
คํานํา 
 

 มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ปการศึกษา 2562 ฉบับนี้ โดยความ
รวมมือของคณะกรรมการวิทยาลัย ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู เรียน ผูปกครอง 
ผูทรงคุณวุฒิ ชุมชน และทองถ่ิน ไดจัดทําข้ึนเพ่ือใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพ่ือใชการประกันคุณภาพการศึกษา
เปนกลไกสําคัญในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด  มีการพัฒนาอยางตอเนื่องและ
สรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชน 

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  พ.ศ. 2562  ประกอบดวย 3  
มาตรฐาน 9  ประเด็นการประเมิน  ไดแก มาตรฐานท่ี  1  คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ท่ีพึงประสงค  จํานวน  3  ประเด็นการประเมิน  มาตรฐานท่ี  2  การจัดการอาชีวศึกษา  จํานวน  4 
ประเด็นการประเมิน  มาตรฐานท่ี  3  การสรางสังคมแหงการเรียนรู  จํานวน  2  ประเด็นการประเมิน  
และเนื้อหาสําคัญของมาตรฐานฉบับนี้ประกอบดวย  สวนท่ี  1  ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา  สวนท่ี  2  
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  สวนท่ี  3  ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 มาตรฐานการศึกษาฉบับนี้สําเร็จเปนรูปเลมได  ขอขอบพระคุณทานผู อํานวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นางเพทาย  ซ่ือสัจจพงษ  รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ  
นายสุรเชษฐ  นาครินทร  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  นายอานนท  จันทรหอม  รองผูอํานวยการฝาย
บริหารทรัพยากร นายวีระ  บัวนุม  และรองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายวรพันธ  
เพ่ิมพูล ท่ีเปนท่ีปรึกษา  ตลอดจนอํานวยความสะดวกในการจัดทําและขอขอบพระคุณทุกทานท่ีมีสวน
รวมใหความรู  คําแนะนํา ขอเสนอแนะและขอมูลตางๆ ในการจัดทําเอกสาร และหวังเปนอยางยิ่งวา
เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนสําหรับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยและผูสนใจท่ัวไป  
เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทํามาตรฐานของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาตอไป 
 

 

 

                                  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 



คําช้ีแจง 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2)     
พ.ศ. 2545  รวมท้ังกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  2561  สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  ซ่ึงเปนหนวยงาน  ตนสังกัดของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  กําหนดใหสถานศึกษาแตละ
แหง  จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษา  
ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ  1)  เพ่ือใหสถานศึกษาใชเปนมาตรฐานกลางในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา   2)  เพ่ือใหสถานศึกษาใชเปนหลักในการเทียบเคียง  สําหรับการสงเสริมและกํากับดูแล  
การตรวจสอบ  การประเมินผล  และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  3)  เพ่ือให
สถานศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

  การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  ปการศึกษา  2562  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย  ซ่ึงมีท้ังหมด  3  มาตรฐาน  9  ประเด็นการประเมิน  จะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมี
ความรู  มีทักษะและมีลักษณะท่ีพึงประสงคและขับเคลื่อนสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูท่ีไดมาตรฐาน
และเปนท่ียอมรับของสังคมอยางยั่งยืนตอไป 

 

  
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
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สวนท่ี  3 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาคผนวก 
 

ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา 
1.1  แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 
1.2  ขอมูลบุคลากร 
1.3  ขอมูลนักเรียน 
1.4  ขอมูลดานหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน 
1.5  แผนผังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
1.6  ขอมูลดานงบประมาณ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี  1  คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 
มาตรฐานท่ี  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานท่ี  3  สรางสังคมแหงการเรียนรู 
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3.1   วิสัยทัศน (Vision)  
3.2   พันธกิจ (Mission) 
3.3   กลยุทธ (Strategy) 
3.4   พันธกิจ  กลยุทธ เปาประสงค  แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
พันธกิจท่ี 2  พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 
พันธกิจท่ี 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พันธกิจท่ี 4  พัฒนาแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 
พันธกิจท่ี 5  รวมอนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ินอยางยั่งยืน 
พันธกิจท่ี 6  พัฒนาระบบเครือขาย  ชุมชน  สถานประกอบการ 
3.5   การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสูการปฏิบัติ 
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สวนท่ี  1 
ขอมูลปจจบุันของสถานศกึษา 

 

1.1  แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 
    1.1.2  แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
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1.2  ขอมูลดานบุคลากร 
 1.2.1    จํานวนครู  จําแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
 

แผนกวิชา/สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จํานวน 
(คน) 

สถานภาพ ใบประกอบ
วิชาชีพ 

วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
ํา 

พ
นัก

งา
น

รา
ชก

าร
 

คร
ูพิ

เศ
ษ 

มี ไม
ม ี

ปร
ิญ

ญ
าเ

อก
 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ต่ํา
กว

า
ปร

ิญ
ญ

าต
ร ี

แผนกวิชาการบัญชี 11 8 - 3 √ - - 7 4 - 

แผนกวิชาการตลาด 6 5 1 - √ - - 2 4 - 

แผนกวิชการเลขานุการฯ 4 2 1 1 √ - - 1 3 - 

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 9 8 1 - √ - - 6 3 - 
แผนกวิชาการทองเท่ียวฯ 4 3 - 1 √ - - 2 2 - 

แผนกวิชาวิจิตรศิลป 2 1 - 1 √ - - 1 1 - 

แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 3 2 1 - √ - - 1 2 - 

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 4 3 - 1 √ - - - 4 - 
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร 3 2 - 1 √ - - 1 2 - 

แผนกวิชาแฟชั่นและ 
ส่ิงทอ 

2 2 - - √ - - 1 1 - 

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส 1 1 - - √ - - 1 - - 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 18 14 1 3 √ - 1 9 8 - 

รวมท้ังหมด 67 51 5 11 √ - 1 32 34 - 

ขอมูล  ณ  วันที ่ 10  มิถุนายน  2562 
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 1.2.2  จํานวนบุคลากรทางการศึกษา 

ฝาย/งาน จํานวน (คน) 

สถานภาพ 

ขา
รา

ชก
าร

  

พ
นัก

งา
น

รา
ชก

าร
 

ลูก
จา

งป
ระ

จาํ
 

ลูก
จา

งช
ั่วค

รา
ว 

ฝายแผนงานและความรวมมือ      
- งานวางแผนและงบประมาณ 1 - - - 1 
- งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 1 - - - 1 
- งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ - - - - - 
- งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 2 - - - 2 
- งานความรวมมือ - - - - - 
- งานสงเสริมผลติผล การคาและประกอบธุรกิจ 1 - - - 1 

รวม 5 - - - 5 
ฝายบริหารทรัพยากร      
- งานบริหารงานท่ัวไป 1 -  - 1 
- งานบุคลากร 1 - 1 - - 
- งานการเงิน 3 1 - - 2 
- งานบัญชี 1 - - - 1 
- งานพัสด ุ 6 - - 1 5 
- งานอาคารสถานท่ี 12 - -  12 
- งานทะเบียน 1 - - - 1 
- งานประชาสัมพันธ 1 - - - 1 

รวม 26 1 1 1 23 
ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา      
- งานกิจกรรมนักเรยีน  นักศึกษา 2 - - - 2 
- งานครูท่ีปรึกษา - - - - - 
- งานปกครอง - - - - - 
- งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 1 - - 1 - 
- งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 1 - - - 1 
- งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 1 - - - 1 

รวม 5 - - 1 4 
ฝายวิชาการ      
- งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 2 - - - 2 
- งานวัดผลและประเมนิผล 1 - - - 1 
- งานวิทยบริการและหองสมุด 1 - - - 1 
- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี - - - - - 
- งานสื่อการเรียนการสอน - - - - - 

รวม 4 - - - 4 
รวมท้ังสิ้น 40 1 1 2 36 
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       รายช่ือครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       ผูบริหารสถานศึกษา 

1. นางเพทาย    ซ่ือสัจจพงษ    ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
2. นายวรพันธ    เพ่ิมพูล     รองผูอํานวยการ ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
3. นายวีระ   บัวนุม      รองผูอํานวยการ ฝายบริหารทรัพยากร   
4. นายอานนท  จันทรหอม    รองผูอํานวยการ ฝายวิชาการ 
5. นายสุรเชษฐ  นาครินทร       รองผูอํานวยการ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

   ขาราชการครู 
 1.  ประเภทวิชาคหกรรม 

• แผนกวิชาแฟช่ันและส่ิงทอ 
1. นางสาวรัชนิกร     ยอดดี  
2. นางสิริพร      รอดแสวง 

 

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
1. นางอุบล     ไชยโย 
2. นางสุภัคณา   คงพิรอด 
3. นางทัศนีย    รุมรวย 
4. วาท่ีรอยตรีฉัตรชัย สีบัวแดง 

 

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร 
1. นางชะมัยพร    เหลี่ยมจุย 
2. นางวนิดา     ไกรกิจราษฎร 
3. นางสาวขนิษฐา  รอดทรัพย 

 

 2.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 

• แผนกวิชาการบัญชี 
1. นางพินรัฎ    สีตลวรางค   7.  นางกนกวรรณ         หาญกําธร  
2. นางวิกานดา   ละอองเดช    8.  นางสาวศุภกานต   คิดขํา 
3. นางสาวสมพิศ  พัดบัว      9.  นางสาวดวงใจ         จนัทรัตน 
4. นางปาริชาติ   โปยขุนทด   10. นางฐิติกาญจน        พลับพลาสี   
5. นางรุงฤดี    เดชฟุง     11.  นางอรญา  กลนาวา 
6. นางศรีสุดา      ภาคชัย  
    

• แผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการสํานักงาน 
1.  นางภิญณภัทร      ทัศนะภาค                3. นางสาวรุงพิรุณ ตะนะเรือน 

  2.  นางพรรณสิยา      นิธิกิตติ์สุขเกษม  4.  นางสาวปุริมปรัชญ คําชนแดน 
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• แผนกวิชาการตลาด 
1. นางปนัดดา   ลิ่มภูษิตเจริญ   6.  นางสาวปวีณา       นพนรินทร 
2. นางสาวนิ่มนวล  สขุสวรรค    7.  นายหรรษกรณ      ศิรัสภูริมงคล 
3. นายประจักษ   ชวยเพ็ญ 
4. นายธนเดช            แปนโพธิ์กลาง 
5. นางสาวศุภรลัคน   นนทแกว  

 

• แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส 
1. นางสาวศุภรลัคน    นนทแกว 
2. นางปนัดดา   ลิ่มภูษิตเจริญ  
3. นายหรรษกรณ       ศิรัสภูริมงคล 

 

• แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
1. นายสิทธิชัย   เสาเสนา    6.  นางสาวภัชราภรณ    พิมพา   
2. นางเสมอ    เวชสถล    7.  นางธิดาวรรณ          เขียวปน 
3. นางสุธีรัตน   คลายสมบูรณ  8.  นายสิทธิชัย  วันทอง 
4. นางสุภารัตน   ติรพจนกุล   9.  นางสาวปาริชาติ      สองสี 
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  พุมไม 
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        4.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

• แผนกวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 
1. นายอิษวัต   รัตนสมบัติ   3.  นายปรีชา            ตั้งสุขขียศิริ 
2.   นางอรทัย       เข็มทอง      4.  Mr.ManZano      Jaime 
 

  5. ประเภทวิชาพ้ืนฐาน 

• กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 
1. นางจันทรมาส  กล่ําเอม 
2. นางจิตรเจริญ   เคหะวัฒกานนท 
3. นายพุฒิพัฒน   เสือม่ันทรงยศ 
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    สินอําพล 

2. นายภูมินทร   หอมเนียม 

 

• กลุมวิชาภาษาไทย 
1. นางศนิชล    เนียมกลั่น 
2. นางธัญสินี            เปนสุข 

 

• กลุมวิชาสังคมศึกษา 
1. นางสุธาสินี      แกมนิล 

 
 

• ขาราชการพลเรือน 
1. นางจารุวรรณ  คงนอย 
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• พนักงานราชการครู 
1. นางสาวปาริชาติ     สองส ี     (ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 
2. นายหรรษกรณ       ศิรัสภูริมงคล   (ครูแผนกวิชาการตลาด) 
3. นางสาวรุงพิรุณ      ตะนะเรือน   (ครูแผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการสํานักงาน) 

4. นางสาวสายสุนีย  เนียมกําเนิด   (ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟก) 
5. นายภูมินทร   หอมเนียม    (ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ) 

 

• พนักงานราชการบริหารงานท่ัวไป 
  1. นางอําภรรัตน  ทับขํา     (พนักงานบริหารงานท่ัวไป) 
 

• ลูกจางประจํา 
1. นายสุดใจ    นุมพรม 
2. นางญาดาณีย   วงษพูล 

 

• ลูกจางช่ัวคราว 
1. นางสุชาดา   ไทยเทศ    เจาหนาท่ีงานการเงิน 
2. นางธนวันต   ธีวสุเจริญ    เจาหนาท่ีงานการเงิน 
3. นายจตุรภัทร   พรอมรชัย    เจาหนาท่ีงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
4. นางฐิดาพัชร   ดวงมา      เจาหนาท่ีงานวิทยบริการฯ 
5. นางพรศิริ    พุมพวง    เจาหนาท่ีงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
6. นางสาวพัชรวรรณ  ม่ิงเหมือน    เจาหนาท่ีงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

7. นางสาวรัตนา   ทับทอง    เจาหนาท่ีงานหลักสูตรและการสอน 
8. นางสาวเนตรชนก   เพ็งสวาง    เจาหนาท่ีงานประชาสัมพันธ 
9. นางสาวสุนิษา  ปจจัยยา    เจาหนาท่ีงานบัญชี 
10. นางสาวรติอร  จันทนนท    เจาหนาท่ีงานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจ 

11. นางสาวรุจิษยา ยอดยิ่ง    เจาหนาท่ีงานทะเบียน 
12. นายอภิราม       จันทรแปน   เจาหนาท่ีโครงการพิเศษ 
13. นางสาวจรินทร   โยกเกิน    เจาหนาท่ีงานบริหารงานท่ัวไป 
14. นายวุฒิศักดิ์      พยัคนอย    เจาหนาท่ีงานศูนยขอมูลฯ 
15. นายสายชล       พรมมาพงษ   เจาหนาท่ีงานศูนยขอมูลฯ 
16. นางสาวสริตา  เขียวปน    เจาหนาท่ีงานวัดผลและประเมินผล  
17. นายอนุชิต        มาสอน    เจาหนาท่ีงานพัสดุ 
18. นางจรรยาพร    ทรงกลิ่น    เจาหนาท่ีงานพัสดุ 
19. นางสาวสุทธิดา  ขยันยิ่ง     เจาหนาท่ีงานพัสดุ 
20. นางสาวสุนิสา    ทับทิมทอง   เจาหนาท่ีงานวางแผนและงบประมาณ 
21. นายสชุาครีย  สิงหกรณ    เจาหนาท่ีงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
22. นางสาวสุดารัตน   ยอดคําปา   เจาหนาท่ีงานพัฒนาหลักสูตร   
23. นายกวี   สอนสิน    พนักงานขับรถยนต 
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24. นายสุดใจ    นุมพรม   พนักงานขับรถยนต 
25. นายถวิล    ทองมา   พนักงานขับรถยนต 
26. นายรถ    สอนโต   นักการภารโรง 
27. นายอดิศักดิ์   คงเมือง   นักการภารโรง 
28. นายสมคิด   เปรมอน   นักการภารโรง 
29. นายธันยา    สิริเปยมสุข  นักการภารโรง 
30. นายไพบูลย   โพธิ์เดช   นักการภารโรง 
31. นายนพรุจ   เรืองแจม   นักการภารโรง 
32. นายมานิต    เปรมอน   นักการภารโรง 
33. นายณัฐวุฒิ   พัดกลม   นักการภารโรง 
34. นายสนอง    ศรีสํารวจ   ยาม 
35. นายสุรพล    ปจจัยยา   ยาม 
36. นางดวงจิตร   ปจจัยยา   นักการภารโรงแมบาน 
37. นางอนันต    กันเหม็น   นักการภารโรงแมบาน 

 

• ครูอัตราจาง 
1. นางอรญา        กลนาวา   ครูจางสอนแผนกวิชาการบัญชี 
2. นางฐิติกาญจน        พลับพลาสี  ครูจางสอนแผนกวิชาการบัญชี 
3. นางสาวดวงใจ        จันทรัตน   ครูจางสอนแผนกวิชาการบัญชี 
4. นางสุธาสินี         แกมนิล   ครูจางสอนแผนกวิชาสามญัสัมพันธ (วิชาสังคมศึกษา) 

5. นางสาวปวีณา   พุมไม    ครูจางสอนแผนกวิชาวิจิตรศิลป 
6. วาที่รอยตรี ฉัตรชัย  สีบัวแดง   ครูจางสอนแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7. นางสาวขนิษฐา   รอดทรัพย  ครูจางสอนแผนกวิชาคหกรรมศาสตร 
8. นางสาวปุริมปรัชญ  คําชนแดน  ครูจางสอนแผนกวิชาการเลขานกุารและการจัดการสํานักงาน 

9. Mr.  Manzano  Jaine       ครูจางสอนแผนกวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว 

             (วิชาภาษาอังกฤษ)  
  10.  Mr. Remar Gam-oy  Ket-eng  ครูจางสอนแผนกวิชาสามญัสัมพันธ (วิชาภาษาอังกฤษ) 

  11.  Mr. Ener  Gambala  Ebalobo  ครูจางสอนแผนกวิชาสามญัสัมพันธ (วิชาภาษาอังกฤษ) 
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 รวมบุคลากร 
  ผูบริหาร       จํานวน   5 คน 
  คร ู        จํานวน    51 คน 
  พนักงานราชการครู    จํานวน     5 คน 
  ครูอัตราจาง      จํานวน   11 คน 
  ขาราชการพลเรือน        จํานวน   1 คน 
  พนักงานราชการ (บริหารงานท่ัวไป)  จํานวน   1 คน 
  ลูกจางประจํา     จํานวน    2 คน 
  ลูกจางชั่วคราว    จํานวน     36 คน  

       รวมทั้งหมด         จํานวน      112 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



/ มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย   11 
 

1.3  ขอมูลนักเรียน 
       1.3.1  ขอมูลจํานวนนักเรียนนักศึกษา (ขอมูล  ณ  วันท่ี 10 มิถุนายน  2562) 

ประเภทวิชา / สาขาวิชา 
 จํานวนนักเรียน (คน) 

ปวช. ปวส. ทวศิึกษา ปริญญาตรี 
รวม 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/
บริหารธรุกจิ 

          

สาขาวิชาการบัญชี 98 131 117 122 122 - - - - 590 

สาขาวิชาการงานเลขานุการฯ 7 18 11 9 11 - - - - 56 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 104 54 92 83 84 - - 25 13 458 

สาขาวิชาการตลาด 32 23 24 38 36 - - - - 153 

สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส - - - 20 20 - - - - 40 

รวม 241 226 244 272 276 - - 25 13 1,297 

ประเภทวิชาศิลปกรรม           

สาขาวิชาวิจิตรศลิป 10 7 6 - - - - - - 23 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 27 18 16 14 20 - - - - 95 

รวม 37 25 22 14 20 - - - - 118 

ประเภทวิชาคหกรรม           

สาขาวิชาแฟช่ันและสิ่งทอ 4 - 4 - - - - - - 8 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 30 22 18 19 11 - - - - 100 

สาขาวิชาธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ - 8 3 4 6 - - - - 21 

รวม 34 30 25 23 17 - - - - 129 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว           

1. สาขาวิชาการทองเท่ียวและการ
โรงแรม 
 Mini English  Program 

24 14 24 12 8 4 - - - 86 

รวม 24 14 24 12 8 4 - - - 86 

รวมท้ังสิ้น 336 295 315 321 321 4 - 25 13 1,630 
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 1.3.2  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา  (ปการศึกษา 2561) 
         (1)  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา  (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 

ระดับ/สาขางาน 
ช้ันป 

รวม 
ปกต ิ ทวิภาค ี เทียบโอน 

ระดับ ปวช.     
สาขาวิชาการบัญช ี 85   85 
สาขาวิชาการเลขานุการ 8   8 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 69   69 
สาขาวิชาการตลาด 17   17 
สาขาวิชาการทองเท่ียว (Mini EP) 9   9 
สาขางานวิจิตรศิลป 2   2 
สาขาวิชาการออกแบบ 9   9 
สาขาวิชาเสื้อผาแฟชั่น -   - 
สาขางานอาหารและโภชนาการ 18   18 
สาขางานธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ 4   4 

รวม 221 - - 221 
ระดับ  ปวส.     

