
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

เอกสารแนบมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

 สถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือให้เกิดคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติโดยให้    

ครูทุกคนวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพ่ือก าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ จัดท าแผนการเรียนรู้ 

และจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยเทคนิคการสอน   ที่

หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 12 ประการ  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น PJBL  ACTIVE LEARNING                   

มีงบประมาณสนับสนุนโครงการส าหรับกิจกรรมการสอนแบบฐานสมรรถนะ โดยส่งเสริมให้ครูทุกคนใช้สื่อและ

เทคโนโลยีที่ เหมาะสมในการจัดการ เรียนการสอน ด้วย Google for Education : Google Classroom           

เพ่ือจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ เสริมจากการเรียนในชั้นเรียน การจัดท าสื่อการสอนที่ทันสมัย ในรูปแบบ

แผนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์อัพโหลดลงในระบบเวปไซต์ http://academicptc.panyapiwat.ac.th โดยทาง

แผนกหลักสูตรด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผนการจัดการเรียนรู้  ประเมินและให้คะแนน              

ด้วยกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนทุกคนหากคะแนนประเมินไม่ผ่าน จะแจ้งครูผู้สอน  

ให้รับทราบและปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้จนผ่านเกณฑ์ตามที่วิทยาลัยฯก าหนด  มีฝ่ายพัฒนาวิชาการ

เพ่ือพัฒนาและให้ค าแนะน าครูผู้สอนในด้านการจัดการเรียนการสอน มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนให้ครู  

แต่ละคนท าบันทึกหลังสอน โดยผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปท าวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการ

เรียนการสอน การเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านธุรกิจค้าปลีก และช่างไฟฟ้าก าลัง จากหน่วยงานภายนอกร่วมเป็น

ผู้นิเทศการจัดการเรียนการสอน และมีการบูรณาการมาตรฐานอาชีพโดยให้ครูผู้สอนได้ศึกษาดูงานในสถาน

ประกอบการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ท างานน ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามความ

ต้องการของสถานประกอบการ ได้แก่การอบรมหลักสูตร Teaching And Coaching ทักษะการโค้ชส าหรับครู  

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และโครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรภายในประเทศ ครูมีความเข้าใจ

และมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรอาชีวศึกษา มาตรฐานอาชีพและ



คุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึงสมรรถนะตามความต้องการของสถานประกอบการได้แก่  บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 

และ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ ากัด มีการก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ตามหลักสูตร    เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีความสามารถ  ซึ่งในปีการศึกษา2563  มีจ านวนครูผู้สอน

ที่จัดท าแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  จ านวน 

66 คน  คิดเป็น 100% จากจ านวนครูทั้งหมดของสถานศึกษา โดยครูผู้สอนที่จัดท าแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็น 100% 

มีกระบวนการ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 1. โครงการ “พัฒนาการจัดการเรียนการสอน” โดย แผนกบริหารหลักสูตร ส านักวิชาการ มีกิจกรรม
ศึกษาดูงาน บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ ากัด ด้านกระบวนการท างานต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสมรรถนะ
อาชีพของบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ ากัด เพื่อน ามาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาให้มีความ
สอดคล้องกับธุรกิจและตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  
 2. การประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้    โดยฝ่ายบริหารหลักสูตรด าเนินการการตรวจประเมิน
คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3. การนิเทศการจัดการเรียนรู้ภายในชั้นเรียนที่เน้นฐานสมรรถนะ   
   ครูผู้สอนทุกคนต้องได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้ภายในชั้นเรียน จากหัวหน้าภาควิชา และฝ่ายบริหาร
หลักสูตร โดยประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ด้วย Rating scale 5 จ านวน 2 ตอน 
 ตอนที่ 1 ประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู้ภายในชั้นเรียน โดยต้องสอดคล้องกับแผนการจัดการ
เรียนรู้รายหน่วยการเรียน ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้น ได้แก่ 
         1.  ขั้นเตรียม (Preparation Step)   
 2. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (Introduction Step)    
 3. ขั้นการจัดการเรียนรู้ (Learning Delivery Step)  
 4. ขั้นการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้   (Learning Competency Development Step)    
 5. ขั้นประเมินผลสัมฤทธิ์ (Achieve Assessment Step)    
 6. ขั้นการทบทวน (Review Step)  
        การประเมินผล  ติดตามผล และพัฒนาผ่านคลินิกการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยการพูดคุย และรับค า
แนะน าจากหัวหน้าแผนกวิชา  หัวหน้าภาควิชา  และแผนกหลักสูตร น าค าแนะน าที่ได้ไปปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 
 



