


ค ำช้ีแจง 
 มาตรฐานการศึกษา  ได้มีการแสดงข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษาด้านบุคลากร ด้าน
ผู้เรียน ผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่ ด้านงบประมาณท่ีใช้ใน
การบริหารจัดการ และการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และหลักปฏิบัติการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 
มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือให้ได้ตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างสมบูรณ์ โดยมีการประเมินผล ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณะชนว่าสถานศึ กษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของ
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 

 

  
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 



ค ำน ำ 
 

 มาตรฐานการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้  โดยความร่วมมือของ
คณะกรรมการวิทยาลัย ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ  ชุมชน 
และท้องถิ่น ได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพ่ือใช้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน 

มาตรฐานการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9  ประเด็น 
การประเมิน  ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ จ านวน 3 
ประเด็นการประเมิน มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  จ านวน  4 ประเด็นการประเมิน  มาตรฐาน
ที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  จ านวน 2 ประเด็นการประเมิน  และเนื้อหาส าคัญของมาตรฐานฉบับ
นี้ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา ส่วนที่ 2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ส่วนที่ 3 ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 มาตรฐานการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  ฉบับนี้ ส า เร็จ เป็ นรูป เล่ม ได้  
ขอขอบพระคุณท่านผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ว่าที่ ร้อยโท ดร.นิคม  เหลี่ยมจุ้ย             
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  นายสุรเชษฐ์  นาครินทร์  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
นายวรพันธ์  เพ่ิมพูล รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายวีระ  บัวนุ่ม  และรองผู้อ านวยการฝ่าย
พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายปรีชา  ตั้งสุขขีย์ศิริ  ที่เป็นที่ปรึกษา  ตลอดจนอ านวยความสะดวกใน
การจัดท าและขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้ความรู้  ค าแนะน า ข้อเสนอแนะและข้อมูลต่างๆ ใน
การจัดท าเอกสาร และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยและผู้สนใจทั่วไป  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท ามาตรฐานของสถานศึกษา
เพ่ือพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาต่อไป 
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ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 
1.1  แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 
1.2  ข้อมูลบุคลากร 
1.3  ข้อมูลนักเรียน 
1.4  ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
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1.6  ข้อมูลด้านงบประมาณ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่  3  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3.1   วิสัยทัศน์ (Vision)  
3.2   พันธกิจ (Mission) 
3.3   กลยุทธ์ (Strategy) 
3.4   พันธกิจ  กลยุทธ์ เป้าประสงค์  แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด 
พันธกิจที่ 1  ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
พันธกิจที่ 2  พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
พันธกิจที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พันธกิจที่ 4  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
พันธกิจที่ 5  ร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
พันธกิจที่ 6  พัฒนาระบบเครือข่าย  ชุมชน  สถานประกอบการ 
3.5   การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ 
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1.1  แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 
    1.1.2  แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
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1.2  ข้อมูลด้านบุคลากร 
 1.2.1    จ านวนครู  จ าแนกตาม สาขาวิชา/สาขางาน 
 

สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ ใบประกอบ
วิชาชีพ 

วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
่ม ี

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ต่ า
กว่

า
ปร

ิญ
ญ

าต
ร ี

สาขาวิชาการบัญชี 11 8 - 3 √ - - 9 2 - 
สาขาวิชาการตลาด 5 4 1 - √ - - 2 3 - 
สาขาวิชการเลขานุการฯ 4 2 1 1 √ - - 1 3 - 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 8 1 - √ - - 6 3 - 
สาขาวิชาการท่องเท่ียวฯ 4 3 - 1 √ - - 2 2 - 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 2 1 - 1 √ - - 1 1 - 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 3 2 1 - √ - - 1 2 - 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 4 3 - 1 √ - - - 4 - 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 3 2 - 1 √ - - 1 2 - 
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 2 2 - - √ - - 1 1 - 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 1 1 - - √ - - - 1 - 
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 16 14 1 3 √ - 1 9 6 - 

รวมท้ังหมด 64 50 5 11 √ - 1 33 30 - 
ข้อมูล  ณ  วันที ่ 10  มิถุนายน  2563 
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 1.2.2  จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 

ฝ่าย/งาน จ านวน (คน) 

สถานภาพ 

ข้า
รา

ชก
าร

  
 พนั

กง
าน

รา
ชก

าร
 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ      
- งานวางแผนและงบประมาณ 1 - - - 1 
- งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 1 - - - 1 
- งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ ์ - - - - - 
- งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 2 - - - 2 
- งานความร่วมมือ - - - - - 
- งานส่งเสริมผลติผล การค้าและประกอบธุรกิจ 1 - - - 1 

รวม 5 - - - 5 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร      
- งานบริหารงานท่ัวไป 2 -  - 2 
- งานบุคลากร 1 - 1 - - 
- งานการเงนิ 3 1 - - 2 
- งานบัญชี 1 - - - 1 
- งานพัสดุ 6 - - 1 5 
- งานอาคารสถานท่ี 13 - -  13 
- งานทะเบียน 1 - - - 1 
- งานประชาสัมพันธ์ 1 - - - 1 

รวม 28 1 1 1 25 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา      
- งานกิจกรรมนักเรยีน  นักศึกษา 1 - - - 1 
- งานครูทีป่รึกษา - - - - - 
- งานปกครอง - - - - - 
- งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 1 - - - 1 
- งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 1 - - - 1 
- งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 1 - - - 1 

รวม 4 - - - 4 
ฝ่ายวิชาการ      
- งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 1 - - - 1 
- งานวัดผลและประเมินผล 1 - - - 1 
- งานวิทยบริการและห้องสมุด 1 - - - 1 
- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี - - - - - 
- งานสื่อการเรียนการสอน 1 - - - 1 

รวม 4 - - - 4 
รวมท้ังสิ้น 41 1 1 1 38 
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รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       ผู้บริหารสถานศึกษา 

1. ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม  เหลี่ยมจุ้ย   ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
2. นายวรพันธ์    เพ่ิมพูล     รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
3. นายวีระ   บัวนุ่ม      รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร   
4. นายปรีชา    ตั้งสุขีย์ศิริ     รองผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
5. นายสุรเชษฐ์  นาครินทร์       รองผู้อ านวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

   ข้าราชการครู 
 1.  ประเภทวิชาคหกรรม 

• สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 
1. นางสาวรัชนิกร     ยอดด ี  
2. นางสิริพร      รอดแสวง 

 

• สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
1. นางอุบล     ไชยโย 
2. นางทัศนีย์    รุ่มรวย 
3. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย สีบัวแดง 
4. นางสาวปรินทร์รัตน์ ภานิชวัชโยธิน 

 

• สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
1. นางชะมัยพร    เหลี่ยมจุ้ย 
2. นางวนิดา     ไกรกิจราษฎร์ 
3. นางสาวขนิษฐา  รอดทรัพย์ 

 

 2.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 
• สาขาวิชาการบัญชี 

1. นางพินรัฎ    สีตลวรางค์   7.  นางกนกวรรณ         หาญก าธร  
2. นางวิกานดา   ละอองเดช    8.  นางสาวศุภกานต์   คิดข า 
3. นางสาวสมพิศ  พัดบัว      9.  นางสาวดวงใจ         จนัทรัตน์ 
4. นางปาริชาติ   โปยขุนทด   10. นางฐิติกาญจน์        พลบัพลาสี   
5. นางรุ่งฤดี    เดชฟุ้ง     11.  นางอรญา  กลนาวา 
6. นางศรีสุดา      ภาคชัย  
    

• สาขาวิชาการเลขานุการและการจัดการส านักงาน 
1.  นางภิญณภัทร      ทัศนะภาค                3. นางสาวรุ่งพิรุณ ต๊ะนะเรือน 

