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สรุปจุดทีเ่ป็น “วธีิปฏิบัติทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ีเยีย่ม”  

1) ความร่วมมือในการสร้างกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบนวตักรรม :Innovation Based Learning Model : 
IBLM 

2) การปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อจดัการเรียนรู้แบบนวตักรรม :Innovation Based Learning Model : 
IBLM 

3) กระบวนการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้แบบนวตักรรม :Innovation Based Learning Model : 
IBLM 
 
 
 
 



 
 

ประสิทธิผล  
1) ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน ร้อยละ  89.00 
2) ความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อผูเ้รียนเพิ่มข้ึนร้อยละ  88.00 
3) ผูเ้รียนสอบผา่นมาตรฐานฝีมือของบริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน)เพิ่มข้ึนร้อยละ  99.02 
4) จ านวนนวตักรรมท่ีมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ร้อยละ 100  

1.บทสรุปของผู้บริหาร 
 วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ ก่อตั้งเม่ือ 2 มกราคม พ.ศ. 2547 ด าเนินงานภายใตบ้ริษทั ศึกษาภิวฒัน์ 
จ  ากดั  ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มบริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน)โดยมีปรัชญาองคก์รคือ “มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ” 
วิสัยทศัน์เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีชั้นน าของอาเซียนการด าเนินภายใตว้ิสัยทศัน์และพนัธกิจนั้นมุ่ง
ตอบโจทยข์องความตอ้งการของภาคธุรกิจ   ความตอ้งการของนกัเรียนและผูป้กครองเป็นหลกั 
 

 

 
 

ภาพที ่1แสดงรูปแบบการบริหารการศึกษาของวทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ 
 

 จากรูปแบบการบริหารการศึกษาของวิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ ไดมี้การสร้างระบบการบริหารงาน
ของส านกับริหารวิชาการท่ีใช้กระบวนการพฒันาผูเ้รียนให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ จึงใช้การบริหารงาน
วชิาการดา้นหลกัสูตร  ดา้นการเรียนการสอน  การใชท้รัพยากร  การวดัและประเมินผล  การวิจยัและนวตักรรม  การ
สร้างองค์ความรู้ เพื่อใช้ในการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน นอกจากน้ียงัใช้ขอ้มูลจากการติดตามผูส้ าเร็จการศึกษา   
ความพึงพอใจของสถานประกอบการ   การใช้มาตรฐานการประกนัคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา เป็น
มาตรฐานในการบริหารงานของสถานศึกษาอีกดว้ย และการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนให้มีทกัษะเชิงวิชาชีพ เรียนรู้
จากหลักสูตร เรียนรู้จากการท างานและสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ เป็นมืออาชีพด้านภาษา  ด้าน
เทคโนโลย ีดา้นการท างาน อีกทั้งยงัมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์องคก์รตอ้งการอีกดว้ย 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที2่ การพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน 
กระบวนการไดม้าซ่ึงการสร้างคอ์งค์ความรู้ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ตามหลกัสูตร การเรียนรู้จากการปฏิบติังาน 

เป็นกระบวนการบูรณาการระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั  จะไดม้าซ่ึงนวตักรรมท่ีสามารถน าไปใช้พฒันางาน 
การลดการสูญเสีย ลดค่าใชจ่้ายในการท างาน และการบริการลูกคา้ในรูปแบบต่างๆได ้ซ่ึงกระบวนน้ีจะมีช้ินงานเป็น
ตวัขบัเคล่ือนกระบวนการบูรณาการน้ีดงัภาพท่ี 3 การปรับปรุงกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบใช้นวตักรรมเป็น
ฐาน:Innovation Based Learning Model : IBLMและนอกจากน้ีเป็นการจดัการเรียนรู้โดยใช้การบูรณาการซ่ึงมี
องคป์ระกอบหลกั 5 ประการ (5C)  ประกอบดว้ย C1 :Customer Expectation & Satisfaction,C2 : Competency Based 
Curriculum, C3 : Constructionism , C4 : Collaboration, C5 :Commercializationโดยองคป์ระกอบทั้ง 5 ส่วนน้ีจะเป็น
ส่วนท่ีส าคญัในการพฒันาผูเ้รียนในขณะท่ีท าการศึกษาอยูใ่นสถานศึกษาและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ และเม่ือ
จบการศึกษาผูเ้รียนจะมีองคค์วามรู้ติดตวัเพื่อออกไปศึกษาต่อหรือการท างานในองค์ใดองคก์รหน่ึงในอนาคตไดด้งั
ภาพท่ี 4 

 

 
 

  ภาพที ่3แสดงการบรูณาการ   ภาพที ่4 แสดงองคป์ระกอบ 5C ของ IBLM 
 
 

Quality of Student



 
 

2. ข้อมูลเกีย่วกบัวิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์  
โครงสร้างขององค์กร  

  

 
 

ภาพที ่5แสดงโครงสร้างของวทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ 
 



 
 

วสัิยทัศน์ ค่านิยม วฒันธรรม พนัธกจิ ของวทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ 
ปรัชญาองค์กร : มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ 
วสัิยทัศน์ :เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีชั้นน าของอาเซียน 

พนัธกจิ   : 
1. จดัการศึกษาในระบบทวิภาคีดว้ยหลกัสูตรฐานสมรรถนะโดยมุ่งผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีตรงกบัความ 

  ตอ้งการของภาคธุรกิจ 
2. พฒันาระบบการจดัการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและผา่นระบบส่ือการสอนทางไกล 
3. สร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการพฒันาครู บุคลากร และผูบ้ริหารวทิยาลยัฯ 
4. บริหารการศึกษาโดยใชเ้กณฑม์าตรฐาน สมศ.และแนวทางของ TQM 
5. ปลูกฝังและสร้างความตระหนกัใหน้กัเรียนและบุคลากรมีความรับผดิชอบต่อสังคมและชุมชน 
6. บริหารจดัการตามหลกัธรรมมาภิบาล 

 
ผลติภัณฑ์บริการทีส่ าคัญของวทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ 
  ผลิตภณัฑ์หลกัของวิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์คือ หลกัสูตรการสอน ซ่ึงแบ่งเป็นผลิตภณัฑ์หลกัคือ 
หลกัสูตรพาณิชยกรรม และผลิตภณัฑ์รองคือ หลกัสูตรอุตสาหกรรม มีสัดส่วน 90 : 10 โดยท่ีทั้ง 2 ผลิตภณัฑ ์
ออกแบบให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.1-3) มีการพฒันาหลักสูตรท่ีได้
มาตรฐานอาชีพตรงกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ 
  วทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์มีกลไกในการส่งมอบผลิตภณัฑ์ให้กบัลูกคา้ดว้ยการจดักระบวนการเรียนรู้
ภาคทฤษฎีในชั้นเรียน และจดักระบวนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการท่ีร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น และ 
บริษทัในกลุ่ม ซีพี ออลลท่ี์ใหบ้ริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เคร่ืองร้อน เคร่ืองเยน็ ในร้านเซเวน่อีเลฟเวน่ อีกดว้ย 
 

กลุ่มลูกค้าทีส่ าคัญมี3 กลุ่ม  
 กลุ่มลูกคา้ของ วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ มี 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ผูเ้รียน   ผูป้กครอง  และสถาน
ประกอบการ แต่นอกเหนือจากลูกคา้หลกัแล้ว ยงัมีลูกคา้รองคือ หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินการจดั
การศึกษาของวทิยาลยัฯ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รางวลั / ประกาศนียบัตรที่วิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวัฒน์ได้รับ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ ได้เปิดการจดัการศึกษาระบบทวิภาคีตั้ งแต่ปีการศึกษา2548 จนถึง
ปัจจุบนั  มีขอ้มูลรางวลัท่ีวทิยาลยัฯ  ครูและนกัเรียนไดรั้บเพียงบางส่วนโดยมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่ 1: แสดงรางวลัของวทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์  

รางวลัแห่งความส าเร็จ(บางส่วน) : ของวทิยาลยั 

ล าดบัท่ี รายละเอยีด 

1 รางวลัชมเชย หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวตักรรมดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ จากส านกังานเลขาธิการคุรุสภา  
กระทรวงศึกษาธิการ ปี  2557 

