรที�มีคุณภาพต่อภาค
ธุรกิจ 

6. บริหารการศึกษาโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน สมศ. และแนวทางของ TQA อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

7. สร้างบรรยากาศที�เอื2ออาํนวยต่อการพฒันาครู บุคลากรและผูบ้ริหารโรงเรียนอย่างต่อเนื�องเพื�อมุ่งสู่
องคก์รแห่งการเรียนรู้ โดยใชเ้กณฑร์างวลั TQA 
 

เป้าหมายของสถานศึกษา 

พฒันาสถานศึกษาให้ สอดคลอ้งกบั วิสัยทศัน์ ดว้ยปณิธานและหลกัการ “มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ” 

ดงันี2   
1. ผลิตนกัเรียน นกัศึกษาที�เนน้การเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่ไปกบัภาคปฏิบติั 
2. พฒันาทรัพยากรบุคคล  โดยการสร้างคนให้เป็นมืออาชีพ เพื�อใหไ้ดบุ้คลากรที�มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ตรงตามความตอ้งการของธุรกิจในประเทศไทย 
 

วตัถุประสงค์ของโรงเรียน 

1. จดัให้มีการเรียนการสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. ในสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขา วิชาบญัชี 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม  และสาขาวิชาอื�นๆ  เพื�อผลิตบุคลากรที�มี
คุณภาพ  และพร้อมที�จะร่วมงานกบัหน่วยงานต่างๆในกลุ่มบริษทัเจริญโภคภณัฑ์  บริษทั ซีพี ออลล ์
จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัอื�น ๆ 

2. ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้  ทางดา้นการบริหาร  การจดัการ และธุรกิจคา้ปลีก จากประสบการณ์ 
ทางธุรกิจ ใหก้บัสังคม ชุมชน ธุรกิจ  และ สถาบนัการศึกษา   

3. สนบัสนุนการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล ในระดบัอาชีวศึกษาใหมี้คุณภาพและสามารถผลิตบุคลากร
ที�ตรงกบัความตอ้งการของ ภาคอุตสาหกรรม   อนันาํไปสู่การพฒันาประเทศใหก้า้วหนา้ยิ�งขึ2น 
 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์นักเรียน นักศึกษา 
 1.   เรียนรู้ไม่ลดละ (Life Long Learning) 
 2.   มีทกัษะหลากหลาย (Multi – Skill) 
 3.   ใจรักบริการ (Service Mind) 
 4.   กา้วทนัเทคโนโลย ี(Technology Literacy) 
 5.   เป็นคนดีศรีสังคม (Social Contribution) 
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เป้าหมายในการพฒันาโรงเรียน 
1. จดัการศึกษาโดยใชร้ะบบการประกนัคุณภาพ  
2. พฒันานกัเรียน/นกัศึกษา ใหมี้คุณลกัษณะที�พึงประสงคข์องสถานประกอบการ มีคุณธรรม  
     จริยธรรม สามารถดาํรงตนใหเ้ป็นคนดีของสังคม มีคุณภาพชีวติที�ดี  
3. จดัการเรียนการสอนระบบทวภิาคีอยา่งมีคุณภาพ 
4. ครูอาจารยส์ามารถทาํงานวจิยั สร้างนวตักรรม สิ�งประดิษฐอ์ยา่งต่อเนื�อง 
5. บุคลากร/หน่วยงาน สามารถใหบ้ริการทางวชิาการ ในสาขาวชิาชีพที�แต่ละบุคคล/หน่วยงาน  
    มีความเชี�ยวชาญแก่ชุมชนและสังคม 
6. บริหารและจดัการโรงเรียนดว้ยระบบธรรมาภิบาลใหโ้รงเรียนมีความกา้วหนา้อยา่งย ั�งยนื 
7. สร้างผลลพัธ์ (Outcome) ดว้ยการเป็นสถานศึกษาที�เจริญกา้วหนา้ มีฐานะมั�นคง พฒันา    
      การอาชีวศึกษาใหเ้จริญยิ�งขึ2น 

