
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

เอกสารแนบมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

2.3.1 การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ มีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ

สถานศึกษา การบริหารอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้

และศูนย์วิทยบริการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการจัดท าแผนงาน งบประมาณ และบริหารทรัพยากร

บุคคลที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือให้วิทยาลัยฯ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพตามเป้าประสงค์ โดยจัดให้มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ น ามาใช้งาน มีการจัดท าแผนปฏิบัติงาน จัดท างบประมาณ โครงการเพ่ือพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ จัดท าแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากการมีส่วนร่วม

ของผู้บริหาร ผู้ใช้งาน และส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการท างานโดยใช้เทคโนโลยี

มาสนับสนุน มีเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ มีนโยบายการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Policy) การจัดการ

เข้าถึง การใช้ข้อมูล มีระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บ และส ารองข้อมูล โดยวิทยาลัยฯ มีการด าเนินการดังนี้ 

 1.วิทยาลัยฯ มีการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา โดยมีเว็บไซต์ที่ใช้เชื่อมโยง
ฐานข้อมูลพ้ืนฐาน 9 ประเภท ดังนี้ ข้อมูลสถานศึกษา  ข้อมูลนักเรียน  ข้อมูลหลักสูตร  ข้อมูลบุคลากร  ข้อมูล
งบประมาณและการเงิน  ข้อมูลครุภัณฑ์และทรัพย์สิน  ข้อมูลอาคารสถานที่  ข้อมูลตลาดแรงงาน   ข้อมูลพื้นฐาน
จังหวัด เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึกษากับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  สามารถเข้าถึงผ่านระบบเครือข่ายได้ท้ังภายใน และภายนอกวิทยาลัยฯ  
 2.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา เช่น การบริหาร
ข้อมูลผู้เรียนผ่านระบบ ศธ .02  RMS SISA บริหารการสื่อสารข้อมูล PAT-Connect  การบริหารงบประมาณ 
การเงิน ทรัพย์สินผ่านระบบ SAP  การบริหารโครงการผ่านระบบ PMS (Project Management System)  
บริหารบุคลากร และประเมินผลงานผ่าน HR Connect และ All Perform  การบริหารงานจัดซื้อผ่านระบบ       
E-Procurement เป็นต้น 
 3.มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะกับการเรียนการสอน มีระบบความเร็ว         
ของสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่ใช้งานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 



 4.มีระบบสารสนเทศ พ้ืนที่แลกเปลี่ยนข้อมูลชั่วคราว (File Sharing) ฐานข้อมูลระบบต่างๆ             
เพ่ือเชื่อมโยงการบริหารจัดการสารสนเทศภายในสถานศึกษา กับทุกส านัก ส่วนงานต่างๆ มี IT Security และ
ปฏิบัติตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ มีการตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และ ส ารองข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ  
มีการให้ความรู้ ผู้บริหาร ครู บุคลากร เรื่องภัยคุกคามจากไซเบอร์ ( Cyber Security ) เพ่ือให้ตระหนัก และ
ป้องกันอันตรายจากอาชญากรรมไซเบอร์ 
 5.ประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานต่อผู้บริหารประจ าเดือน โดยมีความ
พร้อมใช้เฉลี่ย มากกว่าร้อยละ 93.75 และผลการประเมินการใช้ข้อมูล และการให้บริการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร มีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 85.74  โดยน าผลการประเมินมาพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 6.ปีการศึกษา 2563 มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษาตาม
แผนงาน อาทิเช่น 
  1.) พัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และเครือข่ายไร้สายขยายพ้ืนที่ให้คลอบคลุมในการให้บริการ 
  2.) ระบบ CCTV ออนไลน์  
  3.) ระบบรับสมัครออนไลน์ 
  4.) พัฒนาระบบบริหารสถานศึกษา SISA  
  5.) พัฒนาระบบ Track on School  
  6.) พัฒนาระบบ Service Request Online 
  7.) การใช้ Google Application for Education โดยการประยุกต์ Google Drive  Google Form Google Site 
เป็นต้น มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  
  8.) พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ PAT QA Online 

จากการด าเนินการดังกล่าว วิทยาลัยฯจึงมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่หลากหลาย 

ทั้งการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงาน ที่ทันสมัย และเป็นปัจจุบันเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู 

บุคลากร ที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสามารถรองรับการใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา( ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ) 

 

 
 