2 รางวลันวตักรรมระดบัดีเยีย่ม การจดัการเรียนรู้จากหอ้งเรียนสู่ร้านสาขา President Award season 7   
บริษทั ซี พี ออลล ์จ ากดั(มหาชน)  ปี 2557 

3 ไดรั้บรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จาก สมศ. ระดบั ดี   ปี  2556 
4 หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวตักรรม “รางวลัเหรียญทอง ระดบัประเทศ  การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อ 

พฒันาผูเ้รียนใหต้รงตามความตอ้งการของสถานประกอบการ” จากส านกังานเลขาธิการคุรุสภา  
กระทรวงศึกษาธิการ ปี  2555 

5 รางวลั Best Practice การเรียนการสอนเนน้กระบวนการคิด รางวลัโล่เกียรติยศ ระดบัทองจากส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ปี 2555                                   

6 โครงการศึกษาวจิยัรูปแบบการมีส่วนร่วมขององคก์รภาคธุรกิจในการช่วยเหลือสังคม (CSR)ส านกังาน
มาตรฐานการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ ปี 2555                                                         

7 การน าเสนอการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้ตรงกบัความตอ้งการของสถาน
ประกอบการ Best  Practices TQMin Thailand  โดยมูลนิธิ TQM แห่งประเทศไทย ปี 2554 

8 รางวลัชมเชย นวตักรรมการพฒันาหลกัสูตรใหม่ หลกัสูตรธุรกิจคา้ปลีก  President Award season 5   
บริษทั ซี พี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) ปี 2554 

9 รางวลันวตักรรมการศึกษาบริษทัจ าลอง  ประเภทสถาบนั รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 1 เหรียญเงิน จดัโดย 
ภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  ปี 2553 

10 รางวลันวตักรรมดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้ บริษทัจ าลอง  โครงการหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวตักรรม  
ส านกัเลขาธิการคุรุสภา  ปี  2553 

11 รางวลัผลการประเมินเป็นโรงเรียนเอกชนในโครงการสถานศึกษา 3 D ระดบัดีเด่น โดยส านกับริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรีเขต 1 ปี 2553 

12 ไดรั้บรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จาก สมศ. ระดบั ดี   ปี  2552  
 



 
 

ตารางที ่ 1  (ต่อ) 
 

รางวลัแห่งความส าเร็จ(บางส่วน) : ของวทิยาลยั 

ล าดบัท่ี รายละเอยีด 

13 รางวลัการน าเสนอผลงานดีเด่น ( Best Practice ) ระดบัดีเยีย่ม เร่ืองการสอนตามสมรรถนะ (Competency 
Based Teaching ) โดยส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 1 ปี 2552 

14 รางวลัโรงเรียนเอกชนในระบบดีเด่น โดยส านกับริหารงานคณะกรรมการ   ส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรีเขต 1 ปี 2551 

15 รางวลัผลการประเมินผา่นเกณฑก์ารประเมินตามโครงการโรงเรียนน่าอยู ่น่าเรียน ระดบัดีมากทุกดา้น  ปี 
2550 

16 รางวลันวตักรรมแห่งชาติ ดา้นสังคม จากส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ ในปี 2550 เร่ืองนวตักรรมการ
เรียนรู้จากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบติัจริง นกัเรียนไดเ้รียนทฤษฎีควบคู่กบัการปฏิบติังานจริงในสถาน
ประกอบการตลอดเวลาของหลกัสูตรโดยยดึหลกัการเรียนรู้ผา่นการปฏิบติังาน หรือท่ีเรียกวา่ WBL : 
Work-based Learning    

รางวลัแห่งความส าเร็จ(บางส่วน) : อาจารย์ 

ล าดบัท่ี รายละเอยีด 

1 ผลงานนวตักรรมส่ือการสอน  การวจิยั  ระดบัเกือบดี   ระดบั ดี และระดบัดีมาก  จ  านวน 20  ผลงานจาก
การประกวดแข่งขนัผลงานวิจยัและนวตักรรมการ สอนทางอาชีวศึกษา คร้ังท่ี7  จดัโดย สมาคมวทิยาลยั
เทคโนโลย ีและอาชีวศึกษาเอกชน ปี 2557 

2 ผลงานนวตักรรมส่ือการสอน การวจิยั    เกียรติบตัร ระดบัชมเชย  ระดบั ดี และระดบัดีมาก  จ  านวน  9  
ผลงาน  จากการประกวดแข่งขนัผลงานวจิยัและนวตักรรมการ สอนทางอาชีวศึกษา คร้ังท่ี 6 จดัโดย 
สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลย ีและอาชีวศึกษาเอกชน ปี 2556 

3  ผลงานนวตักรรมส่ือการสอน  การวจิยั  เกียรติบตัร เกียรติบตัร ระดบัชมเชย  ระดบั ดี และระดบัดีมาก  
จ านวน  7  ผลงาน  จากการประกวดแข่งขนัผลงานวจิยัและนวตักรรมการ สอนทางอาชีวศึกษา คร้ังท่ี 5 
จดัโดยสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลย ีและอาชีวศึกษาเอกชนคร้ังท่ี 5 ปี 2555 

4 งานวจิยัประเภทการเรียนการสอนและประเภทการศึกษาระดบัดุษฎีบณัฑิต  รางวลัระดบัดีมาก จดัโดย 
สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลย ีและอาชีวศึกษาเอกชน คร้ังท่ี 5 ปี 2555 

 
 
 



 
 

ตารางที ่ 1  (ต่อ) 
 

รางวลัแห่งความส าเร็จ(บางส่วน) : นักเรียน 

1 รางวยัชมเชยในงานวนันกัประดิษฐก์งัหนัลมแบบดูโอ ้  จดัโดยส านกัวจิยัแห่งชาติ  ปี 2558 
2 รางวลัประเภทผลงานส่ิงประดิษฐจ์ดัโดยสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคกลาง

ปีการศึกษา 2557 
3 รางวลัประเภทการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ จดัโดยสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลย ีและอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่ม

ภาคกลางปีการศึกษา 2557 
4 รางวลัท่ี 3   RUNNER – UP Standard DIVISION GROUP D3  การแข่งขนัหมากลอ้มStandard Rating & 

Friendship Game ปี 56 
5 รางวลัแข่งขนักีฬาเปตองมหานครเกมส์เบตอง เหรียญเงิน   ปี  2556 
6 รางวลั กิจกรรมการส่งเสริมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม วฒันธรรมประเพณีและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม เกียรติ

บตัร 14 เหรียญทอง 16 เหรียญเงิน จดัโดยส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ปี 2556 
7 รางวลักุลบุตร – กุลธิดากาชาด  รางวลัยิง่รู้จกัยิง่รักเธอ (ขวญัใจกาชาด ) และ อุนาโลมแดง ( จิตอาสา ) 

จากสภากาชาดไทย ปี 2556 
8  รางวลัประเภทผลงานผลงานส่ิงประดิษฐจ์ดัโดยจดัโดย สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลย ีและอาชีวศึกษา

เอกชนกลุ่มภาคกลางปี  2556 
9 รางวลัเหรียญเงินการประกวดมารยาทไทยและการสมาคมของสมาคมอาชีวศึกษาแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ 

อาชีวศึกษาเอกชน ระดบัชาติ คร้ังท่ี 27  ปี  2556 
10  รางวลัเหรียญเงิน การกล่าวสุนทรพจน์รางวลัการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพอาชีวศึกษาเอกชน ระดบัชาติ  คร้ัง

ท่ี  27 ปี 2556 
11 ผลงานมหกรรมนวตักรรมบวับานดา้นวศิวกรรม จ านวน 4  ผลงานไดตี้พิมพล์งเอกสารการสัมมนา 

ปี 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. การเรียนรู้ความคาดหวงัของ "ลูกค้า" 
  ในปัจจุบนัวิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์มีวิธีการรับฟังเสียงของลูกคา้ปัจจุบนัทั้ง 3 กลุ่มหลกัโดยก าหนด
เป็นนักเรียน ผูป้กครองสถานประกอบการและหน่วยงานอ่ืนๆท่ีมีความตอ้งการแตกต่างกันผ่านช่องทางหลกั 4 
ช่องทาง ซ่ึงมี 22 วธีิยอ่ย ดงัตารางท่ี 2  
 

