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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร  

 

   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้  

1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
1.1  ผลสัมฤทธิ์       
1.1.1 ผลผลิต 
 1.  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 2. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ อยู่ในระดับดี 
 3. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ อยู่ในระดับดีเลิศ 
 4. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน อยู่ในระดับดี 
 5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 6. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 7. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยอยู่ในระดับดีเลิศ 
 8. ผลการประเมินทักษะของผู้เรียนที่สถานประกอบการต้องการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
1.1.2 ผลลัพธ์  
 1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  
    หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติมอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 3. คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 4. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ประโยชน์ 
    ในการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 5. การจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 6. การบริหารจัดการชั้นเรียน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 7. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 8. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
    อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 9.  การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา  
     อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 10. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 11. ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
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 12. แหล่งเรียนรู้ และศูนย์วิทยบริการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 13. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
      อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 14. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 15. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 16. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 17. การบริการชุมชนและจิตอาสา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 18. การจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
1.1.3 ผลละท้อน  
 1. นักเรียนได้รับรางวัล “รางวัลพระราชทาน ด้านความเป็นเลิศด้านการอาชีวศึกษา  
     ครั้งที่ 3” นักเรียนสาขาช่างไฟฟ้าก าลัง ระดับชั้น ปวช. 3 จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ  
     และสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 
 2. สถานศึกษาได้รับรางวัล “ผู้ให้การสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาดีเด่น”โดยสมาคมวิทยาลัย 
     เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัต 
     ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจ าปีการศึกษา 2563 
 3. สถานศึกษาได้รับรางวัล“เข็มเครื่องหมายยุติธรรมธ ารง ผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับกระทรวง 
     ยุติธรรมการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน” วันที่ 25 มีนาคม 2564 จัดโดย 
     กระทรวงยุติธรรม  
 4.สถานศึกษาได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เป็น Excellent Center 
     สาขาธุรกิจค้าปลีก  
 5. สถานศึกษาได้รับรางวัลโครงการซีพีเพ่ือความยั่งยืน ปี 2563  “โครงการบ่มเพาะคนดี  
     มีทักษะสู่สังคม”จากงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน  เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  
 6. สถานศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ต่อเนื่องปีที่ 5 (2559-2563 ) 
     วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน 
 7. สถานศึกษาได้รับการรับรองเป็นองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  
     คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชพีธุรกิจค้าปลีก อาชีพพนักงานปฏิบัติการขาย คุณวุฒิวิชาชพี 
     ระดับ 2 และ ระดับ 3 จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์กรแห่งชาติ  
 8. สถานศึกษาได้รับการรับรองเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า 
     ภายในอาคาร ระดับ 1 และสาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ 
     ขนาดเล็ก ระดับ 1 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  
 9. สถานศึกษาได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยเป็นหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบ 
     กิจการและผู้สัมผัสอาหาร จากกรมอนามัย  
 10. สถานศึกษาได้พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนในการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  
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     และงานสร้างสรรค์น ามาบริการชุมชน และเผยแพร่ผ่านเวทีประกวด ได้รับรางวัลระดับชาติ 
     ประจ าปี 2563 จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
     ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
 11.สถานศึกษาได้พัฒนาและส่งเสริมครูท าการวิจัยในชั้นเรียน น ามาพัฒนาการจัดการเรียน 
     การสอนและเผยแพร่ผ่านเวที ประกวด ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจ าปี 2563  
     จัดโดย ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
 12.สถานศึกษาได้ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาการวิชาชีพจนได้รับรางวัลเหรียญทอง  
     การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง ระดับชาติ ประเภทการแข่งขันประเภทร้องเพลงไทย 
     ลูกทุ่ง ปีการศึกษา 2563 จัดโดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน 
     แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 13.สถานศึกษาพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพ และส่งเสริมผู้เรียนในการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
     จนได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานเรื่อง "ระบบโรงเรือนเพาะปลูกในครัวเรือนแบบอัตโนมัติไร้สาย" 

     วันที่ 28 กันยายน 2563 จัดโดยส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับส านักงานส านักง 
     คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
1.2  จุดเด่น 
 1. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 100 % โดยผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ 
     ในห้องเรียนและประสบการณ์จริงจากการฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ สามารถน าความรู้ 
     ทักษะ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพไปใช้ในการประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ 

 2. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และคุณภาพ   
      การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

