
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

เอกสารแนบมาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหาร ครู  และ

บุคลากรในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี พร้อมทั้งจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 วิทยาลัยฯ มีการทบทวนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายประจ าปี การวิเคราะห์ SWOT  ข้อเสนอแนะ

จากรายงานประเมินตนเอง นโยบายของต้นสังกัด และแนวโน้มการจัดการศึกษาในอนาคต จัดท าแผนงาน       

แผนงบประมาณ  แผนคน โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากร  รับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน นักศึกษา 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการวิจัย แบบส ารวจ การประชุมผู้ปกครอง เป็นต้น  น าเสนอแผนพัฒนาสถานศึกษา 

และแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่ความสอดคล้องกัน มีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนมาตรฐาน

สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากร ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา    มี

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล สรุปการใช้งบประมาณ คุณภาพโครงการ และ

น าข้อเสนอแนะ มาท าการปรับปรุงพัฒนางาน โดยพัฒนาระบบบริหารโครงการ PMS (Project Management 

System) จัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือรายงานให้คณะผู้บริหารทราบถึงผลการด าเนินงาน   

อย่างต่อเนื่อง  จัดให้มีการเรียนรู้ และน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria 

for Performance Excellence : EdPEx) เป็นแนวทางในการบริหารวิทยาลัยฯ เพ่ือพัฒนาองค์กร แต่งตั้ง

คณะท างานเพ่ือด าเนินการ  มีกระบวนการประกันคุณภาพภายในมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ และคณะท างานรายมาตรฐาน มีแผนงานในการประชุม จัดโครงการอบรม

สัมมนา การก ากับ ติดตาม ประเมิน และจัดท ารายงานประเมินตนเองประจ าปีเพ่ือน ามาพัฒนาวิทยาลัยฯ       

อย่างต่อเนื่อง  มีระบบการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพภายในภายนอก  PAT QA รายงานผล          

การด าเนินงานต่อการประชุมผู้บริหาร การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง        

และรายงานการประเมินตนเองต่อต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี 



 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์บริหารงานแบบมีระบบ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และใช้หลักการ         
มีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน จนบรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้       
มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง ท าให้ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม รายงานผล
โดยระบบ PMS กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และการประชุมผู้บริหารเป็นประจ า ส่งผลให้วิทยาลัยฯ ได้รับการคัดเลือก
จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ Excellent 
Model School สาขาธุรกิจค้าปลีกในปีการศึกษา 2561  ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา 
ขนาดใหญ่ในปี 2561  ได้รับรางวัลสถานศึกษาคุณธรรม ปี 2562 ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษา Excellent 
Center  ปีการศึกษา 2564  เป็นแหล่งศึกษาดูงานจากสถานศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ในด้านการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี และการบริหารจัดการ ( ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ บริหารงานอย่างมีส่วนร่วมโดยผู้บริหาร ครู บุคลากรในการด าเนินการ

ดังนี้  

1. วิทยาลัยฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ามาตรฐานสถานศึกษา  

2. วิทยาลัยฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการทบทวนกลยุทธ์ และจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาประจ าปี ประมาณ

เดือนกรกฎาคม-สิงหาคมของทุกปี  

3. วิทยาลัยฯ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 ผ่านกระบวนการแผนงาน เงิน คน ประมาณเดือนกันยายน-

ตุลาคมของทุกปี 

4. วิทยาลัยฯ น าเสนอมาตรฐานสถานศึกษา  แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจ าปี โดยผู้บริหาร

ระดับสูง และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุมัติทุกปี มีการรายงานผลการด าเนินงานตามวาระ

การประชุม 

โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรมีส่วนร่วมดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

2. การมีส่วนร่วมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2560-2564 

3. การมีส่วนร่วมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 

4. การน านวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

5. การประชุมต่าง ๆ ของหน่วยงาน  

 

 

 

 



ภาพที่ 3.1.1-1 การประชุมร่วมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

 

 
 

ภาพที่ 3.1.1-2 การมีส่วนร่วมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2560-2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพที่ 3.1.1-3 การมีส่วนร่วมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1.1-4 การน านวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ระบบงานบริหารโครงการ 

 

 

 



ระบบ RMS ด้านการจัดการสถานศึกษา 

 

ระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล 

 

 

 



 

ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา PAT QA 

 

ระบบบริหารจัดการด้านการศึกษา และรับสมัครออนไลน์ SISA 

 