ตารางที่2:  ตารางแสดงช่องทางการรับฟังเสียงลูกคา้  

ช่อ
งท

าง
หล

กั 

วธีิการรับฟังขอ้ร้องเรียน 

ลูกคา้ของ PTC 

หน่
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นที่
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บ 
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ถี่ใ
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ฟัง
 

นกั
เรีย

น 
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กค
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ง 

สถ
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ก

าร
 

N P F N P F N P F 

สื่อ
บุค

คล
 

1.ปฐมนิเทศนกัเรียนใหม่ /   /      กิจการนกัเรียน รายภาค 
2.การนิเทศผลการเรียนและฝึกอาชีพ /      / /  ฝึกอาชีพ รายภาค 
3.การประชุมผูป้กครองประจ าภาคเรียน    /      กิจการนกัเรียน รายภาค 
4.การเยีย่มบา้นนกัเรียน /   /      กิจการนกัเรียน รายปี 
5.ลูกคา้เขา้มาติดต่อดว้ยตนเอง /   /      ทุกหน่วยงาน รายวนั 
6.กิจกรรมแนะแนวตามแผนการตลาด   /   /    การตลาด รายปี 
7.บุคคลภายนอกดูงานวทิยาลยั   /      / การตลาด รายเดือน 

กา
รส

 าร
วจ
/บ
นัทึ

กข
อ้ม

ูล 8.การส ารวจความพึงพอใจผูป้กครอง    /      กิจการนกัเรียน รายภาค 
9การส ารวจความพึงพอใจสถานประกอบการ       / /  ฝึกอาชีพ รายภาค 
10.แบบส ารวจเด็กท่ีจบการศึกษา 1 ปี  /        กิจการนกัเรียน รายปี 
11.แบบส ารวจความพึงพอใจต่อความสามารถ 
ของนกัเรียนในการปฏิบติังาน 

      / /  ฝึกอาชีพ รายปี 

12.สมุดบนัทึกประจ าวนัครูท่ีปรึกษา /         ครูท่ีปรึกษา รายวนั 

กา
รป

ระ
ชุม

สัม
มน

า 

13.การประชุมพฒันาหลกัสูตร       /   วชิาการ รายปี 
14.การประชุมแกไ้ขปัญหานกัเรียน /   /   / /  ฝึกอาชีพ รายสปัดาห์ 
15.การประชุมคณะกรรมการกลยทุธ์         / ระบบคุณภาพ รายภาค 
16.การประชุมสถานะอตัราก าลงัสถานประกอบการ       / / / ฝึกอาชีพ รายภาค 
17.การประชุม คกก.4 ฝ่าย    /     / ผอ.วทิยาลยั รายภาค 
18.การประชุม AMC    /    / / ผอ.วทิยาลยั รายภาค 

สื่อ
อิเล

ก็ท
รอ
นิก

ส์ 19.วดีิโอสมัภาษณ์เผยแพร่ทางส่ือ / /  / /     การตลาด รายภาค 
20.การพดูคุยทางโทรศพัท ์ / / / / / / / / / ทุกฝ่าย รายวนั 
21.แสดงความคิดเห็นผา่น Facebook  / / /  / /    การตลาด รายวนั 
22.รับ-ส่งขอ้มูลดว้ยอีเมล ์        / / การตลาด รายวนั 

หมายเหต ุ N หมายถึง ลูกคา้ในปัจจุบนั    P หมายถึง ลูกคา้ในอดีต     F หมายถึง ลูกคา้ในอนาคต 



 
 

 วทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ จ  าแนกวธีิการรับฟังเสียงของลูกคา้ตามวงจรชีวิตของลูกคา้ทั้ง 3 กลุ่มโดยอิง
ระยะเวลาท่ีนกัเรียนศึกษาอยูใ่นวทิยาลยัฯ รวม 3 ปี คือ ระดบัชั้นปีท่ี 1,2 และ 3 ตามล าดบั  ขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดต้าม
ลกัษณะของปัญหาและความต้องการของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนัตามชั้นปีของนักเรียน ความแตกต่างดังกล่าวน้ีถูก
น าไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการออกแบบพฒันาหลกัสูตรใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่มผลของการรับ
ฟังเสียงลูกคา้น าไปปรับปรุง พฒันาความพึงพอใจของนกัเรียน ผูป้กครอง  สถานประกอบการ อตัราการลาออกของ
นกัเรียนลดลง  อตัราการคงอยูสู่งข้ึน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนสูงข้ึน เป็นล าดบั  
 

ตารางที ่3: ตารางแสดงวธีิการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจและประเมินความผกูพนัของลูกคา้ 
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1.แบบประเมินครูผูส้อนและครูท่ีปรึกษา / / 
   

สน.วชิาการ 
2.แบบประเมินครูฝึกของสถานประกอบการ / / / 

  
สน.ฝึกอาชีพ 

3.แบบส ารวจความพึงพอใจผูป้กครองท่ีมีต่อ PTC 
 

/ 
   

สน.กิจการนกัเรียน 
4.แบบส ารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการท่ีมีต่อนกัเรียน   

/ 
  

สน.ฝึกอาชีพ 

5.แบบส ารวจปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
ศึกษาต่อ    

/ / สน.การตลาด 

ปร
ะเมิ

นค
วา
มผ

กูพ
นั 6.แบบฟอร์มการสมคัรเขา้เรียน / / 

   
สน.การตลาด 

7.สถิติการเรียนต่อ PIM (ระดบัปริญญาตรี) / 
    

สน.กิจการนกัเรียน 
8.สถิติการท างานต่อในองคก์รแม่ / 

    
สน.กิจการนกัเรียน 

9.สัมภาษณ์นกัเรียนและผูป้กครอง 
 

/ 
   

สน.การตลาด 
10.การสนบัสนุนทุนการศึกษาและทุนฝึกอาชีพ 

  
/ 

  
สน.ฝึกอาชีพ 

 
  จากตารางท่ี 3 เป็นการทบทวนวิธีการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของลูกคา้ ท าให้วิทยาลยัฯ มีแผน
ปรับปรุงระบบการบริหารงานวชิาการในเชิงรุกมากข้ึนในเบ้ืองตน้ไดร้วบรวมขอ้มูลจาก 3 ช่องทาง คือ 1) ขอ้มูลปฐม
ภูมิ จากงานวิจยัของภาคการศึกษา การแนะแนว เอกสารการสมคัร การประชุมผูป้กครอง 2) ขอ้มูลทุติยภูมิ จากการ
รับฟังลูกคา้ 3)ขอ้มูลกลางของ สอศ. กระทรวงศึกษาธิการ การติดตามข่าวจากส่ือมวลชน ในหวัขอ้โรงเรียนอาชีวเอก
ชนในพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรี พบวา่วทิยาลยัฯ อยูใ่นอนัดบัท่ี 1 ของการแข่งขนัท่ีไดรั้บความสนใจในการศึกษาต่อแมว้า่
จะเป็นอนัดบัหน่ึง แต่เพื่อรักษาความเป็นผูน้ าในตลาดอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี ส านกัการตลาด ส านกักิจการนกัเรียน 



 
 

ส านกัวิชาการ แผนกทะเบียนและแผนกวดัและประเมินผล ส านกัฝึกอาชีพ ยงัคงติดตามผลเป็นประจ าทุกภาคเรียน
และทุกปี พร้อมทั้งทบทวนวิธีการ 3 ช่องทางดงักล่าว ผา่นการประชุม POMรายเดือน ผลท่ีไดเ้ป็นขอ้มูลสารสนเทศ
ประกอบการท าแผนการตลาด และวางแผนกลยุทธ์ขององคก์รประจ าปี เพื่อให้นกัเรียนและผูป้กครองมีความเช่ือมัน่
ต่อการจดัการเรียนการสอนของวทิยาลยัฯ ยอมรับในคุณภาพของครูท่ีปรึกษาในการดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด ส่งผล
ท าใหอ้ตัราการคงอยูใ่นระบบทั้งเรียนต่อท่ี PIM และเขา้ท างานในสถานประกอบการของซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) 
สูงข้ึนต่อเน่ือง อตัราผูส้ าเร็จการศึกษาสูงข้ึนทุกปี ความพึงพอใจของนักเรียน ผูป้กครอง และสถานประกอบการ
สูงข้ึนตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4 
 