 

วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  และเป้าประสงค์  
 สถานศึกษาจดัทาํเกณฑก์ารประเมินแต่ละตวัชี2วดัเพื�อแสดงผลการพฒันาของวทิยาลยัฯ  ใหส้อดคลอ้งกบั
การบริหารงานครอบคลุมทั2ง 4 ดา้นตาม Balance Score Card  คือ  มุมมองดา้นลูกคา้และสังคม มุมมองดา้น
กระบวนการภายใน มุมมองดา้นการเรียนรู้และเติบโต  มุมมองดา้นการเงินโดยมีกลยทุธ์ในการพฒันา
โรงเรียนไวด้งันี2  
โรงเรียนได้กาํหนดกลยุทธ์ในการพฒันาโดยใช้  BSC  4 มุมมอง ดังนี< 

1. ดา้นผูเ้รียน สถานประกอบการและชุมชน (Customer) ผลิตบุคลากรใหมี้คุณภาพเพียงพอต่อความ 
 ตอ้งการของสถานประกอบการ  และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานของ 
 โรงเรียน 

2. ดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process) เนน้เรื�องการสร้างภาพลกัษณ์และนวตักรรมการ 
ศึกษาการเป็นผูน้าํวิชาการคา้ปลีกของภูมิภาค ผลิตผลงานวิจยั ผลงานวิชาการเพื�อสนบัสนุนสถาน
ประกอบการ  พฒันาระบการบริหารจดัการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพทั�วทั2งองคก์ร 

3. ดา้นการเรียนรู้และเติบโต  (Learning and growth) พฒันาระบบคุณภาพการศึกษา ตามกรอบ 
แนวทาง TQA  และผา่นการรับรองมาตรฐานของหน่วยงานที�กาํกบัดูแล พฒันา บุคลากร ให้มี
คุณภาพและมีความสุขในการทาํงาน และพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ ดา้นบริหารการศึกษา 

4. ดา้นการเงิน (Finance)  จดัสรรงบประมาณตามแผนพฒันาโรงเรียนเพื�อการพฒันางานทุกดา้นอยา่ง
เหมาะสมเกิดประสิทธิภาพ และแสวงหารายไดใ้หเ้พียงพอต่อการเจริญเติบโตในอนาคต   
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มุมมอง กลยุทธ์วิทยาลยั เป้าประสงค์ มาตรฐานการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 44 ตบช. 

ดา้นผูเ้รียน สถาน
ประกอบการ และชุมชน 

สร้างและพฒันาบุคลากรตาม
ความตอ้งการของธุรกิจ 

ผลิตบุคลากรที�มีคุณภาพเพียงพอต่อความตอ้งการของ
ธุรกิจ 

ม.1 ผูเ้รียนและผูส้าํเร็จการศึกษาวชิาชีพ 

  ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย พึงพอใจต่อผลงานภาคการศึกษา ม.3 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ดา้นกระบวนการภายใน เป็นผูน้าํการศึกษาดา้นวชิาการ สร้างภาพลกัษณ์การเป็นผูน้าํวชิาการคา้ปลีกของประเทศ ม.2 หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
 คา้ปลีก ผลิตผลงานวจิยัการศึกษาและงานวชิาการ ม. 5 นวตักรรมและงานวิจยั 
 สร้างความย ั�งยนืดว้ยนวตักรรม สร้างนวตักรรมดา้นการศึกษา  

ดา้นการเรียนรู้และเติบโต 
ระบบการบริหารจดัการองคก์ร 
ที�มีความเป็นเลิศ 

ผา่นเกณฑม์าตรฐานของหน่วยงานกาํกบัดูแล 
ม. 6 ภาวะผูน้าํและการจดัการ 
ม. 7 มาตรฐานการประกนัคุณภาพภายใน 