  2.  นางพรรณสิยา      นิธิกิตติ์สุขเกษม  4.  นางสาวปุริมปรัชญ ์ ค าชนแดน 
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• สาขาวิชาการตลาด 
1. นางปนัดดา   ลิ่มภูษิตเจริญ   4.  นางสาวปวีณา       นพนรินทร ์
2. นายประจักษ์   ช่วยเพ็ญ           5.  นายหรรษกรณ์      ศิรัสภูริมงคล 
3. นายธนเดช            แป้นโพธิ์กลาง  

• สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
1. นายกรีดิษฐ์   ศรลัมพ์ 
2. นางปนัดดา   ลิ่มภูษิตเจริญ  
3. นายหรรษกรณ์       ศิรัสภูริมงคล 

 

• สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1. นายสิทธิชัย   เสาเสนา    6.  นางสาวภชัราภรณ์    พิมพา   
2. นางเสมอ    เวชสถล    7.  นางธิดาวรรณ          เขียวปั้น 
3. นางสุธีรัตน์   คล้ายสมบูรณ์  8.  นายสิทธิชัย  วันทอง 
4. นางสุภารัตน์   ติรพจน์กุล   9.  นางสาวปาริชาติ      สองสี 
5. นายสมยศ       สีตลวรางค์    
 

• ระดับปริญญาตรี  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1. นางเสมอ    เวชสถล     

  2. นางสุธีรัตน ์   คล้ายสมบูรณ์   
  3. นางสุภารัตน ์   ติรพจน์กุล    

  

 3.  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

                1. นายสัญชัย   ปี่แก้ว 
  2.  นางจุฑามาศ  ช้อนนาค 
  3. นางสาวสายสุนีย์ เนียมก าเนิด 
 

• สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
1. นางสาวกัณนิการ์ จันทรโกเมศ 
2. นางสาวปวีณา  พุ่มไม้ 
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        4.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
• สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

1. นายอิษวัต   รัตนสมบัต ิ   3.  นางสาวรติอร   จันทนนท์ 
2.   นางสาวอณิสา  บัวเขียว       
 

  5. ประเภทวิชาพื้นฐาน 
• กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

1. นางจันทรมาส  กล่ าเอม 
2. นายพุฒิพัฒน์   เสือมั่นทรงยศ 
3. นางพิไลวรรณ  ไทยกล้า 
4. นางสาวอัลชลี  ขุนศรีสุข 
5. นางสาวนิตยา  คณธี 

  7.  Ms. Methyl  G. Garcia 
 
 

• กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
1. ดร. มรรษพร         สีขาว 
2. นายพิทักษ์   อุปัญญ์ 
3. นายชาตรี    จันทร์ธีระกุล 

 

• กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
1. นายธีระพงษ์   กระการดี 
2. นางสาวรุจจิรา  รามัญรักษ์ 

 

• กลุ่มวิชาพลานามัย 
1. นางสารินทร    สินอ าพล 

2. นายภูมินทร์   หอมเนียม 

 

• กลุ่มวิชาภาษาไทย 
1. นางศนิชล    เนียมกลั่น 
2. นางธัญสินี            เป็นสุข 

 

• กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
1. นางสุธาสินี      แกมนิล 
2. นางสาวขรินทรทิ์พย์ รุจิชีพ 

 
 

• ข้าราชการพลเรือน 
1. นางจารุวรรณ  คงน้อย 
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• พนักงานราชการครู 
1. นางสาวปาริชาติ     สองสี     (ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
2. นายหรรษกรณ์       ศิรัสภูริมงคล   (ครูแผนกวิชาการตลาด) 
3. นางสาวรุ่งพิรุณ      ต๊ะนะเรือน   (ครูแผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการส านักงาน) 
4. นางสาวสายสุนีย์  เนียมก าเนิด   (ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก) 
5. นายภูมินทร์   หอมเนียม    (ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์) 

 

• พนักงานราชการบริหารงานทั่วไป 
  1. นางอ าภรรัตน์  ทับข า     (พนักงานบริหารงานทั่วไป) 
 

• ลูกจ้างประจ า 
1. นายสุดใจ    นุ่มพรม 

 

• ลูกจ้างชัว่คราว 
1. นางสุชาดา   ไทยเทศ    เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
2. นางธนวันต์   ธีวสุเจริญ    เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
3. นายจตุรภัทร   พรอมรชัย    เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
4. นางฐิดาพัชร์   ด้วงมา      เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการฯ 
5. นางพรศิริ    พุ่มพวง    เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
6. นางสาวพัชรวรรณ   มิ่งเหมือน    เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
7. นางสาวรัตนา   ทับทอง    เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรและการสอน 
8. นางสาวเนตรชนก   เพ็งสว่าง    เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 
9. นางสาวสุนิษา  ปัจจัยยา    เจ้าหน้าที่งานบัญชี 
10. นางสาวจรินทร์   โยกเกิน    เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 
11. นายวุฒิศักดิ์      พยัคน้อย    เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ 
12. นายสายชล       พรมมาพงษ์   เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ 
13. นางสาวสริตา  เขียวปั้น    เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล  
14. นายอนุชิต        มาสอน    เจ้าหน้าทีง่านพัสดุ 
15. นายพูลสวัสดิ์  ไกรกิจราษฎร์   เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
16. นางสาวสุทธิดา  ขยันยิ่ง    เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
17. นางสาวสุนิสา    ทับทิมทอง   เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ 
18. นางสาววนิดา    แก้วแดง    เจ้าหน้าที่ธุรการทัว่ไป 
19. นางสาวสุพัตรา สอนน้อย    เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน 
20. นางชนะจิตต์  นาครินทร์    เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ 
21. นางสาวณัฎฐ์ฎาพร นัคราโรจน์   เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษฯ 
22. นางสาวศิริลักษณ์   บัวเผื่อน   เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลฯ 
23. นายกวี   สอนสิน    พนักงานขับรถยนต์ 
24. นายสุดใจ   นุ่มพรม    พนักงานขับรถยนต์ 



/มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 9 
 

25. นายพิพัฒน์พงษ์ ขวัญเมอืง    พนักงานขับรถยนต์ 
26. นายรถ    สอนโต   นักการภารโรง 
27. นายอดิศักดิ์   คงเมือง   นักการภารโรง 
28. นายสมคิด   เปรมอ้น   นักการภารโรง 
29. นายธันยา    สิริเปี่ยมสุข  นักการภารโรง 
30. นายไพบูลย์   โพธิ์เดช   นักการภารโรง 
31. นายมานิต    เปรมอ้น   นักการภารโรง 
32. นายณัฐวุฒ ิ   พัดกลม   นักการภารโรง 
33. นายฐาปกรณ์   น้อยคง   นักการภารโรง 
34. นายแก่นจันทร์  วรรณศรี   นักการภารโรง 
35. นายสนอง    ศรีส ารวจ   ยาม 
36. นายสุรพล    ปัจจัยยา   ยาม 
37. นายณัฐวุฒิ   แก่นทอง   ยาม 
38. นางดวงจิตร   ปัจจัยยา   นักการภารโรงแม่บ้าน 
39. นางอนันต์    กันเหม็น   นักการภารโรงแม่บ้าน 

 

• ครูอัตราจ้าง 
1. นางอรญา        กลนาวา   ครูจ้างสอนสาขาวิชาการบัญชี 
2. นางฐิติกาญจน์        พลับพลาสี  ครูจ้างสอนสาขาวิชาการบัญชี 
3. นางสาวดวงใจ        จันทรัตน์   ครูจ้างสอนสาขาวิชาการบัญชี 
4. นางสุธาสินี         แกมนิล   ครูจ้างสอนหมวดสมรรถนะแกนกลาง (วิชาสังคมศึกษา) 

5. นางสาวปวีณา   พุ่มไม้    ครูจ้างสอนสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
6. ว่าที่ร้อยตรี ฉัตรชัย  สีบัวแดง   ครูจ้างสอนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
7. นางสาวขนิษฐา   รอดทรัพย์  ครูจ้างสอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
8. นางสาวปุริมปรัชญ์  ค าชนแดน  ครูจ้างสอนสาขาวิชาการเลขานุการและการจัดการส านักงาน 