ตารางที ่ 4: แสดงผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนต่อความคาดหวงัของลูกคา้และการสนองตอบในระหวา่งปี 2554-2557 
 

กล่ม
ลูกค้า ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 

ผู้เ
รีย
น 

1. ความพึงพอใจของผูเ้รียน
ท่ีมีต่อการเรียนการสอน คิด
เป็นร้อยละ 84.12 

1. ความพึงพอใจของผูเ้รียน
ท่ีมีต่อการเรียนการสอน คิด
เป็นร้อยละ 85.77 

1.ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ี
มีต่อการเรียนการสอน คิด
เป็นร้อยละ 86.28 

1. ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมี
ต่อการเรียนการสอน คิดเป็น
ร้อยละ89.00 

2.อตัราการลาออกระหวา่ง
เรียน เป็นร้อยละ21.01 

2.อตัราการลาออกระหวา่ง
เรียน เป็นร้อยละ 12.38 

2.อตัราการลาออกระหวา่ง
เรียน เป็นร้อยละ14.99 

2.อตัราการลาออกระหวา่ง 
เรียน เป็นร้อยละ 13.62 

3.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
เฉล่ียมากกวา่  2.00 ข้ึนไปคิด
เป็นร้อยละ 80.35 

3.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
เฉล่ียมากกวา่  2.00 ข้ึนไป 
คิดเป็นร้อยละ 80.45 

3.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
เฉล่ียมากกวา่ 2.00ข้ึนไป 
คิดเป็นร้อยละ 87.00 

3.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
เฉล่ียมากกวา่  2.00 ข้ึนไป 
คิดเป็นร้อยละ 87.77 

ผู้ป
กค

รอ
ง ความพึงพอใจของผูป้กครอง

ท่ีมีต่อสถานศึกษาคิดเป็น
ร้อยละ83.00 

ความพึงพอใจของผูป้กครอง
ท่ีมีต่อสถานศึกษาคิดเป็น
ร้อยละ 85.13 

ความพึงพอใจของผูป้กครอง
ท่ีมีต่อสถานศึกษาคิดเป็น 
ร้อยละ86.05 

 ความพึงพอใจของผูป้กครอง 
ท่ีมีต่อสถานศึกษาคิดเป็น 
ร้อยละ 87.46 

สถ
าน
ปร

ะก
อบ

กา
ร 1. ความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการท่ีมีต่อผูเ้รียน
คิดเป็นร้อยละ 83.00 

1. ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการท่ีมีต่อผูเ้รียน
คิดเป็นร้อยละ 85.00 

1. ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการท่ีมีต่อผูเ้รียนคิด
เป็นร้อยละ 87.50 

1. ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการท่ีมีต่อผูเ้รียนคิด
เป็นร้อยละ  88.00 
 

 
 
 
 
 



 
 

ตารางที ่ 4: (ต่อ)  

กล่ม
ลูกค้า 

ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 

ถา
นป

ระ
กอ

บก
าร

 

2. ผูเ้รียนสาขางานธุรกิจ
ค้ า ป ลี ก  ส อ บ ผ่ า น
มาตรฐานฝีมือบริษทั ซีพี 
ออลล์ จ ากัด(มหาชน) 
ต าแหน่งผูช่้วยผูจ้ ัดการ
ร้านสาขา คิดเป็นร้อยละ 
74.00 

2. ผูเ้รียนสาขางานธุรกิจค้า
ปลีก สอบผ่านมาตรฐาน
ฝีมือบริษทั ซีพี ออลล์ จ ากดั
(มหาชน) ต าแหน่งผู ้ช่วย
ผู ้จัดการร้านสาขา คิดเป็น
ร้อยละ 83.40 

2. ผูเ้รียนสาขางานธุรกิจคา้
ปลีก สอบผ่านมาตรฐาน
ฝี มือ  บ ริษัท  ซีพี  ออลล ์
จ ากัด(มหาชน) ต าแหน่ง
ผู ้ช่วยผู ้จัดการร้านสาขา 
คิดเป็นร้อยละ 85.59 

2. ผู ้เรียนสาขางานธุรกิจค้าปลีก 
สอบผ่านมาตรฐานฝีมือ บริษทั ซี
พี ออลล์ จ ากดั(มหาชน) ต าแหน่ง
ผูช่้วยผูจ้ ัดการร้านสาขา คิดเป็น
ร้อยละ 99.02 

3. ผูเ้รียนสาขางานไฟฟ้า
ก าลงั สอบผา่นมาตรฐาน
ฝีมือ ต าแหน่งช่างเทคนิค 
บ ริษัท  ซีพี  รี เทล ลิงค ์
(ไทยแลนด์) จ ากัด คิด
เป็นร้อยละ 80.56 

3.ผู ้ เ รี ยนสาขา งานไฟฟ้า
ก าลังสอบผ่านมาตรฐาน
ฝีมือ ต าแหน่งช่างเทคนิค 
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ (ไทย
แลนด์) จ ากดั คิดเป็นร้อยละ 
88.57 

3. ผูเ้รียนสาขางานไฟฟ้า
ก าลงั สอบผ่านมาตรฐาน
ฝีมือ ต าแหน่งช่างเทคนิค 
บริษทัซีพี รีเทลลิงค์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด คิดเป็นร้อย
ละ 92.06 

3.ผูเ้รียนสาขางานไฟฟ้าก าลงั สอบ
ผ่านมาตรฐานฝีมือ ต าแหน่งช่าง
เทคนิค บริษทั ซีพี รีเทลลิงค ์(ไทย
แลนด)์ จ ากดั คิดเป็นร้อยละ 97.87 

ผูม้ี
ส่ว

นไ
ดเ้สี

ยอื่
นๆ

 

1. มีจ านวนสถานศึกษา
เครือข่าย จ านวน 56 แห่ง 
 

1. ไดรั้บรางวลั 1 โรงเรียน 1 
นวัตกรรม ด้านหลักสูตร 
จากคุรุสภา พ.ศ.2555 

1. มีจ านวนสถานศึกษา
เครือข่าย จ านวน 103 แห่ง 

1.ได้รับรางวัล  1  โรง เ รียน 1 
น วั ต ก ร ร ม  ด้ า น ก า ร จั ด
กระบวนการเรียนการสอน จาก
คุรุสภา พ.ศ.2557 

- 2.ไดรั้บรางวลั Best Practice 
ดา้นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น
กระบวนการคิด  
จากจังหวัดนนทบุรี  พ.ศ.
2555 

 2.รางวัลนวัตกรรมระดับเยี่ยม 
การจดัการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่
ร้านสาขา President Award 
season 7 บริษทั ซี พี ออลล ์จ ากดั
(มหาชน) ปี 2557 

- 3.มี จ า น วน ส ถ าน ศึ ก ษ า
เครือข่าย จ านวน 80 แห่ง 

3. มีจ านวนสถานศึกษา
เครือข่าย จ านวน 80 แห่ง 

3.มีจ านวนสถานศึกษาเครือข่าย 
จ านวน 87  แห่ง 

 
  และโดยผลิตภณัฑห์ลกัของวิทยาลยัฯคือ หลกัสูตรฐานสมรรถนะมีหลกัสูตรประเภทวิชาพาณิชยกรรมและ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   มีการก าหนดความตอ้งการของลูกคา้จากการรับฟังเสียงมาวิเคราะห์คุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค์ ซ่ึงถูกระบุไวใ้นข้อก าหนดของระบบงานท่ีบริหารงานของสถานศึกษาและวิเคราะห์ข้อก าหนดของ
กระบวนการย่อยท่ีบรรจุไวใ้นกลุ่มกระบวนการปฏิบติัการและห่วงโซ่อุปทาน มาใช้พฒันาหลักสูตรและสร้าง



 
 

นวตักรรมท่ีเกิดจากผูเ้รียนซ่ึงเรียกวา่กระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชน้วตักรรมเป็นฐาน(Innovation Based Learning 
Model : IBLM) ไดด้ าเนินการ โดยใชก้ระบวนการวเิคราะห์ SWOT Analysis โดยน าสมรรถนะหลกัของ 
วทิยาลยัฯ มาวเิคราะห์ในตารางท่ี 5 ดงัน้ี  