  พฒันาระบบคุณภาพการศึกษาตามกรอบแนวทาง TQA 
  พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศดา้นบริหารการศึกษา 
  พฒันาบุคลากรใหม้ีคุณภาพและมีความสุขในการทาํงาน 
ดา้นการเงิน  แสวงหารายไดใ้หเ้พียงพอต่อการเติบโตในอนาคต 

ม. 6 ภาวะผูน้าํและการจดัการ 
  

บริหารการเงินและงบประมาณเพื�อใหเ้กิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
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กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และดัชนีชี<วดัความสําเร็จ  

  1.  มุมมองด้านผู้เรียน สถานประกอบการ และชุมชน 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ดัชนีชี<วดัความสําเร็จ ( KPIs) 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2553 2554 2555 2556 2557 

สร้างและพฒันา

บุคลากรตามความ

ตอ้งการของธุรกิจ 

 

ผลิตบุคลากรที�มีคุณภาพ

เพียงพอต่อความ

ตอ้งการของธุรกิจ 

1.ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาที�มีผลสัมฤทธิ> ทางการเรียนตาม

เกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร ปวช.,ปวส. 
75% 78% 80% 82% 85% 

2.ร้อยละของผูเ้รียนที�ออกกลางคนั (Drop-out rate) 15% 14% 13% 12% 11% 

3.ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาที�ไดง้านทาํในสถาน

ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
85% 87% 89% 91% 93% 

สร้างและพฒันา

บุคลากรตามความ

ตอ้งการของธุรกิจ 

 

ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียพึง

พอใจต่อผลงานภาค

การศึกษา 

1.ร้อยละของความพึงพอใจของนกัเรียน /นกัศึกษา 85% 87% 89% 91% 93% 

2.ร้อยละของความพึงพอใจของผูป้กครอง 80% 82% 84% 86% 88% 

3.ร้อยละของความพึงพอใจของสถานประกอบการ 80% 82% 84% 86% 88% 
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 2. มุมมองด้านกระบวนการภายใน 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ดัชนีชี<วดัความสําเร็จ ( KPI s) 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2553 2554 2555 2556 2557 

เป็นผูน้าํการศึกษา

ดา้นวชิาการคา้ปลีก 

 

สร้างภาพลกัษณ์การเป็น

ผูน้าํ วชิาการคา้ปลีกของ

ภูมิภาค 

1.จาํนวนรางวลั ระดบัประเทศ ที�สถาบนั บุคลากร นกัศึกษา 

นกัเรียน ไดร้ับ 3 4 5 6 7 

 ผลิตผลงานวจิยัการศึกษา

และงานวชิาการเพื�อ

สนบัสนุน 

สถานประกอบการ 

1.ร้อยละของการทาํผลงานวิจยัและวชิาการต่อปีการศึกษา 

100% 100% 100% 100% 100% 

สร้างความย ั�งยนื
ดว้ยนวตักรรม  
 

สร้างนวตักรรมดา้น

การศึกษา 

1.ร้อยละของผลงานวิจยั / วชิาการ/ นวตักรรมที�ไดม้ีการ

นาํไปใชป้ระโยชน์ในภาคธุรกิจและสังคม 
100% 100% 100% 100% 100% 
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3. มุมมองด้านการเรียนรู้และเติบโต 

 

กลยุทธ์ 

 

เป้าประสงค์ 

 

ดัชนีชี<วดัความสําเร็จ ( KPIs) 

ระยะเวลาดําเนินการ  

2553 2554 2555 2556 2557 

ระบบการบริหาร

จดัการองคก์รที�มี

ความเป็นเลิศ 

 

ผา่นเกณฑม์าตรฐานของ

หน่วยงานกาํกบัดูแล 

1.คะแนนประเมินมาตรฐานสถานศึกษา ตามเกณฑ ์สอศ. 
2.60 2.70 2.80 2.83 2.85 

พฒันาระบบคุณภาพ

การศึกษาตามกรอบ TQA 

ภาคการศึกษา 

1.คะแนนประเมินตามเกณฑ ์TQA  

เริ�มปีการศึกษา 2555 n/a n/a 200 250 300 

ระบบการบริหาร

จดัการองคก์รที�มี

ความเป็นเลิศ 

 

