
 

 

2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

1. สถานศึกษามีการศกึษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร    

2. สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง ในการพัฒนาหรือการปรับปรุง 

หลักสูตร      

3.สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชารวมกับสถานประกอบการ 

หรือหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

และ ความตองการของตลาดแรงงาน     

4. สถานศึกษามีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนา    

5. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

การตรวจสอบขอมูล 

 1. ผลการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร  

2. การมีสวนรวมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา  

3. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน  

4. มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ  

5. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอยางตอเนื่อง  

    เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4   4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3   3 ด ี

มีผลการประเมินตามขอ 1,2, 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 

ผูรับผิดชอบตัวบงชี้  

  นายเอกชัย    ใจเมคา 

ทีมงานผูรับผิดชอบตวับงชี ้

  1. นางสาวเตือนใจ อารีโรจนนุกุล  หัวหนาแผนกสาขาการบัญช ี

  2. นางสาวปภาวรินท  นักธรรมา    หัวหนาแผนกสาขาการตลาด และสาขาคาปลีก 

 3. นายกานต                อะตามา    หัวหนาแผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 ๔. นางสาวศิริขวัญ         จันทรพลอย  หัวหนาแผนกอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

    และสาขาการโรงแรม 

 ๕. นายเกียรติศักดิ์         อยูด ี   หัวหนาแผนกไฟฟากําลัง 

 ๖. นายเกียรติศักดิ์         คนธสิงห   หัวหนาแผนกอิเล็กทรอนิกส 

 ๗.นายเชิดชูเกียรต ิ        ผาคํา   หัวหนาแผนกชางยนต 



 

 

สรุปผลตัวบงชี้ที่ 2.1.1 

ประเด็นการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 ม ี

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4   ม ี

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3   ม ี

มีผลการประเมินตามขอ 1,2, ม ี

มีผลการประเมินตามขอ 1 ม ี

         มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5   คาคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

ผลสัมฤทธิ์  

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ  ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  

เชิงปริมาณ  :  รอยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนา ใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ  

 อยางเปนระบบ        

     จ ากความต อ งการของสถานประกอบการ ท่ี มีความต องแร งง านที่ มี สมรรถนะในการทํ า ง าน 

ตรงตามความตองของสถานประกอบการจริงๆซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจเปนสถาบันการศึกษาที่

ผลิตบุคลากรในระดับชางเทคนิคอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)โดยตรง ซึ่งวิทยาลัยฯ มุงเนนท่ีจะผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีสมรรถนะ 

(Competency) ในการทํางานตรงตามที่สถานประกอบการตองการ โดยเนนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหตรงกับ

ความตองการของสถานประกอบเสมือนกับการทํางานจริงใหมากที่สุดแตสภาพความเปนจริง นักศึกษาจะมีทักษะตรง

ความตองการของสถานประกอบการนั้นควรจะไดรับการฝกจากสถานประกอบการจริง  

วิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้มากจึงไดมุงพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อสรางใหนักศึกษามี

สมรรถนะและความสามารถในการประกอบวิชาชีพและสามารถทํางานไดจริงตรงตามความตองการของสถาน

ประกอบการ โดยไดกําหนดใหมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะลงในแผนปฏิบัติการพัฒนางานวิชาการ  ประจําป 25

๖๒ ซึ่งวิทยาลัยฯไดมีนโยบายพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามแผนปฏิบัติการ          ป 25๖๒ ซึ่งมีการดําเนินการ

ดังนี้ 

1. ศึกษาความตองการของตลาดแรงงานรวมกับสถานประกอบการในเครือขาย เพ่ือการพัฒนาใหผูเรียนมี

สมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ ความตองการของตลาดแรงงาน  

๒. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในรายวิชารวมกับสถานประกอบการในเครือขาย  

๓. นําหลักสูตรฐานสมรรถนะในรายวิชาที่ไดพัฒนารวมกับสถานประกอบการ ไปใชในการจัดการเรียนการ

สอน 

4. เชิญสถานประกอบการ ชุมชน เปนวิทยากรเพ่ือใหนักศึกษาแตละสาขา ทุกระดับชั้น ไดเรียนรูตาม

สมรรถนะวิขาชีพของแตละสาขา 

๕. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

ตารางสรุปการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประจําปการศึกษา2562 



 

 

สาขาวิชา ศึกษาความ

ตองการของ

ตลาดแรงงาน 

สถาน

ประกอบการมี

สวนรวม 

สอดคลองกับ

ความตองการ

ของตลาดงาน 

มีการนํา

หลักสตูรมาใช 

มีการตดิตาม 

ประเมินผล 

และปรับปรุง

อยางตอเนื่อง 

ผลการ

ดําเนินงาน

(รอยละ) 