9. นางสาวขรินทร์ทิพย์  รุจิชีพ    ครูจ้างสอนสาขาวิชาหมวดสมรรถนะแกนกลาง  
             (วิชากฎหมาย) 

10. นางสาวรติอร   จันทนนท์   ครูจ้างสอนสาขาวชิาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
11. นางสาวอณิสา  บัวเขยีว   ครูจ้างสอนสาขาวชิาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
12. นายกีรดิษฐ์   ศรลัมพ์   ครูจ้างสอนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
13. Mr.  Manzano  Jaine     ครูจ้างสอนสาขาวชิาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
             (วิชาภาษาอังกฤษ)  

  13.  Ms. Methyl G. Garcia     ครูจ้างสอนหมวดสมรรถนะแกนกลาง  
               (วิชาภาษาอังกฤษ) 
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 รวมบุคลากร 
  ผู้บริหาร       จ านวน   5 คน 
  คร ู        จ านวน    45       คน 
  พนักงานราชการครู    จ านวน     5 คน 
  ครูอัตราจ้าง      จ านวน   15 คน 
  ข้าราชการพลเรือน        จ านวน   1 คน 
  พนักงานราชการ (บริหารงานทั่วไป)  จ านวน   1 คน 
  ลูกจ้างประจ า     จ านวน    1 คน 
  ลูกจ้างชั่วคราว    จ านวน     39 คน  

       รวมทั้งหมด         จ านวน      112 คน 
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1.3  ข้อมูลนักเรียน 
       1.3.1  ข้อมูลจ านวนนักเรียนนักศึกษา (ข้อมูล  ณ  วันที ่10 มิถุนายน  2563) 

ประเภทวิชา / สาขาวิชา 
 จ านวนนักเรียน (คน) 

ปวช. ปวส. ทวศิึกษา ปริญญาตร ี
รวม 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/
บริหารธรุกจิ 

          

สาขาวิชาการบัญชี 87 89 123 146 107 - 13 - - 565 
สาขาวิชาการงานเลขานุการฯ 17 6 17 8 9 - - - - 57 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ/เทคโนโลยี
ธุรกิจดิจิทัล 

125 107 51 86 81 - - 15 24 489 

สาขาวิชาการตลาด 38 28 22 16 42 18 - - - 164 

สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส ์ - - - - - 40 20   60 
รวม 267 230 213 256 239 58 33 15 24 1,335 

ประเภทวิชาศิลปกรรม           

สาขาวิชาวิจิตรศลิป ์ 9 9 7 - - - - - - 25 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 33 25 15 25 14 - - - - 112 

รวม 42 34 22 25 14 - - - - 137 
ประเภทวิชาคหกรรม           
สาขาวิชาแฟช่ันและสิ่งทอ 2 6 - - - - - - - 8 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 39 26 22 20 17 - - - - 124 
สาขาวิชาธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 5 - 7 11 6 - - - - 29 

รวม 46 32 29 31 23 - - - - 161 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว           
1. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ 
การโรงแรม 
 Mini English  Program 

36 23 13 9 10 17 7 - - 115 

รวม 36 23 13 9 10 17 7 - - 115 
รวมท้ังสิ้น 391 319 277 321 286 75 40 15 24 1,748 
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 1.3.2  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  (ปีการศึกษา 2562) 
         (1)  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 

ระดับ/สาขางาน 
ชั้นปี 

รวม 
ปกต ิ ทวิภาคี เทียบโอน 

ระดับ ปวช.     
สาขาวิชาการบัญชี 109 - - 109 
สาขาวิชาการเลขานุการ 9 - - 9 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 62 - - 62 
สาขาวิชาการตลาด 16 - - 16 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (Mini EP) 18 - - 18 
สาขางานวิจิตรศิลป์ 4 - - 4 
สาขาวิชาการออกแบบ 15 - - 15 
สาขาวิชาเสื้อผ้าแฟชั่น 3 - - 3 
สาขางานอาหารและโภชนาการ 11 - - 11 
สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 2 - - 2 

รวม 249 - - 249 
ระดับ  ปวส.     

สาขาวิชาการบัญชี 101 14 - 115 
สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 10 - - 10 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 74 - - 74 
สาขาวิชาการตลาด 28 - - 28 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (Mini EP) 8 - - 8 
สาขาวิชาการโรงแรม  - - - - 
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก 18 - - 18 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 9 - - 9 
สาขาวิชาบริหารงานคหกรรม 6 - - 6 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 20 - - 20 

รวม 274 14 - 288 
ระดับปริญญาตรี     
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15   15 

รวม 15   15 
รวมทั้งหมด 538 14 - 552 

  
  (2)  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา     552    คน 
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1.4  ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
  ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยใช้หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 
2557  และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช  2563  โดยเปิดสอนในระบบและระบบทวิภาคี รวมทั้ง
การเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ ต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน และประชาชนผู้ที่สนใจ ดังนี้ 
   1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 และพุทธศักราช 2562  
เปิดสอน 4 ประเภทวิชา 10 สาขางาน มีการจัดการเรียนการสอนในระบบ และมีการจัดการเรียนการสอน 
Mini English Program จ านวน 1 สาขาวิชา ดังนี้    

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
1. พาณิชยกรรม การบัญชี 

การตลาด 
การเลขานุการ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

การบัญชี 
การตลาด 
การเลขานุการ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2. คหกรรม แฟชั่นและสิ่งทอ 
อาหารและโภชนาการ 
คหกรรมศาสตร์ 

เสื้อผ้าแฟชั่น/แฟชั่นดีไซน์ 
อาหารและโภชนาการ 
ธุรกิจดอกไม้ประดิษฐ์และงานประดิษฐ์ 

3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว Mini English Program 
4. ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ 

คอมพิวเตอร์กราฟิก 
วิจิตรศิลป์ 
คอมพิวเตอร์กราฟิก 

   

2. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 เปิดสอน 4 ประเภทวิชา 
10  สาขาวิชา มีการจัดการเรียนการสอนในระบบและระบบทวิภาคี  และมีการจัดการเรียนการสอน  Mini 
English Program จ านวน  1  สาขาวิชา ดังนี้ 

ประเภทวิชา สาขาวชิา สาขางาน 

1. บริหารธุรกิจ การบัญชี 
การตลาด 
 
การจัดการส านักงาน 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
การจัดการโลจิสติกส์ 

การบัญชี 
การตลาด 
การตลาด/พรีเมี่ยม 
การจัดการส านักงาน 
การพัฒนาเว็บเพจ/ธุรกิจดิจิทัล 
การจดัการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน 

2. คหกรรม อาหารและโภชนาการ 
การบริหารงานคหกรรม 

อาหารและโภชนาการ 
บริหารงานคหกรรม/การจัดงานดอกไม้
และงานประดิษฐ์ 

3. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยว (Mini EP) 
การโรงแรม (ทวิภาคี) 

การท่องเที่ยว (Mini EP) 
งานบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

4. ศิลปกรรม คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิก/ดิจิทัลกราฟิก 
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3.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  พุทธศักราช  2557  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)  
  
กลุ่มสาขาวิชา สาขาวชิา สาขางาน 

1. บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
 
1.5  แผนผังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
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1.5.1  ข้อมูลอาคาร  สถานที่ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีเนื้อที่ ดังนี้ 

1. เนื้อที่ของวิทยาลัย   10 ไร่    72.3   ตารางวา   (สท.8) 
2. เนื้อที่ภายนอกวิทยาลัย  17 ไร่ 1 งาน   88.4   ตารางวา  (สท.139) 

  1) อาคารเรียน จ านวน 7 หลัง        
   1.1 ห้องเรียนวิชาทฤษฎี      28 หอ้ง 
   1.2 หอ้งปฏิบัติการ     29 ห้อง 
   1.3 ห้องโชว์ผลงาน     1     ห้อง 