สาขาวิชาการบัญช ี 147   147 
สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน 9   9 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 105   105 
สาขาวิชาการตลาด 40   40 
สาขาวิชาการทองเท่ียว (Mini EP) -   - 
สาขาวิชาการโรงแรม   8  8 
สาขางานคอมพิวเตอรกราฟก 7   7 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 11   11 
สาขาวิชาบริหารงานคหกรรม 10   10 

รวม 329 8 - 337 
ระดับปริญญาตรี     
ภาควิชาคอมพิวเตอรธรุกิจ  21  21 

รวม  21  21 
รวมท้ังหมด 550 29 - 579 

  
  (2)  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา     579     คน 
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1.4  ขอมูลดานหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
  ปจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยใชหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 
2557  และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช  2557  โดยเปดสอนในระบบและระบบทวิภาคี รวมท้ัง
การเปดหลักสูตรการฝกอบรมวิชาชีพ ตาง ๆ ใหกับผูเรียน และประชาชนผูท่ีสนใจ ดังนี้ 
   1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และพุทธศักราช 2562  
เปดสอน 4 ประเภทวิชา 10 สาขางาน มีการจัดการเรียนการสอนในระบบ และมีการจัดการเรยีนการสอน 
Mini English Program จํานวน 1 สาขาวิชา ดังนี้    

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
1. พาณิชยกรรม การบัญชี 

การตลาด 
การเลขานุการ 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 

การบัญช ี
การตลาด 
การเลขานุการ 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 

2. คหกรรม แฟชั่นและสิ่งทอ 
อาหารและโภชนาการ 
คหกรรมศาสตร 

เสื้อผาแฟชั่น 
อาหารและโภชนาการ 
ธุรกิจดอกไมประดิษฐและงานประดิษฐ 

3. อุตสาหกรรมการทองเที่ยว การทองเที่ยว การทองเที่ยว Mini English Program 
4. ศิลปกรรม วิจิตรศิลป 

คอมพิวเตอรกราฟก 
วิจิตรศิลป 
คอมพิวเตอรกราฟก 

   

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

ประเภทวิชา สาขาวชิา สาขางาน 

1. บริหารธุรกิจ การบัญชี 
การตลาด 
การจัดการสํานักงาน 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 
การจัดการโลจิสติกส 

การบัญช ี
การตลาด 
การจัดการสํานักงาน 
การพัฒนาเว็บเพจ 
การจัดการโลจิสติกส 

2. คหกรรม อาหารและโภชนาการ 
การบริหารงานคหกรรม 

อาหารและโภชนาการ 
บริหารงานคหกรรม 

3. อุตสาหกรรมทองเที่ยว การทองเที่ยว (Mini EP) 
 

การทองเที่ยว (Mini EP) 
การโรงแรม (ทวิภาคี) 

4. ศิลปกรรม คอมพิวเตอรกราฟก คอมพิวเตอรกราฟก 
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3.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  พุทธศักราช  2557  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง)  
  
กลุมสาขาวิชา สาขาวชิา สาขางาน 

1. บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอรธุรกิจ คอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
 
1.5  แผนผังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
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1.5.1  ขอมูลอาคาร  สถานที่ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีเนื้อท่ี ดังนี้ 

1. เนื้อท่ีของวิทยาลัย   10 ไร    72.3   ตารางวา   (สท.8) 
2. เนื้อท่ีภายนอกวิทยาลัย  17 ไร 1 งาน   88.4   ตารางวา  (สท.139) 

  1) อาคารเรียน จํานวน 7 หลัง        
   1.1 หองเรียนวิชาทฤษฎี      28 หอง 
   1.2 หองปฏิบัติการ     29 หอง 
   1.3 หองโชวผลงาน     1     หอง 

2) อาคารเฉพาะกิจ 
   2.1 โรงอาหาร – หอประชุม    1   หลัง 
   2.2 หองซักรีด      1   หลัง 
   2.3 อาคารผลิตผล     1 หลัง 
   2.4 อาคารโชวผลงาน  13 x 12 ม.   1 หลัง 

3) สนามกีฬา 
   3.1 สนามบาสเกตบอล     1  สนาม  
   3.2 สนามตะกรอ     1  สนาม  
   3.3 สนามวอลเลยบอล     1 สนาม  

     4) บานพักครู 
         4.1 ภายนอกวิทยาลัย 

4.1.1 บานพักครูแฟลต 2 ชั้น    1  หลัง    
จํานวน  2  ครอบครัว 

4.1.2 บานพักครูครึ่งตึกครึ่งไม  2 ชั้น    4  หลัง   
   4.1.3  บานพักครูเรือนแถวชั้นเดียว   1  หลัง  
             จํานวน 6 หอง  
   4.1.4 บานพักคนงาน ภารโรงชั้นเดียว   2 หลัง 
            จํานวน 4 ครอบครัว 
   4.1.5 บานพักครูครอบครัวสองชั้น   1 หลัง   
                                                จํานวน 5 ครอบครัว 
   4.1.6 บานพักครูแฟลต 4 ชั้น    1  หลัง 
                       จํานวน 14 หอง 
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ประเภทอาคารเรียน  อาคารปฏิบัติการ 
อาคาร 1 

  ลักษณะอาคาร  คอนกรีตเหล็ก 3 ชั้น 2 หลังมีทางเชื่อม 
  ขนาดอาคาร  666  ตารางเมตร 
  กอสรางเม่ือป พ.ศ.  2525 –2526 
  จํานวนเงินกอสราง เงินงบประมาณ   5,820,000 บาท 

อาคาร 2  
  ลักษณะอาคาร  คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 2 หลังมีทางเชื่อม 
  ขนาดอาคาร  666 ตารางเมตร 
  กอสรางเม่ือป พ.ศ.   2527 – 2528 
  จํานวนเงินกอสราง เงินงบประมาณป 2527  3,000,000 บาท 
     เงินงบประมาณป 2528  1,000,000 บาท 
     เงินบํารุงการศึกษา    700,000 บาท 

อาคาร 3 
  ลักษณะอาคาร  คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 
  ขนาดอาคาร  567  ตารางเมตร 
  กอสรางเม่ือป พ.ศ. 2529 – 2530 
  จํานวนเงินกอสราง เงินงบประมาณป 2529  3,000,000 บาท 
     เงินงบประมาณป 2530  3,200,000 บาท 
  อาคาร 4   
  ลักษณะอาคาร  อาคารศูนยอํานวยการเรียนรู 
  ขนาดของอาคาร  กวาง  9 เมตร   ยาว 9 เมตร  จํานวน 1 ชั้น 
  กอสรางเม่ือป พ.ศ. 2506 

จํานวนเงินกอสราง 30,000 บาท 
 

 อาคาร 5   
  ลักษณะอาคาร  คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น  
  กอสรางเม่ือป พ.ศ. 2535 – 2536 
  จํานวนเงินกอสราง เงินงบประมาณป 2535-2536 683,000 บาท 
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อาคาร 6   
  ลักษณะอาคาร  คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น  
  กอสรางเม่ือป พ.ศ. 2538 
  จํานวนเงินกอสราง เงินงบประมาณป 2538  12,000,000 บาท 
 

อาคาร 7 
  ลักษณะอาคาร  คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น  
  ขนาดอาคาร  559  ตารางเมตร 
  กอสรางเม่ือป พ.ศ. 2557-2558 
  จํานวนเงินกอสราง เงินงบประมาณป 2557-2558 16,790,000 บาท 
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1.6  ขอมูลดานงบประมาณ 

สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 

รายการคาใชจาย/
รายจายตาม
งบประมาณ 

แผนการใชจายเงินเปนปตามแผนปฎิบัติการ (ป 2562) แหลงเงิน ผลผลิต / โครงการ 
รายได 

รวมทั้งสิ้น 
เปนเงิน 

ผลผลิต โครงการ 

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน 
ส่ิงประดิษฐ/

หุนยนต 

วิจัยสราง
องค

ความรู 
รวม 

1.
โครงการ
ขยาย
บทบาท
ศูนยซอม
สรางเพื่อ
ชุมชน 

2.
โครงการ
เสริมสราง
คุณธรรม
จริยธรรม
และธรร
มาภิบาล 

3.โครงการ 
อาชีวะสราง
ผูประกอบการ
รายใหมแบบ
ครบวงจร 

4.โครงการ
สนับสนุน
คาใชจาย
ต้ังแตระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน  

5.โครงการลด
ปญหาการ
ออกกลางคัน
ของผูเรียน
อาชีวศึกษา 

 
 
 

รวมทั้งส้ิน กบศ. 

- งบบุคลากร  40,766,000    40,766,000    3.840,000  3.840,000 2,448,000 47,054,000 
เงินเดอืนขาราชการ 
เงินวทิยฐานะ  
เงินประจําตําแหนง 
คาตอบแทนรายเดือน
ขาราชการ 
คาจางลูกจางประจํา 
คาจาลูกจางชั่วคราว 
คาครองชีพ 
คาตอบพนกังาน
ราชการ 

 33,880,000 
3,993,000 

 
 

1,573,000 
 
 
 

1,320,000 

        
 
 
 
 
 

3,840,000 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2,448,000 

 
 
 
 
 
 

2,448,000 
 
 

- งบดําเนินงาน 1,900,000 3,000,000 706,000   5,606,000    2,667,500  2,667,500 6,992,700 15,266,200 
      - คาตอบแทน 
คาทําการนอกเวลา 
เงินคาตอบแทนนอกเวลา 

เงินคาสอนพิเศษ 

650,000 
 
 

650,000 

1,250,000 
 

150,000 
1,100,000 

300,000       530,000 
 
 

500,000 

  
 
 

1,435,000 

1,541,400 
40,000 

1,541,400 
40,000 

 
1,435,000 

คาตอบแทนโครงการ 
คาตอบแทนพิเศษ 
ขรก.และลจ.เต็มขั้น 

  300,000 
 

      30,000 
 

 66,400  66,400 
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รายการคาใชจาย/
รายจายตาม
งบประมาณ 

แผนการใชจายเงินเปนปตามแผนปฎิบัติการ (ป 2562) แหลงเงิน ผลผลิต / โครงการ 
รายได 

 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น 
เปนเงิน 

ผลผลิต โครงการ 

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน 
ส่ิงประดิษฐ/

หุนยนต 

วิจัยสราง
องค

ความรู 
รวม 

1.
โครงการ
ขยาย
บทบาท
ศูนยซอม
สรางเพื่อ
ชุมชน 

2.
โครงการ
เสริมสราง
คุณธรรม
จริยธรรม
และธรร
มาภิบาล 

3.โครงการ 
อาชีวสราง
ผูประกอบการ
รายใหมแบบ
ครบวงจร 

4.โครงการ
สนับสนุน
คาใชจาย
ต้ังแตระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน  

5.โครงการลด
ปญหาการ
ออกกลางคัน
ของผูเรียน
อาชีวศึกษา 

 
 
 

รวมทั้งส้ิน กบศ. 

คาตอบแทนพิเศษ
ของ 3 จว.ภาคใต 
     - คาใชสอย 
คาเชาทรัพยสิน 
(ขั้นตํ่า) 
คาใชสอยโครงการ 
คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ 
คาซอมรถยนต
ราชการ 
คาซอมครุภัณฑ 
คาซอมส่ิงกอสราง 
คาจางเหมาบริการ 
คาเงินสมทบ
ประกันสังคม 
          - คาวัสดุ 
วัสดุสํานักงาน 
วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอล่ืน 
วัสดุไฟฟาและวิทย ุ
วัสดุการศึกษา 
วัสดุงานบานงานครัว 
 
  
 

 
 

650,000 
 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 
 

450,000 
 
 
 
 

450,000 
 

 
 

352,000 
 
 

 
150,000 

 
80,000 

 
52,000 

 
70,000 

 
 

498,000 
100,000 
120,000 

 
20,000 

 
50,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
306,000 

   
 

1,102,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,254,000 

    
 

675,000 
 
 

235,300 
50,000 

 
 
 

98,000 
 

100,000 
192,000 

 
911,000 
150,000 

 
 
 

350,000 
 

   
 
1,420,160 

 
 

694,560 
200,000 

 
20,000 

 
50,000 

200,000 
180,000 

75,600 
 

1,681,140 
150,000 

50,000 
 

80,000 
200,000 
100,000 

 
 

2,522,160 
 
 

694,560 
200,000 

 
20,000 

 
50,000 

200,000 
180,000 

75,600 
 

2,935,140 
150,000 

50,000 
 

80,000 
200,000 
100,000 
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รายการคาใชจาย/
รายจายตาม
งบประมาณ 

แผนการใชจายเงินเปนปตามแผนปฎิบัติการ (ป 2562) แหลงเงิน ผลผลิต / โครงการ 
รายได 

 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น 
เปนเงิน 

ผลผลิต โครงการ 

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน 
ส่ิงประดิษฐ/

หุนยนต 

วิจัยสราง
องค

ความรู 
รวม 

1.
โครงการ
ขยาย
บทบาท
ศูนยซอม
สรางเพื่อ
ชุมชน 

2.
โครงการ
เสริมสราง
คุณธรรม
จริยธรรม
และธรร
มาภิบาล 

3.โครงการ 
อาชีวสราง
ผูประกอบการ
รายใหมแบบ
ครบวงจร 

4.โครงการ
สนับสนุน
คาใชจาย
ต้ังแตระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน  

5.โครงการลด
ปญหาการ
ออกกลางคัน
ของผูเรียน
อาชีวศึกษา 

 
 
 

รวมทั้งส้ิน กบศ. 

 
วัสดุหนังสือ วารสาร
และตํารา 
วัสดุคอมพิวเตอร 
วัสดุโครงการ 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร 

วัสดุคาเวชภัณฑ 
วัสดุกีฬา 
วัสดุเคร่ืองแตงกาย 
วัสดุเคมีภัณฑ 
วัสดุกอสราง 
วัสดุยานพาหนะและ
ขนสง 
วัสดุการเกษตร 

  
28,000 

 
50,000 

 
10,000 

 
 
 
 
 

100,000 
20,000 

 
 
 
 
306,000 

       
 
 

 
371,000 

 
 
 
 
 
 

34,200 
5,8000 

   
22,000 

 
130,000 
383,640 

60,000 
30,000 

5,000 
6,000 

150,000 
270,300 

24,200 
 

20,000 

 
22,000 

 
130,000 
383,640 

60,000 
30,000 
5,000 
6,000 

150,000 
 
 

24,200 
                  

 - คาสาธรณูปโภค 
 (ขั้นต่ํา) 
คาโทรศัพท 
คาน้ําประปา 
คาไฟฟา 
คาไปรษณีย  
คาบริการส่ือสาร
โทรคมนาคม 

150,000 
 
 

50,000 
100,000 

900,000 
 

50,000 
100,000 
700,000 

50,000 
 

   1,050,000    551,200 
 
 

50,000 
150,000 

  2,350,000 
 
 

350,000 
2,000,000 

3,400,000 
 

 
350,000 

2,000,000 

- งบลงทุน  2,380,000    2,380,000    200,000   1,315,700 3,895,700 

 



/       
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รายการคาใชจาย/
รายจายตามงบประมาณ 

แผนการใชจายเงินเปนปตามแผนปฎิบัติการ (ป 2562) แหลงเงิน ผลผลิต / โครงการ 
รายได 

รวมทั้งสิ้น 
เปนเงิน 

ผลผลิต โครงการ 

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน 
ส่ิงประดิษฐ/

หุนยนต 

วิจัยสราง
องค

ความรู 
รวม 

1.
โครงการ
ขยาย
บทบาท
ศูนยซอม
สรางเพื่อ
ชุมชน 

2.
โครงการ
เสริมสราง
คุณธรรม
จริยธรรม
และธรร
มาภิบาล 

3.โครงการ 
อาชีวสราง
ผูประกอบการ
รายใหมแบบ
ครบวงจร 

4.โครงการ
สนับสนุน
คาใชจาย
ต้ังแตระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน  

5.โครงการลด
ปญหาการ
ออกกลางคัน
ของผูเรียน
อาชีวศึกษา 

 
 
 

รวมทั้งส้ิน กบศ. 

3.1 ครุภัณฑ 
3.2 ส่ิงกอนสราง 

 2,380,000        200,000   1,315,700 1,315,700 

- งบเงินอุดหนุน    110,000  110,000       153,600 263,600 
- อุดหนุนสิ่งประดิษฐและ
หุนยนต 
- อุดหนุนโครงการวิจัยและ
พัฒนา 
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษา
ต้ังแตระดับอนุบาลจน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- อุดหนุนการสอนเกษตรระยะ
สั้น 
- อุดหนุนการหารายไดระหวาง
เรียน 
- อุดหนุนกิจกรรมองคการ
วิชาชีพพาณิชยกรรม 
- ทุนการศึกษาในระดับปริญญา
ตร ี

   110,000         153,600 153,600 

- งบรายจายอ่ืน             700,000 700,000 
สํารองจายกรณฉีกุเฉนิหรอื
จําเปน 
สํารองจายเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน 

            400,000 
 

300,000 

400,000 
 

300,000 

 



    
 

 
 สวนที่ 2 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยประกอบดวย  3  มาตรฐาน  9  ประเด็นการ
ประเมิน จํานวน 30  ตัวบงชี ้ดังนี้ 

 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาใหมีความรู  มีทักษะและ
สามารถประยุกตใชไดตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาท้ังในระดับ  ปวช.  ปวส  และปริญญาตรี  และเปน 
ผูมีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ประกอบดวยประเด็นการประเมิน จํานวน 9 ตัวบงชี้  
ดังนี้ 
 

 1.1  ดานความรู 
  1.1.1   รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไป 
  ตัวบงชี้  1.1.2  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเม่ือเทียบกับแรกเขา 
  ตัวบงชี้  1.1.3  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระหรือ 
     ศึกษาตอภายใน 1 ป 
  ตัวบงชี้  1.1.4  รอยละของผูเรียนท่ีไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 
     ดานอาชีวศึกษา (V-Net) 
  ตัวบงชี้  1.1.5  รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 1.2  ดานทักษะการประยุกตใช 
  ตัวบงชี้  1.2.1  รอยละของผูเรียนท่ีมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบ 
    อาชีพอิสระ 
  ตัวบงชี้  1.2.2  ระดับคุณภาพรางวัลท่ีไดจากการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพ 
     พ้ืนฐาน 
 1.3  ดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
  ตัวบงชี้  1.3.1  รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมและ 
    คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
  ตัวบงชี้  1.3.2  รอยละของผูเรียน รายงานโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม 
     และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 
 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  มีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอนและจํานวนตาม
เกณฑท่ีกําหนด  จัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  โดยการมีสวนรวมของสถานประกอบการ  
ชุมชนและทองถ่ินใหทันสมัย จํานวน 15 ตัวบงชี้ ดังนี ้
 2.1  ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  ตัวบงชี้  2.1.1  ระดับคุณภาพการใชและพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ รายวิชาท่ีสอดคลองกับ 

มาตรฐานท่ี  1  คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 

มาตรฐานท่ี  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
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    ความตองการของสถานประกอบการ 
  ตัวบงชี้  2.1.2  รอยละของแผนกวิชาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง 
    รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 2.2  ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  ตัวบงชี้  2.2.1  รอยละของครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
  ตัวบงชี้  2.2.2  รอยละของครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาท่ีสอน 
  ตัวบงชี้  2.2.3  รอยละของครูผูสอนท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลง 
     เรียนรูในการจัดการเรียนการสอน 
  ตัวบงชี้  2.2.4  รอยละของครูผูสอนท่ีทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหา 
     การจัดการเรียนรู 
  ตัวบงชี้  2.2.5  รอยละของครูผูสอนจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 
  ตัวบงชี้  2.2.6  รอยละของครูผูสอนท่ีดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและ 
     ดานอ่ืนๆ 
 2.3  ดานการบริหารจัดการ 
  ตัวบงชี้  2.3.1  ระดับคุณภาพของการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
  ตัวบงชี้  2.3.2  ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
    จัดการสถานศึกษา 
  ตัวบงชี้  2.3.3  ระดับคุณภาพการระดมทรัพยากร เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
  ตัวบงชี้  2.3.4  ระดับคุณภาพดานอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ ระบบ 
     สาธารณูปโภค แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
  ตัวบงชี้  2.3.5  ระดับคุณภาพระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 
 2.4  ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
  ตัวบงชี้  2.4.1  ระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี 
  ตัวบงชี้  2.4.2  ระดับคุณภาพการบริการชุมชนและจิตอาสา 
 
 
 จัดทําแผนยุทธศาสตร  เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาระยะ 5  ป (พ.ศ.  2561 – 2565) 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  รวมมือกับบุคคล  ชุมชน  องคกรตางๆ  เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู  มีการ
จัดทํานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  งานวิจัย  เพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนระบบอยางยั่งยืน  
จํานวน 6 ตัวบงชี้ 
 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
  ตัวบงชี้  3.1.1  รอยละของครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการ 
    พัฒนาวิชาชีพ 
  ตัวบงชี้  3.1.2  รอยละของครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 
  ตัวบงชี้  3.1.3  รอยละของครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
    มาใชในการจัดการเรียน 
  ตัวบงชี้  3.1.4  รอยละของครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 

มาตรฐานท่ี  3  การสรางสังคมแหงการเรียนรู 
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  ตัวบงชี้  3.1.5  รอยละของครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา 
    วิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ 
 3.1 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
  ตัวบงชี้  3.2.1  ระดับคุณภาพผลงานของครูผูสอนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
    งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
 



สวนที่ 3 

ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 ผลการศึกษาวิเคราะห  มาตรฐานการศึกษาและสภาพการณของสถานศึกษาท้ังภายในและ 

ภายนอก  สามารถนํามากําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา  ดังนี้ 

 3.1  วิสัยทัศน (Vision) 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยกําหนดวิสัยทัศนของวิทยาลัยฯ  ไวดังนี้  “เปนองคกรแหง 

การเรียนรูและบริการวิชาชีพในระดับสากล  รวมอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ินอยางยั่งยืน  ตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 3.2  พันธกิจ (Mission) 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  กําหนดพันธกิจเพ่ือใหบรรลุซ่ึงวิสัยทัศนท่ีกําหนดไวดังนี้ 
 1. ผลิตผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
          2. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 