       ตอนที่ 2 ประเมินสื่อการเรียนการสอน  พิจารณาจากสื่อในการใชจัดการเรียนรู้ภายในชั้นเรียน ที่ต้อง
สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และความเหมาะสมของสื่อที่น ามาใช้ ซึ่งประกอบด้วย 
5 ข้อการประเมิน ผู้นิเทศประเมินจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของสื่อ 
4.วิทยาลัยฯ สนับสนุนงบประมาณส่งเสริมด้านสื่อการเรียนรู้ ได้สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสื่อการจัดการ
เรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
5.จัดอบรมครูผู้สอนในการเรียนรู้ธุรกิจ และสถานประกอบการ 
 ด าเนินการโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของบุคลากรภายใน
สถานศึกษา การจัดอบรมครั้งนี้เป็นแนวทางการเรียนรู้ธุรกิจ และบทบาทของสถานประกอบการภายในเครือ CP 
ALL แก่บุคลากรทางการศึกษา การอบรมฟังบรรยายพิเศษ “Business  partner  รู้เท่า รู้ทันเป็นหนึ่งเดียวกันกับ
ภาคธุรกิจ”  ฟังบรรยายในวันอังคาร 1 ครั้งต่อเดือน ระยะเวลาในการจัดอบรม ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2563 – 
กรกฎาคม 2564 ดังนี้ 
 -  ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 
 โดย คุณพรเทพ  พลับนิ่ม ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน 180 คน  ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
87.86% 
 -  ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 
 โดย ดร.สราวธุ  หลิมไชยกุล หัวข้อ “IT and Contact center trend to support CP ALL growth”
ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน 160 คน  ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรโดยรวม 80.53 % 

 

  



ตารางท่ี 2.2.1.-2 สรุปจ านวนแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561-2563 

 

ปีการศึกษา จ านวนแผนการจดัการเรียนรู ้ จ านวนครูผูส้อน 

ภาคเรยีนที่ 1 ร้อยละ ภาคเรยีนที่ 2 ร้อยละ 

2561 161 100 182 100 68 

2562 183 100 176 100 66 

2563 270 100 187 100 66 

 

ตารางท่ี 2.2.1-3  ตารางเปรียบเทียบครูผู้สอนที่ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน  
ปีการศึกษา 25661-2563 

ปีการศึกษา นิเทศการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน 

จ านวนครูทั้งหมด จ านวนครูที่คะแนนนิเทศผ่าน ร้อยละ 

2561 68 68 100 

2562 66 66 100 

2563 66 66 100 

 

 

 

 



สรุปแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 - 2563 

ปีการศึกษา 2561  จ านวนครู 68 คน ส่งแผนการสอนจ านวน 68 คน  คิดเป็น 100% 

-            ภาคเรียนที่ 1 มีแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 161 แผน  คิดเป็น 100% 

-            ภาคเรียนที่ 2 มีแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 182 แผน  คิดเป็น 100% 

ปีการศึกษา 2562  จ านวนครู 66 คน ส่งแผนการสอนจ านวน 66 คน คิดเป็น 100% 

-            ภาคเรียนที่ 1 มีแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 183 แผน  คิดเป็น 100% 

-            ภาคเรียนที่ 2 มีแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 176 แผน  คิดเป็น 100% 

ปีการศึกษา 2563  จ านวนครู 66 คน ส่งแผนการสอนจ านวน 66 คน คิดเป็น 100% 

-            ภาคเรียนที่ 1 มีแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 270 แผน  คิดเป็น 100% 

-            ภาคเรียนที่ 2 มีแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 187 แผน  คิดเป็น 100% 

