ตอนที่ 1
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน ตั้งอยูเ ลขที่ 20/29 หมูที่ 2 ซอยงามวงศวาน 23
(ซอยวัดบัวขวัญ) ถนนงามวงศวาน ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย
11000
หมายเลขโทรศัพท
0-2591-9123-5
หมายเลขโทรสาร
Website
สังกัด

0-2591-9126
http://www.panyapiwat.ac.th
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

ขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา
จังหวัดนนทบุรี เปนจังหวัดหนึ่งทางภาคกลางของประเทศไทยโดยจัดเปนพื้นที่ในเขตปริมณฑล
ของกรุงเทพมหานคร มีขนาดเนื้อที่ใหญเปนอันดับที่ 75 ของประเทศ (รวมกรุงเทพฯ) มีประชากรหนาแนนเปน
อันดับที่ 15 ของประเทศ เปนอันดับ 3 ของเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แบงเขตการปกครอง
ออกเปน 6 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอปากเกร็ด อําเภอบางกรวย อําเภอบางใหญ อําเภอ
บางบัวทอง และอําเภอไทรนอย
จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยาในเขตภาคกลาง ติดกับกรุงเทพมหานคร เปนจังหวัด
หนึ่งใน 5 จังหวัดปริมณฑล มีแมน้ําไหลผานและแบงพื้นที่จังหวัดออกเปน 2 สวน คือ ฝงตะวันตก พื้นที่
สวนใหญเปนที่ราบลุมน้ําทวมถึง มีคูคลองสาขาขนาดตางๆ เชื่อมโยงถึงกันหลายสายทําใหเหมาะแกการ
ทําสวนผลไมและทําการเกษตรอื่ น ๆ และฝง ตะวันออก ไดแก พื้นที่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรีและ
เทศบาลนครปากเกร็ดอันเปนเขตเมืองที่มีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนนและอาจถือเปนสวนหนึ่งของ
กรุงเทพมหานคร ทามกลางความเจริญของสังคมเมืองในปจจุบัน นนทบุรีมีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ
งดงามไปดวยเรื่อ งราวทางประวัติศาสตร วัฒ นธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตแบบไทยดั้ง เดิม และไทย
ผสมผสานใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสมากมายอยางคาดไมถึง
ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒ น เปนสถานศึกษาสังกัดสํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษานนทบุรี
เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ กอตั้งโดย บริษัท ซีพี ออลล
จํากัด (มหาชน) โดยซื้อกิจการมาจากโรงเรียนกรุงเทพเทคนิคนนท ในป 2547 ตั้งเปน บริษัทศึกษาภิวัฒน
จํากัด ตอมาโดยระเบียบของพระราชบัญ ญัติ โรงเรียนเอกชน มีการเปลี่ยนระเบี ยบใหส ามารถตั้งเป น
นิติบุคคลได จึงเปลี่ยนเปนโรงเรียนปญญาภิวัฒนเทคโนธุรกิจ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 และเปดรับ
นักเรียนใหมในภาคเรียนที่ 1 ตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนมา ตอมาในป 2555 ไดขอเปลี่ยนแปลง
รายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนหมวด 1 ชื่อประเภทระดับการศึกษา เปลี่ยนชื่อเปน วิทยาลัยเทคโนโลยี
ปญญาภิวัฒน
โดยมีเจตนารมณ "เพื่อชวยพัฒนาสังคม และประเทศชาติในดานการศึกษา" ในระยะแรกของการ
กอตั้งมีวิสัยทัศน "เปนสถาบันการศึกษาชั้นนําในการผลิตบุคลากร" ที่เนนการเรียนรูภาคทฤษฎีควบคูไป
กับภาคปฏิบัติ เพื่อใหไดพนักงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามความตองการของภาคธุรกิจใน

ประเทศไทย มุงเนนความรูดานการจัดการธุรกิจคาปลีก โดยเฉพาะธุร กิจคาปลีกแบบรานสะดวกซื้ อ
ซึ่งเปนองคความรูที่โรงเรียนมีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ เนื่องจากเปนการจัดการศึกษาของ บริษัท ซีพี
ออลล จํากัด (มหาชน) ผูบริหารรานเซเวนอีเลฟเวนในประเทศไทย ที่ดําเนินธุรกิจดานคาปลีกรานเซเวน
อีเลฟเวนสาขาแรกในประเทศไทยมายาวนานกวา 20 ป มีการตอยอดและพัฒนาความรูจากการดําเนิน
ธุรกิจคาปลีกของเซเวนอีเลฟเวน โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี ซึ่งเปนการเรียนการสอนโดย
ความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการเรียนทฤษฎีควบคูกับการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการตลอดเวลาของหลักสูตร

ตราประจําวิทยาลัย
ดอกบัว
เรือสําเภาและเฟอง
หนังสือ และเทียน
ชอมะกอก

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การอยูภายใตการดูแลของ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
พณิชยการ และอุตสาหกรรม
ความรูและจริยธรรม
ชัยชนะและความสําเร็จ
สีประจําวิทยาลัย
สม – เขียว

ทําเนียบผูบริหาร
ชื่อ - สกุล
1. นายปยะวัฒน ฐิตะสัทธาวรกุล
2. นายณรงคศักดิ์ ภูมิศรีสอาด
3. นายวิสิทธิ์ งามเลิศชัย
4. ดร.กิตติ รัตนราษี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

5. ดร.วิโรจน เจษฎาดิลก

ปริญญาเอก

6. นางปนบงกช วิรชา

ปริญญาโท

7. นางสาวจิราพร ฤทธิ์นาคา

ปริญญาตรี

8. นายสาธิต เติมประยูร

ปริญญาโท

9. นายวัชระ เกษสําลี

ปริญญาโท

10. นางสุจินดา หิรญ
ั สิริสวัสดิ์

ปริญญาโท

11.นายศิริชัย อึ้งใจธรรม

ปริญญาโท

12.นายศุภเลิศ บุญเย็น

ปริญญาโท

ตําแหนง
ผูรบั ใบอนุญาต
ผูจัดการวิทยาลัย
ผูอํานวยการวิทยาลัย
รองผูอํานวยการ
สํานักบริหารวิชาการ
รองผูอํานวยการ
สํานักบริหารกิจการนักเรียน
รองผูอํานวยการ
สํานักบริการการฝกอาชีพ
รองผูอํานวยการ
สํานักบัญชี-การเงิน
รองผูอํานวยการ
สํานักบริหารกลาง
รองผูอํานวยการ
สํานักบริหารการตลาดและ
การสือ่ สาร
รักษาการรองผูอํานวยการ
สํานักบริหารระบบคุณภาพ
รักษาการรองผูอํานวยการ
สํานักบริหารขอมูลและ
สารสนเทศ
รักษาการรองผูอํานวยการ
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

ปที่ดํารงตําแหนง
2547 ถึง ปจจุบัน
2556 ถึง ปจจุบัน
2547 ถึง ปจจุบัน
2555 ถึง ปจจุบัน
2555 ถึง ปจจุบัน
2554 ถึง ปจจุบัน
2548 ถึง ปจจุบัน
2556 ถึง ปจจุบัน
2548 ถึง ปจจุบัน
2554 ถึง ปจจุบัน
2554 ถึง ปจจุบัน
2554 ถึง ปจจุบัน

ที่มา: เอกสารอางอิง คําสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน ที่ ปภว.037/2556 เรื่องมอบหมายผูบริหารปฏิบัติหนาที่

โครงสรางการบริหารปการศึกษา 2557
คณะกรรมการบริหารการศึกษา
ผูรับใบอนุญาต
คุณปยะวัฒน ฐิตะสัทธาวรกุล
คณะที่ปรึกษา

กลุมงานตรวจสอบ
ผูแทนผูรับใบอนุญาตและผูแทน
คณะกรรมการบริหารการศึกษา
คุณณรงคศักดิ์ ภูมิศรีสอาด

ผูจัดการวิทยาลัย
คุณณรงคศักดิ์ ภูมิศรีสอาด
สวนกลางผูจัดการ
สํานักบริหารการตลาด
และการสื่อสาร
คุณวัชระ เกษสําลี
สํานักบริหารกลาง
คุณสาธิต เติมประยูร
สํานักบริหารการฝกอาชีพ
คุณปนบงกช วิรชา
สํานักบริหารขอมูลและ
สารสนเทศ
คุณศิริชัย อึ้งใจธรรม
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
คุณศุภเลิศ บุญเย็น
สํานักบริหารบัญชีและการเงิน
คุณจิราพร ฤทธิ์นาคา

สํานักบริหารระบบคุณภาพ
คุณสุจินดา หิรัญสิริสวัสดิ์

สวนกลางผูแทนคณะกรรมการบริหาร

ผูอํานวยการวิทยาลัย
คุณวิสิทธิ์ งามเลิศชัย
สวนกลางผูอํานวยการ
สํานักบริหารวิชาการ
ดร.กิตติ รัตนราษี
สํานักบริหารกิจการนักเรียน
นักเรียน
ดร.วิโรจน เจษฎาดิลก