 
 

ตารางที ่ 5 : แสดงการวเิคราะห์  SWOT  Analysis 
 

 

SWOT  Analysis 
การจัดการเรียนรู้ของ 

วทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ 
 

จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน(Weakness) 

1. จดัการศึกษาระบบทวิภาคีเตม็รูปแบบ 
2. มีหลกัสูตฐานสมรรถนะท่ีสถานประกอบการตอ้งการ 
3. มีสถานประกอบการรองรับการฝึกอาชีพทัว่ประเทศ 
4. มีศูนยก์ารเรียนและเครือข่ายความร่วมมือทัว่ประเทศ 
5. มีกระบวนการพฒันาผูเ้รียนเนน้การเป็นนวตักร 
6. วิทยาลยัมีช่ือเสียง ไดรั้บการยอมรับในสงัคม 
7. กระบวนพฒันาผูเ้รียนของวิทยาลยัฯมีความแตกต่างจากวิทยาลยัอ่ืนๆ 

1. จ  านวนนกัเรียนท่ีผลิตยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของสถานประกอบการ 
2. จ  านวนเครือข่ายยงัตอ้งมีการขยายเพ่ิม 
3. มาตรฐานของนวตักรรมยงัอยูใ่นวงจ ากดั 
4. ผลของการใชน้วตักรรมยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลาย 
5. ขาดความร่วมมือในต่างประเทศ 

โอกาส(Opportunities) SO-Strategies WO-Strategies 

1. บริษทั ซีพี ออลล ์จ  ากดั (มหาชน) ให้ทุนการศึกษา 
2. ตลาดแรงงานตอ้งการผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีทกัษะสูง 
3. การพฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ให้ 
   ผูเ้รียน เป็นนวตักร 
4. ทกัษะท่ีผูเ้รียนตอ้งมี ในศตวรรษท่ี 21  
5. การประกนัคุณภาพการศึกษาก าหนดให้มีพฒันา 
   ผูเ้รียนให้เป็นนกัสร้างส่ิงประดิษฐ์และนวตักรรม 

1. เนน้กระบวนการพฒันาผูเ้รียนให้ไดม้าตรฐานอยา่งต่อเน่ือง 
2. ขยายศูนยก์ารเรียนและเครือข่ายความร่วมมือเพ่ิมข้ึน 
3. พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาของผูเ้รียน 
4. เนน้การด าเนินงานท่ีส่งประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาติให้มากข้ึน 
5. สร้างความยอมรับในกระบวนการพฒันาผูเ้รียน และการจดัการศึกษา 
ระบบทวิภาคีทั้งในและต่างประเทศ 

1. สร้างจุดเด่นดา้นการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ ให้เป็นท่ียอมรับของ 
สถานประกอบการ 
2. สร้างความเช่ือมัน่ในกระบวนการพฒันาผูเ้รียนให้เพ่ิมข้ึน 
3. ร่วมมือกบัสถานประกอบการอ่ืนๆในการพฒันาผูเ้รียน 
4. ขยายกลุ่มเป้าหมายท่ีสนใจเรียนในระบบทวิภาคี 
5. สร้างความร่วมมือในการจดัการศึกษาในอาเซียน 

ข้อจ ากดั(Threat) ST-Strategies WT- Strategies 

1. ค่านิยมในการเขา้ศึกษาในระดบัอาชีวศึกษานอ้ย 
2. การพฒันาผูเ้รียนให้เป็นนกันวตักรตอ้งใชท้รัพยากร 
ต่างๆสูง 
3. ขอ้ก าหนดนโยบายการศึกษาของประเทศ 

1. พฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ ตรงตามความตอ้งการของ 
สถานประกอบการเพ่ิมข้ึน 
2.สร้างการยอมรับเพ่ือพฒันาผูเ้รียนให้เป็นนวตักรอยา่งต่อเน่ือง 
3. สร้างระดบัการพฒันาผูเ้รียนให้เกิดทกัษะและเช่ือมโยงกบั 
ค่าตอบแทนในอนาคตเพ่ือค่านิยมในการเขา้ศึกษาในระดบั 
    อาชีวศึกษา 
4. สร้างความร่วมมือในหน่วยงานทางการศึกษาหน่วยงาน ภาครัฐ 
   และเอกชนมาร่วมพฒันาผูเ้รียน 
5. ยกระดบัการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา 

1. สร้างความยอมรับในสงัคมดา้นคุณภาพ และประสิทธิภาพของผูท่ี้ส าเร็จ 
การศึกษาจากกระบวนการของนวตักรรม 
2. สร้างเครือข่ายนวตักรรมทางการเรียนรู้ในและต่างประเทศ 
3. สรรหาสถานประกอบการท่ีเขา้ร่วมจดัการศึกษาเพ่ิม 
4. มุ่งคดัเลือกนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการเรียนในระบบทวิภาคี และเป็นผู ้
   มุ่งมัน่ในการพฒันาตนเอง 
5. มุ่งเนน้พฒันาครูผูส้อนให้เป็นผูน้ าทางการจดักระบวนการเรียนรู้แบบ 
นวตักรรม 



 
 

  จากกระบวนการวิเคราะห์ SWOT Analysis โดยน าสมรรถนะหลกัของ วิทยาลยัฯน ามาใช้ประกอบการ
บริหารงานวชิาการใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทั้ง 3 กลุ่ม และสอดคลอ้งกบัแผนความตอ้งการอตัราก าลงัใน
การขยายธุรกิจของบริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั(มหาชน)วทิยาลยัฯ จึงสร้างนวตักรรมดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใช้
นวตักรรมเป็นฐาน(Innovation Based Learning Model : IBLM) เป็นจดัการเรียนรู้โดยบูรณาการองค์ความรู้จาก
ภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบติัและใชอ้งคป์ระกอบ 5C มาช่วยในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพเขา้ดว้ยกนัอยา่งเป็นระบบ
ท่ีต่อเน่ืองดงัตารางท่ี 6ดงัน้ี  
 
ตารางที ่6: แสดงกระบวนการสร้างนวตักรรมจดัการเรียนรู้โดยใชน้วตักรรมเป็นฐาน (Innovation Based Learning  
  Model:IBLM) 
 

Innovation Based 
Learning Model : IBLM 

วธีิการ เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

C1 :  Customer 
Expectation & 
Satisfaction 
วเิคราะห์ความตอ้งการ
และความพึงพอใจของ
นกัเรียน/ผูป้กครองและ
สถานประกอบการ 

 ประชุมรับฟังความตอ้งการของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง - แบบส ารวจ 
Requirement  
- การท า Focus  Group   
- SAR 
- ผลการประเมินความ 
พึงพอใจ 

C2 :  Competency 
Based Curriculum
วเิคราะห์โครงสร้าง
หลกัสูตร วเิคราะห์ 
เน้ือหารายวชิา จดัท าเป็น
หลกัสูตรฐานสมรรถนะ 

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
2. วเิคราะห์ขอ้ก าหนดของหลกัสูตรและมาตรฐานวชิาชีพ 
3. วเิคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการจดัการศึกษา 
4. วเิคราะห์ผลการส ารวจความพึงพอใจของสถาน 

ประกอบการท่ีมีต่อนกัเรียน ระดบั ปวช.1-3 
5. วเิคราะห์ สมรรถนะอาชีพของต าแหน่งของพนกังานร้าน 

7-11 และการลงฝึกในร้านสาขา ของครูผูส้อน 
6. วเิคราะห์และถอดสมรรถนะของงานในแต่ละต าแหน่ง  

ท่ีปฏิบติัแยกตามระดบัระดบั ปวช.1-3 
7. วเิคราะห์และถอดสมรรถนะของรายวชิาท่ีปฏิบติั 

แยกตามระดบัระดบั ปวช.1-3 

1. กระบวนการ
วเิคราะห์อาชีพ 
(Occupational 
Analysis)ใชว้ธีิการ 
Functional Mapping 
Analysis 

2. กระบวนการ
วเิคราะห์สมรรถนะ
รายวชิาเพื่อน าสู่
สมรรถนะท่ีจะ
ประเมินผลงาน 
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ตารางที ่6:  (ต่อ) 
Innovation Based 

