คํานํา
มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ปการศึกษา 2562 ฉบับนี้ โดยความ
ร ว มมื อ ของคณะกรรมการวิ ท ยาลั ย ผู บ ริ ห าร ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ผู เ รี ย น ผู ป กครอง
ผูท รงคุ ณ วุฒิ ชุ มชน และท องถิ่ น ไดจั ด ทําขึ้น เพื่ อให ส ถานศึ กษาใช เปน แนวทางในการขับ เคลื่อนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเจตนารมณ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อใชการประกันคุณภาพการศึกษา
เปนกลไกสําคัญในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด มีการพัฒนาอยางตอเนื่องและ
สรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชน
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พ.ศ. 2562 ประกอบดวย 3
มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ไดแก มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ที่พึงประสงค จํานวน 3 ประเด็นการประเมิน มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา จํานวน 4
ประเด็นการประเมิน มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู จํานวน 2 ประเด็นการประเมิน
และเนื้อหาสําคัญของมาตรฐานฉบับนี้ประกอบดวย สวนที่ 1 ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา สวนที่ 2
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สวนที่ 3 ทิศทางและแนวทางการพัฒ นาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
มาตรฐานการศึ ก ษาฉบั บ นี้ สํ า เร็ จ เป น รู ป เล ม ได ขอขอบพระคุ ณ ท า นผู อํ า นวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ
นายสุรเชษฐ นาครินทร รองผูอํานวยการฝายวิชาการ นายอานนท จันทรหอม รองผูอํานวยการฝาย
บริหารทรัพยากร นายวีระ บัวนุม และรองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายวรพันธ
เพิ่มพูล ที่เปนที่ปรึกษา ตลอดจนอํานวยความสะดวกในการจัดทําและขอขอบพระคุณทุกทานที่มีสวน
รวมใหความรู คําแนะนํา ขอเสนอแนะและขอมูลตางๆ ในการจัดทําเอกสาร และหวังเปนอยางยิ่งวา
เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนสําหรับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยและผูสนใจทั่วไป
เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทํามาตรฐานของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาตอไป
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คําชี้แจง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แ ก ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2 )
พ.ศ. 2545 รวมทั้งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ซึ่งเปนหนวยงาน ตนสังกัดของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กําหนดใหสถานศึกษาแตละ
แหง จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อใหสถานศึกษาใชเปนมาตรฐานกลางในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 2) เพื่อใหสถานศึกษาใชเปนหลักในการเทียบเคียง สําหรับการสงเสริมและกํากับดูแล
การตรวจสอบ การประเมิ น ผล และการประกัน คุณ ภาพการศึ กษาภายในสถานศึกษา 3) เพื่ อให
สถานศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ปการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย ซึ่งมีทั้งหมด 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน จะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมี
ความรู มีทักษะและมีลักษณะที่พึงประสงคและขับเคลื่อนสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูที่ไดมาตรฐาน
และเปนที่ยอมรับของสังคมอยางยั่งยืนตอไป
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สารบัญ
คํานํา
คําชี้แจง
สวนที่ 1

ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา
1.1 แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา
1.2 ขอมูลบุคลากร
1.3 ขอมูลนักเรียน
1.4 ขอมูลดานหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
1.5 แผนผังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1.6 ขอมูลดานงบประมาณ
สวนที่ 2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 สรางสังคมแหงการเรียนรู
สวนที่ 3 ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3.1 วิสัยทัศน (Vision)
3.2 พันธกิจ (Mission)
3.3 กลยุทธ (Strategy)
3.4 พันธกิจ กลยุทธ เปาประสงค แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด
พันธกิจที่ 1 ผลิตผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
พันธกิจที่ 2 พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ
พันธกิจที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พันธกิจที่ 4 พัฒนาแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
พันธกิจที่ 5 รวมอนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นอยางยั่งยืน
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบเครือขาย ชุมชน สถานประกอบการ
3.5 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสูการปฏิบัติ
ภาคผนวก

หนา
1
1
3
11
13
14
18
22
22
22
23
25
25
25
25
26
26
31
33
34
37
38
41

สวนที่ 1

ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา
1.1 แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา

1.1.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

/ มาตรฐานการศึกษา
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/ มาตรฐานการศึกษา
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1.2 ขอมูลดานบุคลากร

1.2.1 จํานวนครู จําแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ใบประกอบ
วิชาชีพ

1
1
1
1
-

3
1
1
1
1
1

2

2

-

1
18
67

1
14
51

1
5

รวมทั้งหมด

ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

-

-

7
2
1
6
2
1
1
1

4
4
3
3
2
1
2
4
2

-

-

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

-

-

1

1

-

3
11

√
√
√

-

1
1

1
9
32

8
34

-

ต่ํากวา
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

8
5
2
8
3
1
2
3
2

ปริญญาโท

ครูพิเศษ

11
6
4
9
4
2
3
4
3

ปริญญาเอก

พนักงาน
ราชการ

แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชการเลขานุการฯ
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
แผนกวิชาการทองเที่ยวฯ
แผนกวิชาวิจิตรศิลป
แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร
แผนกวิชาแฟชั่นและ
สิ่งทอ
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

ไมมี

จํานวน
(คน)

วุฒิการศึกษา

มี

แผนกวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน

ครูประจํา

สถานภาพ

/ มาตรฐานการศึกษา
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1.2.2 จํานวนบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจางชั่วคราว

ลูกจางประจํา

ฝายแผนงานและความรวมมือ
- งานวางแผนและงบประมาณ
- งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
- งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ
- งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
- งานความรวมมือ
- งานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจ
รวม
ฝายบริหารทรัพยากร
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานบุคลากร
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัสดุ
- งานอาคารสถานที่
- งานทะเบียน
- งานประชาสัมพันธ
รวม
ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
- งานครูที่ปรึกษา
- งานปกครอง
- งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
- งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
รวม
ฝายวิชาการ
- งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
- งานวัดผลและประเมินผล
- งานวิทยบริการและหองสมุด
- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- งานสื่อการเรียนการสอน
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวน (คน)

พนักงาน
ราชการ

ฝาย/งาน

ขาราชการ

สถานภาพ

-

-

1
1
2
1
5

1
1

1
2
1
5
12
1
1
23

-

1
1

2
1
1
4

1

2

2
1
1
4
36

1
1
2
1
5

-

1
1
3
1
6
12
1
1
26

1
1

1
1

2
1
1
1
5

-

2
1
1
4
40

1

/ มาตรฐานการศึกษา

รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษา
1. นางเพทาย
2. นายวรพันธ
3. นายวีระ
4. นายอานนท
5. นายสุรเชษฐ

ขาราชการครู

ซื่อสัจจพงษ
เพิ่มพูล
บัวนุม
จันทรหอม
นาครินทร
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ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
รองผูอํานวยการ ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
รองผูอํานวยการ ฝายบริหารทรัพยากร
รองผูอํานวยการ ฝายวิชาการ
รองผูอํานวยการ ฝายแผนงานและความรวมมือ

1. ประเภทวิชาคหกรรม
• แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
1. นางสาวรัชนิกร ยอดดี
2. นางสิริพร
รอดแสวง
• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
1. นางอุบล
ไชยโย
2. นางสุภัคณา
คงพิรอด
3. นางทัศนีย
รุมรวย
4. วาที่รอยตรีฉัตรชัย สีบัวแดง
• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร
1. นางชะมัยพร
เหลี่ยมจุย
2. นางวนิดา
ไกรกิจราษฎร
3. นางสาวขนิษฐา รอดทรัพย
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
• แผนกวิชาการบัญชี
1. นางพินรัฎ
สีตลวรางค
2. นางวิกานดา
ละอองเดช
3. นางสาวสมพิศ
พัดบัว
4. นางปาริชาติ
โปยขุนทด
5. นางรุงฤดี
เดชฟุง
6. นางศรีสุดา
ภาคชัย

7. นางกนกวรรณ
8. นางสาวศุภกานต
9. นางสาวดวงใจ
10. นางฐิติกาญจน
11. นางอรญา

หาญกําธร
คิดขํา
จันทรัตน
พลับพลาสี
กลนาวา

• แผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการสํานักงาน
1. นางภิญณภัทร ทัศนะภาค
3. นางสาวรุงพิรุณ
ตะนะเรือน
2. นางพรรณสิยา นิธิกิตติ์สุขเกษม
4. นางสาวปุริมปรัชญ คําชนแดน

/ มาตรฐานการศึกษา

• แผนกวิชาการตลาด
1. นางปนัดดา
2. นางสาวนิ่มนวล
3. นายประจักษ
4. นายธนเดช
5. นางสาวศุภรลัคน

ลิ่มภูษิตเจริญ
สุขสวรรค
ชวยเพ็ญ
แปนโพธิ์กลาง
นนทแกว
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6. นางสาวปวีณา
7. นายหรรษกรณ

นพนรินทร
ศิรัสภูริมงคล

• แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส
1. นางสาวศุภรลัคน นนทแกว
2. นางปนัดดา
ลิ่มภูษิตเจริญ
3. นายหรรษกรณ
ศิรัสภูริมงคล
• แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
1. นายสิทธิชัย
เสาเสนา
2. นางเสมอ
เวชสถล
3. นางสุธีรัตน
คลายสมบูรณ
4. นางสุภารัตน
ติรพจนกุล
5. นายสมยศ
สีตลวรางค
• ระดับปริญญาตรี ภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
1. นางเสมอ
เวชสถล
2. นางสุธีรัตน
คลายสมบูรณ
3. นางสุภารัตน
ติรพจนกุล
3. ประเภทวิชาศิลปกรรม
• แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟค
1. นายสัญชัย
ปแกว
2. นางจุฑามาศ ชอนนาค
3. นางสาวสายสุนีย เนียมกําเนิด
• แผนกวิชาวิจิตรศิลป
1. นางสาวกัณนิการ จันทรโกเมศ
2. นางสาวปวีณา
พุม ไม

6.
7.
8.
9.

นางสาวภัชราภรณ
นางธิดาวรรณ
นายสิทธิชัย
นางสาวปาริชาติ

พิมพา
เขียวปน
วันทอง
สองสี

/ มาตรฐานการศึกษา

4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
• แผนกวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
1. นายอิษวัต
รัตนสมบัติ
2. นางอรทัย
เข็มทอง
5. ประเภทวิชาพื้นฐาน
• กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
1. นางจันทรมาส
กล่ําเอม
2. นางจิตรเจริญ
เคหะวัฒกานนท
3. นายพุฒิพัฒน
เสือมั่นทรงยศ
4. นางพิไลวรรณ
ไทยกลา
5. นางสาวอัลชลี
ขุนศรีสุข
6. นางสาวนิตยา
คณธี
7. Mr. Remar Gam-oy Ket-eng
8. Mr. Ener Gambala Ebalobo
• กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1. ดร. มรรษพร
สีขาว
2. นายพิทักษ
อุปญญ
3. นายชาตรี
จันทรธีระกุล
• กลุมวิชาคณิตศาสตร
1. นายธีระพงษ
กระการดี
2. นางสาวรุจจิรา
รามัญรักษ
• กลุมวิชาพลานามัย
1. นางสารินทร
2. นายภูมินทร

สินอําพล
หอมเนียม

• กลุมวิชาภาษาไทย
1. นางศนิชล
2. นางธัญสินี

เนียมกลั่น
เปนสุข

• กลุมวิชาสังคมศึกษา
1. นางสุธาสินี
แกมนิล
• ขาราชการพลเรือน
1. นางจารุวรรณ

คงนอย
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3. นายปรีชา
4. Mr.ManZano

ตั้งสุขขียศิริ
Jaime

/ มาตรฐานการศึกษา

• พนักงานราชการครู
1. นางสาวปาริชาติ
2. นายหรรษกรณ
3. นางสาวรุงพิรุณ
4. นางสาวสายสุนีย
5. นายภูมินทร

สองสี
ศิรัสภูริมงคล
ตะนะเรือน
เนียมกําเนิด
หอมเนียม

• พนักงานราชการบริหารงานทั่วไป
1. นางอําภรรัตน
ทับขํา
• ลูกจางประจํา
1. นายสุดใจ
2. นางญาดาณีย
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(ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ)
(ครูแผนกวิชาการตลาด)

(ครูแผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการสํานักงาน)

(ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟก)
(ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ)
(พนักงานบริหารงานทั่วไป)

นุมพรม
วงษพูล

• ลูกจางชั่วคราว
1. นางสุชาดา
ไทยเทศ
2. นางธนวันต
ธีวสุเจริญ
3. นายจตุรภัทร
พรอมรชัย
4. นางฐิดาพัชร
ดวงมา
5. นางพรศิริ
พุมพวง
6. นางสาวพัชรวรรณ มิ่งเหมือน
7. นางสาวรัตนา
ทับทอง
8. นางสาวเนตรชนก เพ็งสวาง
9. นางสาวสุนิษา
ปจจัยยา
10. นางสาวรติอร จันทนนท
11. นางสาวรุจิษยา ยอดยิ่ง
12. นายอภิราม
จันทรแปน
13. นางสาวจรินทร โยกเกิน
14. นายวุฒิศักดิ์ พยัคนอย
15. นายสายชล
พรมมาพงษ
16. นางสาวสริตา เขียวปน
17. นายอนุชิต
มาสอน
18. นางจรรยาพร ทรงกลิ่น
19. นางสาวสุทธิดา ขยันยิ่ง
20. นางสาวสุนิสา ทับทิมทอง
21. นายสุชาครีย สิงหกรณ
22. นางสาวสุดารัตน ยอดคําปา
23. นายกวี
สอนสิน

เจาหนาที่งานการเงิน
เจาหนาที่งานการเงิน
เจาหนาที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
เจาหนาที่งานวิทยบริการฯ
เจาหนาที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

เจาหนาที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

เจาหนาที่งานหลักสูตรและการสอน
เจาหนาที่งานประชาสัมพันธ
เจาหนาที่งานบัญชี

เจาหนาที่งานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจ

เจาหนาที่งานทะเบียน
เจาหนาที่โครงการพิเศษ
เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่งานศูนยขอมูลฯ
เจาหนาที่งานศูนยขอมูลฯ
เจาหนาที่งานวัดผลและประเมินผล
เจาหนาที่งานพัสดุ
เจาหนาที่งานพัสดุ
เจาหนาที่งานพัสดุ
เจาหนาที่งานวางแผนและงบประมาณ
เจาหนาที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
เจาหนาที่งานพัฒนาหลักสูตร
พนักงานขับรถยนต

/ มาตรฐานการศึกษา

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

นายสุดใจ
นายถวิล
นายรถ
นายอดิศักดิ์
นายสมคิด
นายธันยา
นายไพบูลย
นายนพรุจ
นายมานิต
นายณัฐวุฒิ
นายสนอง
นายสุรพล
นางดวงจิตร
นางอนันต

• ครูอัตราจาง
1. นางอรญา
2. นางฐิติกาญจน
3. นางสาวดวงใจ
4. นางสุธาสินี
5. นางสาวปวีณา
6. วาที่รอยตรี ฉัตรชัย
7. นางสาวขนิษฐา
8. นางสาวปุริมปรัชญ
9. Mr. Manzano Jaine
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นุมพรม
ทองมา
สอนโต
คงเมือง
เปรมอน
สิริเปยมสุข
โพธิ์เดช
เรืองแจม
เปรมอน
พัดกลม
ศรีสํารวจ
ปจจัยยา
ปจจัยยา
กันเหม็น

พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
ยาม
ยาม
นักการภารโรงแมบาน
นักการภารโรงแมบาน

กลนาวา
พลับพลาสี
จันทรัตน
แกมนิล
พุมไม

ครูจางสอนแผนกวิชาการบัญชี
ครูจางสอนแผนกวิชาการบัญชี
ครูจางสอนแผนกวิชาการบัญชี

รอดทรัพย
คําชนแดน

ครูจางสอนแผนกวิชาคหกรรมศาสตร

สีบัวแดง

10. Mr. Remar Gam-oy Ket-eng
11. Mr. Ener Gambala Ebalobo

ครูจางสอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ (วิชาสังคมศึกษา)

ครูจางสอนแผนกวิชาวิจิตรศิลป

ครูจา งสอนแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

ครูจางสอนแผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการสํานักงาน

ครูจางสอนแผนกวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
(วิชาภาษาอังกฤษ)
ครูจางสอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ (วิชาภาษาอังกฤษ)
ครูจางสอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ (วิชาภาษาอังกฤษ)

/ มาตรฐานการศึกษา

รวมบุคลากร

ผูบริหาร
จํานวน
ครู
จํานวน
พนักงานราชการครู
จํานวน
ครูอัตราจาง
จํานวน
ขาราชการพลเรือน
จํานวน
พนักงานราชการ (บริหารงานทั่วไป) จํานวน
ลูกจางประจํา
จํานวน
ลูกจางชั่วคราว
จํานวน

รวมทั้งหมด

จํานวน

5
51
5
11
1
1
2
36

112
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คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คน

/ มาตรฐานการศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 11

1.3 ขอมูลนักเรียน
1.3.1 ขอมูลจํานวนนักเรียนนักศึกษา (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ประเภทวิชา / สาขาวิชา
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการงานเลขานุการฯ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
รวม

1

ปวช.
2

3

1

ปวส.