การตรวจสอบความสมบูรณ์จากแผนกหลักสูตรทุกแผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพสู่การปฏิบัติ100% 

  



ภาพที่ 2.2.1-1 การอบรมฟังบรรยายพิเศษ “Business  partner  รู้เท่า รู้ทันเป็นหนึ่งเดียวกันกับภาคธุรกิจ” 

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 

โดย ดร.สราวธุ  หลิมไชยกุล หัวข้อ “IT and Contact center trend to support CP ALL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2.1-2  ผู้บริหาร ครูผู้สอนรายวิชา และผู้แทนสถานประกอบการ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)   

ร่วมวิพากษ์การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 

 



ภาพที่ 2.2.1-3  ผู้แทนสถานประกอบการร่วมวิพากษ์การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 

 

ภาพที่ 2.2.1-4 ครูผู้สอนน าเสนอการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 

 

 

 

 

 

 



ภาพที่ 2.2.1-5  การใช้สื่อการสอนที่มีความหลากหลาย 

 

 

  



ภาพที่ 2.2.1-6  ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพที่ 2.2.1-7  ตัวอย่างแบบบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

 

  



ภาพที่ 2.2.1-8  บันทึกแจ้งการนิเทศสื่อการเรียนการสอนเสริมGoogle Classroom ปีการศึกษา 2563 

 

 

  



ภาพที่ 2.2.1-9 แบบนิเทศสื่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะ ปีการศึกษา 2563 (น าตัวอย่างแบบฟอร์มจริงที่มี

การด าเนินการมาใส่) 

 

  



ภาพที่ 2.2.1-10 เกณฑ์การพิจารณาประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Google for education  : 

Google Classroom  ปีการศึกษา 2563 

 

  



 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

เอกสารแนบมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

2.2.3  การจัดการเรียนการสอน 

สถานศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนการสอนโดยครูผู้สอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน

จ านวน 66 คน  มีอัตราส่วน จ านวนผู้เรียน : จ านวนครูบุคลากร คือ 1:35 คน อ้างอิงเกณฑ์ เกณฑ์มาตรฐาน

อัตราก าลังในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กคศ) และครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครบทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธี        

ที่หลากหลายน าไปใช้ และประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษามีแผนปฏิบัติ

งานในการ แผนงาน โครงการในการพัฒนาครู สนับสนุนพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการ

เรียนรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา โครงการส่งเสริมงานวิจัยครู  ส่งเสริมให้ครูทุกคนจั ดการเรียน    

การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยเทคนิคการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้น

สมรรถนะอาชีพ บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และความเป็นพลเมืองโลก ส่งเสริมให้ครูทุกคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียน       

การสอน นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

รวมถึงจัดให้มีการประกวด จัดแสดงและเผยแพร่ผลงาน ส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง แข่งขัน รวมทั้งการน าผลงานไป

ใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา ได้รับรางวัลระดับชาติ  จากการประกวดแข่งขันของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 

ประจ าปีการศึกษา 2563  ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี ส่งผลงานวิจัยครูจ านวน  66  ผลงานได้เกียรติบัตรระดับดี        

-ดีมาก-ดีเยี่ยม ถึงร้อยละ 87  มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัย และ Best Practice เพ่ือน าไปใช้ และ      

ต่อยอด ส่งผลให้ผู้เรียนมีมีสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการมีความพึงพอใจ

ต่อคุณภาพของผู้เรียน ผู้เรียนได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมในเวที

ระดับชาติ ( ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ) 

 

 



ตารางท่ี 2.2.3.-1 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนที่ท าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 
ที ่ แผนกวิชา จ านวน

ครู 
ทั้งหมด 

จ านวน
ครู 

จบตรง
สาขา  
(คน) 