Learning Model : IBLM 
วธีิการ เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

C3 :Constructionism
จดัการเรียนรู้สร้างสรรค์
ดว้ยปัญญา 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการกระบวนการเรียนรู้แบบ
นวตักรรมเป็นฐาน (:Innovation Based 
Learning Model : IBL) 

2. วเิคราะห์สมรรถนะรายวชิาเพื่อเป็นฐานใน
การจดัท าผลงานของผูเ้รียนในแต่ละระดบัชั้น 

3. วเิคราะห์เกณฑใ์นการประเมินการเรียนรู้ให ้ 
สอดคลอ้งกบัสมรรถนะ 

4. จดัเวทีการน าเสนอผลงานท่ีไดจ้ดัท าโดยใช้
เกณฑก์ารประเมินระดบัประเทศ 

1. แบบประเมินผลงาน 
2. แบบประเมินโครงการ 
3. จ านวนผลงานท่ีผา่นการประเมิน

จากเกณฑท่ี์ก าหนด 
4. แบบประเมินความพึงพอใจของ

ผูเ้รียน 

C4 : Collaboration 
การประสานความร่วมมือ 

1. วเิคราะห์หากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในดา้นต่างๆ    
มาร่วมการจดัการเรียนรู้ 

2. วางแผนการด าเนินการใหผู้เ้ช่ียวชาญ     
ปฏิบติังานขณะท่ีมีการการเรียนการสอน
แบบ:Innovation Based Learning Model : 
IBLM 

3. การสรรหาผูป้ระเมินท่ีมีความเช่ียวชาญ    
เฉพาะดา้นมาช่วยใหป้ระเมินและแนะน าการ
จดัผลงานในคร้ังต่อไป 

Profile ของผูเ้ช่ียวชาญ 
แบบประเมินความพึงพอใจของผูรั้บ
การแนะน าและประเมินผล 
เกณฑก์ารประเมินผลงาน 

C5 :Commercialization
การน าไปสู่เชิงพาณิชย ์

วเิคราะห์หาความตอ้งการหรือแนวโนม้ของ
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ประเภทต่างๆ ท่ีตอบ
โจทยค์วามตอ้งการของภาคธุรกิจ 
 

1. ระดบัปัญหาและความตอ้งการใน
การสร้างนวตักรรมเพื่อแกไ้ข
ปัญหา  หรือการพฒันางานเพื่อ
การบริการลูกคา้                     

2. จ านวนผลงานท่ีมีการน าไปใชจ้ริง
ในสถานประกอบการ 

3. จ านวนผลงานท่ีไดรั้บการจด
สิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร 
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4. กระบวนการและวธีิปฏิบัติในอดีต  
 วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ได้ปฏิบติังานการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใช้
นวตักรรมเป็นฐาน(Innovation Based Learning Model : IBLM) ตั้งแต่ ปีการศึกษา2554 ถึง ปีการศึกษา 2557  ซ่ึงจาก
การพฒันาผูเ้รียนมาจากอย่างต่อเน่ือง   แต่ในอดีตท่ีผ่านมาพบว่าสาเหตุหลกัๆท่ีทางวิทยาลยัฯไดส้รุปขอ้มูลไว ้ดงั
ตารางท่ี 7และ ตารางท่ี 8 
 
ตารางที ่ 7: แสดงกระบวนการปฏิบติัในอดีต  

กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัตในอดีต ปัญหาทีพ่บ 

การใชห้ลกัสูตรของส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ซ่ึงเป็นหลกัสูตรแกนกลาง 

ผูเ้รียนไม่สามารถปฏิบติังานไดต้ามท่ีสถานประกอบการตอ้งการได้
ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการฝึกอาชีพของผูเ้รียนต ่า 

การใชว้ธีิการวดัและประเมินผลท่ีเนน้Content 
Based  

ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า 
นกัเรียนลาออกระหวา่งเรียนจ านวนมาก 
ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนต ่า 

ผลงานส่ิงประดิษฐข์องผูเ้รียน ไม่มีการวางแผนการท างาน และงบประมาณท่ีสนบัสนุน 
ท าแลว้ไม่สามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง 
สถานประกอบการไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการจดัท าผลงานตั้งแต่เร่ิมตน้ 
ผลงานท่ีจดัท าไม่ไดค้  านึงถึงความเป็นไปไดแ้ละใชจ้ริงในเชิงพาณิชย ์

ความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอก
องคก์รในการพฒันาผูเ้รียนดา้นนวตักรรม 

ไม่มีผูเ้ช่ียวชาญจากหน่วยงานภายในและภายนอกองคก์รในดา้นต่างๆ 
เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนหรือพฒันาผูเ้รียนดา้น
นวตักรรม ท าใหผ้ลงานยงัไม่เป็นท่ียอมรับและมาตรฐานไม่เพียงพอ 
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ตารางที ่ 8:แสดงลกัษณะของปัญหาท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีตพร้อมขอ้มูลประกอบการวดัและวเิคราะห์ 
กระบวนการและขั้นตอนท่ีเกิด

ปัญหา 
ปัญหาท่ีพบในอดีต ผลการวดัและวเิคราะห์(ปี53-54) 

การใชห้ลกัสูตรของส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ซ่ึงเป็นหลกัสูตรแกนกลาง 

ผูเ้รียนไม่สามารถปฏิบติังานไดต้ามท่ี
สถานประกอบการตอ้งการ 

ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อ
ผูเ้รียนคิดเป็นร้อยละ  
ปี 53:80.00ปี 54: 83.00 

การใชว้ธีิการวดัและ
ประเมินผลท่ีเนน้แบบContent 
Based  

ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า จ านวนผูเ้รียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสูงกวา่ 
2.00 คิดเป็นร้อยละ   
ปี 53:80.00ปี 54:80.35 

ผูเ้รียนลาออกระหวา่งเรียนจ านวนมาก จ านวนนกัเรียนลาออกระหวา่งเรียนคิด
เป็นร้อยละ  
ปี 53:21.73ปี 54:12.99 

ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียน
การสอนต ่า 

ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการเรียนการ
สอนคิดเป็นร้อยละ   
ปี 53:80.00ปี 54: 84.12 

ผลงานส่ิงประดิษฐข์องผูเ้รียน ขาดการวางแผนการท างาน และ
งบประมาณ 

ยอดงบประมาณท่ีสนบัสนุนในแต่ละปี 
คิดเป็นร้อยละต่องบด าเนินการ 
ปี 52: 0.5%ปี 53:0.8%ปี 54:1% 

ท าแลว้ผลงานไม่สามารถน าไปใชง้านได้
จริง 

จ านวนยอดของการน าไปใชจ้ริง หรือการ
จดสิทธิบตัร 
ปี 53: 0ปี 54:0 

สถานประกอบการไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการ
จดัท าผลงาน 

ปี 53:0ปี 54:0 

ผลงานท่ีจดัท าไม่ได้ค  านึงถึงความเป็นไป
ได ้ในเชิงพาณิชย ์

ปี 53:0ปี 54:  0 

จ า น ว น ผ ล ง า น ท่ี ไ ด้ รั บ ร า ง ว ั ล ใ น
ระดบัประเทศมีนอ้ย 

ปี 53:1ปี 54:1 

การมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน
ภายในองคก์รและภายนอกใน
การร่วมจดัการศึกษา 

ไม่มีผูเ้ช่ียวชาญจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกในดา้นต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วมใน
การจดัการเรียนการสอนหรือพฒันาผูเ้รียน 

ปี 53: ไม่มี      ปี 54:ไม่มี 
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5. กระบวนการและวธีิปฏิบัติทีไ่ด้ปรับปรุงใหม่ 
 

ตารางที ่9:  แสดงผลสรุปการด าเนินงาน Innovation Based Learning Modelผ่านกระบวนการ PDCAในปีการศึกษา 2554 – 2557 

Activity ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 

Plan 

1. โครงการศึกษาความความคาดหวงั/ความตอ้งการ 
ของผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีส่วนไดเ้สีย 
2. โครงพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะสาขาวชิา 
ธุรกิจคา้ปลีกและไฟฟ้าก าลงั 
3. โครงการ Innovation Based Learning Model  
4. โครงการส่งเสริมนวตักรรมผูเ้รียน 
5. โครงการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ 
6. โครงการหน่อนวตักรรม คร้ังท่ี 1 