                    3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                    4. พัฒนาแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 
           5. รวมอนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ินอยางยั่งยืน 
           6. พัฒนาระบบเครือขาย ชุมชน สถานประกอบการ  
 

 3.3  กลยุทธ (Strategy) 
 

ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ 
1 ผลิตผูสํ าเร็จการศึกษาท่ี มี คุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 
1 
 

2 

พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน 
พัฒ นาคุณ ภาพผู เรี ยน ให สอดคล องกับ
ตลาดแรงงานระดับสากล 

2 พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูรับบริการ 

1 พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน 

3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 เพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของคร ู
4 พัฒนาแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 1 

2 
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชน 
ยกระดับคุณภาพหองเรียน  หองปฏิบัติการ  
แหลงเรียนรูและสภาพแวดลอมใน
สถานศึกษา  ใหสนับสนุนการจัดการเรียนรู
อยางตอเนื่อง 

5 รวมอนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ิน
อยางยั่งยืน 

1 สงเสริมและสรางความตระหนักใหผูเรียน ครู 
และบคุลากรทางการศึกษา  รวมอนุรักษ
วัฒนธรรมทองถ่ินอยางยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
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ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ 
6 พัฒนาระบบเครือขาย  ชุมชน  สถาน

ประกอบการ 
1 
 
 

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  โดยใชระบบคุณภาพ  PDCA 
บริหารจัดการเชิงรุกและหลักธรรมาภิบาล 

 

 3.4  พันธกิจ  กลยุทธ  เปาประสงค  แผนงาน  โครงการ  ตัวช้ีวัด 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ไดจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  เพ่ือ 

กําหนดทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  ของสถานศึกษาใหมีคุณภาพตาม 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  เพ่ือใหบรรลุซ่ึงวิสัยทัศนของสถานศึกษา  ดังตอไปนี้ 
 

พันธกิจท่ี  1  ผลิตผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 1.  วัตถุประสงค 

   1.1  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

   1.2  เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน 

 2.  กลยุทธ 

   พันธกิจท่ี  1  ผลิตผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจํานวน  2  กลยุทธดังนี้ 

    2.1  กลยุทธท่ี  1  พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

     2.1.1  เปาประสงค  เพ่ือผลิตบุคลากรดานวิชาชีพใหมีความรู  ความสามารถและทักษะใน

การทํางาน  การศึกษาตอและการประกอบอาชีพอิสระ 

    2.1.2  แผนงาน โครงการ 

      1) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความตองการของตลาดแรงงาน 

      2)   โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสําหรับผูเรียน 

 3)   โครงการประชุมผูปกครอง ภาคเรียนท่ี 1 – 2 ปการศึกษา 2562 
 4)   โครงการหารายไดระหวางเรียนของผูเรียนท่ียากจน 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) โครงการนิทรรศการโครงการวชิาชีพของผูเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 
 15) โครงการเรียนรูนอกชั้นเรียน แผนกวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว 
 16) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการลีลาการผสมเครื่องดื่ม 
 17) โครงการเตรียมความพรอมในการฝกอาชีพของผูเรียนสาขาวิชาการโรงแรม 
  และการทองเท่ียว ปการศึกษา 2562 
 18) โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในอุตสาหกรรมบริการ   
  สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร   
  แผนกวิชาการทองเท่ียว  ประจําปการศึกษา  2562 
 19) โครงการสงเสริมอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  แผนกวิชาวิจิตรศิลป 
   2.1.3 ตัวช้ีวัด 

1) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความตองการของตลาดแรงงาน 

ตัวชี้วัด : 

- ทุกแผนกวิชามีหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของ 
    ตลาดแรงงาน 

2) โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสําหรับผูเรียน 

ตัวชี้วัด : 

  - ผูเรียนระดับ ปวช. จํานวน 600 คน ทุกแผนกเขารวมโครงการศึกษา 

      ดูงานในสถานประกอบการ 

 3)   โครงการหารายไดระหวางเรียนของผูเรียนท่ียากจน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 ตัวชี้วัด : 
   - ผูเรียนเขารวมโครงการฯ อยางนอย 50 คน 
   - ครูท่ีปรึกษาโครงการเขารวมโครงการฯ อยางนอย 5 คน 
 4) โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนในการทดสอบระดับชาติ 
 ตัวชี้วัด : 
   - ผูเรียนสามารถทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ดานอาชีวศึกษาของ 
   แตละสาขาวิชาผานเกณฑท่ีกําหนดไว 
 5)   โครงการสรางแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 ตัวชี้วัด : 
   - สรางแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของแตละสาขาวิชาไดตามเกณฑท่ี 
    กําหนด 
 6) โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 ตัวชี้วัด : 
   - ผูเรียน เขารวมโครงการฯ อยางนอย 100 คน 
   - ครูท่ีปรึกษาโครงการเขารวมโครงการฯ อยางนอย 15 คน 
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 7) โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา – เอสโซ  
  ประจาํปพ.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 ท่ีเปนผลงานของผูเรียน 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 
    สาขาวิชาผานเกณฑท่ีกําหนด 
 12) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
 ตัวชี้วัด : 
   - ผูเรียนไดรับความรูท่ีหลากหลายรูปแบบมากข้ึน 
   - ครูผูสอนจัดหาสื่อท่ีหลากหลายนํามาสอนผูเรียน  
 13) โครงการนิทรรศการโครงการวิชาชีพ ของผูเรียน ปวช.3 และ ปวส.2 
 ตัวชี้วัด : 
   - ผลงานจากการดําเนินการโครงการวิชาชีพผูเรียน ระดบั ปวช.3  
    จํานวน 3 คน ตอ 1 ผลงาน 
   - ผลงานจากการดําเนินการโครงการวิชาชีพ ระดับ ปวส.2  
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    จํานวน 2 คน ตอ 1 ผลงาน 
 14) โครงการเรียนรูนอกชั้นเรียน แผนกวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว 
 ตัวชี้วัด : 
   - แผนกวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม ระดับ ปวช. 3  
   จํานวน 23 คน และปวส. 1 จํานวน 10 คน และครู จํานวน 4 คน 
 15) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการลีลาการผสมเครื่องดื่ม 
 ตัวชี้วัด : 
   - ผูเรียนแผนกวิชาการทองเท่ียว จํานวน 40 คน ไดฝกทักษะใน 
    การแสดงลีลาผสมเครื่องดื่ม 
 16) โครงการเตรียมความพรอมในการฝกอาชีพของผูเรียนสาขาวิชาการโรงแรม 
  และการทองเท่ียว เพ่ือเพ่ิมทักษะทางวิชาชีพในการปฏิบัติงาน  
  ประจําปการศึกษา 2562 
 ตัวชี้วัด : 
   - ผูเรียนแผนกวิชาการทองเท่ียว จํานวน 40 คน และคร ูจํานวน 4 คน 
 17) โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในอุตสาหกรรมบริการ   
  สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร   
  แผนกวิชาการทองเท่ียว  ประจําปการศึกษา  2562 
 ตัวชี้วัด : 
   - ผูเรียนแผนกวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว จํานวน  20  คน ผาน
    มาตรฐานฝมือแรงงานในอุตสาหกรรมบริการ สาขาพนักงานการบริการ
    อาหารและเครื่องอ่ืนในธุรกิจและภัตตาหาร ผานการทดสอบจํานวน  
    คิดเปนรอยละ 50 
 18) โครงการสงเสริมอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  แผนกวิชาวิจิตรศิลป 
 ตัวชี้วัด : 
   - ผูเรียนท้ังระดับชั้น ปวช.  จํานวน 16 คน เขารวมโครงการฯ และ 
    นําความรูท่ีไดไปใชสรางอาชีพอิสระได 
 
 

   2.2  กลยุทธท่ี  2  พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสอดคลองกับตลาดแรงงานระดับสากล 

     2.2.1  เปาประสงค  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพใหสอดคลอง 

กับความตองการของตลาดแรงงาน 

     2.2.2  แผนงานโครงการ   

      1) โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา 

      2) โครงการสํารวจความพึงพอใจท่ีมีตอคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

 3) โครงการคลินิควิจัย 
 ๔) โครงการจัดตั้งศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
 ๕) โครงการพัฒนาศักยภาพครูและผูเรียน  ตามมาตรฐานวิชาชีพสถาบันคุณวุฒิ 
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  วิชาชีพ (องคการมหาชน)  และกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
 6)  โครงการจัดตั้งองคกรท่ีมีหนาท่ีรองรับสมรรถนะ  มาตรฐานอาชีพสถาบัน 
  คุณวุฒิวิชาชีพ  (องคการมหาชน) 
 7) โครงการจัดหาครูตางชาติเพ่ือพัฒนาผูเรียนดานภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
 8) โครงการ English Camp 
 9) โครงการ Christmas Day 
 10) โครงการ English Online 
 11)  โครงการมหกรรมวิชาชีพ "เปดโลกการศึกษาสูอาชีพ" 
 12)  โครงการ Small Talks Small Tips คุยกันวันละนิดกับภาษาไทยและ 
        ภาษาอังกฤษวันละคํา   
  
   2.2.3  ตัวช้ีวัด 

1) โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา 

ตัวชี้วัด :  

  - ติดตามผูสําเร็จการศึกษา 
   ไมนอยกวารอยละ 80 ของผูสําเร็จการศึกษา 

2) โครงการสํารวจความพึงพอใจท่ีมีตอคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

ตัวชี้วัด : 

  - สถานประกอบการมีความพึงพอใจคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาอยูใน 

        ระดบัมาก รอยละ 80 ข้ึนไป  

3) โครงการคลินิควิจัย 

ตัวชี้วัด : 

       - พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะการวิจัยอยางเปนระบบ 

       - บุคลากรมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 

 ๔) โครงการจัดตั้งศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
 ตัวชี้วัด : 
  -  วิทยาลัยฯ  ไดรับอนุญาตเปนศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานท่ีมี 
   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)   โครงการจัดตั้งองคกรท่ีมีหนาท่ีรองรับสมรรถนะ  มาตรฐานอาชีพสถาบัน 
  คุณวุฒิวิชาชีพ  (องคการมหาชน) 
 ตัวชี้วัด : 
  -  วิทยาลัยฯ  ไดรับอนุญาตเปนองคกรท่ีมีหนาท่ีรับรองสมรรถนะของ 
   บุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ 
 7) โครงการจัดหาครูตางชาติเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
 ตัวชี้วัด : 
   -  จางครูตางชาติ สอนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน ใหกับผูเรียนท้ัง 
    ระดบัชัน้ ปวช. และ ปวส. 
 8) โครงการ English Camp 
 ตัวชี้วัด : 
   -  เสริมความพรอมและความเขมแข็งใหแกสถานศึกษาตอ การจัดการเรียน 
   การสอนภาษาอังกฤษอยางมีคุณภาพ 
 9) โครงการ Christmas Day 
 ตัวชี้วัด : 
   -  ผูเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (ผูสนใจ) มีเจตคติท่ีดีตอ 
    วิชาภาษาอังกฤษ และมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มีความม่ันใจ มี 
    ความกระตือรือรน และกลาแสดงออกมากข้ึน 
 10) โครงการมหกรรมวิชาชีพ "เปดโลกการศึกษาสูอาชีพ" Open House 
 ตัวชี้วัด : 
   - ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 มัธยมศึกษาปท่ี 6 ระดับ 
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 3 (ปวช.3) ครูแนะแนวในโรงเรียน 
    มัธยมศึกษา และผูปกครองนักเรียนในเขตจังหวัดสุโขทัย และใกลเคียง 
    เขารวมงานไมนอยกวา  500  คน 
  
 
 

พันธกิจท่ี  2  พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 
 1.  วัตถุประสงค 
  1.1  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 2.  กลยุทธ 
      พันธกิจท่ี  2  พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ  จํานวน  1  กลยุทธ 
  2.1  กลยุทธท่ี  1  พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
   2.1.1  เปาประสงค  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพใหสอดคลองกับ 
  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) โครงการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีรับผูสําเร็จการศึกษา 

      จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  

6) โครงการจัดตั้งองคกรท่ีมีหนาท่ีรับรองสมรรถนะมาตรฐานอาชีพสถาบัน 

  คุณวุฒิวิชาชีพ 

 2.1.3  ตัวช้ีวัด 
1) โครงการพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะตามความตองการของตลาดแรงงาน 
ตัวชี้วัด : 

  - ทุกแผนกวิชาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
2) โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขางานจากภายนอกสถานศึกษามาพัฒนา 

ผูเรียน  
 ตัวชี้วัด : 
  - สาขางานท่ีเปดสอนไมนอยกวารอยละ 80 จัดหาภูมิปญญาทองถ่ิน   
                                           ผูเชี่ยวชาญรวมพัฒนาผูเรียน 
     3) โครงการทําบันทึกขอตกลงลงนามความรวมมือ  รวมกับสถานประกอบการและ 

      มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  สถานประกอบการ  ประจําปการศึกษา  2562 

 ตัวชี้วัด : 
  - มีสถานประกอบการท่ีทําบันทึกขอตกลงลงนามความรวมมือรับผูเรียน 
   เขาฝกงาน จํานวน 30 แหง 
  -  มีสถานประกอบการท่ีไดรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากวิทยาลัยฯ 

 จํานวน 30 แหง 
4)   โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  
 ตัวชี้วัด : 
  - ผูเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เขารวมโครงการฯ 
  อยางนอย 100 คน 
  - ครูท่ีปรึกษาโครงการเขารวมโครงการฯ อยางนอย 15 คน 
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     5) โครงการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีรับผูสําเร็จการศึกษา 

      จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  

 ตัวชี้วัด : 
  - รอยละ 80 ของสถานประกอบการมีความพึงพอใจตอผูสําเร็จการศึกษา 
   ในระดับมาก 

6) โครงการจัดตั้งองคกรท่ีมีหนาท่ีรับรองสมรรถนะมาตรฐานอาชีพสถาบัน 

 คุณวุฒิวิชาชีพ 

 ตัวชี้วัด : 
  - วิทยาลัยฯ ไดรับอนุญาตเปนองคกรท่ีมีหนาท่ีรับรองสมรรถนะของบุคคล 
  ตามมาตรฐานอาชีพท่ีมีคุณภาพ 
   
พันธกิจท่ี  3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1.  วัตถุประสงค 
  1.1  เพ่ือยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1.2  เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
 2.  กลยุทธ 
      พันธกิจท่ี  3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน  1  กลยุทธ  ดังนี ้
  2.1  กลยุทธท่ี  1  เพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอน 
   2.1.1  เปาประสงค  เพ่ือยกระดับสมรรถนะครูและบคุลากรทางการศึกษา 
   2.1.2  แผนงานโครงการ 
    1)   โครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ  
     ปการศึกษา 2562 
    2)   โครงการพัฒนาประสิทธิภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
  3)   โครงการไมเคยหาย  ไมเคยลา ไมเคยมาสาย  ขาราชการครูและบุคลากร 
  ๔) โครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ   
   ประจําปงบประมาณ  2562 
 2.1.3  ตัวช้ีวัด 
 1)  โครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
 ตัวชี้วัด : 
    - คร ูรอยละ  ๒๐  ของแผนกวิชา เขารับการฝกประสบการณ 
     วิชาชีพในสถานประกอบการ 
 2)  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ตัวชี้วัด : 
    - ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ  ไดพัฒนาตนเอง 
     เพ่ิมประสิทธิภาพและมีวิสัยทัศนท่ีดีในการทํางาน 
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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 
  

พันธกิจท่ี  4  พัฒนาแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 
 1.  วัตถุประสงค 
  1.1  เพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนประโยชนแกชุมชน 
 2.  กลยุทธ 
      พันธกิจท่ี  4  พัฒนาแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย  จํานวน  2  กลยุทธ  ดังนี ้
  2.1  กลยุทธท่ี  1  ใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชน 
   2.1.1  เปาประสงค  เพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนประโยชนแกชุมชน 
   2.1.2  แผนงานโครงการ 
 1)   โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน Fix it center 
 2)   โครงการฝกอาชีพระยะสั้น    
 3)   โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด 
  ๔) โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม 
  5) โครงการสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2562 
  6) โครงการทําบันทึกขอตกลง ลงนามความรวมมือรวมกับสถานประกอบการและ 
    มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ประจําปการศึกษา 2562 
  7) โครงการจิตอาสา ปนสุข สูสังคม 
  8) โครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนท่ี 
  9) โครงการสอนหลักสูตร 108 อาชีพ 
  10) โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมไทยสําหรับผูเรียน 
    แผนกวิชาวิจิตรศิลป 
 11) โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 12) โครงการซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ และอาคารสถานท่ี 
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 2.1.3  ตัวช้ีวัด 
  1) โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน Fix it center  
 ตัวชี้วัด :    
   - ประชาชนเขารวมโครงการไมต่ํากวา  500  คน  ซอมแซมเครื่องมือ 
   เครื่องจักรของครัวเรือน  มากกวา  300  รายการและศูนยซอมสราง 
   เพ่ือชุมชนถาวร  1  จุด 
 2)  โครงการฝกอาชีพระยะสั้น   
 ตัวชี้วัด : 
   -  กลุมเปาหมายสามารถสรางงาน  สรางอาชีพ  สรางรายไดใหตนเองและ 
   สวัสดิการ  อยางมีคุณภาพ 
 3)  โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด  
 ตัวชี้วัด : 
   -   ผูเรียนปฏิบัติตนใหเปนคนดีของสังคม  ไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด 
  ๔)  โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม 
 ตัวชี้วัด : 
     -  ผูเรียนทุกชั้นทุกแผนก  เขารวมกิจกรรมพัฒนาการศึกษาท่ีวิทยาลัยฯ   
      จัดข้ึนและมีทักษะ  มีความรู  รักการทํางาน  มีเจตคติท่ีดีและสามารถ 
      ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 
  5)   โครงการสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ปการศึกษา 2562 

ตัวชี้วัด : 
     - มีสิ่งประดิษฐท่ีเปนผลงานของผูเรียนสงเขาประกวดในระดับ อศจ.   
      ไมนอยกวา  11  ผลงานตอป 
  6) โครงการทําบันทึกขอตกลง ลงนามความรวมมือรวมกับสถานประกอบการและ 
    มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียติสถานประกอบการ ปการศึกษา 2562 
  ตัวชี้วัด : 
     - มีสถานประกอบการท่ีทําบันทึกขอตกลง  ลงนามรับผูเรียนเขาฝกงาน 
      จํานวน  30  แหง  และไดรับการเชิดชูเกียรติ  จํานวน  30  แหง 
  7) โครงการจิตอาสา ปนสุข สูสังคม 
  ตัวชี้วัด : 
     - ผูเรียน ผูกูยืมทุกระดับชั้น เขารวมโครงการฯ ครบ 100% 
     - ผูเรียน ท่ีไดรับทุนการศึกษา ทุกประเภท  
     เขารวมโครงการฯ ครบ 100% 
     - บุคลากร และผูเรียน ท่ีไมไดกูยืม แตมีความประสงคเขารวม 
     โครงการฯ 
     - ดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ไมนอยกวา 3 กิจกรรม ตอ 1 ภาคเรียน 
     - ดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ไมนอยกวา 18 ชั่วโมง ตอ 1 ภาคเรียน 
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  8) โครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนท่ี 
  ตัวชี้วัด : 
     - ดําเนินการฝกอาชีพใหกับกลุมเปาหมายไดตามแผนดําเนินงาน 
     - กลุมเปาหมายสามารถยกระดับฝมือ 
     - เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการดํารงอยูอยางม่ังค่ัง และม่ันคง 
  9) โครงการสอนหลักสูตร 108 อาชีพ 
  ตัวชี้วัด : 
     - ดําเนินการฝกอาชีพตามหลักสูตร 108 อาชีพ ใหกลุมเปาหมายไดตาม 
      แผนดําเนินงาน 
     - สรางมูลคา พัฒนา ตอยอดผลิตภัณฑชุมชน 
     - สามารถรวมกลุมกัน เพ่ือจัดตั้งศูนยกลางเปนแหลงการเรียนรูวิชาชีพ 
      ภายในองคการโรงเรียนและชุมชนทองถ่ิน 
  10) โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมไทยสําหรับนักเรียนวิจิตรศิลป 
  ตัวชี้วัด : 
     - ผูเรียน ระดับชั้น ปวช จํานวน 16 คน เขารวมโครงการฯ 
 11) โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 ตัวชี้วัด : 
   -  มีวัสดุและครุภัณฑ พรอมใชในการพัฒนาการเรียนการสอน  
 12) โครงการซอมแซมวัสดุ ครุภณัฑ และอาคารสถานท่ี 
 ตัวชี้วัด : 
   - มีวัสดุครุภัณฑ และอาคารสถานท่ีพรอมในการใชงาน  
 

  2.2  กลยุทธท่ี  2  ยกระดับคุณภาพหองเรียน  หองปฏิบัติการ  แหลงเรียนรูและสภาพแวดลอม  
   2.2.1  เปาประสงค  เพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนประโยชนแกชุมชน 
   2.2.2  แผนงานโครงการ 
 1)  โครงการมหกรรมวิชาชีพ “เปดโลกการศึกษาสูอาชีพ”  Open house 
  2)  โครงการสัญจรแนะแนวในโรงเรียนมัธยม 
  3) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
  4) โครงการซอมแซมวัสดุครุภัณฑ และอาคารสถานท่ี 
  5) โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน ปการศึกษา 2562 
 2.2.3  ตัวช้ีวัด 