จ านวนครูที่
จัดท าแผนครบ

ทุกรายวิชา 

จ านวนครู ที่ใช้เทคนิค
วิธีการสอนและมีการวัด
ประเมินผลตามสภาพ

จริง 

จ านวนครู
ที่ใช้สื่อ
เทคโน 
โลยี 

จ านวน
ครูที่ 

ท าวิจัย
และ 

เผยแพร่ 

 1 ธุรกิจค้าปลีก 17 
 

17 17 17 17 
     
     17 

 2 พื้นฐานธุรกิจ 14 14 14 14 14 
 

14 

 3 พื้นฐานสามัญ 16 16 16 16 16 
 

16 

 4 ภาษาต่างประเทศ 11 11 11 11 11 
 

11 

 5 ไฟฟ้าก าลัง  8 8 8 8 8 
 

8 

  ร้อยละ  100 100 100 100 100 
       
     100 

  รวมท้ังสิ้น 66 66 66 66 66 
 

66 
 

วิทยาลัยมีการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน                      

2.โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ   

3.โครงการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน 

4. โครงการอบรม Functional ส านักวิชาการ    

5. งานประเมินหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอน 

6. งานสรุปการส่งแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังการสอนของครูผู้สอนทุกรายวิชา 

7. งานสรุปข้อมูลผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอน 

8. งานสรุปผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

9. งานการส่งเสริมการจัดท านวัตกรรมทางการศึกษาครูผู้สอน    



ภาพที่ 2.2.3.-1 การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ Google Classroom for Education  

“ห้องเรียนเพ่ือการเรียนรู้” (เปล่ียนรูปเป็นการจัดการเรียนการสอนออนไลน์) 

 

 
 

ภาพที่ 2.2.3.-2 อบรมหลักสูตรเทคนิคการให้ค าปรึกษาด้วยการนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

ภาพที่ 2.2.3.-3 การพัฒนาครู บุคลากรส านักวิชาการ ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถ

น าเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาประยุกต์ และสร้างนวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอน และประยุกต์กับการฝึกปฏิบัติ

วิชาชีพในสถานประกอบการ 

 

 
 

ภาพที่ 2.2.3.-4  การอบรมเตรียมความพร้อมสมรรถนะวิชาชีพธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ เพื่อให้เข้าใจหลักการ 

ทักษะการด าเนินงานธุรกิจค้าปลีกออนไลน์และน าองค์ความรู้ไปถ่ายทอดและพัฒนาผู้เรียน 

 

 
  



ภาพที่ 2.2.3.-5  การอบรมการจัดการพลังงาน เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก        

การต่อวงจรไฟฟ้า และน าไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

 

 
 

ภาพที่ 2.2.3.-6 การอบรม Teaching and Coaching ทักษะการโค้ชส าหรับครู 

 

 
  



ภาพที่ 2.2.3.-7 กิจกรรมการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที่ 13 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

 

 
 

  



ภาพที่ 2.2.3.-8 รายงานปฏิบัติงาน กิจกรรมการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที่ 13 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

 



ภาพที่ 2.2.3.-9 รายงานปฏิบับัติกงาน กิจกรรมการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที่ 

13สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ต่อ) 

 

 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

เอกสารแนบมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

2.2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

 สถานศึกษามีความได้ตระหนักถึงความส าคัญของครูผู้สอนที่จะต้องมีการจัดท าข้อมูลผู้ เรียน            
เป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเพ่ือบริหารจัดการชั้นเรียน                
ให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เสริมแรงผู้เรียน มีกระบวนการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ 
กระบวนการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา มีการนิเทศ การรายงาน ก ากับ ดูแล ประเมินผล    
เพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ทั้งระหว่างเรียน และการฝึกอาชีพ  มีกระบวนการแก้ไขปัญหาระหว่างฝึกอาชีพ
ร่วมกับส านักฝึกอาชีพ และสถานประกอบการ โดยได้มีการก าหนดให้ครูผู้สอนทุกคน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ทุกรายวิชาที่สอน และบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ เพ่ือบันทึกปัญหาที่พบจากการจัดการเรียนรู้ /กิจกรรม        
การปฏิบัติการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในด้านผู้เรียนและด้านผู้สอน และมีกระบวนการนิเทศ
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเทคนิควิธีการจัดการชั้นเรียน มีกิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู้ โดยมีคณะกรรม    
การนิเทศ ประกอบด้วยหัวหน้าภาควิชาและบุคลากรแผนกบริหารหลักสูตร เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดการเรียน
การสอน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมให้ค าแนะน าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยน าผลการนิเทศ      
ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องมีกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน มีแบบรายงาน         
การติดตามแก้ไขปัญหานักเรียน/นักศึกษา และการส่งแบบบันทึกผลการเรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอน     
มีการบันทึกการให้ค าปรึกษา ใช้ระบบบริหารสถานศึกษา RMS ส าหรับข้อมูลผู้เรียน บันทึกการให้ค าปรึกษาที่เป็น
ปัจจุบัน  นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนในระบบได้ การสื่อสารกับนักเรียน นักศึกษา 
ผู้ปกครองผ่านกลุ่ม Line  โทรศัพท์  SMS อีเมล์ และการประชุมผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังประสานงานกับครูฝึก  
ในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องเพ่ือร่วมกันในการแก้ไขปัญหา และดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  มีระบบ Smile 
Center ( หรือ Call Center 24 ชั่วโมง ) อ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียน ผู้ปกครองสามารถติดต่อ และรับ     
การดูแลช่วยเหลือ การติดต่อเพ่ือแก้ปัญหาระหว่างฝึกอาชีพผ่านระบบ QR Code  จัดท าโครงการเพชรปัญญา  
เพ่ือเสริมแรงผู้เรียน การมอบเกียรติบัตร และรางวัลส าหรับผู้เรียนที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี    
 
