
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

เอกสารแนบมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

1.3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

สรุปผลการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ และแนะแนวผูเรียนใหสามารถส าเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาที่

หลักสูตรก าหนดและลดปญหาการออกกลางคัน จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวม

ของวิทยาลัยฯ ประจ าปการศึกษา 2563 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1.3.1–1 ผลการดูแลและแนะแนวผูเรียนใหส าเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

จ าแนกตามสาขาวิชา  

หลักสูตร 
ประเภทวิชา/

สาขาวิชา/สาขางาน 

สถิติผู้เรียนจบปีการศึกษา 2563 
ผู้เรียน 
แรกเข้า 

(10 
มิ.ย.xx) 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ร้อยละ จ านวนผู้เรียนที่
ออกกลางคัน 

ร้อยละ 
 

จ านวนผู้เรียนที่ไม่
ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 
 

ปวช. 

ประเภทพาณิชยกรรมธุรกจิค้าปลกี 
ประเภทอุตสาหกรรม 

ไฟฟ้าก าลัง 
40 29 72.50 11 27.50 0 0 

ธุรกิจค้าปลีก 
 

587 361 61.50 153 26.07 73 12.43 

รวม ปวช. 627 390 62.20 162 25.84 73 11.64 

 ประเภทบริหารธุรกิจ 

ปวส. 
การจัดการธุรกิจ 

ค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 
240 192 80.0 38 15.83 10 4.17 

 รวม ปวส. 240 192 80.00 38 16.00 10 4.00 

รวมผู้ส าเร็จการศึกษา 867 582 67.12 200 23.07 83 9.57 



 

จากตารางสรุปได้ว่าจ านวนนักเรียน/นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 จ านวน 582 คน (คิดเป็นร้อยละ 

67.12) โดย 

1.จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. 390 คน คิดเป็นร้อยละ 62.20 

2.จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวส. 192 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 

มีโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 
1. กิจกรรมการติดตามนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 
2. โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการก่อนเปิดภาคเรียน 
3. โครงการหน่อนวัตกรรมผู้เรียนค้าปลีกระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2,ปวช.3,ปวส.และ ปวส.2  
4. โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการวิชาชีพ – ธุรกิจค้าปลีก 
5. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ปวช.1,ปวช.2,ปวช.3,ปวส.และ ปวส.2 
6. โครงการส่งเสริมนวัตกรรมผู้เรียนไฟฟ้า ปวช.1,ปวช.2,ปวช.3 
7. โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการวิชาชีพไฟฟ้า 
8. โครงการส่งเสริมงานวิจัยทางการศึกษา 
9. โครงการนิทรรศการวิชาการ 
10. โครงการทัศนศึกษาดูงานนักเรียน แผนกธุรกิจค้าปลีก 
11. โครงการทัศนศึกษาดูงานนักเรียน แผนกไฟฟ้า 
12. โครงการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
13. โครงการค่ายพัฒนาภาวะผู้น า ปวช.3 
14. โครงการวิทยาลัยสีขาว 
15. โครงการกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  
16. โครงการกิจกรรมชมรมพัฒนาผู้เรียน 
17. โครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน (ร่วมกับภายนอก) 
18. โครงการประชาธิปไตรในโรงเรียน 
19. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
20. โครงการปัจฉิมนิเทศ (ปวช.3) 
21. โครงการระดมทุนกองทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์ 
22. โครงการเพชรปัญญา 
23. โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรประจ าปี และวันแห่งความภาคภูมิใจ 
24. โครงการเชิดชูเกียรติ 



ภาพที่ 1.3.1-1 การติดตามนักเรียนนักศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ ร่วมกับผู้ปกครอง 

 ปีการศึกษา 2563  

ตัวอย่างใบรายชื่อนักเรียนนักศึกษา ที่ติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
 

 

 



ภาพที่ 1.3.1-2 การติดตามนักเรียนนักศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ ร่วมกับผู้ปกครอง 

 ปีการศึกษา 2563  

 

 
 