 
 
 



ตารางท่ี 2.3.1-1  ตารางแสดงความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ปีการศึกษา 2563 
ที ่ ปีการศึกษา ข้อมูลการให้บริการ อินเตอร์เน็ต การใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

1 2560 130 Mbps 32.97 Mbps 
2 2561 200 Mbps 34.14 Mbps 
3 2562 200 Mbps 32.17 Mbps 
4 2563 250 Mbps 28.08 Mbps 

 
มีโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
1.ฐานข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน 
2.ระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับบริหารจัดการ 
3.แผนพัฒนาระบบ IT เพ่ือการบริหารจัดการ 
4.การประเมินการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรเพ่ือน าไปปรัปบรุงพัฒนาสถานศึกษา 
 
ภาพที่ 2.3.1-1  สรุปข้อมูลระบบของฐานข้อมูล 9 ประเภท ของสถานศึกษา 

 

 

 
 
 
 
 
 



ภาพที่ 2.3.1-2  แผนปฏิบัติการระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 

 
 

 
 
 
ภาพที่ 2.3.1-3 การพัฒนาระบบ Internet ปีการศึกษา 2563 

 

 

 
  

 
    

 
 
 
 
 
 
 



ภาพที่ 2.3.1-4  การพัฒนาระบบ ระบบ CCTV Online 
 

 

 

ภาพที่ 2.3.1-5  การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลงานประกันคุณภาพ 

 

 

 
 

ภาพที่ 2.3.1-6 การพัฒนาระบบรับสมัครออนไลน์  
 

 
 

 

 
 

 



 

ภาพที่ 2.3.1-7 แผนกลยุทธ์ เรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2563 
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เอกสารแนบมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

2.3.2 อาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ มีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ และมีแผนงาน และงบประมาณในการปรับปรุง  แผนบ ารุงรักษา  แผนงาน
ประจ าในการดูแลระบบงานอาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สวยงาม และมีความพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 
     วิทยาลัยฯ ด าเนินตามแผนงาน มีผู้รับผิดชอบงานประจ า  งานโครงการ มีการติดตาม ประเมินผล
ความส าเร็จของงานและใช้การบริหารอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากร มีนโยบายในการบริหารความปลอดภัย 
บริหารงานด้วยมาตรฐานบริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เป็นหลักสากล ( SHE Standard ) 
และปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพในการบริหารงาน          
ความปลอดภัย แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการมีส่วนร่วมในการ
จัดการให้เกิดความปลอดภัยในการเรียน การท างาน มีแผนการบริหารความปลอดภัยประจ าปี มีนโยบาย 7ส       
( สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน สร้างวินัย สวยงาม สิ่งแวดล้อม ) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน 7ส  
คณะผู้ตรวจประเมินพ้ืนที่ คณะท างานตัวแทนพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน 
นักศึกษา มีแผนการด าเนินงาน 7ส  ส่งเสริมให้นักเรียน บุคลากรมีความตระหนักในด้านความปลอดภัย และ 7ส 
ให้มีส่วนร่วมทุกคน ทุกที่ ทุกเวลาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง  เพ่ือให้วิทยาลัยฯ มีความพร้อมและเพียงพอในการใช้
งานด้านอาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวก ของผู้เรียน ครู 
บุคลากร และบุคคลภายนอกที่มาใช้บริการ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
      1.) วิทยาลัยฯ มีอาคารเรียน  อาคารปฏิบัติงาน อาคารอเนกประสงค์  ห้องเรียน 25 ห้อง ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องปฏิบัติการค้าปลีก  ห้องปฎิบัติการช่างอุตสาหกรรม  ศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน  ศูนย์ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพค้าปลีก ศูนย์วิทยบริการ  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง    
มีฝ่ายอาคารสถานที่  แผนกวิทยบริการ ส านักวิชาการ และ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  และผู้รับผิดชอบศูนย์  
การเรียนรู้ และให้บริการต่าง ๆ ในการดูแลสภาพแวดล้อม วัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องมือ เพ่ือให้พร้อม และเอ้ือต่อ   
การจัดการเรียนรู้ 