 
 



ตารางท่ี 2.2.4-1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 

ที ่ แผนกวิชา จ านวน
ครู 

ทั้งหมด 
 

จ านวน
ครูผู้สอนที่
จัดท าข้อมูล
ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

 

จ านวนครูผู้สอนที่
มีข้อมลู

สารสนเทศหรือ
เอกสารประจ าชั้น
เรียนและรายวิชา

เป็นปัจจุบนั 

จ านวนครูที่ใช้
วิธีการเสริมแรง

ให้ผู้เรียนมี
ความมุ่งมั่น
ต้ังใจในการ

เรียน 

จ านวนครูผู้สอน
ที่ดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนรายบุคคล
ด้านการเรียน

และอื่นๆ 
 

 1 แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 16 16 16 16 16 

2 แผนกวิชาพื้นฐานธุรกิจ 14 14 14 14 14 

3 แผนกวิชาพื้นฐานสามญั 16 16 16 16 16 

4  
แผนกวิชา
ภาษาต่างประเทศ 11 11 11 11 11 

5  แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 8 8 8 8 8 

6 

***เพิ่มเติมครสูอน 1 
ท่านจากส านักกิจการ
นักเรียน        1 1 1 1 1 

 รวมท้ังสิ้น(คน) 66 66 66 66 66 

 ค่าร้อยละ 100 100 100 100 100 

 จากผลการด าเนินงาน ครูผู้สอนมีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียนจ านวน 66 คน และมีการ
บริหารจัดการชั้นเรียน ดูแลช่วยเหลือติดตามผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้เป็นอย่างดี โดยได้จัดท าแผนการจัดการ      
ชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  มีโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 
1. กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู้ โดยมีคณะกรรมการนิเทศ 
2. งาน RMS /งานนิเทศนักเรียน               



3. กิจกรรมโฮมรูม/พบครูที่ปรึกษา   
4. งานวิจัยในชั้นเรียน / งานประเมินสื่อการสอนของครู 
5. งานติดตามนักเรียนทั้งผลการเรียน และบันทึกหนังสือติดตาม 
 
ภาพที่ 2.2.4-1 กิจกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนให้ค าแนะน าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 

ภาพที่ 2.2.4-2 สรุปแบบบันทึกสถิติการส่งแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปีการศึกษา 2563 

 
 

 

 

 

 



ภาพที่ 2.2.4-3 ระบบแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 

 

 



ภาพที่2.2.4-4 ตัวอย่างบันทึกแจ้งรายชื่อนักเรียน/นักศึกษาเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลเพชรปัญญา  

ปีการศึกษา 2563 

 

 

  



ภาพที่ 2.2.4-8  บันทึกขออนุมัติกองทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์เพื่อช่วยเหลือผู้เรียนด้านทุนการศึกษา 

 
  



