
 

 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

เอกสารแนบมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  

1.1 ด้านความรู้ 

1.1.1-1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

สรุปผลจ ำนวนผู้เรียนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้เรียนในระดับ

ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส .)ชั้นปีที่2  ที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพในครั้งแรกตำมระเบียบ

กระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตร เทียบร้อยละกับจ ำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน

ครบทุกรำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตรจ ำแนกตำมระดับ ประเภทวิชำ สำขำวิชำ สำขำงำนและภำพรวมของ

สถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 โดยมีเกณฑ์กำรประเมิน ดังนี้ 

ระดับ ปวช. 

- ด้ำนควำมรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 

- ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 

- ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่ำนเกณฑ์ประเมินทั้ง 2 ด้ำน จึงคิดเป็นผู้ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำน

วิชำชีพ 

ระดับ ปวส. 

- ด้ำนควำมรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

- ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 

- ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่ำนเกณฑ์ประเมินทั้ง 2 ด้ำน จึงคิดเป็นผู้ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำน

วิชำชีพ 

ผลของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพในครั้งแรกเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียน         

ทุกรำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร โดยพิจำรณำภำพรวมของวิทยำลัยเทคโนโลยีปัญญำภิวัฒน์ ดังนี้ 

 

 

 



ตารางท่ี 1.1.1-1 สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ ปีกำรศึกษำ 2563 
  

            

ล าดับ 
ระดับ/

สาขาวชิา 

จ านวน
ผู้เรียนที่

ลงทะเบยีน
เรียนครบทุก

ราย 
วิชาตาม
โครงสร้าง
หลักสูตร 

จ านวน
ผู้เรียนที่
สอบผ่าน

มาตร 
ฐานวิชาชีพ 

ร้อยละของผู้เรียนที่สอบ
ผ่านมาตรฐานวิชาชีพ
ด้านความรู้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ60  
(ปวช.)  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ70  
(ปวส.) 

ร้อยละของผู้เรียนที่สอบ
ผ่านมาตรฐานวิชาชีพ
ด้านทักษะไม่น้อยกว่า

ร้อยละ80 

จ านวน
ผู้เรียนที่

สอบไม่ผ่าน 

ร้อยละ
ของ

ผู้เรียนที่
สอบ 

ไม่ผ่าน 

    (ผ่านครั้งแรก) (ผ่านครั้งแรก)     

1 ธุรกิจค้ำปลกี  432 403 93.29 93.29 29 6.71 

2 ไฟฟ้ำก ำลัง 29 29 100.00 100.00 - - 

3 

กำรจัดกำร
ธุรกิจ 
ค้ำปลีก 

201 201 100.00 100.00 - - 

รวม 662 633 95.62 95.62 29 4.38 
หมายเหตุ  จ ำนวนนักเรียนชั้นปีสุดท้ำย ณ วันที่ 10 ธ.ค.2563 ภำคเรียนที่ 2/2563  ยอดตัดเปลี่ยนช่วงเดือนเป็น 
ธ.ค.  (ยอดนักเรียน 29 คน ที่ไม่ผ่ำนจะมีนักเรียนพ้นสภำพ จ ำนวน 8 คน พักกำรเรียน จ ำนวน 3 คน รวม 11 คน) 

สรุปผลจ ำนวนผู้เรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร 

จ ำนวน 662 คน เข้ำทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพ จ ำนวน  651 คน คิดเป็นร้อยละ  98.34 ผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมิน

มำตรฐำนวิชำชีพรอบแรกทั้งสองด้ำน จ ำนวน 633 คน คิดเป็นร้อยละ 95.62  จำกผลกำรด ำเนินงำน วิทยำลัยฯ มี

กำรเรียนกำรสอนในระบบทวิภำคี ผู้เรียนจะมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรฝึกภำคปฏิบัติในสถำนประกอบกำรทุกภำค

เรียน จึงส่งผลให้คุณภำพของผู้เรียนในกำรทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพ มีผลกำรประเมิน 5 คะแนน ระดับคุณภำพ

ยอดเยี่ยม  โดยจ ำแนกตำมสำขำวิชำได้ดังนี้ 

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) สำขำงำนธุรกิจค้ำปลีกร้ำนสะดวกซื้อ 