2

จํานวนนักเรียน (คน)
ทวิศึกษา
ปริญญาตรี
1
2
1
2

รวม

98 131 117 122
7
18 11
9
104 54 92 83
32 23 24 38
20
241 226 244 272

122
11
84
36
20
276

-

-

25
25

13
13

590
56
458
153
40
1,297

10
27
37

7
18
25

6
16
22

14
14

20
20

-

-

-

-

23
95
118

4
30
34

22
8
30

4
18
3
25

19
4
23

11
6
17

-

-

-

-

8
100
21
129

24

14

24

12

8

4

-

-

-

86

8
321

4
4

-

25

13

86
1,630

ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
รวม
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ
รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
1. สาขาวิชาการทองเที่ยวและการ
โรงแรม
Mini English Program
รวม
รวมทั้งสิ้น

24 14 24 12
336 295 315 321

/ มาตรฐานการศึกษา
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1.3.2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ปการศึกษา 2561)
(1) จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน)
ชั้นป
ระดับ/สาขางาน
ปกติ
ทวิภาคี
เทียบโอน
ระดับ ปวช.
สาขาวิชาการบัญชี
85
สาขาวิชาการเลขานุการ
8
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
69
สาขาวิชาการตลาด
17
สาขาวิชาการทองเที่ยว (Mini EP)
9
สาขางานวิจิตรศิลป
2
สาขาวิชาการออกแบบ
9
สาขาวิชาเสื้อผาแฟชั่น
สาขางานอาหารและโภชนาการ
18
สาขางานธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ
4
รวม
221
ระดับ ปวส.
สาขาวิชาการบัญชี
147
สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน
9
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
105
สาขาวิชาการตลาด
40
สาขาวิชาการทองเที่ยว (Mini EP)
สาขาวิชาการโรงแรม
8
สาขางานคอมพิวเตอรกราฟก
7
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
11
สาขาวิชาบริหารงานคหกรรม
10
รวม
329
8
ระดับปริญญาตรี
ภาควิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ
21
รวม
21
รวมทั้งหมด
550
29
(2) จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

579

คน

รวม
85
8
69
17
9
2
9
18
4
221
147
9
105
40
8
7
11
10
337
21
21
579

/ มาตรฐานการศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 13

1.4 ขอมูลดานหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน

ปจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช
2557 และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช 2557 โดยเปดสอนในระบบและระบบทวิภาคี รวมทั้ง
การเปดหลักสูตรการฝกอบรมวิชาชีพ ตาง ๆ ใหกับผูเรียน และประชาชนผูที่สนใจ ดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และพุทธศักราช 2562
เปดสอน 4 ประเภทวิชา 10 สาขางาน มีการจัดการเรียนการสอนในระบบ และมีการจัดการเรียนการสอน
Mini English Program จํานวน 1 สาขาวิชา ดังนี้
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน

1. พาณิชยกรรม

2. คหกรรม
3. อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
4. ศิลปกรรม

การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
แฟชั่นและสิ่งทอ
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมศาสตร
การทองเที่ยว
วิจิตรศิลป
คอมพิวเตอรกราฟก

การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
เสื้อผาแฟชั่น
อาหารและโภชนาการ
ธุรกิจดอกไมประดิษฐและงานประดิษฐ
การทองเที่ยว Mini English Program
วิจิตรศิลป
คอมพิวเตอรกราฟก

2. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 เปดสอน 4 ประเภท
วิชา 10 สาขาวิชา มีการจัดการเรียนการสอนในระบบและระบบทวิภาคี และมีการจัดการเรียนการสอน
Mini English Program จํานวน 1 สาขาวิชา ดังนี้
ประเภทวิชา

1. บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา

3. อุตสาหกรรมทองเที่ยว

การบัญชี
การตลาด
การจัดการสํานักงาน
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส
อาหารและโภชนาการ
การบริหารงานคหกรรม
การทองเที่ยว (Mini EP)

4. ศิลปกรรม

คอมพิวเตอรกราฟก

2. คหกรรม

สาขางาน

การบัญชี
การตลาด
การจัดการสํานักงาน
การพัฒนาเว็บเพจ
การจัดการโลจิสติกส
อาหารและโภชนาการ
บริหารงานคหกรรม
การทองเที่ยว (Mini EP)
การโรงแรม (ทวิภาคี)
คอมพิวเตอรกราฟก

/ มาตรฐานการศึกษา
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3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง)
กลุมสาขาวิชา

1. บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ

1.5 แผนผังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

สาขางาน

คอมพิวเตอรธุรกิจ

/ มาตรฐานการศึกษา
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1.5.1 ขอมูลอาคาร สถานที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีเนื้อที่ ดังนี้
1. เนื้อที่ของวิทยาลัย
10 ไร 72.3 ตารางวา
2. เนื้อที่ภายนอกวิทยาลัย
17 ไร 1 งาน 88.4 ตารางวา
1) อาคารเรียน จํานวน 7 หลัง
1.1 หองเรียนวิชาทฤษฎี
1.2 หองปฏิบัติการ
1.3 หองโชวผลงาน
2) อาคารเฉพาะกิจ
2.1 โรงอาหาร – หอประชุม
2.2 หองซักรีด
2.3 อาคารผลิตผล
2.4 อาคารโชวผลงาน 13 x 12 ม.
3) สนามกีฬา
3.1 สนามบาสเกตบอล
3.2 สนามตะกรอ
3.3 สนามวอลเลยบอล
4) บานพักครู
4.1 ภายนอกวิทยาลัย
4.1.1 บานพักครูแฟลต 2 ชั้น
จํานวน 2 ครอบครัว
4.1.2 บานพักครูครึ่งตึกครึ่งไม 2 ชั้น
4.1.3 บานพักครูเรือนแถวชั้นเดียว
จํานวน 6 หอง
4.1.4 บานพักคนงาน ภารโรงชั้นเดียว
จํานวน 4 ครอบครัว
4.1.5 บานพักครูครอบครัวสองชั้น
จํานวน 5 ครอบครัว
4.1.6 บานพักครูแฟลต 4 ชั้น
จํานวน 14 หอง

(สท.8)
(สท.139)
28
29
1

หอง
หอง
หอง

1
1
1
1

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง

1
1
1

สนาม
สนาม
สนาม

1

หลัง

4
1

หลัง
หลัง

2

หลัง

1

หลัง

1

หลัง

/ มาตรฐานการศึกษา

ประเภทอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ
อาคาร 1
ลักษณะอาคาร
ขนาดอาคาร
กอสรางเมื่อป พ.ศ.
จํานวนเงินกอสราง
อาคาร 2
ลักษณะอาคาร
ขนาดอาคาร
กอสรางเมื่อป พ.ศ.
จํานวนเงินกอสราง
อาคาร 3
ลักษณะอาคาร
ขนาดอาคาร
กอสรางเมื่อป พ.ศ.
จํานวนเงินกอสราง
อาคาร 4
ลักษณะอาคาร
ขนาดของอาคาร
กอสรางเมื่อป พ.ศ.
จํานวนเงินกอสราง
อาคาร 5
ลักษณะอาคาร
กอสรางเมื่อป พ.ศ.
จํานวนเงินกอสราง
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คอนกรีตเหล็ก 3 ชั้น 2 หลังมีทางเชื่อม
666 ตารางเมตร
2525 –2526
เงินงบประมาณ
5,820,000 บาท
คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 2 หลังมีทางเชื่อม
666 ตารางเมตร
2527 – 2528
เงินงบประมาณป 2527
3,000,000 บาท
เงินงบประมาณป 2528
1,000,000 บาท
เงินบํารุงการศึกษา
700,000 บาท
คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น
567 ตารางเมตร
2529 – 2530
เงินงบประมาณป 2529
เงินงบประมาณป 2530

3,000,000 บาท
3,200,000 บาท

อาคารศูนยอํานวยการเรียนรู
กวาง 9 เมตร
ยาว 9 เมตร
2506
30,000 บาท

จํานวน 1 ชั้น

คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น
2535 – 2536
เงินงบประมาณป 2535-2536 683,000 บาท

/ มาตรฐานการศึกษา
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อาคาร 6
ลักษณะอาคาร
กอสรางเมื่อป พ.ศ.
จํานวนเงินกอสราง

คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น
2538
เงินงบประมาณป 2538

อาคาร 7
ลักษณะอาคาร
ขนาดอาคาร
กอสรางเมื่อป พ.ศ.
จํานวนเงินกอสราง

คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น
559 ตารางเมตร
2557-2558
เงินงบประมาณป 2557-2558 16,790,000 บาท

12,000,000 บาท

/
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1.6 ขอมูลดานงบประมาณ

สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
แผนการใชจายเงินเปนปตามแผนปฎิบัติการ (ป 2562) แหลงเงิน ผลผลิต / โครงการ

ผลผลิต
รายการคาใชจาย/
รายจายตาม
งบประมาณ

ปวช.

- งบบุคลากร

สิ่งประดิษฐ/
หุนยนต

รายได
5.โครงการลด
ปญหาการ
ออกกลางคัน
ของผูเรียน
อาชีวศึกษา

รวมทั้งสิ้น
เปนเงิน

รวมทั้งสิ้น

กบศ.

3.840,000

2,448,000

47,054,000

2,448,000

2,448,000

6,992,700
1,541,400
40,000

15,266,200
1,541,400
40,000

1,573,000
3,840,000
1,320,000
1,900,000
650,000

เงินคาตอบแทนนอกเวลา

เงินคาสอนพิเศษ
คาตอบแทนโครงการ
คาตอบแทนพิเศษ
ขรก.และลจ.เต็มขั้น

ระยะสั้น

40,766,000
33,880,000
3,993,000

เงินเดือนขาราชการ
เงินวิทยฐานะ
เงินประจําตําแหนง
คาตอบแทนรายเดือน
ขาราชการ
คาจางลูกจางประจํา
คาจาลูกจางชั่วคราว
คาครองชีพ
คาตอบพนักงาน
ราชการ

- งบดําเนินงาน
- คาตอบแทน
คาทําการนอกเวลา

ปวส.

โครงการ
1.
2.
3.โครงการ
4.โครงการ
โครงการ โครงการ อาชีวะสราง
สนับสนุน
วิจัยสราง
ขยาย
เสริมสราง ผูประกอบการ คาใชจาย
องค
รวม
บทบาท คุณธรรม รายใหมแบบ ตั้งแตระดับ
ความรู
ศูนยซอม จริยธรรม ครบวงจร
อนุบาลจนจบ
สรางเพื่อ และธรร
การศึกษาขั้น
ชุมชน
มาภิบาล
พื้นฐาน
40,766,000
3.840,000

650,000

3,000,000 706,000
1,250,000 300,000
150,000
1,100,000

300,000

5,606,000

2,667,500
530,000

2,667,500

500,000
30,000

1,435,000
66,400

1,435,000
66,400

/
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แผนการใชจายเงินเปนปตามแผนปฎิบัติการ (ป 2562) แหลงเงิน ผลผลิต / โครงการ
ผลผลิต
รายการคาใชจาย/
รายจายตาม
งบประมาณ

คาตอบแทนพิเศษ
ของ 3 จว.ภาคใต
- คาใชสอย
คาเชาทรัพยสิน
(ขั้นต่ํา)
คาใชสอยโครงการ
คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ
คาซอมรถยนต
ราชการ
คาซอมครุภัณฑ
คาซอมสิ่งกอสราง
คาจางเหมาบริการ
คาเงินสมทบ
ประกันสังคม
- คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุการศึกษา
วัสดุงานบานงานครัว

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

สิ่งประดิษฐ/
หุนยนต

วิจัยสราง
องค
ความรู

รวม

650,000

352,000

50,000

150,000

50,000

80,000

50,000

52,000

98,000

50,000

70,000

100,000
192,000

450,000

450,000

498,000 306,000
100,000
120,000
20,000
50,000

1,102,000

โครงการ
1.
2.
3.โครงการ
4.โครงการ
โครงการ โครงการ อาชีวสราง
สนับสนุน
ขยาย
เสริมสราง ผูประกอบการ คาใชจาย
บทบาท คุณธรรม รายใหมแบบ ตั้งแตระดับ
ศูนยซอม จริยธรรม ครบวงจร
อนุบาลจนจบ
สรางเพื่อ และธรร
การศึกษาขั้น
ชุมชน
มาภิบาล
พื้นฐาน

1,254,000

รายได
5.โครงการลด
ปญหาการ
ออกกลางคัน
ของผูเรียน
อาชีวศึกษา

รวมทั้งสิ้น

กบศ.

รวมทั้งสิ้น
เปนเงิน

675,000

1,420,160

2,522,160

235,300
50,000

694,560
200,000

694,560
200,000

20,000

20,000

50,000
200,000
180,000
75,600

50,000
200,000
180,000
75,600

1,681,140
150,000
50,000

2,935,140
150,000
50,000

80,000
200,000
100,000

80,000
200,000
100,000

911,000
150,000

350,000

/
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แผนการใชจายเงินเปนปตามแผนปฎิบัติการ (ป 2562) แหลงเงิน ผลผลิต / โครงการ
ผลผลิต
รายการคาใชจาย/
รายจายตาม
งบประมาณ

ปวช.

วัสดุหนังสือ วารสาร
และตํารา
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุโครงการ

ระยะสั้น

วิจัยสราง
องค
ความรู

รวม

28,000
50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

10,000

วัสดุคาเวชภัณฑ
วัสดุกีฬา
วัสดุเครื่องแตงกาย
วัสดุเคมีภัณฑ
วัสดุกอสราง
วัสดุยานพาหนะและ
ขนสง
วัสดุการเกษตร
- คาสาธรณูปโภค
(ขั้นต่ํา)
คาโทรศัพท
คาน้ําประปา
คาไฟฟา
คาไปรษณีย
คาบริการสือ่ สาร
โทรคมนาคม
- งบลงทุน

ปวส.

สิ่งประดิษฐ/
หุนยนต

โครงการ
1.
2.
3.โครงการ
4.โครงการ
โครงการ โครงการ อาชีวสราง
สนับสนุน
ขยาย
เสริมสราง ผูประกอบการ คาใชจาย
บทบาท คุณธรรม รายใหมแบบ ตั้งแตระดับ
ศูนยซอม จริยธรรม ครบวงจร
อนุบาลจนจบ
สรางเพื่อ และธรร
การศึกษาขั้น
ชุมชน
มาภิบาล
พื้นฐาน

306,000

371,000

100,000
20,000
150,000

900,000

50,000
100,000

50,000
100,000
700,000
50,000
2,380,000

34,200
5,8000
1,050,000

2,380,000

รายได
5.โครงการลด
ปญหาการ
ออกกลางคัน
ของผูเรียน
อาชีวศึกษา

รวมทั้งสิ้น

กบศ.

รวมทั้งสิ้น
เปนเงิน

22,000

22,000

130,000
383,640
60,000
30,000
5,000
6,000
150,000
270,300
24,200

130,000
383,640
60,000
30,000
5,000
6,000
150,000

20,000

24,200

551,200

2,350,000

3,400,000

50,000
150,000

350,000
2,000,000

350,000
2,000,000

200,000

1,315,700

3,895,700

/
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แผนการใชจายเงินเปนปตามแผนปฎิบัติการ (ป 2562) แหลงเงิน ผลผลิต / โครงการ
ผลผลิต
รายการคาใชจาย/
รายจายตามงบประมาณ

3.1 ครุภัณฑ
3.2 สิ่งกอนสราง
- งบเงินอุดหนุน
- อุดหนุนสิ่งประดิษฐและ
หุนยนต
- อุดหนุนโครงการวิจัยและ
พัฒนา
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- อุดหนุนการสอนเกษตรระยะ
สั้น
- อุดหนุนการหารายไดระหวาง
เรียน
- อุดหนุนกิจกรรมองคการ
วิชาชีพพาณิชยกรรม
- ทุนการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี

- งบรายจายอืน่
สํารองจายกรณีฉกุ เฉินหรือ
จําเปน
สํารองจายเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

สิ่งประดิษฐ/
หุนยนต

วิจัยสราง
องค
ความรู

รวม

2,380,000
110,000
110,000

110,000

โครงการ
1.
2.
3.โครงการ
4.โครงการ
โครงการ โครงการ อาชีวสราง
สนับสนุน
ขยาย
เสริมสราง ผูประกอบการ คาใชจาย
บทบาท คุณธรรม รายใหมแบบ ตั้งแตระดับ
ศูนยซอม จริยธรรม ครบวงจร
อนุบาลจนจบ
สรางเพื่อ และธรร
การศึกษาขั้น
ชุมชน
มาภิบาล
พื้นฐาน
200,000

รายได
5.โครงการลด
ปญหาการ
ออกกลางคัน
ของผูเรียน
อาชีวศึกษา

รวมทั้งสิ้น

กบศ.

รวมทั้งสิ้น
เปนเงิน

1,315,700

1,315,700

153,600
153,600

263,600
153,600

700,000
400,000

700,000
400,000

300,000

300,000

สวนที่ 2
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน จํานวน 30 ตัวบงชี้ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาใหมีความรู มีทักษะและ
สามารถประยุกตใชไดตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาทั้งในระดับ ปวช. ปวส และปริญญาตรี และเปน
ผูมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน จํานวน 9 ตัวบงชี้
ดังนี้
1.1 ดานความรู
1.1.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ตัวบงชี้ 1.1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อเทียบกับแรกเขา
ตัวบงชี้ 1.1.3 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาตอภายใน 1 ป
ตัวบงชี้ 1.1.4 รอยละของผูเรียนที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ดานอาชีวศึกษา (V-Net)
ตัวบงชี้ 1.1.5 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.2 ดานทักษะการประยุกตใช
ตัวบงชี้ 1.2.1 รอยละของผูเ รียนที่มีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบ
อาชีพอิสระ
ตัวบงชี้ 1.2.2 ระดับคุณภาพรางวัลที่ไดจากการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพ
พื้นฐาน
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตัวบงชี้ 1.3.1 รอยละของผูเรียนที่ไดรับการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค
ตัวบงชี้ 1.3.2 รอยละของผูเรียน รายงานโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอนและจํานวนตาม
เกณฑที่กําหนด จัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยการมีสวนรวมของสถานประกอบการ
ชุมชนและทองถิ่นใหทันสมัย จํานวน 15 ตัวบงชี้ ดังนี้
2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ 2.1.1 ระดับคุณภาพการใชและพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ รายวิชาที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 23

ความตองการของสถานประกอบการ
ตัวบงชี้ 2.1.2 รอยละของแผนกวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ 2.2.1 รอยละของครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน
ตัวบงชี้ 2.2.2 รอยละของครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน
ตัวบงชี้ 2.2.3 รอยละของครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลง
เรียนรูในการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ 2.2.4 รอยละของครูผูสอนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหา
การจัดการเรียนรู
ตัวบงชี้ 2.2.5 รอยละของครูผูสอนจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล
ตัวบงชี้ 2.2.6 รอยละของครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและ
ดานอื่นๆ
2.3 ดานการบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ 2.3.1 ระดับคุณภาพของการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
ตัวบงชี้ 2.3.2 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
ตัวบงชี้ 2.3.3 ระดับคุณภาพการระดมทรัพยากร เพื่อการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ 2.3.4 ระดับคุณภาพดานอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ ระบบ
สาธารณูปโภค แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
ตัวบงชี้ 2.3.5 ระดับคุณภาพระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง
2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
ตัวบงชี้ 2.4.1 ระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี
ตัวบงชี้ 2.4.2 ระดับคุณภาพการบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
จัดทําแผนยุทธศาสตร เพื่อพัฒนาสถานศึกษาระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการ
จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย เพื่อพัฒนาผูเรียนเปนระบบอยางยั่งยืน
จํานวน 6 ตัวบงชี้
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ตัวบงชี้ 3.1.1 รอยละของครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการ
พัฒนาวิชาชีพ
ตัวบงชี้ 3.1.2 รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป
ตัวบงชี้ 3.1.3 รอยละของครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
มาใชในการจัดการเรียน
ตัวบงชี้ 3.1.4 รอยละของครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
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ตัวบงชี้ 3.1.5 รอยละของครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ
3.1 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ตัวบงชี้ 3.2.1 ระดับคุณภาพผลงานของครูผูสอนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย

สวนที่ 3
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการศึกษาวิเคราะห มาตรฐานการศึกษาและสภาพการณของสถานศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอก สามารถนํามากําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้
3.1 วิสัยทัศน (Vision)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยกําหนดวิสัยทัศนของวิทยาลัยฯ ไวดังนี้ “เปนองคกรแหง
การเรียนรูและบริการวิชาชีพในระดับสากล รวมอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”
3.2 พันธกิจ (Mission)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กําหนดพันธกิจเพื่อใหบรรลุซึ่งวิสัยทัศนที่กําหนดไวดังนี้
1. ผลิตผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. พัฒนาแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
5. รวมอนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นอยางยั่งยืน
6. พัฒนาระบบเครือขาย ชุมชน สถานประกอบการ
3.3 กลยุทธ (Strategy)
ที่
1

2
3
4

5

พันธกิจ
ผลิ ต ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

ที่
1
2

พั ฒ นาหลั ก สู ต รให ส อดคล อ งกั บ ความ
ตองการของผูรับบริการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

1

รวมอนุ รักษและสงเสริมวัฒ นธรรมท องถิ่ น
อยางยั่งยืน

1

1
1
2

กลยุทธ
พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน
พั ฒ นาคุ ณ ภ าพผู เ รี ย นให ส อดคล อ งกั บ
ตลาดแรงงานระดับสากล
พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน
เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชน
ยกระดับคุณภาพหองเรียน หองปฏิบัติการ
แหลงเรียนรูและสภาพแวดลอมใน
สถานศึกษา ใหสนับสนุนการจัดการเรียนรู
อยางตอเนื่อง
สงเสริมและสรางความตระหนักใหผูเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา รวมอนุรักษ
วัฒนธรรมทองถิ่นอยางยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
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ที่
6

พันธกิจ
พั ฒ นาระบบเครื อ ข า ย ชุ ม ชน สถาน
ประกอบการ

ที่
1

กลยุทธ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษา โดยใชระบบคุณภาพ PDCA
บริหารจัดการเชิงรุกและหลักธรรมาภิบาล