 3. ผู้บริหาร ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ยึดมั่นในหลักธรรมภิบาล และมีการบริหารจัดการ 
     สถานศึกษาเพ่ือด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศ ( Education Criteria for Performance  
     Excellence : EdPEx ) ใช้นโยบายการบริหารคุณภาพเป็นหนึ่งเดียว ( One Quality )  
 4. ผู้บริหารให้การสนับสนุนให้ครู บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพตาม 
     คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ นโยบายการพัฒนาบุคลากร ( PAT-MB )  
     และ 6 ค่านิยมองค์กร(ประกอบด้วย 1.สามประโยชน์  2.ท าเร็วมีคุณภาพ  3.ท าเรื่องยากให้เป็น 
     เรื่องง่าย 4.ยอมรับการ เปลี่ยนแปลง  5.สร้างสรรค์สิ่งใหม่  6.ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม )  
 5. ผู้บริหารมีนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน สนับสนุนการด าเนินงาน และงบประมาณ อย่างทั่วถึง 
     มีการท าความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน และ 
     สถานศึกษาภายนอกในการพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
     สร้างสรรค์ให้กับครูและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 6. สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือการสถานประกอบการ ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ   
     ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการและจากหน่วยงานภายนอกในการจัดการเรียนรู้ และเพ่ือ 
     เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
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 7. สถานศีกษามีกระบวนการและระบบดูแลผู้เรียนทั้งในสถานศึกษาและขณะฝึกอาชีพ  
     โดยครูที่ปรึกษาร่วมกับสถานประกอบการในความร่วมมือ 
 8. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โครงการเยี่ยมบ้าน และกองทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์ 
     ส าหรับชว่ยเหลือผู้เรียนที่ขาดแคลนเพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน 
 9. สถานศึกษามีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 100 % สถานประกอบการมีส่วนร่วม 
     ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้านการฝึกอาชีพ และการดูแลผู้เรียน   
 10.สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนอาชีวศึกษา การพัฒนาแผนการสอน  
     การพัฒนาเทคนิคการสอน โดยครูผู้สอนน าไปใช้เสริมแรงผู้เรียนและการบริหารชั้นเรียน 
     ที่เป็นระบบ และระบบครูที่ปรึกษาที่เข้มแข็งในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียน 
     และด้านอ่ืนๆ  
 11.สถานศึกษามีการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะ พัฒนาแผนการฝึกร่วมกับสถานประกอบการ 
      จัดท าคู่มือฝึกอาชีพตามระดับชั้น ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของสถานศึกษา จ าแนกตามสาขาวิชา 
      มีการวัดประเมินผลและจัดท าหลักสูตรตลอดจนการพัฒนาครูฝึกร่วมกับสถานประกอบการ 
      อย่างต่อเนื่อง 
 12. สถานศึกษามีการบริหารงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม การบริหาร 
     การเพ่ิมผลผลิต ( Productivity Improvement )  และ 7ส (สะสาง สะดวก สะอาด  
     สร้างมาตรฐาน สร้างวินัย สวยงาม สิ่งแวดล้อม ) อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครู บุคลากร และ 
     นักเรยีนมีส่วนร่วม และขยายผลไปยังบ้าน  ชุมชน จนเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานให้กับ 
     หน่วยงานต่าง ๆ  
 13. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มาพัฒนาระบบงานที่สนับสนุน 
     การจัดการเรียน การสอนและการปฏิบัติงาน 
 14. สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายทั้งภายใน 
     และภายนอก เพ่ือให้เกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดการเรียนการสอน 
     อย่างเต็มศักยภาพ 
 15. สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติงาน แผนจัดสรรงบประมาณ ในการ 
     จัดท าโครงการ กิจกรรมตลอดปีการศึกษาเพ่ือพัฒนา ผู้เรียน และครู บุคลากร  
     อย่างเต็มศักยภาพ ผ่านระบบบริหาร โครงการ ( PMS : Project Management System ) 
 16. สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  
     งานวิจัยโดยร่วมกับสถานประกอบการ และชุมชน มีผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์จริงทั้งใน 
     สถานประกอบการ และการบริการวิชาการ วิชาชีพในชุมชน จนเป็นที่ยอมรับของสถาน 
     ประกอบการ ชุมชน 
 17. สถานศึกษามีการท าความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการบริการชุมชน  
     และจิตอาสา เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษา ตลอดจน การสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับชุมชน 
     สังคม 
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 18. สถานศึกษามีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมความรู้ผู้เรียน ตลอดจน 
     มีสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณูปโภคอย่างพอเพียง ในการบริการผู้เรียน มีระบบกระบวนการ 
     จัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานความปลอดภัย  
1.3 จุดที่ควรพัฒนำ 
 1. การพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ ตามเกณฑ์ศูนย์่บ่มเพาะ 
 2. การส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
     ในเวทีที่หลากหลายระดับนานาชาติ 
1.4 ข้อเสนอแนะ   
 1. ควรด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ ให้ครบถ้วน 
     ตามเกณฑ์ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 2. ควรส่งเสริม ครู บุคลากร ผู้เรียน ให้สร้างสรรผลงานนวตักรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เข้าสู่เวท ี
     ที่หลากหลายระดับนานาชาติ 
2. กำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ด าเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี การจัดการเรียน
การสอนภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตลอดหลักสูตร ซึ่งเป็นการจัดการศึกษา 
ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน เน้นการเรียนรู้ ปฏิบัติจริงมีกระบวนการเรียนการสอน     
ที่พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรร และงานวิจัย สร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
การบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิมศักยภาพ เพ่ิมขีดความสามารถของผู้เรียน ให้มีรายได้ในระหว่างเรียน ผู้เรียน
ได้เรียนรู้วิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมส าหรับการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา สามารถศึกษาต่อ    
ในระดับที่สูงขึ้น วิทยาลัยฯ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการเรียนการสอน มีระบบ
บริหารงานที่ให้ความส าคัญกับการสร้างคุณภาพในการจัดการศึกษา   จากการด าเนินงานที่ผ่านมาท าให้ 
วิทยาลัยฯได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ให้เป็น Excellent Center  
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก  
  ผู้บริหารสถานศึกษาใช้หลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมทั้งภายใน
และภายนอก บริหารแผนงาน เงิน คน  อย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับ
อาชีวศึกษา ขนาดใหญ่  ครูบุคลากรมีคุณลักษณะตามค่านิยมหลักและคุณลักษณะตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ผู้เรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ด้านความเป็นเลิศด้านการอาชีวศึกษา   ในปีการศึกษา 2563  วิทยาลัยฯ  
สร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาและจัดการศึกษาร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้านการท าประโยชน์ต่อสังคมในการสร้างอาชีพและให้โอกาสทางการศึกษา วิทยาลัยฯ ท าความ
ร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรม จัดท าโครงการ“บ่มเพาะคนดี มีทักษะสู่สังคม” และได้รับรางวัลโครงการ         ซี
พีเพ่ือความยั่งยืน ปี 2563 ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมให้ท าดีเพ่ือสังคมและชุมชน เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหา      ความ
เดือดร้อนยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชนให้ดีขึ้น และสามารถด าเนินการต่อได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 
จากงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน เครือเจริญโภคภัณฑ์ และได้รับรางวัล“เข็มเครื่องหมายยุติธรรมธ ารง ผู้ท า
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คุณประโยชน์ให้กับกระทรวงยุติธรรมการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน” สร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ผู้เรียน  ผู้ปกครอง สถานประกอบการ มีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน 
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ร่วมกันเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ  
3. กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่บรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัด 
 1. พัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะ  
 2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 100 % 
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน  
 4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (สมรรถนะทางวิชาชีพ ภาษาอังกฤษ/จีน ดิจิทัล ) 
 5. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
 6. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ ทั้งรูปแบบ On-Site และ On-Line 
 7. เรียนรู้จากสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริงและเรียนรู้จากกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 8. การบริหารงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ตามนโยบาย และมาตรการ 
     ของต้นสังกัด 
 9. พัฒนาระบบการจัดการอาชีวศึกษาเอกชนตามนโยบายองค์กรในทุกมิติ(ครู ผู้เรียนและ 
     การบริหารจัดการ) 
  9.1 นโยบายคุณภาพเป็นหนึ่งเดียว ( One Quality ) 
  9.2 นโยบายในการบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
  9.3 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
  9.4 นโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ( Productivity Improvement ) 
  9.5 นโยบาย 7ส 
4. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำของสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) 
โครงกำร “บ่มเพำะคนดี มีทักษะ สู่สังคม”  
4.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ  
 โครงการ “บ่มเพาะคนดี มีทักษะ สู่สังคม” ได้ถูกริเริ่มด าเนินการ โดยกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ให้ความส าคัญและตระหนักถึง
อนาคตของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้กระท าผิดควรได้รับโอกาสทางการศึกษา และมีอาชีพที่มั่นคงภายหลังจาก
การพ้นโทษ รวมทั้งรองรับการจ้างงานให้กับผู้พ้นโทษจากหน่วยงานกลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัย     
ของกระทรวงยุติธรรม อันได้แก่ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมคุมประพฤติ 
เพ่ือไม่ให้หลงผิดไปกระท าความผิดและสามารถพัฒนาเป็นก าลังส าคัญเป็นอนาคตของประเทศชาติ              
ในภายภาคหน้าได้ อีกทั้งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มุ่งหวังให้ผู้กระท าผิดและผู้พ้นโทษรู้ส านึก   
กลับตัวกลับใจประพฤติตนใหม่ได้รับโอกาสและสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่ดีของประเทศชาติเป็นก าลังส าคัญมากกว่าการบังคับใช้กฎหมาย 
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4.2 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ิมโอกาสเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้กระท าผิดควรได้รับโอกาสทางการศึกษา 
 2. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้กระท าผิดมีอาชีพที่มั่นคงภายหลังจากการพ้นโทษ 
4.3 กรอบแนวคิด  
 ในการด าเนินโครงการมีกระบวนการด าเนินงานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholder) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกล่าวคือ เด็กและเยาวชน รวมถึงผู้ปกครองกลุ่มผู้กระท าผิดและผู้พ้นโทษ   
ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย คือกรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน และกรมคุมประพฤติ ภาคธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจ้างงาน ได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจ าหน่ายรวมถึงบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามกฎหมาย 
และที่ส าคัญคือภาคการศึกษาได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ที่มีส่วนร่วมด้านการให้การศึกษาและ
ฝึกอบรมอาชีพ  ทั้ง 3 ฝ่ายได้ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมก าหนดกรอบแนวทาง การด าเนินงานในรูปแบบ
การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่วนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือ ทั้ง 3 ฝ่าย       
ได้ร่วมกันก าหนดรายละเอียดการด าเนินกิจกรรมหรือด าเนินโครงการที่เห็นชอบร่วมกันตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มแต่ละพ้ืนที่ ด้านการประเมินผลกิจกรรมได้ด าเนินร่วมกันและใช้
กระบวนการ PDCA เพ่ือการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานหรือกิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ือความยั่งยืน ภายใต้กรอบความร่วมมือการด าเนินงานโครงการ “บ่มเพาะคนดี มีทักษะ          
สู่สังคม”  
4.4 วิธีกำรด ำเนินงำน 
 1. การลงนามความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย  
 2. การด าเนินงานตามกรอบความร่วมมือด้าน “การมอบทุนการศึกษา” 
 3. การด าเนินงานตามกรอบความร่วมมือด้าน “การฝึกอบรมอาชีพ” 
 4. ผู้เรียนเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน และฝึกอาชีพ ก ากับดูแลวิชาพ้ืนฐานอาชีพ 
    โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ   
 5. กระบวนการดูแลผู้เรียน โดยส านักกิจการนักเรียน นักศึกษา ส านักความร่วมมือ ส านักฝึกอาชีพ 
    และส านักสื่อสารองค์กร 
 6. ติดตามประเมินผล 
 7.ผู้ส าเร็จการศึกษาได้วุฒิการศึกษาตามระดับที่เรียน  
4.5 ผลกำรด ำเนินงำน 
 1.จัดท าความร่วมมือใน โครงการพิธีลงนามเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารระดับสูง           
ทั้ง 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในนามของ
กระทรวงยุติธรรม คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และคุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด 
ในนามของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง 
 2.วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งในปีการศึกษา 2561  
ถึงปีการศึกษา 2563  มียอดนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 51 คน   
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 ปีกำรศึกษำ วิทยำลัยเทคโนโลยีปัญญำภิวัฒน์ ศูนย์กำรเรียนปัญญำภิวัฒน์  
 2561                  3                                         - 
 2562                  3                            22 
 2563                  8                            15 
 รวม                 14                           37  
รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 51 คน     
การสนับสนุนการมอบคอมพิวเตอร์ จ านวน 125  ชุด โดยมอบให้แก่  
 1. สถานพินิจฯ อุบลราชธานี 
 2. ศูนย์ฝึกฯ อุบลราชธานี 
 3. ศูนย์ฝึกฯ สมุทรปราการ 
 4. บ้านอุเบกขา 
 5. บ้านสิรินธร   
จัดอบรมวิชาชีพการท ากาแฟ ให้กับเยาวชนและเจ้าหน้าที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
 ปีการศึกษา 2561   จ านวน 2 รุ่น     68  คน 
 ปีการศึกษา 2562   จ านวน 5 รุ่น    155  คน 
 ปีการศึกษา 2563   จ านวน 5 รุ่น    180  คน   
 รวมทั้งสิ้น   จ ำนวน          403  คน 
4.6 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้กระท าผิดควรได้รับการศึกษาระดับปวช.และ ปวส. 
 2. เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้กระท าผิดมีอาชีพมีรายได้ระหว่างเรียน เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
     ในการฝึกอาชีพ ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว และสังคม 
 3. เด็กและเยาวชนมีวิชาชีพภายหลังจากการพ้นโทษ 
 4. สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ปรับทัศนคติ และสร้างการยอมรับของผู้เรียน ผู้ปกครอง และสังคม 
     ที่มีต่อการเรียนสายอาชีพ 
 จากการด าเนินโครงการ“บ่มเพาะคนดี มีทักษะ สู่สังคม” ท าให้วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 
ได้รับรางวัล “เข็มเครื่องหมายยุติธรรมธ ารง ผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงยุติธรรมการให้โอกาสทางการ
ศึกษาแก่เด็กและเยาวชน” และได้รับรางวัล ซีพีเพ่ือความยั่งยืน ปี 2563  ในงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน      
เครือเจริญโภคภัณฑ ์
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ  

 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ ดังนี้  
2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถำนศึกษำ 
  ที่อยู ่  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 10 ซอยงามวงศ์วาน 23  
       ถนนงามวงศ์วาน  ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบุรี   
       จังหวัดนนทบุรี  รหสัไปรษณีย์ 11000 
  โทรศัพท์  0-2821-2555  โทรสำร 0-2821-2672 
  E-mail    contact@panyapiwat.ac.th   
       Website http://www.panyapiwat.ac.th 
   