 



 

คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล   



 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

เอกสารแนบมาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

 วิทยาลัยฯ มีการวางแผนการท างาน โดยจัดให้มีโครงการและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงติดต่อประสานงาน
กับสถานศึกษาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน รวมถึงมีการจัดครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ     
ในสถานประกอบการ หน่วยงานภายนอกเพ่ือร่วมพัฒนาผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ มีการระดมทรัพยากร          ด้าน
งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ   
 วิทยาลัยฯ มีแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากร เพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาภายในประเทศ        
ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานประกอบการ เพ่ือ พัฒนาครู บุคลากร 
ผู้เรียน มีการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
1.โครงการอบรมระบบ SISA ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา   
2.อบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดย TQA Assessor จาก บริษัท ซีพี 
ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
3. โครงการซ้อมอพยพหนีไฟ การอบรมดับเพลิงขั้นต้น โดยวิทยากร และผู้ฝึกซ้อมจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) 
4 โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับครู ผู้เรียน โดยวิทยากรจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
5. การเตรียมด้านความปลอดภัย ก่อนปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยบริษัท ปัญญธารา จ ากัด 
6. โครงการอบรม/พัฒนาบุคลากร โดยเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญภายนอก และสถานประกอบการมาให้ความรู้ ดังนี้   
     1.) Google Classroom for Education ห้องเรียนออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ โดยอาจารย์พุทธรักษ์  มุลเมือง  
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  จาก The s Curve Company Limited 
     2.) เทคนิคการให้ค าปรึกษาด้านการนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ โดย อาจารย์ชานนท์  สรรเสริญ  
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
     3.) เตรียมความพร้อมสมรรถนะวิชาชีพธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ โดย คุณธิติพล  เทียมจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การตลาดออนไลน์และธุรกิจค้าปลีกออนไลน์   



     4.) การพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนในยุค 4.0 โดยส านักวิชาการ 
     5.) เทคนิคการสร้างข้อสอบที่มีคุณภาพในการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา โดยส านักวิชาการ 
     6.) พลังงานทางเลือก (Solar Cell) โดย คุณคงฤทธิ์  ชีพทรงสุข  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงานและ
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนแห่งโลกอนาคต 
     7.) พัฒนาการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมประกวดการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการสอน         ที่
หลากหลาย และแนะน าการจัดการเรียนสอนโดยส านักวิชาการ 
7.โครงการวิทยาลัยสีขาว รู้เท่าทันตั้งครรภ์ก่อนวัย ห่างไกลยาเสพติด โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลไขแสง ก าเนิดมี และขนส่งจังหวัดนนทบุรี    
     1.) กิจกรรมอบรมให้ความรู้เพศศึกษาและโรคติดต่อ 
     2.) กิจกรรมอบรมให้ความรู้ปลุกจิตส านึกรักษ์ความเป็นไทย เยาวชนห่างไกลยาเสพติด 
     3.) กิจกรรมอบรมให้ความรู้ขับขี่ปลอดภัยและวินัยจราจร 
8. กิจกรรมอบรมหัวข้อ IT and Contact Cententrend of support CP All growth   
9. อบรมหลักสูตร Teaching Coaching ทักษะการโค้ชที่จ าเป็นส าหรับครู 3 รุ่น โดย ดร.ฐิติวรรณ  สินธุ์นอก 
คุณอมรรัตน์  ประทุมมา และคุณรมิดา  รัสเซลล์  มณีเสถียร 
10. กิจกรรมบรรยายพิเศษ “การสื่อสารเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ”โดยคุณประวีณมัย บ่ายคล้อย ผู้ประกาศข่าว   
มืออาชีพ ช่อง 3  
11. KM Talk เรื่อง  “โอกาสและความท้าทายในการจัดการอาชีวศึกษา ภาวะปกติใหม่” โดย ดร.สลิลลาทิพย์  
ทิพยไกรศร   
     วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่นๆ   
เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ โดยวิทยาลัยฯ ได้จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษา
ในระบบทวิภาคี ทั้ง 3 สาขาวิชา ซึ่งในปีการศึกษา 2563 นั้น วิทยาลัยฯ ได้ร่วมมือกับสถานประกอบการภายนอก
สถานศึกษา ดังนี้                                                                                                            
1. สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อโดยบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 647 แห่ง จ านวนผู้เรียน 
1,557 คน                 
2. สาขาไฟฟ้าก าลัง โดยบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ ากัด จ านวน 1 แห่ง จ านวนผู้เรียน 104 คน 
3. สาขางานการจัดการธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ โดยบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 409 แห่ง จ านวน
ผู้เรียน 445 คน   รวมสถานประกอบการ 1,083 แห่งส าหรับผู้เรียน 2,106 คน 
 