พฒันาระบบขอ้มูล

สารสนเทศดา้นบริหาร

การศึกษา 

1.ร้อยละของความพึงพอใจของผูใ้ชข้อ้มูลสารสนเทศ 

80% 82% 84% 86% 88% 

พฒันาบุคลากรใหม้ีคุณภาพ

และมีความสุขในการทาํงาน 

1.ร้อยละของEmployee Engagement 
75% 77% 79% 80% 85% 
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 4. มุมมองด้านการเงิน 

 

กลยุทธ์ 

 

เป้าประสงค์ 

 

ดัชนีชี<วดัความสําเร็จ ( KPI s) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2553 2554 2555 2556 2557 

บริหารทรัพยากร

ดา้นการเงินอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

บริหารการเงินและ

งบประมาณเพื�อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

1.การใชง้บประมาณตามเกณฑม์าตรฐานการอาชีวศึกษา 

2 2 3 3 3 
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แผนงานพฒันาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553-2557 

ลาํดบั
ที� 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
เป้าหมายการดาํเนินงาน 

2553 2554 2555 2556 2557 

1 แผนงานการจัดการศึกษา 
          

1.1 ส่งเสริมพฒันาผลสัมฤทธิ> ทางการเรียน � � � � � 

1.2 ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตร และการเรียนรู้แบบบูรณาการ � � � � � 

1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ดา้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง � � � � � 

1.4 ส่งเสริมงานวจิยั สิ�งประดิษฐ์ และนวตักรรม นกัเรียน 
� � � � � 

1.5 ส่งเสริมงานวจิยั สิ�งประดิษฐ์ และนวตักรรม ครู � � � � � 

1.6 ส่งเสริม พฒันาทกัษะดา้นวชิาการ วชิาชีพ 
          

      แข่งขนัทกัษะภายใน � � � � � 

      แข่งขนัทกัษะภายนอก 
� � � � � 

1.7 ส่งเสริมการบริการวชิาการ วิชาชีพ � � � � � 

1.8 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 
          

      ศูนยว์ทิยบริการ � � � � � 

      E - Learning 
� � � � � 

1.9 พฒันาห้องปฏิบติัการ โรงฝึก  
          

      หอ้งปฎิบติัการทางภาษา � � � � � 

      หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ � � � � � 

      หอ้งปฏิบติัการช่างไฟฟ้า 
� � � � � 

1.10 ส่งเสริมศกัยภาพและทกัษะดา้นภาษา � � � � � 

1.11 ส่งเสริมศกัยภาพและทกัษะดา้นเทคโนโลยี � � � � � 

1.13 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการ � � � � � 

1.14 ส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที� 
� � � � � 

1.15 พฒันาระบบดูแลนกัเรียน � � � � � 

1.16 พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน � � � � � 

1.17 พฒันาระบบทะเบียน และวดัผล � � � � � 

1.18 ส่งเสริมการนิเทศการฝึกอาชีพ  
� � � � � 
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ลาํดบั
ที� 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
เป้าหมายการดาํเนินงาน 

2553 2554 2555 2556 2557 

1.19 ส่งเสริมดา้นการแนะแนว ให้คาํปรึกษา 
� � � � � 

1.20 ส่งเสริมการสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคผ์ูเ้รียน 
� � � � � 

1.21 ส่งเสริมดา้นคุณธรรม จริยธรรมของผูเ้รียน � � � � � 

1.22 ส่งเสริมการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม ประเพณีและ
ศิลปวฒันธรรม 

� � � � � 

1.23 ส่งเสริมดา้นการกีฬาและนนัทนาการ � � � � � 

1.24 พฒันาแผนงานบริหารความเสี�ยง และการดูแลผูเ้รียน � � � � � 

    
          