1) โครงการมหกรรมวิชาชีพ “เปดโลกการศึกษาสูอาชีพ” Open house 
ตัวชี้วัด : 

  - ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  มัธยมศึกษาปท่ี  ๖  ระดับ 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี  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 : 
 - ผูเรียนไดรับความรูท่ีหลากหลายรูปแบบมากข้ึน 
 -   ครูผูสอนจัดหาสื่อท่ีหลากหลายเพ่ือนํามาใชในการเรียนการสอน 
4)   โครงการซอมแซมวัสดุครุภัณฑ และอาคารสถานท่ี 
ตัวชี้วัด  : 

    - มีวัสดุครุภัณฑ และอาคารสถานท่ี พรอมในการใชงาน 
       
 

พันธกิจท่ี  5  รวมอนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นอยางย่ังยืน 
 1.  วัตถุประสงค 
  1.1  เพ่ือพัฒนาจุดเดนและจุดเนนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 
 2.  กลยุทธ 
      พันธกิจท่ี  5  รวมอนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ินอยางยั่งยืน มีจํานวน  1  กลยุทธ  ดังนี้ 
  2.1  กลยุทธท่ี  1  สงเสริมและสรางความตระหนักให ผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษารวม
อนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ินอยางยั่งยืน 
   2.1.1  เปาประสงค  เพ่ือพัฒนาจุดเดนและจุดเนนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ 
                      สถานศึกษา 
   2.1.2  แผนงานโครงการ 
 1)   โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดาน 
  องคการวิชาชีพ  ลูกเสือ  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  กีฬาและนันทนาการ 
  เยาวชนดีเดน  ศรีอาชีวะ  และกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 2) โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร และหนาท่ีพลเมือง 
 2.1.3  ตัวช้ีวัด 
 1)   โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดาน 
  องคการวิชาชีพ  ลูกเสือ  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  กีฬาและนันทนาการ 
   เยาวชนดีเดน  ศรีอาชีวะ  และกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
  ตัวชี้วัด : 
   -  ผูเรียนทุกชั้นทุกแผนก ครูและบคุลากรทางการศึกษา   
    เขารวมกิจกรรมพัฒนาการศึกษาท่ีวิทยาลัยฯ  จัดข้ึนและมีทักษะ  มี 
    ความรู  รักการทํางาน  มีเจตคติท่ีดีและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 
  2)   โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร และหนาท่ีพลเมือง 
  ตัวชี้วัด : 
   -  เพ่ือใหผูเรียนทุกคนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ไดตระหนักถึง 
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    ความสําคัญและคุณคาของศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินและภาษาไทย ซ่ึง 
    ถือเปนภาษาแหงชาติและเปนเอกลักษณของชาติท่ีเราคนไทยควร 
    ภาคภูมิใจ  
 
พันธกิจท่ี  6  พัฒนาระบบเครือขาย  ชุมชน  สถานประกอบการ 
 1.  วัตถุประสงค 
  1.1  สรางความเขมแข็ง  เครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
 2.  กลยุทธ 
      พันธกิจท่ี  6  พัฒนาระบบเครอืขาย  ชุมชน  สถานประกอบการ มีจํานวน  1  กลยุทธ  ดังนี้ 
  2.1  กลยุทธท่ี  1  เพ่ิมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  โดยใชระบบคุณภาพ PDCA  
เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารเชิงรุกและหลักธรรมาภิบาล 
   2.1.1  เปาประสงค  เพ่ือสรางความเขมแข็ง  เครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
   2.1.2  แผนงานโครงการ 
 1)   โครงการทําบันทึกขอตกลง  ลงนามความรวมมือรวมกับสถานประกอบการ 
  และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ 
 2)   โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน Fix it center 
 3)   โครงการฝกอาชีพระยะสั้น 
  ๔) โครงการประชุมผูปกครอง ปการศึกษา 2562 
  5) โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสําหรับผูเรียนทุกแผนก 
  6) โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม 
  7) โครงการสัญจรแนะแนวในโรงเรียนมัธยม 
  8) โครงการแนะแนวการศึกษาตอ และแนะแนวอาชีพสําหรับผูท่ีจะ 
    สําเร็จการศึกษา ประจําการศึกษา 2562 
  9) โครงการจิตอาสา ปนสุข สูสังคม 
  10) โครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนท่ี 
  11) โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมไทยสําหรับผูเรียนแผนกวิชา 
    วิจิตรศิลป 
 2.1.3  ตัวช้ีวัด 
 1) โครงการทําบันทึกขอตกลง  ลงนามความรวมมือรวมกับสถานประกอบการ 
  และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ 
  ตัวชี้วัด : 
   - มีสถานประกอบการท่ีทําบันทึกขอตกลง  ลงนามรับผูเรียนเขาฝกงาน 
    จํานวน  30  แหง  และไดรับการเชิดชูเกียรติ  จํานวน  30  แหง 
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 2) โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน Fix it center 
  ตัวชี้วัด : 
   - ประชาชนเขารวมโครงการฯ ไมต่ํากวา  500  คน  ซอมแซมเครื่องมือ 
    เครื่องจักรของครัวเรือน  มากกวา  300  รายการและศูนยซอมสราง 
    เพ่ือชุมชนถาวร  1  จุด 
 3)   โครงการฝกอาชีพระยะสั้น 
  ตัวชี้วัด : 
   -   รอยละ 70 ของกลุมเปาหมายสามารถสรางงาน  สรางอาชีพ  สราง 
    รายไดใหตนเองและสวัสดิการ  อยางมีคุณภาพ 
 ๔) โครงการประชุมผูปกครอง 
 ตัวชี้วัด : 
   - ผูปกครองไมนอยกวารอยละ  ๘๐  ใหความรวมมือเขาประชุม  เพ่ือ 
   รวมกันแกไขปญหาใหกับผูเรียน 
  5) โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสําหรับผูเรียนทุกแผนก 

ตัวชี้วัด  : 
     - ผูเรียน ระดับชั้น ปวช.  จํานวน  600  คน  มีความรูความ 
      เขาใจและศรัทธาในวชิาชีพของตนเอง  
  6)   โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม  

ตัวชี้วัด : 
     - ผูเรียน ทุกชั้นทุกแผนก  เขารวมกิจกรรมพัฒนาการศึกษาท่ี 
      วิทยาลัยฯ จัดข้ึนและมีทักษะ  มีความรู  รักการทํางาน  มีเจตคติท่ีดีและ 
      สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 
  7) โครงการสัญจรแนะแนวในโรงเรียนมัธยม 
  ตัวชี้วัด : 
     - ผูเรียนโรงเรียนมัธยม ในเขตจังหวัดสุโขทัย ไดรับทราบขอมูลขาวสาร 
      การแนะแนวของวิทยาลัย จากทีมงานแนะแนว จํานวน 1,000 คน 
  8) โครงการแนะแนวการศึกษาตอ และแนะแนวอาชีพสําหรับผูท่ีจะ 
    สําเร็จการศึกษา ประจาํการศึกษา 2562 
  ตัวชี้วัด : 
     - ผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ท่ีจะ 
     สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2562 จํานวน 400 คน 
  9) โครงการจิตอาสา ปนสุข สูสังคม 
  ตัวชี้วัด : 
     - ผูเรียน ผูกูยืมเงิน กยศ. ทุกระดับชั้น เขารวมโครงการฯ ครบ 100% 
   - บุคลากร และผูเรียน  ท่ีไมไดกูยืมเงิน กยศ. แตมีความประสงคเขารวม 

   โครงการฯ 
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  10) โครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนท่ี 
  ตัวชี้วัด : 
     - ดําเนินการฝกอาชีพใหกับกลุมเปาหมายไดตามแผนดําเนินงาน 
     - กลุมเปาหมายสามารถยกระดับฝมือ 
     - เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการดํารงอยูอยางม่ังค่ัง และม่ันคง 
  11) โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมไทยสําหรับนักเรียนวิจิตรศิลป 
  ตัวชี้วัด : 
     - ผูเรียนระดับชั้น ปวช จํานวน 16 คน เขารวมโครงการฯ 
 

 



 
 3.5  การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสูการปฏิบตัิ 
 พันธกิจท่ี  1  ผลิตผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีจํานวน  2  กลยุทธ ดังนี้ 
   เปาประสงค  เพ่ือผลิตบุคลากรดานวิชาชีพใหมีความรู  ความสามารถและทักษะในการทํางาน  การศึกษาตอและการประกอบอาชีพอิสระ 
 กลยุทธท่ี  1  พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

ท่ี แผนงาน  โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1 โครงการพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะ
ตามความตองการของตลาดแรงงาน 

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะใหมีความทันสมัย  
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

เชิงปริมาณ: 1. พัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะทุก
แผนกวิชา 
เชิงคุณภาพ : 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  มี
หลักสตูรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงานทุกแผนกวิชา 
 
 

ทุกแผนกวิชา 

2 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ
สําหรับผูเรียน 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและประสบการณ
เก่ียวกับการประกอบอาชีพ 
2. เพ่ือใหผูเรียนไดรับความรู  มีความเขาใจเก่ียวกับ
วิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง 
3. เพ่ือสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียนระดับ ช้ัน ปวช.  
จํานวน 600 คน 
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียน ไดรับความรูเก่ียวกับวิชาชีพ 
และศรัทธาในวิชาชีพของตนเองรวมถึงไดรับ
ประสบการณเก่ียวกับการประกอบอาชีพ 
 

ความพึงพอใจของ
ผูเรยีนระดับดีมาก 

3 โครงการประชุมผูปกครอง ภาคเรยีนท่ี  
1 – 2 ปการศึกษา 2562 

๑. เพ่ือสรางความเขาใจ ความรวมมือและกําหนด
รูปแบบการดูแลผูเรยีนรวมกัน 
2. เพ่ือสรางความสมัพันธท่ีดีระหวางสถานศึกษากับ
ผูปกครอง 

เชิงปริมาณ : 1. ผูปกครองใหความรวมมือในการเขา

ประชุมผูปกครองไมนอยกวารอยละ 80 
ชิงคุณภาพ : 1. ผูปกครองมีความรู ความเขาใจและ
ความสามารถแกไขปญหาใหแกบุตรหลานได                        

ความพึงพอใจ  
ระดับดีมาก 

4 โครงการหารายไดระหวางเรียนของผูเรียน
ท่ียากจน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย 

1. เพ่ือสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ 
อาชีวศึกษา 
2. เพ่ือใหผูเรียน มรีายไดระหวางเรียน 
3. เพ่ือใหผูเรียน ฝกทําธุรกิจในสาขางานอาชีพ 
 

เชิงปริมาณ : 1. มผีูเรยีนเขารวมโครงการหารายได
ระหวางเรยีนอยางนอย 50 คน 
2. ครูท่ีปรึกษาโครงการฯ เขารวมโครงการอยางนอย 
5 คน 
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียนมีความรู ประสบการณใน
การประกอบธุรกิจของตนเอง 
2. ผูเรียนมคีวามรู สามารถพัฒนาตอยอดธุรกิจเดิม  

ทุกแผนกวิชา 

มาตรฐานการศึกษ
า  วิทยาลัยอาชีวศกึษ
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ท่ี แผนงาน  โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

   ไดอยางมั่นคงและยั่งยืน  

5 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนในการ
ทดสอบระดับชาต ิ

1.  เพ่ือเปนแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาตดิานอาชีวศึกษา (V-Net) 
2.  เพ่ือกําหนดวิชาท่ีใชในการสอนแบบติวเตอร 
3.  เพ่ือสรางแบบทดสอบสาํหรับใหผูเรยีนทบทวน
ความรู 
4.  เพ่ือใหผูเรียนผานการทดสอบมาตรฐานของการ
ทดสอบดานอาชีวศึกษา 

เชิงปริมาณ : 1. สามารถทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาตดิานอาชีวศึกษาของแตละสาขาวิชาผาน  
เกณฑท่ีกําหนดไว 
เชิงคุณภาพ : 1. เพ่ือเปนแนวทางในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษาของแตละ 
สาขาวิชา 
 

ผูเรยีนผานเกณฑคา
คะแนนเฉลีย่
ระดับชาต ิ

6 โครงการสรางแบบทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 

1.  เพ่ือกําหนดเกณฑการวัดผลประเมินผลแบบทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 
2.  เพ่ือกําหนดวิชาท่ีใชในการวัดผลประเมินผล
แบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
3.  เพ่ือสรางแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
4.  เพ่ือใหไดแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพท่ีไดมาตรฐาน 

เชิงปริมาณ : 1.  มีแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับช้ัน ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชาตามเกณฑ 
ท่ีกําหนดไว   
เชิงคุณภาพ : 1.  เพ่ือสรางแบบทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพของแตละสาขาวิชา ใหไดตามเกณฑท่ีกําหนด 
 

แบบทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพท่ี
ไดมาตรฐานทุก

แผนกวิชา 

7 โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลยั
อาชีวศึกษาสุโขทัย 
 

1.  เพ่ือสนองนโยบายของสาํนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
2.  เพ่ือสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถ
ของผูเรียนและประชาชนท่ัวไปใหมีความพรอมจะเริ่ม
ประกอบธุรกิจของตนเอง 
3.  เพ่ือสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถ
ของผูเรียนและประชาชนท่ัวไปใหพัฒนาตอยอดธุรกิจ
เดิม ไดอยางมั่นคง 
 
 

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

ผูเรยีนอยางนอย 
100 คน เขารวม

โครงการ 

8 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
อาชีวศึกษา – เอสโซ  
ประจําปพ.ศ. 2562 
 

1.  เพ่ือเปนการสงเสริมใหผูสอนใชกระบวนการสอน ท่ี
สามารถชวยใหผูเรียนไดคิดเปน ทําเปนแกปญหา  
เปนและกลาตดัสินใจในการลงมือปฏิบัติงาน สามารถ
วิจัยงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดวยตนเอง 
2.  เพ่ือใหผูสอนสามารถใชเทคนิควิธีการสอนการ
เลือกใชสื่อ และกิจกรรมท่ีสงเสรมิใหผูเรียนมีโอกาส 

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

ทุกแผนกวิชา 

 

มาตรฐานการศึกษ
า  วิทยาลัยอาชีวศกึษ
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ท่ี แผนงาน  โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

  แลกเปลีย่นความคดิเห็นและประสบการณระหวางกันอยาง
กวางขวาง 
3.  เพ่ือใหผูสอนสามารถกระตุนใหผูเรยีน ไดนําความรู
ความคิดและประสบการณท่ีมีอยูไปสรางสรรค 
ผลงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเปนประโยชน
ตอชีวิตประจําวันและสังคมเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

ระดับภาคเหนือ และระดับชาต ิ  
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียน นักศึกษาไดนําความรู
ความคิดและประสบการณท่ีมีอยูไปสรางสรรคผลงาน
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเปนประโยชนตอ
ชีวิตประจําวันและสังคมเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

 

9 โครงการสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 
ประจําป พ.ศ. 2562 

 1. เสริมสรางผูเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยใหเปนนัก
คิด นักประดิษฐ โดยอาศยัความรูดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และทักษะวิชาชีพ เปนพ้ืนฐานในการปฏิบัติ
คิดคนสิ่งประดิษฐ 
2.  สงเสริมใหผูเรยีนวิทยาลยัอาชีวศึกษาสุโขทัยสามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน มีความรับผิดชอบกลาคิด 
กลาปฏิบัติอยางมีเหตุผล และแลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณไดอยางกวางขวาง 
3.  พัฒนาผลงานประดิษฐใหเขาสูความเปนมาตรฐาน 
สามารถนําไปใชงานไดอยางมีคุณภาพ ประหยดัและ
ปลอดภัย เนนการอนุรักษฟนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 4.  สงเสริมใหผูเรยีนวิทยาลยัอาชีวศึกษาสุโขทัยพัฒนา
สรางผลงานใหเกิดความกาวหนาในการคิดคนสิ่งประดิษฐ
ตาง ๆ โดยสามารถนําไปประยุกตใหเกิดประโยชนตอ 
ความเปนอยูท่ีดีของสังคมสวนรวมและประเทศชาต ิ

เชิงปริมาณ : 1. มีสิ่งประดิษฐ ท่ีเปนผลงานของ
ผูเรยีน สงเขาประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ระดับภาค และระดับชาต ิ
เชิงคุณภาพ : 1.  ผลงานสามารถนําไปสูการใชงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถจําหนายตอยอด
ไดในเชิงพาณิชย 

ทุกแผนกวิชา 

10 โครงการสรางเครือขาย
ประสานงานสงเสริมความประพฤติ
ผูเรียน 
 

1.  จัดการอบรมผูเรียนเพ่ือเปนแกนนําในการ
ปองกันปญหาการมีพฤติกรรมไมเหมาะสม 

 2.  เพ่ือสรางกระแสตอตานการแสดงพฤติกรรมไม
เหมาะสมภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 

เชิงปริมาณ : 1.  จัดกิจกรรมอบรมผูเรียนแกน
นําในการสรางเครือขายประสานงานสงเสริม
ความประพฤตินักเรยีน นักศึกษาจํานวน 100 

คน 

ผูเรยีนแกนนํา 
จํานวน 100 คน 
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  3.  เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา 
กลุมเสี่ยงใหมีพฤติกรรมตามลักษณะท่ีพึงประสงค 

เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียนแกนนํา ท่ีไดรับฝกการ
อบรมจํานวน 100 คน มีความรูความเขาใจใน
ปญหาการมีพฤติกรรมไมเหมาะสม และ
สามารถถายทอดความรูท่ีไดรับการอบรมเพ่ือ
ปรับทัศนคติและพฤติกรรมใหกับผูเรียนกลุม
เสี่ยงได  

 

11 โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา 
  

1.  เพ่ือติดตามผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา  
2.  เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาใชเปนฐานขอมูลในการ
จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน 

เชิงปริมาณ : 1.  ติดตามผูสําเร็จการศึกษา ไม
นอยกวารอยละ 80 ของผูสําเร็จการศึกษา 

เชิงคุณภาพ : 1. สามารถนําขอมูลท่ีติดตาม
ผูสําเร็จการศึกษามาใชประโยชนไดในการ
จัดการเรียน 

การสอน และสามารถจัดหาตําแหนงงานวาง
ตามท่ีผูเรียนแจงความจํานงค 

ไมนอยกวา 
รอยละ 80 

12 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนในการ
ทดสอบระดับชาต ิ

1. เพ่ือเปนแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาตดิานอาชีวศึกษา (V-Net) 
2. เพ่ือกําหนดวิชาท่ีใชในการสอนแบบติวเตอร 
3. เพ่ือสรางแบบทดสอบสําหรับใหผูเรยีนทบทวนความรู 
4. เพ่ือใหผูเรียนผานการทดสอบมาตรฐานของการ
ทดสอบดานอาชีวศึกษา 

เชิงปริมาณ : 1. สามารถทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาตดิานอาชีวศึกษาของแตละสาขาวิชาผาน
เกณฑท่ีกําหนดไว 
เชิงคุณภาพ : 1. เพ่ือเปนแนวทางในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษาของแตละ
สาขาวิชา 

ไมต่ํากวา 
รอยละ 60 
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ท่ี แผนงาน  โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

13 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 1. เพ่ือใหผูเรียนไดเปดโลกทัศนท่ีกวางข้ึนจากการดูและ
การฟง 
2. เพ่ือใหครูผูสอนมสีื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมยั 

เชิงปริมาณ : 1. เครื่องโปรเจคเตอรจํานวน 1 เครื่อง  
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียนไดรับความรูท่ีหลากหลาย 
รูปแบบมากข้ึน 
2. ครูจัดหาสื่อท่ีหลากหลายนํามาสอนผูเรียนไดมาก
ข้ึน 

ผูเรยีนพึงพอใจใน
ระดับมาก 

14 โครงการนิทรรศการโครงการวิชาชีพ 
ของผูเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 

1. เผยแพรผลงานโครงการวิชาชีพของผูเรียนระดับช้ัน 
ปวช. 3 และ ปวส. 2 
2. เพ่ือผูเรียนมีประสบการณ การประกอบอาชีพตาม
สาขาอาชีพ 

เชิงปริมาณ : 1. ผลงานจากการดาํเนินการโครงการ
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
วิชาชีพและนําไปประยุกตเพ่ือพัฒนาผลงานดาน
วิชาชีพ 

ทุกแผนกวิชา 

15 โครงการเรียนรูนอกช้ันเรียน แผนก
วิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและประสบการณ
เก่ียวกับการประกอบอาชีพ 
2. เพ่ือใหผูเรียนไดรับความรู มีความเขาใจเก่ียวกับ
วิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง 
3. เพ่ือสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียนแผนกวิชาการทองเท่ียวและ
การโรงแรม ระดับ ปวช.3 จํานวน 23 และ 
ปวส. 1 จํานวน 10 คน และครู จํานวน 4 คน 
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียน ไดรับความรู  
มีความเขาใจเก่ียวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพ 
ของตนเอง รวมถึงประสบการณเก่ียวกับการประกอบ
อาชีพ 