 
 



ตารางท่ี 3.1.2-1 แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

แหล่งเรียนรู ้
สถานประกอบการ / 
หน่วยงาน (แห่ง) 

จ านวนผู้เรียนที่
ใช้ต่อปี (คน) 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ บริษัท 
ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ฝึกอาชีพท่ี ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven 

647 1,557 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. สาขางานไฟฟ้าก าลัง บริษัท ซีพี รี
เทลลิงค์ จ ากดั  

1 104 

สถานประกอบการ ที่ใช้ฝึกงาน ปวช. 648 1,661 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวส. สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ บริษัท 
ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ฝึกอาชีพท่ี ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven 

409 445 

สถานประกอบการที่ใช้ฝึกงาน ปวส. 409 445 

สถานประกอบการที่ใช้ฝึกงานทั้งหมด 1,057 2,106 

สถานศึกษามีหน่วยงาน สถานประกอบการ  เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรมดังนี้  
1.โรงพยาบาลส่งเสริมต าบลไขแสง พัฒนาครู บุคลากร และผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และลดความเสี่ยงการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 
2.ศาลเยาวชนและครอบครัวและสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรีในการสนับสนุนทางการศึกษา  
งานด้านอาชีพ และการด้านการแก้ไขบ าบัด ฟ้ืนฟู ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
3. ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ในด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถตาม
ฝีมือแรงงาน ส่งเสริมให้เป็นศูนย์ทดสอบและประเมินฝีมือแรงงาน และสร้างโอกาสมีงานท า 
4. กระทรวงยุติธรรม สนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรม 
5.มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทโรงเรียนเป็นเลิศการบริบาลกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 
สนับสนุนเชิงวิชาการ เรื่อง การพัฒนาอาชีพด้านการบริบาลถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริบาล หลักสูตรระยะสั้น 
420 ชั่วโมง ยาว 840 ชั่วโมง และร่วมคัดเลือกเยาวชน  
6.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีสนับสนุนการจัดฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับเด็กและ
เยาวชน    
7.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี สนับสนุนการจัดฝึกอบรม และพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับเด็กและ
เยาวชน  
8. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในกลุ่ม สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก  
9. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สนับสนุนการจัดฝึกอบรม และพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับเด็กและเยาวชน 
10. บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) พัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกใน สถานประกอบการ ระบบทวิภาคี 
11. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการสร้างความร่วมมือทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 



12.ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กับมูลนิธิช่วยครู   และ
บุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าน บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) สนับสนุนสวัสดิการ 
สกสค. ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นบุตรหลานในอุปการะได้รับโอกาสด้านการศึกษาและอาชีพฯ  
13. สมาคมกีฬาบาสเกตบอลสามคน กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ส่งเสริมและพัฒนากีฬาบาสเกตบอลสาม
คน  
ภาพที่ 3.1.2-3 การอบรมจากผู้เชี่ยวชาญบุคคลภายนอก การเขียนแผนธุรกิจบุคคลภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพที่ 3.1.2-3 บันทึกการจัดกิจกรรมอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญบุคคลภายนอก การเขียนแผนธุรกิจบุคคล

  
  
  