2 แผนงานพฒันาทรัพยากรบุคคล 
          

2.1 พฒันาความรู้ ความสามารถดา้นวชิาการ วชิาชีพ � � � � � 

2.2 ส่งเสริมดา้นคุณธรรม และจรรยาบรรณ � � � � � 

2.3 ส่งเสริมความสามารถดา้นภาษา 
� � � � � 

2.4 ส่งเสริมความสามารถดา้นงานวจิยั นวตักรรม 
� � � � � 

2.5 ส่งเสริมความสามารถดา้นการเพิ�มผลผลิต � � � � � 

2.6 ส่งเสริมความสามารถดา้นเทคโนโลย ี � � � � � 

2.7 ส่งเสริมการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 
� � � � � 

2.8 ส่งเสริมดา้นคุณภาพชีวติ 
� � � � � 

2.9 ส่งเสริมดา้นสวสัดิการ และการเชิดชูเกียรติ � � � � � 

 
3 แผนงานการบริหารทั.วไป 

          

3.1 การแนะแนวรับสมคัรนกัเรียนใหม่  
800 
คน 

800 
คน 

800 
คน 

800 
คน 

800 
คน 

3.2 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  
� � � � � 

3.3 ปรับปรุงภูมิทศัน์  และสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน � � � � � 

3.4 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร � � � � � 

3.5 ปรับปรุงระบบสิ�งอาํนวยความสะดวกส่วนกลาง 
� � � � � 

3.6 ส่งเสริมความปลอดภยั อนามยั และสิ�งแวดลอ้ม 
� � � � � 

3.7 ส่งเสริมการประหยดัพลงังาน  � � � � � 
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ลาํดบั
ที� 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
เป้าหมายการดาํเนินงาน 

2553 2554 2555 2556 2557 

3.8 ส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการ 
� � � � � 

3.9 ส่งเสริมกิจกรรมเพิ�มผลผลิต 
� � � � � 

3.10 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ � � � � � 
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บทที. 4 

การดาํเนินการ   

1.1  การวางแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา 
                 การจัดทาํแผนปฏิบัติการประจําปี   

             โรงเรียนปัญญาภิวฒัน์  เทคโนธุรกิจ    ไดจ้ดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี  โดยดาํเนินการดงันี2  

1. ประชุมผูบ้ริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื�อกาํหนดนโยบาย 
2. ผูบ้ริหารประชุมครูอาจารย์และบุคลากรตามสายงานบริหาร  เพื�อร่วมนําเสนอแนวคิด 

โครงการ กิจกรรม เพื�อจดัทาํแผนปฏิบติังานประจาํปี  
3. รับขอ้เสนอแนะ และแนวคิดต่าง ๆ จากการประชุมร่วมกบัสถานประกอบการที�ร่วมโครงการ

ทวภิาคี  เพื�อนาํมากาํหนดเป็นโครงการต่าง ๆ  ในแผนปฏิบติัการประจาํปี 
4. รับฟังข้อคิดเห็นจากตัวแทนหน่วยงานองค์กร และชุมชน ในการเสนอแนะการพฒันา

โรงเรียน  และนาํมาเป็นแนวทางในการจดัทาํแผนปฏิบติัการ 
5. จดัประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื�อรับฟังขอ้เสนอแนะในการพฒันาโรงเรียน  และ

นาํมาเป็นแนวทางในการจดัทาํแผนปฏิบติัการ 
6. ทุกฝ่ายของโรงเรียนฯ  จดัประชุมบุคลากรในฝ่าย ตามสายงานเพื�อร่วมกนัจดัทาํแผนปฏิบติั

การประจาํปีตามนโยบายที�กาํหนด  โดยมีการนาํเสนอแนวคิด  และแบ่งความรับผิดชอบใน
โครงการต่างๆ เพื�อนาํสู่การปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.2     การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 ขั<นตอนการนําแผนปฏิบัติการประจําปีไปปฏิบัติ  

     ประชุมชี2แจงและสร้างความตระหนกัใหบุ้คลากรทุกระดบัทุกหน่วยงาน  ให้มีความรู้ความเขา้ใจ
เกี�ยวกบัการประกนัคุณภาพ ตระหนกัถึงความสําคญัเรื�องคุณภาพและทาํงานดว้ยระบบคุณภาพและเกื2อกูล
ใหก้ารดาํเนินกิจการของโรงเรียนฯ ใหมี้คุณภาพ 