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

3) สนามกีฬา 
   3.1 สนามบาสเกตบอล     1  สนาม  
   3.2 สนามตะกร้อ     1  สนาม  
   3.3 สนามวอลเลย์บอล     1 สนาม  

     4) บ้านพักครู 
         4.1 ภายนอกวิทยาลัย 

4.1.1 บ้านพักครูแฟลต 2 ชั้น    1  หลัง    
จ านวน  2  ครอบครัว 

4.1.2 บ้านพักครูครึ่งตึกครึ่งไม้  2 ชั้น    4  หลัง   
   4.1.3  บ้านพกัครูเรือนแถวชั้นเดียว   1  หลัง  
             จ านวน 6 ห้อง  
   4.1.4 บ้านพักคนงาน ภารโรงชั้นเดียว   2 หลัง 
            จ านวน 4 ครอบครัว 
   4.1.5 บ้านพักครูครอบครัวสองชั้น   1 หลัง   
                                                จ านวน 5 ครอบครัว 
   4.1.6 บ้านพักครูแฟลต 4 ชั้น    1  หลัง 
                       จ านวน 14 ห้อง 
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ประเภทอาคารเรียน  อาคารปฏิบัติการ 

อาคาร 1 
  ลักษณะอาคาร  คอนกรีตเหล็ก 3 ชั้น 2 หลังมีทางเชื่อม 
  ขนาดอาคาร  666  ตารางเมตร 
  ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.  2525 –2526 
  จ านวนเงินก่อสร้าง เงนิงบประมาณ   5,820,000 บาท 

อาคาร 2  
  ลักษณะอาคาร  คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 2 หลังมีทางเชื่อม 
  ขนาดอาคาร  666 ตารางเมตร 
  ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.   2527 – 2528 
  จ านวนเงินก่อสร้าง เงินงบประมาณปี 2527  3,000,000 บาท 
     เงินงบประมาณปี 2528  1,000,000 บาท 
     เงินบ ารุงการศึกษา    700,000 บาท 

อาคาร 3 
  ลักษณะอาคาร  คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 
  ขนาดอาคาร  567  ตารางเมตร 
  ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2529 – 2530 
  จ านวนเงินก่อสร้าง เงินงบประมาณปี 2529  3,000,000 บาท 
     เงินงบประมาณปี 2530  3,200,000 บาท 
  อาคาร 4   
  ลักษณะอาคาร  อาคารศูนย์อ านวยการเรียนรู้ 
  ขนาดของอาคาร  กว้าง  9 เมตร   ยาว 9 เมตร  จ านวน 1 ชั้น 
  ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2506 

จ านวนเงินก่อสร้าง 30,000 บาท 
 

 อาคาร 5   
  ลักษณะอาคาร  คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น  
  ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2535 – 2536 
  จ านวนเงินก่อสร้าง เงินงบประมาณปี 2535-2536 683,000 บาท 
 

อาคาร 6   
  ลักษณะอาคาร  คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น  
  ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2538 
  จ านวนเงินก่อสร้าง เงินงบประมาณปี 2538  12,000,000 บาท 
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อาคาร 7 

  ลักษณะอาคาร  คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น  
  ขนาดอาคาร  559  ตารางเมตร 
  ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2557-2558 
  จ านวนเงินก่อสร้าง เงินงบประมาณปี 2557-2558 16,790,000 บาท 
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1.6  ข้อมูลด้านงบประมาณ 

สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 

รายการค่าใช้จ่าย/
รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายเงินเป็นปีตามแผนปฎิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต / โครงการ 
รายได้ 

รวมทั้งสิ้น 
เป็นเงิน 

ผลผลิต โครงการ 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
สิ่งประดิษฐ/์

หุ่นยนต ์

วิจัยสร้าง
องค์

ความรู้ 
รวม 

1.
โครงการ
ขยาย
บทบาท
ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อ
ชุมชน 

2.โครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรม
และ 
ธรรมาภิบาล 

3.โครงการ 
อาชีวะสรา้ง
ผู้ประกอบ 
การรายใหม่
แบบครบ
วงจร 

4.โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน  

5.โครงการลด
ปัญหาการ
ออกกลางคัน
ของผู้เรียน
อาชีวศึกษา 

 
 
 

รวมทั้งสิ้น กบศ. 

- งบบุคลากร 450,000 32,415,280    38,865,280    4,056,000  4,056,000 2,120,000 39,041,280 
เงินเดอืนข้าราชการ 
เงินวทิยฐานะ  
เงินประจ าต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน
ข้าราชการ 
ค่าจ้างลูกจา้งประจ า 
 
เงินอืน่ๆ 
 
 
ค่าตอบแทนพนกังาน
ราชการ 

 
 
 
 
 
 

450,000 
 

27,353,280 
3,073,000 

 
 
 
 

250,000 
 
 

1,435,800 

        
 
 
 
 

 
 
4,056,000 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2,120,000 

 

- งบด าเนินงาน 600,000 2,700,000 100,000   4,300,000    3,026,500  3,026,500 6,842,100 14,168,600 
      - ค่าตอบแทน 
ค่าท าการนอกเวลา 
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา 
เงินค่าสอนพิเศษ 
ค่าตอบแทนโครงการ 
ค่าตอบแทนพิเศษ 

190,000 
 
 

190,000 

1,200,000 
 

150,000 
1,050,000 

300,000 
 
 
 

300,000 

  1,690,000    647,000 
 

30,000 
600,000 

17,000 

 647,000 
 

1,871,000 
30,000 

 
1,750,000 

91,000 

4,208,000 
 

303,000 
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รายการค่าใช้จ่าย/
รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายเงินเป็นปีตามแผนปฎิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต / โครงการ 
รายได้ 

 
 
 
 
 

 
กบศ. 

รวมทั้งสิ้น 
เป็นเงิน 

ผลผลิต โครงการ 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
สิ่งประดิษฐ/์

หุ่นยนต ์

วิจัยสร้าง
องค์

ความรู้ 
รวม 

1.
โครงการ
ขยาย
บทบาท
ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อ
ชุมชน 

2.โครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรม
และ 
ธรรมาภิบาล 

3.โครงการ 
อาชีวะสรา้ง
ผู้ประกอบ 
การรายใหม่
แบบครบ
วงจร 

4.โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน  

5.โครงการลด
ปัญหาการ
ออกกลางคัน
ของผู้เรียน
อาชีวศึกษา 

 
 
 

รวมทั้งสิ้น 

ขรก.และลจ.เต็มขั้น               
วัสดุเครื่องแต่งกาย 
วัสดุเคมีภัณฑ์ 
วัสดุการเกษตร 

      
      6,000 

30,000 
10,000 

 

-ค่าสาธารณูปโภค  
(ขั้นต่ า) 

80,000 900,000 100,000   1,080,000 
   

427,440 
 

427,440 1,556,000 3,063,440 

ค่าโทรศัพท์ 30,000 25,000           10,000  
ค่าน้ าประปา 25,000 55,000        20,000   40,000  
ค่าไฟฟ้า 50,000 790,000 100,000       200,000   1,500,000  
ค่าไปรษณีย์ 2,000 30,000        2,000   6,000 

 ค่าบริการสื่อสารโทรคม
มาคม 

      
   

205,440 
 

 - 

- งบลงทุน  -    -       - - 
3.1 ครุภัณฑ์ 
3.2 สิ่งก่อสร้าง 

 
 
 

     
   

 
 

   

- งบเงินอุดหนุน    80,000  80,000       170,000 250,000 
-อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์คน
รุ่นใหม่และหุ่นยนต ์
-อุดหนุนโครงการวจิัย
และพัฒนา 
-อุดหนุน อศ.กช. 
 

   80,000   

   

 

 

 170,000  
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รายการค่าใช้จ่าย/
รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายเงินเป็นปีตามแผนปฎิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต / โครงการ 
รายได้ 

 
 
 
 
 

 
กบศ. 

