
 

 

2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนด 

รายวิชาเพิ่มเติม 

การคํานวณ 

      จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตร 

               จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานทั้งหมด 

การตรวจสอบขอมูล 

1. จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน   

2. จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา         

หรือปรับปรุง รายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม   

 เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

รอยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 

รอยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 

รอยละ 60.00-69.99 3 ด ี

รอยละ 50.00-59.99 2 ปานกลาง 

นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 

 

ผูรับผิดชอบตัวบงชี้  

  นายเอกชัย    ใจเมคา 

ทีมงานผูรับผิดชอบตวับงชี ้

  1. นางสาวเตือนใจ  อารีโรจนนุกุล  หัวหนาแผนกสาขาการบัญช ี

  2. นางสาวปภาวรินท  นักธรรมมา   หัวหนาแผนกสาขาการตลาด และสาขาคาปลีก 

 3. นายกานต            อะตามา  หัวหนาแผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 ๔. นางสาวศิริขวัญ         จันทรพลอย หัวหนาแผนกอุตสาหกรรมทองเที่ยว และสาขา

การโรงแรม 

 ๕. นายเกียรติศักดิ์         อยูดี  หัวหนาแผนกไฟฟากําลัง 

 ๖. นายเกียรติศักดิ์       คนธสิงห  หัวหนาแผนกอิเล็กทรอนิกส 

 ๗.นายเชิดชูเกียรต ิ           ผาคํา  หัวหนาแผนกชางยนต 

 

 

 

 

 

X 100 รอยละ= 



 

 

สรุปผลตัวบงชี้ที่ 2.1.2 

ประเด็นการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

รอยละ 80 ขึ้นไป รอยละ 100 

 

           มีผลการประเมิน ไดรอยละ 100   คาคะแนน 5    ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

ผลสัมฤทธิ์  

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนด 

รายวิชาเพิ่มเติม ด้านหลกัสูตรอาชีวศึกษา 

         เชิงปริมาณ : จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ หรือปรับปรุง

รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม  

วิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้มากจึงไดมุงพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยปรับปรุง

รายวิชาเดิม เพ่ือสรางใหนักศึกษามีสมรรถนะและความสามารถในการประกอบวิชาชีพและสามารถทํางานได

จริงตรงตามความตองการของสถานประกอบการ ซึ่งวิทยาลัยฯไดมีนโยบายพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตาม

แผนปฏิบัติการ ป 25๖๒ ซึ่งมีการดําเนินการดังนี ้

1. ศึกษาความตองการของตลาดแรงงานรวมกับสถานประกอบการในเครือขาย เพ่ือการพัฒนาให

ผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ ความตองการของ

ของสถานประกอบการ 

๒. ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทันสมัย และ

สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ 

๓. นําหลักสูตรฐานสมรรถนะในรายวิชาที่ไดพัฒนารวมกับสถานประกอบการ ไปใชในการจัดการ

เรียนการสอน 

4. จัดทําแผนการเรียนรู และวางแผนกิจกรรมตามคําอธบายรายวิชาที่เพ่ิมเติม 

 

๕. มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

ตารางสรุปสาขาวิชาที่ปรับปรุงรายวิชาเดิมระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพประจําปการศึกษา๒๕๖2 

สาขาวิชา รายวิชา อาจารยผูรับผิดชอบ 

การบัญชี การบัญชีหางหุนสวน (2201-2002) อาจารยรุงนภา        ชาญเชียว 

การตลาด การดําเนินธุรกิจขนาดยอม (2202-2003) อาจารยประไพวัลย คําหลิ้ม 

ธุรกิจคาปลีก การเปนผูประกอบการ (2001-1002-2) อ.อัจฉรา จินะกาศ 

คอมพิวเตอรธุรกิจ เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน (2204-2003) 

 

อาจารยกานต          อาตะมา 

การทองเที่ยว อาหารและเครื่องดื่มเพ่ือการทองเที่ยว 20702-2106 อาจารยศิวพร วัสุวัฒน 



 

 

การโรงแรม ธุรกิจโรงแรม 20701-1010 อาจารยอรรยา วงศา 

ชางยนต งานเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร 2101-

2207 

อาจารยเชิดชูเกียรติ   ผาคํา 

อิเล็กทรอนิกส ไมโครคอนโทรลเลอรเบื้องตน 2104-2112 

 