ภาพที่ 2.2.4-9  ตัวอย่างบันทึกการแต่งตั้งค าสั่งครูที่ปรึกษาเพ่ือดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้านฝึกอาชีพ 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

เอกสารแนบมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

2.2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

 สถานศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของครูผู้สอนที่จะต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (IPD)         
ทั้งการอบรมแบบ Classroom และ E-Learning และเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ให้ได้รับการพัฒนาตน
ตามแผนการพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  และมีผลงานวิจัย 
ในชั้นเรียน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเป็นที่ยอมรับหรือเผยแพร่ มีแผนปฏิบัติการประจ าปีในการพัฒนาครู บุคลากร 
เพ่ือพัฒนาครู บุคลากร ให้มีสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ     
ของวิทยาลัย โดยมีแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ และคุณลักษณะของครู บุคลากร ที่เรียกว่า PAT-MB  
            P – Professional   มีความเป็นครูมืออาชีพ 
            A – Analysis Thinking and Design Thinking มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และคิดเชิงออกแบบ 
            T – Technology ก้าวทันเทคโนโลยี 
            M – Management เก่งกาจการจัดการ 
            B –  Business Partner  หมั่นเรียนรู้ธุรกิจ  
 สถานศึกษามีแผนการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากร และแผนการพัฒนาตนเอง ทั้งด้านหลักสูตรทั่วไป 
และพัฒนาวิชาชีพ ครูผู้สอนจ านวน 66 คนได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพผ่านการอบรม/พัฒนา
บุคลากรโดยได้รับการฝึกอบรม/พัฒนาตามแผนการพัฒนาบุคลากรประจ าปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ 100  
ซึ่งครูผู้สอนมีชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ย 88.78 ชั่วโมง/คน/ปีการศึกษา และน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดท า
แผนการสอนประจ ารายวิชาคิดเป็นร้อยละ 100 นอกจากนี้ครูผู้สอนยังมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพ จากการส่งประกวดผลงานวิจัย จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน          แห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 ประจ าปีการศึกษา 
2563  ณ มหาวิทยาลัยธนบุรีคิดเป็นร้อยละ 100 และมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่
ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ คิดเป็นร้อยละ 100 (ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ) 
 
 
 



ตารางท่ี 2.2.5-1 สรุปผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
 
ที ่ แผนกวิชา จ านวน

ครู 
ทั้งหมด 
 

จ านวนครูที่
จัดท าแผนพัฒนา

ตนเองและ 
เข้าร่วมพัฒนา

วิชาชีพ 

จ านวนครูผู้สอนที่
ได้รับการพัฒนา

ตนเองอย่างน้อย 12 
ชม.ต่อป ี

 

จ านวนครู 
ผู้สอนที่น า

ผลการ
พัฒนา

ตนเองไป 
ใช้ในการ

จัดการเรียน
การสอน 

จ านวนครู 
ผู้สอนที่ม ี

นวัตกรรมจากการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
และได้รับการยอมรับหรือ

เผยแพร่ 
 

1 พื้นฐานสามัญ 16 16 16 16 16 

2 ภาษาต่างประเทศ 11 11 11 11 11 

3 พื้นฐานธุรกิจ 14 14 14 14 14 

4 ธุรกิจค้าปลีก 17 17 17 17 17 

5 ไฟฟ้าก าลัง 8 8 8 8 8 

 รวมท้ังสิ้น 66 66 66 66 66 

 ค่าร้อยละ 100 100 100 100 100 

 
มีโครงการ/กิจกรรมดังนี้  
1. โครงการอบรม/พัฒนาบุคลากร (Functional Development) ประจ าปีการศึกษา 2563 
1.1 เทคนิคการให้ค าปรึกษาด้วยการนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ และเทคนิค
ในการดูแลให้ค าปรึกษา แนะน ากับผู้เรียน โดย คุณพรเทพ  พลับนิ่ม 
1.2 หลักสูตรการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน โดยฝ่ายพัฒนา
วิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสบการณ์ด้านการท าธุรกิจทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา   
โดยอาจารย์สุมนา กันแย้ม ศึกษานิเทศน์ สอศ. 
1.3 หลักสูตร Google Classroom for Education ห้องเรียนดิจิตอลในยุค 4.0   โดยฝ่ายพัฒนาวิชาการ เพื่อให้
ครูผู้สอนและบุคลากรส านักวิชาการได้รับความรู้ ความเข้าใจในการน าสื่อเทคโนโลยี Google Classroom       
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยอาจารย์พุทธรักษ์ มุลเมือง ผู้เชี่ยวชาญ          
ด้านเทคโนโลยี จาก The S Curve Company Limited  