ประวัติสถำนศึกษำ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาเอกชน สังกั ดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการโดยบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัท
ศึกษาภิวัฒน์ จ ากัด เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547  เพ่ือด าเนินงานด้านการศึกษา และในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547  
ได้ก่อตั้ง “โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ” ต่อมามีการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน       
พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ให้โรงเรียนฯ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีคณะกรรมการบริหาร 
และเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 ได้ขอเปลี่ยนแปลงรายการใน ตราสารจัดตั้งโรงเรียน หมวด 1 ชื่อประเภท
ระดับการศึกษา เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ”เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์” 
วิทยาลัยฯ ด าเนินการเปิดรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา           
โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี  ซึ่งเป็นการเรียนการสอนโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา      
กับสถานประกอบการ  เรียนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตลอดระยะเวลา         
ของหลักสูตร 
 ผู้บริหารวิทยาลัยฯ มีเจตนารมณ์ในการจัดการศึกษา “เพ่ือช่วยพัฒนาสังคม และประเทศชาติ     
ในด้านการศึกษา" ในระยะแรกของการก่อตั้งมีวิสัยทัศน์คือ "เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าในการผลิตบุคลากร   
ที่เน้นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับภาคปฏิบัติ เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตาม
ความต้องการของภาคธุรกิจในประเทศไทย" นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 
ในสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของบริษัทฯ   
          วิทยาลัยฯได้รับการรับรองเป็นองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพคุณวุฒิ
วิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพพนักงานปฏิบัติการขาย คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 และ ระดับ 3       
จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และได้รับการรับรองเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และสาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์
ขนาดเล็ก ระดับ 1 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  
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กำรจัดกำรศึกษำ 
          วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
      1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ 
      2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)    
          1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีก 
    ร้านสะดวกซ้ือ 
สภำพชุมชน 
 จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ในภาคกลาง เป็นพ้ืนที่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ 
622.38 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับที่ 75 ของประเทศ เป็นพ้ืนที่ปริมณฑลที่ถูกออกแบบให้เป็นเมือง
รองรับการขยายตัวและการเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร และในปัจจุบันมีอัตราการขยายตัวของชุมชน
อย่างต่อเนื่อง ท าให้ภาวะสังคมของจังหวัดนนทบุรีอยู่ในลักษณะ “สังคมเมือง” เนื่องจากมีการขยายตัว     
ของอาคารบ้านเรือนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม มีความหนาแน่นของประชากร   
เป็นล าดับ 2 ของประเทศ (1,975 คนต่อตารางกิโลเมตร) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครนนทบุรี 
และเทศบาลนครปากเกร็ด  ลักษณะของชุมชนประกอบด้วยหลายเชื้อสาย ไทย มอญ จีน มลายู แบ่งเขตการ
ปกครองออกเป็น 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองนนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด อ าเภอบางกรวย อ าเภอบางใหญ่ 
อ าเภอบางบัวทอง และอ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาในเขตภาคกลา ง ติดกับ
กรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดหนึ่งใน 5 จังหวัดปริมณฑล มีแม่น้ าไหลผ่านและแบ่งพ้ืนที่จังหวัดออกเป็น 2 ส่วน 
คือ ฝั่งตะวันตก พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีคูคลองสาขาขนาดต่างๆ เชื่อมโยงถึงกันหลายสายท าให้เหมาะ
แก่การท าสวนผลไม้และท าการเกษตรอื่นๆ  ฝั่งตะวันออก ได้แก่ พ้ืนที่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาล
นครปากเกร็ด อันเป็นเขตเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น  และอาจถือเป็นส่วนหนึ่งของ
กรุงเทพมหานคร 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ตั้งอยู่อ าเภอเมืองนนทบุรี รอบข้างวิทยาลัยฯ เป็นแหล่งเศรษฐกิจ 
มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เช่นพันธุ์ทิพย์พลาซ่า  เดอะมอลล์งามวงศ์วาน  และมีชุมชนรอบข้างที่ส าคัญ    
คือ ชุมชนไขแสง ชุมชนวัดบัวขวัญที่ท ากิจกรรมจิตอาสาต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ  รวมไปถึงศาสนสถานที่ส าคัญ 
ทั้งวัด มัสยิด และ ศาลเจ้า ที่เป็นที่นับถือของคนในชุมชน  
สภำพเศรษฐกิจ 
        จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองรองรับการขยายตัวและการเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร ขยายตัว
ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดโดยเฉพาะภาคการอุปโภคบริโภคและการขายปลีกขายส่งขยายตัวอย่างรวดเร็ว   
และเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ จึงก าหนดประเด็นในการพัฒนาเพ่ือไปสู่เมืองที่อยู่อาศัยของคน 
ทุกระดับ 3 แนวทาง ได้แก่การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ การพัฒนาให้เป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการ
พัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่เพ่ือรองรับการอยู่อาศัยของคน     
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ทุกระดับ โดยจังหวัดมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งสาธารณะและระบบสาธารณูปโภคเพ่ือรองรับ
การเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังต้องมีการสร้างความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและ
การพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
กำรคมนำคมและขนส่ง 
        จังหวัดนนทบุรีเป็นพ้ืนที่ขยายเส้นทางคมนาคมรองรับการเดินทางเข้า – ออกกรุงเทพมหานคร     
มีการก่อสร้างถนนสายหลักและเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง : เตาปูน - บาง
ใหญ่) ซึ่งด าเนินการเสร็จสิ้นและเปิดให้บริการแล้ว โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย - มีนบุรี) ซึ่งอยู่
ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในปี พ.ศ. 2564 รวมทั้งรถไฟฟ้าสายสีน้ าตาล  
(แคราย – บึงกุ่ม) ซึ่งได้ศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างแล้ว คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี พ.ศ. 2564 
สภำพสังคม 
         ความโดดเด่นของจังหวัดนนทบุรี ที่มีแม่น ้าเจ้าพระยาไหลผ่าน แบ่งพ้ืนที่จั งหวัดออกเป็นสองฝั่ง    
มีล าคลองมากมาย มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนซึ่งหลากหลายวัฒนธรรมและเชื้อชาติที่อาศัยอยู่รวมกันของ
จังหวัดนนทบุรี และเป็นเมืองที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์สืบเนื่องมาหลายยุคหลายสมัย รวมทั้งยังรักษา 
เอกลักษณ์การเป็นเมืองเกษตรกรรมควบคู่กับความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมบริการ และการเป็นศูนย์แสดง
สินค้าระดับชาติ คืออิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี โดยส่วนใหญ่จะเป็น
แหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด และ โบราณสถาน รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเชิงวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
วิถีชีวิต 2 ฝั่งคลอง และริมแม่น้ าเจ้าพระยา อาทิ วัดเฉลิมพระเกียรติฯ วัดชมภูเวก อุทยานเฉลิมกาญจนา    
ภิเษกวัดปรมัยยิกาวาส  คลองอ้อมนนท์ ฯลฯ ส าหรับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด คือ "เกาะเกร็ด" 
สัญลักษณ์ประจ าจังหวัดนนทบุรี  คือ รูปหม้อน้ าลายวิจิตร หมายถึง ชาวจังหวัดนนทบุรีมีอาชีพท า
เครื่องปั้นดินเผา ซึ่งยึดถือเป็นอาชีพอิสระ และมีชื่อเสียงมาช้านาน นิยมท ากันที่เกาะเกร็ด  

2.2 แผนภูมิกำรบริหำรของสถำนศึกษำ 
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2.3 ข้อมูลของสถำนศึกษำ 
  ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภำคี ทวิศึกษำ รวม 
ปวช.1 0 625 0 625 
ปวช.2 0 563 0 563 
ปวช.3 0 473 0 473 
รวม ปวช. 0 1,661 0 1,661 
ปวส.1 0 238  0                 238 
ปวส.2 0 207  0                 207 
รวม ปวส. 0 445  0                 445 

รวมจ ำนวนนักเรียน              0 2,106            0               2,106 
                                      ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 

                                              ที่มา : แผนกทะเบียน 
ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 

ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 757        418 55.22 
ปวส.2 289        229 79.24 
รวม 1,046       647 61.85 

   
ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 627 390 62.20 
ปวส.2 240 192 80.00 
รวม 867 582 67.12 

ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบแรกเข้า ณ 10 มิ.ย. 2561 
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ข้อมูลบุคลำกร 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563   
ที่มา:ส านักทรัพยากรบุคคล 

 
ข้อมูลหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

ประเภทวิชำ 
 

ระดับ ปวช. 
(สำขำวิชำ) 

ระดับ ปวส. 
(สำขำวิชำ) 

รวม 
(สำขำวิชำ) 

อุตสาหกรรม 1 0 1 
พาณิชยกรรม 1 1 2 
ศิลปกรรม 0 0 0 
คหกรรม 0 0 0 
เกษตรกรรม 0 0 0 
ประมง 0 0 0 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 0 0 0 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 

  
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชำชีพ(คน) 

สอนตรง
สำขำ(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ/ รอง
ผู้อ านวยการ/ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

     12           2         - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการ
รับรอง 

     66           66        66 

ข้าราชการพลเรือน       0             -         - 
พนักงานราชการครู       0             0         0 
พนักงานราชการ(อ่ืน)       0             -         - 
ครูพิเศษสอน       0             0         0 
เจ้าหน้าที่      119             -         - 
บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับ
รถ/ ฯ) 