ภาพที่ 1.3.1-3 โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ออนไลน์ (แบบประเมินการนิเทศ 

รายงานโครงการปฐมนิเทศ) 

 

ภาพที่ 1.3.1-4 การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนค้างปี เพื่อให้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563  

  



ภาพที่ 1.3.1-5 บันทึกการขออนุมัติประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาค้างปี ที่ส าเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2       

ปีการศึกษา 2563 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพที่ 1.3.2-6 โครงการอบรมหลักสูตร TEACHING AND COACHING ทักษะการโค้ชที่จ าเป็น 

ส าหรับครูอาจารย์   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ภาพที่ 1.3.2-7 สรุปโครงการอบรมหลักสูตร TEACHING AND COACHING ทักษะการโค้ชที่จ าเป็น 

ส าหรับครูอาจารย์   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพที่ 1.3.1-8  รายงานการแก้ไขปัญหาการฝึกอาชีพของนักเรียนนักศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.3.1-9 แบบบันทึกการให้ค าปรึกษาของครูที่ปรึกษา  

 

 



ภาพที่ 1.3.1-10 ค าสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพที่ 1.3.1-11 ปฏิทินครูที่ปรึกษาส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ 

 

ภาพที่ 1.3.1-12 แบบฟอร์มชุดกิจกรรมโฮมรูม 

 



 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

เอกสารแนบมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

1.3.2ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

               สรุปผลผเูรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค หมายถึง ผูเรียนเปนคนดีแสดงออก 

ทั้งดานจิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และการเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเป็น

ประชาธิปไตยท างานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะ ผูน า กลาแสดงออก ภูมิใจในความ เปนไทย เห็น

คุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยผาน

กิจกรรมตาง ๆ วิทยาลัยฯ จ าแนกตามระดับ แผนกวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา ประจ าปการศึกษา 2563 

ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.3.2 - 1 ผลผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค จ าแนกตามสาขาวิชาและสถานศึกษา 

สาขาวิชา สาขางาน ระดับช้ัน จ านวนผเูรียน 
ท้ังหมด 

จ านวนผเูรียนที่มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ร้อยละ 

พาณิชกรรม 
  
  

ธุรกจิค้าปลีก/ธุรกิจค้าปลกีร้านสะดวกซ้ือ ปวช.1 586 586 100 

ปวช.2 528 528 100 

ปวช.3 443 443 100 

อุตสาหกรรม 
  
  
  

ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้าก าลัง ปวช.1 39 39 100 

ปวช.2 35 35 100 

ปวช.3 30 30 100 

รวมจ านวนนกัเรียน ปวช. ท้ังหมด   1,661 1,661 100 

หลักสูตร ปวส.
บริหารธุรกิจ 

  
  

การจดัการธรุกจิค้าปลีก/ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวก
ซ้ือ 

ปวส.1 238 238 100 

ปวส.2 207 207 100 

รวมจ านวนนกัเรียน ปวส. ท้ังหมด   445 445 100 

รวมจ านวนนกัเรียน ปวช. และ ปวส. ท้ังหมด   2,106 2,106 100 



ที่มา: ข้อมูลจากรายงานสรุปโครงการของสถานศึกษา  

จากตารางสรุปผลจ านวนผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ จ านวน 2,106  คน     

คิดเป็นร้อยละ 100   

มีโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 

1. โครงการค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 

2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

3. โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 

4. โครงการค่ายพัฒนาภาวะผู้น า 

5. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 

6. โครงการกีฬาภายใน (กีฬาสีสัมพันธ์) 

7. โครงการประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

8. โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน (ร่วมกับภายนอก) 

9. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

10. กิจกรรมวันสงกรานต์ 

11. กิจกรรมท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 

12. โครงการปัญญาภิวัฒน์สานสัมพันธ์ฉันท์น้องพ่ี 

13. โครงการกิจกรรมชมรมพัฒนาผู้เรียน 

14. โครงการพิธีถวายพระพร 

15. โครงการพิธีไหว้ครู   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพที่ 1.3.2-2 กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้น า นักเรียนระดับ ปวช.3 ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