อาจารยชนตรนนท ภีระคํา 

ไฟฟากําลัง เครื่องปรับอากาศ 2104-2106 อาจารยณัฐวุฒิ แสงอาทิตย 

ตารางสรุปสาขาวิชาที่ปรับปรุงรายวิชาเดิมระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูงประจําปการศึกษา๒๕๖๒ 

สาขาวิชา รายวิชา อาจารยผูรับผิดชอบ 

การบัญชี งานการบัญชี 3 (การวิเคราะหรายงานทางการเงิน) 

(3201-5103) 

อาจารยษรัญชนก ธรรมชัย 

การตลาด งานสงเสริมการตลาด (3202-5104) อาจารยนิลวารี ตาตุ 

คอมพิวเตอรธุรกิจ งานคอมพิวเตอรธุรกิจ 4 (การประยุกตใชโปรแกรมสื่อ

ประสม) 3204-5104 

อาจารยจุฑามาศ ปนคํามูล 

การทองเที่ยว การจัดการธุรกิจนําเที่ยว (3702-2004) อาจารยเชาวฤทธิ์ บุตรชาง 

การโรงแรม บารและเครื่องดื่ม (3701-5304) อาจารยอภิวัฒน คําปนตา 

ชางยนต งานเทคนิคยานยนต 3   (3101-5103) อาจารยมนตรี พุทธชาคํา 

อิเล็กทรอนิกส งานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 3 (ระบบสื่อสาร

ดาวเทียม) (3105-5103) 

อาจารยอ.ภาสกร เย็นใจ 

ไฟฟากําลัง งานไฟฟากําลัง 3    (3104-2007) อาจารย ณัฐวุฒิ แสงอาทิตย 

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจํานวน ๙ สาขา และสาขาที่ปรับปรุงรายวิชาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ทั้งหมด 8 สาขาวิชา รวมทั้งหมด 1๗ สาขาวิชา 

 

เชิงคุณภาพ : รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ หรือปรับปรุง

รายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

         จํานวนสาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรจํานวน ๑๗ สาขาวิชา  

               จํานวนสาขาวิชาทั้งหมดจํานวน ๑๗ สาขาวิชา 

 

รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาหรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเปนรอยละ 100 

 

X 100 รอยละ = 



 

 

ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ สถานศกึษาในการ

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปน ระบบหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ 

กําหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยปรับปรุงรายวิชาเดิม ไดรับความอนุเคราะห จาก

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาที่เปนผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งเปนผูอํานวยการศูนยสงเสริมอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ เขามาเปนผูทรงคุณวุฒิจํานวน 1 ทาน และอดีตผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ภาครัฐบาล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 1 ทาน  แนะนําแนวทางการ

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ชวยเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัยและ

ตรงตามความตองการของสถานประกอบการ  

อีกทั้ง วิทยาลัยฯไดรับการยอมรับในคุณภาพของนักศึกษา โดยปการศึกษา 2562 และมี

สถานประกอบการใหการตอบรับนักศึกษาเขาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพจํานวน 116 แหง และมี

สถานประกอบการ รับนักศึกษาฝกอาชีพ ในระบบทวิภาคีจํานวน 42 แหง และมีสถานประกอบการ

เขารวมพัฒนาหลักสูตร 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 

 

 

จุดเดน 

1. ผูบริหารใหความสําคัญ สนับสนุน สงเสริม  ใหทุกสาขาวิชามีการปรับปรุงรายวิชาเดิม 

2. วิทยาลัยมกีารปรับปรุงรายวิชาเดิมท้ังระดับปวช.และระดับปวส.ครบทุกสาขาวิชา 

จุดควรพัฒนา 

๑. ควรคัดเลือกรายวิขาที่มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม  นํามาเปนตัวอยาง และแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือ

จัดการองคความรู (Knowledge Management) รวมกัน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาในป

ตอไป 

๒. ควรมีกําหนดใหทุกรายวิชามีการปรับปรุงรายวิชาเดิมใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับความ

ตองการของสถานประกอบการ 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา 

1. ควรสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยเพื่อวัดประสิทธิภาพของการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดย

ปรับปรุงรายวิชาเดิม 

 
 