1.4 การศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถน าเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า          
มาประยุกต์ และสร้างนวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอน และประยุกต์กับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ                
ในสถานประกอบการ  
1.5 เตรียมความพร้อมสมรรถนะวิชาชีพธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ เพื่อให้เข้าใจหลักการ ทักษะการด าเนินงานธุรกิจค้า
ปลีกออนไลน์และน าองค์ความรู้ไปถ่ายทอดและพัฒนาผู้เรียน โดยเป็นการจัดกิจกรรมให้ครูแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 
วิทยากรโดยคุณธฺติพล  เทียมจันทร์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์และธุรกิจค้าปลีกออนไลน์   
1.6  การจัดการพลังงาน  เพ่ือให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก การต่อวงจรไฟฟ้า และน าไป
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เก่ียวข้อง โดยเป็นการจัดอบรมโดยภาพวิชาอุตสาหกรรมและพัฒนา
วิชาการ ในการเพ่ิมพูนความรู้แก่ครูผู้สอนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน   วิทยากรโดยคุณคงฤทธิ์  ชีพ
ทรงสุข  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนแห่งโลกอนาคต   
1.7 Teaching And Coaching ทักษะการโค้ชส าหรับครู ซึ่งจัดโดยส านักทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้ให้ครูผู้สอนในด้านทักษะการ  Coaching  วิทยากรโดย  บริษัทปัญญธารา  จ ากัด  จ านวน 3 ท่าน  
 1. ดร.ฐิติวรรณ  สินธุ์นอก 
 2. คุณอมรรัตน์  ประทุมมา 
 3. คุณรมิดา  รัสเซลล์ มณีเสถียร     
2. การเข้าร่วมการฝึกอบรมอ่ืน ๆ อาทิเช่น 
2.1 อบรมการดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟประจ าปี โดยวิทยากรจากส านักประสานรัฐกิจ บมจ.ซีพี ออลล์ 
2.2 อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ โดยส านักนโยบายและระบบคุณภาพ 
2.3 อบรมโครงการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินจากต้นสังกัด โดยส านักนโยบายและระบบคุณภาพ 
2.4 อบรมและให้ค าปรึกษากิจกรรมส่งเสริมและเพ่ิมผลผลิต  มาตรฐาน 7   Ant Mission  Productivity 
Improvement  
2.5 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการจัดการความรู้ โดยส านักนโยบายและระบบคุณภาพ 
    หัวข้อ “โอกาสและความท้าทายในการจัดการอาชีวศึกษา” โดย ดร.สลิลาทิพย์  ทิพยไกรศร  ซึ่งเป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้ด้นการจัดการอาชีวศึกษาในยุคปัจจุบัน  
2.6 อบรมการบริหารความเสี่ยง  และมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยส านักนโยบาย
และระบบคุณภาพ 

 

 
 
 



ภาพที่ 2.2.5-1 การอบรมเทคนิคการให้ค าปรึกษาด้วยการนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ เพ่ือให้
ครูผู้สอนมีความรู้ และเทคนิคในการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน ากับผู้เรียน 

 
 
ภาพที่ 2.2.5-2  การอบรมหลักสูตรการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน โดยฝ่ายพัฒนาวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสบการณ์ด้านการท าธุรกิจทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา โดยอาจารย์สุมนา กันแย้ม ศึกษานิเทศน์ สอศ. 