      0             -         - 

รวม ครู      66            66       66 
รวมทั้งสิ้น     197            66       66 
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ประเภทวิชำ 
 

ระดับ ปวช. 
(สำขำวิชำ) 

ระดับ ปวส. 
(สำขำวิชำ) 

รวม 
(สำขำวิชำ) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 2 1 3 
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ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
ประเภทอำคำร จ ำนวน(หลัง) 
อาคารเรียน 2 
อาคารปฏิบัติการ 1 
อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค์ 0 
อาคารอ่ืน ๆ 1 
รวมทั้งสิ้น 5 

ข้อมูลงบประมำณ 
ประเภทงบประมำณ จ ำนวน(บำท) 
งบบุคลากร 69,697,028.72 
งบด าเนินงาน 7,164,176.52 
งบลงทุน 9,859,538.40 
งบเงินอุดหนุน 24,687,063.52 
งบรายจ่ายอื่น 22,552,710.04 
รวมทั้งสิ้น 133,960,517.20 

2.4 ปรัชญำ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถำนศึกษำ 
  ปรัชญำ 
    “มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ” 
  อัตลักษณ์ 
    1. เรียนรู้ไม่ลดละ (Life Long Learning)   
  2. มีทักษะหลากหลาย (Multi – Skill)   
  3. ใจรักบริการ (Service Mind)  
  4. ก้าวทันเทคโนโลยี (Technology Literacy)  
  5. เป็นคนดีศรีสังคม (Social Contribution) 
      เอกลักษณ์ 
    “เรียนรู้จากประสบการณ์จริง” Work-Based Learning. 
2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
  วิสัยทัศน์ 
    เป็นผู้น าอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศ 
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พันธกิจ 
EQ-MIS : จัดการศึกษาด้วยนวัตกรรม สู่องค์กรคุณภาพ และมีความยั่งยืน 

 E:Education : จัดการศึกษาในระบบทวิภาคีด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความสามารถ  
ในการเป็นนวัตกร (Smart Innovator) และผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
 Q:Quality : บริหารองค์กรด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
ด้วยหลักธรรมาภิบาลและผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาและเกณฑ์
มาตรฐานสถานศึกษา 
 M:Management : พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและผ่านระบบออนไลน์ 
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 I:Innovation : สร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยให้ครู บุคลากร สร้างสรรค์สิ่งใหม่ไปสู่นวัตกรรม 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร สังคม ประเทศชาติ 
 S:Sustainable : เป็นสถานศึกษาที่พัฒนานวัตกรรมยึดมั่นในธรรมาภิบาล ให้โอกาสทางการศึกษา 
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างคุณค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยทีมงานที่มีความสุข 
  เป้ำประสงค์ 
   1. เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้มีโอกาส 
     ศึกษาต่อ 
        2. สร้างงานสู่ท้องถิ่น 
        3. พัฒนาการศึกษาเพ่ือสร้างเยาวชนสู่ภาคธุรกิจ และสร้างผู้เรียนสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ 
        4. สร้างองค์ความรู้ด้านธุรกิจ แบบครบวงจรให้แก่ผู้เรียน 
        5. สนับสนุนเยาวชน ให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและมีงานท า 
 
ยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : สรรหำ รักษำ และพัฒนำผู้เรียนตำมควำมต้องกำรของธุรกิจและสังคม 
ค ำอธิบำย : สรรหา และรักษาผู้เรียนให้เพียงพอ และทันต่อความต้องการของสถานประกอบการ และพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ (K)  ทักษะ (S) และ มีอัตลักษณ์ (A) ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ เป็นคนดี  โดยมีคุณธรรมอัตลักษณ์  คือ ซื่ อสัตย์  สามัคคี  มี วินัย  และเป็นคนเก่ ง                         
คือมีความสามารถ ทั้งด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ และคุณลักษณะสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรรวมถึง
การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : เป็นผู้น ำกำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี และ สร้ำงนวัตกรรมสู่ควำมยั่งยืน 
ค ำอธิบำย : บริหารวิทยาลัยฯให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี มีเอกลักษณ์ในด้านการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ผลิตผู้เรียนเพ่ือธุรกิจค้าปลีกที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น แตกต่าง จากสถานศึกษาอ่ืน ๆ ด้วย
การจัดการเรียนการสอนที่มีความเป็นเลิศทั้งด้านทฤษฎี และการปฏิบัติ รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกร 
(Smart Innovator) ในการคิดสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ที่มีคุณค่า และมีมูลค่าเพ่ิม และท าให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
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ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  ครแูละบุคลากรมีงานวิจัย ผลงานวิชาการท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระบบ
ทวิภาคี และตอบความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน สังคม ที่ได้รับการตีพิมพ์/น าเสนอภายนอก โดย
เริ่มจากระดับกลุ่มธุรกิจในเครือ ประเทศ และก้าวสู่ระดับอาเซียนตามล าดับ รวมถึงการพัฒนากระบวนการ
ภายในสู่องค์กรคุณภาพและสร้างความยั่งยืนด้วยนวัตกรรม  
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : สร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ  
ค ำอธิบำย : พัฒนาวิทยาลัยให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามนัยขององค์กรแห่งความเป็นเลิศ คือ เกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award)  ตามนโยบายกลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจ าหน่าย บริษัท ซีพี 
ออลล์ จ ากัด (มหาชน) โดยเริ่มจากระดับพ้ืนฐานจนถึงระดับองค์กรแห่งความเป็นเลิศ มีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารองค์กร ผ่านการพัฒนาคุณภาพ กิจกรรมเพ่ิมผลผลิต การจัดการนวัตกรรม 
และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือยกระดับการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : บริหำรผลลัพธ์ด้ำนกำรเงินและกำรตลำดอย่ำงมืออำชีพ 
ค ำอธิบำย : สร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการบริหารวิทยาลัยฯ ผ่านการบริหารรายได้และผลตอบแทน          
การบริหารทรัพย์สินและงบประมาณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
กลยุทธ์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : สรรหำ รักษำ และพัฒนำผู้เรียนตำมควำมต้องกำรของธุรกิจและสังคม 
โดยมีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3 ด้าน คือ 
 1. สรรหาและรักษาผู้เรียนให้เพียงพอและทันต่อความต้องการของสถานประกอบการ 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้พร้อมท างาน มีอัตลักษณ์ตามสถานประกอบการต้องการ 
 3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : เป็นผู้น ำกำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี และ สร้ำงนวัตกรรมสู่ควำมยั่งยืน 
โดยมีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3 ด้านคือ  
 1. สร้างภาพลักษณ์การเป็นผู้น าอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของประเทศ 
 2. ผลิตงานวิจัย และผลงานวชิาการ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี  
 3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการภายในที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
     และสร้างนวัตกรรม 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : สร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ  
โดยมีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4 ด้าน ดังนี้ 
 1. พัฒนาระบบบริหารองค์กรตามแนวทาง TQA/EdPEx และผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน
สถานศึกษา รวมถึงการเพ่ิมผลผลิต การปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ สะดวก 
รวดเร็ว ง่าย เพ่ือเพ่ิมความสุขให้กับทุกคนสู่ความยั่งยืนขององค์กร 
 2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึง 
การบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านบริหารการศึกษา  
 3. พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถด้านนวัตกรรม และการจัดการเรียนการสอน  
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 4. เสริมสร้างความผูกพัน และความสุขของบุคลากร   
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : บริหำรผลลัพธ์ด้ำนกำรเงินและกำรตลำดอย่ำงมืออำชีพ 
โดยมีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3 ด้านดังนี้ 
 1. สร้างรายได้จากหลักสูตรและบริการ สถานศึกษาสามารถหารายได้ให้เพียงพอต่อการบริหาร 
                 จัดการของสถานศึกษาเองได้ 
 2. บริหารรายได้ และผลตอบแทน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   
 3. บริหารทรัพย์สินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
2.6 เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ 
รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
รางวัลเชิดชูครูซีพีออลล์  ชนะเลิศ ภาค บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
รางวัลสถานศึกษาผู้ให้การสนับสนุนการ
จัดการอาชีวศึกษาดีเด่น 
 
 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

 
 

ชาติ 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

รางวัลนวัตกรรมด้านสังคม "โครงการบ่มเพาะ
คนดี มีทักษะสู่สังคม" วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2564 

ชนะเลิศ 
 
 

ชาติ 
 
 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
งานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2021  
  

รางวัลสถานศึกษา เข็มเครื่องหมายยุติธรรม
ธ ารงผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับกระทรวง
ยุติธรรม การให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก
และเยาวชน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

 
 

ชาติ 
 
 
 

กระทรวงยุติธรรม 
 
 
 

นักเรียนรางวัลพระราชทาน "ความเป็นเลิศ
ด้านอาชีวศึกษา" ครั้งที่ 3 นักเรียนสาขาช่าง
ไฟฟ้าก าลัง ระดับชั้น ปวช. 3  
วันที่ 28 กันยายน 2563  

ชนะเลิศ 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

รางวัลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสาย
อาชีวศึกษา ผลงานเรื่อง "ระบบโรงเรือน
เพาะปลูกในครัวเรือนแบบอัตโนมัติไร้สาย" 

ชนะเลิศ 
 
 

ชาติ 
 
 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
(สอศ.) 

รางวัลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนทาง
อาชีวศึกษา ครั้งที่13 ของครูผู้สอน 
 

ชนะเลิศ 
 
 

ชาติ 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 
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รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
   จากการประชุมน าเสนอผลงานทาง

วิชาการ  ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี  
สถานศึกษาปลอดภัยอาชีวอนามัยดีเด่น 
ปี2563 (ต่อเนื่องปีที่ 5) 

ชนะเลิศ 
 

ชาติ 
 

กระทรวงแรงงาน 
 

สถานศึกษาได้รับการคัดเลือกเป็น Excellent 
Center สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  

สถานศึกษาได้รับการรับรองเป็นหน่วยงาน
จัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัส
อาหาร  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
 

กรมอนามัย  
 

 
รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2563 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

กุลธิดา   มีสัตย์  
รูปแบบการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีผลต่อการมี
ความรับผิดชอบทางการเรียนในวิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
วิชาชีพธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ ของนักศึกษาระดับปวส.ชั้นปี
ที่ 2/3 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นพพล   เสียงก้อง  
การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการไม่ตั้งใจเรียน และการไม่ส่ง
งานในรายวิชาธุรกิจค้าปลีก 4 ของนักเรียนระดับปวช.ชั้น
ปีที่ 2/1 สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ ภาคเรียนที่ 
2/2562 ด้วยวิธีการเสริมแรง 

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 

 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

อภิรดี   สังขพันธุ์  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการโฆษณาและ
การส่งเสริมการขายในธุรกิจค้าปลีกเรื่องประเภทของการ
โฆษณาเข้าถึงแหล่งเรียนรู้โดยใช้ QR Code ระดับปวช.
ชั้นปีที่ 1/15 สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 

 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

กาญดา   ซ้ายอ่ิม  
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาขายสินค้าและ
บริการโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ Google 

ชนะเลิศ 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

Classroom ส าหรับนักเรียนระดับปวช.ชั้นปีที่ 1/15 
สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  

  พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

ศิโรรัตน์   สังข์สุข  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากฎหมายธุรกิจโดย
ใช้ระบบ PLMS E-learning ของนักศึกษาระดับปวส.ชั้นปี
ที่ 2/1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  
 

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

หนูแพว  ศรีวรษา  
การพัฒนาการเรียนรู้ รายวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่อง
อุปสงค์ อุปทาน และการก าหนดราคา ดุลยภาพ โดยใช้
เทคนิคการเรียนแบบสร้างเรื่องเป็นหนังการ์ตูน ของ
นักเรียนระดับปวช.ชั้นปีที่ 2  

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

ชนิสรา   หิรัญวัฒนาโภคิน  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแผนธุรกิจโดยใช้
สื่อการสอนสื่อประสมออนไลน์ รายวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ ของนักเรียนระดับปวช.ชั้นปีที่ 2/5 สาขา
งานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ  

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

วิรากานต์   ชูเจริญรัตน์  
การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ SWOT โดยใช้เกมทอย
ลูกเต๋าเรื่องแผนธุรกิจ รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการของ
ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา
ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ 

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

สุภาทิพย์   ไกรนรา  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในรายวิชาพฤติกรรม
ผู้บริโภค เรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค โดยการใช้
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD ผสมเทคนิค TGT 
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

ชาญวิทย์   พันภักดี  
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเรื่องปัญหาและ
อุปสรรคการส่งเสริมการขาย รายวิชาการโฆษณาและการ
ส่งเสริมการขายในธุรกิจค้าปลีกรหัสวิชา20211-9003 

ชนะเลิศ 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
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ด้วยเทคนิควิธีสอนแบบแสดงหนังสั้นบทบาทสมมติ (Role 
Playing Method) 

 
 

 
 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
 

อริญชยา ศิริโยธา  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ รายวิชาการโฆษณา
และการส่งเสริมการขายในธุรกิจค้าปลีก โดยใช้เทคนิค
หนังสั้น ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น
ปีที ่1/2 สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

สะวีรา  อัลภาชน์  
การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา เพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
ในการสอนวิชาหลักการจัดการ ส าหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2/1 กลุ่ม B ภาคเรียนที่ 
2/2562 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

ทิพวัลย์  กาญจนนิมมาน  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Google Forms 
รายวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนระดับปวช.
ชั้นปีที่ 2/1 สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

สุขญา  บุญพิพัฒน์  
การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เรื่องบรรจุภัณฑ์ รายวิชาหลักการ
ตลาด ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ปีที่ 1 สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ วิทยาลัย
เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

ศิริพร  ประสานทรัพย์  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชากฎหมาย
แรงงานด้วยวิดีทัศน์ เรื่องการประกันสังคมและกองทุน
ทดแทน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/5 สาขา
งานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ  

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 

 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

ณภาภัช  กลิ่นเกษร  
การศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสื่อ
ประกอบการสอนประเภทเกมเรื่องวิธีการจัดวางสินค้า

ชนะเลิศ 
 
 

ชาติ 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
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ตามหลักการออกแบบ ประกอบรายวิชาธุรกิจค้าปลีก4 
นักเรียนระดับปวช.2 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวก
ซ้ือ  

 
 
 

 
 
 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
 

ปิยมาภรณ์  เหมืองทอง  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชี
เบื้องต้น เรื่องการวิเคราะห์รายการค้า โดยใช้ระบบ E-
Learning ช่วยสอน ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 1/7 สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม ่ 
 

ชนะเลิศ 
 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
 

ษมากร  ประดับการ  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบันทึก
รายการค้าในสมุดรายวันทั่วไปในรายวิชาการบัญชี
เบื้องต้น โดยใช้สื่อ Multimedia ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขางานธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่  

ชนะเลิศ 
 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
 

ปิยรัตน์  จันทร์เรือง  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้ครูท ากับเด็ก วิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 
ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์  

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

วีรานุช  พันธุนะ  
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบ Infographic เรื่อง
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเบื้องต้น รายวิชาคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ ส าหรับผู้เรียนระดับปวช. 
ชั้นปีที่ 2 สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ 

ชนะเลิศ 
 

ชาติ 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

เริงชัย  พะวุฒ  
การพัฒนาสื่อการสอนบอร์ดเกมการศึกษา เรื่องการ
วิเคราะห์รายการค้า รายวิชาการบัญชีเบื้องต้น ส าหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขางาน
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
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สุพจน์  วิจิตรเวชการ  
การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมส านักงานในรายวิชาการ
ใช้โปรแกรมส านักงานขั้นสูง โดยใช้การเรียนการสอนแบบ 
Self-Learning and Exchange the Knowledge to 
Among Student in the Classroom  

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

กาญจนา  ทองค าแพ้ว  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลางโดยวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนระดับปวช.ชั้นปีที่ 
2 สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

เพ็ญนภา  แสงฉาย  
การศึกษาพฤติกรรมการใช้ Smart Phone และ
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับผลการเรียนในรายวิชา
พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

ส้มโอ  พิมศร  
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Learning Together : LT) เรื่องค่าจ้าง วิชา
คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม ของนักเรียนระดับปวช.ชั้นปีที่ 
2/7 สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ 

ชนะเลิศ 
 
 

ชาติ 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

สกุลรัตน์  ประทุมศรี  
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านบทเรียนออนไลน์ 
ด้วยโปรแกรม Google Site รายวิชาพิมพ์อังกฤษเบื้องต้น 
ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 
กลุ่ม B สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

กิตติศักดิ ์ ชูเลม็ด  
การพัฒนาระบบการส่งงานของนักเรียนแบบออนไลน์ 
วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพส าหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 11 
สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ ภาคเรียนที่ 2/2562  

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
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ศิริวัฒน์  สิมาวัน  
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
พาณิชยกรรม โดยใช้ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Prezi 
ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 
สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ  

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

อรพรรณ  นามบุดดี  
การใช้เกมคอมพิวเตอร์ เพ่ือแก้ปัญหาทักษะการใช้
แป้นพิมพ์อังกฤษ วิชาพิมพ์อังกฤษเบื้องต้น ส าหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขางาน
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

อารียา  จันสอง  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 
เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าของบัญชีหมวดสินทรัพย์ 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ทุน) โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ 
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

เดชคฤทธิ์  สุขวัฒนโชติ  
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยโปรแกรม 
Moodle ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 
1 เรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าแบบผสม ในรายวิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง 

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

สุริยัน  บุพศิริ  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์
ไฟฟ้า โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ (E-Learning) ส าหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3  
 

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

หิรัณย์  ศุภวนนิมิต  
การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้าด้วยค่าพารามิเตอร์ของนักเรียนระดับชั้น 
ปวช.3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  
 

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
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ภาณุพงศ ์ ประจงการ  
การสร้างชุดฝึกการเรียนรายวิชาเครื่องกลไฟฟ้าและการ
ควบคุมโดยเน้นการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์แก้ไขปัญหาวงจร
กลับทางหมนุมอเตอร์สตาร์-เดลต้า เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ส าหรับนักเรียนระดับชั้นปวช.3  

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

อภิสิทธิ์  สุมาลี  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องงานวงจรไฟฟ้า
เครื่องปรับอากาศ วิชาเครื่องปรับอากาศ โดยใช้ชุดฝึกการ
ต่อวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาชา่งไฟฟ้าก าลัง  

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

สายชล  ประสพสุข  
ชุดฝึกการเข้าสายภายในตู้โหลดเซ็นเตอร์ ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3  
 
 

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

กันตภณ  ฉันท์ทอง  
การสร้างชุดสื่อการสอนวิธีการใช้งานดอกเจาะน าศูนย์และ
การใช้งานดอกลบคมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานไฟฟ้าก าลัง  
 

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

ธีรทัศน์  สมสงวน  
การสร้างชุดฝึกการอ่านสัญลักษณ์ระบบนิวเมติกส์ด้วย
สัญญาณไฟ เพื่อฝึกความแม่นย าในการอ่านสัญลักษณ์
และเลือกใช้อุปกรณ์ในระบบนิวเมติกส์เบื้องต้น ส าหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2  