 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

เอกสารแนบมาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1.3.การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ มีแผนปฏิบัติการประจ าปี จัดสรรงบประมาณในการบริการชุมชน 
บริการวิชาการ วิชาชีพและจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลาการ และผู้เรียน ส่งเสริม ให้ผู้เรียน
เป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม  
     วิทยาลัยฯ ด าเนินการให้ผู้เรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน และจิตอาสา โดยมีการ
ประชุมชี้แจงให้เห็นถึงความส าคัญของการบริการชุมชน และการเป็นผู้เสียสละ บ าเพ็ญประโยชน์ ต่อชุมชน สังคม
เสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนให้ได้แสดงความรู้ ความสามารถ ในการออกไปเผยแพร่ให้ความรู้ สร้างจิตสาธารณะ
ที่ดีเป็นคนดีศรีสังคม โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรมีส่วนรวมในกิจกรรม/โครงการ มีการส ารวจความต้องการ        
ของชุมชน จัดท าแผนปฏิบัติการ มีการด าเนินงาน ประเมินผล และรายงานผลเพ่ือน ามาปรับปรุง และพัฒนา    
อย่างต่อเนื่อง รับผิดชอบโดยแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก แผนกช่างไฟฟ้าก าลัง แผนกพ้ืนฐาน และแผนกชุมชนสัมพันธ์ 
โดยมีการจัดกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จ านวน 18 กิจกรรม  มีการประเมินผลการประเมิน      
ความพึงพอใจผู้เรียนในการร่วมกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา เฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละเฉลี่ยรวมที่ระดับ
คะแนน 4.56 (ระดับดีมาก)   ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ในการบริการชุมชนและจิตอาสา เฉลี่ยรวม
ที่ระดับคะแนน 4.57 (ระดับดีมาก) และมีนวัตกรรมในการบริการสังคมที่พัฒนาร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลไขแสงก าเนิดมี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางเขน  อ าเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี         
ในชุมชนที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง และได้รับการคัดเลือกเข้าน าเสนอผลงานในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์     
และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2021” (I-New Gen Award 2021) 
วิทยาลัยมีการด าเนินโครงการ /กิจกรรม ดังนี้  
1.) กิจกรรมเนื่องด้วยเทศกาลเข้าพรรษา ได้ร่วมบุญถวายปัจจัย เพ่ือช่วยเหลือ “ค่าไฟฟ้า 99 วัด ในถิ่นทุรกันดาร 
4 ภาค ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส และร่วมถวายปัจจัย ณ วัดบัวขวัญ (พระอารามหลวง) ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 
2.) กิจกรรมจิตอาสา และชุมชนโดยรอบ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 และ วันที่ 11 สิงหาคม 2563  
3.) กิจกรรมบริการวิชาการวิชาชีพ ให้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยจะมีการให้ความรู้เรื่องการปลูกต้นอ่อน
ทานตะวัน และการเพาะเลี้ยงไส้เดือน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ ณ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้อง จ .กรุงเทพฯ   
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563  



4.) กิจกรรมบริการวิชาการวิชาชีพ ให้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยจะมีการให้ความรู้เรื่องการปลูกต้นอ่อน
ทานตะวัน และการเพาะเลี้ยงไส้เดือน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัูติ  ณ โรงเรียนวัดบางคูวัด จ .ปุทมธานี         
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563  
5.) กิจกรรมพิธีถวายราชสักการะ และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราท าความดี 
เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ ห้องประชุมชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 
เวลา  และได้น านักเรียน ร่วมรณรงค์งดการใช้ถุงพลาสติก จ านวน 3 จุด ดังนี้หน้าบริเวณหน้าวิทยาลัยฯ บริเวณ
หน้า 7-11 สาขางามวงศ์วาน 23  และบริเวณหน้าห้างพันธ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน 
6.) กิจกรรม ซีพี ออลล์ ท าดีตามค าสอนพ่อ “รักโลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” ช่วยกิจกรรมพิธีใส่บาตร การคัดแยกของ 
ใส่บาตร รวมทั้งการออกบูธฯ วันทีูู่ 2 ธ.ค. 63  
7.) กิจกรรมซีพี ออลล์ ท าดีตามค าสอนพ่อ และร่วมท ากิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ “เนื่องในวันพ่อ
แห่งชาติ” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และชุมชนวัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี  วันที่ 3 ธ.ค. 64 
8.) โครงการบริการ วิชาการ วิชาชีพ แผนกช่างไฟฟ้าก าลัง ภาควิชาอุตสาหกรรม  มีดังนี้ 
    8.1)  บริการล้างท าความสะอาดและบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ นักเรียน จ านวน 40 คน ครู จ านวน 5 คน  
ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์  พระอารามหลวง  จ.นนทบุรี  วันที่ 6 ตุลาคม 2563 และโรงเรียนชลประทานฯ        มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.15 (ดีมาก) 
   8.2) บริการล้างท าความสะอาดและบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ นักเรียน จ านวน 40 คน ครู จ านวน 7 คน 
ณ ส านักงานแขวงท่าทราย  จ.นนทบุรี  วันที่  17  ธันวาคม  2563  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.22 (ดีมาก) 
   8.3) บริการบ ารุงรักษาท าความสะอาดแสงสว่าง-เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ ณ โรงเรียนเคหะ   
ทุ่งสองห้องวิทยา 2  กรุงเทพฯ จ านวน 40 คน ครู จ านวน  7 คน  วันที่  17   ธันวาคม  2563 
   8.4) บริการล้างท าความสะอาดและบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ-เครื่องใช้ไฟฟ้า นักเรียน จ านวน 40 คน     ครู  
จ านวน 5 คน ณ มัสยิดประเสริฐอิสลาม  จ.นนทบุรี  วันที่  12 มีนาคม 2564  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.21 
(ดีมาก) 
   8.5) บริการความรู้งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร จ านวน 40 คน ณ โรงเรียนประเสริฐอิสลาม จ .นนทบุรี โดยมี
นักเรียน จ านวน 40 คน ครู จ านวน  5 คน วันที่ 12 มีนาคม 2564  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.22 (ดีมาก) 
9.) โครงการ บริการวิชาการวิชาชีพภาคพ้ืนฐานสามัญ มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
    9.1) กิจกรรมบริการชุมชน ภาควิชาพ้ืนฐาน การให้บริการแม่และเด็กในการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ต าบลไขแสง ก าเนิดมี 
                   ครั้งที1่  วันที่ 10 ก.ค. 63                   
                   ครั้งที2่  วันที่ 10 ส.ค. 63                        
                   ครั้งที3่  วันที่ 10 ก.ย. 63                                           



