
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

เอกสารแนบมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  

1.2  ดานทักษะและการประยุกตใช 

1.2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  

 สถานศึกษามีการส งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู เรียนให มีสมรรถนะในการเป นผู ประกอบการ             

หรือการประกอบอาชีพอิสระสามารถประสบความสําเร็จสูการเปนผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ     

สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะ               

ผูประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินตามเกณฑการประเมินที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กําหนด ในระดับสถานศึกษา โดยมีการดําเนินการธุรกิจได้จริงจํานวน 3 ธุรกิจ มีรายได้เกิดขึ้นจริง ดังนี้ 

1. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก จํานวน 2 ธุรกิจ 
 1. ธุรกิจ จ๊าบวิลเทจ จําหน่ายเสื้อผ้าออนไลน์ เสื้อผ้ามือสองและ ALL BEAUTÉ  

              กลุ่มเป้าหมายที่ประกอบธุรกิจ  จํานวน 14 คน 

 2. ธุรกิจ SUN FLOWOR จําหน่ายต้นอ่อนทานตะวัน กลุ่มเป้าหมายที่ประกอบธุรกิจ จํานวน 12 คน 

2.สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง จํานวน 1 ธุรกิจ 

 1. ธุรกิจ PAT Fix in Center ภายใต้โครงการธุรกิจ PAT Services Center บริการรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

กลุ่มเป้าหมายประกอบธุรกิจ  จํานวน 6 คน  รวมเป็นจํานวน 32 คน   

  โดยสรุปจํานวนนักเรียนที่สนใจในธุรกิจ และจัดทําธุรกิจได้จริง คิดเป็นร้อยละ 62.50 ของจํานวนนักเรียน

ที่เข้าร่วมพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ โดยสถานศึกษามีการจัด มีโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 

       1.โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ มีกิจกรรมดังนี้ 

1.1.   จัดอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะฯ 

1.2.   ส่งตัวแทนครูเข้าร่วมการอบรม 

1.3.   จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ 

1.4.   มีการประชาสัมพันธ์โครงการแก่นักเรียน นักศึกษา 



1.5.   จัดอบรมการทําแผนธุรกิจเชิงพาณย์ให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 

1.6.   จัดให้มีการนําเสนอแผนธุรกิจ 

1.7.   สรุปผลการดําเนินงาน 

1.8.   จัดแสดงสินค้า 
1.9. สรุปผลการดําเนินงาน โครงการ 

ภาพที่ 1.2.1-1 กิจกรรมจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ PAT  SUNFLOWER 

 

 

  



ภาพที่ 1.2.1-2  กิจกรรมจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ PAT  SUNFLOWER 

 

 

  



ภาพที่ 1.2.1-3  การประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะฯ 

 

  

 
  



ภาพที่ 1.2.1-4  อบรมการให้ความรู้นักเรียนเรื่อง การจัดทําแผนธุรกิจ  

 

ภาพที่ 1.2.1-5  การดําเนินธุรกิจ ALL BEAUTÉ ของนักเรียนสาขาธุรกิจค้าปลีก ภายใต้โครงการศูนย์บ่มเพราะฯ 

 

  



ภาพที่ 1.2.1-6  ธุรกิจของนักเรียนสาขาไฟฟ้ากําลัง PAT Services Center ภายใต้โครงการศูนย์บ่มเพราะฯ 

 
  



ภาพที่ 1.2.1-7  รายงานผลสรุปโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

ปีการศึกษา  2563 

  



 

ภาพที่ 1.2.1-8 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ปัญญาภิวัฒน์  ปีการศึกษา 2563 (แนบเล่มรายงานศูนย์บ่มเพาะในระบบ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ภาพที่ 1.2.1-9  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน  

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาสถานศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563  ณ หอประชุม      

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ จังหวัดนนทบุรี  

 

 

 

 



 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

เอกสารแนบมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  

1.2  ดานทักษะและการประยุกตใช 

1.2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

 สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการเขารวม

การประกวด แข งขันทางด านทักษะวิชาชีพ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด                  

หรือหนวยงานอ่ืนๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ โดยวิทยาลัยเทคโนโลยี    

ปัญญาภิวัฒน์มีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา ทุกปีการศึกษามี

การจัดการแข่งขันทักษะภายในและทักษะภายนอกเป็นประจํา ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาให้ฝึกทักษะ

มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาการทํางานร่วมกันเป็นทีม เกิดความสามัคคี ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ค่านิยมที่ดีในวิชาชีพ เพ่ือนําทักษะไปปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และเป็นการ

เสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียน สรุปผลได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี  1.2.2-1 รายงานสรุปผลงานโครงการที่ส่งแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 

ล าดับ แผนกวิชา 

 การปฏิบัต ิ

จ านวน 

ผู้เรียน 

ทั้งหมด 

จ านวน

ผลงาน

โครงการ

ที่ส่ง

แข่งขัน

ทักษะ

วิชาชีพ 

จ านวน

ผลงาน

ที่ได้รับ

รางวัล

ระดับ

จังหวัด 

จ านวน

ผลงานที่

ได้รับ

รางวัล

ระดับ

ภาค 

จ านวน

ผลงานที่

ได้รับ

รางวัล

ระดับชาติ 

จ านวน

ผลงานที่

ได้รับ

รางวัล

ระดับ

นานาชาติ 

จ านวน

ผลงานที่

ได้รับ

รางวัลและ

น า 

ไปใช้ 

ประโยชน ์

ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  ปวช.3 

1. สาขาธุรกิจค้าปลีก 439 25 - - 14 0 14 

2. สาขาไฟฟ้ากําลัง 29 12 2 2 8 0 12 

ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสงู  ปวส.2 

3. 
สาขาการจดัการ

ธุรกิจค้าปลีก 
202 7 - - 6 0 6 

รวมจ านวนผลงาน 

 

44 

 

2 

(4.55) 

2 

(4.55) 

28 

(63.64) 

0 

(0) 

32 

(72.72) 

สรุป จํานวนผลงานที่เข้าที่ส่งแข่งขันทักษะวิชาชีพ จํานวน 44 ผล  โดยได้รับรางวัลจําแนกได้ดังนี้ 

1.จํานวนผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติ     จํานวน  28 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 63.64 

     2.จํานวนผลงานที่ได้รับรางวัลระดับภาค  จํานวน   2  ผลงาน คิดเป็นรอ้ยละ 4.55 

     3.จํานวนผลงานที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด  จํานวน   2  ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 4.55 

 4.จํานวนผลงานที่ได้รับรางวัลและนําไปใช้ประโยชน์ จํานวน  32  ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 72.72  

 

โดยสถานศึกษาดําเนินจัด 

มีโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 

1. โครงการหน่อนวัตกรรม 

2. โครงการแข่งขันทักษะภายใน 

 



ภาพที่ 1.2.2-1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

(ระดับชาติ)  

 

 

 



ภาพที่ 1.2.2-2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้ากําลัง ภาคตะวันออกและ

กรุงเทพมหานคร (ระดับภาค) 

 



ภาพที่ 1.2.2-3 ภาพการแข่งขันทักษะภายในการแข่งขันนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ แข่งขันวันที่ 6 มีนาคม 2563   

 

ภาพที่ 1.2.2-4 ภาพการแข่งขันทักษะภายในการแข่งขันวิชาธุรกิจค้าปลีก  วันที่  23 มีนาคม 2564 

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี   

 

 

 

 

 

 



ภาพที่ 1.2.2-5 ภาพการแข่งขันทักษะภายในการแข่งขันทักษะเทคนิคการนําขาย ระดับชั้น ปวช.  

วันที่ 23 มีนาคม 2563  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ จังหวัดนนทบุรี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.2.2-6 ภาพการแข่งขันทักษะภายในการแข่งขันวิชาการเขียนแผนธุรกิจ ระดับชั้น ปวช.  

วันที่ 23 มีนาคม 2563  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ จังหวัดนนทบุรี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพที่ 1.2.2-7  แบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วมประกวด โครงการ Thailand New Gen Inventors Award 

2021 (I - New Gen Award 2021) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2564 
แบบตอบรบัยืนยันการเข้ารว่มประกวด 

โครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2021 (I - New Gen Award 2021)  

ในงาน “วันนักประดิษฐ”์ ประจ าปี 2564 

ระหว่างวันที่  2 - 6 กุมภาพันธ์ 2564 

ณ Event Hall 102 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

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

*ขอความกรุณากรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง* 

1. ชื่อผลงาน (ภาษาไทย)....กางเกงสําหรับผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ..................................................................... 

2. ชื่อสถาบันการศึกษาที่สังกดั...วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์.......................................................................... 

 อาจารย์ทีป่รึกษาหลัก ..นายชาญวิทย์.....พันภักดี....................................(มือถือ)………..0864151556………...... 