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

ปัณยตา  หมื่นศรี  
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom 
ในรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจในอาชีพของผู้เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1  
 

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
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ภรณ์พิชชา  ธรรมมา  
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เกมการ์ดทางการศึกษาเรื่อง การ
ถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต 20000-1301 ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

ฉัตรชัย  เนื่องพิมพ์  
การศึกษาและพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เรื่องระบอบประชาธิปไตยในรายวิชาหน้าที่พลเมืองและ
ศีลธรรมของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 
2/12  

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 

 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

ณรงค์เดช  ศรีอนุตร์  
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโรคและ
อุบัติภัยที่เกิดจากการท างานระหว่างการสอนโดยใช้กลุ่ม
ร่วมมือด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบ TGT และแบบ STAD 
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2  

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

วิรุฬห์  ท าทอง  
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 1 ใช้สื่อการสอนระบบเทคโนโลยี AR เพ่ือ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

ณพัฐธิกา  อริยะอนันต์เดช  
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอน
แบบซิปปา วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน เรื่องการเขียนโครงการ
และแผนธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/3 
  

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

ภาณุมาศ  พันธ์วงศ ์ 
การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยธุรกิจ เรื่องการ
พูดเชิงธุรกิจ โดยใช้การจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการ 
Mind mapping ผ่านทางโปรแกรม Google Classroom 
และโปรแกรม Google from ของนักเรียนระดับปวช.1 

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
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สถาพร  ยิ้มประเสริฐ  
การพัฒนาทักษะการยิงลูกแชร์บอลด้วยชุดฝึกการยิงลูก
แชร์บอล ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ศูนย์การเรียนปัญญา
ภิวัฒน์ ซีพีแรม ลาดหลุมแก้ว 

ชนะเลิศ 
 
 

ชาติ 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

ภัทรพล  พ่ึงอาศัย  
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย โดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านสื่อ 
M-Learning ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นปีที่ 2 ห้อง 6 สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ  

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นฤมล  บุญส่ง  
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่องสารสังเคราะห์และ
ผลิตภัณฑ์ ผ่านแอปพลิเคชัน Nearpod ส าหรับนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1/2  
 

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

ธนกฤต  โพธิ์แจ้ง  
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค เค ดับเบิล
ยู แอล พลัส วิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย เรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติภาคเหนือ ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 11 ปีการศึกษา 
2562 

ชนะเลิศ 
 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
 

ดวงหทัย  เรืองนนท ์ 
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ 
4MAT ในรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน เรื่องหลักการใช้
ภาษาไทยในการสื่อสาร ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1  

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

ณัฐฐา  เนียมน า  
การพัฒนาสื่อวิดีทัศน์ เรื่องเขียนค าทับศัพท์ให้ถูกต้อง 
รายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน (20000-1101) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1  

ชนะเลิศ 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ 
 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

 

ทัศนีย์  ผิวขาว  
ผลการสร้างแรงจูงใจการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/2 โดยใช้การ์ดเกม 
 

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

ธาริน  บุญถวิล  
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะ
การแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ เรื่องคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 
 

ชนะเลิศ 
 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
 

สุภาวดี  ด้วงหมุน  
การใช้การเรียนรู้แบบ Self-directed learning เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชา การสนทนาภาษาจีน
กับการท างานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ปีที่ 2/5  

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

สมเพลิน  ชนะพจน์  
การแก้ปัญหาการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม 
DynEd ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 
1/1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
  

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

พัฒนชัย  ชัยชนะ  
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ฟัง-พูด ระหว่างการใช้โปรแกรม Kahoot กับการสอบ 
แบบปกติ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี
ที่ 1/9 และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

จิราวดี  ทองประศรี  
การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ

ชนะเลิศ 
 

ชาติ 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

ความเข้าใจ ด้วยวิธีการสอนแบบ CIRC ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ห้อง 2  
 

 
 
 

 
 
 

ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

วิกาณดา  ศรีกระสัง  
พัฒนาความสามารถด้านการจ าค าศัพท์และการเขียนด้วย
สื่อการสอน Word Wall เรื่อง All about Regulation 
ในรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับงานส านักงานของนักเรียน
ระดับปวช.ชั้นปีที่ 3/2 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

เจนจิรา  เวชปาน  
การพัฒนาความสามารถด้านทักษะการพูดในรายวิชา
ภาษาจีนเสริม 1 ด้วยสื่อการสอน OK SAY NI HAO ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3  
 

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นภาพร  พุตกรณ ์ 
การพัฒนาทักษะการจ าค าศัพท์ภาษาจีนโดยใช้ชุด
กิจกรรมเกมลูกเต๋าต่อค าศัพท์เรื่อง การบอกต าแหน่ง
สินค้า รายวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ส าหรับนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/8  

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

ศรัณภัสร์  ศรีสะเทือน  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบ
ฝึกเสริมทักษะหนังสือท ามือนิทานอีสปช่วยสอน ส าหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/12 
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก  

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

สริญญา  เด่นสุมิตร  
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตาม
กระบวนการ SEMAT (Self-learning Video Exercise 
Memo Apply Test) Model เพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง 
พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปวส. 1/2  

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

ปานฝัน  ถนอมนาม  
การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการโดย

ชนะเลิศ 
 
 

ชาติ 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

ใช้เกมประกอบการเรียนการสอน ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/15  
 

 
 

 
 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

วิษณุพงษ ์ วงสกุลธวัชชัย  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน
ออนไลน์ผ่าน Google Classroom ในรายวิชาภูมิศาสตร์
และประวัติศาสตร์ไทย เรื่องภูมิศาสตร์กายภาพประเทศ
ไทย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2  

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

สุธรรมา  สุตันติวรรณกุล  
การพัฒนาสื่อวีดีทัศน์ เรื่องประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/4  
 

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

สมบูรณ์ศักดิ์  อุดมด ี 
การหาค่าประสิทธิภาพและประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะ
การต่อวงจรไฟฟ้าพ้ืนฐานด้วยชุดบล๊อกจุดต่อสาย  
 
ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขางานไฟฟ้าก าลัง ปี
การศึกษา 2562 
 

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถมัภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

ธันยพจน์  สายทองอินทร์  
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาธุรกิจค้าปลีก 4 รหัส
วิชา 2211-2004 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ  

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 

 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

 
รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2563 
ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

1.นายนครินทร์ แผงสูงเนิน  
2.นายร่มโพธิ์ ช้ามะเริง  

รอง
ชนะเลิศ 

 

ชาติ 
 

 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

3.นายณัฐตพล ลาภูตะมะ  
อุปกรณ์ท าละลายน้ าแข็งคอยล์เย็นตู้ Vault Room ด้วย
แรงดันน้ าร้อน 
 

 
 
 

 
 
 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1.นางสาวรวีวรรณ กลับใจ  
2.นายอัษฎาวุฒิ ไชโย  
3.นายศักดิ์ดา แก้วสุข  
อุปกรณ์แจ้งเตือนความผิดปกติของอุณหภูมิภายในตู้แช่
แบบเปิดหน้าผ่านเครื่องมือสื่อสารไร้สาย 
 
 

รอง
ชนะเลิศ 

 
 

 
 
 

ชาติ 
 
 

 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
 

1.นางสาวธนัชญา เรียนราดา  
2.นายเอกพล แก้วส่องศึก  
เครื่องจ่ายไฟฟ้าแบบพารามิเตอร์ส าหรับเครื่องชงกาแฟ 
 
 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1.นายไอยรา ใจเพชร  
2.นายชัชวาลย์ ขวัญเมือง  
3.นายณอ าพล สุขเกษม  
ระบบโรงเรือนเพาะปลูกในครัวเรือนแบบอัตโนมัติไร้สาย 
 
 

ชนะเลิศ 
 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 

 
 
 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) 
 
 

1.นางสาว เหมือนฝัน ชลประเวส  
2.นาย อภิรักษ์ คงสินธุ์  
3.นาย วงศธร บาเกีย  
เครื่องฉีดน้ ายาฆ่าเชื้อแบบมีไม้กั้นอัตโนมัติ 
 
 

รอง
ชนะเลิศ 

 
 

 
 

ชาติ 
 
 

 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
 

นายรัชชานนท์ เสือวงศ ์ 
เครื่องท าความเย็น 
 

ชนะเลิศ 
 
 

ชาติ 
 

 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ



33 
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พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายนครินทร์ แผงสูงเนิน  
ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 
 
 
 

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 

 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายภูบดี สิงห์เวียง  
ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 
 
 
 

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายศุภลักษณ์ เครือบุญ  
ติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร 
 
 
 

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ภาค 
 

 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายยศกร ภูมิประภาส  
ติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร 
 
 
 

ชนะเลิศ 
 

 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1.นางสาวอริสรา ยศทัพ  
2.นางสาวอัยยา ศรีทอง  
3.นางสาวปรางค์ศรีเทพ แก่นจันทร์  
ทักษะเทคนิคน าเสนอขาย 
 
 

รอง
ชนะเลิศ 

 
 

 
 

ชาติ 
 

 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นางสาววรินทร์ ธร ทีทา  
2. นางสาวไพลิน มะสกุล  
ทักษะธุรกิจค้าปลีก ระดับ ปวช.  

รอง
ชนะเลิศ 

 

ชาติ 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
 

 
 
1. นางสาวพัชญ์สิตา รวินทร์วิรุฬห์  
2. นางสาวสุนิสา เขียวมา  
ทักษะธุรกิจค้าปลีก ระดับ ปวส.  