     2.) วิทยาลัยฯ มีโครงการ/กิจกรรม/แผนงานในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของ
นักเรียน ครู บุคลากร และผู้บริหาร ได้แก่ โครงการ 7ส   โครงการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัย แผนงาน
ปรับปรุงอาคารสถานที่ ได้แก่ แผนการปรับปรุงห้องประชุม ห้องน้ า ปรับปรุงหลังคา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ จัดพื้นที่จราจร แผนการท าความสะอาดพ้ืนที่ภายในอาคาร แผนรักษาความปลอดภัย การจัดท ามาตรฐาน
พ้ืนที่ตามหลัก 7 ส 
     3.) วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ      
แหล่งเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกตามแผนงานซ่อมบ ารุง แผนการตรวจพื้นที่ด้านความปลอดภัย 
แผนการตรวจพื้นที่ตามมาตรฐาน 7ส มี มีผลคะแนนการตรวจ 7ส ประจ าปีเฉลี่ยรวมร้อยละ 90 
     4.) วิทยาลัยฯ จัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ โรงฝึกงาน 
และสิ่งอ านวย ความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
     5.) วิทยาลัยฯ ปรับปรุง และพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ       
แหล่งเรียนรู้ โรงฝึกงานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้สอดคล้องกับบริบทของวิทยาลัยฯจากแผน
ซ่อมบ ารุง แผนปรับปรุงพ้ืนที่ห้องน้ า การปรับปรุงตามมาตรฐานพ้ืนที่ และมาตรฐานกลาง การปรับปรุง          
ตามรายการตรวจสอบด้านความปลอดภัย และ ตรวจ 7ส มีการรายงานผู้บริหารและติดตามผลต่อเนื่อง  
มีโครงการ/กิจกรรม/ ดังนี้ 
1.แผนงานในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู บุคลากร และผู้บริหาร  
2. โครงการ 7ส   การจัดท ามาตรฐานพื้นที่ตามหลัก 7 ส 
3. โครงการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัย แผนรักษาความปลอดภัย 
4. แผนงานปรับปรุงอาคารสถานที่ ได้แก่ แผนการปรับปรุงห้องประชุม ห้องน้ า ปรับปรุงหลังคา ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์  จัดพ้ืนที่จราจร แผนการท าความสะอาดพ้ืนที่ภายในอาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพที่ 2.3.2-1 ผังรวมรอบบริเวณ ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

  
 
ภาพที่ 2.3.2-2  แผนงานปรับปรุง พ้ืนที่ภายในวิทยาลัยฯ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



ภาพที่ 2.3.2-3  แผนการด าเนินงาน 7 ส  ประจ าปีการศึกษา 2563 (Master Plan) 

 
 
ภาพที่ 2.3.2-4  มาตรฐานการปฏิบัติงานบริการอาคารส านักบริหารทั่วไป 

 

  
 
 
 
 



ภาพที่ 2.3.2-5  ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจของผ้ใช้บริการของอาคารสถานที่,และภูมิทัศน์โดยรอบ 

  
  



ภาพที่ 2.3.2-6  งานปรับปรุงพ้ืนที่ภายในวิทยาลัยฯ  

 
 
                                ก่อนปรับปรุง                                                                        หลังปรับปรุง 
 

ภาพที่ 2.3.2-7  งานปรับปรุงพ้ืนที่ภายในงานติดฟิล์มกรองแสงห้องเรียนวิทยาลัยฯ  

 
                              ก่อนปรับปรุง                                                                        หลังปรับปรุง 

 
ภาพที่ 2.3.2-8 งานปรับปรุงพ้ืนที่ภายในงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศวิทยาลัยฯ  

 
                              ก่อนปรับปรุง                                                                        หลังปรับปรุง 
 
 
 



ภาพที่ 2.3.2-9 งานปรับปรุงพ้ืนที่ภายในงานทาสีก าแพงติดตั้งเครื่องปรับอากาศวิทยาลัยฯ  

 
                                ก่อนปรับปรุง                                                                        หลังปรับปรุง 
 

ภาพที่ 2.3.2-10  งานปรับปรุงพื้นท่ีภายในงานปรับปรุงห้องประชุมและห้องน้ าวิทยาลัยฯ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                ก่อนปรับปรุง                                                            หลังปรับปรุง 
 

ภาพที่ 2.3.2-11  งานปรับปรุงพื้นท่ีงานปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนวิทยาลัยฯ  
 

 
                             กอ่นปรับปรุง                                                                 หลังปรับปรุง 
 
 



วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ มีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ระบบไฟฟ้า ระบบ

ประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  ระบบรักษาความปลอดภัยอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพ่ืออ านวยประโยชน์ให้บริการกับนักเรียน ครู อาจารย์ บุคลากร และบุคคลที่เข้ามาติดต่อ  โดยมี

หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ในการติดตาม ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามแผนงาน ทั้งหน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ

และหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาบ ารุงรักษา  เพ่ือให้มีสภาพพร้อมใช้งาน จัดแผนงานซ่อมบ ารุง ( Preventive 

Maintenance ) โดยบุคลากรภายในและหน่วยงานภายนอกที่ได้รับความไว้วางใจในการบ ารุงรักษาอยู่สม่ าเสมอ 

เช่นมีการให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาบ ารุงรักษา   หม้อแปลง หน่วยงานการประปา ตรวจสอบสภาพน้ า           

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าเสียก่อนระบายออกสู่ภายนอก การบ ารุงรักษาระบบการสื่อสารภายในองค์กร และ

ภายนอก  รวมถึงมีการจัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยในการอ านวยความสะดวกและดูแลเรื่องความปลอดภัย 

รวมถึงมีกิจกรรม 7ส และ คณะกรรมการความปลอดภัย และคณะกรรมการ 7 ส ตามนโยบายของผู้บริหาร ซึ่งมี

การด าเนินงานดังนี้ 

 1.มีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน ระบบส่งก าลัง ระบบควบคุม ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร  
การตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้า ให้พร้อมใช้งานและปลอดภัยประจ าปีโดยหน่วยงานภายนอก การตรวจระบบ
ไฟฟ้า และผู้รับผิดชอบด้านไฟฟ้า ตามข้อก าหนดของกฎหมาย    
 2.มีระบบประปา ระบบน้ าดื่มเพียงพอต่อการใช้งานตามมาตรฐานความปลอดภัยของสถานศึกษา มีการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ าดื่ม   ตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งตามระยะเวลา ผลการตรวจสอบผ่านตามกฎหมาย   
 3.มีการจัดระบบจราจรภายในวิทยาลัยฯ ที่สะดวก ปลอดภัย จัดท าเส้นทาง การจัดท าสัญลักษณ์ที่ได้
มาตรฐานความปลอดภัย การก ากับ ดูแลวินัยจราจรและขับขี่ปลอดภัยให้กับผู้เรียน  มีระบบระบายน้ า ระบบก าจัด
ขยะ รณรงค์ส่งเสริมการแยกประเภทขยะ  การลดใช้ถุงพลาสติก  การใช้ภาชนะส่วนตัว ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม  
 4.มีระบบการสื่อสารภายในและ ภายนอกที่ทันสมัย โดยน าระบบ IP Phone มาใช้ติดต่อระหว่าง
หน่วยงาน การใช้ระบบ Internet  Line  Google Meet  หรือระบบสื่อสารออนไลน์อ่ืน ๆ ในการสื่อสารภายใน  
และภายนอก 
 5.มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ระเบียบการเข้า-ออก การตรวจอาคารสถานที่ ระบบ
กล้องวงจรปิด CCTV และการบริหารงานความปลอดภัย เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับผู้เรียน ครู บุคลากร  
บุคคลภายนอกที่มาติดต่อ  ร้านค้า โรงอาหาร  ผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในวิทยาลัยฯ รวมถึงมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดในสถานการณ์โควิด -19 การคัดกรอง  หลัก DMHTTA ปฎิบัติอย่างเคร่งครัดตามข้อก าหนด 
ระเบียบ และประกาศของหน่วยงานต้นสังกัด และตามมาตรการของการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ 
มีโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
1.มีการประเมินระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพที่ใช้งานในสถานศึกษา 



โดยผ่านการรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า 
2.มีแผนบ ารุงรักษา PM ( Preventive Maintenance )งานระบบต่างๆ 
3.มีการตรวจสอบคุณภาพน้ าประปา และน า้ดื่มได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย 
4.มีการตรวจคุณภาพน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสียทุกไตรมาส 
 
ภาพที่ 2.3.3-1 ผลการประเมินระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพที่ใช้งานในสถานศึกษา 
โดยผ่านการรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



ภาพที่ 2.3.3-2 ผลการตรวจสอบบ ารุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของวิทยาลัยฯ 
 

 
 
 
 
 

  



ภาพที่ 2.3.3-3 รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยของวิทยาลัยฯ 
 

 
  