1. โครงการพฒันาครูดา้นการจดัท าแผนการเรียนรู้ท่ีเนน้ 
ฐานสมรรถนะ 
2. โครงการพฒันาครูดา้นการวดัและประเมินผลที่เนน้ฐาน 
สมรรถนะ 
3. โครงการส่งเสริมนวตักรรมผูเ้รียน 
4. โครงการทดสอบมาตรฐานวชิาชีพ 
5. โครงการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ 
6. โครงการหน่อนวตักรรม คร้ังท่ี 2 

1. โครงการ Problem Solving  
2. โครงการทดสอบมาตรฐานวชิาชีพ 
3. โครงการส่งเสริมนวตักรรมผูเ้รียน 
4. โครงการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ 
5. โครงการหน่อนวตักรรม คร้ังท่ี 3 
6. โครงการบริษทัจ าลอง 
 

1. โครงการ Problem Solving  
2. โครงการทดสอบมาตรฐานวชิาชีพ 
3. โครงการส่งเสริมนวตักรรมผูเ้รียน 
4. โครงการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ 
5. โครงการหน่อนวตักรรม คร้ังท่ี 4 

 

DO 

1. พฒันาครูให้เรียนรู้ดา้นธุรกิจร้านสะดวกซ้ือและ 
งานท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.พฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะสาขาวชิาธุรกิจคา้ 
ปลีกและสาขาวชิาไฟฟ้าก าลงั 
3. จดักิจกรรมการวพิากษห์ลกัสูตรโดยเชิญ 
ผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 
4. พฒันาแผนการเรียนรู้รายวชิา 
5. จดัการเรียนรู้แบบ Innovation Based 

1.ประสานความร่วมมือของส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
-เพิ่มคุณค่าของช้ินงาน โดยการใช้ผูเ้ ช่ียวชาญภายนอก
มาร่วมสอน และพิจารณาโครงร่างนวตักรรม (ก่อนการ
อนุมติัให้ด าเนินการ) 
- ปรับปรุงเกณฑก์ารประเมินผลการเรียนการ 
สอน  
-ปรับปรุงเกณฑก์ารประเมินผลนวตักรรม 

1. ด าเนินการขอความร่วมมือจากหน่วยงานท่ี 
เก่ียวขอ้ง ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน และการประเมินนวตักรรม 
ผูเ้รียน 

2. พัฒนาเกณฑ์ในการประเมินผลและการสร้าง
คุณค่าของนวตักรรม 

3. ส่งผลงานเขา้ประกวดในเวทีต่างๆ ภายนอกให้
มากข้ึน 

1. ด าเนินการขอความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ให้เขา้มามีส่วนร่วม ใน
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินนวตักรรมผูเ้รียนตั้งแต่เร่ิม
การเปิดภาคเรียนเพื่อสร้างแนวทางความคิดให้กบัผูเ้รียน 

2. ปรับปรุงเกณฑก์ารประเมินในสมรรถนะรายวิชา 
3. พฒันาเกณฑใ์นการประเมินผลและการสร้างคุณค่าของนวตักรรมของ
ผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 

4. ส่งผลงานเขา้ประกวดในเวทีต่างๆ ภายนอกเน้นท่ีระดบัประเทศ 

Check 

1. ประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ  
และผูเ้รียน 
2. ประเมินหลกัสูตร 
3. ประเมินผลการสอนแบบ Innovation Based 
4. ประเมินมาตรฐานฝีมือของผูเ้รียนตามเกณฑข์อง 
สถานประกอบการ 
5. ประเมินนวตักรรมผูเ้รียน : โครงการหน่อ 
นวตักรรม คร้ังท่ี 1 

1. ประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ และ 
ผูเ้รียน 
2. ประเมินคุณค่าของช้ินงานโดยสถานประกอบการและ 
ผูท้รงคุณวฒุิ 
3. ประเมินผลการสอนแบบ Innovation Based 
4. ประเมินมาตรฐานฝีมือของผูเ้รียนตามเกณฑข์องสถาน 
ประกอบการ 
5. ประเมินนวตักรรมผูเ้รียน : โครงการหน่อนวตักรรม  
คร้ังท่ี 2 

1. ประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
และผูเ้รียน 

2. ประเมินผลการสอนแบบ Innovation Based 
3. ประเมินนวัตกรรมผู ้เ รียน : โครงการหน่อ
นวตักรรม คร้ังท่ี 3 

4. จ านวนนวตักรรมที่บริษทั ซีพี ออลล์ น าไปขยาย
ท่ีร้าน 7-11 

5. ประเมินมาตรฐานฝีมือของผูเ้รียนตามเกณฑข์อง
สถานประกอบการ 

1. ประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ และผูเ้รียน 
2. ประเมินผลการสอนแบบ Innovation Based 
3. ประเมินนวตักรรมผูเ้รียน : โครงการหน่อนวตักรรม คร้ังท่ี 4 
4. จ านวนนวตักรรมที่บริษทั ซีพี ออลล ์น าไปขยายท่ีร้าน 7-11 
5. ประเมินมาตรฐานฝีมือของผูเ้รียนตามเกณฑข์องสถานประกอบการ 
6. การน าผลงานไปจดสิทธิบตัรเพื่อคุม้ครองสิทธ์ิของนวตักรรม 

Act 

1. ปรับปรุงกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบ  
Innovation Based คร้ังท่ี 1 
2. ปรับปรุงการประกวดนวตักรรมผูเ้รียน : โครงการ 
หน่อนวตักรรม คร้ังท่ี 1 

1. ปรับปรุงกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบ Innovation 
Based คร้ังท่ี 2 
2. ปรับปรุงการประกวดโครงการหน่อนวตักรรม คร้ังท่ี 2 

1. ปรับปรุงกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบ 
Innovation Based คร้ังท่ี 3 
2. ปรับปรุงโครงการหน่อนวตักรรม คร้ังท่ี 3 

 1. ปรับปรุงกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบ Innovation Based 
คร้ังท่ี 4 
2. ปรับปรุงโครงการหน่อนวตักรรม คร้ังท่ี 4 มุ่งสร้างฐานความรู้ก่อน 
จดัท าผลงานท่ีมีคุณภาพและตอบโจทยค์วามตอ้งการต่างๆมากข้ึน 
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6,  การวดัและวเิคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 การวดัและวเิคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
 จากการด าเนินงานโดยหลกัสูตรฐานสมรรถนะเนน้การเรียนรู้จาการปฏิบติังานจริง (Work Based Learning) 
และมีการจดักระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชน้วตักรรมเป็นฐาน(Innovation Based Learning Model : IBLM)จากปี
การศึกษา 2554 จนถึงปัจจุบนันั้น มีการเก็บขอ้มูลจากประสิทธิภาพของการท างานเปรียบเทียบเป็นรายดา้นท่ีมุ่ง
ปรับปรุงพฒันาใหต้รงต่อความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้ดงัตารางท่ี  10  
 

ตารางที ่ 10 :  แสดงการวดัและวเิคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 

กล่ม
ลูกค้า 

รายละเอยีด 
ข้อมูล(คิดเป็นร้อยละหรือจ านวน) 

ปี2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ผูเ้รี
ยน

 

1. ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนการสอน 84.12 85.77 86.28 89.00 

2. อตัราการลาออกระหวา่งเรียน 21.73 12.99 14.99 13.62 

3.จ านวนผูจ้บการศึกษา 425 469 523 641 

4.จ านวนผูส้อบผา่นมาตรฐาน/ฝีมือผูช่้วยผูจ้ดัการร้าน 2 74 83.4 85.59 97.00 

5.จ านวนนวตักรรม 187 181 190 213 

6.จ านวนนวตักร 425 469 523 641 

ผู ้
ปก

คร
อง

 1. ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อสถานศึกษา 83.00 85.12 86.05 87.46 

สถ
าน
ปร

ะก
อบ

กา
ร 

1. ความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อผูเ้รียน 83.00 85.00 87.50 88.00 