    E-mail: chanwitpan@panyapiwat.ac.th 

 

3. ระดับและกลุ่มเรื่องที่เสนอขอรับรางวลั (โปรดท าเครื่องหมาย ✔ ลงในช่อง ⬜ ) 

 ⬜  มัธยมศึกษา  ☑  อาชีวศึกษา  ⬜  อุดมศึกษา   

  ⬜ 1 กลุ่มเกษตร ⬜ 2 กลุ่มอาหาร  ☑ 3 กลุ่มสุขภาพและการแพทย ์

  ⬜ 4 กลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ   ⬜ 5 กลุ่มการท่องเท่ียว 

4. การเข้าร่วมน าเสนอผลงาน 

  ☑   ยืนยันนําเสนอผลงานฯ ในรอบตดัสิน ⬜ ไม่เข้าร่วมนาํเสนอผลงานฯ   

 

5.  ขนาดของชิ้นงานที่น ามาจัดแสดง (โปรดระบุ) 

⮊ ขนาดผลงาน   กวา้ง   50    x ยาว   95     x  สูง        -  .......................      เมตร/เซนติเมตร 

⮊ น้ําหนักผลงาน (โดยประมาณ)            800   กิโลกรัม/กรมั 

⮊ การใช้ไฟฟ้า   ⬜  ปกต ิ 5 Amp ⬜  เกิน  5 Amp (ระบ ุ   -                 ) 

 

 

      (ลงชื่อ) …………………………………………………………………. 

                          (นายชาญวิทย ์พันภักดี) 

                   อาจารย์ทีป่รึกษา 

หมายเหต ุ ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับฯ เพื่อยืนยันการเข้ารว่มจัดเเสดงนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์ ประจําป ี2564     

              โดยส่งแบบตอบรับมายัง วช. ทาง E-mail : Younginventor.rekm@nrct.go.th  

      ภายในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 หากไม่ได้รับการตอบรับภายในวนัที่ก าหนดขอถือว่าท่านสละสิทธิ์ 



 
 

 



ภาพที่ 1.2.2-8 รายงานโครงการกิจกรรมส่งเสริมทักษะเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ  

(ทักษะภายนอก) ปีการศึกษา 2563 ตัวอย่างบางส่วน  

 



ภาพที่ 1.2.2-9 เล่มสรุปรายงานโครงการกิจกรรมส่งเสริมทักษะเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ  

(ทักษะภายนอก) ปีการศึกษา 2563 

 

 
 



ภาพที่ 1.2.2-10  ตัวอย่าง รายงานการปฏิบัติงาน โครงการกิจกรรมส่งเสริมทักษะเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ

และวิชาชีพ (ทักษะภายนอก) ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพที่ 1.2.2-11 ตัวอย่างเกียรติบัตรรางวัลทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

 

 

 

 

  



 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

เอกสารแนบมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

1.2.3 ทักษะของผู้เรียนที่สถานประกอบการต้องการ 

สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีโดยเรียนภาคทฤษฎีควบคู่กับภาคปฏิบัติ ซึ่งให้ความสําคัญ

กับการฝึกอาชีพภาคปฏิบัติ โดยได้ดําเนินการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียน

ในแต่ละสาขางานฝึกอาชีพตรงกับสาขาที่เรียน รวมถึงจัดการประชุมร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือให้จัดการฝึก

อาชีพภาคปฎิบัติของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพ มีกระบวนการในการจัดการฝึกอาชีพ โดยปฐมนิเทศผู้เรียนก่อน

เข้าสู่สถานประกอบการ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนมีทักษะในการฝึกภาคปฏิบัติ  มีการจัดทําแผนการฝึกอาชีพ

ร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือให้ครูฝึกมีขอบเขตการสอนงานที่ชัดเจนและครบถ้วน โดยมีกรอบมาตรฐานอาชีพ

และแบ่งงานตามตําแหน่งงาน หลังจากนั้นจึงจัดทําแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานแบ่งตามระดับชั้นปี 

จัดให้ครูนิเทศผู้เรียนในสถานประกอบการ จัดทําคู่มือปฏิบัติงานนิเทศ และมีกระบวนการแก้ไขปัญหาการฝึกอาชีพ 

จัดทําผลการเรียนร่วมกับสถานประกอบการ จัดทําคู่มือเกณฑ์การวัดและประเมินผลรายวิชาที่ฝึกอาชีพในสถาน