ภาพที่ 2.3.3-4 การปฏิบัติงานลอกท่อและเก็บขยะในท่อระบายน้ าวิทยาลัยฯ 
 

 
  



ภาพที่ 2.3.3-5 รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ าวิทยาลัยฯ 

 
 
 

ภาพที่ 2.3.3-6  รายงานผลการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด 
 

 



  

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

เอกสารแนบมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

2.3.4.แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้ตระหนักถึงความส าคัญสถานศึกษาให้มีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทย

บริการที่มีความพร้อมและมีทรัพยากรสารสนเทศที่เพียงพอส าหรับให้ครูบุคลากรทางศึกษา และผู้เรียน ผู้สนใจ 

เพ่ือใช้บริการค้นคว้าความรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน โดยมีแผนปฏิบัติงาน

ประจ าปี แผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จัดสภาพแวดล้อม จัดงบประมาณในการด าเนินงานในการจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  การจัดท ามาตรฐานพ้ืนที่ตามหลักการ 7 ส  ศูนย์วิทยบริการน าระบบ        

e-Book และ e-Library ให้บริการแก่ครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน หรือผู้ที่สนใจ  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน

ห้องสมุด เพ่ือสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ มีคอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นข้อมูลความรู้  ฐานข้อมูลการจัดเก็บ 

สืบค้น ปัญญานิพนธ์ของนักเรียน นักศึกษา ( ระบบ One Stop Service ) และการต่อยอดด้านการจัดการเรียน

การสอน เพ่ือรองรับสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ยุคดิจิตอล      

ศูนย์วิทยบริการมีหนังสือและสื่อที่เพียงพอ เมื่อเทียบกับจ านวนนักเรียนของวิทยาลัย เป็นไปตาม

มาตราฐานห้องสมุดสถานศึกษา สังกัดส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560  มีแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้แก่ 

โรงฝึกช่างอุตสาหกรรม  ห้องปฏิบัติการค้าปลีก ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการทางภาษา ศูนย์วิทย

บริการ  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 

ระดับ 1 และสาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ 1 ที่ได้รับรองมาตรฐาน  

จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเป็นองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา

วิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ระดับ 1  ระดับ 2 ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ    

นอกจากนี้แล้วศูนย์วิทยบริการได้สรรหาและน าระบบ e-Book และ e-Library มาให้บริการแก่ครู

บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน หรือผู้ที่สนใจและยังมีการจัดโครงการห้องสมุด ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยมี

การจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจ าปีการศึกษา 2563 กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ 

กิจกรรมปัญญาภิวัฒน์เสริมศิษย์รักเป็นนักอ่าน เพ่ือสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการเพ่ิมมาก

ขึ้นคิดเป็นร้อยละ 82.06 ของผู้เรียนทั้งหมด  มีโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 



1. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจ าปีการศึกษา 2563 

2. กิจกรรมปัญญาภิวัฒน์เสริมศิษย์รักเป็นนักอ่าน ประจ าปีการศึกษา 2563 

3. กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ประจ าปีการศึกษา 2563 

4. กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

ภาพที่ 2.3.4-1 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 
 

ภาพที่ 2.3.4-2 กิจกรรมเสริมแรงสร้างแรงจูงใจเพ่ิมพูนทักษะฐานการเรียนรู้ 

 

 
 

 

 

 

 



ภาพที่ 2.3.4-3 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดการแข่งขันเกมส์ไม้จังก้าท้าสติ ประจ าปีการศึกษา 2563  

 

 
 

ภาพที่ 2.3.4-4  กิจกรรมฐานต้นไม้ความรู้ (สารานุกรม)  

 
 

 

 

 



ภาพที่ 2.3.4-5  คอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ 

 
 

ภาพที่ 2.3.4-6  กิจกรรม E Book และ E Libraly ปีการศึกษา 2563   

 

 