รวมทั้งสิ้น 
เป็นเงิน 

ผลผลิต โครงการ 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
สิ่งประดิษฐ/์

หุ่นยนต ์

วิจัยสร้าง
องค์

ความรู้ 
รวม 

1.
โครงการ
ขยาย
บทบาท
ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อ
ชุมชน 

2.โครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรม
และ 
ธรรมาภิบาล 

3.โครงการ 
อาชีวะสรา้ง
ผู้ประกอบ 
การรายใหม่
แบบครบ
วงจร 

4.โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน  

5.โครงการลด
ปัญหาการ
ออกกลางคัน
ของผู้เรียน
อาชีวศึกษา 

 
 
 

รวมทั้งสิน้ 

-ทุนการศึกษาเฉลิมราช
กุมาร ี
-อุดหนุนโครงการจัด
การศึกษาตั้งแต ่

      

      

 

 

ระดับอนุบาลจน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-อุดหนุนการสอนเกษตร
ระยะสั้น 
-อุดหนุนกจิกรรม
องค์การ อกท. 
-อุดหนุนกจิกรรม
องค์การวิชาชีพ
อุตสาหกรรม 
-อุดหนุนการหารายได้
ระหว่างเรียน 
-อุดหนุนนักเรียนจังหวัด
ภาคใต้ 
-อุดหนุนกจิกรรม
องค์การวิชาชีพ 
พาณิชยกรรม 
-ทุนการศึกษาในระดับ
ปริญญาตร ี
-โครงการวิทยาลัย 

      

      

 

 



แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 21 

 

 

รายการค่าใช้จ่าย/
รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายเงินเป็นปีตามแผนปฎิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต / โครงการ 
รายได้ 

 
 
 
 
 

 
กบศ. 

รวมทั้งสิ้น 
เป็นเงิน 

ผลผลิต โครงการ 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
สิ่งประดิษฐ/์

หุ่นยนต ์

วิจัยสร้าง
องค์

ความรู้ 
รวม 

1.
โครงการ
ขยาย
บทบาท
ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อ
ชุมชน 

2.โครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรม
และ 
ธรรมาภิบาล 

3.โครงการ 
อาชีวะสรา้ง
ผู้ประกอบ 
การรายใหม่
แบบครบ
วงจร 

4.โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน  

5.โครงการลด
ปัญหาการ
ออกกลางคัน
ของผู้เรียน
อาชีวศึกษา 

 
 
 

รวมทั้งสิ้น 

เทคโนโลยีพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ 

      
      

 
 

-งบรายจา่ยอื่น             2,000,000 2,000,000 
ส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็นส ารองจา่ย
เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน 

      

      
1,500,000 

500,000 

 

 



    

 

  
 

 
 ส่วนที่ 2 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยประกอบด้วย  3 มาตรฐาน  9 ประเด็น 
การประเมิน ดังนี้ 
 

 การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพื ่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้    
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและมีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 

 1.1  ด้านความรู้  
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงตามหลักการทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและข้อเท็จจริงเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
  1.1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
  1.1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
 1.2  ด้านทักษะการประยุกต์ใช้ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะทีดี่ 
  1.2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
  1.2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัย
ที่ดีภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะและ
มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  1.3.1 การดูและและแนะแนวผู้เรียน 
  1.3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  1.3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ   
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่าง           
มีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
ก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 

มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
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 2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
  2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวันท างาน 
ตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  ตามระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
  2.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 
  2.2.3 การจัดการเรียนการสอน 
  2.2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
  2.2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
  2.2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดกาเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
  2.3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  2.3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
  2.3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
  2.3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
  2.3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
 2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
  สถานศึกษามีความส ารเจในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
  2.4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
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 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
  3.1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
  3.1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดกาเรียนการสอน 
  3.1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดต้ามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
  3.2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 

มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 



 
 3.5  การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบตัิ 
 พันธกิจที่  1  ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีจ านวน  2  กลยุทธ์ ดังนี้ 
   เป้าประสงค์  เพ่ือผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพให้มีความรู้  ความสามารถและทักษะในการท างาน  การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ 
 กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

ที ่ แผนงาน  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1 โครงการจดัหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
สาขางานจากภายนอกสถานศึกษา 
มาพัฒนานักเรียน  
 

1. เพื่อจัดหาผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงวุฒิ/ผู้น าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านท่ีเกีย่วข้อง
กับสาขางานของนักเรียน  จากภายนอกสถานศึกษา เช่น 
สถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ ชุมชนและมาพัฒนา
นักเรียน  

เชิงปริมาณ : 1. สถานศึกษาทีม่ีสาขางานท่ีมีการจัด     
หาภูมิปญัญาท้องถิ่น  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ังใน 
ประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนานักเรียน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนสาขางานที่เปิดสอน 
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียนทุกสาขางานได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้มากข้ึน 

ทุกสาขาวิชา 

2 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ
ส าหรับนักศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
2. เพื่อให้นักศึกษาไดร้ับความรู้ มคีวามเข้าใจเกี่ยวกับ 
วิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง 
3. เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมส าหรับการฝึก
อาชีพในช้ันปีท่ี 2 

เชิงปริมาณ : 1. นักศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง 

     2. รวมถึงประสบการณเ์กี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ 
เชิงคุณภาพ : 1. นักศึกษาท่ีออกกลางคันมีจ านวน
ลดลง 

ความพึงพอใจของ
นักศึกษา 

ระดับดีมาก 

3 โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรยีนที่  
1 – 2 ปีการศึกษา 2563 

๑. เพื่อสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือและก าหนด
รูปแบบการดูแลนักเรียน ร่วมกัน 
2. เพื่อสร้างความสมัพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับ
ผู้ปกครอง 

เชิงปริมาณ : 1. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการเข้า
ประชุมผู้ปกครองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 
ชิงคุณภาพ : 1. ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจและ
ความสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่บตุรหลานได้                        

ความพึงพอใจ  
ระดับดีมาก 

4 โครงการหารายไดร้ะหว่างเรียนของ
นักเรียน ที่ยากจน วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย 

1. เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ให้
สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอก
อาคาร 
๒. เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตไรส้ายกับนักเรียน 
นักศึกษา ครู บุคลากร และบุคคลที่มาติดต่อได้อย่าง
ทั่วถึง 

เชิงปริมาณ : 1. มีนักเรียน เข้ารว่มโครงการหา
รายได้ระหว่างเรียนอย่างน้อย 50 คน 
                 2. ครูที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าร่วม
โครงการอย่างน้อย 5 คน 
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียน มีความรู้ ประสบการณ์ใน
การประกอบธุรกิจของตนเอง 
                 2. นักเรียน มีความรู้ สามารถพัฒนา 

ทุกสาขาวิชา 
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   ต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  

5 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
นักศึกษาในการทดสอบระดับชาต ิ

1.  เพื่อเป็นแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) 
2.  เพื่อก าหนดวิชาที่ใช้ในการสอนแบบติวเตอร์ 
3.  เพื่อสร้างแบบทดสอบส าหรับให้นักเรียนทบทวน
ความรู้ 
4.  เพื่อให้นักเรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานของการ
ทดสอบด้านอาชีวศึกษา 

เชิงปริมาณ : 1. สามารถทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาตดิ้านอาชีวศึกษาของแต่ละสาขาวิชาผ่าน  
เกณฑ์ที่ก าหนดไว ้
เชิงคุณภาพ : 1. เพื่อเป็นแนวทางในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดา้นอาชีวศึกษาของแต่ละ 
สาขาวิชา 
 

นักเรียน ผ่านเกณฑ ์
ค่าคะแนนเฉลี่ย

ระดับชาต ิ

6 โครงการสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 

1.  เพื่อก าหนดเกณฑ์การวัดผลประเมินผลแบบทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 
2.  เพื่ อก าหนดวิชาที่ ใช้ ในการวัดผลประเมินผล
แบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
3.  เพื่อสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
4.  เพื่อให้ได้แบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพท่ีได้มาตรฐาน 
 