ประกอบการ โดยมีปฏิทินการจัดทําผลการเรียน ร่วมกับสถานประกอบการ จัดสอบมาตรฐานฝีมือสิ้นหลักสูตร     

มีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของนักเรียน นักศึกษาในการปฏิบัติงาน(Skill Rank) ใน 3 ด้าน คือ  

1. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attribute) 

2. ด้านสมรรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป (Knowledge) 

3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ (Skill) 

โดยกลุ่มสถานประกอบการ หน่วยงาน ผู้รับบริการ มีการเก็บข้อมูลและนําข้อมูลมาวิเคราะห์ผลอย่าง

ถูกต้องในทุกระดับชั้นทุกสาขางาน จัดทําแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแผนฝึกอาชีพ

ทุกระดับชั้นและทุกสาขางาน เมื่อผู้เรียนฝึกอาชีพจนครบกําหนดในแต่ละภาคเรียนนั้น ครูฝึกจะประเมินผลการฝึก

อาชีพของผู้เรียนตามความสามารถในการปฏิบัติงานผู้เรียนเพ่ือประมวลผล และจัดทํารายงานปฏิบัติงานเพ่ือ

สรุปผลประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเสนอผู้บริหารรับทราบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําผลไปหา

แนวทางปรับปรุงเป็นประจําทุกปี  สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการฯหน่วยงานและทําความร่วมมือใน



การส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงกับสาขางานของผู้เรียน  โดยสถานศึกษาได้ส่งผู้เรียนออกฝึกภาคปฏิบัติในสถาน

ประกอบการ ปีการศึกษา 2563 สรุปได้ดังนี้ 

 

ตารางที่ 1.2.3-1 สถานประกอบการที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในการฝึกอาชีพ 

แหล่งเรียนรู้ 
สถานประกอบการ/หน่วยงาน 

(แห่ง) 

จ านวนผู้เรียนที่ส่ง 

ฝึกอาชีพต่อปี (คน) 

 

สถานประกอบการ ที่ใช้ฝึกงาน 1,057 2,106 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 

สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 

● ฝึกอาชีพที่ ร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven 

647 1,557 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 

สาขางานไฟฟ้ากําลัง 

-ฝึกอาชีพที่ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จํากัด 

1 104 

รวม ปวช. 648 1,661 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 

สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 

-ฝึกอาชีพที่ ร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven 

409 445 

รวม ปวส. 409 445 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 1.2.3-2 สรุปความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนและสรุปความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีต่อครูฝึก   

สาขางาน / สถานประกอบการ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ(%) 

สถาน

ประกอบการ 
นักเรียน 

ปวช. สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (7-

eleven) 

Target 85 85 

Actual 91.71 86.21 

ปวช. สาขางานไฟฟ้ากําลัง 

(CPRetailink)  

Target 85 85 

Actual 93.98 93.91 

ผลการด าเนินงาน(ปวช.) Actual 92.85 90.06 

ปวส. สาขางานธุรกิจค้าปลีก 

สมัยใหม่ (7-eleven)  

Target 85 85 

Actual 92.29 90.19 

ผลการด าเนินงาน (ปวส.) Actual 92.29 90.19 

ผลการด าเนินงานภาพรวม Actual 92.57 90.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 1.2.3-3 สรุปจํานวนชั่วโมงสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาในระบบทวิภาคี 

 

ระดับชั้น/

ประเภท

วิชา 

สาขาวิชา สาขางาน ระดับชั้น 
อบรม 

(ชั่วโมง) 

วิทยากร 

(คน) 
 

 
ปวช./

พาณิชย 

กรรม 

ธุรกิจค้า

ปลีก 

ธุรกิจค้าปลีก

สมัยใหม่ 

ปวช.1 16 8  

 ปวช.2 16 2  

 
ธุรกิจค้าปลีก

ร้านสะดวกซ้ือ 
ปวช.3 8 1  

 รวม 40 11  

 ระดับชั้น/

ประเภท

วิชา 

สาขาวิชา สาขางาน ระดับชั้น 
อบรม 

(ชั่วโมง) 

วิทยากร 

(คน) 

 

  

 
ปวช./

อุตสาหกรรม 

ช่างไฟฟ้า

กําลัง 
ไฟฟ้ากําลัง ปวช.2 32 8  

    ปวช.3 32 8  

 รวม 64 16  

 
ปวส./

บริหารธุรกิจ 

การ

จัดการ 

ธุรกิจค้า

ปลีก 

ธุรกิจค้าปลีก

สมัยใหม่ 
ปวส.1 16 8  

 
ธุรกิจค้าปลีก 

ร้านสะดวกซ้ือ 
ปวส.2 16 2  

 รวม 32 10  

 รวมทั้งหมด 136 37  

 สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้ เรียนในสถานประกอบการอาจารย์นิ เทศก์ทําหน้าที่ ในการ