 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

เอกสารแนบมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

2.3.5.ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส าหรับการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศให้เกิด ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน มีความสะดวก รวดเร็ว  
มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพ้ืนที่ที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน
รับผิดชอบโดยส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Policy ) ในการจัดการ     
สิทธิเข้าถึงข้อมูล มีระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บ และใช้ข้อมูล ส ารองข้อมูล และบริหารจัดการตามพรบ .    
ว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  มีระบบความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 250 Mbps 
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่ใช้งานสารสนเทศภายในสถานศึกษา มีระบบสารสนเทศ พ้ืนที่แลกเปลี่ยนข้อมูลชั่วคราว   
(File Sharing) ฐานข้อมูลระบบต่างๆ เช่น ศธ.02  RMS (ระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา) PMS (ระบบบริหาร
โครงการ)  SAP E-Procurement (ระบบจัดซื้อ จัดจ้าง) เพ่ือเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยฯ          
กับทุกส านัก ส่วนงานต่างๆ และเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกกับหน่วยงานราชการต้นสังกั ด  ส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา และหน่วยงานยริษัท. ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) เช่น CP ALL Connect (ระบบสื่อสาร
ภายใน) HR Connect (ระบบบริหารงานบุคคล)  All Perform (ระบบการประเมินผลงาน)  PAT QA (ระบบงาน
ประกันคุณภาพ)  เป็นต้น 
ตารางท่ี 2.3.5-1 จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
 

ล าดับ จ านวนห้องเรียนทั้งหมดของ
สถานศึกษา 

จ านวนห้องเรียนที่ใช้ในการจดัการเรยีน
การสอน 

จ านวนห้องปฏิบตัิการทีใ่ช้ในการจดัการเรียน
การสอน 

1 32 25 7 

 ในปีการศึกษา 2563  วิทยาลัยมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการ
เรียนการสอน =   93.75  ผลการประเมินปฏิสิทธิภาพระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ใช้ในการจัดการเรียน    การ
สอน อยู่ในระดับดีเลิศ 



ตารางที่ 2.3.5-2  ตารางแสดงผลการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต และการใช้งานวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 
ปีการศึกษา ข้อมูลการให้บริการ

อินเทอร์เน็ต 
การใช้งานอินเตอร์เน็ตเฉลี่ย การใช้งานอินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูง 
2560 130 Mbps 12.89  Mbps 32.97 Mbps 
2561 200 Mbps 13.53  Mbps 34.14 Mbps 
2562 200 Mbps 11.43  Mbps 32.17 Mbps 
2563 250 Mbps 10.15  Mbps 28.08 Mbps 

 เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้น  และพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ โดยได้จัดพัฒนาเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้ในการเรียน    
การสอน ดังนี้  
 1. จัดเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องวิทยบริการ   
 2. จัดตรวจสอบคุณภาพ และการใช้บริการอินเทอร์เน็ตวิทยาลัยฯ เป็นประจ าทุกปีการศึกษา โดย      
ในปีการศึกษา 2563 พัฒนาศักยภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตวิทยาลัยลัยฯ เพ่ิมขึ้นเป็น 250 Mbps จากเดิม 
200 Mbps   
 3. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา E-Sport (ROV Mania Season#1) ผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง   
 
ภาพที่ 2.3.5-1 จัดเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องวิทยบริการ    
 

 
 

 
 



ภาพที่ 2.3.5-2 ตรวจสอบคุณภาพ และการใช้บริการอินเทอร์เน็ตวิทยาลัยฯ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

 
 
ภาพที่ 2.3.5-3 กิจกรรมแข่งขันกีฬา E-Sport (ROV Mania Season#1) ผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
 

  



 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

เอกสารแนบมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

2.3.6.การจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย    
ทั้งด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม มีนโยบายการบริหารงานความปลอดภัย ก าหนดเป้าหมาย 
มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพที่มีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ
บริหาร ระดับหัวหน้างาน แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัยฯ โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากร  
มีแผนการด าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ตลอดปีการศึกษา ก าหนดมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย     
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ( SHE Standard ) โดยแผนงานประกอบด้วย การประชุมประจ าเดือน การอบรม 
ให้ความรู้/การอบรมตามกฏหมาย  การประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบความปลอดภัยเพ่ือป้องกันและควบคุม
อันตราย การจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยฯ 
ทบทวนแผนงานและงบประมาณในการด าเนินงานด้านความปลอดภัยฯกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม ด้านความ
ปลอดภัย สุขอนามัยของนักเรียน ครู และบุคลากร รวมถึงการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน และการ
จัดการสิ่งแวดล้อม  
      วิทยาลัยฯ ด าเนินการตามแผนงาน มีการจัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เป็นประจ า        
ทุกเดือน เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ การจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ส่งเสริมด้านความ
ปลอดภัย ในปีการศึกษา 2563 นี้ ส่วนงานด้านความปลอดภัยฯ ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ มีการจัดประชุม
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ การจัด
กิจกรรมโครงการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัย รวมถึงติดตามการแก้ไขปรับปรุงในด้านต่าง ๆ ที่ได้จาก      
การตรวจสอบความปลอดภัย โดยคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และหน่วยงานอ่ืนๆ 
ภายในกลุ่มธุรกิจฯ หรือหน่วยงานราชการ จัดให้มีการป้องกันละควบคุมป้องกันอันตราย โดยการตรวจสอบ    
ความปลอดภัยของคณะกรรมการความปลอดภัย และคณะอนุกรรมการนโยบายความปลอดภัย พ้ืนที่              
สายการศึกษาเป็นประจ าไตรมาสละ 1 ครั้ง มีการตรวจสอบการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานโดยกลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจ าหน่าย ซ๊พีออลล์ ตรวจประเมินตามข้อก าหนดด้ าน
ความปลอดภัยฯ (SHE Standard) และส านักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี (จากการเข้าร่วม
กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ) เป็นประจ า ปีละ 1 ครั้ง จัดให้มีการตรวจวัด