                   ครั้งที4่  วันที่ 12 ต.ค. 63  
                   นักเรียน จ านวน  50  คน   ครู บุคลากร จ านวน  3  คน   ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
โครงการ 4.90 (ดีมาก)   และผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.97 (ดีมาก) 
    9.2) กิจกรรมบริการวิชาการวิชาชีพ กิจกรรมหน้ากากผ้าป้องกันCOVID-19 ในวันที่ 15 กันยายน 2563        
ณ โรงเรียนวัดเขมมาภิรตาราม จ.นนทบุรี   จ านวนนักเรียน 38 คน  จ านวนครู 3 คน  สรุปความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อกิจกรรม  4.72 (ดีมาก) โดยผลความพึงพอใจของครู บุคลากรต่อกิจกรรม 4.68 (ดีมาก)                 
10.).โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 
     10.1) กิจกรรม CSR จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือชุมชน  ปวช .2 แบ่งกลุ่มผู้เรียนแต่ละห้องเรียน ออกเป็น
กลุ่มละ 4-5 คน ชี้แจงรายละเอียดการท ากิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน โดยให้ผู้เรียนท ากิจกรรมจิต
อาสาตามรายละเอียดใบงานที่ครูผู้รับผิดชอบโครงการแจกให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกสถานที่ที่จะไปท ากิจกรรมจิต
อาสาเองตามความเหมาะสม เช่น CSR ณ.วัด โรงเรียน ชุมชน เป็นต้น 
          นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 2/1 – 2/7 กลุ่ม B และ ปวช.2/8  – 2/13 กลุ่ม A  
          ปีการศึกษา  2563 จ านวนนักเรียนทั้งหมด 539 คน และบุคลากร จ านวนทั้งหมด 28 คน 
          ระยะเวลาด าเนินงาน วันที่  3-17  สิงหาคม  2563   ครั้งที่ 1  
                                  วันที่ 16-30  ตุลาคม  2663   ครั้งที่ 2 
โดยร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ที่ 4.61 ระดับดีมาก และร้อยละ 80 ของผู้รับบริการ         
มีความพึงพอใจ 4.41 ระดับดีมาก 
    10.2) กิจกรรม  “จิตอาสาโดยการให้ความรู้ผ่านสื่อ YouTube เกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก   ปวช .3” ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น 3/1–3/11 กลุ่ม A และกลุ่ม B    
        นักเรียน ปวช.3/1 – 3/6 กลุ่ม B จ านวน 245 คน     นักเรียน ปวช.3/7 – 3/11 กลุ่ม A จ านวน 204 คน   
รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด  449  คน   ระยะเวลาด าเนินงาน วันที่  2 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 1 
และ วันที่  4 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2   มีความพึงพอใจในระดับ 4.30 ระดับดีมาก 
   10.3) กิจกรรมจิดอาสาบริการวิชาชีพ ปวส.1 การสร้างอาชีพชุมชน โดยสอนการท าคัพเค้กจากผ้าขนหนู และ
การท าหน้ากากอนามัย วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563  อาคาร 1 ชั้น 5 จ านวน นักเรียน นักศึกษา 150 คน จ านวน 
ครู 20 คนมีผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คะแนนเฉลี่ย 4.47  ระดับดีมาก 
11.) โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน”  มอบเจลแอลกอฮอล์เพ่ือสู้ภัยโควิด-19 มอบเจลแอลกอฮอล์เพ่ือสู้ภัยโควิด-19 
จัดท าตู้ปันสุข ให้กับประชาชนชุมชนวัดบัวขวัญและชุมชนใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง 
        ในด้านนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษาในปีการศึกษา 2563     
คือผลงานสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนเพ่ือใช้บริการชุมชน โดยได้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์       
และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2021” (I-New Gen Award 2021) ในวันที่30 กันยายน 