3.4 พันธกิจ กลยุทธ เปาประสงค แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ไดจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อ
กําหนดทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใหบรรลุซึ่งวิสัยทัศนของสถานศึกษา ดังตอไปนี้
พันธกิจที่ 1 ผลิตผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
1.2 เพื่อพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน
2. กลยุทธ
พันธกิจที่ 1 ผลิตผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจํานวน 2 กลยุทธดังนี้
2.1 กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
2.1.1 เปาประสงค เพื่อผลิตบุคลากรดานวิชาชีพใหมีความรู ความสามารถและทักษะใน
การทํางาน การศึกษาตอและการประกอบอาชีพอิสระ
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความตองการของตลาดแรงงาน
2) โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสําหรับผูเรียน
3) โครงการประชุมผูปกครอง ภาคเรียนที่ 1 – 2 ปการศึกษา 2562
4) โครงการหารายไดระหวางเรียนของผูเรียนที่ยากจน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5) โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนในการทดสอบระดับชาติ
6) โครงการสรางแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
7) โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8) โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา – เอสโซ
ประจําปพ.ศ. 2562
9) โครงการสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําป พ.ศ. 2562
10) โครงการสรางเครือขายประสานงานสงเสริมความประพฤติผูเรียน
11) โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา
12) โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนในการทดสอบระดับชาติ
13) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
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14) โครงการนิทรรศการโครงการวิชาชีพของผูเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2
15) โครงการเรียนรูนอกชั้นเรียน แผนกวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
16) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการลีลาการผสมเครื่องดื่ม
17) โครงการเตรียมความพรอมในการฝกอาชีพของผูเรียนสาขาวิชาการโรงแรม
และการทองเที่ยว ปการศึกษา 2562
18) โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในอุตสาหกรรมบริการ
สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
แผนกวิชาการทองเที่ยว ประจําปการศึกษา 2562
19) โครงการสงเสริมอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น แผนกวิชาวิจิตรศิลป
2.1.3 ตัวชี้วัด
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความตองการของตลาดแรงงาน
ตัวชี้วัด :
- ทุกแผนกวิชามีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน
2) โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสําหรับผูเรียน
ตัวชี้วัด :
- ผูเรียนระดับ ปวช. จํานวน 600 คน ทุกแผนกเขารวมโครงการศึกษา
ดูงานในสถานประกอบการ
3) โครงการหารายไดระหวางเรียนของผูเรียนที่ยากจน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ตัวชี้วัด :
- ผูเรียนเขารวมโครงการฯ อยางนอย 50 คน
- ครูที่ปรึกษาโครงการเขารวมโครงการฯ อยางนอย 5 คน
4) โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนในการทดสอบระดับชาติ
ตัวชี้วัด :
- ผูเรียนสามารถทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษาของ
แตละสาขาวิชาผานเกณฑที่กําหนดไว
5) โครงการสรางแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวชี้วัด :
- สรางแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของแตละสาขาวิชาไดตามเกณฑที่
กําหนด
6) โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ตัวชี้วัด :
- ผูเรียน เขารวมโครงการฯ อยางนอย 100 คน
- ครูที่ปรึกษาโครงการเขารวมโครงการฯ อยางนอย 15 คน
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7) โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา – เอสโซ
ประจําปพ.ศ. 2562
ตัวชี้วัด :
- มีโครงงานวิทยาศาสตรสงเขาประกวดระดับ อศจ. จํานวน 21
ผลงานตอป แบงเปน
ระดับ ปวช. จํานวน 12 ผลงาน
ระดับ ปวส. จํานวน 9 ผลงาน
- มีโครงงานวิทยาศาสตรเขาประกวดระดับ ภาค ภาคเหนือ
จํานวน 4 ผลงานตอป
- มีโครงงานวิทยาศาสตรเขาประกวดระดับ ชาติ จํานวนไมนอยกวา 2
ผลงานตอป
8) โครงการสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําป พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัด :
- มีสิ่งประดิษฐ ที่เปนผลงานของผูเรียน สงเขาประกวดในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดจํานวนไมนอยกวา 13 ผลงานตอป ในระดับชาติ
ไมนอยกวา 1 ผลงานตอป
9) โครงการสรางเครือขายประสานงานสงเสริมความประพฤติผูเรียน
ตัวชี้วัด :
- จัดกิจกรรมอบรมผูเรียนแกนนําในการสรางเครือขาย
ประสานงานสงเสริมความประพฤติผูเรียนจํานวน 100 คน
10) โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัด :
- ติดตามผูสําเร็จการศึกษา ไมนอยกวารอยละ 80
ของผูสําเร็จการศึกษา
11) โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนในการทดสอบระดับชาติ
ตัวชี้วัด :
- สามารถทดสอบทางการศึกษาศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษาของแตละ
สาขาวิชาผานเกณฑที่กําหนด
12) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ตัวชี้วัด :
- ผูเรียนไดรับความรูที่หลากหลายรูปแบบมากขึ้น
- ครูผูสอนจัดหาสื่อที่หลากหลายนํามาสอนผูเรียน
13) โครงการนิทรรศการโครงการวิชาชีพ ของผูเรียน ปวช.3 และ ปวส.2
ตัวชี้วัด :
- ผลงานจากการดําเนินการโครงการวิชาชีพผูเรียน ระดับ ปวช.3
จํานวน 3 คน ตอ 1 ผลงาน
- ผลงานจากการดําเนินการโครงการวิชาชีพ ระดับ ปวส.2
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จํานวน 2 คน ตอ 1 ผลงาน
14) โครงการเรียนรูนอกชั้นเรียน แผนกวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
ตัวชี้วัด :
- แผนกวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ระดับ ปวช. 3
จํานวน 23 คน และปวส. 1 จํานวน 10 คน และครู จํานวน 4 คน
15) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการลีลาการผสมเครื่องดื่ม
ตัวชี้วัด :
- ผูเรียนแผนกวิชาการทองเที่ยว จํานวน 40 คน ไดฝกทักษะใน
การแสดงลีลาผสมเครื่องดื่ม
16) โครงการเตรียมความพรอมในการฝกอาชีพของผูเรียนสาขาวิชาการโรงแรม
และการทองเที่ยว เพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพในการปฏิบัติงาน
ประจําปการศึกษา 2562
ตัวชี้วัด :
- ผูเรียนแผนกวิชาการทองเที่ยว จํานวน 40 คน และครู จํานวน 4 คน
17) โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในอุตสาหกรรมบริการ
สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
แผนกวิชาการทองเที่ยว ประจําปการศึกษา 2562
ตัวชี้วัด :
- ผูเรียนแผนกวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว จํานวน 20 คน ผาน
มาตรฐานฝมือแรงงานในอุตสาหกรรมบริการ สาขาพนักงานการบริการ
อาหารและเครื่องอื่นในธุรกิจและภัตตาหาร ผานการทดสอบจํานวน
คิดเปนรอยละ 50
18) โครงการสงเสริมอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น แผนกวิชาวิจิตรศิลป
ตัวชี้วัด :
- ผูเรียนทั้งระดับชั้น ปวช. จํานวน 16 คน เขารวมโครงการฯ และ
นําความรูที่ไดไปใชสรางอาชีพอิสระได
2.2 กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสอดคลองกับตลาดแรงงานระดับสากล
2.2.1 เปาประสงค เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพใหสอดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงาน
2.2.2 แผนงานโครงการ
1) โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา
2) โครงการสํารวจความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
3) โครงการคลินิควิจัย
๔) โครงการจัดตั้งศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
๕) โครงการพัฒนาศักยภาพครูและผูเรียน ตามมาตรฐานวิชาชีพสถาบันคุณวุฒิ
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6)
7)
8)
9)

วิชาชีพ (องคการมหาชน) และกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
โครงการจัดตั้งองคกรที่มีหนาที่รองรับสมรรถนะ มาตรฐานอาชีพสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)
โครงการจัดหาครูตางชาติเพื่อพัฒนาผูเรียนดานภาษาอังกฤษและภาษาจีน
โครงการ English Camp
โครงการ Christmas Day

10) โครงการ English Online

11) โครงการมหกรรมวิชาชีพ "เปดโลกการศึกษาสูอาชีพ"
12) โครงการ Small Talks Small Tips คุยกันวันละนิดกับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษวันละคํา
2.2.3 ตัวชี้วัด
1) โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัด :
- ติดตามผูสําเร็จการศึกษา
ไมนอยกวารอยละ 80 ของผูสําเร็จการศึกษา
2) โครงการสํารวจความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัด :
- สถานประกอบการมีความพึงพอใจคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาอยูใน
ระดับมาก รอยละ 80 ขึ้นไป
3) โครงการคลินิควิจัย
ตัวชี้วัด :
- พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะการวิจัยอยางเปนระบบ
- บุคลากรมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80
๔) โครงการจัดตั้งศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ตัวชี้วัด :
- วิทยาลัยฯ ไดรับอนุญาตเปนศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานที่มี
คุณภาพ
- ผูเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผานการทดสอบฝมือ
แรงงาน
- ประชาชน ในจังหวัดสุโขทัยและใกลเคียง ใชบริการศูนยทดสอบฯ
๕) โครงการพัฒนาศักยภาพครูและผูเรียน ตามมาตรฐานวิชาชีพสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องคการมหาชน) และกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ตัวชี้วัด :
- ผูบริหาร ครู ผูเรียน วิทยาลัยฯ ไดรับการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะของ
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บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รอยละ 90
- ครู ผูเรียน มีทักษะตามมาตรฐานอาชีพและไดรับรางวัลจากการแขงขัน
ทักษะตามมาตรฐานอาชีพและฝมือแรงงาน จากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
6) โครงการจัดตั้งองคกรที่มีหนาที่รองรับสมรรถนะ มาตรฐานอาชีพสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด :
- วิทยาลัยฯ ไดรับอนุญาตเปนองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของ
บุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ
7) โครงการจัดหาครูตางชาติเพื่อพัฒนาผูเรียน
ตัวชี้วัด :
- จางครูตางชาติ สอนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน ใหกับผูเรียนทั้ง
ระดับชัน้ ปวช. และ ปวส.
8) โครงการ English Camp
ตัวชี้วัด :
- เสริมความพรอมและความเขมแข็งใหแกสถานศึกษาตอ การจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษอยางมีคุณภาพ
9) โครงการ Christmas Day
ตัวชี้วัด :
- ผูเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (ผูสนใจ) มีเจตคติที่ดีตอ
วิชาภาษาอังกฤษ และมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มีความมั่นใจ มี
ความกระตือรือรน และกลาแสดงออกมากขึ้น
10) โครงการมหกรรมวิชาชีพ "เปดโลกการศึกษาสูอาชีพ" Open House
ตัวชี้วัด :
- ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 มัธยมศึกษาปที่ 6 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 (ปวช.3) ครูแนะแนวในโรงเรียน
มัธยมศึกษา และผูปกครองนักเรียนในเขตจังหวัดสุโขทัย และใกลเคียง
เขารวมงานไมนอยกวา 500 คน
พันธกิจที่ 2 พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ
1. วัตถุประสงค
1.1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2. กลยุทธ
พันธกิจที่ 2 พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ จํานวน 1 กลยุทธ
2.1 กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
2.1.1 เปาประสงค เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน
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2.1.2 แผนงานโครงการ
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความตองการของตลาดแรงงาน
2) โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขางานจากภายนอกสถานศึกษามาพัฒนา
ผูเรียน
3) โครงการทําบันทึกขอตกลงลงนามความรวมมือ รวมกับสถานประกอบการและ
มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ สถานประกอบการ ประจําปการศึกษา 2562
4) โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5) โครงการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับผูสําเร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
6) โครงการจัดตั้งองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะมาตรฐานอาชีพสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ
2.1.3 ตัวชี้วัด
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความตองการของตลาดแรงงาน
ตัวชี้วัด :
- ทุกแผนกวิชาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2) โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขางานจากภายนอกสถานศึกษามาพัฒนา
ผูเรียน
ตัวชี้วัด :
- สาขางานที่เปดสอนไมนอยกวารอยละ 80 จัดหาภูมิปญญาทองถิ่น
ผูเชี่ยวชาญรวมพัฒนาผูเรียน
3) โครงการทําบันทึกขอตกลงลงนามความรวมมือ รวมกับสถานประกอบการและ
มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ สถานประกอบการ ประจําปการศึกษา 2562
ตัวชี้วัด :
- มีสถานประกอบการที่ทําบันทึกขอตกลงลงนามความรวมมือรับผูเรียน
เขาฝกงาน จํานวน 30 แหง
- มีสถานประกอบการที่ไดรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากวิทยาลัยฯ
จํานวน 30 แหง
4) โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ตัวชี้วัด :
- ผูเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เขารวมโครงการฯ
อยางนอย 100 คน
- ครูที่ปรึกษาโครงการเขารวมโครงการฯ อยางนอย 15 คน
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5) โครงการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับผูสําเร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ตัวชี้วัด :
- รอยละ 80 ของสถานประกอบการมีความพึงพอใจตอผูสําเร็จการศึกษา
ในระดับมาก
6) โครงการจัดตั้งองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะมาตรฐานอาชีพสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ
ตัวชี้วัด :
- วิทยาลัยฯ ไดรับอนุญาตเปนองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพที่มีคุณภาพ
พันธกิจที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.2 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
2. กลยุทธ
พันธกิจที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 1 กลยุทธ ดังนี้
2.1 กลยุทธที่ 1 เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอน
2.1.1 เปาประสงค เพื่อยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1.2 แผนงานโครงการ
1) โครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
ปการศึกษา 2562
2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
3) โครงการไมเคยหาย ไมเคยลา ไมเคยมาสาย ขาราชการครูและบุคลากร
๔) โครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
ประจําปงบประมาณ 2562
2.1.3 ตัวชี้วัด
1) โครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
ตัวชี้วัด :
- ครู รอยละ ๒๐ ของแผนกวิชา เขารับการฝกประสบการณ
วิชาชีพในสถานประกอบการ
2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัด :
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ ไดพัฒนาตนเอง
เพิ่มประสิทธิภาพและมีวิสัยทัศนที่ดีในการทํางาน
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3) โครงการไมเคยหาย ไมเคยลา ไมเคยมาสาย ขาราชการครูและบุคลากร
ตัวชี้วัด :
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ มีขวัญและกําลังใจ
ในการทํางาน
๔) โครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
ประจําปงบประมาณ 2562
ตัวชี้วัด
:
- บุคลากรครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เขารับการฝกประสบการณ
วิชาชีพในสถานประกอบการ รอยละ 20 ของแตละแผนกวิชา
พันธกิจที่ 4 พัฒนาแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนประโยชนแกชุมชน
2. กลยุทธ
พันธกิจที่ 4 พัฒนาแหลงเรียนรูที่หลากหลาย จํานวน 2 กลยุทธ ดังนี้
2.1 กลยุทธที่ 1 ใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชน
2.1.1 เปาประสงค เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนประโยชนแกชุมชน
2.1.2 แผนงานโครงการ
1) โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน Fix it center
2) โครงการฝกอาชีพระยะสั้น
3) โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด
๔) โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม
5) โครงการสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2562
6) โครงการทําบันทึกขอตกลง ลงนามความรวมมือรวมกับสถานประกอบการและ
มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ประจําปการศึกษา 2562
7) โครงการจิตอาสา ปนสุข สูสังคม
8) โครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
9) โครงการสอนหลักสูตร 108 อาชีพ
10) โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมไทยสําหรับผูเรียน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป
11) โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
12) โครงการซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ และอาคารสถานที่
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2.1.3 ตัวชี้วัด
1) โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน Fix it center
ตัวชี้วัด :
- ประชาชนเขารวมโครงการไมต่ํากวา 500 คน ซอมแซมเครื่องมือ
เครื่องจักรของครัวเรือน มากกวา 300 รายการและศูนยซอมสราง
เพื่อชุมชนถาวร 1 จุด
2) โครงการฝกอาชีพระยะสั้น
ตัวชี้วัด :
- กลุมเปาหมายสามารถสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดใหตนเองและ
สวัสดิการ อยางมีคุณภาพ
3) โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด
ตัวชี้วัด :
- ผูเรียนปฏิบัติตนใหเปนคนดีของสังคม ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด
๔) โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม
ตัวชี้วัด :
- ผูเรียนทุกชั้นทุกแผนก เขารวมกิจกรรมพัฒนาการศึกษาที่วิทยาลัยฯ
จัดขึ้นและมีทักษะ มีความรู รักการทํางาน มีเจตคติที่ดีและสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
5) โครงการสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ปการศึกษา 2562
ตัวชี้วัด :
- มีสิ่งประดิษฐที่เปนผลงานของผูเรียนสงเขาประกวดในระดับ อศจ.
ไมนอยกวา 11 ผลงานตอป
6) โครงการทําบันทึกขอตกลง ลงนามความรวมมือรวมกับสถานประกอบการและ
มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียติสถานประกอบการ ปการศึกษา 2562
ตัวชี้วัด :
- มีสถานประกอบการที่ทําบันทึกขอตกลง ลงนามรับผูเรียนเขาฝกงาน
จํานวน 30 แหง และไดรับการเชิดชูเกียรติ จํานวน 30 แหง
7) โครงการจิตอาสา ปนสุข สูสังคม
ตัวชี้วัด :
- ผูเรียน ผูกูยืมทุกระดับชั้น เขารวมโครงการฯ ครบ 100%
- ผูเรียน ที่ไดรับทุนการศึกษา ทุกประเภท
เขารวมโครงการฯ ครบ 100%
- บุคลากร และผูเรียน ที่ไมไดกูยืม แตมีความประสงคเขารวม
โครงการฯ
- ดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ไมนอยกวา 3 กิจกรรม ตอ 1 ภาคเรียน
- ดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ไมนอยกวา 18 ชั่วโมง ตอ 1 ภาคเรียน
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8) โครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
ตัวชี้วัด :
- ดําเนินการฝกอาชีพใหกับกลุมเปาหมายไดตามแผนดําเนินงาน
- กลุมเปาหมายสามารถยกระดับฝมือ
- เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการดํารงอยูอยางมั่งคั่ง และมั่นคง
9) โครงการสอนหลักสูตร 108 อาชีพ
ตัวชี้วัด :
- ดําเนินการฝกอาชีพตามหลักสูตร 108 อาชีพ ใหกลุมเปาหมายไดตาม
แผนดําเนินงาน
- สรางมูลคา พัฒนา ตอยอดผลิตภัณฑชุมชน
- สามารถรวมกลุมกัน เพื่อจัดตั้งศูนยกลางเปนแหลงการเรียนรูวิชาชีพ
ภายในองคการโรงเรียนและชุมชนทองถิ่น
10) โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมไทยสําหรับนักเรียนวิจิตรศิลป
ตัวชี้วัด :
- ผูเรียน ระดับชั้น ปวช จํานวน 16 คน เขารวมโครงการฯ
11) โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ตัวชี้วัด :
- มีวัสดุและครุภัณฑ พรอมใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
12) โครงการซอมแซมวัสดุ ครุภณ
ั ฑ และอาคารสถานที่
ตัวชี้วัด :
- มีวัสดุครุภัณฑ และอาคารสถานที่พรอมในการใชงาน
2.2 กลยุทธที่ 2 ยกระดับคุณภาพหองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรูและสภาพแวดลอม
2.2.1 เปาประสงค เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนประโยชนแกชุมชน
2.2.2 แผนงานโครงการ
1) โครงการมหกรรมวิชาชีพ “เปดโลกการศึกษาสูอาชีพ” Open house
2) โครงการสัญจรแนะแนวในโรงเรียนมัธยม
3) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
4) โครงการซอมแซมวัสดุครุภัณฑ และอาคารสถานที่
5) โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน ปการศึกษา 2562
2.2.3 ตัวชี้วัด
1) โครงการมหกรรมวิชาชีพ “เปดโลกการศึกษาสูอาชีพ” Open house
ตัวชี้วัด :
- ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓ มัธยมศึกษาปที่ ๖ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ ๓ (ปวช.๓) ครูแนะแนวใน
โรงเรียนมัธยมและผูปกครอง เขารวมงานไมนอยกวา 500 คน
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2) โครงการสัญจรแนะแนวในโรงเรียนมัธยม
ตัวชี้วัด :
- ผูเรียนโรงเรียนมัธยม ในเขตจังหวัดสุโขทัย ไดรับทราบขอมูลขาวสาร
การแนะแนวของวิทยาลัยฯ จากทีมงานแนะแนว จํานวน 1,000 คน
3) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ตัวชี้วัด :
- ผูเรียนไดรับความรูที่หลากหลายรูปแบบมากขึ้น
- ครูผูสอนจัดหาสื่อที่หลากหลายเพื่อนํามาใชในการเรียนการสอน
4) โครงการซอมแซมวัสดุครุภัณฑ และอาคารสถานที่
ตัวชี้วัด :
- มีวัสดุครุภัณฑ และอาคารสถานที่ พรอมในการใชงาน
พันธกิจที่ 5 รวมอนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นอยางยั่งยืน
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อพัฒนาจุดเดนและจุดเนนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา
2. กลยุทธ
พันธกิจที่ 5 รวมอนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นอยางยั่งยืน มีจํานวน 1 กลยุทธ ดังนี้
2.1 กลยุทธที่ 1 สงเสริมและสรางความตระหนักให ผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษารวม
อนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นอยางยั่งยืน
2.1.1 เปาประสงค เพื่อพัฒนาจุดเดนและจุดเนนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ
สถานศึกษา
2.1.2 แผนงานโครงการ
1) โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดาน
องคการวิชาชีพ ลูกเสือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย กีฬาและนันทนาการ
เยาวชนดีเดน ศรีอาชีวะ และกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2) โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร และหนาที่พลเมือง
2.1.3 ตัวชี้วัด
1) โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดาน
องคการวิชาชีพ ลูกเสือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย กีฬาและนันทนาการ
เยาวชนดีเดน ศรีอาชีวะ และกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ตัวชี้วัด :
- ผูเรียนทุกชั้นทุกแผนก ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เขารวมกิจกรรมพัฒนาการศึกษาที่วิทยาลัยฯ จัดขึ้นและมีทักษะ มี
ความรู รักการทํางาน มีเจตคติที่ดีและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
2) โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร และหนาที่พลเมือง
ตัวชี้วัด :
- เพื่อใหผูเรียนทุกคนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ไดตระหนักถึง
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ความสําคัญและคุณคาของศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและภาษาไทย ซึ่ง
ถือเปนภาษาแหงชาติและเปนเอกลักษณของชาติที่เราคนไทยควร
ภาคภูมิใจ
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบเครือขาย ชุมชน สถานประกอบการ
1. วัตถุประสงค
1.1 สรางความเขมแข็ง เครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
2. กลยุทธ
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบเครือขาย ชุมชน สถานประกอบการ มีจํานวน 1 กลยุทธ ดังนี้
2.1 กลยุทธที่ 1 เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใชระบบคุณภาพ PDCA
เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารเชิงรุกและหลักธรรมาภิบาล
2.1.1 เปาประสงค เพื่อสรางความเขมแข็ง เครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
2.1.2 แผนงานโครงการ
1) โครงการทําบันทึกขอตกลง ลงนามความรวมมือรวมกับสถานประกอบการ
และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ
2) โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน Fix it center
3) โครงการฝกอาชีพระยะสั้น
๔) โครงการประชุมผูปกครอง ปการศึกษา 2562
5) โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสําหรับผูเรียนทุกแผนก
6) โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม
7) โครงการสัญจรแนะแนวในโรงเรียนมัธยม
8) โครงการแนะแนวการศึกษาตอ และแนะแนวอาชีพสําหรับผูที่จะ
สําเร็จการศึกษา ประจําการศึกษา 2562
9) โครงการจิตอาสา ปนสุข สูสังคม
10) โครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
11) โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมไทยสําหรับผูเรียนแผนกวิชา
วิจิตรศิลป
2.1.3 ตัวชี้วัด
1) โครงการทําบันทึกขอตกลง ลงนามความรวมมือรวมกับสถานประกอบการ
และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ
ตัวชี้วัด :
- มีสถานประกอบการที่ทําบันทึกขอตกลง ลงนามรับผูเรียนเขาฝกงาน
จํานวน 30 แหง และไดรับการเชิดชูเกียรติ จํานวน 30 แหง
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2) โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน Fix it center
ตัวชี้วัด :
- ประชาชนเขารวมโครงการฯ ไมต่ํากวา 500 คน ซอมแซมเครื่องมือ
เครื่องจักรของครัวเรือน มากกวา 300 รายการและศูนยซอมสราง
เพื่อชุมชนถาวร 1 จุด
3) โครงการฝกอาชีพระยะสั้น
ตัวชี้วัด :
- รอยละ 70 ของกลุมเปาหมายสามารถสรางงาน สรางอาชีพ สราง
รายไดใหตนเองและสวัสดิการ อยางมีคุณภาพ
๔) โครงการประชุมผูปกครอง
ตัวชี้วัด :
- ผูป กครองไมนอยกวารอยละ ๘๐ ใหความรวมมือเขาประชุม เพื่อ
รวมกันแกไขปญหาใหกับผูเรียน
5) โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสําหรับผูเรียนทุกแผนก
ตัวชี้วัด :
- ผูเรียน ระดับชั้น ปวช. จํานวน 600 คน มีความรูความ
เขาใจและศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
6) โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม
ตัวชี้วัด :
- ผูเรียน ทุกชั้นทุกแผนก เขารวมกิจกรรมพัฒนาการศึกษาที่
วิทยาลัยฯ จัดขึ้นและมีทักษะ มีความรู รักการทํางาน มีเจตคติที่ดีและ
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
7) โครงการสัญจรแนะแนวในโรงเรียนมัธยม
ตัวชี้วัด :
- ผูเรียนโรงเรียนมัธยม ในเขตจังหวัดสุโขทัย ไดรับทราบขอมูลขาวสาร
การแนะแนวของวิทยาลัย จากทีมงานแนะแนว จํานวน 1,000 คน
8) โครงการแนะแนวการศึกษาตอ และแนะแนวอาชีพสําหรับผูที่จะ
สําเร็จการศึกษา ประจําการศึกษา 2562
ตัวชี้วัด :
- ผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่จะ
สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2562 จํานวน 400 คน
9) โครงการจิตอาสา ปนสุข สูสังคม
ตัวชี้วัด :
- ผูเรียน ผูกูยืมเงิน กยศ. ทุกระดับชั้น เขารวมโครงการฯ ครบ 100%
- บุคลากร และผูเรียน ที่ไมไดกูยืมเงิน กยศ. แตมีความประสงคเขารวม
โครงการฯ
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10) โครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
ตัวชี้วัด :
- ดําเนินการฝกอาชีพใหกับกลุมเปาหมายไดตามแผนดําเนินงาน
- กลุมเปาหมายสามารถยกระดับฝมือ
- เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการดํารงอยูอยางมั่งคั่ง และมั่นคง
11) โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมไทยสําหรับนักเรียนวิจิตรศิลป
ตัวชี้วัด :
- ผูเรียนระดับชั้น ปวช จํานวน 16 คน เขารวมโครงการฯ