(1) ตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายนอกของสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคก์ารมหาชน) หรือ สมศ. และมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

(2) ทุกหน่วยงานทาํงานตามแผน  และพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัตวับ่งชี2มาตรฐานการศึกษาของ  
สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) หรือสมศ. และ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ซึ� งทาํใหเ้กิดสัมฤทธิผลของงาน 
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(3) ทุกแผนกวิชาทาํรายงานการประเมินตนเอง  ภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปีการศึกษา   
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในทําการตรวจประเมินและให้ข้อแนะนํา และ 
นําผลการประเมินตนเองและผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการ ไป 
ปรับปรุงแผนการทาํงานในปีการศึกษาต่อไป เพื�อให้เกิดการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนื�อง 
 

   1.3  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี  

 มีการจดัทาํรายงานผลการปฏิบติัการเสนอผา่นผูบ้งัคบับญัชาระดบัหน่วยงานและนาํเสนอผูบ้ริหาร
เพื�อทราบ และเป็นแนวทางการพฒันาองคก์รในปีการศึกษาต่อไป 

โครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบติัการประจาํปี ได้มีการจดัทาํตามแผน  และทุกโครงการมีการ
ประเมินผลความพึงพอใจ โดยผูรั้บผดิชอบรวบรวมสรุปโครงการ และผลการดาํเนินงานเป็นประจาํทุกปี 

      1.4   การตรวจสอบติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 

                วธีิการตรวจสอบ ติดตาม  

 ในการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจาํปี  มอบหมายให้หวัหนา้แผนกวิชา หวัหนา้ภาควิชา  
และหัวหน้างาน  ตลอดจนผูจ้ดัการฝ่ายต่าง ๆ ที�รับผิดชอบในการจดัทาํแผน  ติดตามการปฏิบติังานตาม
โครงการ  โดยการให้รายงานผลเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาและฝ่ายบริหาร  พร้อมทั2งตรวจสอบติดตามจาก
งบประมาณที�มีการเสนอขอไวต้ามแผนปฏิบติัการ 

             ผลการตรวจสอบ ติดตาม  

  ผลการตรวจสอบติดตามตามแผนการปฏิบติังานโครงการต่าง ๆ ตามแผนการปฏิบติังานที�เสนอ 
ไดมี้การจดัทาํตามแผน  แผนกวิชาต่าง ๆ มีโอกาสไดว้ิเคราะห์ผลงานและผลการประเมินตนเองของแผนก
วชิา  เพื�อนาํไปวางแผนพฒันาการทาํงานในปีการศึกษาต่อไป 

                การพฒันาปรับปรุงงาน 

      จากการรายงานผลการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการ  แต่ละฝ่ายไดน้าํไปวิเคราะห์  และเป็นขอ้มูลการ
พฒันาปรับปรุงงาน  ในการกาํหนดโครงการต่าง ๆ ในแผนการปฏิบติัการปีต่อไป ทุกแผนกวิชาจดัทาํการ
ประเมินตนเอง ของแต่ละแผนกวชิา  และนาํส่วนที�เป็นจุดปรับปรุงไปพฒันาดาํเนินการในปีต่อไป 
               ฝ่ายบริหารรับทราบขอ้มูลจากการร่วมดาํเนินงาน  และจากรายงานผลการปฏิบติังาน ตลอดจนผล
การสาํรวจความพึงพอใจของผูเ้กี�ยวขอ้ง  นาํไปวางแผนเพื�อให้การพฒันาปรับปรุงองคก์รโดยรวม  โดยการ
วเิคราะห์ SWOT ขององคก์รเป็นระยะ และมีปรับ  กลยทุธ์เพื�อใหเ้กิดประสิทธิภาพเพิ�มมากขึ2น 

 

 