ผูเรยีนพึงพอใจใน
ระดับมาก 

16 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการลลีาการ
ผสมเครื่องดืม่ 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและประสบการณ
เก่ียวกับการประกอบอาชีพ 
2. เพ่ือใหผูเรียนไดรับความรู มีความเขาใจเก่ียวกับ
วิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง 
3. เพ่ือสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียนแผนกวิชาการทองเท่ียวและ
การโรงแรม ระดับ ปวช.3 จํานวน 23 คน และ 
ปวส. 1 จํานวน 10 คน และครู จํานวน 4 คน 
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียน ไดรับความรู มีความเขาใจ
เก่ียวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง 
รวมถึงประสบการณเก่ียวกับการประกอบอาชีพ 

ผูเรยีนพึงพอใจใน
ระดับมาก 
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ท่ี แผนงาน  โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชีวั้ดความสําเร็จ 

17 โครงการเตรยีมความพรอมในการฝก
อาชีพของผูเรียนสาขาวิชาการโรงแรมและ
การทองเท่ียว ปการศึกษา 2562 
 

1. เพ่ือเสริมสรางความเขาใจในการจัดการอาชีวศึกษา
แกผูเรยีน 
2. เพ่ือเตรียมความพรอมในการฝกอาชีพใหกับผูเรียน 
3. เพ่ือใหผูเรียนไดรับความรู มีความเขาใจเก่ียวกับ
วิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง 

เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียนแผนกวิชาการทองเท่ียว 
จํานวน 40 คน และครู จาํนวน 4 คน 
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียนไดรับความรูและ
ประสบการณจากการอาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพ 
ของตนเอง 

ผูเรยีนพึงพอใจใน
ระดับมาก 

18 โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานในอุตสาหกรรม
บริการ  สาขาพนักงานบริการอาหารและ
เครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร  
แผนกวิชาการทองเท่ียว   
ประจําปการศึกษา  2562 
 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะในงานการบริการอาหารและ
เครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารใหกับผูเรียน 
แผนกวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว 
2. เพ่ือทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในอุตสาหกรรม
บริการ สาขาพนักงานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
ในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ใหกับผูแผนกวิชาการ
โรงแรมและการทองเท่ียว 

เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียนแผนกวิชาการโรงแรมและ
การทองเท่ียว จํานวน 20 คน 
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียนแผนกวิชาการโรงแรมและ
การทองเท่ียว จํานวน 20 คนผานมาตรฐานฝมือ
แรงงานในอุตสาหกรรมบริการ สาขาพนักงานการ
บริการอาหารและเครื่องดืม่ในธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคาร คิดเปนรอยละ 70 

รอยละ 70 ข้ึนไป 

19 โครงการสงเสริมอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  
แผนกวิชาวิจิตรศลิป 

1. เพ่ือใหบุคลากรในทองถ่ินท่ีมีความรูความสามารถมี
สวนรวมในการถายทอดความรูใหกับผูเรยีนระดับช้ัน 
ปวช. 
2. เพ่ือใหผูเรียนตระหนักถึงความรู ความสามารถของ
ภูมิปญญาทองถ่ิน และสามารถอนุรักษศิลปะและ
วัฒนธรรม รูในภมูิปญญาทองถ่ินใหคงอยูได 
3. เพ่ือใหผูเรียนเห็นความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ิน 
ท่ีสามารถสรางอาชีพอิสระ สรางงาน สรางรายได ใหกับ
ตนเองและครอบครัว 
4. สรางเจตคติท่ีดีในการประดิษฐช้ินงาน และสามารถ
นําไปใชไดจริง 

เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียนท้ังระดับช้ันปวช. จํานวน  
16 คน 
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียนระดับช้ัน ปวช. และ ปวส. 
จํานวน 16 คน สามารถปฏิบัติงาน และนําความรู 
ความสามารถท่ีไดรับการฝกปฏิบัติใหเปนประโยชน
ตอตนเอง และชุมชนของผูเรียน และสามารถสราง
อาชีพอิสระได 

ผูเรยีนพึงพอใจใน
ระดับมาก 
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กลยุทธท่ี  2  พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสอดคลองกับตลาดแรงงานระดับสากล 

  เปาประสงค  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
ท่ี แผนงาน  โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1 โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา 1.  เพ่ือติดตามผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา  
2.  เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาใชเปนฐานขอมูลในการ 
จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ 
ตลาดแรงงาน 
 

เชิงปริมาณ :  1. ติดตามผูสําเร็จการศึกษา 
ไมนอยกวารอยละ 80 ของผูสําเรจ็การศึกษา 
เชิงคุณภาพ : 1. สามารถนําขอมูลท่ีติดตามผูสาํเร็จ
การศึกษามาใชประโยชนไดในการจัดการเรียน 
การสอนและสามารถจดัหาตําแหนงงานวางตามท่ี
ผูเรยีนแจงความจํานงค 

ไมนอยกวา 
รอยละ  80 

2 โครงการสํารวจความพึงพอใจท่ีมีตอ 
คุณภาพผูเรยีนและผูสําเร็จการศึกษา 

1.  เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีรับ
ผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
2.  เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาใชเปนฐานขอมูลในการจัดการ
เรียนการสอน และเตรียมผูเรียนมคีุณลักษณะท่ีตรงกับ
ความตองการตลาดแรงงาน ใหสอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน 

เชิงปริมาณ : 1. สถานประกอบการกรอกแบบ
สํารวจใหกับวิทยาลัยฯ มากกวารอยละ 80 ของท่ี
สํารวจ 
เชิงคุณภาพ : 1. ไดรับการประเมนิจากสถาน
ประกอบการใหนักศึกษาผานรอยละ 80 ของจํานวน
ท่ีสํารวจ 

สถานประกอบการมี
ความพึงพอใจระดับ
ดีมาก รอยละ 80 

ข้ึนไป 

3 โครงการคลินิกวิจัย 1. เพ่ือใหคําปรึกษาเก่ียวกับกระบวนการวิจัย การทํา
โครงการวิทยาศาสตรและสิ่งประดิษฐคนรุนใหม 
2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานวิจัยของทุกแผนกวิชา
และรวมกันหาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ
เผยแพรผลงานสูชุมชนอยางเปนระบบ 

เชิงปริมาณ : 1. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและ
ทักษะการวิจัยอยางเปนระบบ 
เชิงคุณภาพ : 1. บุคลากรมีความพึงพอใจตอการจัด
กิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 

บุคลากรมีความ 
พึงพอใจ 

4 โครงการจดัตั้งศูนยทดสอบมาตรฐาน 
ฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

1. เพ่ือจัดตั้งศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู และผูบริหารดานวิชาการและ
ทักษะอาชีพ 
3. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถดานทักษะอาชีพของ
ผูเรยีน และประชาชนท่ัวไป 
 

เชิงปริมาณ :1. วิทยาลัยฯไดรับอนุญาตเปนศูนย
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน   
2. ผูเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผานการ
ทดสอบฝมือแรงงาน รอยละ 90  ของผูเขาสอบ 
3. ประชาชน ในจังหวัดสโุขทัยและใกลเคียง ใช
บริการศูนยทดสอบฯ  รอยละ 90 
เชิงคุณภาพ : 1. วิทยาลยัฯ ไดรบัอนุญาตเปนศูนย
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานท่ีมคีุณภาพ   
2. ผูเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผานการ
ทดสอบฝมือแรงงาน ระดับด ี
3. ประชาชน ในจังหวัดสโุขทัยและใกลเคียง ใช 

- ผูเรียนผาน 
รอยละ  90 ของผู
เขาสอบ 
- ประชาชนใชเปน
สถานท่ีสอบ  
รอยละ 90 
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   บริการศูนยทดสอบฯ  ระดับด ี  

5 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและผูเรียน  
ตามมาตรฐานวิชาชีพสถาบันคณุวุฒิ
วิชาชีพ (องคการมหาชน)  และกรม
พัฒนาฝมือแรงงาน  

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู ผูเรียน และผูบริหารดาน
วิชาการและมาตรฐานอาชีพ 
2. เพ่ือเปดโลกทัศนดานการพัฒนาทักษะอาชีพของครู 
ผูบริหาร ผูเรียน   
3. เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคานิยมการศึกษาให
ความสําคญักับการเรียนสายอาชีพมากข้ึน 
 

เชิงปริมาณ : 1. ครู ผูบริหาร ผูเรยีน วิทยาลัยฯ 
ไดรับพัฒนาศักยภาพสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ  รอยละ 90 
2. ครู ผูเรียน มีทักษะตามมาตรฐานอาชีพและไดรับ
รางวัลจากการแขงทักษะตามมาตรฐานอาชีพและ
ฝมือแรงงาน จากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ  
เชิงคุณภาพ : 1. ครู ผูบริหาร ผูเรียน วิทยาลัยฯ
ไดรับพัฒนาศักยภาพสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ  ในระดับด ี
2. ครู ผูเรียน มีทักษะตามมาตรฐานอาชีพและไดรับ
รางวัลจากการแขงทักษะตามมาตรฐานอาชีพและ
ฝมือแรงงาน จากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ ในระดับด ี

ผูเรยีนรอยละ 80 มี
ทักษะตามมาตรฐาน

อาชีพ 

6 โครงการจดัตั้งองคกรท่ีมีหนาท่ีรองรับ
สมรรถนะ  มาตรฐานอาชีพสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ  (องคการมหาชน)  

1. เพ่ือจัดตั้งองคกรท่ีมหีนาท่ีรับรองสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ ของสถาบันคณุวุฒิวิชาชีพ 
(องคการมหาชน) 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู และผูบริหารดานวิชาการและ
ทักษะอาชีพ 
3. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถดานทักษะอาชีพของ
ผูเรยีน และประชาชนท่ัวไป 
4. เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคานิยมการศึกษาให
ความสําคญักับการเรียนสายอาชีพมากข้ึน 
 

เชิงปริมาณ : 1. วิทยาลัยฯ ไดรับอนุญาตเปนองคกร
ท่ีมีหนาท่ีรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ   
2. ผูเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผานการ
ทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ  
รอยละ 90 ของผูเขาทดสอบ 
3. ประชาชน ในจังหวัดสโุขทัยและใกลเคียง ใช
บริการองคกรท่ีมีหนาท่ีรับรองสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ  รอยละ 90 
เชิงคุณภาพ : 1. วิทยาลัยฯ ไดรบัอนุญาตเปนองคกร
ท่ีมีหนาท่ีรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ  ท่ีมีคุณภาพ  

ไดรับอนุญาตเปน
องคกรท่ีมีหนาท่ี
รับรองมาตรฐาน

อาชีพ 
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   ผูเรยีน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย ผานการทดสอบ 
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพระดับด ี
3. ประชาชน ในจังหวัดสโุขทัยและใกลเคียง ใช
บริการองคกรท่ีมีหนาท่ีรับรองสมรรถนะของ 
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระดับดี 

 

7 โครงการจดัหาครูตางชาติเพ่ือพัฒนา
ผูเรยีนดานภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

1. เพ่ือสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการสงเสรมิ
การเรยีนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  ใหมีความรู  ทักษะ  เทคนิคและวิธีสอน
และประสบการณดานภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
3. เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในสถานศึกษา 

เชิงปริมาณ : 1.  ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีน จํานวน  2  คน  มาปฏบัิติงานใน
สถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ : 1  เพ่ือเสริมความพรอมและความ
เขมแข็งใหแกสถานศึกษาตอการจดัการเรียนการสอน       
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนอยางมคีุณภาพ 
2. เสริมสรางประสบการณแลกเปลี่ยนเรียนรูตอยอด
องคความรู สรางความสมัพันธระดับประเทศ 

ผูเรยีนสื่อสารไดใน
ระดับด ี

8 โครงการ English Camp 1. เพ่ือสรางเจตคติท่ีดีในการเรียนภาษาอังกฤษของ
ผูเรยีน 
2. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะทางภาษาอังกฤษ 
ท้ัง 4 ดาน 
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาของผูเรียนให
เปนไปตามหลักสูตร 
4. เพ่ือสรางความมั่นใจในการใชภาษา  กลาแสดงออก
ในทางท่ีถูกตองตามมารยาทสังคม 
5. เพ่ือใหผูเรียน เรยีนรูขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมเจาของภาษา 
6. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการทํางาน มีภาวะ
ผูนําและผูตามท่ีดี และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  
(ผูสนใจ)จํานวน  100  คน 
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  
(ผูสนใจ)  มีเจตคติท่ีดตีอวิชาภาษาอังกฤษพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ , มีความมั่นใจ,  มีความ
กระตือรือรน  และกลาแสดงออกมากข้ึน 
 

ผูเรยีน  100  คน  
เขารวมและ 

พึงพอใจระดับดีมาก 

9 โครงการ Christmas Day 1. เพ่ือสรางเจตคติท่ีดีในการเรียนภาษาอังกฤษ 
2. เพ่ือใหผูเรียนไดฝกทักษะทางภาษาอังกฤษท้ัง 4 ดาน 
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาของผูเรียนให
เปนไปตามหลักสูตร 

เชิงปริมาณ  : 1. ผูเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  
(ผูสนใจ) จํานวน  1,000  คน 
 

ผูเรยีน  1,000 คน 
เขารวมและพึงพอใจ

ระดับดีมาก 
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 4. เพ่ือสรางความมั่นใจในการใชภาษา  และกลา 
แสดงออกมากข้ึน 
5. เพ่ือใหผูเรียนเรียนรูขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมเจาของภาษา 
6. เพ่ือใหผูเรียนรูจักทํางานเปนหมูคณะฝกคดิ ฝกทํารับ
ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
7. สงเสริมการเรียนรูในระดับสูงตอไปในการเรยีนรู
ตลอดชีวิตของผูเรียน 

เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  
(ผูสนใจ)  มีเจตคติท่ีดตีอวิชาภาษาอังกฤษพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ  มีความมั่นใจ  มีความ
กระตือรือรน  และกลาแสดงออกมากข้ึน 
 

 

10 โครงการ English Online 1. เพ่ือสรางเจตคติท่ีดีในการเรียนภาษาอังกฤษของ
ผูเรยีน 
2. เพ่ือใหผูเรียนมสีวนรวมในการเรียน พรอมท้ังฝก
ทักษะการทํางานเปนกลุม สามารถเปนไดท้ังผูนําและผู
ตาม 
3. เพ่ือใหผูเรียนกลาท่ีจะคดินอดกรอบ ทําใหผูเรยีนได
ฝกทักษะเชิงความคิดสรางสรรค และไดสรางผลงานท่ี
ภาคภูมิใจ 
4. เพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรยีนมากข้ึน ทํา
ใหมีบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีดี และสนุกสนาน 
5. เพ่ือใหผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะดานการวางแผน 
และการแกปญหา 
6. เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูพ้ืนฐานกระบวนการจดัทํา
วิดีทัศนดิจิตอลและการจดัทําภาคเคลื่อนไหว 

เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
จํานวน 60 คน 
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
(สนใจ) มีเจคติท่ีดีตอวิชาภาษอังกฤษพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ มีความมั่นใจ มีความกระตือรือรน และ
กลาแสดงออกมาข้ึน 
 

ผูเรยีนเขารวมและ

พึงพอใจระดับดีมาก 

10 โครงการมหกรรมวิชาชีพ "เปดโลก
การศึกษาสูอาชีพ" 

1. เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรยีนระดับมัธยมศึกษา ครูท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกับการแนะแนวในโรงเรียนมัธยม 
รวมถึงผูปกครอง ในเขตจังหวัดสุโขทัยและใกลเคียง มี
ความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการจดัการเรียน 
การสอนของแตละแผนกวิชา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย 
2. เพ่ือใหผูเรียนระดับมัธยมศึกษา ครูท่ีรับผดิชอบ
เก่ียวกับการแนะแนวในโรงเรยีนมธัยม รวมถึง 
ผูปกครอง ในเขตจังหวัดสุโขทัยและใกลเคียง สามารถ 

เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ช้ันปท่ี 3 (ปวช.3) ครูแนะแนวในโรงเรียน
มัธยมศึกษา และผูปกครองผูเรียนในเขตจังหวัด
สุโขทัย และใกลเคยีงเขารวมงานไมนอยกวา 
 500 คน 
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ช้ันปท่ี 3 (ปวช.3) ครูแนะแนวในโรงเรียน 

ผูเขารวมพึงพอใจ
ระดับมาก 
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 นําขอมูลไปใชเปนแนวทางในการตัดสินใจเลือก 
สถานศึกษา  และเลือกศึกษาในสาขาท่ีเหมาะสม 
สอดคลองกับทิศทางและความตองการของตลาดแรงงาน 
3. เพ่ือเปนการประชาสัมพันธวิทยาลัยฯ ในการสราง
ภาพลักษณท่ีดีสูสายตาสาธารณชน ในดานการ 
ผลิตผูเรียนผูเรยีนสูตลาดแรงงาน และการบริการทาง
วิชาการสูชุมชน 

มัธยมศึกษา และผูปกครองผูเรียนในเขตจังหวัด 
สุโขทัย และใกลเคยีงมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ
การจัดการเรยีนการสอนของแตละแผนกวิชา ใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย 
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พันธกิจท่ี 2  พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ  มีจํานวน  1  กลยุทธ ดังนี้ 
   เปาประสงค  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
   กลยุทธท่ี  1  พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

ท่ี แผนงาน  โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1 โครงการพัฒนาหลักสตูร 
ฐานสมรรถนะตามความตองการของ 
ตลาดแรงงาน 

1. เพ่ือพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะใหมคีวามทันสมัย  
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

เชิงปริมาณ : 1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทุก
แผนกวิชา 
เชิงคุณภาพ : 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  มี
หลักสตูรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงานทุกแผนกวิชา 

ทุกแผนกวิชา 

2 โครงการจดัหาผูเช่ียวชาญเฉพาะ 
สาขางานจากภายนอกสถานศึกษา 
มาพัฒนาผูเรียน    

1. เพ่ือจัดหาผูเช่ียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ/ผูนําภูมิปญญา
ทองถ่ินท่ีมีความรูความเช่ียวชาญเฉพาะดานท่ีเก่ียวของ
กับสาขางานของผูเรยีนจากภายนอกสถานศึกษาเชน
สถานประกอบการหนวยงานตางๆ ชุมชนมาพัฒนา
ผูเรยีน 
 

เชิงปริมาณ : 1. สถานศึกษาท่ีมสีาขางานท่ีมีการ
จัดหาภมูิปญญาทองถ่ิน  ผูเช่ียวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ                       
ท้ังในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียน
ไมนอยกวารอยละ  80  ของจํานวนสาขางานท่ีเปด
สอน 
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียนทุกสาขางานไดรับการพัฒนา
ใหมีความรูมากข้ึน 

รอยละ  80 
ของสาขางาน 

3 โครงการทําบันทึกขอตกลงลงนามความ
รวมมือ  รวมกับสถานประกอบการและ
มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  สถาน
ประกอบการ  ประจําปการศึกษา  2562 
 

1. เพ่ือทําบันทึกขอตกลงลงนามความรวมมือรวมกับ
สถานประกอบการ 
2. เพ่ือสรางความสมัพันธและประสานความรวมมือ
ระหวางสถานประกอบการและสถานศึกษาใน 
การดูแลและพัฒนาผูเรียน 
3. เพ่ือสรางเครือขายสถานประกอบการรวมกับ
สถานศึกษาใหเปนแนวทางเดยีวกัน สอดคลองกับ 
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เชิงปริมาณ : 1. มีสถานประกอบการท่ีทําบันทึก
ขอตกลงลงนามความรวมมือรับผูเรียนเขาฝกงาน 
จํานวน 30 แหง 
2. มีสถานประกอบการท่ีไดรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 
จํานวน 30 แหง 
เชิงคุณภาพ : 1. สถานประกอบการรวมมือกับ
วิทยาลัยฯ ในการดูแล สรางเครือขายสถาน
ประกอบการรวมกับสถานศึกษา ใหมีประสิทธิภาพใน
การดูแลผูเรียนยิ่งข้ึน 
2. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/
สถานท่ี 

สถานประกอบการ
จํานวน 30 แหง 
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4 โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา   
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย 
 

1. เพ่ือสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
2. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาขดความสามารถของ
นักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปใหมีความพรอมท่ี
จะเริม่ประกอบธุรกิจของตนเอง 
3. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาขดความสามารถของ
ผูเรยีนและประชาชนท่ัวไปใหพัฒนาตอยอดธุรกิจเดิม ได
อยางมั่นคงและยั่งยืนเพ่ือสนองนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
เขารวมโครงการอยางนอย 100 คน 
2. ครูท่ีปรึกษาโครงการเขารวมโครงการอยางนอย 
15 คน 
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียนมีความรูประสบการณการ
พรอมเริม่ประกอบการธุรกิจของตนเอง 
2. ผูเรียนมคีวามรูสามารถพัฒนาตอยอดธุรกิจเดิม
ไดอยางมั่นคงและยั่งยืน 

ผูเรยีนอยางนอย 
100 คน 

5 โครงการสํารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการท่ีรับผูสําเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย 

1. เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีรับ
ผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
2. เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาใชเปนฐานขอมูลในการจัดการเรียน
การสอน และเตรยีมผูเรียนใหมคณุลักษณะท่ีตรงกับความ
ตองการตลาดแรงงาน ใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน 

เชิงปริมาณ : 1. สถานประกอบการกรอกแบบ
สํารวจใหกับวิทยาลัยฯ มากกวารอยละ 80 ของท่ี
กรอกแบบสํารวจ 
เชิงคุณภาพ : 1. ไดรับการประเมนิจากสถาน
ประกอบการใหผูเรยีนผานรอยละ 80 ของจํานวน 
ท่ีสํารวจ 