3.5 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสูการปฏิบตั ิ

พันธกิจที่ 1 ผลิตผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจํานวน 2 กลยุทธ ดังนี้
เปาประสงค เพื่อผลิตบุคลากรดานวิชาชีพใหมีความรู ความสามารถและทักษะในการทํางาน การศึกษาตอและการประกอบอาชีพอิสระ
กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ตามความตองการของตลาดแรงงาน

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะใหมีความทันสมัย
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน

เชิงปริมาณ: 1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทุก
แผนกวิชา
เชิงคุณภาพ : 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มี
หลักสูตรฐานสมรรถนะทีส่ อดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงานทุกแผนกวิชา

ทุกแผนกวิชา

2

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ
สําหรับผูเรียน

1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและประสบการณ
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
2. เพื่อใหผูเรียนไดรับความรู มีความเขาใจเกี่ยวกับ
วิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
3. เพื่อสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียนระดับ ชั้น ปวช.
จํานวน 600 คน
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียน ไดรับความรูเกี่ยวกับวิชาชีพ
และศรัทธาในวิชาชีพของตนเองรวมถึงไดรับ
ประสบการณเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

ความพึงพอใจของ
ผูเรียนระดับดีมาก

3

โครงการประชุมผูปกครอง ภาคเรียนที่
1 – 2 ปการศึกษา 2562

เชิงปริมาณ : 1. ผูปกครองใหความรวมมือในการเขา
ประชุมผูปกครองไมนอยกวารอยละ 80
ชิงคุณภาพ : 1. ผูปกครองมีความรู ความเขาใจและ
ความสามารถแกไขปญหาใหแกบตุ รหลานได
เชิงปริมาณ : 1. มีผูเรียนเขารวมโครงการหารายได
ระหวางเรียนอยางนอย 50 คน
2. ครูที่ปรึกษาโครงการฯ เขารวมโครงการอยางนอย
5 คน
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียนมีความรู ประสบการณใน
การประกอบธุรกิจของตนเอง
2. ผูเรียนมีความรู สามารถพัฒนาตอยอดธุรกิจเดิม

ความพึงพอใจ
ระดับดีมาก

4

๑. เพื่อสรางความเขาใจ ความรวมมือและกําหนด
รูปแบบการดูแลผูเรียนรวมกัน
2. เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางสถานศึกษากับ
ผูปกครอง
โครงการหารายไดระหวางเรียนของผูเรียน 1. เพื่อสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
ที่ยากจน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
อาชีวศึกษา
2. เพื่อใหผูเรียน มีรายไดระหวางเรียน
3. เพื่อใหผูเรียน ฝกทําธุรกิจในสาขางานอาชีพ

ทุกแผนกวิชา
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1

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ รียนในการ
ทดสอบระดับชาติ

6

โครงการสรางแบบทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ

7

โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย

8

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
อาชีวศึกษา – เอสโซ
ประจําปพ.ศ. 2562

เชิงปริมาณ : 1. สามารถทดสอบทางการศึกษา
ผูเรียนผานเกณฑคา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษาของแตละสาขาวิชาผาน
คะแนนเฉลีย่
เกณฑที่กําหนดไว
ระดับชาติ
เชิงคุณภาพ : 1. เพื่อเปนแนวทางในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดา นอาชีวศึกษาของแตละ
สาขาวิชา

1. เพื่อเปนแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-Net)
2. เพื่อกําหนดวิชาที่ใชในการสอนแบบติวเตอร
3. เพื่อสรางแบบทดสอบสําหรับใหผูเรียนทบทวน
ความรู
4. เพื่อใหผูเรียนผานการทดสอบมาตรฐานของการ
ทดสอบดานอาชีวศึกษา
1. เพื่อกําหนดเกณฑการวัดผลประเมินผลแบบทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ
2. เพื่อกําหนดวิชาที่ใชในการวัดผลประเมินผล
แบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
3. เพื่อสรางแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
4. เพื่อใหไดแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพที่ไดมาตรฐาน
1. เพื่อสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
2. เพื่อสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถ
ของผูเรียนและประชาชนทั่วไปใหมีความพรอมจะเริ่ม
ประกอบธุรกิจของตนเอง
3. เพื่อสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถ
ของผูเรียนและประชาชนทั่วไปใหพัฒนาตอยอดธุรกิจ
เดิม ไดอยางมั่นคง

เชิงปริมาณ : 1. มีแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชาตามเกณฑ
ที่กําหนดไว
เชิงคุณ ภาพ : 1. เพื่อสรางแบบทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพของแตละสาขาวิชา ใหไดตามเกณฑที่กําหนด

แบบทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพที่
ไดมาตรฐานทุก
แผนกวิชา

เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
เขารวมโครงการอยางนอย 100 คน
2. ครูที่ปรึกษาโครงการเขารวมโครงการฯ
อยางนอย 15 คน
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียน มีความรู ประสบการณการ
เริ่มประกอบการธุรกิจของตนเอง
2. ผูเรียน มีความรู สามารถพัฒนาตอยอดธุรกิจเดิม
ไดอยางมั่นคงและยั่งยืน

ผูเรียนอยางนอย
100 คน เขารวม
โครงการ

1. เพื่อเปนการสงเสริมใหผูสอนใชกระบวนการสอน ที่
สามารถชวยใหผูเรียนไดคิดเปน ทําเปนแกปญหา
เปนและกลาตัดสินใจในการลงมือปฏิบัติงาน สามารถ
วิจัยงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดวยตนเอง
2. เพื่อใหผูสอนสามารถใชเทคนิควิธีการสอนการ
เลือกใชสื่อ และกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีโอกาส

เชิงปริมาณ: 1. มีโครงงานวิทยาศาสตรสงเขา
ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จํานวน 2 ระดับ
แบงเปน
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
- มีโครงงานวิทยาศาสตรเขาประกวดระดับจังหวัด

ทุกแผนกวิชา
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5

ที่

แผนงาน โครงการ

เปาหมาย

แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและประสบการณระหวางกันอยาง
กวางขวาง
3. เพื่อใหผูสอนสามารถกระตุนใหผูเรียน ไดนาํ ความรู
ความคิดและประสบการณที่มีอยูไปสรางสรรค
ผลงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเปนประโยชน
ตอชีวิตประจําวันและสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศ
1. เสริมสรางผูเ รียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยใหเปนนัก
คิด นักประดิษฐ โดยอาศัยความรูด านวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และทักษะวิชาชีพ เปนพื้นฐานในการปฏิบัติ
คิดคนสิ่งประดิษฐ
2. สงเสริมใหผูเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่น มีความรับผิดชอบกลาคิด
กลาปฏิบตั ิอยางมีเหตุผล และแลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณไดอยางกวางขวาง
3. พัฒนาผลงานประดิษฐใหเขาสูความเปนมาตรฐาน
สามารถนําไปใชงานไดอยางมีคุณภาพ ประหยัดและ
ปลอดภัย เนนการอนุรักษฟนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. สงเสริมใหผูเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยพัฒนา
สรางผลงานใหเกิดความกาวหนาในการคิดคนสิ่งประดิษฐ
ตาง ๆ โดยสามารถนําไปประยุกตใหเกิดประโยชนตอ
ความเปนอยูที่ดีของสังคมสวนรวมและประเทศชาติ
1. จัดการอบรมผูเรียนเพื่อเปนแกนนําในการ

ระดับภาคเหนือ และระดับชาติ
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียน นักศึกษาไดนําความรู
ความคิดและประสบการณที่มีอยูไปสรางสรรคผลงาน
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเปนประโยชนตอ
ชีวิตประจําวันและสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศ

9

โครงการสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ประจําป พ.ศ. 2562

10

โครงการสรางเครือขาย
ประสานงานสงเสริมความประพฤติ ปองกันปญหาการมีพฤติกรรมไมเหมาะสม
ผูเรียน
2. เพื่อสรางกระแสตอตานการแสดงพฤติกรรมไม
เหมาะสมภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

เชิงปริมาณ : 1. มีสิ่งประดิษฐ ทีเ่ ปนผลงานของ
ผูเรียน สงเขาประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ระดับภาค และระดับชาติ
เชิงคุณภาพ : 1. ผลงานสามารถนําไปสูการใชงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถจําหนายตอยอด
ไดในเชิงพาณิชย

ทุกแผนกวิชา

เชิงปริมาณ : 1. จัดกิจกรรมอบรมผูเรียนแกน
นําในการสรางเครือขายประสานงานสงเสริม
ความประพฤตินักเรียน นักศึกษาจํานวน 100
คน

ผูเรียนแกนนํา
จํานวน 100 คน
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วัตถุประสงค

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียนแกนนํา ที่ไดรับฝกการ
กลุมเสี่ยงใหมีพฤติกรรมตามลักษณะที่พึงประสงค อบรมจํานวน 100 คน มีความรูความเขาใจใน
ปญหาการมีพฤติกรรมไมเหมาะสม และ
สามารถถายทอดความรูที่ไดรับการอบรมเพื่อ
ปรับทัศนคติและพฤติกรรมใหกับผูเรียนกลุม
เสี่ยงได
1. เพื่อติดตามผูเรียนที่สําเร็จการศึกษา
เชิงปริมาณ : 1. ติดตามผูสําเร็จการศึกษา ไม
2. เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชเปนฐานขอมูลในการ
นอยกวารอยละ 80 ของผูสําเร็จการศึกษา
จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
เชิงคุณภาพ : 1. สามารถนําขอมูลที่ติดตาม
ตลาดแรงงาน
ผูสําเร็จการศึกษามาใชประโยชนไดในการ
จัดการเรียน
การสอน และสามารถจัดหาตําแหนงงานวาง
ตามทีผ่ ูเรียนแจงความจํานงค

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

3. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา

โครงการติดตามผูส ําเร็จการศึกษา

12

โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ รียนในการ
ทดสอบระดับชาติ

1. เพื่อเปนแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-Net)
2. เพื่อกําหนดวิชาที่ใชในการสอนแบบติวเตอร
3. เพื่อสรางแบบทดสอบสําหรับใหผูเรียนทบทวนความรู
4. เพื่อใหผูเรียนผานการทดสอบมาตรฐานของการ
ทดสอบดานอาชีวศึกษา

เชิงปริมาณ : 1. สามารถทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษาของแตละสาขาวิชาผาน
เกณฑที่กําหนดไว
เชิงคุณภาพ : 1. เพื่อเปนแนวทางในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดา นอาชีวศึกษาของแตละ
สาขาวิชา

ไมนอยกวา
รอยละ 80

ไมต่ํากวา
รอยละ 60
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11

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

เชิงปริมาณ : 1. เครื่องโปรเจคเตอรจํานวน 1 เครื่อง
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียนไดรับความรูที่หลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น
2. ครูจัดหาสื่อที่หลากหลายนํามาสอนผูเรียนไดมาก
ขึ้น
เชิงปริมาณ : 1. ผลงานจากการดําเนินการโครงการ
วิชาชีพ ระดับ ปวช.3 จํานวน 3 คน ตอ 1 ผลงาน
2. ผลงานจากการดําเนินการโครงการวิชาชีพ ระดับ
ปวส.2 จํานวน 2 คน ตอ 1 ผลงาน
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียนมีความรู ความสามารถดาน
วิชาชีพและนําไปประยุกตเพื่อพัฒนาผลงานดาน
วิชาชีพ
เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียนแผนกวิชาการทองเที่ยวและ
การโรงแรม ระดับ ปวช.3 จํานวน 23 และ
ปวส. 1 จํานวน 10 คน และครู จํานวน 4 คน
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียน ไดรับความรู
มีความเขาใจเกีย่ วกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพ
ของตนเอง รวมถึงประสบการณเกีย่ วกับการประกอบ
อาชีพ
เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียนแผนกวิชาการทองเที่ยวและ
การโรงแรม ระดับ ปวช.3 จํานวน 23 คน และ
ปวส. 1 จํานวน 10 คน และครู จํานวน 4 คน
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียน ไดรับความรู มีความเขาใจ
เกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
รวมถึงประสบการณเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