เชิงปริมาณ : 1.  มีแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชาตามเกณฑ ์
ที่ก าหนดไว ้   
เชิงคุณภาพ : 1.  เพื่อสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา ให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

แบบทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพท่ี
ได้มาตรฐานทุก

สาขาวิชา 

7 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ในกลุ่มนักเรยีน อาชีวศึกษา  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย 
 

1. เพื่อสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความ 
สามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชทั่วไป 
ให้มีความพร้อมท่ีจะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง 
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีด 
ความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและ 
ประชาชนท่ัวไปให้พัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม  
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อสนองนโยบายของ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เชิงปริมาณ : 1. นักเรียนนักศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย เข้าร่วมโครงการอย่าง
น้อย 100 คน 
                 2. ครูทีป่รึกษาโครงการเข้าร่วม
โครงการฯ อย่างน้อย 15 คน 
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียนนักศึกษา 
มคีวามรู้ ประสบการณ์การเริ่มประกอบการธุรกิจของ
ตนเอง 
                 2. นักเรียนนักศึกษามีความรู้ สามารถ
พัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อยา่งมัน่คงและยั่งยืน 

นักเรียน อย่างน้อย 
100 คน เข้าร่วม

โครงการ 

8 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา – เอสโซ่  
ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สอนใช้กระบวนการสอน ที่
สามารถช่วยให้นักเรียน ได้คิดเป็นท าเป็นแก้ปัญหาเป็น
และกล้าตัดสินใจในการลงมือปฏิบัติงาน สามารถวิจัยงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง 
 

เชิงปริมาณ :  1. มีโครงงานวิทยาศาสตร์ส่งเข้า
ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จ านวน 21 ผลงาน
ต่อปแีบ่งเป็น 
- ระดับ ปวช. จ านวน 21 ผลงาน 
- ระดับ ปวส. จ านวน 9   ผลงาน 

ทุกสาขาวิชา 
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  2. เพื่อให้ผู้สอนสามารถใช้เทคนิควิธีการสอนการเลือกใช้
สื่อ และกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกันอย่างกว้างขวาง 
3. เพื่อให้ผู้สอนสามารถกระตุ้นให้นักเรียน   ได้น าความรู้
ความคิดและประสบการณ์ที่มีอยู่ไปสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี   ให้ เป็ นประโยชน์ ต่ อ
ชีวิตประจ าวันและสังคมเพื่อ 
การพัฒนาประเทศ 

-   มีโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าประกวดระดับจังหวัด 
ระดับภาคเหนือ จ านวน 4 ผลงานต่อป ี
-  มีโครงงานวิทยาศาสตรเ์ข้าประกวดระดับ ชาติ 
จ านวน 2 ผลงานต่อป ี
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียน นักศึกษาได้น าความรู้
ความคิดและประสบการณ์ที่มีอยู่ไปสร้างสรรคผ์ลงาน
ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นประโยชน์ต่อ
ชีวิตประจ าวันและสังคมเพื่อการพฒันาประเทศ 

 

9 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 

1. เสริมสร้างนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยให้เป็น
นักคิด นักประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพ เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติ
คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบกล้าคิดกล้าปฏิบัติ
อย่างมีเหตุผล และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ได้
อย่างกว้างขวาง 
3. พัฒนาผลงานประดิษฐ์ให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐาน 
สามารถน าไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ ประหยัดและ
ปลอดภัย  เน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมให้นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยพัฒนา
สร้างผลงานให้เกิดความก้าวหน้า ในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์
ต่าง ๆ  โดยสามารถน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อ 
ความเป็นอยู่ท่ีดีของสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ 

1.  

เชิงปริมาณ : 1. มีสิ่งประดิษฐ์ ท่ีเป็นผลงานของ
นักเรียน  ส่งเข้าประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
จ านวนไม่น้อยกว่า 13 ผลงานต่อปี ในระดับชาตไิม่
น้อยกว่า 1 ผลงานต่อป ี
เชิงคุณภาพ : 1.  ผลงานสามารถน าไปสู่การใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถจ าหน่ายได้ใน  
เชิงพาณิชย ์

ทุกสาขาวิชา 

10 โครงการสร้างเครือข่ายประสานงาน
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
นักศึกษา 
 

1.  จัดการอบรมนักเรียน นักศึกษาเพื่อเป็นแกนน าในการ      
ป้องกันปัญหาการมีพฤติกรรมไมเ่หมาะสม 
2.  เพื่อสร้างกระแสต่อต้านการพแสดงพฤติกรรมไม่           
เหมาะสมภายในวิทยาลยัอาชีวศึกษาสุโขทัย 

2.  

เชิงปริมาณ : 1.  จัดกจิกรรมอบรมนักเรียน แกนน า
ในการสร้างเครือข่ายประสานงานส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน นักศึกษาจ านวน 100 คน 

นักเรียนแกนน า 
จ านวน 100 คน 
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  3.  เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา                
กลุ่มเสี่ยงให้มีพฤติกรรมตามลักษณะที่พึงประสงค ์
 

เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียน นักศึกษาแกนน า ที่ได้รับ
ฝกึการอบรมจ านวน 100 คน มคีวามรู้ความเข้าใจ
ในปัญหาการมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ทีไ่ด้รบัการอบรมเพื่อปรับทัศนคติ
และพฤติกรรมให้กับนักเรียน กลุม่เสี่ยงได ้ 

 

11 โครงการติดตามผูส้ าเร็จการศึกษา         
ปีการศึกษา 2562 
  

1.  เพื่อติดตามนักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา                  
ในปีการศึกษา 2562 
2.  เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับ ตลาดแรงงาน 
 

เชิงปริมาณ : 1.  ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา           
ปีการศึกษา 2562 ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80             
ของผู้ส าเรจ็การศึกษา 
เชิงคุณภาพ : 1. สามารถน าข้อมลูที่ติดตามผู้ส าเร็จ
การศึกษามาใช้ประโยชน์ได้ในการจัดการเรียน 
การสอน และสามารถจดัหาต าแหน่งงานว่างตามที่
นักเรียน แจ้งความจ านง 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

12 โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์งาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

1. เพื่อจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาค ี
2. เพื่อสร้างการรับรู้การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
 

เชิงปริมาณ : ๑.  จ านวนนักเรยีน อาชีวศึกษาระบบ                    
ทวิภาคี เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562              
คิดเป็นร้อยละ 20  
               ๒. จ านวนสถานประกอบการร่วมจดัการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2562  คดิเป็นร้อยละ 20  
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียน และสถานประกอบการ
กลุ่มเป้าหมาย มีการรับรู้การจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

13 โครงการนิทรรศการโครงการวิชาชีพ 
ของนักเรียน ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 

1. เผยแพร่ผลงานโครงการวชิาชีพของนักเรียน ระดับช้ัน 
ปวช. 3 และ ปวส. 2 
2. เพื่อให้ผูส้นใจเข้าศึกษาเรียนรู ้

เชิงปริมาณ : 1. ผลงานจากการด าเนินการโครงการ
วิชาชีพ ระดับ ปวช.3  
                 2. ผลงานจากการด าเนินการโครงการ
วิชาชีพ ระดับ ปวส.2  
เชิงคุณภาพ : 1. นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ
ด้านวิชาชีพและน าไปประยุกต์เพือ่พัฒนาผลงานด้าน
วิชาชีพ 

ทุกสาขาวิชา 
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ที ่ แผนงาน  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

14 โครงการเรียนรู้นอกช้ันเรียน สาขาวิชา
การโรงแรมและการท่องเที่ยว               
ปีการศึกษา 2563 

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ                      
และประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ 
2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาไดร้ับความรู้ มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาเกี่ยวกับวิชาชีพของตนเอง 
3. เพื่อสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
 