 
 
 
 

 

 



ภาพที่ 2.2.5-3 อบรมหลักสูตร Google Classroom for Education ห้องเรียนดิจิตอลในยุค 4.0  

โดยฝ่ายพัฒนาวิชาการ 

 

 
 

ภาพที่ 2.2.5-4 การศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหลักสูตร Google Classroom for 

Education ห้องเรียนดิจิตอลในยุค 4.0    

 

 
 

 

 



ภาพที่ 2.2.5-6 เตรียมความพร้อมสมรรถนะวิชาชีพธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ เพื่อให้เข้าใจหลักการ ทักษะการ

ด าเนินงานธุรกิจค้าปลีกออนไลน์และน าองค์ความรู้ไปถ่ายทอดและพัฒนาผู้เรียน 

 

 
 

ภาพที่ 2.2.5-7 อบรม Teaching and Coaching ทักษะการโค้ชส าหรับครู ซึ่งจัดโดยส านักทรัพยากรบุคคล 

 
 

 

 

 

  



ภาพที่ 2.2.5-8 อบรมการดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟประจ าปี โดยวิทยากรจากส านักประสานรัฐกิจ 
บมจ.ซีพี ออลล์ 
 

 

 
ภาพที่ 2.2.5-9 อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ โดยส านักนโยบายและระบบคุณภาพ 

 
 
 
 
 



ภาพที่ 2.2.5-10 อบรมโครงการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินจากต้นสังกัด โดยส านักนโยบายและระบบ
คุณภาพ 
 

 
 
ภาพที่ 2.2.5-11 อบรมและให้ค าปรึกษากิจกรรมส่งเสริมและเพ่ิมผลผลิต  มาตรฐาน 7   Ant Mission  
Productivity Improvement ผ่านระบบออนไลน์  
 

 
 
 
 



ภาพที่ 2.2.5-12 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการจัดการความรู้ โดยส านักนโยบายและระบบคุณภาพ 
หัวข้อ “โอกาสและความท้าทายในการจัดการอาชีวศึกษา” โดย ดร.สลิลาทิพย์  ทิพยไกรศร  ซึ่งเป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้ด้นการจัดการอาชีวศึกษาในยุคปัจจุบัน   

 
 
ภาพที่ 2.2.5-13 อบรมการบริหารความเสี่ยง  และมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม      
โดยส านักนโยบายและระบบคุณภาพ 

 

 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

เอกสารแนบมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

2.2.6  การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรยีน 

   สถานศึกษาจัดให้มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียน      
การสอน การสืบค้น  และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ  มีการจัดท าแผนงาน 
งบประมาณ มีกระบวนการจัดหา ตรวจสอบ บ ารุงรักษา การตรวจสอบอุปกรณ์เตรียมความพร้อมก่อนเปิด      
ภาคเรียน โดย แผนกเทคโนโลยีการศึกษา โดยมีการประเมินผลความพร้อมใช้โดยส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 สถานศึกษามีการประเมินผลประสิทธิภาพและความพร้อมใช้ของระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมร้อยละ 93.75  ส่งผลให้ครู บุคลากร 
ผู้เรียนเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนครอบคลุมในห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาษา และจัดให้มีบริการคอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้นในห้องวิทยบริการเพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้เรียนในการเรียนรู้  ครู บุคลากร สามารถใช้ในการค้นคว้า พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้          
สื่อการสอน และใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน และการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการประเมิน
ความพร้อมของประสิทธิภาพของระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือใช้งานด้านสารสนเทศในระดับดีมากคิดเป็น
ร้อยละ 85.74  ( ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ) 

ตารางท่ี 2.2.6-1  ตารางแสดงความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ปีการศึกษา 2563 

 
 
 



มีโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
1.แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
2.การประเมินการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรเพ่ือน าไปปรัปบรุง-พัฒนาสถานศึกษา 
 
ภาพที่ 2.2.6-1  สรุปข้อมูลระบบของฐานข้อมูล 9 ประเภท ของสถานศึกษา 

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2.6-2  แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพที่ 2.2.6-3  การพัฒนาระบบ Internet ปีการศึกษา 2563 

 

 

 
  

 
  

ภาพที่ 2.2.6-4  การพัฒนาระบบ ระบบ CCTV Online 
 

 

 

ภาพที่ 2.2.6-5  การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลงานประกันคุณภาพ 

 

 



ภาพที่ 2.2.6-6 การพัฒนาระบบรับสมัครออนไลน์  
 

 
 

 

 