ผูเรียนพึงพอใจใน
ระดับมาก

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

1. เพื่อใหผูเรียนไดเปดโลกทัศนที่กวางขึ้นจากการดูและ
การฟง
2. เพื่อใหครูผูสอนมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย

14

โครงการนิทรรศการโครงการวิชาชีพ
ของผูเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2

1. เผยแพรผลงานโครงการวิชาชีพของผูเรียนระดับชั้น
ปวช. 3 และ ปวส. 2
2. เพื่อผูเรียนมีประสบการณ การประกอบอาชีพตาม
สาขาอาชีพ

15

โครงการเรียนรูนอกชั้นเรียน แผนก
วิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว

1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและประสบการณ
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
2. เพื่อใหผูเรียนไดรับความรู มีความเขาใจเกี่ยวกับ
วิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
3. เพื่อสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

16

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการลีลาการ
ผสมเครื่องดืม่

1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและประสบการณ
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
2. เพื่อใหผูเรียนไดรับความรู มีความเขาใจเกี่ยวกับ
วิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
3. เพื่อสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ทุกแผนกวิชา

ผูเรียนพึงพอใจใน
ระดับมาก

ผูเรียนพึงพอใจใน
ระดับมาก
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13

ที่
17

18

19

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค

เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียนแผนกวิชาการทองเที่ยว
จํานวน 40 คน และครู จํานวน 4 คน
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียนไดรับความรูและ
ประสบการณจากการอาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพ
ของตนเอง
เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียนแผนกวิชาการโรงแรมและ
การทองเที่ยว จํานวน 20 คน
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียนแผนกวิชาการโรงแรมและ
การทองเที่ยว จํานวน 20 คนผานมาตรฐานฝมือ
แรงงานในอุตสาหกรรมบริการ สาขาพนักงานการ
บริการอาหารและเครื่องดืม่ ในธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคาร คิดเปนรอยละ 70
เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียนทั้งระดับชั้นปวช. จํานวน
16 คน
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียนระดับชั้น ปวช. และ ปวส.
จํานวน 16 คน สามารถปฏิบัติงาน และนําความรู
ความสามารถที่ไดรับการฝกปฏิบตั ิใหเปนประโยชน
ตอตนเอง และชุมชนของผูเรียน และสามารถสราง
อาชีพอิสระได

ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ
ผูเรียนพึงพอใจใน
ระดับมาก

รอยละ 70 ขึ้นไป

ผูเรียนพึงพอใจใน
ระดับมาก
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โครงการเตรียมความพรอมในการฝก
1. เพื่อเสริมสรางความเขาใจในการจัดการอาชีวศึกษา
อาชีพของผูเรียนสาขาวิชาการโรงแรมและ แกผเู รียน
การทองเที่ยว ปการศึกษา 2562
2. เพือ่ เตรียมความพรอมในการฝกอาชีพใหกับผูเรียน
3. เพื่อใหผูเรียนไดรับความรู มีความเขาใจเกี่ยวกับ
วิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบ
1. เพื่อพัฒนาทักษะในงานการบริการอาหารและ
มาตรฐานฝมือแรงงานในอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารใหกับผูเ รียน
บริการ สาขาพนักงานบริการอาหารและ แผนกวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
เครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
2. เพื่อทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในอุตสาหกรรม
แผนกวิชาการทองเที่ยว
บริการ สาขาพนักงานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ประจําปการศึกษา 2562
ในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ใหกับผูแผนกวิชาการ
โรงแรมและการทองเที่ยว
โครงการสงเสริมอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น 1. เพื่อใหบุคลากรในทองถิ่นที่มีความรูความสามารถมี
สวนรวมในการถายทอดความรูใหกับผูเรียนระดับชั้น
แผนกวิชาวิจิตรศิลป
ปวช.
2. เพื่อใหผูเรียนตระหนักถึงความรู ความสามารถของ
ภูมิปญญาทองถิ่น และสามารถอนุรักษศิลปะและ
วัฒนธรรม รูในภูมิปญญาทองถิน่ ใหคงอยูได
3. เพื่อใหผูเรียนเห็นความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น
ที่สามารถสรางอาชีพอิสระ สรางงาน สรางรายได ใหกับ
ตนเองและครอบครัว
4. สรางเจตคติที่ดีในการประดิษฐชิ้นงาน และสามารถ
นําไปใชไดจริง

เปาหมาย

ที่

กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสอดคลองกับตลาดแรงงานระดับสากล
เปาประสงค เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
แผนงาน โครงการ

โครงการติดตามผูส ําเร็จการศึกษา

2

โครงการสํารวจความพึงพอใจที่มีตอ
คุณภาพผูเรียนและผูส ําเร็จการศึกษา

3

โครงการคลินิกวิจัย

4

โครงการจัดตั้งศูนยทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

เชิงปริมาณ : 1. ติดตามผูสําเร็จการศึกษา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวารอยละ 80 ของผูส ําเร็จการศึกษา
รอยละ 80
เชิงคุณภาพ : 1. สามารถนําขอมูลที่ติดตามผูสาํ เร็จ
การศึกษามาใชประโยชนไดในการจัดการเรียน
การสอนและสามารถจัดหาตําแหนงงานวางตามที่
ผูเรียนแจงความจํานงค
1. เพื่อสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับ เชิงปริมาณ : 1. สถานประกอบการกรอกแบบ
สถานประกอบการมี
ผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
สํารวจใหกับวิทยาลัยฯ มากกวารอยละ 80 ของที่
ความพึงพอใจระดับ
2. เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชเปนฐานขอมูลในการจัดการ สํารวจ
ดีมาก รอยละ 80
ขึ้นไป
เรียนการสอน และเตรียมผูเรียนมีคุณลักษณะที่ตรงกับ เชิงคุณภาพ : 1. ไดรับการประเมินจากสถาน
ความตองการตลาดแรงงาน ใหสอดคลองกับ
ประกอบการใหนักศึกษาผานรอยละ 80 ของจํานวน
ตลาดแรงงาน
ที่สํารวจ
บุคลากรมีความ
1. เพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย การทํา
เชิงปริมาณ : 1. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและ
พึงพอใจ
โครงการวิทยาศาสตรและสิ่งประดิษฐคนรุนใหม
ทักษะการวิจัยอยางเปนระบบ
เชิงคุณภาพ : 1. บุคลากรมีความพึงพอใจตอการจัด
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานวิจัยของทุกแผนกวิชา
และรวมกันหาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมทีม่ ีคุณภาพ กิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80
เผยแพรผลงานสูชุมชนอยางเปนระบบ
1. เพื่อจัดตั้งศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
เชิงปริมาณ :1. วิทยาลัยฯไดรับอนุญาตเปนศูนย
- ผูเรียนผาน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพครู และผูบ ริหารดานวิชาการและ ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
รอยละ 90 ของผู
ทักษะอาชีพ
2. ผูเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผานการ
เขาสอบ
3. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถดานทักษะอาชีพของ
ทดสอบฝมือแรงงาน รอยละ 90 ของผูเขาสอบ
- ประชาชนใชเปน
ผูเรียน และประชาชนทั่วไป
3. ประชาชน ในจังหวัดสุโขทัยและใกลเคียง ใช
สถานที่สอบ
บริการศูนยทดสอบฯ รอยละ 90
รอยละ 90
เชิงคุณภาพ : 1. วิทยาลัยฯ ไดรบั อนุญาตเปนศูนย
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานที่มคี ุณภาพ
2. ผูเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผานการ
ทดสอบฝมือแรงงาน ระดับดี
3. ประชาชน ในจังหวัดสุโขทัยและใกลเคียง ใช
1. เพื่อติดตามผูเ รียนทีส่ ําเร็จการศึกษา
2. เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชเปนฐานขอมูลในการ
จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน
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1

วัตถุประสงค

ที่

แผนงาน โครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและผูเรียน
ตามมาตรฐานวิชาชีพสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องคการมหาชน) และกรม
พัฒนาฝมือแรงงาน

6

โครงการจัดตั้งองคกรที่มีหนาทีร่ องรับ
สมรรถนะ มาตรฐานอาชีพสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

บริการศูนยทดสอบฯ ระดับดี
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ผูเรียน และผูบ ริหารดาน
เชิงปริมาณ : 1. ครู ผูบ ริหาร ผูเรียน วิทยาลัยฯ
ผูเรียนรอยละ 80 มี
วิชาการและมาตรฐานอาชีพ
ไดรับพัฒนาศักยภาพสมรรถนะของบุคคลตาม
ทักษะตามมาตรฐาน
2. เพื่อเปดโลกทัศนดา นการพัฒนาทักษะอาชีพของครู มาตรฐานอาชีพ รอยละ 90
อาชีพ
ผูบริหาร ผูเรียน
2. ครู ผูเ รียน มีทักษะตามมาตรฐานอาชีพและไดรับ
3. เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคานิยมการศึกษาให
รางวัลจากการแขงทักษะตามมาตรฐานอาชีพและ
ความสําคัญกับการเรียนสายอาชีพมากขึ้น
ฝมือแรงงาน จากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ
เชิงคุณภาพ : 1. ครู ผูบริหาร ผูเรียน วิทยาลัยฯ
ไดรับพัฒนาศักยภาพสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ ในระดับดี
2. ครู ผูเ รียน มีทักษะตามมาตรฐานอาชีพและไดรับ
รางวัลจากการแขงทักษะตามมาตรฐานอาชีพและ
ฝมือแรงงาน จากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ ในระดับดี
1. เพื่อจัดตั้งองคกรที่มหี นาที่รับรองสมรรถนะของบุคคล เชิงปริมาณ : 1. วิทยาลัยฯ ไดรับอนุญาตเปนองคกร ไดรับอนุญาตเปน
ตามมาตรฐานอาชีพ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
องคกรที่มีหนาที่
(องคการมหาชน)
อาชีพ
รับรองมาตรฐาน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพครู และผูบ ริหารดานวิชาการและ 2. ผูเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผานการ
อาชีพ
ทักษะอาชีพ
ทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ
3. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถดานทักษะอาชีพของ
รอยละ 90 ของผูเขาทดสอบ
ผูเรียน และประชาชนทั่วไป
3. ประชาชน ในจังหวัดสุโขทัยและใกลเคียง ใช
4. เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคานิยมการศึกษาให
บริการองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคล
ความสําคัญกับการเรียนสายอาชีพมากขึ้น
ตามมาตรฐานอาชีพ รอยละ 90
เชิงคุณภาพ : 1. วิทยาลัยฯ ไดรบั อนุญาตเปนองคกร
ที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ ที่มีคุณภาพ
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วัตถุประสงค

ที่

แผนงาน โครงการ

โครงการจัดหาครูตางชาติเพื่อพัฒนา
ผูเรียนดานภาษาอังกฤษและภาษาจีน

8

โครงการ English Camp

9

โครงการ Christmas Day

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผานการทดสอบ
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพระดับดี
3. ประชาชน ในจังหวัดสุโขทัยและใกลเคียง ใช
บริการองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระดับดี
1. เพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการสงเสริม เชิงปริมาณ : 1. ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ และ
ผูเรียนสื่อสารไดใน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ภาษาจีน จํานวน 2 คน มาปฏิบัติงานใน
ระดับดี
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ สถานศึกษา
การอาชีวศึกษา ใหมีความรู ทักษะ เทคนิคและวิธสี อน เชิงคุณภาพ : 1 เพื่อเสริมความพรอมและความ
เขมแข็งใหแกสถานศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน
และประสบการณดานภาษาอังกฤษและภาษาจีน
3. เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนอยางมีคุณภาพ
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในสถานศึกษา
2. เสริมสรางประสบการณแลกเปลี่ยนเรียนรูต อยอด
องคความรู สรางความสัมพันธระดับประเทศ
1. เพื่อสรางเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษของ
เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ผูเรียน 100 คน
ผูเรียน
(ผูสนใจ)จํานวน 100 คน
เขารวมและ
2. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะทางภาษาอังกฤษ
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พึงพอใจระดับดีมาก
ทั้ง 4 ดาน
(ผูสนใจ) มีเจตคติที่ดตี อวิชาภาษาอังกฤษพัฒนา
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาของผูเรียนให
ทักษะภาษาอังกฤษ , มีความมั่นใจ, มีความ
เปนไปตามหลักสูตร
กระตือรือรน และกลาแสดงออกมากขึ้น
4. เพื่อสรางความมั่นใจในการใชภาษา กลาแสดงออก
ในทางที่ถูกตองตามมารยาทสังคม
5. เพื่อใหผูเรียน เรียนรูขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมเจาของภาษา
6. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการทํางาน มีภาวะ
ผูนําและผูต ามที่ดี และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
1. เพื่อสรางเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ
เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผูเรียน 1,000 คน
2. เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ดาน (ผูสนใจ) จํานวน 1,000 คน
เขารวมและพึงพอใจ
ระดับดีมาก
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาของผูเรียนให
เปนไปตามหลักสูตร
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วัตถุประสงค

ที่

แผนงาน โครงการ

โครงการ English Online

10

โครงการมหกรรมวิชาชีพ "เปดโลก
การศึกษาสูอาชีพ"

เปาหมาย

4. เพื่อสรางความมั่นใจในการใชภาษา และกลา
แสดงออกมากขึ้น
5. เพื่อใหผูเรียนเรียนรูขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมเจาของภาษา
6. เพื่อใหผูเรียนรูจ ักทํางานเปนหมูคณะฝกคิด ฝกทํารับ
ฟงความคิดเห็นของผูอื่นและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
7. สงเสริมการเรียนรูในระดับสูงตอไปในการเรียนรู
ตลอดชีวติ ของผูเรียน
1. เพื่อสรางเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษของ
ผูเรียน
2. เพื่อใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน พรอมทั้งฝก
ทักษะการทํางานเปนกลุม สามารถเปนไดทั้งผูนําและผู
ตาม
3. เพื่อใหผูเรียนกลาที่จะคิดนอดกรอบ ทําใหผูเรียนได
ฝกทักษะเชิงความคิดสรางสรรค และไดสรางผลงานที่
ภาคภูมิใจ
4. เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้น ทํา
ใหมีบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี และสนุกสนาน
5. เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะดานการวางแผน
และการแกปญ
 หา
6. เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูพื้นฐานกระบวนการจัดทํา
วิดีทัศนดิจิตอลและการจัดทําภาคเคลื่อนไหว
1. เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนระดับมัธยมศึกษา ครูที่
รับผิดชอบเกีย่ วกับการแนะแนวในโรงเรียนมัธยม
รวมถึงผูปกครอง ในเขตจังหวัดสุโขทัยและใกลเคียง มี
ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนของแตละแผนกวิชา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย
2. เพื่อใหผูเรียนระดับมัธยมศึกษา ครูที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการแนะแนวในโรงเรียนมัธยม รวมถึง
ผูปกครอง ในเขตจังหวัดสุโขทัยและใกลเคียง สามารถ

เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
(ผูสนใจ) มีเจตคติที่ดตี อวิชาภาษาอังกฤษพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ มีความมั่นใจ มีความ
กระตือรือรน และกลาแสดงออกมากขึ้น

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผูเรียนเขารวมและ
จํานวน 60 คน
พึงพอใจระดับดีมาก
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
(สนใจ) มีเจคติทดี่ ีตอวิชาภาษอังกฤษพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ มีความมั่นใจ มีความกระตือรือรน และ
กลาแสดงออกมาขึ้น

เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3
มัธยมศึกษาปที่ 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปที่ 3 (ปวช.3) ครูแนะแนวในโรงเรียน
มัธยมศึกษา และผูปกครองผูเรียนในเขตจังหวัด
สุโขทัย และใกลเคียงเขารวมงานไมนอยกวา
500 คน
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3
มัธยมศึกษาปที่ 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปที่ 3 (ปวช.3) ครูแนะแนวในโรงเรียน

ผูเขารวมพึงพอใจ
ระดับมาก
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วัตถุประสงค

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค
นําขอมูลไปใชเปนแนวทางในการตัดสินใจเลือก
สถานศึกษา และเลือกศึกษาในสาขาที่เหมาะสม
สอดคลองกับทิศทางและความตองการของตลาดแรงงาน
3. เพื่อเปนการประชาสัมพันธวิทยาลัยฯ ในการสราง
ภาพลักษณทดี่ ีสสู ายตาสาธารณชน ในดานการ
ผลิตผูเรียนผูเรียนสูตลาดแรงงาน และการบริการทาง
วิชาการสูชุมชน

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

มัธยมศึกษา และผูปกครองผูเรียนในเขตจังหวัด
สุโขทัย และใกลเคียงมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนของแตละแผนกวิชา ใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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ที่

พันธกิจที่ 2 พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ มีจํานวน 1 กลยุทธ ดังนี้
เปาประสงค เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะใหมคี วามทันสมัย
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน

2

โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขางานจากภายนอกสถานศึกษา
มาพัฒนาผูเรียน

1. เพื่อจัดหาผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ/ผูนําภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่นที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่เกี่ยวของ
กับสาขางานของผูเรียนจากภายนอกสถานศึกษาเชน
สถานประกอบการหนวยงานตางๆ ชุมชนมาพัฒนา
ผูเรียน

3

โครงการทําบันทึกขอตกลงลงนามความ
รวมมือ รวมกับสถานประกอบการและ
มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ สถาน
ประกอบการ ประจําปการศึกษา 2562

1. เพื่อทําบันทึกขอตกลงลงนามความรวมมือรวมกับ
สถานประกอบการ
2. เพื่อสรางความสัมพันธและประสานความรวมมือ
ระหวางสถานประกอบการและสถานศึกษาใน
การดูแลและพัฒนาผูเรียน
3. เพื่อสรางเครือขายสถานประกอบการรวมกับ
สถานศึกษาใหเปนแนวทางเดียวกัน สอดคลองกับ
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

เชิงปริมาณ : 1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทุก
ทุกแผนกวิชา
แผนกวิชา
เชิงคุณภาพ : 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มี
หลักสูตรฐานสมรรถนะทีส่ อดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงานทุกแผนกวิชา
เชิงปริมาณ : 1. สถานศึกษาที่มสี าขางานที่มีการ
รอยละ 80
จัดหาภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ
ของสาขางาน
ทั้งในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเ รียน
ไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสาขางานที่เปด
สอน
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียนทุกสาขางานไดรับการพัฒนา
ใหมีความรูม ากขึ้น
เชิงปริมาณ : 1. มีสถานประกอบการทีท่ ําบันทึก
สถานประกอบการ
ขอตกลงลงนามความรวมมือรับผูเ รียนเขาฝกงาน
จํานวน 30 แหง
จํานวน 30 แหง
2. มีสถานประกอบการทีไ่ ดรับเกียรติบตั รเชิดชูเกียรติ
จํานวน 30 แหง
เชิงคุณภาพ : 1. สถานประกอบการรวมมือกับ
วิทยาลัยฯ ในการดูแล สรางเครือขายสถาน
ประกอบการรวมกับสถานศึกษา ใหมีประสิทธิภาพใน
การดูแลผูเรียนยิ่งขึ้น
2. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/
สถานที่
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เปาหมาย

แผนงาน โครงการ
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เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

4

โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
เขารวมโครงการอยางนอย 100 คน
2. ครูที่ปรึกษาโครงการเขารวมโครงการอยางนอย
15 คน
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียนมีความรูป ระสบการณการ
พรอมเริม่ ประกอบการธุรกิจของตนเอง
2. ผูเรียนมีความรูส ามารถพัฒนาตอยอดธุรกิจเดิม
ไดอยางมั่นคงและยั่งยืน