เชิงปริมาณ : 1. นักเรยีน นักศึกษาได้รับความรู้                  มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพ                     ของ
ตนเอง รวมถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบ              อาชีพ 
เชิงคุณภาพ : 1. นักศึกษาสาขาวชิาการท่องเที่ยว                   และ
การโรงแรม ระดับ ปวช.2 จ านวน 14 คน ,                     ปวช.3 
จ านวน จ านวน 24 คน , ปวส. 1  จ านวน 13 คน ,              ปวส.2 
จ านวน 8 คน  และครู จ านวน 4 คน 

นักเรียน พึงพอใจ
ในระดับมาก 

15 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการลลีา     
การผสมเครื่องดื่ม สาขาวิชาการโรงแรม
และการท่องเที่ยว 

1. เพื่อให้นักเรียนแผนกวิชาการทอ่งเที่ยวเกิดทักษะใน            การ
แสดงลลีาการผสมเครื่องดื่มมากยิง่ขึ้น 
2. เพื่อให้นักเรียนสาขาวิชาการทอ่งเที่ยวฯสามารถน า
ความรู้ไปประกอบอาชีพได ้
 

เชิงปริมาณ : 1. นักเรยีน เกิดทักษะและประสบการณ์
ในการผสมเครื่องดื่มมากยิ่งข้ึน 
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียน สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
จ านวน 40 คน ได้ฝึกทักษะในการผสมเครื่องดื่ม 

นักเรียน พึงพอใจ
ในระดับมาก 

16 โครงการเตรยีมความพร้อมในการฝึก
อาชีพของนักเรียน สาขาวิชาการโรงแรม
และการท่องเที่ยว  
 

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาแก่
นักเรียน 
2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกงาน ฝึกอาชีพให้กับ
นักศึกษา 
3. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยว              
กับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง 

เชิงปริมาณ : 1. นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบ                การณ์
จากอาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง 
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียนแผนกวชิาการโรงแรมและ                      
การท่องเที่ยว จ านวน  20 คน  และครู 4 คน 
 

นักเรียน พึงพอใจ
ในระดับมาก 

17 โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรม
บริการ  สาขาพนักงานบริการอาหารและ
เครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร  
สาขาวิชาการท่องเที่ยว   
ประจ าปีการศึกษา  2563 
 

1. เพื่อพัฒนาทักษะในงานการบรกิารอาหารและ
เครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารให้กับนักเรียน  
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
2. เพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรม
บริการ สาขาพนักงานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
ในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ใหก้ับผู้สาขาวิชาการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว 

เชิงปริมาณ : 1. นักเรยีน สาขาวชิาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว จ านวน 20 คน 
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียน สาขาวชิาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว จ านวน 20 คนผ่านมาตรฐานฝีมือ
แรงงานในอุตสาหกรรมบริการ สาขาพนักงานการ
บริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกจิโรงแรมและ
ภัตตาคาร คิดเป็นร้อยละ 70 

ร้อยละ 70 ข้ึนไป 
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ที ่ แผนงาน  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

18 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านไอที (IT)    
เพื่อวิถีชุมชน 

1. เพื่อส่งเสริมความรูเ้ทคโนโลยสีารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน
ให้กับชุมชน 
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สามารถถ่ายทอดความรู้
ให้กับคนในชุมชน  
 

เชิงปริมาณ : 1. นักเรยีน  นักศึกษา  จ านวนอย่าง
น้อย 30 คน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับคนใน
ชุมชนได ้
                 2. คนในชุมชนจ านวนอย่างน้อย50คน  ได้รับความรู้
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้  
เชิงคุณภาพ : 1. คนในชุมชนได้รบัความรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน   
                 2. คนในชุมชนสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 

นักเรียน พึงพอใจใน
ระดับมาก 

 
 
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานระดับสากล 

  เป้าประสงค์  เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ที ่ แผนงาน  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1 โครงการติดตามผูส้ าเร็จการศึกษา         
ปีการศึกษา 2562 

1.  เพื่อติดตามนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  
ในปีการศึกษา 2562 
2.  เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการ 
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
 

เชิงปริมาณ :  1. ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
เชิงคุณภาพ : 1. สามารถน าข้อมูลที่ติดตามผู้ส าเร็จ
การศึกษามาใช้ประโยชน์ได้ในการจัดการเรียน 
การสอนและสามารถจดัหาต าแหน่งงานว่างตามที่
นักเรียน แจ้งความจ านง 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  80 
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ที ่ แผนงาน  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2 โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถาน 
ประกอบการทีร่ับผูส้ าเร็จการศึกษา จาก 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย 

1.  เพื่อส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับผู้ส าเร็จ
การศึกษา จากวิทยาลยัอาชีวศึกษาสุโขทัย 
2.  เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดการ
เรียนการสอน และเตรียมนักเรียน มีคุณลักษณะทีต่รง
กับความต้องการตลาดแรงงาน ให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน 

เชิงปริมาณ : 1. สถานประกอบการกรอกแบบ
ส ารวจให้กับวิทยาลัยฯ มากกว่ารอ้ยละ 80 ของที่
ส ารวจ 
เชิงคุณภาพ : 1. ได้รับการประเมนิจากสถาน
ประกอบการให้นักศึกษาผ่านร้อยละ 80 ของจ านวน
ที่ส ารวจ 

สถานประกอบการ 
มีความพึงพอใจ 

ระดับดีมาก  
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

3 โครงการ English Camp 1. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียน นักศึกษา 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะทาง
ภาษาอังกฤษท้ัง 4 ด้าน 
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาของนักเรียน
นักศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตร 
4. เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษา  กล้าแสดงออก
ในทางที่ถูกต้องตามมารยาทสังคม 
5. เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาเรียนรู้ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา 
6. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการ
ท างาน มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี และใช้เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน ์

เชิงปริมาณ : 1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย (ผู้สนใจ) จ านวน 200 คน 
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียน  นักศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย  (ผู้สนใจ)  มีเจตคติที่ดตี่อวิชา
ภาษาอังกฤษพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  มีความ
มั่นใจ  มีความกระตือรือร้น  และกล้าแสดงออกมาก
ขึ้น 
 

นักเรียน 100 คน 
เข้าร่วมและพึงพอใจ 

4 โครงการ Christmas Day 1. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ 
2. เพื่อใหน้ักเรียน ไดฝ้ึกทักษะทางภาษาอังกฤษท้ัง 4 
ด้าน 
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาของนักเรียน ให ้
เป็นไปตามหลักสูตร 
4. เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษา  และกล้า 
แสดงออกมากขึ้น 
5. เพื่อใหน้ักเรียน เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมเจา้ของภาษา 
6. เพื่อใหน้ักเรียน รู้จักท างานเปน็หมู่คณะฝึกคดิ ฝึกท า
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

เชิงปริมาณ  : 1. นักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย  (ผู้สนใจ) จ านวน  1,000  คน 
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย  (ผู้สนใจ)  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  มีความมั่นใจ  มีความ
กระตือรือร้น  และกล้าแสดงออกมากขึ้น 

นักเรียน  1,000 
คน เข้าร่วมและพึง
พอใจระดับดมีาก 
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  7. ส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับสูงตอ่ไปในการเรยีนรู้
ตลอดชีวิตของนักเรยีน  

 
 

 

5 โครงการมหกรรมวิชาชีพ "เปิดโลก
การศึกษาสู่อาชีพ" Open house 

1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ระดบัมัธยมศึกษา ครูที่
รับผิดชอบเกีย่วกับการแนะแนวในโรงเรียนมัธยม 
รวมถึงผู้ปกครอง ในเขตจังหวัดสุโขทัยและใกล้เคียง มี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจดัการเรียน 
การสอนของแต่ละแผนกวิชา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย 
2. เพื่อใหน้ักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ครูที่รับผดิชอบ
เกี่ยวกับการแนะแนวในโรงเรยีนมธัยม รวมถึง 
ผู้ปกครอง ในเขตจังหวัดสุโขทัยและใกล้เคียง สามารถ 
น าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือก 
สถานศกึษา  และเลือกศึกษาในสาขาท่ีเหมาะสม 
สอดคล้องกับทิศทางและความต้องการของตลาดแรงงาน 
3. เพือ่เป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ในการสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ีสูส่ายตาสาธารณชน ในด้านการ 
ผลิตนักเรียน นักเรียน สู่ตลาดแรงงาน และการบริการ
ทางวิชาการสู่ชุมชน 