มีจ ำนวนผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพรอบแรกทั้งสองด้ำน จ ำนวน 403 คน คิดเป็นร้อยละ 

93.29  ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 

 มีจ ำนวนผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพรอบแรกทั้งสองด้ำน จ ำนวน 29 คน ผลกำรประเมินคิด

เป็นร้อยละ 100  ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) สำขำงำนธุรกิจค้ำปลีกร้ำนสะดวกซื้อ 

 มีจ ำนวนผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพรอบแรกทั้งสองด้ำน จ ำนวน 201 คน ผลกำรประเมิน

คิดเป็นร้อยละ 100  โดยสถำนศึกษำมีกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมดังนี้ 



1.กิจกรรมกำรทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพ 

2.โครงกำรส่งเสริมทักษะวิชำกำรวิชำชีพ-ธุรกิจค้ำปลีก 

3.โครงกำรส่งเสริมทักษะวิชำกำรวิชำชีพ-ไฟฟ้ำก ำลัง 

4.โครงกำรบริกำรวิชำชีพธุรกิจค้ำปลีก 

5.โครงกำรบริกำรวิชำชีพไฟฟ้ำก ำลัง 

  



ภาพที่ 1.1.1-1 บันทึกเชิญสถำนศึกษำอ่ืนร่วมเป็นคณะกรรมกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ ปีกำรศึกษำ 2563 
 

  



ภาพที่ 1.1.1-1-2 บันทึกเชิญสถำนประกอบกำรร่วมคณะกรรมกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ ปีกำรศึกษำ 2563 
 

  



ภาพที่ 1.1.1-1-3 หนังสือขอบคุณสถำนประกอบกำรร่วมคณะกรรมกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ  
ปีกำรศึกษำ 2563 
 

 
  



ภาพที่ 1.1.1-1-4 หนังสือขอบคุณสถำนศึกษำที่ร่วมเป็นคณะกรรมกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ  
ปีกำรศึกษำ 2563 

  



ภาพที่ 1.1.1-5 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ ปีกำรศึกษำ 2563 

 

 
  



ภาพที่ 1.1.1-6 บันทึกอนุมัติผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ ปีกำรศึกษำ 2563 

 

 



ภาพที่ 1.1.1-7 สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ ปีกำรศึกษำ 2563 

 
 

 

 

  



ภาพที่1.1.1-8 ตัวอย่ำงสรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพสำขำวิชำธุรกิจค้ำปลีก  

สำขำงำนธุรกิจค้ำปลีกร้ำนสะดวกซ้ือ ระดับ ปวช.3 ปีกำรศึกษำ 2563 

 



ภาพที่ 1.1.1-9ตัวอย่ำง สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพสำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีกและสำขำงำนธุรกิจ

ค้ำปลีกร้ำนสะดวกซ้ือ ระดับ ปวส.2 ปีกำรศึกษำ 2563 

 
 



 

ภาพที่ 1.1.1-10 ตัวอย่ำง สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพสำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง     

ระดับปวช.3  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพที่ 1.1.1-11  แผนกิจกรรมประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  แผนกวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ ฝ่ำยวิชำกำร 

ส ำนักวิชำกำร 

 

 
  



ภาพที่ 1.1.1-12 กิจกรรมกำรทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพภำคทฤษฎี และภำคปฏิบัติ  ปีกำรศึกษำ 2563 
  

 

 

 

 

 

 



 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

เอกสารแนบมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  

1.1 ด้ำนควำมรู้ 

1.1.2   ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ดำนอำชีวศึกษำ(V-NET) 

 

อ้ำงอิงตำมหนังสือที่ศธ. 0606/3498 ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2564 เรื่องกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 จำกมติที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 เห็นชอบให้สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ ยกเว้น กำรด ำเนินกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ 
พ.ศ.2561 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ ประเด็นกำรประเมินที่ 1 
ด้ำนควำมรู้ ข้อ 1.2 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2563 เป็น
ต้นไป 
 
ภาพที่ 1.1.2-1 หนังสือที่ศธ. 0606/3498 ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2564 เรื่องกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 

 