ภาพที่ 1.3.2-3 โครงการพิธีถวายพระพร / ถวายพระพรรัชกาลที1่0 

 

 

 

 



ภาพที่ 1.3.2-4 โครงการพิธีถวายพระพร / ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ          

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

 

 

 



ภาพที่ 1.3.2-6 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมพุทธศาสนา / กิจกรรมวันสงกรานต์ 

 



ภาพที่ 1.3.2-8 ตัวอย่างรายงานสรุปผลโครงการวิทยาลัยสีขาว ปีการศึกษา 2563 (บางส่วน)  

 

 

  



 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

เอกสารแนบมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

1.3.3 การมีงานท าและศึกษาตอของผูส าเร็จการศึกษา 

สรุปผล จ านวนผูส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในปการศึกษา 2561 มีงานท าในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบ

อาชีพอิสระหรือศึกษาตอเทียบกับผูส าเร็จการศึกษาทั้งหมด จ าแนกเปนแผนกวิชาและสถานศึกษา ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1.3.3-1 ผูส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และผูเรียนระดับ ประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีงานท า ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จ าแนกเปนสาขาวิชาและสถานศึกษา 

ล าดับ 

หลักสูตร/ประเภทวิชา/ จ านวนผู้เรียนท่ี
ส าเร็จ

การศึกษาใน 
ปีการศึกษา 
ท่ีผ่านมา 

ประกอบอาชีพอิสระ ท างานในสถาน
ประกอบการ 

ศึกษาต่อ ว่างงาน  ติดต่อไมได้ 

สาขาวิชา/สาขางาน   

   

 
จ านวน ร้อยละ 

จ านว
น 

ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
  

จ านวน 
 
 

ร้อยละ 

1 
 

ประเภทวิชาพณิชยกรรม 
สาขางานธุรกิจค้าปลีก
ร้านสะดวกซื้อ 402 15  3.73 24  5.97 314  78.11 14 3.48 

 
 
 
 
35 

 
 
 
 
8.71 

2 สาขางานไฟฟ้าก าลัง 47 1  2.13 6  12.76 38  80.85 1 2.13 1 2.13 

รวมระดับ ปวช.ทั้งสิ้น 449 16  3.56 30  6.68 352  78.40 15 3.34 36 8.02 

         ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
  
  

3 
 

สาขางานการจดัการธุรกจิ 
ค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 230 4  1.74 27  11.74 186  80.87 6 2.61 

 
7 

 
3.04 

รวมระดับ ปวส.ทั้งสิ้น 230 4  1.74 27  11.74  186  80.87 6 2.61 7 3.04 

รวม ปวช.และปวส.ทั้งสิ้น 679 20  2.95 57  8.39 538  79.23 21 3.10 43 6.33 

 



จากตารางสรุปผลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.และ ปวส.ในปีการศึกษาที่ผ่านมาจ านวน  679 คน 

โดยประกอบอาชีพอิสระ และมีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จ านวน 77 คน คิดเป็น

ร้อยละ 11.34  และผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ จ านวน 538 คน คิดเป็นร้อยละ 79.23   ดังนั้นผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับ ปวช.และ ปวส.ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ประกอบอาชีพอิสระ มีงานท าในสถานประกอบการ 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และศึกษาต่อ รวมจ านวน 615 คน คิดเป็นร้อยละ  90.57  

ทั้งนี้วิทยาลัยฯได้จัดให้มีโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้ประกอบ

อาชีพอิสระ มีงานท าและศึกษาต่อดังนี้ โดยมีโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1.โครงการปัจฉิมนิเทศ 

2.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและแนะแนวทางเลือกหลังจบการศึกษา   

3.การแนะแนวการศึกษาต่อ 

ภาพที่ 1.3.3-1 บันทึกการรายงานติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 (ย้อนหลัง1 ปี) 

 
 

 



ภาพที่ 1.3.3-2  สรุปโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