ติดตาม  พฤติกรรมการฝึกอาชีพของผู้เรียนเดือนละ 1 ครั้งต่อคน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือและแก้ไข

ปัญหาการฝึกอาชีพรวมถึงสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจให้ครูฝึกได้รับทราบข้อมูลต่างๆของสถานศึกษา

และเพ่ือลดปัญหาการฝึกอาชีพของผู้เรียนให้ลดน้อยลง โดยสรุปการนิเทศผู้เรียน ดังนี้ 



 

ตารางท่ี 1.2.3-4 ตารางสรุปจํานวนการนิเทศผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ประจําปีการศึกษา 2563 

 
ระดับชั้น/ประเภท

วิชา 
สาขาวิชา สาขางาน ระดับชั้น 

จ านวนครั้งใน

การนิเทศ / 

ปีการศึกษา 

 

ปวช./พาณิชยกรรม ธุรกิจค้าปลีก 
ธุรกิจค้าปลีก 

สมัยใหม่ 

ปวช.1 12 

 ปวช.2 12 

 ปวช.3 12 

 รวม 36 

 
ปวช./อุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากําลัง ไฟฟ้ากําลัง 

ปวช.2 12 

 ปวช.3 6 

 รวม  18 

 รวม ระดับชั้น ปวช.  54 

 
ปวส./บริหารธุรกิจ 

การจัดการ 

ธุรกิจค้าปลีก 

ธุรกิจค้าปลีก 

สมัยใหม่ 
ปวส.1 12 

    ปวส.2 12 

 รวม ระดับชั้น ปวส. 24 

 รวมทั้งหมด 78 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี1.2.3-5 สรุปความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนและสรุปความพึงพอใจ         

ของนักเรียนที่มีต่อครูฝึก  ปีการศึกษา 2563 

สาขางาน / สถานประกอบการ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ(%) 

สถาน

ประกอบการ 
นักเรียน 

ปวช. สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (7-eleven) 
เป้าหมาย 85 85 

เกิดจริง   94.81 94.42 

ปวช. สาขางานไฟฟ้ากําลัง 

(CPRetailink)  

เป้าหมาย 85 85 

เกิดจริง 92.07 94.35 

ผลการด าเนินงาน(ปวช.) เกิดจริง  93.44 94.39 

ปวส. สาขางานธุรกิจค้าปลีก 

สมัยใหม่ (7-eleven)  

เป้าหมาย 85 85 

เกิดจริง 99.98 97.95 

ผลการด าเนินงาน (ปวส.) เกิดจริง 99.98 97.95 

ผลการด าเนินงานภาพรวม เกิดจริง  96.71 96.17 

สถานศึกษามีผลประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เฉลี่ยในระดับที่ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 ขึ้นไปหลังจากที่ผู้เรียนฝึกอาชีพเสร็จสิ้นในแต่ละภาคเรียน ครูฝึกจะประเมินผลผู้เรียน หลังจากนั้น

นําผลมาประมวลผลรายบุคคล เนื่องจากผลประเมินรายบุคคลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การวัดและ

ประเมินผลผู้เรียน โดยปีการศึกษา 2563 สรุปผลความสามรถในการปฏิบัติงานของผู้เรียน ดังนี้ 

  



ตารางท่ี1.2.3-6 ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

 

ประเภทวิชา/

สาขาวิชา 

 

สาขางาน 

 

ระดับ 

ความสามารถในการปฏิบัติงาน(%) 

 

ค่าเฉลี่ย 
ด้านกระบวนการ

ของงาน 

ด้าน 

ผลลัพธ์ของ

งาน 

ด้าน

คุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ 

พาณิชยกรรม/ 

ธุรกิจค้าปลีก 

ธุรกิจ 

ค้าปลีก

สมัยใหม่ 

ปวช. 90.98 93.26 95.22 93.15 

อุตสาหกรรม/ 

ช่างไฟฟ้ากําลัง 
ไฟฟ้ากําลัง ปวช. 93.01 94.18 94.89 94.03 

รวม 92.00 93.72 95.06 93.59 

บริหารธุรกิจ/ 

การจัดการธุรกิจค้า

ปลีก 

ธุรกิจ 

ค้าปลีก

สมัยใหม่ 

ปวส. 90.19 94.76 95.05 93.33 

รวมทั้งหมด 91.10 94.24 95.06 93.46 

ปีการศึกษา 2563 สถานศึกษามีผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เฉลี่ยในระดับร้อยละ 93.46 ซึ่งมีระดับประเมินที่มากกว่าเกณฑ์กําหนด เนื่องจากเกณฑ์  ผลประเมินต้องไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