2. ผูเ้รียนสาขาธุรกิจคา้ปลีก สอบผา่นมาตรฐานฝีมือบริษทั ซี
พี ออลล ์จ ากดั(มหาชน) ต าแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการร้านสาขา 

74.00 83.57 85.59 99.00 

3. ผูเ้รียนสาขาไฟฟ้าก าลงั สอบผา่นมาตรฐานฝีมือ ต าแหน่ง
ช่างเทคนิค บริษทั ซีพี รีเทลลิงค ์จ  ากดั 

80.56 88.57 92.06 95.00 

ผูม้ี
ส่ว

นไ
ดเ้สี

ยอื่
นๆ

 1.มีจ  านวนสถานศึกษาเครือข่ายในความร่วมมือ 36 60 64 83 

2.รางวลัท่ีสถานศึกษาไดรั้บระดบัองคก์รและระดบัประเทศ 1 ผลงาน 2 ผลงาน 1 ผลงาน 2ผลงาน 

3.ไดรั้บรองมาตรฐานการศึกษา จาก สมศ. รอบท่ี 3 - - 4.41 ระดบัดี 

 
 



 

  21 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการปรับปรุง 
 1. ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน 

1.1  ผูเ้รียนเรียนรู้การท างานเป็นทีม 
1.2  ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะเป็นนกันวตักร 

1.3 ผูเ้รียนมีทกัษะในการคิดเป็นท าเป็นสามารถประยกุตอ์งคค์วามรู้ท่ีมีไปใชใ้นการเรียนและ 
   ท างานได ้

 2. ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกบัครูผูส้อน 
 2.1 การท างานเป็นทีม ร่วมกนัพฒันาผูเ้รียน 
 2.2เรียนรู้จากการลงมือปฏิบติั และการท าผลงานในเชิงตอบโจทยธุ์รกิจเพิ่มข้ึน 
 2.3  เรียนรู้จากการมีผูเ้ช่ียวชาญมาแนะน าใหค้  าปรึกษา 
 2.4  การน าความรู้ทางการศึกษามาประยกุตใ์ชใ้นภาคธุรกิจท่ีเกิดความสอดคลอ้งมากข้ึน 

 3.  ประโยชน์กบัสถานศึกษา 
 3.1 ไดอ้งคค์วามรู้ท่ีเกิดจากการปรับปรุงกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบนวตักรรม:Innovation  
   Based Learning Model : IBLM 
 3.2 สร้างตน้แบบทางการศึกษาท่ีมีทกัษะในการเช่ือมโยงความรู้ในศาสตร์ต่างๆ เขา้สู่กระบวนการ 
   สร้างช้ินงานท่ีตอบโจทยท์างธุรกิจ และเชิงพาณิชยไ์ด ้

3.3  ความร่วมมือในการพฒันาผูเ้รียนระหวา่งภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ   ของหน่วยงานภายในและ 
 ภายนอกองคก์รรวมทั้งของภาครัฐและเอกชน 

 3.4  ผลการวดัและประเมินผลทุกรอบปีการศึกษาจะน าไปสู่การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
4. ประโยชน์ต่อองคก์ร/ประเทศชาติ 
 4.1  ผูส้ าเร็จการศึกษามีทกัษะในการคิดท่ีเป็นเชิงระบบ สร้างสรรคน์ าไปสู่การสร้างนวตักรรม 
 4.2  การเผยแพร่องคค์วามรู้สู่สาธารณะและผูท่ี้สนใจ 
 4.3  การเป็นตน้แบบในการจดัการศึกษาในระบบทวภิาคีท่ีเนน้การเรียนรู้จากการปฏิบติังานจริง 
 

7.  ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข 
   จากการด าเนินงานในรอบหลายปีท่ีผา่นมา พบวา่ ยงัมีบางปัญหาท่ีทางวทิยาลยัฯ ยงัตอ้งมีการแกไ้ขปรับปรุง 

ต่อไปอีกในอนาคต อีกทั้งไดร้ะบุปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดย วงจร PDCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  22 

 
ตารางที ่11:แสดงปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแกไ้ข 
 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไขทีด่ าเนินในปัจจุบัน 

1. ผูส้อนยงัขาดความรู้และความเขา้ใจใน 
บริบท การท างานของร้าน 7 - 11 

1.ครูผูส้อนตอ้งลงฝึกงานท่ีสถานประกอบการ7-11อยา่งต่อเน่ือง 
 

2. รูปแบบการจดัการเรียนการสอนของครู 
    ยงัไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

2.ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมกนัทุกรายวชิา 
 

3. เกณฑท่ี์ใชใ้นการวดัและประเมินผลของ 
   ช้ินงานยงัไม่ไดม้าตรฐาน 

3.ปรับปรุงเกณฑก์ารประเมินใหไ้ดม้าตรฐานและมีผูเ้ช่ียวชาญจาก 
   ภายนอกในการประเมินผลงาน 
 

 

8. ความท้าทายต่อไป 
   จากนโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ค่านิยมของคนในประเทศไทยเร่ืองการศึกษาและการมี
นโยบายเชิงรุกในการมุ่งพฒันาสู่มืออาชีพของวทิยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์   เพื่อตอบสนองความตอ้งการ และ
ความคาดหวงัของลูกคา้ทุกกลุ่มนั้นวิทยาลยัฯ  ยงัคงตอ้งมีแผนการพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ในบางประเด็นท่ี
ท าแลว้แต่ผลสัมฤทธ์ิยงัไม่เป็นท่ีพอใจ จึงขอ้ท่ีตอ้งปรับปรุงและการพฒันาต่อไปดงัตารางท่ี 12  

 

ตารางที ่12:  ตารางแสดงความทา้ทายในอนาคตและแนวทางการปรับปรุง 
 

 
 

โอกาสในการปรับปรุงในอนาคต แนวทางการปรับปรุงในอนาคต 

1.เพิ่มการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจาก
หน่วยงานต่างๆ เพิ่มข้ึน 

เพิ่มความเช่ือมัน่กบัหน่วยงานต่างๆ ในการจดัการศึกษาระบบ 
ทวภิาคี การใชห้ลกัสูตรฐานสมรรถนะ(Work Based Learning)  
และการใชก้ระบวนการจดัการเรียนรู้แบบนวตักรรมเป็นฐาน
(Innovation Based Learning:IBL)  เพิ่มมากข้ึน 

2.การสร้างช้ินงานท่ีเกิดจากความต้องการของ
สถานประกอบการ และสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 

เพิ่มคุณภาพของกระบวนการท่ีใหผู้เ้รียนจดัท าผลงานตั้งแต่
เร่ิมตน้จนถึงการน าผลงานไปใชใ้นสถานประกอบการอยา่ง
ต่อเน่ืองและการน าไปสู่จดสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร 

3.การขยายฐานของการใชห้ลกัสูตรฐานสมรรถนะ
(Work Based Learning)  และกระบวนการจดัการ
เรียนรู้แบบนวตักรรมเป็นฐาน(Innovation Based 
LearningModel:IBLM) 

เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือในการจดัการศึกษากระบวนการจดัการ
เรียนรู้แบบนวตักรรมเป็นฐาน(Innovation Based 
LearningModel:IBLM)มากข้ึน 
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9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จและความยัง่ยนื 

1. นโยบายของภาครัฐในการขยายสัดส่วนของการเรียนสายอาชีพเพิ่มข้ึน 
2. นโนบายของบริษทัซีพี  ออลลจ์  ากดั (มหาชน)ในการมุ่งพฒันาเยาวชน สู่มืออาชีพ และการเป็นองคก์ร 
แห่งนวตักรรม 

3. การมุ่งปรับปรุงคุณภาพของหลกัสูตรฐานสมรรถนะ(Work Based Learning)และกระบวนการจดัการเรียนรู้ 
แบบนวตักรรมเป็นฐาน(Innovation Based Learning Model:IBLM) อยา่งต่อเน่ือง 

4. การวดัและประเมินผลใหส้อดคลอ้งแนวทางในการปฏิบติัจริง 
5. จ านวนผลงานนวตักรรมท่ีสามารถน าไปใชจ้ริง และการจดสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร 
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาการศึกษาระบบทวภิาคี 
7. การเติบโตของธุรกิจท่ีรองรับการมีงานท าของผูจ้บการศึกษา 

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
       

 
 