รอง
ชนะเลิศ 

 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นางสาววิภารัตน์ ผงชานัน  
2. นางสาวศุภสุตา ปานนิยม  
3. นายอาทิตย์ มีปลั่ง  
เครื่องบีบอัดขวดพลาสติก 
 

รอง
ชนะเลิศ 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นางสาวกัญจารภา ตุ้ยเขียว  
2. นางสาวสุดารัตน์ ผลงาม  
3. นายสุภกร กาฬภักด ี 
บันไดพยุงผู้ป่วยขึ้นลงเตียงเคลื่อนที่ 
 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นางสาวเสาวลักษณ์ แม่งเหล็ก  
2. นางสาวศิริวรรณ หมอต าบล  
3. นางสาวนริศรา ฮวดศรี  
เมนูอักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา 
 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นางสาวเจนจิรา บุญเนตร  
2. นางสาวโชษิตา นนท์สูงเนิน  
3. นายศรัญย์พงษ์ วิบูลย์กิจจา  
4. นางสาวปนัดดา ไพรินทร  
5. นางสาวจรัญญา สุขีภาพ  
การเขียนแผนธุรกิจ  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
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1. นายปัญจพล อภิวันทนันท์  
2. นายพงศกร เชิญชาญชัยศรี  
3. นางสาวสุนิศา ขจร  
กางเกงส าหรับผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

 
 

ชาติ 
 
 
 

โครงการ Thailand New Gen 
Inventors Award 2021 (I - 
New Gen Award 2021) 
ส านักวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

1.นายสุรนาถ ทองค าขาว  
2.นายพงศธร ทับจันทร์  
3.นายธนากร อินต๊ะยศ  
นายปกป้อง (Mister Pokpong) 
 

รอง
ชนะเลิศ 
 
 
 

ชาติ 
 

 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1.นางสาวธันย์ชนก ร่่งเรืองสิน  
2.นางสาวพรไพลิน เพ็ชรโรจน์  
สุนทรพจน์ภาษาไทย 
 
 

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1.นางสาวชาลิสา ขุนณรงค์  
2.นางสาวประดับพร ดาณีสมัน  
3.นายชลัฐ บุญศริ ิ 
4.นายกิต ิต้นจ าปา  
5.นายอาคม เสือพรม  
มารยาทไทย 

รอง
ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
 

นางสาวชลดา ฉางหมอก  
English Speech Contest  
 
 
 

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายนิกมูฮ าหมัดอับบาส หมัดคง  
English Speech Contest  
 
 

รอง
ชนะเลิศ 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
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นางสาวไอลดา จันทะบุญมา  
English Speech Contest  
 
 
 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

 
 
 

ชาติ 
 

 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวอโรชา เครือเล็ก  
Chinese Speech Contest  
 
 
 

รอง
ชนะเลิศ 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวอนุตรา ลามอ  
Chinese Speech Contest  
 
 
 

รอง
ชนะเลิศ 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวนิรมล ลือเรื่อง  
English - Chinese Singing Contest  
 
 
 
 
 
 
 

ชนะเลิศ 
 
 
 
 

 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
 
 
 
 

นางสาวพัชราภา เข็มสีฟ้า  
English Singing Contest  
 
 
 

รอง
ชนะเลิศ 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวนภัสกร มะกรครรภ์  
English Singing Contest 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
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ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายมหาศาล ชุมช่วย  
English Singing Contest  
 
 
 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวลลิตา อุรุวงศ ์ 
English Singing Contest  
 
 
 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายนิกมูฮ าหมัดอับบาส หมัดคง  
English Singing Contest  
 
 
 
 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

 
 
 
 

ชาติ 
 

 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
 

นายสุธี อุดมเชียร  
English Singing Contest  
 
 
 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวเกวลิน ข าเพ็ง  
English Singing Contest  
 
 
 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายภาณุสรณ์ กิริยา  
English Singing Contest  

ชนะเลิศ 
 

ชาติ 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
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ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวจณิสตา ตะเคียนคาบ  
English Singing Contest  
 
 
 

รอง
ชนะเลิศ 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวภคมน แก้วศรี  
English Singing Contest  
 
 
 
 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
 

นางสาวธันย์ชนก รุ่งเรืองสิน  
สุนทรพจน์ภาษาจีน  
 
 
 

รอง
ชนะเลิศ 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวชลดา ฉางหมอก  
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  
 
 
 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวสุวิมล แซ่เฮ้ง  
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  
 
 
 
 
 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
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ส่วนที่ 3 
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

 
ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่ งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา              

ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษา
หรือประเด็นการประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา  

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้  
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้         
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
1.1 ด้ำนควำมรู้ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ      
ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป     
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 
1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่      
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่ว ยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษาประกอบด้วยประเด็นการประเมินดังนี้  
2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม ให้ทัน
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ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียน  การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน          
ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ     
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษา
ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงาน     
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากร        
ทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 
มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
    สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 
3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ    
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้  การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 5 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 

 

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2561 จ านวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  

5.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมรู้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 100 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) /100 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง  
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 
 

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

3 3 9 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 17 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25            68.00 
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ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 

ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 3 6 
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 5 10 
3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15 5 75 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 91 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 95             95.79 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง    
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 
5.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 25 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25            100.00 
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ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง    
(รอ้ยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 
2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 
2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10 
2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 85 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 85            100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 65 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 65            100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึน้ไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง  
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 
 

ประเด็นกำรประเมินที่ 4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 30           100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง  
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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5.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 
1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 45 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 45           100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง    
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 12 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 15             80.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง    
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 
5.4 สรุปผลกำรประเมนิคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยภำพรวม 
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 94.55 
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 100 
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 68 
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 95.79 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 100 
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100 
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 95 
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 80 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 96.91 
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ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง  
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

 

ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา 
วิเคราะห์เพ่ือก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพ่ิมขึ้น โดยมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 1. โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการก่อน

เปิดเรียน  
2. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านหมากล้อม 
3. โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการวิชาชีพไฟฟ้า 
4. โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการวิชาชีพแผนก

วิชาต่างประเทศ 
5. โครงการพัฒนาทักษะทางด้าน

ภาษาต่างประเทศ 
6. โครงการนิทรรศการวิชาการ  
7. โครงการทัศนศึกษาดูงานนักเรียน แผนก

ธุรกิจค้าปลีก 
8. โครงการทัศนศึกษาดูงานนักเรียน แผนก

ไฟฟ้า 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. โครงการศูนย์บ่มเพาะ 
2. โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการวิชาชีพ ธุรกิจ

ค้าปลีก 
3. โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการวิชาชีพ-

พ้ืนฐานธุรกิจ 
4. โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการวิชาชีพ แผนก

วิชาต่างประเทศ 
5. โครงการสัมมนาวิชาชีพ 



49 

 

มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

1. โครงการเพชรปัญญา 
2. โครงการวิทยาลัยสีขาว 
3. โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรประจ าปี 

และวันแห่งความภาคภูมิใจ  
4. โครงการปัจฉิมนิเทศ ( ปวช.3 ) 
5. โครงการประชุมผู้ปกครอง (นักเรียนใหม่ / 

รับผลการเรียน) 
6. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
7. โครงการระดมทุน (กองทุนต้นกล้าปัญญา

ภิวัฒน์) 
8. โครงการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติด

นักเรียน  
9. โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน (ร่วมกับ

ภายนอก)  
10. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
11. โครงการ อวท.  
12. โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริม

พุทธศาสนา 
13. โครงการพิธีถวายพระพร 
14. โครงการพิธีไหว้ครู  
15. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ( ปวส.1 )  
16. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ( ปวส.2 )  
17. โครงการสานสัมพันธ์ฉันท์น้องพ่ี ( ปวส.2 )  
18. โครงการกีฬาสีสัมพันธ์  
19. โครงการค่ายปฐมนิเทศ ( ปวช.1 )  
20. โครงการค่ายพุทธบุตร ( ปวช.2 )  
21. โครงการค่ายภาวะผู้น า ( ปวช.3 ) 

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ( 

หลักสูตรฐานสมรรถนะ ) 



50 

 

มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
2. โครงการ HR For Non HR  
3. โครงการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 
4. โครงการ Smart Leadership สุดยอดผู้น า

ในยุคดิจิตอล 
5. โครงการพัฒนา Talent  
6. โครงการ Coaching & Teaching 
7. โครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา/สร้างพลัง

สมาธิ 
8. โครงการ Business Partner 
9. โครงการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
10. โครงการอบรม Functional ส านักวิชาการ 
11. โครงการส่งเสริมงานวิจัยทางการศึกษา  

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. โครงการสัปดาห์ห้องสมุด 
2. โครงการเชิดชูเกียรติ 
3. โครงการซ้อมอพยพหนีไฟ 
4. โครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจ

ประเมินจากต้นสังกัด 
5. โครงการสัมมนากลยุทธ์ และพัฒนาบุคลากร

ด้านประกันคุณภาพ 
6. โครงการ Inspiration 
7. โครงการสรรหาผู้เรียน  
8. โครงการปรับปรุงความเร็วอินเตอร์เน็ต 
9. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - 

Always On คอมพิวเตอร์ส ารอง - One 
Stop Service - Track on School (Face 
Detection) - Track on Class - Tracking 
on Store - ระบบ O2O Meeting Room  

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัต ิ 1. โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร 
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มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 
2. โครงการ Productivity Improvement 
3. โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย 
4. โครงการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรม 7 ส 
5. โครงการส่งเสริมการใช้ e-learning 
6. โครงการรณรงค์ส่งเสริมการบริหารความ

เสี่ยง 
7. โครงการ PAT เพ่ิมสุข 

 
มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 1. โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรภายใน

และต่างประเทศ 
2. โครงการบริการวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก  
3. โครงการบริการวิชาชีพไฟฟ้า 
4. โครงการบริการวิชาการภาควิชาพ้ืนฐาน 
5. โครงการอบรมวิชาชีพกาแฟ (P-CoT)  

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1. โครงการหน่อนวัตกรรม  
2. โครงการส่งเสริมนวัตกรรมผู้เรียนค้าปลีก  
3. โครงการส่งเสริมนวัตกรรมผู้เรียนไฟฟ้า  
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ภำคผนวก 
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ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำร 
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
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ภำพผลงำนรำงวัลสถำนศึกษำ 
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โล่ห์รางวัลรางวัลสถานศึกษาผู้ให้การสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาดีเด่น  รับเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 63 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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รำงวัลสถำนศึกษำ เข็มเครื่องหมำยยุติธรรมธ ำรงผู้ท ำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงยุติธรรม 
กำรให้โอกำสทำงกำรศึกษำแก่เด็กและเยำวชน  

เม่ือวันที ่25 มีนำคม 2564 โดยนำยสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม 
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รางวัลนวัตกรรมด้านสังคม "โครงการบ่มเพาะคนดี มีทักษะสู่สังคม"  
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

งานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2021 
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นักเรียนรางวัลพระราชทาน "ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา" ครั้งที ่3 
 นักเรียนระดับชั้น ปวช. 3   สาขาช่างไฟฟ้าก าลัง    
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รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยอาชีวอนามัยดีเด่น ปี2563 (ต่อเนื่องปีที่ 5) 
โดยส านักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน 
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รางวัลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ผลงานเรื่อง  
"ระบบโรงเรือนเพาะปลูกในครัวเรือนแบบอัตโนมัติไร้สาย" 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) 

 

 
 

ผลงานรางวัลวิจัยและนวัตกรรมสื่อสารสอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที1่3 
รางวัลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่13 ของครูผู้สอน 
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เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 63 สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยจัดประชุมน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยธนบุร ีเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

 
 

 
  



70 

 

ภำพโครงกำรกิจกรรมของสถำนศึกษำ 
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คณะผู้บริหำร บมจ. ซีพี ออลล์ และวิทยำลัยเทคโนโลยีปัญญำภิวัฒน์ ร่วมลงนำมถวำยพระพรสมเด็จพระ
กนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ให้ทรงหำยจำกพระอำกำร

ประชวรโดยเร็ววัน  เมื่อวันที ่19 มกรำคม 2564 

 
 

 
  



72 

 

วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภวิัฒน์ร่วมกบั บริษทั ซีพี ออลล์ จ ำกัด(มหำชน) 

ห่วงใยชุมชน เดินหน้ำขับเคลื่อนโครงกำร “คนไทยไม่ทิ้งกัน”  
อย่ำงต่อเนื่อง มอบเจลแอลกอฮอล์เพื่อสู้ภัยโควิด-19เม่ือวันที่ 25 ธันวำคม 2563 
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บริษัท ซีพี ออลล ์จ ำกัด (มหำชน) ร่วมกับ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศกึษำชลบุรี เขต ๓ 
และบริษัทในกลุม่ธุรกิจกำรตลำดและกำรจัดจ ำหน่ำย รว่มลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ  

เพื่อพัฒนำและสง่เสรมิกำรศึกษำให้กับเยำวชน   15 ธันวำคม 2563 
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กิจกรรม" ท าดีตามค าสอนพ่อ " ร่วมท ากิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2563 

 
 

 
 
 
 

กำรสัมมนำ Working with  jobs  One  Quality คุณภำพเป็นหนึ่งเดียว  
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เมื่อวันที่ 26-27 พ.ย. 63  ณ รอยัลฮิลล์ฯ จังหวัดนครนำยก 

 
 

 
  



76 

 

กิจกรรมบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ ตำมโครงกำรจิตอำสำ “ เรำท ำควำมดี เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย ์” 
เมื่อวันที ่27 พ.ย. 63 
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กิจกรรมพิธีถวำยพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินนีำถ  
พระบรมรำชชนนพีันปีหลวง เนื่องในโอกำสวันเฉลมิพระชนมพรรษำ 12 สิงหำคม 2563 
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บมจ. ซีพี ออลล์ และ วิทยำลัยฯ ส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 10 เครื่อง  
ให้กับวิทยำลัยเทคโนโลยแีละอุตสำหกรรมกำรต่อเรือหนองคำย  เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63 
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กิจกรรม “พัฒนำบุคลิกภำพ”ระดับ ปวส.2 กลุ่ม B เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 63 
ฝ่ำยกิจกรรมส ำนักกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
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สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กบั บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ากดั (มหาชน)  
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางการศึกษา  เม่ือวันที่ 17 พ.ย. 63 
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วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภวิัฒน์ร่วมกบัศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการเผยแพร่
ความรู้เกีย่วกบักฎหมายและคุณธรรม จริยธรรม เม่ือวันที่ 23 พ.ย. 63  
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กจิกรรมท าบุญ เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลยัฯ ครบรอบ 16 ปี  เม่ือวันที ่5 พ.ย. 63 
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วิทยาลยัเทคโนโลยีปญัญาภิวฒัน์ร่วมกับบ้านกรุณาอบรมวิชาชีพการท ากาแฟใหแ้ก่เด็กและเยาวชน 
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา จ.สมุทรปราการ เมื่อวันท่ี 30 ต.ค. 63 
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กจิกรรมพฒันาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน เม่ือวันที ่27 ต.ค. 63 
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กิจกรรมพัฒนำภำวะผู้น ำ นักเรียนระดับ ปวช.3 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ระดับ ปวช.3 ระหว่ำงวันที่ 29-30 ก.ค. 63 ณ ห้องประชุมชั้น 5 วิทยำลัยฯ 
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โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับข่ี  วทิยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

เม่ือวันที ่14 มี.ค. 63 
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วทิยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภวิัฒน์ ร่วมงาน วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ที่ศาลากลาง จ.นนทบุรี 
เม่ือวันที ่23 ต.ค. 63  
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การประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา การพฒันา
หลกัสูตรระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูงประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาเทคนิคงานซ่อมนาฬิกา 

เม่ือวันที ่21 ตุลาคม 2563 
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กิจกรรมบรรยำยพิเศษ “ กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจ ” โดยมีคุณประวีณมัย บ่ำยคล้อย ผู้ประกำศ
ข่ำวมืออำชีพ สถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 20 ตุลำคม 63 
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กจิกรรมพธีิไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2563 ร่วมสืบสานประเพณีอนัดีงาม  
ส่งเสริมให้ศิษย์น้อมร าลกึถงึพระคุณครู 8 ตุลาคม 2563 
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กจิกรรมซ้อมแผนการอพยพหนีไฟ ประจ าปี 2563  เม่ือวันที่ 2 ต.ค. 63 
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โครงกำรอบรมหลักสูตร TEACHING AND COACHING ทักษะกำรโค้ชท่ีจ ำเป็นส ำหรับครูอำจำรย์ รุ่นที่ 2 

เม่ือวันที ่29 ก.ย. 63 
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อบรมหลักสูตร Google Classroom for Education ห้องเรียนออนไลน์เพื่อกำรเรียนรู้  
ให้กับครู อำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เมื่อวันที ่24 ส.ค. 63 

 
 

 
 
 
 

Marcia Yu จำก International Finance Corporation WORLD BANK GROUP 
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เยี่ยมชมวิทยำลัยเทคโนโลยีปัญญำภิวัฒน์  เมื่อวันที ่17 ก.ค. 63
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กำรต้อนรับคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ปีจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
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กำรประเมินองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ปีกำรศึกษำ 2563 
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กิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
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จิตอาสาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ร่วมปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 
ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ภายใต้กระทรวง อว.โดยการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

ภายในอาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) ร่วมกับ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต ๓ และ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจกำรตลำดและกำรจัดจ ำหน่ำย ร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) เพื่อ

พัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำให้กับเยำวชน   15 ธันวำคม 2563 
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บมจ. ซีพี ออลล์ และ วิทยำลัยฯ ส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 10 เครื่อง ให้กับวิทยำลัย
เทคโนโลยีและอุตสำหกรรมกำรต่อเรือหนองคำย  เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63 
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ซีพี ออลล์ มอบก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ Boutique for All  
สมทบทุนกองทุนต้นกล้ำปัญญำภิวัฒน์ จ ำนวน 1,000,000 บำท เพื่อน้องๆ เยำวชนของชำติ 
เมื่อวันที1่9 พ.ย. 63 โดยนำยก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร บมจ. ซีพี ออลล์ 
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สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชนแห่งประเทศไทย กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด(มหำชน)  
ร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ ทำงกำรศึกษำ  เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 63 

 

 

 

กำรท ำควำมร่วมมือครั้งประวัติศำสตร์ของวงกำรกำรศึกษำ ซีพี ออลล์ ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญ
พำณิชยกำร (ACC) จัดพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 63 
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วิทยำลัยเทคโนโลยีปัญญำภิวัฒน์ร่วมกับอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนร่วมสนับสนุนเด็ก
เยำวชนจัดท ำบันทึกข้อตกลง(MOU) กับกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้โอกำสทำงกำรศึกษำแก่เด็กและเยำวชน

ในควำมดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนมำตั้งแต่ปี2561   เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 63 

 
 

 
 
 

วิทยำลัยเทคโนโลยีปัญญำภิวัฒน์ร่วมกับบ้ำนกรุณำอบรมวิชำชีพกำรท ำกำแฟให้แก่เด็กและเยำวชน 
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ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนชำยบ้ำนกรุณำ จ.สมุทรปรำกำร เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 63 

 
 

 
 