การบัญช ี √ √ √ √ √ รอยละ100 

การตลาด √ √ √ √ √ รอยละ100 

คาปลีก       

คอมพิวเตอร

ธุรกิจ 

√ √ √ √ √ รอยละ100 

การทองเที่ยว √ √ √ √ √ รอยละ100 

การโรงแรม √ √ √ √ √ รอยละ100 

ชางยนต √ √ √ √ √ รอยละ100 

อิเล็กทรอนิกส √ √ √ √ √ รอยละ100 

ไฟฟากําลัง √ √ √ √ √ รอยละ100 

          

ตารางสรุปการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประจําปการศึกษา2562 

สาขาวิชา ศึกษาความ

ตองการของ

ตลาดแรงงาน 

สถาน

ประกอบการมี

สวนรวม 

สอดคลองกับ

ความตองการ

ของตลาดงาน 

มีการนํา

หลักสตูรมาใช 

มีการตดิตาม 

ประเมินผล 

และปรับปรุง

อยางตอเนื่อง 

ผลการ

ดําเนินงาน

(รอยละ) 

การบัญช ี √ √ √ √ √ รอยละ100 

การตลาด √ √ √ √ √ รอยละ100 

คอมพิวเตอร

ธุรกิจ 

√ √ √ √ √ รอยละ100 

การทองเที่ยว √ √ √ √ √ รอยละ100 

การโรงแรม √ √ √ √ √ รอยละ100 

ชางยนต √ √ √ √ √ รอยละ100 

อิเล็กทรอนิกส √ √ √ √ √ รอยละ100 

ไฟฟากําลัง √ √ √ √ √ รอยละ100 

 

สรุปผลเชิงปริมาณ  :  รอยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนา ใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

อยางเปนระบบ คิดเปนรอยละ 100 

 เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

ในปการศึกษา 2562 มีการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะมีดังนี้ 



 

 

1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรวมกับสถานประกอบการทุกสาขาวิชา 

2. ครูจัดแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะและนําไปใชจัดการเรียนการสอน  

3. ในแตละภาคเรียนจะมีการจัดทดสอบสมรรถนะประจํารายวิชา  

4. นักศึกษาทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชา ไดเรียนรูสมรรถนะวิชาชีพ จากวิทยากรจากสถานประกอบการ 

ชุมชน  

5. ครูไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรูรูปแบบ Active Learning และการวัดประเมินผล

ตามสภาพจริง 

6. ครูไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนเอกสารประกอบการสอนฐานสมรรถนะ 

7. มีการนิเทศติดตามการประเมินผล เพ่ือพัฒนาหลักสูตรทุกสาขาวิชา 

ตารางสรุปผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ประจําปการศึกษา๒๕๖2 

สาขาวิชา คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

การบัญชี 4.50 ดมีาก 

การตลาด 4.50 ดมีาก 

ธรกิจคาปลีก 4.61 ดีมาก 

คอมพิวเตอรธุรกิจ ๔.73 ดีมาก 

การทองเที่ยว ๔.73 ดมีาก 

การโรงแรม ๔.64 ดีมาก 

สาขาชางยนต ๔.73 ดมีาก 

สาขาชางอิเล็กทรอนิกส ๔.๔2 ด ี

สาขาชางไฟฟากําลัง ๔.68 ดมีาก 

สรุปผลการประเมิน ๔.64 ดมีาก 

  

 สรุปผลเชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

ไดคะแนน 4.64 อยูในระดับดมีาก 

ผลสะทอน   :  หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร

ฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ  

 

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ไดรับความอนุเคราะห จากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาที่เปน

ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งเปนผูอํานวยการศูนยสงเสริมอาชีวศึกษาภาคเหนือ เขามาเปนผูทรงคุณวุฒิจํานวน 1 ทาน 

และอดีตผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาครัฐบาล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 1 

ทาน  แนะนําแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ชวยเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ

สอนใหทันสมัยและตรงตามความตองการของสถานประกอบการ  



 

 

อีกทั้ง วิทยาลัยฯไดรับการยอมรับในคุณภาพของนักศึกษา โดยปการศึกษา 2562 และมีสถาน

ประกอบการใหการตอบรับนักศึกษาเขาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพจํานวน 116 แหง และมีสถาน

ประกอบการ รับนักศึกษาฝกอาชีพ ในระบบทวิภาคีจํานวน 42 แหง และมีสถานประกอบการเขารวมพัฒนา