ผูเรียนอยางนอย
100 คน

5

โครงการสํารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการทีร่ ับผูส ําเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

1. เพื่อสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
2. เพื่อสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาขดความสามารถของ
นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปใหมีความพรอมที่
จะเริม่ ประกอบธุรกิจของตนเอง
3. เพื่อสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาขดความสามารถของ
ผูเรียนและประชาชนทั่วไปใหพัฒนาตอยอดธุรกิจเดิม ได
อยางมั่นคงและยั่งยืนเพื่อสนองนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. เพื่อสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการทีร่ ับ
ผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
2. เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชเปนฐานขอมูลในการจัดการเรียน
การสอน และเตรียมผูเรียนใหมคณ
ุ ลักษณะที่ตรงกับความ
ตองการตลาดแรงงาน ใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน

สถานประกอบการมี
ความพึงพอใจระดับ
มากรอยละ 80
ขึ้นไป

6

โครงการจัดตั้งองคกรที่มีหนาทีร่ ับรอง
สมรรถนะมาตรฐานอาชีพสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ

เชิงปริมาณ : 1. สถานประกอบการกรอกแบบ
สํารวจใหกับวิทยาลัยฯ มากกวารอยละ 80 ของที่
กรอกแบบสํารวจ
เชิงคุณภาพ : 1. ไดรับการประเมินจากสถาน
ประกอบการใหผูเรียนผานรอยละ 80 ของจํานวน
ที่สํารวจ
เชิงปริมาณ : 1. วิทยาลัยฯ ไดรบั อนุญาตเปน
องคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ
2. ผูเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยผานการ
ทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ
รอยละ 90
3. ประชาชน ในจังหวัดสุโขทัยและใกลเคียง ใช
บริการองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รอยละ 90
เชิงคุณภาพ : 1. วิทยาลัยฯ ไดรบั อนุญาตเปน
องคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพที่มีคณ
ุ ภาพ
2. ผูเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยผานการ
ทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพระดับดี

1. เพื่อจัดตั้งองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องคการมหาชน)
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพครู และผูบ ริหารดานวิชาการและ
ทักษะอาชีพ
3 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถดานทักษะอาชีพของผูเรียน
และประชาชนทั่วไป
4. เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคานิยมการศึกษาให
ความสําคัญกับการเรียนสายอาชีพมากขึ้น

ไดรับอนุญาตเปน
องคกรที่มีหนาที่
รับรองมาตรฐาน
อาชีพ
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ที่

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

3. ประชาชน ในจังหวัดสุโขทัยและใกลเคียง ใช
บริการองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระดับดี

ที่

พันธกิจที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจํานวน 1 กลยุทธ ดังนี้
เปาประสงค เพื่อยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธที่ 1 เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอน
แผนงาน โครงการ

โครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพ
ครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
ปการศึกษา 2562

2

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรใน
วิทยาลัยฯ สูค รูมืออาชีพ
2. เพื่อเปนการสงเสริมขวัญและกําลังใจแกบุคลากรใน
วิทยาลัยฯ ใหมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยการนําเอาความรูที่
ไดจากการ อบรมสัมมนาดูงานมาพัฒนาจัดการเรียน
การสอน ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยางมี
ประสิทธิภาพ
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
2. เพื่อเสริมสรางประสบการณใหขาราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา เกิดการเรียนรูจากสถานที่จริง
3. เพื่อเปนการสงเสริมขวัญและกําลังใจแกบุคลากรใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยใหมากยิ่งขึ้น

เชิงปริมาณ : 1. สถานศึกษาที่มสี าขางานที่มีการ
จัดหาภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ
ทั้งในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเ รียน
ไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสาขางานที่เปด
สอน
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียนทุกสาขางานไดรับการ
พัฒนาใหมีความรูมากขึ้น

ไมนอยกวา รอยละ
80 ของสาขางาน

เชิงปริมาณ :
ผูบริหาร
ขาราชการครู
ขาราชการพลเรือน
ลูกจาประจํา
พนักงานราชการ
ครูจางสอน
ครูชาวตางชาติ
ลูกจางชั่วคราว
(เจาหนาที่)

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

5
51
1
2
6
8
3
22

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

รอยละ 100
เขารับการพัฒนา
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1

วัตถุประสงค

ที่

3

แผนงาน โครงการ

โครงการไมเคยหาย ไมเคยลา ไมเคยมา
สาย ขาราชการครูและบุคลากร

วัตถุประสงค

1. เพื่อเปนการสงเสริมขวัญและกําลังใจแกบุคลากรใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยใหมากยิ่งขึ้น

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
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ลูกจางชั่วคราว
จํานวน 2
คน
(พนักงานขับรถ)
ลูกจางชั่วคราว
จํานวน 8
คน
(นักการภารโรง)
ลูกจางชั่วคราว(แมบาน) จํานวน 2
คน
ลูกจางชั่วคราว(ยาม) จํานวน 2
คน
รวม
จํานวน 112
คน
เชิงคุณภาพ : 1. ขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ไดพัฒนา
ตนเองเพิ่มประสิทธิภาพ และมีวสิ ยั ทัศนในการทํางาน
เชิงปริมาณ :
รอยละ 95 ของ
ผูบริหาร
จํานวน 5
คน
ครูและบุคลากรมา
ขาราชการครู
จํานวน 51 คน
ทํางานทันเวลา
ขาราชการพลเรือน
จํานวน 1
คน
ลูกจาประจํา
จํานวน 2
คน
พนักงานราชการ
จํานวน 3
คน
ครูจางสอน
จํานวน 8
คน
ครูชาวตางชาติ
จํานวน 3
คน
ลูกจางชั่วคราว
จํานวน 22 คน
(เจาหนาที่)
ลูกจางชั่วคราว
จํานวน 2
คน
(พนักงานขับรถ)
คน
ลูกจางชั่วคราว
จํานวน 8
คน
(นักการภารโรง)
ลูกจางชั่วคราว
จํานวน 2
คน
(แมบาน)
ลูกจางชั่วคราว(ยาม) จํานวน 2
คน
รวม
จํานวน 112 คน

ที่

4

ที่
1

แผนงาน โครงการ

โครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพครู
อาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
ประจําปงบประมาณ 2562

วัตถุประสงค

เชิงคุณภาพ : 1. ขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรครูดวยการฝกประสบการณวิชาชีพ เชิงปริมาณ : 1. บุคลากรครู วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ในสถานประกอบการ
สุโขทัย เขารับการฝกประสบการณวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ รอยละ 20 ของแตละแผนกวิชา
2. เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรครู
3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของ เชิงคุณภาพ : 1. บุคลากรครู วิทยาลัยอาชีวศึกษา
บุคลากรครู ใหสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการ สุโขทัยที่เขารวมโครงการ สามารถพัฒนาผูเรียนใหมี
เรียนสูงขึ้น
ผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนเพิ่มสูงขึ้น

พันธกิจที่ 4 พัฒนาแหลงเรียนรูที่หลากหลาย มีจํานวน 2 กลยุทธ ดังนี้
เปาประสงค เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนประโยชนแกชุมชน
กลยุทธที่ 1 ใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชน
แผนงาน โครงการ

โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสราง
เพื่อชุมชน Fix it center

เปาหมาย

วัตถุประสงค

บุคลากรครู รอยละ
20 ของแผนกวิชา
เขารวมโครงการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

เชิงปริมาณ : 1. ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนถาวร
ผูใชบริการและ
ประจํา อบต./สุขอนามัยพื้นฐาน/สรางมูลคาเพิ่มและ ผูรับบริการมีความ
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน จํานวน 1 จุด
พึงพอใจระดับดีมาก
2. สถานที่ที่ออกใหบริการซอมสราง จํานวน 1
ตําบล
3. การซอมแซมเครื่องมือเครือ่ งจักร ที่ใชในการ
ประกอบอาชีพ และเครื่องมืออุปกรณดาํ รงชีวิต
ประจําวันของครัวเรือน มากกวา 300 รายการ
4. พัฒนานวัตกรรม ตอยอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑชุมชน
สรางมูลคาเพิ่ม เสริมสรางมาตรฐาน ผลิตภัณฑ
ชุมชนและสนับสนุนการตรวจสอบ คุณภาพและการ
รับรอง คุณภาพสินคาเบื้องตน
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1. ผลตอประชาชน
1.1 ใหคําแนะนําถายทอดความรูประชาชนใหรู
วิธีการใช การดูแลรักษา และพัฒนาทักษะชางชุมชน
ใหสามารถซอมบํารุงเครื่อง อุปกรณการประกอบอาชีพ
และเครื่องใชในครัวเรือน เพื่อลดรายจายโดยการยืดอายุ
การใชงานของเครื่องมือ อุปกรณการประกอบอาชีพ
เครื่องใชในครัวเรือน
1.2 ยกระดับฝมือชางชุมชนและพัฒนา ทักษะอาชีพ
การซ อ มบํ า รุ ง และเสริ ม สร า งประสบการณ ด า นการ
บริหารจัดการแกชางชุมชน ส งเสริมการรวมกลุม ชาง
ชุ ม ชน ในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรูผ า นเครื อ ข า ยความ
ร ว มมื อ กั บ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล (อบต.) และ
พัฒนาศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนใหเกิดความยั่งยืน

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ที่

แผนงาน โครงการ

เปาหมาย

1.3 สรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษากับ
ชุมชนในการถ ายทอดความรูพั ฒ นาสุขอนามั ยพื้ นฐาน
พัฒนานวัตกรรมตอยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑชุมชน เพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการผลิ ต ของผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ชน
พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน สรางมูลคา เสริมสรางมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน และสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพ
และการรับรองคุณภาพสินคาเบื้องตน
1.4 ลดรายจายของประชาชนโดยการยืดอายุการใช
งานเครื่องจักรที่ใชในการประกอบอาชีพ และเครื่องมือ
อุปกรณดํารงชีวิตประจําวันของครัวเรือน
1.5 ลดการกูยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนที่
นํามาใชในการดูแลรักษาและซอมแซมเครื่องมืออุปกรณ
2. ผลตอผูเรียน
2.1 เพิ่มประสบการณและความเชื่อมั่นใหกับ
นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบตั ิงาน
ในชุมชน
2.2 สรางแหลงปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนา
ทักษะแกผเู รียนใหมีความสามารถ มีประสบการณ
มีสมรรถนะและความพรอม สรางชองทางในการ
ประกอบอาชีพอิสระ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
3. ผลตอเศรษฐกิจในภาพรวม
3.1 ประชาชนไดรับความรูเรือ่ งการบํารุงรักษา
การซอมบํารุงเบื้องตน และการยืดอายุ การใชงาน
เครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ
การดํารงชีวิตประจําวัน
3.2 ชางชุมชนไดรับการสนับสนุนดานการพัฒนา
กระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑและมาตรฐาน
คุณภาพสินคา

5. ชางชุมชน จํานวน 5 คน
6. ประชาชนที่เขารวมโครงการ ไมต่ํากวา
500 คน
เชิงคุณภาพ : 1. ประสิทธิภาพของเครื่องมือ
เครื่องจักรที่ใชในการประกอบอาชีพ เครื่องมือ
อุปกรณดํารงชีวิตประจําของครัวเรือน
2. ประชาชนมีความรูในการใช การดูแล รักษา
เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใชในการประกอบอาชีพ
เครื่องมืออุปกรณดํารงชีวิตประจําวันของครัวเรือน
3. ชางชุมชนที่ไดรับการยกระดับมีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพและขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการ สามารถประกอบอาชีพอิสระสามารถสราง
งาน สรางรายได
4. รวมกลุมชางชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
โดยกลไกขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
พัฒนาศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน
5. ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ลดความเสี่ยงตอ
การติดโรคและลดภาระคาใชจายในการ
รักษาพยาบาล และมีความพรอมในการสรางงาน
สรางรายได
6. ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ
ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน สรางมูลคาเพิ่ม
เสริมสรางมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนและสนับสนุน
การตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินคา
เบื้องตน
7. ผูอาชีวศึกษาสุโขทัยมีทักษะ
ประสบการณ และความเชื่อมั่นในการออกไป
ประกอบอาชีพและปฏิบัติงานในชุมชน
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โครงการฝกอาชีพระยะสั้น

3

โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด

เปาหมาย

3.3 ชางชุมชนไดรับการพัฒนาและยกระดับโดยการ
เพิ่มทักษะจากการฝกปฏิบตั ิจริงกับทีมชางซอมประจํา
ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน ในการใหบริการซอมแซม
บํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใชในการประกอบอาชีพ
และเครื่องใชในครัวเรือนของชุมชนอยางยั่งยืน
1. เพื่อฝกอาชีพ ฝกทักษะใหกับผูเรียน ผูยากไร
ผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูที่สนใจ
2. เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาตอในระดับอาชีวศึกษา
3. เพื่อนําความรูที่ไดไปประกอบอาชีพ / เสริมอาชีพ
หลัก
4. เพื่อสรางงาน สรางรายได ใหแกตัวเองและ
ครอบครัว

8. สถานศึกษามีแหลงฝกปฏิบัติงานจริงในการ
พัฒนาทักษะแกผูเรียน นักศึกษาใหมีความสามารถ
มีประสบการณ มีสมรรถนะ ความพรอม และมี
ชองทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เชิงปริมาณ : 1. ดําเนินการฝกอาชีพใหกับ
กลุมเปาหมายไดตามแผนดําเนินงาน
2. สรางมูลคา พัฒนา ตอยอดผลิตภัณฑชุมชน
3. อัตราการแขงขันทางการตลาดสูงขึ้น
เชิงคุณภาพ : 1. กลุมเปาหมายสามารถสรางงาน
สรางอาชีพ สรางรายไดใหกับตนเอง และองคการ
อยางมีคุณภาพ
2. กลุมเปาหมายสามารถยกระดับฝมือ และมีขีด
ความสารถในการแขงขันสูงขึ้น
3. สามารถรวมกลุม กัน เพื่อจัดตั้งศูนยกลางเปน
แหลงการเรียนรูวิชาชีพภายในองคการ
โรงเรียน และชุมชนทองถิ่น
4. เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการดํารงอยูอยาง
มั่งคั่ง และมั่นคง
เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
เชิงคุณภาพ : 1. เพื่อใหผูเรียนเขาใจถึงสารเสพติด
ใหโทษแกรางกาย
2. เพื่อใหผูเรียนปฏิบตั ิตนใหเปนคนดีของสังคม ไม
ยุงเกี่ยวกับยาเสพติด

1. เพื่อใหผูเรียน มีความรูเรื่องของสารเสพติดใหโทษ
2. เพื่อใหผูเรียน รูจักแนวทางการปองกันตนเองจาก
สารเสพติด
3. เพื่อใหผูเรียน มีสวนรวมในการรักษาไวซึ่งความเปน
โรงเรียนสีขาว

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับบริการมีความ
พึงพอใจในระดับ
ดีมาก

โรงเรียนปลอด
สารเสพติด
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4

โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม

5

โครงการสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ปการศึกษา 2562

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหผูเรียน มีความรูคู
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะคานิยมที่พึง
ประสงคที่ดเี ปนที่ยอมรับของชุมชน และทองถิ่นได
2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหผูเรียน มีความรู
ความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห มี
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรคคิดไตรตรองได และ
มีวิสัยทัศนกวางไกล
3. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหผูเรียน มีทักษะใน
การแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องอยูเสมอ
4. เพื่อพัฒนาการการเรียนการสอนใหผูเรียน มีความรู
มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน มีเจตคติทดี่ ีและ
1. เสริมสรางผูเ รียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยใหเปน
นักคิด นักประดิษฐ โดยอาศัยความรู ดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และทักษะวิชาชีพ เปนพื้นฐานในการปฏิบัติ
คิดคนสิ่งประดิษฐ
2. สงเสริมใหผูเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่น มีความรับผิดชอบกลาคิด กลาปฏิบัติ
อยางมีเหตุผล และแลกเปลีย่ นความรูประสบการณได
อยางกวางขวาง
3. พัฒ นาผลงานประดิ ษฐให เขาสูความเป น มาตรฐาน
สามารถนํ าไปใช งานได อ ย างมี คุ ณ ภาพ ประหยั ด และ
ปลอดภัย เนนการอนุรักษฟนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. สงเสริมใหผูเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยพัฒนา
สร า งผลงาน ให เกิ ด ความก าวห น าใน ก ารคิ ด ค น
สิ่ งประดิ ษ ฐ ต า ง ๆ โดยสามารถนํ า ไปประยุ ก ต ให เกิ ด
ประโยชน ตอ ความเป น อยู ที่ ดี ข องสั งคมส วนรวมและ
ประเทศชาติ

เชิงปริมาณ : 1. ผูเ รียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ทุกชั้นทุกแผนกเขารวมกิจกรรมพัฒนาการศึกษาที่
วิทยาลัยฯไดจดั ขึ้น
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องอยูเสมอ และความรู มีทักษะ ในการ
ทํางาน รักการทํางาน มีเจตคติทดี่ ีและสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี

ผูเรียนรอยละ 95
เขารวมชมรม
วิชาชีพ สามารถ
จัดทํารูปเลม
รายงานกิจกรรมได
ระดับดี

เชิงปริมาณ : 1. มีสิ่งประดิษฐ ทีเ่ ปนผลงานของ
ผูเรียน สงเขาประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
จํานวนไมนอยกวา 11 ผลงานตอป ในระดับชาติ
ไมนอยกวา 1 ผลงานตอป
เชิงคุณภาพ : 1. ผลงานสามารถนําไปสูการใชงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถจําหนายได
ในเชิงพาณิชย

- ไมนอยกวา 11
ผลงานตอป
- ระดับชาติ 1
ผลงานตอป
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วัตถุประสงค

6

โครงการทําบันทึกขอตกลง ลงนามความ
รวมมือรวมกับสถานประกอบการและ
มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถาน
ประกอบการ ประจําปการศึกษา 2562

1. เพื่อทําบันทึกขอตกลง ลงนามความรวมมือรวมกับ
สถานประกอบการ
2. เพื่อสรางความสัมพันธและประสานความรวมมือ
ระหวางสถานประกอบการและสถานศึกษาในการดูแล
และพัฒนาผูเ รียน
3. เพื่อสรางเครือขายสถานประกอบการรวมกับ
สถานศึกษาใหเปนแนวทางเดียวกัน สอดคลองกับ
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

7

โครงการจิตอาสา ปนสุข สูส ังคม

1. เพื่อปลูกฝงใหผูเรียน ชวยกันดูแล และอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
2. เพื่อใหผูเรียนมีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสา
อยางคอนขางถาวรหรือถาวรและมี
พื้นฐานในการอยูรวมกันกับสังคมอยางเปนสุขตามหลัก
ธรรมาภิบาล
3. เพื่อใหผูเรียนไดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3
หวง 2 เงื่อนไข นํามาใชในการแสดง
จิตอาสาใหเกิดความยั่งยืน
4. เพื่อใหผูเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไดทํา
กิจกรรมรวมกัน
5. เพื่อใหผูเรียน ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
สามารถนํามาสรางสรรคสิ่งดีๆ
ใหแก สถานศึกษา และสังคม
6. เพื่อปลูกฝงใหผูเรียน มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค มี
น้ําใจและจิตสาธารณะ
7. เพื่อสรางจิตสานึกในการชําระหนี้ เพื่อเปนการสง
ตอการศึกษา ใหรุนนองเมื่อสําเร็จการศึกษา