สภาพแวดล้อมในการท างาน ตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ตรวจความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า และคุณภาพ
ของน้ าดื่ม เป็นประจ าปีละ 1 ครั้ง จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการขับขี่ปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
เป็นประจ า ปีละ 2 ครั้ง ให้นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม จัดอบรมตามกฏหมายด้านความปลอดภัย ดังนี้ อบรมคณะกรรมการ
ความปลอดภัยฯ  เมื่อมีการเเต่งตั้งใหม่หรือครบวาระตามก าหนด 2 ปี และติดตามให้นักเรียนใหม่ และพนักงาน
ใหม่ทุกคนผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  จากการ
ด าเนินงานด้านความปลอดภัยท าให้วิทยาลัยฯได้รับเกียรติบัตร สถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น เป็นปีที่ 5 
ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน จากการเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ของส านักงาน
สวัสดิการเเละคุ้มครองเเรงงานจังหวัดนนทบุรี และผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
เเละสภาพเเวดล้อม    ในการท างานของกลุ่มธุรกิจ เเละประเมินความสอดคล้องการปฏิบัติตามกฏหมายด้านความ
ปลอดภัยฯ โดยได้รับคะแนน 91.00%  มีโครงการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยฯ มีกิจกรรม ดังนี้ 
1.โครงการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัย / กิจกรรมหนึ่งเดือนหนึ่งเเสนก้าว 
2.โครงการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจ าปี 2563 / กิจกรรมปรับปรุงสื่อ อุปกรณ์งาน SHE และกิจกรรมฝึกดับเพลิง
เเละซ้อมอพยพหนีไฟประจ าปีได้ฝึกซ้อมดับเพลิงเเละฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงเเรงงาน ข้อ 30 
เกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ เเละด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย เเละ     
สภาพเเวดล้อมในการท างาน เเละจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา ครู เเละบุคลากรได้ทราบขั้นตอน
การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
3.อบรมด้านความปลอดภัยส าหรับผู้บริหาร  หัวหน้างาน คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ครู บุคลากร และผู้เรียน  
มีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ และการสื่อสารความปลอดภัยให้กับผู้เรียนใหม่ทุกคน มีการประชาสัมพันธ์สื่อ     
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเป็นประจ า เพ่ือสร้างความตระหนักเรื่องสุขภาพเเละเรื่องความ
ปลอดภัย เเละส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านความปลอดภัย และสุขภาพของนักเรียน และบุคลากร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพที่ 2.3.6-1 แผนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

 

 



ภาพที่ 2.3.6-2 ค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 

2563 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



ภาพที่ 2.3.6-3 การจัดการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

 
 
ภาพที่ 2.3.6-4 รางวัลสถานศึกษาปลอกภัย “ดีเด่น  ประจ าปีการศึกษา 2563 ปีที่ 5 ติดต่อกัน” 
 

 
 
 



ภาพที่ 2.3.6-5 โครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพของครู และบุคลากร  
 

 
  



ภาพที่ 2.3.6-6 โครงการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจ าปี 2563 
  

  

 
ภาพที่ 2.3.6-7 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย ปีการศึกษา 2563 

  



 ภาพที่ 2.3.6-8 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการซ้อมอพยพหนีไฟ  ปีการศึกษา 2563 

 
  

 
 

 