สถานประกอบการมี
ความพึงพอใจระดับ

มากรอยละ 80  
ข้ึนไป 

6 โครงการจดัตั้งองคกรท่ีมีหนาท่ีรับรอง
สมรรถนะมาตรฐานอาชีพสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ 

1. เพ่ือจัดตั้งองคกรท่ีมีหนาท่ีรับรองสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ ของสถาบันคณุวุฒิวิชาชีพ 
(องคการมหาชน) 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู และผูบริหารดานวิชาการและ
ทักษะอาชีพ 
3 เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถดานทักษะอาชีพของผูเรียน 
และประชาชนท่ัวไป 
4. เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคานิยมการศึกษาให
ความสําคญักับการเรียนสายอาชีพมากข้ึน 

เชิงปริมาณ : 1. วิทยาลัยฯ  ไดรบัอนุญาตเปน
องคกรท่ีมีหนาท่ีรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ 
2. ผูเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัยผานการ
ทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ 
รอยละ 90 
3. ประชาชน ในจังหวัดสุโขทัยและใกลเคียง ใช
บริการองคกรท่ีมีหนาท่ีรับรองสมรรถนะของ 
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รอยละ 90 
เชิงคุณภาพ : 1. วิทยาลัยฯ ไดรบัอนุญาตเปน
องคกรท่ีมีหนาท่ีรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพท่ีมีคณุภาพ 
2. ผูเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัยผานการ
ทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพระดับด ี
 
 

ไดรับอนุญาตเปน
องคกรท่ีมีหนาท่ี
รับรองมาตรฐาน

อาชีพ 
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   3. ประชาชน ในจังหวัดสุโขทัยและใกลเคียง ใช
บริการองคกรท่ีมีหนาท่ีรับรองสมรรถนะของ 
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระดับด ี 

 

 

พันธกิจท่ี 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีจํานวน  1  กลยุทธ ดังนี้ 
   เปาประสงค  เพ่ือยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   กลยุทธท่ี  1  เพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอน 

ท่ี แผนงาน  โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1 โครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพ 
ครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ  
ปการศึกษา 2562 

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรใน
วิทยาลัยฯ  สูครูมืออาชีพ 

2. เพ่ือเปนการสงเสริมขวัญและกําลังใจแกบุคลากรใน
วิทยาลัยฯ  ใหมากยิ่งข้ึน 

3. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนโดยการนําเอาความรูท่ี
ไดจากการ  อบรมสัมมนาดูงานมาพัฒนาจัดการเรียน
การสอน  ใหมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ : 1. สถานศึกษาท่ีมสีาขางานท่ีมีการ

จัดหาภมูิปญญาทองถ่ิน  ผูเช่ียวชาญ  ผูทรงคณุวุฒิ                       
ท้ังในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียน
ไมนอยกวารอยละ  80  ของจํานวนสาขางานท่ีเปด
สอน 

เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียนทุกสาขางานไดรับการ
พัฒนาใหมีความรูมากข้ึน 

 

ไมนอยกวา รอยละ 
80  ของสาขางาน 

2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

1.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมศกัยภาพของบุคลากรใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย 
2. เพ่ือเสริมสรางประสบการณใหขาราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา เกิดการเรยีนรูจากสถานท่ีจริง 
3. เพ่ือเปนการสงเสริมขวัญและกําลังใจแกบุคลากรใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัยใหมากยิ่งข้ึน 

เชิงปริมาณ :  
ผูบริหาร 
ขาราชการคร ู
ขาราชการพลเรือน 
ลูกจาประจํา 
พนักงานราชการ 
ครูจางสอน 
ครูชาวตางชาต ิ
ลูกจางช่ัวคราว 
(เจาหนาท่ี) 

 
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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   ลูกจางช่ัวคราว          จํานวน      2 คน 
(พนักงานขับรถ) 
ลูกจางช่ัวคราว          จํานวน      8 คน 
(นักการภารโรง) 
ลูกจางช่ัวคราว(แมบาน) จํานวน     2 คน 
ลูกจางช่ัวคราว(ยาม)    จํานวน      2              คน 
             รวม          จํานวน      112          คน 
เชิงคุณภาพ :  1. ขาราชการครู และบุคลากร 
ทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ไดพัฒนา
ตนเองเพ่ิมประสิทธิภาพ และมีวิสยัทัศนในการทํางาน 

 

3 โครงการไมเคยหาย  ไมเคยลา ไมเคยมา
สาย  ขาราชการครูและบุคลากร 

 

1. เพ่ือเปนการสงเสริมขวัญและกําลังใจแกบุคลากรใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัยใหมากยิ่งข้ึน 

เชิงปริมาณ :   
ผูบริหาร 
ขาราชการคร ู
ขาราชการพลเรือน 
ลูกจาประจํา 
พนักงานราชการ 
ครูจางสอน 
ครูชาวตางชาต ิ
ลูกจางช่ัวคราว
(เจาหนาท่ี) 
ลูกจางช่ัวคราว
(พนักงานขับรถ) 
ลูกจางช่ัวคราว 
(นักการภารโรง) 
ลูกจางช่ัวคราว
(แมบาน) 
ลูกจางช่ัวคราว(ยาม) 
            รวม 

 
จํานวน 
จํานวน 
จํานวน 
จํานวน 
จํานวน 
จํานวน 
จํานวน 
จํานวน 
 
จํานวน 
 
จํานวน 
 
จํานวน 
 
จํานวน 
จํานวน 

 
5 
51 
1 
2 
3 
8 
3 
22 
 
2 
 
8 
 
2 
 
2 
112 

 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
 
คน 
คน 
คน 
 
คน 
 
คน 
คน 

รอยละ  95  ของ
ครูและบุคลากรมา
ทํางานทันเวลา 
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   เชิงคุณภาพ :  1. ขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน 

 

4 โครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพครู
อาชีวศึกษาในสถานประกอบการ 
ประจําปงบประมาณ 2562 

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรครูดวยการฝกประสบการณวิชาชีพ
ในสถานประกอบการ 

2. เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรครู 
3. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของ
บุคลากรครู ใหสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน 

เชิงปริมาณ : 1. บุคลากรครู วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย เขารบัการฝกประสบการณวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ รอยละ 20 ของแตละแผนกวิชา 
เชิงคุณภาพ : 1. บุคลากรครู วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัยท่ีเขารวมโครงการ สามารถพัฒนาผูเรียนใหมี
ผลสมัฤทธ์ิทางกาเรียนเพ่ิมสูงข้ึน 

บุคลากรครู รอยละ 
20 ของแผนกวิชา
เขารวมโครงการ 

 

พันธกิจท่ี 4  พัฒนาแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย  มีจํานวน  2  กลยุทธ ดังนี้ 
   เปาประสงค  เพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนประโยชนแกชุมชน 
   กลยุทธท่ี  1  ใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชน 
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1 โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสราง 
เพ่ือชุมชน Fix it center 

1. ผลตอประชาชน 
     1.1 ใหคําแนะนําถายทอดความรูประชาชนใหรู
วิธีการใช  การดูแลรักษา  และพัฒนาทักษะชางชุมชน  
ใหสามารถซอมบํารุงเครื่อง อุปกรณการประกอบอาชีพ 
และเครื่องใชในครัวเรือน เพ่ือลดรายจายโดยการยืดอายุ
การใชงานของเครื่องมือ อุปกรณการประกอบอาชีพ 
เครื่องใชในครัวเรือน 
     1.2 ยกระดับฝมือชางชุมชนและพัฒนา ทักษะอาชีพ
การซอมบํารุงและเสริมสรางประสบการณดานการ
บริหารจัดการแกชางชุมชน  สงเสริมการรวมกลุมชาง
ชุมชน  ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานเครือขายความ
รวมมือกับองคการบริหารสวนตําบล  (อบต.)  และ
พัฒนาศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชนใหเกิดความยั่งยืน    

เชิงปริมาณ : 1. ศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชนถาวร
ประจํา  อบต./สุขอนามยัพ้ืนฐาน/สรางมลูคาเพ่ิมและ
มาตรฐานผลติภณัฑชุมชน  จํานวน 1  จุด 
     2. สถานท่ีท่ีออกใหบริการซอมสราง  จํานวน  1 
ตําบล 
     3. การซอมแซมเครื่องมือเครือ่งจักร ท่ีใชในการ
ประกอบอาชีพ และเครื่องมืออุปกรณดาํรงชีวิต
ประจําวันของครัวเรือน มากกวา 300 รายการ 
     4. พัฒนานวัตกรรม  ตอยอดเทคโนโลยเีพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑชุมชน  
สรางมลูคาเพ่ิม  เสรมิสรางมาตรฐาน  ผลิตภัณฑ
ชุมชนและสนับสนุนการตรวจสอบ  คุณภาพและการ
รับรอง  คุณภาพสินคาเบ้ืองตน  

ผูใชบริการและ
ผูรับบริการมคีวาม
พึงพอใจระดับดีมาก 

 

 

มาตรฐานการศึกษ
าวิทยาลัยอาชีวศึกษ
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  1.3 สรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษากับ
ชุมชนในการถายทอดความรูพัฒนาสุขอนามัยพ้ืนฐาน  
พัฒนานวัตกรรมตอยอดเทคโนโลยีผลติภัณฑชุมชน  เพ่ิม
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑชุมชน  
พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน  สรางมูลคา เสริมสรางมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน  และสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพ
และการรับรองคุณภาพสินคาเบ้ืองตน 
     1.4 ลดรายจายของประชาชนโดยการยืดอายุการใช
งานเครื่องจักรท่ีใชในการประกอบอาชีพ  และเครื่องมือ
อุปกรณดํารงชีวิตประจําวันของครัวเรือน 
     1.5 ลดการกูยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนท่ี
นํามาใชในการดูแลรักษาและซอมแซมเครื่องมืออุปกรณ 

2.  ผลตอผูเรียน 
     2.1 เพ่ิมประสบการณและความเช่ือมั่นใหกับ
นักเรียน  นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงาน
ในชุมชน 
     2.2 สรางแหลงปฏิบัติงานจรงิรวมท้ังการพัฒนา
ทักษะแกผูเรยีนใหมีความสามารถ  มีประสบการณ   
มีสมรรถนะและความพรอม  สรางชองทางในการ
ประกอบอาชีพอิสระ  และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 
3. ผลตอเศรษฐกิจในภาพรวม 
     3.1 ประชาชนไดรับความรูเรือ่งการบํารุงรักษา  
การซอมบํารุงเบ้ืองตน  และการยดือายุ  การใชงาน
เครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ
การดํารงชีวิตประจําวัน 
     3.2 ชางชุมชนไดรับการสนับสนุนดานการพัฒนา
กระบวนการผลติ พัฒนาผลิตภณัฑและมาตรฐาน
คุณภาพสินคา 

     5. ชางชุมชน  จํานวน  5  คน 
     6. ประชาชนท่ีเขารวมโครงการ ไมต่ํากวา  
500  คน 
เชิงคุณภาพ : 1. ประสิทธิภาพของเครื่องมือ  
เครื่องจักรท่ีใชในการประกอบอาชีพ  เครื่องมือ
อุปกรณดํารงชีวิตประจําของครัวเรือน 
     2. ประชาชนมีความรูในการใช  การดูแล  รักษา
เครื่องมือ  เครื่องจักรท่ีใชในการประกอบอาชีพ
เครื่องมืออุปกรณดํารงชีวิตประจําวันของครัวเรือน 
     3. ชางชุมชนท่ีไดรับการยกระดับมีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 
ประกอบอาชีพและขีดความสามารถในการบริหาร 
จัดการ  สามารถประกอบอาชีพอิสระสามารถสราง 
งาน  สรางรายได      
     4. รวมกลุมชางชุมชน  ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
โดยกลไกขององคการบริหารสวนตําบล  (อบต.)  
พัฒนาศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชนท่ียั่งยืน 
     5. ประชาชนมีสุขอนามัยท่ีดี  ลดความเสี่ยงตอ 
การติดโรคและลดภาระคาใชจายในการ 
รักษาพยาบาล  และมีความพรอมในการสรางงาน   
สรางรายได 
      6. ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลติภณัฑ 
ชุมชน  พัฒนาผลิตภณัฑชุมชน  สรางมูลคาเพ่ิม   
เสรมิสรางมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนและสนับสนุน 
การตรวจสอบคณุภาพและการรับรองคุณภาพสินคา 
เบ้ืองตน 
     7. ผูอาชีวศึกษาสุโขทัยมีทักษะ  
ประสบการณ และความเช่ือมั่นในการออกไป 
ประกอบอาชีพและปฏิบัติงานในชุมชน 

 

 

มาตรฐานการศึกษ
าวิทยาลัยอาชีวศึกษ

าสุโขทัย  57 

 



ท่ี แผนงาน  โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

       3.3 ชางชุมชนไดรับการพัฒนาและยกระดับโดยการ
เพ่ิมทักษะจากการฝกปฏิบัติจริงกับทีมชางซอมประจํา
ศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน  ในการใหบริการซอมแซม  
บํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรท่ีใชในการประกอบอาชีพ
และเครื่องใชในครัวเรือนของชุมชนอยางยั่งยืน 

     8. สถานศึกษามีแหลงฝกปฏบัิติงานจริงในการ 
พัฒนาทักษะแกผูเรียน  นักศึกษาใหมีความสามารถ   
มีประสบการณ  มีสมรรถนะ  ความพรอม  และม ี
ชองทางในการประกอบอาชีพอิสระ  และเพ่ิมขีด 
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 

2 โครงการฝกอาชีพระยะสั้น  1. เพ่ือฝกอาชีพ  ฝกทักษะใหกับผูเรยีน ผูยากไร 
ผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูท่ีสนใจ 
2. เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาตอในระดับอาชีวศึกษา 
3. เพ่ือนําความรูท่ีไดไปประกอบอาชีพ / เสริมอาชีพ
หลัก 
4. เพ่ือสรางงาน  สรางรายได  ใหแกตัวเองและ
ครอบครัว 
 

เชิงปริมาณ : 1. ดําเนินการฝกอาชีพใหกับ
กลุมเปาหมายไดตามแผนดําเนินงาน 
2. สรางมูลคา พัฒนา ตอยอดผลติภัณฑชุมชน 
3. อัตราการแขงขันทางการตลาดสูงข้ึน 
เชิงคุณภาพ : 1. กลุมเปาหมายสามารถสรางงาน 
สรางอาชีพ สรางรายไดใหกับตนเอง และองคการ
อยางมีคุณภาพ 
2. กลุมเปาหมายสามารถยกระดบัฝมือ และมีขีด
ความสารถในการแขงขันสูงข้ึน 
3. สามารถรวมกลุมกัน เพ่ือจัดตั้งศูนยกลางเปน 
แหลงการเรียนรูวิชาชีพภายในองคการ  
โรงเรียน และชุมชนทองถ่ิน  
4. เปนการพัฒนาคณุภาพชีวิตในการดํารงอยูอยาง 
มั่งคั่ง และมั่นคง 

ผูรับบริการมคีวาม
พึงพอใจในระดับ 

ดีมาก 

3 โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด 1.  เพ่ือใหผูเรียน  มีความรูเรื่องของสารเสพติดใหโทษ  
2.  เพ่ือใหผูเรียน รูจักแนวทางการปองกันตนเองจาก
สารเสพตดิ 
3.  เพ่ือใหผูเรียน มีสวนรวมในการรักษาไวซึ่งความเปน
โรงเรียนสีขาว 
 

เชิงปริมาณ : 1.  ผูเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
เชิงคุณภาพ : 1.  เพ่ือใหผูเรียนเขาใจถึงสารเสพติด
ใหโทษแกรางกาย 
2.  เพ่ือใหผูเรียนปฏิบัติตนใหเปนคนดีของสังคม ไม
ยุงเก่ียวกับยาเสพติด 
 

โรงเรียนปลอด 
สารเสพตดิ 
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4 โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม 1. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหผูเรยีน  มีความรูคู
คุณธรรม  จริยธรรม  และคณุลักษณะคานิยมท่ีพึง
ประสงคท่ีดเีปนท่ียอมรับของชุมชน  และทองถ่ินได 
2. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหผูเรยีน  มีความรู
ความสามารถในการคดิวิเคราะห  สังเคราะห  มี
วิจารณญาณ  มีความคดิสรางสรรคคิดไตรตรองได  และ
มีวิสัยทัศนกวางไกล 
3. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหผูเรยีน  มีทักษะใน
การแสวงหาความรูดวยตนเอง  รกัการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ืองอยูเสมอ 
4. เพ่ือพัฒนาการการเรียนการสอนใหผูเรียน  มคีวามรู  
มีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  มีเจตคติท่ีดีและ 

เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  
ทุกช้ันทุกแผนกเขารวมกิจกรรมพัฒนาการศึกษาท่ี
วิทยาลัยฯไดจดัข้ึน 
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
อยางตอเน่ืองอยูเสมอ  และความรู  มีทักษะ  ในการ
ทํางาน  รักการทํางาน  มีเจตคติท่ีดีและสามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดด ี
 

ผูเรยีนรอยละ  95  
เขารวมชมรม

วิชาชีพ  สามารถ
จัดทํารูปเลม  

รายงานกิจกรรมได
ระดับด ี

5 โครงการสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  
ปการศึกษา 2562 

1. เสริมสรางผูเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยใหเปน
นักคิด นักประดิษฐ โดยอาศยัความรู ดานวิทยาศาสตร                     
คณิตศาสตร และทักษะวิชาชีพ เปนพ้ืนฐานในการปฏิบัติ
คิดคนสิ่งประดิษฐ 
2. สงเสริมใหผูเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยสามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน มีความรับผิดชอบกลาคิด กลาปฏิบัติ
อยางมีเหตผุล และแลกเปลีย่นความรูประสบการณได
อยางกวางขวาง 
3. พัฒนาผลงานประดิษฐใหเขาสูความเปนมาตรฐาน 
สามารถนําไปใชงานไดอยางมีคุณภาพ ประหยัดและ
ปลอดภัย เนนการอนุรักษฟนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. สงเสริมใหผูเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยพัฒนา
สร างผล งาน ให เกิ ด ความก าวห น า ในการคิ ด ค น
สิ่งประดิษฐตาง ๆ โดยสามารถนําไปประยุกตใหเกิด
ประโยชนตอ ความเปนอยูท่ีดีของสังคมสวนรวมและ
ประเทศชาติ 
 

เชิงปริมาณ : 1.  มีสิ่งประดิษฐ ท่ีเปนผลงานของ
ผูเรยีน สงเขาประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  
จํานวนไมนอยกวา  11 ผลงานตอป  ในระดับชาต ิ
ไมนอยกวา 1  ผลงานตอป 
เชิงคุณภาพ : 1.  ผลงานสามารถนําไปสูการใชงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถจําหนายได                          
ในเชิงพาณิชย 
 

- ไมนอยกวา  11  
ผลงานตอป 
- ระดับชาติ 1  
ผลงานตอป 
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6 โครงการทําบันทึกขอตกลง ลงนามความ
รวมมือรวมกับสถานประกอบการและ
มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถาน
ประกอบการ ประจําปการศึกษา 2562 

1. เพ่ือทําบันทึกขอตกลง ลงนามความรวมมือรวมกับ
สถานประกอบการ 
2. เพ่ือสรางความสมัพันธและประสานความรวมมือ
ระหวางสถานประกอบการและสถานศึกษาในการดูแล
และพัฒนาผูเรียน 
3. เพ่ือสรางเครือขายสถานประกอบการรวมกับ
สถานศึกษาใหเปนแนวทางเดยีวกัน  สอดคลองกับ  
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

เชิงปริมาณ : 1. มีสถานประกอบการท่ีทําบันทึก
ขอตกลงลงนามความรวมมือรับผูเรียนเขาฝกงาน  
จํานวน  30  แหง 
2.  มีสถานประกอบการท่ีไดรับเกียรติบัตรเชิดชู
เกียรติ  จํานวน  30  แหง 
เชิงคุณภาพ : 1  สถานประกอบการรวมมือกับ
วิทยาลัยฯ  ในการดูแล  สรางเครอืขายสถาน
ประกอบการรวมกับสถานศึกษา  ใหมีประสิทธิภาพ
ในการดูแลผูเรียนยิ่งข้ึน 

สถานประกอบการ
จํานวน 30 แหง 

7 โครงการจติอาสา ปนสุข สูสังคม 1. เพ่ือปลูกฝงใหผูเรียน ชวยกันดแูล และอนุรักษ
สิ่งแวดลอม  
2. เพ่ือใหผูเรียนมีพฤติกรรมจติสาธารณะหรือจิตอาสา
อยางคอนขางถาวรหรือถาวรและมี 
พ้ืนฐานในการอยูรวมกันกับสังคมอยางเปนสุขตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
3. เพ่ือใหผูเรียนไดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 
หวง 2 เง่ือนไข นํามาใชในการแสดง 
จิตอาสาใหเกิดความยั่งยืน 
4. เพ่ือใหผูเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไดทํา
กิจกรรมรวมกัน 
5. เพ่ือใหผูเรียน ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสดุ 
สามารถนํามาสรางสรรคสิ่งดีๆ 
ใหแก สถานศึกษา และสังคม 
6. เพ่ือปลูกฝงใหผูเรียน มีคณุลักษณะอันพึงประสงค มี
นํ้าใจและจติสาธารณะ 
7. เพ่ือสรางจิตสานึกในการชําระหน้ี เพ่ือเปนการสง 
ตอการศึกษา ใหรุนนองเมื่อสําเร็จการศึกษา 

เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียน ผูกูยืมทุกระดับช้ัน เขารวม 
โครงการ ครบ 100% 
2. ผูเรียนท่ีไดรับทุนการศึกษา ทุก 
ประเภท เขารวมโครงการ ครบ 100% 
3.บุคลากร และผูเรียนท่ีไมไดกูยืม แตมีความประสงค 
เขารวมโครงการ 
4. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการไมนอยกวา 3  
กิจกรรม ตอ 1 ภาคเรียน 
5. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการไมนอยกวา 18  
ช่ัวโมง ตอ 1 ภาคเรียน 
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเขารวมโครงการทุกคน มีจิต 
สาธารณะชวยเหลือผูอ่ืนอยูเสมอ 
2. ผูเขารวมโครงการ มจีิตสาธารณะและม ี
พฤติกรรมจติสาธารณะอยางคอนขางถาวรหรือ 
ถาวร สามารถอยูรวมกันในสังคมไดเปนสุขตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  
3. ผูเขารวมโครงการ สามารถนําทรัพยากรท่ีเหลือใช  
มาสรางประโยชนใหสังคมได 
4. ผูเขารวมโครงการชวยกันดูแล และรวมกัน  
รณรงคแกไขปญหาขยะ ในสถานศึกษาได 
ดวยการชวยสรางจิตสํานึกใหทุกคน 
5. ผูเขารวมโครงการท่ีกูยมืเงิน กยศ. มีจิตสํานึกท่ีด ี

ผูกูยืมเขารวม
โครงการรอยละ 

100 
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   ในการในการชําระหน้ี เพ่ือเปนการสงตอการศึกษา  
ใหรุนนองเมื่อสําเร็จการศึกษา 

 

8 โครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นในกิจกรรม
จังหวัดเคลื่อนท่ี 

1. เพ่ือฝกอาชีพ ฝกทักษะใหกับผูเรียน ผูยากไร 
ผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูท่ีสนใจ 
2. เพ่ือสรางงาน สรางรายได ใหแกตัวเองและครอบครวั 
3. เพ่ือนําความรูท่ีไดไปประกอบอาชีพหลักและอาชีพ
เสรมิ 

เชิงปริมาณ : 1. ดําเนินการฝกอาชีพใหกับ
กลุมเปาหมายไดตามแผนดําเนินงาน 
2. สรางมูลคา พัฒนา ตอยอดผลติภัณฑชุมชน 
3. อัตราการแขงขันทางการตลาดสูงข้ึน 
เชิงคุณภาพ : 1. กลุมเปาหมายสามารถสรางงาน
สรางอาชีพสรางรายไดใหกับตนเองและองคการอยาง
มีคุณภาพ 
2. กลุมเปาหมายสามารถยกระดบัฝมือ และมีขีด 
3. สามารถรวมกลุมกัน เพ่ือจัดตั้งศูนยกลางเปน
แหลงการเรียนรูวิชาชีพภายในองคการโรงเรียน  
และชุมชนทองถ่ิน 
4. เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการดํารงอยู 
อยางมั่งคั่ง และมั่นคง 

รอยละ 80 ของ 
ผูเขารวมโครงการ
พึงพอใจระดับมาก 

9 โครงการสอนหลักสูตร 108 อาชีพ 1. เพ่ือฝกอาชีพ ฝกทักษะใหกับผูเรียน ผูยากไร 
ผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูท่ีสนใจ 
2. เพ่ือสรางงาน สรางรายได ใหแกตัวเองและครอบครัว 
3. เพ่ือนําความรูท่ีไดไปประกอบอาชีพหลักและอาชีพ
เสรมิ 

เชิงปริมาณ : 1. ดําเนินการฝกอาชีพใหกับ
กลุมเปาหมายไดตามแผนดําเนินงาน 
2. สรางมูลคา พัฒนา ตอยอดผลติภัณฑชุมชน 
3. อัตราการแขงขันทางการตลาดสูงข้ึน 
เชิงคุณภาพ : 1. กลุมเปาหมายสามารถสรางงาน  
สรางอาชีพ สรางรายไดใหกับตนเอง และองคการ 
อยางมีคุณภาพ 
2. กลุมเปาหมายสามารถยกระดบัฝมือ และมีขีด 
ความสารถในการแขงขันสูงข้ึน 
3. สามารถรวมกลุมกัน เพ่ือจัดตั้งศูนยกลางเปน 
แหลงการเรียนรูวิชาชีพภายในองคการโรงเรียน และ 
ชุมชนทองถ่ิน 
4. เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการดํารงอยู 
อยางมั่งคั่ง และมั่นคง 

รอยละ 80 ของ 
ผูเขารวมโครงการ
พึงพอใจระดับมาก 
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11 โครงการศึกษาศลิปวัฒนธรรมและ
สถาปตยกรรมไทยสําหรับนักเรียน   
วิจิตรศลิป 
 

1. เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความเขาใจและประสบการณ
เก่ียวกับการประกอบอาชีพ 
2. เพ่ือใหนักเรียนไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับ
วิชาชีพ อนุรักษและศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง 
3. เพ่ือสนองนโยบายของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เชิงปริมาณ : 1. นักเรียนท้ังระดบัช้ัน ปวช. จํานวน 
16 คน 
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียนระดับช้ัน ปวช. และ ปวส. 
จํานวน 16 คน มีความรูความเขาใจและ 
ประสบการณเก่ียวกับการประกอบอาชีพนักเรียน
ไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับวิชาชีพและศรัทธาใน
วิชาชีพของตนเอง 

รอยละ 80 ของ 
ผูเขารวมโครงการ
พึงพอใจระดับมาก 

12 โครงการจดัหาวัสดุและครภุัณฑเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

1. เพ่ือใหมีวัสดุและครภุัณฑใชในการเรยีนการสอน 
2. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ : 1. บอรดชานออย จํานวน 1 ชุด 
2. โปรเจคเตอรพรอมจอ  จํานวน 4 ชุด 
3. ชุดลําโพงWireless พรอมไมคไรสาย จํานวน 2 
ชุด 
4. เครื่องปรบัอากาศ จํานวน 2 ตวั 
5. เกาอ้ีโพลีเลคเชอร จํานวน 40 ตัว 
6. กระดาย ฟลิปชารท  จํานวน 3 อัน 
7. เครื่องพิมพ แบบDeskjet printer จํานวน 1 
เครื่อง 
8. เครื่องพิมพสี Injet จํานวน 1 ชุด 
9. เครื่องขยายเสยีงลําโพง จํานวน 3 ชุด 
10. พัดลมเพดาน  จํานวน 2 ตัว 
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียนไดรับความสะดวกสบายมาก
ข้ึนในการเรียน 
2. การจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
3. ผูเรียนไดรับความรูจากการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย 
4. มีหองปฏิบัติการท่ีมีครุภณัฑท่ีทันสมัยเพ่ิมข้ึน 

ผูเรยีน ครูและ
บุคลากรมีความพึง
พอใจระดับมาก 

13 โครงการซอมแซมวัสดุ ครภุัณฑ และ
อาคารสถานท่ี 

1. เพ่ือซอมแซมวัสดุ ครุภณัฑและอาคารสถานท่ีพรอม
ใชงานอยางมีประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงวัสดคุรภุัณฑและอาคาร
สถานท่ี ใหมีความสวยงาม แข็งแรง ทนทาน 

3. เพ่ือประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ 

เชิงปริมาณ :  1. ซอมแซมยานพาหนะท่ีชํารุดตาม
จํานวน 
2. ปรับปรุง ซอมแซม ระบบประปาและระบบไฟฟา
ภายในวิทยาลัย 
3. ติดตั้งกลองวงจรปด จํานวน 8 ตัว 

ผูเรยีน ครูและ
บุคลากรมีความพึง
พอใจระดับมาก 

 

 

มาตรฐานการศึกษ
าวิทยาลัยอาชีวศึกษ

าสุโขทัย  62 

 



ท่ี แผนงาน  โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

   เชิงคุณภาพ : 1. ยานพาหนะใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
2. มีระบบประปา ระบบไฟท่ีมีประสิทธิภาพสามารถ
ใชงานไดอยางท่ัวถึง 
3. มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีท่ัวถึง 

 

 

กลยุทธท่ี  2  ยกระดับคุณภาพหองเรียน  หองปฏิบัติการ  แหลงเรียนรูและสภาพแวดลอม 

เปาประสงค  เพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนประโยชนแกชุมชน 

ท่ี แผนงาน  โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1 โครงการมหกรรมวิชาชีพ “เปดโลก
การศึกษาสูอาชีพ”          
 

1. เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรยีนระดับมัธยมศึกษา   ครูท่ี 
รับผิดชอบเก่ียวกับการแนะแนวในโรงเรียนมัธยม รวมถึง
ผูปกครอง ในเขตจังหวัดสุโขทัยและใกลเคียง  มี
ความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ การจัดการเรียนการสอน
ของแตละแผนกวิชา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
2. เพ่ือใหผูเรียนระดับมัธยมศึกษา ครูท่ีรับผดิชอบ
เก่ียวกับการแนะแนวในโรงเรยีนมธัยม รวมถึงผูปกครอง 
ในเขตจังหวัดสโุขทัยและใกลเคียง  สามารถนําขอมลูไป
ใชเปนแนวทางในการตัดสนิใจเลือกสถานศึกษา และ
เลือกศึกษาในสาขาท่ีเหมาะสม สอดคลองกับทิศทางและ
ความตองการของตลาดแรงงาน  
3. เพ่ือเปนการประชาสัมพันธวิทยาลัยฯ ในการสราง
ภาพลักษณท่ีดีสูสายตาสาธารณชน ในดานการผลิต
ผูเรยีนสูตลาดแรงงาน และการบรกิารทางวิชาการสู
ชุมชน 

เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันป
ท่ี 3 (ปวช. 3)  ครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
และผูปกครองผูเรียนในเขตจังหวัดสุโขทัย และ
ใกลเคียงเขารวมงานไมนอยกวา 500 คน 
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันป
ท่ี 3 (ปวช.3) ครูแนะแนวในโรงเรยีนมัธยมศึกษา 
และผูปกครองผูเรียนในเขตจังหวัดสุโขทัย และ
ใกลเคียงมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนของแตละแผนกวิชา ในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย 
 
 
 
 

ผูเขารวมมีความพึง
พอใจระดับดมีาก 
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ท่ี แผนงาน  โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

2 โครงการสัญจรแนะแนวในโรงเรียนมัธยม 1. เพ่ือแนะแนวทางใหนักเรียนโรงเรียนมัธยม สนใจ
สมัครเรียนตอท่ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ : 1.  นักเรียนโรงเรียนมธัยม ในเขต 
จังหวัดสุโขทัย ไดรับทราบขอมลูขาวสารการแนะแนว                    
ของวิทยาลัย จากทีมงานแนะแนว จํานวน 1,000  
คน 
เชิงคุณภาพ : 1.  นักเรียนระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 ท่ี 
ไดรับการแนะแนว เขาศึกษาตอในวิทยาลัย 
อาชีวศึกษาสุโขทัย 

ผูรับบริการมคีวาม
พึงพอใจอยูในระดับ

ดีมาก 

3 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 1. เพ่ือใหผูเรียนไดเปดโลกทัศนท่ีกวางข้ึนจากการดู
และการฟง 
2. เพ่ือใหครูผูสอนมสีื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมยั 
 

เชิงปริมาณ : 1. หองเรียนมีอุปกรณการเรยีนท่ีทันสมัย 
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียนไดรับความรูท่ีหลากหลาย
รูปแบบมากข้ึน 
2. ครูจดัหาสื่อท่ีหลากหลายนํามาสอนผูเรียนไดมากข้ึน 
 
 

ผูรับบริการมคีวาม
พึงพอใจอยูในระดับ

ดีมาก 

4 โครงการซอมแซมวัสดุครภุณัฑ  
และอาคารสถานท่ี 

1. เพ่ือซอมแซมวัสดุ ครุภณัฑและอาคารสถานท่ี
พรอมใชงานอยางมีประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงวัสดคุรภุัณฑและอาคาร
สถานท่ี ใหมีความสวยงาม แข็งแรง ทนทาน 

3. เพ่ือประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ 

เชิงปริมาณ :  1. ซอมแซมยานพาหนะท่ีชํารุดตาม
จํานวน 
2. ปรับปรุง ซอมแซม ระบบประปาและระบบไฟฟา
ภายในวิทยาลัย 
3. ติดตั้งกลองวงจรปด จํานวน 8 ตัว 
เชิงคุณภาพ : 1. ยานพาหนะใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
2. มีระบบประปา ระบบไฟท่ีมีประสิทธิภาพสามารถใช
งานไดอยางท่ัวถึง 
3. มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีท่ัวถึง 

ผูเรยีน ครูและ
บุคลากรมีความพึง
พอใจระดับมาก 

5 โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน  
ปการศึกษา 2562 

 เชิงปริมาณ :  1. เพ่ือเปนการสงเสริมการใชเวลาวางให
เกิดประโยชน 
2. เพ่ือเปนการนอมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชฯ 
3. เพ่ือเปนการสรางและสงเสริมนิสับรักการอาน 
 

ผูเรยีนมีการเขาใช
หองสมุดเพ่ิมข้ึน 
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ท่ี แผนงาน  โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

   เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
2. ผูเรียนมีนิสัยรักการอานเพ่ิมมากข้ึน 

 

 
 พันธกิจท่ี  5  รวมอนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นอยางย่ังยืน  มีจํานวน  1  กลยุทธ  ดังนี้ 
 เปาประสงค  เพ่ือพัฒนาจุดเดนและจุดเนนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 
 กลยุทธท่ี  1  สงเสริมและสรางความตระหนักใหครูและบุคลากรทางการศึกษารวมอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ินอยางยั่งยืน 

ท่ี แผนงาน  โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1 โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม  
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานองคการวิชาชีพ  
ลูกเสือ  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  
กีฬาและนันทนาการ เยาวชนดีเดน   
ศรีอาชีวะ  กิจกรรมสงเสริมคณุธรรม
จริยธรรมและการดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

1. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหผูเรยีน  มีความรูคู
คุณธรรม  จริยธรรม  และคณุลักษณะคานิยมท่ีพึง
ประสงคท่ีดเีปนท่ียอมรับของชุมชน  และทองถ่ินได 
2. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหผูเรยีน  มีความรู
ความสามารถในการคดิวิเคราะหคิด  สังเคราะห  มี
วิจารณญาณ  มีความคดิสรางสรรคคิดไตรตรองได   
และมีวิสัยทัศนกวางไกล 
3. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหผูเรยีน  มีทักษะใน 
การแสวงหาความรูดวยตนเอง  รกัการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ืองอยูเสมอ 
4. เพ่ือพัฒนาการการเรียนการสอนใหผูเรียน  มคีวามรู  
มีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  มีเจตคติท่ีดีและ
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดด ี

เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  
ทุกช้ันทุกแผนกเขารวมกิจกรรมพัฒนาการศึกษาท่ี
วิทยาลัยฯ ไดจดัข้ึน 
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
อยางตอเน่ืองอยูเสมอ  และความรู  มีทักษะ  ในการ
ทํางาน  รักการทํางาน  มีเจตคติท่ีดีและสามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดด ี

ผูเรยีนรอยละ  95  
เขารวมและทุก
ชมรมวิชาชีพ  
สามารถจัดทํา

รูปเลม  รายงาน
กิจกรรมได  ระดับด ี

2. โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย 
ประวัติศาสตร และหนาท่ีพลเมือง 

1. เพ่ือใหผูเรียน ไดเรยีนรู ถึงความเปนมาของ
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินของไทย 
2. เพ่ือใหผูเรียน ไดศึกษาถึงประวัติศาสตรความเปนมา
ของวัฒนธรรมทองถ่ิน 
3. เพ่ือสรางจิตสาํนึก ใหเยาวชนรุนหลังมีความรักและ
หวงแหนในศิลปวัฒนธรรมของไทย 
4. เพ่ือใหผูเรียน ตระหนักถึงคุณคาและความสําคญัของ
ภาษาไทย 
5. เพ่ือใหผูเรียน รวมมือกันทํานุบํารุงสงเสริมอนุรักษ
ภาษาไทยใหคงอยูคูชาตไิทยตลอดไป 

เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  
ทุกช้ันทุกแผนกเขารวมกิจกรรม 
 เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียนมตีระหนักถึงความสําคัญ
และคณุคาของศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินและ
ภาษาไทย ซึ่งถือเปนภาษแหงชาตแิละเปนเอกลักษณ
ของชาติท่ีเราคนไทยควรภาคภูมิใจ ดังน้ันเราควร
อนุรักษภาษาไทยใหคงอยู และสบืทอดตอไปให
ลูกหลานไดศึกษา ถาเราคนไทยไมชวยกันรักษาไวสัก
วันหน่ึงอาจจะไมมีภาษาไทยใหลูกหลานใชก็เปนได 

ผูเรยีนมีการพัฒนา
ตนเอง 
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 พันธกิจท่ี  6  พัฒนาระบบเครือขาย  ชุมชน  สถานประกอบการ  มีจํานวน  1  กลยุทธ  ดังนี้ 
 เปาประสงค  เพ่ือสรางความเขมแข็ง  เครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
 กลยุทธท่ี  1  เพ่ิมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  โดยใชระบบคุณภาพ PDCA  เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารเชิงรุกและหลักธรรมาภิบาล 

ท่ี แผนงาน  โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1 โครงการทําบันทึกขอตกลง ลงนามความ
รวมมือรวมกับสถานประกอบการและ
มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถาน
ประกอบการ ปการศึกษา 2562  

1. เพ่ือทําบันทึกขอตกลง ลงนามความรวมมือรวมกับ
สถานประกอบการ 
2. เพ่ือสรางความสมัพันธและประสานความรวมมือ
ระหวางสถานประกอบการและสถานศึกษาในการดูแล
และพัฒนาผูเรียน 
3. เพ่ือสรางเครือขายสถานประกอบการรวมกับ
สถานศึกษาใหเปนแนวทางเดยีวกัน  สอดคลองกับ  
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

เชิงปริมาณ : 1. มีสถานประกอบการท่ีทําบันทึก
ขอตกลงลงนามความรวมมือรับผูเรียนเขาฝกงาน  
จํานวน  30  แหง 
2.  มีสถานประกอบการท่ีไดรับเกียรติบัตรเชิดชู
เกียรติ  จํานวน  30  แหง 
เชิงคุณภาพ : 1.  สถานประกอบการรวมมือกับ
วิทยาลัยฯ  ในการดูแล  สรางเครอืขายสถาน
ประกอบการรวมกับสถานศึกษา  ใหมีประสิทธิภาพ
ในการดูแลผูเรียนยิ่งข้ึน 

สถานประกอบการ
จํานวน  30  แหง 

2 โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพ่ือ
ชุมชน Fix it center 

1. ผลตอประชาชน 
     1.1 ใหคําแนะนําถายทอดความรูประชาชนใหรู
วิธีการใช  การดูและรักษา  และพัฒนาทักษะชางชุมชน  
ใหสามารถซอมบํารุงเครื่อง อุปกรณการประกอบอาชีพ 
และเครื่องใชในครัวเรือน เพ่ือลดรายจายโดยการยืดอายุ
การใชงานของเครื่องมือ อุปกรณการประกอบอาชีพ  
เครื่องใชในครัวเรือน 
     1.2 ยกระดับฝมือชางชุมชนและพัฒนา ทักษะอาชีพ
การซอมบํารุงและเสริมสรางประสบการณดานการ
บริหารจัดการแกชางชุมชน  สงเสริมการรวมกลุมชาง
ชุมชน  ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานเครือขายความ
รวมมือกับองคการบริหารสวนตําบล  (อบต.)  และ
พัฒนาศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชนใหเกิดความยั่งยืน  
1.3 สรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษากับ
ชุมชนในการถายทอดความรูพัฒนาสุขอนามัยพ้ืนฐาน  
พัฒนานวัตกรรมตอยอดเทคโนโลยีผลติภณัฑชุมชน  เพ่ิม 
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑชุมชน   

เชิงปริมาณ : 1. ศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชนถาวร
ประจํา  อบต./สุขอนามยัพ้ืนฐาน/สรางมลูคาเพ่ิมและ
มาตรฐานผลติภณัฑชุมชน  จํานวน 1  จุด 
     2. สถานท่ีท่ีออกใหบริการซอมสราง  จํานวน  1 
ตําบล 
     3. การซอมแซมเครื่องมือเครือ่งจักร ท่ีใชในการ 

ผูใชบริการและ
ผูรับบริการมคีวาม
พึงพอใจระดับดีมาก 

 

มาตรฐานการศึกษ
าวิทยาลัยอาชีวศึกษ

าสุโขทัย  66 

 



ท่ี แผนงาน  โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

       พัฒนาผลิตภัณฑ ชุมชน  สรางมูลคา เสริมสราง
มาตรฐาน 
ผลิตภัณฑชุมชน  และสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพ
และการรับรองคุณภาพสินคาเบ้ืองตน 
     1.4 ลดรายจายของประชาชนโดยการยืดอายุการใช
งานเครื่องจักรท่ีใชในการประกอบอาชีพ  และเครื่องมือ
อุปกรณดํารงชีวิตประจําวันของครัวเรือน 
     1.5 ลดการกูยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนท่ี
นํามาใชในการดูแลรักษาและซอมแซมเครื่องมืออุปกรณ
ในการประกอบอาชีพ 