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

เชิงปริมาณ : 1. มีสถานประกอบการที่ทําบันทึก
สถานประกอบการ
ขอตกลงลงนามความรวมมือรับผูเ รียนเขาฝกงาน
จํานวน 30 แหง
จํานวน 30 แหง
2. มีสถานประกอบการทีไ่ ดรับเกียรติบตั รเชิดชู
เกียรติ จํานวน 30 แหง
เชิงคุณภาพ : 1 สถานประกอบการรวมมือกับ
วิทยาลัยฯ ในการดูแล สรางเครือขายสถาน
ประกอบการรวมกับสถานศึกษา ใหมีประสิทธิภาพ
ในการดูแลผูเรียนยิ่งขึ้น
เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียน ผูกยู ืมทุกระดับชั้น เขารวม
ผูกูยืมเขารวม
โครงการ ครบ 100%
โครงการรอยละ
2. ผูเรียนที่ไดรับทุนการศึกษา ทุก
100
ประเภท เขารวมโครงการ ครบ 100%
3.บุคลากร และผูเ รียนทีไ่ มไดกูยืม แตมีความประสงค
เขารวมโครงการ
4. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการไมนอยกวา 3
กิจกรรม ตอ 1 ภาคเรียน
5. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการไมนอยกวา 18
ชั่วโมง ตอ 1 ภาคเรียน
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเขารวมโครงการทุกคน มีจิต
สาธารณะชวยเหลือผูอื่นอยูเ สมอ
2. ผูเขารวมโครงการ มีจิตสาธารณะและมี
พฤติกรรมจิตสาธารณะอยางคอนขางถาวรหรือ
ถาวร สามารถอยูร วมกันในสังคมไดเปนสุขตามหลัก
ธรรมาภิบาล
3. ผูเขารวมโครงการ สามารถนําทรัพยากรที่เหลือใช
มาสรางประโยชนใหสังคมได
4. ผูเขารวมโครงการชวยกันดูแล และรวมกัน
รณรงคแกไขปญหาขยะ ในสถานศึกษาได
ดวยการชวยสรางจิตสํานึกใหทุกคน
5. ผูเขารวมโครงการที่กูยมื เงิน กยศ. มีจิตสํานึกที่ดี
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ที่

ที่

8

9

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

รอยละ 80 ของ
ผูเขารวมโครงการ
พึงพอใจระดับมาก

รอยละ 80 ของ
ผูเขารวมโครงการ
พึงพอใจระดับมาก
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ในการในการชําระหนี้ เพื่อเปนการสงตอการศึกษา
ใหรุนนองเมื่อสําเร็จการศึกษา
โครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นในกิจกรรม 1. เพื่อฝกอาชีพ ฝกทักษะใหกับผูเรียน ผูย ากไร
เชิงปริมาณ : 1. ดําเนินการฝกอาชีพใหกับ
จังหวัดเคลื่อนที่
ผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูที่สนใจ
กลุมเปาหมายไดตามแผนดําเนินงาน
2. เพื่อสรางงาน สรางรายได ใหแกตัวเองและครอบครัว 2. สรางมูลคา พัฒนา ตอยอดผลิตภัณฑชุมชน
3. เพื่อนําความรูที่ไดไปประกอบอาชีพหลักและอาชีพ
3. อัตราการแขงขันทางการตลาดสูงขึ้น
เสริม
เชิงคุณภาพ : 1. กลุมเปาหมายสามารถสรางงาน
สรางอาชีพสรางรายไดใหกับตนเองและองคการอยาง
มีคุณภาพ
2. กลุมเปาหมายสามารถยกระดับฝมือ และมีขีด
3. สามารถรวมกลุม กัน เพื่อจัดตั้งศูนยกลางเปน
แหลงการเรียนรูวิชาชีพภายในองคการโรงเรียน
และชุมชนทองถิ่น
4. เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการดํารงอยู
อยางมั่งคั่ง และมั่นคง
โครงการสอนหลักสูตร 108 อาชีพ
1. เพื่อฝกอาชีพ ฝกทักษะใหกับผูเรียน ผูย ากไร
เชิงปริมาณ : 1. ดําเนินการฝกอาชีพใหกับ
ผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูที่สนใจ
กลุมเปาหมายไดตามแผนดําเนินงาน
2. เพื่อสรางงาน สรางรายได ใหแกตัวเองและครอบครัว 2. สรางมูลคา พัฒนา ตอยอดผลิตภัณฑชุมชน
3. เพื่อนําความรูที่ไดไปประกอบอาชีพหลักและอาชีพ
3. อัตราการแขงขันทางการตลาดสูงขึ้น
เสริม
เชิงคุณภาพ : 1. กลุม เปาหมายสามารถสรางงาน
สรางอาชีพ สรางรายไดใหกับตนเอง และองคการ
อยางมีคุณภาพ
2. กลุม เปาหมายสามารถยกระดับฝมือ และมีขีด
ความสารถในการแขงขันสูงขึ้น
3. สามารถรวมกลุม กัน เพื่อจัดตั้งศูนยกลางเปน
แหลงการเรียนรูวิชาชีพภายในองคการโรงเรียน และ
ชุมชนทองถิ่น
4. เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการดํารงอยู
อยางมั่งคั่ง และมั่นคง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและ
สถาปตยกรรมไทยสําหรับนักเรียน
วิจิตรศิลป

1. เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจและประสบการณ
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
2. เพื่อใหนักเรียนไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
วิชาชีพ อนุรักษและศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
3. เพื่อสนองนโยบายของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

12

โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน

1. เพื่อใหมีวัสดุและครุภัณฑใชในการเรียนการสอน
2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ

13

โครงการซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ และ
อาคารสถานที่

1. เพื่อซอมแซมวัสดุ ครุภณ
ั ฑและอาคารสถานที่พรอม
ใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงวัสดุครุภัณฑและอาคาร
สถานที่ ใหมีความสวยงาม แข็งแรง ทนทาน
3. เพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

เชิงปริมาณ : 1. นักเรียนทั้งระดับชั้น ปวช. จํานวน
รอยละ 80 ของ
16 คน
ผูเขารวมโครงการ
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียนระดับชัน้ ปวช. และ ปวส. พึงพอใจระดับมาก
จํานวน 16 คน มีความรูความเขาใจและ
ประสบการณเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนักเรียน
ไดรับความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับวิชาชีพและศรัทธาใน
วิชาชีพของตนเอง
เชิงปริมาณ : 1. บอรดชานออย จํานวน 1 ชุด
ผูเรียน ครูและ
2. โปรเจคเตอรพรอมจอ จํานวน 4 ชุด
บุคลากรมีความพึง
3. ชุดลําโพงWireless พรอมไมคไรสาย จํานวน 2
พอใจระดับมาก
ชุด
4. เครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 ตัว
5. เกาอี้โพลีเลคเชอร จํานวน 40 ตัว
6. กระดาย ฟลิปชารท จํานวน 3 อัน
7. เครื่องพิมพ แบบDeskjet printer จํานวน 1
เครื่อง
8. เครื่องพิมพสี Injet จํานวน 1 ชุด
9. เครื่องขยายเสียงลําโพง จํานวน 3 ชุด
10. พัดลมเพดาน จํานวน 2 ตัว
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียนไดรับความสะดวกสบายมาก
ขึ้นในการเรียน
2. การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
3. ผูเรียนไดรับความรูจ ากการเรียนการสอนที่
หลากหลาย
4. มีหองปฏิบัติการที่มีครุภณ
ั ฑทที่ ันสมัยเพิ่มขึ้น
เชิงปริมาณ : 1. ซอมแซมยานพาหนะที่ชํารุดตาม ผูเรียน ครูและ
จํานวน
บุคลากรมีความพึง
2. ปรับปรุง ซอมแซม ระบบประปาและระบบไฟฟา พอใจระดับมาก
ภายในวิทยาลัย
3. ติดตั้งกลองวงจรปด จํานวน 8 ตัว
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11

เปาหมาย

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

เชิงคุณภาพ : 1. ยานพาหนะใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. มีระบบประปา ระบบไฟที่มีประสิทธิภาพสามารถ
ใชงานไดอยางทั่วถึง
3. มีระบบรักษาความปลอดภัยทีท่ ั่วถึง

ที่
1

กลยุทธที่ 2 ยกระดับคุณภาพหองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรูและสภาพแวดลอม
เปาประสงค เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนประโยชนแกชุมชน
แผนงาน โครงการ

โครงการมหกรรมวิชาชีพ “เปดโลก
การศึกษาสูอาชีพ”

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1. เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนระดับมัธยมศึกษา ครูที่
รับผิดชอบเกีย่ วกับการแนะแนวในโรงเรียนมัธยม รวมถึง
ผูปกครอง ในเขตจังหวัดสุโขทัยและใกลเคียง มี
ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอน
ของแตละแผนกวิชา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
2. เพื่อใหผูเรียนระดับมัธยมศึกษา ครูที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการแนะแนวในโรงเรียนมัธยม รวมถึงผูปกครอง
ในเขตจังหวัดสุโขทัยและใกลเคียง สามารถนําขอมูลไป
ใชเปนแนวทางในการตัดสินใจเลือกสถานศึกษา และ
เลือกศึกษาในสาขาที่เหมาะสม สอดคลองกับทิศทางและ
ความตองการของตลาดแรงงาน
3. เพื่อเปนการประชาสัมพันธวิทยาลัยฯ ในการสราง
ภาพลักษณทดี่ ีสสู ายตาสาธารณชน ในดานการผลิต
ผูเรียนสูตลาดแรงงาน และการบริการทางวิชาการสู
ชุมชน

เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3
มัธยมศึกษาปที่ 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นป
ที่ 3 (ปวช. 3) ครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา
และผูป กครองผูเรียนในเขตจังหวัดสุโขทัย และ
ใกลเคียงเขารวมงานไมนอยกวา 500 คน
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3
มัธยมศึกษาปที่ 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นป
ที่ 3 (ปวช.3) ครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา
และผูป กครองผูเรียนในเขตจังหวัดสุโขทัย และ
ใกลเคียงมีความรู ความเขาใจ เกีย่ วกับการจัดการ
เรียนการสอนของแตละแผนกวิชา ในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย

ผูเขารวมมีความพึง
พอใจระดับดีมาก
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วัตถุประสงค

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค

2

โครงการสัญจรแนะแนวในโรงเรียนมัธยม

1. เพื่อแนะแนวทางใหนักเรียนโรงเรียนมัธยม สนใจ
สมัครเรียนตอที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

3

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

1. เพื่อใหผูเรียนไดเปดโลกทัศนที่กวางขึ้นจากการดู
และการฟง
2. เพื่อใหครูผูสอนมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย

4

โครงการซอมแซมวัสดุครุภณ
ั ฑ
และอาคารสถานที่

1. เพื่อซอมแซมวัสดุ ครุภณ
ั ฑและอาคารสถานที่
พรอมใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงวัสดุครุภัณฑและอาคาร
สถานที่ ใหมีความสวยงาม แข็งแรง ทนทาน
3. เพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ

5

โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน
ปการศึกษา 2562

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

เชิงปริมาณ : 1. นักเรียนโรงเรียนมัธยม ในเขต
จังหวัดสุโขทัย ไดรับทราบขอมูลขาวสารการแนะแนว
ของวิทยาลัย จากทีมงานแนะแนว จํานวน 1,000
คน
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่
ไดรับการแนะแนว เขาศึกษาตอในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย
เชิงปริมาณ : 1. หองเรียนมีอุปกรณการเรียนที่ทันสมัย
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียนไดรับความรูที่หลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น
2. ครูจดั หาสื่อที่หลากหลายนํามาสอนผูเรียนไดมากขึ้น

ผูรับบริการมีความ
พึงพอใจอยูในระดับ
ดีมาก

เชิงปริมาณ : 1. ซอมแซมยานพาหนะที่ชํารุดตาม
จํานวน
2. ปรับปรุง ซอมแซม ระบบประปาและระบบไฟฟา
ภายในวิทยาลัย
3. ติดตั้งกลองวงจรปด จํานวน 8 ตัว
เชิงคุณภาพ : 1. ยานพาหนะใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. มีระบบประปา ระบบไฟที่มีประสิทธิภาพสามารถใช
งานไดอยางทั่วถึง
3. มีระบบรักษาความปลอดภัยทีท่ ั่วถึง
เชิงปริมาณ : 1. เพื่อเปนการสงเสริมการใชเวลาวางให
เกิดประโยชน
2. เพื่อเปนการนอมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
3. เพื่อเปนการสรางและสงเสริมนิสับรักการอาน

ผูรับบริการมีความ
พึงพอใจอยูในระดับ
ดีมาก

ผูเรียน ครูและ
บุคลากรมีความพึง
พอใจระดับมาก

ผูเรียนมีการเขาใช
หองสมุดเพิ่มขึ้น
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ที่

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ

เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
2. ผูเรียนมีนสิ ัยรักการอานเพิม่ มากขึ้น

ที่

พันธกิจที่ 5 รวมอนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นอยางยั่งยืน มีจํานวน 1 กลยุทธ ดังนี้
เปาประสงค เพื่อพัฒนาจุดเดนและจุดเนนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา
กลยุทธที่ 1 สงเสริมและสรางความตระหนักใหครูและบุคลากรทางการศึกษารวมอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นอยางยั่งยืน
วัตถุประสงค

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1

โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาผูเ รียนดานองคการวิชาชีพ
ลูกเสือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
กีฬาและนันทนาการ เยาวชนดีเดน
ศรีอาชีวะ กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและการดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ทุกชั้นทุกแผนกเขารวมกิจกรรมพัฒนาการศึกษาที่
วิทยาลัยฯ ไดจดั ขึ้น
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องอยูเสมอ และความรู มีทักษะ ในการ
ทํางาน รักการทํางาน มีเจตคติทดี่ ีและสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี

ผูเรียนรอยละ 95
เขารวมและทุก
ชมรมวิชาชีพ
สามารถจัดทํา
รูปเลม รายงาน
กิจกรรมได ระดับดี

2.

โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย
ประวัติศาสตร และหนาที่พลเมือง

1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหผูเรียน มีความรูคู
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะคานิยมที่พึง
ประสงคที่ดเี ปนที่ยอมรับของชุมชน และทองถิ่นได
2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหผูเรียน มีความรู
ความสามารถในการคิดวิเคราะหคิด สังเคราะห มี
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรคคิดไตรตรองได
และมีวสิ ัยทัศนกวางไกล
3. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหผูเรียน มีทักษะใน
การแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องอยูเสมอ
4. เพื่อพัฒนาการการเรียนการสอนใหผูเรียน มีความรู
มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน มีเจตคติทดี่ ีและ
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
1. เพื่อใหผูเรียน ไดเรียนรู ถึงความเปนมาของ
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นของไทย
2. เพื่อใหผูเรียน ไดศึกษาถึงประวัติศาสตรความเปนมา
ของวัฒนธรรมทองถิ่น
3. เพื่อสรางจิตสํานึก ใหเยาวชนรุน หลังมีความรักและ
หวงแหนในศิลปวัฒนธรรมของไทย
4. เพื่อใหผูเรียน ตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของ
ภาษาไทย
5. เพื่อใหผูเรียน รวมมือกันทํานุบาํ รุงสงเสริมอนุรักษ
ภาษาไทยใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป

เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ทุกชั้นทุกแผนกเขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียนมีตระหนักถึงความสําคัญ
และคุณคาของศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและ
ภาษาไทย ซึ่งถือเปนภาษแหงชาติและเปนเอกลักษณ
ของชาติที่เราคนไทยควรภาคภูมิใจ ดังนั้นเราควร
อนุรักษภาษาไทยใหคงอยู และสืบทอดตอไปให
ลูกหลานไดศึกษา ถาเราคนไทยไมชวยกันรักษาไวสัก
วันหนึ่งอาจจะไมมีภาษาไทยใหลูกหลานใชก็เปนได

ผูเรียนมีการพัฒนา
ตนเอง
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แผนงาน โครงการ

ที่

พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบเครือขาย ชุมชน สถานประกอบการ มีจํานวน 1 กลยุทธ ดังนี้
เปาประสงค เพื่อสรางความเขมแข็ง เครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธที่ 1 เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใชระบบคุณภาพ PDCA เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารเชิงรุกและหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน โครงการ

1

โครงการทําบันทึกขอตกลง ลงนามความ
รวมมือรวมกับสถานประกอบการและ
มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถาน
ประกอบการ ปการศึกษา 2562

2

โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อ
ชุมชน Fix it center

วัตถุประสงค

เปาหมาย

สถานประกอบการ
จํานวน 30 แหง

ผูใชบริการและ
ผูรับบริการมีความ
พึงพอใจระดับดีมาก
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เชิงปริมาณ : 1. มีสถานประกอบการที่ทําบันทึก
ขอตกลงลงนามความรวมมือรับผูเ รียนเขาฝกงาน
จํานวน 30 แหง
2. มีสถานประกอบการทีไ่ ดรับเกียรติบตั รเชิดชู
เกียรติ จํานวน 30 แหง
เชิงคุณภาพ : 1. สถานประกอบการรวมมือกับ
วิทยาลัยฯ ในการดูแล สรางเครือขายสถาน
ประกอบการรวมกับสถานศึกษา ใหมีประสิทธิภาพ
ในการดูแลผูเรียนยิ่งขึ้น
1. ผลตอประชาชน
เชิงปริมาณ : 1. ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนถาวร
1.1 ใหคําแนะนําถายทอดความรูประชาชนใหรู
ประจํา อบต./สุขอนามัยพื้นฐาน/สรางมูลคาเพิ่มและ
วิธีการใช การดูและรักษา และพัฒนาทักษะชางชุมชน มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน จํานวน 1 จุด
ใหสามารถซอมบํารุงเครื่อง อุปกรณการประกอบอาชีพ
2. สถานที่ที่ออกใหบริการซอมสราง จํานวน 1
และเครื่องใชในครัวเรือน เพื่อลดรายจายโดยการยืดอายุ ตําบล
การใชงานของเครื่องมือ อุปกรณการประกอบอาชีพ
3. การซอมแซมเครื่องมือเครือ่ งจักร ที่ใชในการ
เครื่องใชในครัวเรือน
1.2 ยกระดับฝมือชางชุมชนและพัฒนา ทักษะอาชีพ
การซ อ มบํ า รุ ง และเสริ ม สร า งประสบการณ ด า นการ
บริหารจัดการแกชางชุมชน ส งเสริมการรวมกลุม ชาง
ชุ ม ชน ในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรูผ า นเครื อ ข า ยความ
ร ว มมื อ กั บ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล (อบต.) และ
พัฒนาศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนใหเกิดความยั่งยืน
1.3 สรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษากับ
ชุมชนในการถายทอดความรูพัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน
พัฒนานวัตกรรมตอยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑชุมชน เพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑชุมชน
1. เพื่อทําบันทึกขอตกลง ลงนามความรวมมือรวมกับ
สถานประกอบการ
2. เพื่อสรางความสัมพันธและประสานความรวมมือ
ระหวางสถานประกอบการและสถานศึกษาในการดูแล
และพัฒนาผูเ รียน
3. เพื่อสรางเครือขายสถานประกอบการรวมกับ
สถานศึกษาใหเปนแนวทางเดียวกัน สอดคลองกับ
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ที่