 



สถานศึกษาได้จัดโครงการเพชรปัญญาเพ่ือสนับสนุนและกระตุ้นผู้เรียนให้ตั้งใจเรียนทั้งด้านทฤษฎีและ

ปฏิบัติโดยผู้เรียนต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ดีทั้งด้านการเรียนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติโดยคัดเลือกผู้เรียนที่มี

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.70 ขึ้นไปโดยมีชื่อรางวัลว่า”รางวัลเพชรปัญญา”โดยมีผลสรุป ดังนี้ 

ตารางท่ี1.2.3-7 ตารางสรุปจํานวนผู้เรียน ที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมเพชรปัญญา ปีการศึกษา 2563 

สถานศึกษา สาขางาน ระดับชั้น ทอง เงิน ทองแดง รวม 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา

ภิวัฒน์ 

ธุรกิจค้าปลีก

สมัยใหม่ 

ปวช.3 18 25 33 76 

ปวส.2 3 15 13 31 

ไฟฟ้ากําลัง ปวช.3 1 4 5 10 

รวม 22 44 51 117 

ศูนย์การเรียนกรุงเทพ 

ธุรกิจค้าปลีก

สมัยใหม่ ปวช.3 32 47 56 135 

ศูนย์การเรียนภูมิภาค 

ธุรกิจค้าปลีก

สมัยใหม่ ปวช.3 24 49 68 141 

รวม 56 96 124 276 

สถานศึกษาในความร่วมมือ 
ธุรกิจค้าปลีก

สมัยใหม่ ปวช.3 4 10 21 35 

รวม 4 10 21 35 

รวมทั้งสิ้น 82 150 196 428 

โดยสถานศึกษามีการจัดโครงการ/กิจกรรมดังนี้  

1.โครงการเพชรปัญญาเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือให้รางวัลผู้เรียนที่ตั้งใจเรียนทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี 

2.กิจกรรมสัมมนาวิชาชีพ (บ้านนี้มีรัก) เป็นกิจกรรมที่ทําข้ึนเพ่ือเป็นขวัญและกําลังในการฝึกอาชีพ 

รับทราบปัญหาการฝึกอาชีพ เพ่ือนักเรียนจะได้มีความเข้าใจสถานประกอบการและตั้งใจในการฝึกอาชีพ 

 

 

 

 



ภาพที่ 1.2.3-1 หนังสือแสดงการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา คู่มือการฝึก ระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชัันสูง ประเภทวรรณกรรม ลักษณะงาน งานนิพนธ์  

 

 

  



ภาพที่ 1.2.3-2 รายงานปฏิบัตงานการจัดสัมมนาครูฝึกในสถานประกอบการ  

 

  



ภาพที่ 1.2.3-3 รายชื่อครูฝึกที่ผ่านการอบรมสัมมนาครูฝึก  

 
 

 
 

 



ภาพที่ 1.2.3-4 สรุปผลสอบมาตรฐานฝีมือสิ้นสุดหลักสูตร ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 สิ้นปีการศึกษา2563 



ภาพที่ 1.2.3-5 ตัวอย่างรายงานสรุปผลสอบมาตรฐานฝีมือสิ้นสุดหลักสูตร ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2  

ปีการศึกษา2563 

  
 

  



ภาพที่ 1.2.3-6 ตัวอย่าง รายงานปฏิบัติงานการจัดปฐมนิเทศและอบรมนักเรียนก่อนออกฝึกอาชีพ 

ประจําปีการศึกษา 2563 

  



ภาพที่ 1.2.3-7 ตัวอย่างเล่มคู่มือการฝึกอาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์    

สาขางานธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ่ระดับชั้น ปวช. 

สาขางานไฟฟ้ากําลัง ระดับชั้น ปวช. 

สาขางานธุรกิจธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ระดับชั้น ปวส.  



ภาพที่ 1.2.3-8  บันทึกความร่วมมือกับสถานประกอบการ  

 

 