2563  ชื่อสิ่งประดิษฐ์ “กางเกงส าหรับผู้ป่วยที่ใส่สายสวนปัสสาวะ” ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบน าเสนอผลงาน    
ไบเทค เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้งานกับผู้ป่วยที่สวมใส่สายสวนปัสสาวะ ที่ต้องเดินทางไปนอกบ้าน การใช้ชีวิตประจ าวัน  
ท าให้เกิดความสะดวกในการด าเนินชีวิตและความมั่นใจเพ่ิมขึ้น มีคุณสมบัติ เป็นกางเกงส าหรับผู้ป่วย             
สายสวนปัสสาวะ เป็นกางเกงผ้าฝ้ายออแกนิค  รูปทรงกางเกงขาบานล าลอง กางเกงเป็น Unisex สามารถใส่ได้   
ทั้งชายและหญิง สวมใส่สบาย  ระบายอากาศได้ดี   มีความยืดหยุ่นสูงมากที่มีช่องส าหรับใส่ถุงปัสสาวะ พร้อมซิป
ส าหรับเปิดดูสีและปริมาณปัสสาวะของผู้ป่วย มีช่องปล่อยน้ าปัสสาวะ  เพ่ือความสะดวกในการทิ้งน้ าปัสสาวะ  โดย
ท าโครงการร่วมกับกลุ่มผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไขแสงก าเนิดมี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบางเขน  อ าเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 
ภาพที่ 3.1.3-1  โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน (ร่วมกับภายนอก) 2563 แผนกชุมชนสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

ภาพที่ 3.1.3-2 กิจกรรมจิตอาสา และชุมชนโดยรอบ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ภาพที่ 3.1.3-3 กิจกรรมบริการวิชาการวิชาชีพ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้อง  
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1.3-4 กิจกรรมพิธีถวายราชสักการะ และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ โครงการจิตอาสาพระราชทาน 
“เราท าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”  
 

 

 
ภาพที่ 3.1.3-5  กิจกรรม “PAT ท าดีตามค าสอนพ่อ” และร่วมท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
 

 
 

 
 



ภาพที่ 3.1.3-6 บริการล้างและท าความสะอาด และบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ 
 

 
      

    
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1.3-7 บริการล้างและท าความสะอาด และบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 3.1.3-8 บริการล้างท าความสะอาดและบ ารุงเครื่องปรับอากาศ ณ ส านักงานแขวงท่าทราย 
 

 
 



ภาพที่ 3.1.3-9 บริการล้างท าความสะอาดและบ ารุงเครื่องปรับอากาศ ณ เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 
 
 
 
 
        

 

 
 
 
ภาพที่ 3.1.3-10 บริการบ ารุงรักษาท าความสะอาดแสงสว่าง เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องท าความสะอาดมัสยิด
ประเสริฐอิสลาม จ.นนทบุรี 
 
 

 
              

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพที่ 3.1.3-11  กิจกรรมจิตอาสาบริการวิชาการ โดยการสร้างอาชีพ ร่วมกับ รพ.ไขแสงก าเนิดมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1.3-12   นวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา  
น าเสนอผลงาน ณ ไบเทค บางนา 
  
  
  
  
  
 

 

 

 



ภาพที่ 3.1.3-13   วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมหารือกับ พ.ต.ท.วรรณพงษ์  คชรักษ์   

อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  เพ่ือให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในความ 

ดูแลของกรมพินิจฯ   

 
 

 