แผนงาน โครงการ

เปาหมาย

พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ชน สร า งมู ล ค า เสริ ม สร า ง
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน และสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพ
และการรับรองคุณภาพสินคาเบื้องตน
1.4 ลดรายจายของประชาชนโดยการยืดอายุการใช
งานเครื่องจักรที่ใชในการประกอบอาชีพ และเครื่องมือ
อุปกรณดํารงชีวิตประจําวันของครัวเรือน
1.5 ลดการกูย ืมเงินนอกระบบของครัวเรือนที่
นํามาใชในการดูแลรักษาและซอมแซมเครื่องมืออุปกรณ
ในการประกอบอาชีพ
2. ผลตอผูเรียน
2.1 เพิ่มประสบการณและความเชื่อมั่นใหกับผูเรียน
อาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน
2.2 สร า งแหล ง ปฏิ บั ติ ง านจริ งรวมทั้ งการพั ฒ นา
ทักษะแกผูเรียนให มีความสามารถ มีประสบการณ มี
สมรรถนะและความพรอม สรางชองทางในการประกอบ
อาชีพอิสระ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ
3. ผลตอเศรษฐกิจในภาพรวม
3.1 ประชาชนไดรับความรูเรือ่ งการบํารุงรักษา
การซอมบํารุงเบื้องตน และการยืดอายุ การใชงาน
เครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ
การดํารงชีวิตประจําวัน
3.2 ชางชุมชนไดรับการสนับสนุนดานการพัฒนา
กระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑและมาตรบาน
คุณภาพสินคา

ประกอบอาชีพ และเครื่องมืออุปกรณดาํ รงชีวิต
ประจําวันของครัวเรือน มากกวา 300 รายการ
4. พัฒนานวัตกรรม ตอยอดเทคโนโลยีเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑชุมชน
สรางมูลคาเพิ่ม เสริมสรางมาตรฐาน ผลิตภัณฑ
ชุมชนและสนับสนุนการตรวจสอบ คุณภาพและการ
รับรอง คุณภาพสินคาเบื้องตน
5. ชางชุมชน จํานวน 5 คน
6. ประชาชนที่เขารวมโครงการ ไมต่ํากวา 500 คน
เชิงคุณภาพ : 1. ประสิทธิภาพของเครื่องมือ
เครื่องจักรที่ใชในการประกอบอาชีพ เครื่องมือ
อุปกรณดํารงชีวิตประจําของครัวเรือน 2. ประชาชน
มีความรูในการใช การดูแล รักษาเครื่องมือ
เครื่องจักรที่ใชในการประกอบอาชีพเครื่องมืออุปกรณ
ดํารงชีวิตประจําวันของครัวเรือน
3. ชางชุมชนที่ไดรับการยกระดับมีทักษะในการ
ประกอบอาชีพและขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการ สามารถประกอบอาชีพอิสระสามารถสราง
งาน สรางรายได
4. รวมกลุมชางชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
โดยกลไกขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
พัฒนาศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน
5. ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ลดความเสีย่ งตอ
การติดโรคและลดภาระคาใชจายในการ
รักษาพยาบาล และมีความพรอมในการสรางงาน
สรางรายได
6. ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ
ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน สรางมูลคาเพิ่ม
เสริมสรางมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนและสนับสนุน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
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วัตถุประสงค

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค
3.3 ชางชุมชนไดรับการพัฒนาและยกระดับโดยการ
เพิ่มทักษะจากการฝกปฏิบตั ิจริงกับทีมชางซอมประจํา
ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน ในการใหบริการซอมแซม
บํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใชในการประกอบอาชีพ
และเครื่องใชในครัวเรือนของชุมชนอยางยั่งยืน

3

โครงการฝกอาชีพระยะสั้น

1. เพื่อฝกอาชีพ ฝกทักษะใหกับผูเรียนผูยากไร
ผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูที่สนใจ
2. เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาตอในระดับอาชีวศึกษา
3. เพื่อนําความรูที่ไดไปประกอบอาชีพ / เสริมอาชีพ
หลัก
4. เพื่อสรางงาน สรางรายได ใหแกตัวเองและ
ครอบครัว

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
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การตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินคา
เบื้องตน
7. นักศึกษาอาชีวศึกษาสุโขทัยมีทักษะ
ประสบการณ และความเชื่อมั่นในการออกไป
ประกอบอาชีพและปฏิบัติงานในชุมชน
8. สถานศึกษามีแหลงฝกปฏิบัติงานจริงในการ
พัฒนาทักษะแกนักเรียน นักศึกษาใหมีความสามารถ
มีประสบการณ มีสมรรถนะ ความพรอม และมี
ชองทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เชิงปริมาณ : 1. ดําเนินการฝกอาชีพใหกับ
ผูรับบริการมีความ
กลุมเปาหมายไดตามแผนดําเนินงาน
พึงพอใจระดับดีมาก
2. สรางมูลคา พัฒนา ตอยอดผลิตภัณฑชุมชน
3. อัตราการแขงขันทางการตลาดสูงขึ้น
เชิงคุณภาพ : 1. กลุมเปาหมายสามารถสรางงาน
สรางอาชีพ สรางรายไดใหกับตนเอง และองคการ
อยางมีคุณภาพ
2. กลุมเปาหมายสามารถยกระดับฝมือ และมีขีด
ความสารถในการแขงขันสูงขึ้น
3. สามารถรวมกลุม กัน เพื่อจัดตั้งศูนยกลางเปน
แหลงการเรียนรูวิชาชีพภายในองคการ
โรงเรียน และชุมชนทองถิ่น
4. เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการดํารงอยูอยาง
มั่งคั่ง และมั่นคง

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

โครงการประชุมผูปกครอง ปการศึกษา
2562

1. เพื่อสรางความเขาใจ ความรวมมือและกําหนด
รูปแบบการดูแลผูเรียนรวมกัน
2. เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางสถานศึกษากับ
ผูปกครอง

เชิงปริมาณ : 1. ผูปกครองใหความรวมมือในการ
เขาประชุมผูปกครองไมนอยกวารอยละ 80
เชิงคุณภาพ : 1. ผูปกครองมีความรู ความเขาใจ
และความสามารถแกไขปญหาใหแกบุตรหลานได

ไมนอยกวารอยละ
80

5

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ
สําหรับผูเรียนทุกแผนก

เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียน ระดับ ปวช. จํานวน 600
คน
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียน ไดรับความรู มีความเขาใจ
เกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
รวมถึงไดรับประสบการณเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

ความพึงพอใจของ
ผูเรียนระดับดีมาก

6

โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม

เชิงปริมาณ : 1. ผูเ รียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ทุกชั้นทุกแผนกเขารวมกิจกรรมพัฒนาการศึกษาที่
วิทยาลัยฯไดจดั ขึ้น
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียน มีทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องอยูเสมอ และความรู มีทักษะ ในการ
ทํางาน รักการทํางาน มีเจตคติทดี่ ีและสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี

ผูเรียนรอยละ 95
เขารวมและทุก
ชมรมวิชาชีพ
สามารถตัดทํา
รูปเลม รายงาน
กิจกรรมได ระดับดี

7

โครงการสัญจรแนะแนวในโรงเรียนมัธยม

1. เพื่ อให ผู เรี ย นมี ความรู ความเข าใจและประสบการณ
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
2. เพื่ อ ให ผู เรี ย นได รั บ ความรู มี ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ
วิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
3. เพื่อสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหผูเรียน มีความรูคู
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะคานิยมที่พึง
ประสงคที่ดเี ปนที่ยอมรับของชุมชน และทองถิ่นได
2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหผูเรียน มีความรู
ความสามารถในการคิดวิเคราะหคิด สังเคราะห มี
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรคคิดไตรตรองได และ
มีวิสัยทัศนกวางไกล
3. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหผูเรียน มีทักษะใน
การแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องอยูเสมอ
4. เพื่อพัฒนาการการเรียนการสอนใหผูเรียน มีความรู
มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน มีเจตคติทดี่ ีและ
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
1. เพื่อแนะแนวทางใหผูเรียนโรงเรียนมัธยม สนใจสมัคร
เรียนตอที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียนโรงเรียนมัธยม ในเขตจังหวัด
สุโขทัย ไดรับทราบขอมูลขาวสารการแนะแนว
ของวิทยาลัย จากทีมงานแนะแนว
จํานวน 1,000 คน
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6
ที่ไดรับการแนะแนว เขาศึกษาตอในวิทยาลัยฯ

มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 69

4

ที่

แผนงาน โครงการ

8

โครงการแนะแนวการศึกษาตอ และแนะ
แนวอาชีพสําหรับผูที่จะสําเร็จการศึกษา
ประจําการศึกษา 2562

9

โครงการจิตอาสา ปนสุข สูส ังคม

วัตถุประสงค

เปาหมาย

ผูเรียนในโรงเรียน
มัธยมจํานวน
1,000 คน

ผูเขารวมมีความพึง
พอใจระดับมาก
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เชิงปริมาณ: 1. ผูเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่จะสําเร็จการศึกษาใน
ปการศึกษา 2562 จํานวน 400 คน
2. ผูเรียน ระดับชั้น ปวส.2 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย ที่จะสําเร็จการศึกษาใน
ปการศึกษา 2562 จํานวน 300 คน
เชิงคุณภาพ: 1. ผูเรียนระดับชั้นปวช.3 ศึกษาตอใน
ระดับชั้นปวส.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
2. ผูเรียน สามารถรูแนวทางการศึกษาตอในระดับสูง
ขึ้นในสาขาที่ตนเองตองการและรูแ นวทางการสมัคร
งาน การประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา
1. เพื่อปลูกฝงใหผูเรียนชวยกันดูแล และอนุรักษ
เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียน ผูกยู ืมทุกระดับชั้น เขารวม
สิ่งแวดลอม
โครงการ ครบ 100%
2. เพื่อใหผูเรียนมีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสา 2. ผูเรียน ที่ไดรับทุนการศึกษา ทุกประเภท เขารวม
อยางคอนขางถาวรหรือถาวรและมีพื้นฐานในการอยู
โครงการ ครบ 100%
รวมกันกับสังคมอยางเปนสุขตามหลักธรรมาภิบาล
3. บุคลากร และผูเรียนที่ไมไดกูยมื แตมีความ
3. เพื่อใหผูเรียนไดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ประสงคเขารวมโครงการ
หวง 2 เงื่อนไข นํามาใชในการแสดงจิตอาสาใหเกิดความ 4. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการไมนอยกวา 3
ยั่งยืน
กิจกรรม ตอ 1 ภาคเรียน
4. เพื่อใหผูเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไดทํา
5. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการไมนอยกวา 18
กิจกรรมรวมกัน
ชั่วโมง ตอ 1 ภาคเรียน
5. เพื่อใหผูเรียน ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเขารวมโครงการทุกคน มีจิต
สามารถนํามาสรางสรรคสิ่งดีๆ
สาธารณะชวยเหลือผูอื่นอยูเ สมอ
ใหแกสถานศึกษา และสังคม
2. ผูเขารวมโครงการ มีจิตสาธารณะและมีพฤติกรรม
6. เพื่อปลูกฝงใหผูเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค มี จิตสาธารณะอยางคอนขางถาวร
น้ําใจและจิตสาธารณะ
หรือถาวร สามารถอยูร วมกันในสังคมไดเปนสุขตาม
7. เพื่อสรางจิตสานึกในการชําระหนี้ เพื่อเปนการสงตอ หลักธรรมาภิบาล
การศึกษา ใหรุนนองเมื่อสําเร็จการศึกษา
3. ผูเขารวมโครงการ สามารถนําทรัพยากรที่เหลือใช
มาสรางประโยชนใหสังคมได
1. เพื่อใหผูเรียนที่จะสําเร็จการศึกษามีแนวทางในการ
เลือกสาขาวิชา และสถาบันทีต่ นเอง
สนใจรวมถึงมีความรูเรื่องการสมัครงาน และการ
ประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ที่
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วัตถุประสงค

เปาหมาย

4. ผูเขารวมโครงการชวยกันดูแล และรวมกัน
รณรงคแกไขปญหาขยะ ในสถานศึกษาได
ดวยการชวยสรางจิตสํานึกใหทุกคน
5. ผูเขารวมโครงการที่กูยมื เงิน กยศ. มีจิตสํานึกที่ดี
ในการในการชําระหนี้ เพื่อเปนการสงตอการศึกษา
ใหรุนนองเมื่อสําเร็จการศึกษา
6. ผูเขารวมโครงการทํากิจกรรมจิตอาสาไดเขารวม
กิจกรรม ครบ100%
เชิงปริมาณ : 1. ดําเนินการฝกอาชีพใหกับ
โครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นในกิจกรรม 1. เพื่อฝกอาชีพ ฝกทักษะใหกับผูเรียน ผูย ากไร
กลุมเปาหมายไดตามแผนดําเนินงาน
จังหวัดเคลื่อนที่
ผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูที่สนใจ
2. เพื่อสรางงาน สรางรายได ใหแกตัวเองและครอบครัว 2. สรางมูลคา พัฒนา ตอยอดผลิตภัณฑชุมชน
3. อัตราการแขงขันทางการตลาดสูงขึ้น
3. เพื่อนําความรูที่ไดไปประกอบอาชีพหลักและอาชีพ
เชิงคุณภาพ : 1. กลุมเปาหมายสามารถสรางงาน
เสริม
สรางอาชีพสรางรายไดใหกับตนเองและองคการอยาง
มีคุณภาพ
2. กลุมเปาหมายสามารถยกระดับฝมือ และมีขีด
3. สามารถรวมกลุม กัน เพื่อจัดตั้งศูนยกลางเปน
แหลงการเรียนรูวิชาชีพภายในองคการโรงเรียน
และชุมชนทองถิ่น
4. เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการดํารงอยู
อยางมั่งคั่ง และมั่นคง
โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและ
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและประสบการณ เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียนทั้งระดับชั้น ปวช. จํานวน
16 คน
สถาปตยกรรมไทยสําหรับผูเรียน
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
แผนกวิชาวิจิตรศิลป
2. เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับวิชาชีพ เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียนระดับชั้น ปวช. และ ปวส.
จํานวน 16 คน มีความรูความเขาใจและ
อนุรักษและศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
3. เพื่อสนองนโยบายของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสบการณเกี่ยวกับการประกอบอาชีพผูเ รียนไดรบั
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิชาชีพและศรัทธาใน
วิชาชีพของตนเอง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

รอยละ 80 ของผู
เขารวมโครงการ มี
ความพึงพอใจ
ระดับมาก

รอยละ 80 ของผู
เขารวมโครงการ มี
ความพึงพอใจ
ระดับมาก
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แผนงาน โครงการ

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

นายวีระ บัวนุ่ม
รองผู้อํานวยการฝ่ ายบริหารทรัพยากร

นายสุ รเชษฐ์ นาครินทร์
รองผู้อํานวยการฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ

นางสุ ภารัตน์ ติรพจน์ กลุ
หัวหน้ างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวสมพิศ พัดบัว
หัวหน้ างานวางแผนและงบประมาณ

นางปาริชาติ โปยขุยทด
หัวหน้ างานบุคลากร

นางเสมอ เวชสถล
หัวหน้ างานศู นย์ ข้อมูลสารสนเทศ

นางวิกานดา ละอองเดช
หัวหน้ างานการเงิน

นางพิไลวรรณ ไทยกล้ า
หัวหน้ างานความร่ วมมือ

นางรุ่งฤดี เดชฟุ้ง
หัวหน้ างานบัญชี

ดร. มรรษพร สี ขาว
หัวหน้ างานวิจัย พัฒนานวัตกรรม
และสิ่ งประดิษฐ์

นางกนกวรรณ หาญกําธร
หัวหน้ างานพัสดุ
นายชาตรี จันทร์ ธีระกุล
หัวหน้ างานอาคารสถานที่
นายธีระพงษ์ กระการดี
หัวหน้ างานทะเบียน
นางจิตรเจริญ เคหะวัฒกานนท์
หัวหน้ างานประชาสัมพันธ์

นางเพทาย ซื่อสั จจพงษ์
ผู้อาํ นวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ โขทัย

นางสาวนิ่มนวล สุ ขสวรรค์
หัวหน้ างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
นางนิตยา คณธี
หัวหน้ างานส่ งเสริมผลิตผล การค้ า
และประกอบธุรกิจ
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นายวรพันธ์ เพิม่ พูล
รองผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายธนเดช แป้นโพธิ์กลาง
หัวหน้ างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายปรีชา ตั้งสุ ขีย์ศิริ
หัวหน้ างานครูที่ปรึกษา
นางสาวรุ จจิรา รามัญรักษ์
หัวหน้ างานปกครอง
นางสุ ธีรัตน์ คล้ ายสมบูรณ์
หัวหน้ างานแนะแนวอาชีพและ
การจัดหางาน
นางทัศนีย์ รุ่ มรวย
หัวหน้ างานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา
นางธิดาวรรณ เขียวปั้น
หัวหน้ างานโครงการพิเศษและบริการ
ชุมชน

นายอานนท์ จันทร์ หอม
รองผู้อํานวยการฝ่ ายวิชาการ

นายสมยศ สี ตลวรางค์
หัวหน้ างานพัฒนาหลักสู ตรการเรียนการสอน

นายสั ญชัย ปี่ แก้ ว
หัวหน้ าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ กราฟิ ค

นางสาวภัชราภรณ์ พิมพา
หัวหน้ างานวัดผลและประเมินผล

นางปนัดดา ลิ่มภูษิตเจริญ
หัวหน้ าแผนกวิชาการตลาด

นายสิ ทธิชัย วันทอง
หัวหน้ างานสื่ อการเรียนการสอน

นางพินรัฎ สี ตลวรางค์
หัวหน้ าแผนกวิชาการบัญชี

นางศนิชล เนียมกลั่น
หัวหน้ างานวิทยบริการและห้ องสมุด

นายสิ ทธิชัย เสาเสนา
หัวหน้ าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

นางวนิดา ไกรกิจราษฎร์
หัวหน้ างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวศุภรลัคน์ นนท์ แก้ ว
หัวหน้ าแผนกวิชาโลจิสติกส์

นางจันทรมาส กลํ่าเอม
หัวหน้ าแผนกวิชาสามัญสั มพันธ์

นางภิญณภัทร ทัศนะภาค
หัวหน้ าแผนกวิชาการเลขานุการ

นางชะมัยพร เหลี่ยมจุ้ย
หัวหน้ าแผนกคหกรรม

นางสาวรัชนิกร ยอดดี
หัวหน้ าแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่ งทอ

นางอุบล ไชยโย
หัวหน้ าแผนกอาหารและโภชนาการ

นายอิษวัต รัตนสมบัติ
หัวหน้ าแผนกวิชาการท่ องเที่ยว
และโรงแรม

นางสาวกัณนิการ์ จันทรโกเมศ
หัวหน้ าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์

ภาคผนวก

นิยามศัพท
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมายถึง กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29
ประกอบกับมาตรฐาน 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
2. มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ หมายถึง ขอกําหนดมาตรฐานเพื่อใหเปนไปตามอุดมการณและหลักการ
จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และเพื่อใหคนไทยทั้งปวงไดรับโอกาสเทา
เทียมกับทางการศึกษา พัฒนาคนไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต อันเปนเงื่อนไขไปสูระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรูที่พึงประสงค
3. มาตรฐานการอาชีวศึกษา หมายความวา ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพและมาตรฐานใน
การจัดการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค เพื่อใชเปนเกณฑในการสงเสริม การกํากับดูแล การตรวจสอบ การ
ประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
4. มาตรฐานการศึกษาของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ
คุณภาพมาตรฐานในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อใชเปนแนวทาง เกณฑในการ
จัดการศึกษา กํากับ ดูแล นิเทศ ตรวจสอบ ติดตาม การประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา
5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายความวา กระบวนการติดตามตรวจสอบความกาวหนา
ของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทํารายงานการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายความวา กระบวนการพัฒนาการศึกษาเขาสูคุณภาพที่สอดคลอง
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและโครงสราง การ
วางแผนและการดําเนินการตามแผน รวมทั้งการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จะตองดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคน

คณะผูจัดทํารูปเลมมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นายสุรเชษฐ

นาครินทร

นางสาวนิ่มนวล

สุขสวรรค

นางสาวปวีณา

นพนรินทร

นางสาวพัชรวรรณ

มิ่งเหมือน