หลักสูตร จํานวนทั้งหมด 42 แหง ดังนี้ 

รายชื่อสถานประกอบการที่รวมมือในการพัฒนาหลักสูตร  

1.หางหุนสวนจํากัด เอส.บี.พี. คอมแอค 

2. หางหุนสวนจํากัด จุฑามาศ การบัญช ี

3. หางหุนสวนจํากัด ลานนาการบัญชีธุรกิจ 

4. บริษัท ณรงคการบัญชี 2504 จํากัด 

5. บริษัท ผึ้งนอยเบเกอรี่ จํากัด 

6. บริษัท อีซูซุเชียงใหมเซลล จํากัด (สาขาดอนจั่น) 

7. บริษัท New Good Agency จํากัด 

8. บริษัท ซีแอด เอเจนซี เชียงใหม จํากัด 

9. Four Seasons Resort Chiang Mai 

10. Rati Lanna Riverside Spa Resort Chiang Mai 

11. Le Meridien Chiang Mai 

12. U Nimman Chiang mai 

13. Mövenpick Suriwongse Hotel Chiang Mai 

14. SALA LANNA CHIANG MAI 

15. SIBSAN RESORT &amp; SPA MAETAENG CHIANGMAI 

16. บริษัท เชียงใหม ฮอนดา ออโตโมบิล จํากัด 

17. บริษัท เชียงใหมมอเตอรเซลล 99 แอนดเซอรวิส จํากัด 

18. บริษัท เชียงแสง ฮอนดา ออโตโมบิล จํากัด 

19. บริษัท แมทริกซ ฮอนดา ออโตโมบิล จํากัด 

20. บริษัท บาเซโลนา มอเตอร จํากัด 

21. บริษัท นพรัตนเมเจอรไทร จํากัด 

22. บริษัท อีซูซุ เชียงใหมเซลล จํากัด (สันทราย) 

23. บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม จํากัด 

24. บริษัท ฟวเจอรอิเล็กทรอนิกส เซอรวิส จํากัด 

25. บริษัท ครีเอทีฟแล็ป เชียงใหม จํากัด 

26. บริษัท อมรวัฒนโสภณ จํากัด 

27. รานภัทรการไฟฟา ดาวเทียม 

28. บริษัท คอมเทลซัพพลาย จํากัด 



 

 

29. Amora Tapae Chiang Mai 

30. บริษัท ขุนพลการไฟฟา จํากัด 

31. บ.เชี่ยวชาญวิศวกรรม 

32. บริษัท วี-เพนท ออโตเซอรวิส จํากัด 

33. อูนัมเบอรวันเซอรวิส 

34. บริษัท นิวไดมอนด จํากัด 

35. SIAMRISE GLOBAL TRADE CO., LTD. 

36. MK Restaurants Central Festival Chiang Mai 

37. Yayoi Restaurant Central Festival Chiang Mai 

38. MK Restaurants Tesco Lotus Kamthieng 

39. MK Restaurants Central Plaza Chiang Mai Airport 

40. MK Restaurants Tesco Lotus Hang Dong 

41. MK Restaurants Tesco Lotus Ruamchoke 

42. MK Restaurants Big C Supercenter Mae Hia 

 

จุดเดน 

1. ผูบริหารใหความสําคัญ สนับสนุน สงเสริม  ใหพัฒนาการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะรวมกับสถาน

ประกอบการ อยางตอเนื่อง และพรอมที่จะปรับเปลี่ยนตามความตองการของตลาดงาน 

๒. มีสถานประกอบการ ชุมชน ใหความรวมมือ อนุเคราะหวิทยากร เพ่ือสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา

ตามสมรรถนะของแตละวิชาชีพครบทุกสาขาวิชา  

จุดควรพัฒนา 

1. ควรจัดหาเครื่องมือ ครุภัณฑที่สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ และทันตอเทคโนโลยี

สมัยใหมที่เปลี่ยนแปลงคอนขางรวดเร็ว ซึ่งจะชวยสําหรับการเตรียมความพรอมนักศึกษาในการปฏิบัติงาน

จริง จะทําใหนักศึกษาเกิดความมั่นใจและเกิดทักษะ ทําใหเมื่อออกปฏิบัติงานจริง จะสามารถปฏิบัติงานได

ทันท ี 

ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา 

1. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูของนักศึกษาใหตรงกับความตองการของสถานประกอบการ ในการทําความ

รวมมือในปตอไป ควรขอความอนุเคราะหสถานประกอบการจัดหาเครื่องมือหรือครุภัณฑใชจริงในสถาน

ประกอบการ สถานศกึษาจะไดเตรียมความพรอมและไดฝกปฏิบัติกอนออกไปปฏิบัติงานจริง  

 
 