2.  ผลตอผูเรียน 
     2.1 เพ่ิมประสบการณและความเช่ือมั่นใหกับผูเรียน
อาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน 
     2.2 สรางแหลงปฏิบัติงานจริงรวมท้ังการพัฒนา
ทักษะแกผูเรียนใหมีความสามารถ มีประสบการณ  มี
สมรรถนะและความพรอม  สรางชองทางในการประกอบ
อาชีพอิสระ  และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ 
3. ผลตอเศรษฐกิจในภาพรวม 
     3.1 ประชาชนไดรับความรูเรือ่งการบํารุงรักษา  
การซอมบํารุงเบ้ืองตน  และการยดือายุ  การใชงาน
เครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ
การดํารงชีวิตประจําวัน 
     3.2 ชางชุมชนไดรับการสนับสนุนดานการพัฒนา
กระบวนการผลติ พัฒนาผลิตภณัฑและมาตรบาน
คุณภาพสินคา 

 

ประกอบอาชีพ และเครื่องมืออุปกรณดาํรงชีวิต
ประจําวันของครัวเรือน มากกวา 300 รายการ 
4. พัฒนานวัตกรรม  ตอยอดเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑชุมชน  
สรางมลูคาเพ่ิม  เสรมิสรางมาตรฐาน  ผลิตภัณฑ
ชุมชนและสนับสนุนการตรวจสอบ  คุณภาพและการ
รับรอง  คุณภาพสินคาเบ้ืองตน   
5. ชางชุมชน  จํานวน  5  คน 
6. ประชาชนท่ีเขารวมโครงการ ไมต่ํากวา 500  คน 
เชิงคุณภาพ : 1. ประสิทธิภาพของเครื่องมือ  
เครื่องจักรท่ีใชในการประกอบอาชีพ  เครื่องมือ
อุปกรณดํารงชีวิตประจําของครัวเรือน 2. ประชาชน
มีความรูในการใช  การดูแล  รักษาเครื่องมือ  
เครื่องจักรท่ีใชในการประกอบอาชีพเครื่องมืออุปกรณ
ดํารงชีวิตประจําวันของครัวเรือน 
3. ชางชุมชนท่ีไดรับการยกระดับมีทักษะในการ 
ประกอบอาชีพและขีดความสามารถในการบริหาร 
จัดการ  สามารถประกอบอาชีพอิสระสามารถสราง 
งาน  สรางรายได 
4. รวมกลุมชางชุมชน  ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
โดยกลไกขององคการบริหารสวนตําบล  (อบต.)  
พัฒนาศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชนท่ียั่งยืน 
5. ประชาชนมสีุขอนามัยท่ีดี  ลดความเสีย่งตอ 
การติดโรคและลดภาระคาใชจายในการ 
รักษาพยาบาล  และมีความพรอมในการสรางงาน   
สรางรายได 
6. ประสิทธิภาพกระบวนการผลติของผลิตภณัฑ 
ชุมชน  พัฒนาผลิตภณัฑชุมชน  สรางมูลคาเพ่ิม   
เสรมิสรางมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนและสนับสนุน 
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       3.3 ชางชุมชนไดรับการพัฒนาและยกระดับโดยการ
เพ่ิมทักษะจากการฝกปฏิบัติจริงกับทีมชางซอมประจํา
ศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน  ในการใหบริการซอมแซม  
บํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรท่ีใชในการประกอบอาชีพ 
และเครื่องใชในครัวเรือนของชุมชนอยางยั่งยืน 

การตรวจสอบคณุภาพและการรับรองคุณภาพสินคา 
เบ้ืองตน 
7. นักศึกษาอาชีวศึกษาสุโขทัยมีทักษะ  
ประสบการณ และความเช่ือมั่นในการออกไป 
ประกอบอาชีพและปฏิบัติงานในชุมชน 
8. สถานศึกษามีแหลงฝกปฏิบัติงานจริงในการ 
พัฒนาทักษะแกนักเรียน  นักศึกษาใหมีความสามารถ   
มีประสบการณ  มีสมรรถนะ  ความพรอม  และม ี
ชองทางในการประกอบอาชีพอิสระ  และเพ่ิมขีด 
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 

3 โครงการฝกอาชีพระยะสั้น 1. เพ่ือฝกอาชีพ  ฝกทักษะใหกับผูเรยีนผูยากไร 
ผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูท่ีสนใจ 
2. เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาตอในระดับอาชีวศึกษา 
3. เพ่ือนําความรูท่ีไดไปประกอบอาชีพ / เสริมอาชีพ
หลัก 
4. เพ่ือสรางงาน  สรางรายได  ใหแกตัวเองและ
ครอบครัว 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ : 1. ดําเนินการฝกอาชีพใหกับ
กลุมเปาหมายไดตามแผนดําเนินงาน 
2. สรางมูลคา พัฒนา ตอยอดผลติภัณฑชุมชน 
3. อัตราการแขงขันทางการตลาดสูงข้ึน 
เชิงคุณภาพ : 1. กลุมเปาหมายสามารถสรางงาน 
สรางอาชีพ สรางรายไดใหกับตนเอง และองคการ
อยางมีคุณภาพ 
2. กลุมเปาหมายสามารถยกระดบัฝมือ และมีขีด
ความสารถในการแขงขันสูงข้ึน 
3. สามารถรวมกลุมกัน เพ่ือจัดตั้งศูนยกลางเปน 
แหลงการเรียนรูวิชาชีพภายในองคการ  
โรงเรียน และชุมชนทองถ่ิน  
4. เปนการพัฒนาคณุภาพชีวิตในการดํารงอยูอยาง 
มั่งคั่ง และมั่นคง 

ผูรับบริการมคีวาม
พึงพอใจระดับดีมาก 
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4 โครงการประชุมผูปกครอง ปการศึกษา 
2562 

1. เพ่ือสรางความเขาใจ ความรวมมือและกําหนด
รูปแบบการดูแลผูเรยีนรวมกัน 
2. เพ่ือสรางความสมัพันธท่ีดีระหวางสถานศึกษากับ
ผูปกครอง 
 

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

ไมนอยกวารอยละ  
80 

5 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ
สําหรับผูเรียนทุกแผนก 

1. เพ่ือใหผู เรียนมีความรูความเขาใจและประสบการณ
เก่ียวกับการประกอบอาชีพ 
2. เพ่ือใหผู เรียนไดรับความรู มีความเขาใจเก่ียวกับ
วิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง 
3. เพ่ือสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียน ระดับ ปวช. จํานวน  600  
คน 
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียน ไดรับความรู มีความเขาใจ
เก่ียวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
รวมถึงไดรับประสบการณเก่ียวกับการประกอบอาชีพ
  

ความพึงพอใจของ
ผูเรยีนระดับดีมาก 

6 โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม 1. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหผูเรยีน  มีความรูคู
คุณธรรม  จริยธรรม  และคณุลักษณะคานิยมท่ีพึง
ประสงคท่ีดเีปนท่ียอมรับของชุมชน  และทองถ่ินได 
2. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหผูเรยีน  มีความรู
ความสามารถในการคดิวิเคราะหคิด  สังเคราะห  มี
วิจารณญาณ  มีความคดิสรางสรรคคิดไตรตรองได  และ
มีวิสัยทัศนกวางไกล 
3. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหผูเรยีน  มีทักษะใน
การแสวงหาความรูดวยตนเอง  รกัการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ืองอยูเสมอ 
4. เพ่ือพัฒนาการการเรียนการสอนใหผูเรียน  มคีวามรู  
มีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  มีเจตคติท่ีดีและ
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดด ี

เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  
ทุกช้ันทุกแผนกเขารวมกิจกรรมพัฒนาการศึกษาท่ี
วิทยาลัยฯไดจดัข้ึน 
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียน มีทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
อยางตอเน่ืองอยูเสมอ  และความรู  มีทักษะ  ในการ
ทํางาน  รักการทํางาน  มีเจตคติท่ีดีและสามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดด ี
 

ผูเรยีนรอยละ  95  
เขารวมและทุก
ชมรมวิชาชีพ
สามารถตัดทํา
รูปเลม  รายงาน
กิจกรรมได  ระดับด ี

7 โครงการสัญจรแนะแนวในโรงเรียนมัธยม 1. เพ่ือแนะแนวทางใหผูเรียนโรงเรียนมัธยม สนใจสมัคร
เรียนตอท่ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย 

เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียนโรงเรยีนมธัยม ในเขตจังหวัด
สุโขทัย ไดรับทราบขอมูลขาวสารการแนะแนว 
ของวิทยาลัย จากทีมงานแนะแนว  
จํานวน 1,000 คน 
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียนระดับช้ัน ม.3 และ ม.6  
ท่ีไดรับการแนะแนว เขาศึกษาตอในวิทยาลัยฯ 
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8 โครงการแนะแนวการศึกษาตอ และแนะ
แนวอาชีพสําหรับผูท่ีจะสําเร็จการศึกษา 
ประจําการศึกษา 2562 
 

1. เพ่ือใหผูเรียนท่ีจะสําเร็จการศกึษามีแนวทางในการ
เลือกสาขาวิชา และสถาบันท่ีตนเอง 
สนใจรวมถึงมีความรูเรื่องการสมัครงาน และการ
ประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา 

เชิงปริมาณ:  1. ผูเรียน ระดับช้ัน ปวช.3 ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย ท่ีจะสาํเร็จการศึกษาใน 
ปการศึกษา 2562 จํานวน 400 คน 
2. ผูเรียน ระดับช้ัน ปวส.2 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย ท่ีจะสําเรจ็การศึกษาใน 
ปการศึกษา 2562 จํานวน 300 คน 
เชิงคุณภาพ: 1. ผูเรียนระดับช้ันปวช.3  ศึกษาตอใน
ระดับช้ันปวส.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
2. ผูเรียน สามารถรูแนวทางการศกึษาตอในระดับสูง
ข้ึนในสาขาท่ีตนเองตองการและรูแนวทางการสมัคร
งาน การประกอบอาชีพหลังสําเรจ็การศึกษา 

ผูเรยีนในโรงเรียน
มัธยมจํานวน 
1,000 คน 

9 โครงการจติอาสา ปนสุข สูสังคม 1. เพ่ือปลูกฝงใหผูเรียนชวยกันดูแล และอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 
2. เพ่ือใหผูเรียนมีพฤติกรรมจติสาธารณะหรือจิตอาสา
อยางคอนขางถาวรหรือถาวรและมีพ้ืนฐานในการอยู
รวมกันกับสังคมอยางเปนสุขตามหลักธรรมาภิบาล 
3. เพ่ือใหผูเรียนไดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 
หวง 2 เง่ือนไข นํามาใชในการแสดงจิตอาสาใหเกิดความ
ยั่งยืน 
4. เพ่ือใหผูเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไดทํา
กิจกรรมรวมกัน 
5. เพ่ือใหผูเรียน ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสดุ 
สามารถนํามาสรางสรรคสิ่งดีๆ 
ใหแกสถานศึกษา และสังคม 
6. เพ่ือปลูกฝงใหผูเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค มี
นํ้าใจและจติสาธารณะ 
7. เพ่ือสรางจิตสานึกในการชําระหน้ี เพ่ือเปนการสงตอ
การศึกษา ใหรุนนองเมื่อสาํเร็จการศึกษา 

เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียน ผูกูยืมทุกระดับช้ัน เขารวม
โครงการ ครบ 100% 
2. ผูเรียน ท่ีไดรับทุนการศึกษา ทุกประเภท เขารวม
โครงการ ครบ 100% 
3. บุคลากร และผูเรียนท่ีไมไดกูยมื แตมีความ
ประสงคเขารวมโครงการ 
4. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการไมนอยกวา 3 
กิจกรรม ตอ 1 ภาคเรียน 
5. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการไมนอยกวา 18 
ช่ัวโมง ตอ 1 ภาคเรียน 
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเขารวมโครงการทุกคน มีจิต
สาธารณะชวยเหลือผูอ่ืนอยูเสมอ 
2. ผูเขารวมโครงการ มจีิตสาธารณะและมีพฤติกรรม
จิตสาธารณะอยางคอนขางถาวร 
หรือถาวร สามารถอยูรวมกันในสงัคมไดเปนสุขตาม
หลักธรรมาภบิาล  
3. ผูเขารวมโครงการ สามารถนําทรัพยากรท่ีเหลือใช 
มาสรางประโยชนใหสังคมได 

ผูเขารวมมีความพึง
พอใจระดับมาก 
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   4. ผูเขารวมโครงการชวยกันดูแล และรวมกัน 
รณรงคแกไขปญหาขยะ ในสถานศึกษาได 
ดวยการชวยสรางจิตสํานึกใหทุกคน 
5. ผูเขารวมโครงการท่ีกูยมืเงิน กยศ. มีจิตสํานึกท่ีด ี
ในการในการชําระหน้ี เพ่ือเปนการสงตอการศึกษา 
ใหรุนนองเมื่อสําเร็จการศึกษา  
6. ผูเขารวมโครงการทํากิจกรรมจติอาสาไดเขารวม
กิจกรรม ครบ100% 

 

10 โครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นในกิจกรรม
จังหวัดเคลื่อนท่ี 

1. เพ่ือฝกอาชีพ ฝกทักษะใหกับผูเรียน ผูยากไร 
ผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูท่ีสนใจ 
2. เพ่ือสรางงาน สรางรายได ใหแกตัวเองและครอบครวั 
3. เพ่ือนําความรูท่ีไดไปประกอบอาชีพหลักและอาชีพ
เสรมิ 

เชิงปริมาณ : 1. ดําเนินการฝกอาชีพใหกับ
กลุมเปาหมายไดตามแผนดําเนินงาน 
2. สรางมูลคา พัฒนา ตอยอดผลติภัณฑชุมชน 
3. อัตราการแขงขันทางการตลาดสูงข้ึน 
เชิงคุณภาพ : 1. กลุมเปาหมายสามารถสรางงาน
สรางอาชีพสรางรายไดใหกับตนเองและองคการอยาง
มีคุณภาพ 
2. กลุมเปาหมายสามารถยกระดบัฝมือ และมีขีด 
3. สามารถรวมกลุมกัน เพ่ือจัดตั้งศูนยกลางเปน
แหลงการเรียนรูวิชาชีพภายในองคการโรงเรียน  
และชุมชนทองถ่ิน 
4. เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการดํารงอยู 
อยางมั่งคั่ง และมั่นคง 

รอยละ 80 ของผู
เขารวมโครงการ มี

ความพึงพอใจ 
ระดับมาก 

11 โครงการศึกษาศลิปวัฒนธรรมและ
สถาปตยกรรมไทยสําหรับผูเรียน 
แผนกวิชาวิจิตรศลิป    

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและประสบการณ
เก่ียวกับการประกอบอาชีพ 
2. เพ่ือใหผูเรียนไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับวิชาชีพ 
อนุรักษและศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง 
3. เพ่ือสนองนโยบายของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียนท้ังระดับช้ัน ปวช. จํานวน 
16 คน 
เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียนระดับช้ัน ปวช. และ ปวส. 
จํานวน 16 คน มีความรูความเขาใจและ 
ประสบการณเก่ียวกับการประกอบอาชีพผูเรียนไดรบั
ความรูความเขาใจเก่ียวกับวิชาชีพและศรัทธาใน
วิชาชีพของตนเอง 

รอยละ 80 ของผู
เขารวมโครงการ มี

ความพึงพอใจ 
ระดับมาก 
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มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย   2  

นางเพทาย   ซ่ือสัจจพงษ์ 

ผู้อาํนวยการวทิยาลยัอาชีวศึกษาสุโขทัย 

นางนิตยา  คณธี 

หัวหน้างานส่งเสริมผลติผล  การค้า 

และประกอบธุรกจิ 

นางสุภารัตน์  ติรพจน์กลุ 

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

 

นางปาริชาติ   โปยขุยทด 

หัวหน้างานบุคลากร 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

นายชาตรี  จันทร์ธีระกลุ 

หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

คณะกรรมการวทิยาลยัอาชีวศึกษาสุโขทัย 

นายวรพนัธ์  เพิม่พูล 

รองผู้อํานวยการฝ่ายพฒันากจิการนักเรียน  นักศึกษา 

นายอานนท์  จันทร์หอม 

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 

นายธีระพงษ์   กระการด ี

หัวหน้างานทะเบียน 

นางจิตรเจริญ  เคหะวฒักานนท์ 

หัวหน้างานประชาสัมพนัธ์

 

นางกนกวรรณ  หาญกาํธร 

หัวหน้างานพสัดุ 

นางรุ่งฤด ี เดชฟุ้ง 

หัวหน้างานบัญชี 

นางวกิานดา  ละอองเดช 

หัวหน้างานการเงนิ 

นางธิดาวรรณ  เขียวป้ัน 

หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการ

ชุมชน 

นายปรีชา  ตั้งสุขีย์ศิริ 

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

นายธนเดช  แป้นโพธ์ิกลาง 

หัวหน้างานกจิกรรมนักเรียน  นักศึกษา 

นางทัศนีย์  รุ่มรวย 

หัวหน้างานสวสัดกิารนักเรียน  

นักศึกษา 

นางสุธีรัตน์  คล้ายสมบูรณ์ 

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและ 

การจัดหางาน 

นางสาวรุจจิรา  รามัญรักษ์ 

หัวหน้างานปกครอง 

นายสิทธิชัย วันทอง 

หัวหน้างานส่ือการเรียนการสอน 

 

นายสมยศ  สีตลวรางค์ 

หัวหน้างานพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน 

 

นางสาวภัชราภรณ์  พมิพา 

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

 

 

นางจันทรมาส  กลํ่าเอม 

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

นางปนัดดา  ลิ่มภูษิตเจริญ 

หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด 

 

นางศนิชล   เนียมกลั่น 

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 

 

นางภิญณภัทร  ทัศนะภาค 

หัวหน้าแผนกวิชาการเลขานุการ 

นางวนิดา  ไกรกิจราษฎร์ 

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

นางพนิรัฎ  สีตลวรางค์ 

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 

 

นางสาวรัชนิกร  ยอดดี 

หัวหน้าแผนกวิชาแฟช่ันและส่ิงทอ 

 

นายสิทธิชัย  เสาเสนา 

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

นางชะมัยพร  เหลี่ยมจุ้ย 

หัวหน้าแผนกคหกรรม 

 

นายอิษวัต  รัตนสมบัต ิ

หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเท่ียว 

และโรงแรม 

 

นางอุบล  ไชยโย 

หัวหน้าแผนกอาหารและโภชนาการ 

 

นางสาวศุภรลัคน์   นนท์แก้ว 

หัวหน้าแผนกวิชาโลจิสติกส์ 

 

นายสัญชัย  ป่ีแก้ว 

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพวิเตอร์กราฟิค 

นายวรีะ  บัวนุ่ม 

รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นางเสมอ  เวชสถล 

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

นางสาวสมพศิ   พดับัว 

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 

นางสาวกัณนิการ์  จันทรโกเมศ 

หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 

นางสาวนิ่มนวล  สุขสวรรค์ 

หัวหน้างานประกนัคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษา 

นายสุรเชษฐ์  นาครินทร์ 

รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

ดร. มรรษพร   สีขาว 

หัวหน้างานวจิัย  พฒันานวตักรรม 

และส่ิงประดษิฐ์ 

นางพไิลวรรณ  ไทยกล้า 

หัวหน้างานความร่วมมือ 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 



  

นิยามศัพท 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมายถึง กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 

ประกอบกับมาตรฐาน 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

2. มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ หมายถึง ขอกําหนดมาตรฐานเพ่ือใหเปนไปตามอุดมการณและหลักการ

จัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และเพ่ือใหคนไทยท้ังปวงไดรับโอกาสเทา

เทียมกับทางการศึกษา พัฒนาคนไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต อันเปนเง่ือนไขไปสูระบบเศรษฐกิจ

ฐานความรูท่ีพึงประสงค 

3. มาตรฐานการอาชีวศึกษา หมายความวา ขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ คุณภาพและมาตรฐานใน

การจัดการอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค เพ่ือใชเปนเกณฑในการสงเสริม การกํากับดูแล การตรวจสอบ การ

ประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 

4. มาตรฐานการศึกษาของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย หมายถึง ขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ 

คุณภาพมาตรฐานในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  เพ่ือใชเปนแนวทาง เกณฑในการ

จัดการศึกษา กํากับ ดูแล นิเทศ ตรวจสอบ ติดตาม การประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา 

5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายความวา กระบวนการติดตามตรวจสอบความกาวหนา

ของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทํารายงานการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา พรอมท้ังเสนอแนะมาตรการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

6. การพัฒนาคุณภาพการศกึษา หมายความวา กระบวนการพัฒนาการศึกษาเขาสูคุณภาพท่ีสอดคลอง

กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและโครงสราง การ

วางแผนและการดําเนินการตามแผน รวมท้ังการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จะตองดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคน 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 คณะผูจัดทํารูปเลมมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 

 นายสุรเชษฐ  นาครินทร 

นางสาวน่ิมนวล     สุขสวรรค 

                           นางสาวปวีณา  นพนรนิทร 

 นางสาวพัชรวรรณ มิ่งเหมอืน 
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