เชิงปริมาณ : 1. นักเรยีน ระดับมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ช้ันปีท่ี 3 (ปวช.3) ครูแนะแนวในโรงเรียน
มัธยมศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ในเขตจังหวัด
สุโขทัย และใกล้เคยีงเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 
 500 คน 
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ช้ันปีท่ี 3 (ปวช.3) ครูแนะแนวในโรงเรียน
มัธยมศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ในเขตจังหวัด 
สุโขทัย และใกล้เคยีงมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การจัดการเรยีนการสอนของแต่ละแผนกวิชา ใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย 

ผู้เข้าร่วมพึงพอใจ
ระดับมาก 

6 โครงการ Small Talks Small  
Tipsคุยกันวันละนิด กับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษวันละค า 
 

1. เพื่อเพิ่มทักษะในการฟัง พูด ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในเขียนภาษาไทยและภาษา            
อังกฤษอย่างถูกต้อง 
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและ               
สร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาไทยและอังกฤษ 
4. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจสถานการณ์                 
ในปัจจุบันอย่างเหมาะสม 
 
 

เชิงปริมาณ : 1. นักเรยีน  นักศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย  เจ้าหน้าที่ และคณะครู จ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ  80 
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ Small 
Talks Small Tips คุยกันวันละนดิ กับ 
 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละค า ได้พัฒนา
ศักยภาพด้านการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ เรียนรู้การ
ออกเสียงและการเขียนค าภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
สร้างเสริมความใฝรู่้ ตระหนักถึงความส าคญัของการ
เรียนรูภ้าษาไทยและภาษาอังกฤษ มากขึ้น และ
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจสถานการณ ์

นักเรียน นักศึกษา 
มคีวามพึงพอใจ 
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   ในปัจจุบันอย่างเหมาะสม  
7 โครงการพัฒนานักเรียน วิทยาศาสตร์ -

คณิตศาสตร ์
1. นักเรียน  นักศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลย ี
2. นักเรียน  นักศึกษา  เห็นความส าคัญของวิทยาศาสตร ์ 
คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยีที่มตีอ่วิชาชีพของตนเอง 

เชิงปริมาณ : ๑.นักเรียน  นักศึกษาท่ีเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์  คณติศาสตร์ ระดับช้ัน ปวช. และ ปวส. 
จ านวน 500 คน ด าเนินงานโครงการสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ท่ีวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย 

นักเรียน นักศึกษา 
มคีวามพึงพอใจ 

8 โครงการ U Mee D Echo VE Contest 
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่
อาชีพ ผ่านแอพพลิเคชั่น Echo VE 
 

1. เพื่อใหน้ักเรียน  และผู้ที่สนใจ มีการพัฒนา 
ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนใน
ระดับทีสู่งขึ้น ผ่านแอพพลิเคช่ัน Echo VE  
2. เพื่อส่งเสริมและสร้างศักยภาพของนักเรียน ให้มี                
ทักษะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ที่มคีวามสนใจทางด้าน
ภาษาอังกฤษได้มีพื้นท่ีในการแสดงศักยภาพ 
4. เพื่อใหน้ักเรียน กล้าที่จะคดินอกกรอบ ท าใหน้ักเรียน           
ได้ฝึกทักษะเชิงความคิดสร้างสรรค์ และได้สร้างผลงานท่ี       
ภาคภูมิใจ 
๕. เพื่อใหน้ักเรียน มีทัศนคติที่ดีและเห็นความส าคัญ             
ต่อการใช้ภาษาอังกฤษต่ออาชีพในอนาคต 
 

เชิงปริมาณ : ๑. นักเรยีน  นักศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย  (ผู้สนใจ) ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๘๐ 
เชิงคุณภาพ : ๑. นักเรียน  นักศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย  (ผู้สนใจ)  มีเจตคติที่ดตี่อวิชา
ภาษาอังกฤษพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  มีความ
มั่นใจ  มีความกระตือรือร้น  และกล้าแสดงออกมาก
ขึน้ 
 

นักเรียน นักศึกษา 
มคีวามพึงพอใจ 

9 โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ 
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 

๑. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอน และในชีวิตประจ าวัน 

๒. ๒. สรา้งเจตคติที่ดีต่อการเรยีนการสอนโดยใช้ 
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการจดั การเรยีนการสอน    
 
 

เชิงปริมาณ : ๑. นักเรยีนสาขาวิชาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว มีความรู้ เกดิทักษะในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
เชิงคุณภาพ : ๑. นักเรียนสาขาวิชาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว มีความรู้ เกดิทักษะในการ 
สื่อสารภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 

นักเรียน นักศึกษา 
มคีวามพึงพอใจ 
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10 โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ 
หมวดสมรรถนะแกนกลาง 
 

๑. เพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสรมิ
การเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ 
๒. เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะ 
เทคนิคและวิธีสอนและประสบการณ์ดา้นภาษาอังกฤษ 
๓. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในสถานศึกษา   

เชิงปริมาณ : ๑. ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ  จ านวน  
๒  คน มาปฏิบตัิงานในสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ : ๑. เพื่อเสริมความพร้อมและความ   
เข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาต่อการจดัการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ 
                  ๒. เสรมิสรา้งประสบการณ์แลกเปลี่ยน
เรียนรูต้่อยอดองค์ความรู้ สร้างความสัมพันธ์
ระดับประเทศ 
 

นักเรียน นักศึกษา 
มีความพึงพอใจ 

11. โครงการรับอาสาครูสมัครจีน 
 

1. เพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสรมิ
การเรยีนการสอนภาษาจีน 
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะ 
เทคนิคและวิธีสอนและประสบการณ์ดา้นภาษาจีน 
3.เพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิการเรยีนการสอนภาษาจีน
ในสถานศึกษา   

เชิงปริมาณ : ๑. ครูอาสาสมัครจนี  จ านวน  1  คน 
มาปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ : ๑. เพื่อเสริมความพร้อมและความ  
เข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาต่อการจดัการเรียนการสอน
ภาษาจีนอย่างมีคณุภาพ 
                 ๒. เสริมสร้างประสบการณ์แลกเปลี่ยน
เรียนรูต้่อยอดองค์ความรู้สร้างความสัมพันธ์
ระดับประเทศ 
 

นักเรียน นักศึกษา 
มีความพึงพอใจ 

 

พันธกิจที่ 2  พัฒนาหลักสตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ  มีจ านวน  1  กลยุทธ์ ดังนี้ 
   เป้าประสงค์  เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
   กลยุทธ์ที ่ 1  พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
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1 โครงการจดัหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
สาขางานจากภายนอกสถานศึกษา 
มาพัฒนานักเรียน   

1. เพื่อจัดหาผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้น าภูมิปญัญา
ท้องถิ่นที่มีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ี
เกี่ยวข้องกับสาขางานของนักเรียน จากภายนอก
สถานศึกษาเช่นสถานประกอบการหน่วยงานต่างๆ 
ชุมชนมาพัฒนานักเรียน 
 

เชิงปริมาณ : 1. สถานศึกษาท่ีมสีาขางานท่ีมีการ
จัดหาภมูิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ                       
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนา
นักเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของจ านวนสาขา
งานท่ีเปิดสอน 
เชิงคุณภาพ : 1.นักเรียนทุกสาขางานได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้มากข้ึน 

ร้อยละ  80 
ของสาขางาน 
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ที ่ แผนงาน  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2 โครงการท าบันทึกข้อตกลงลงนามความ
ร่วมมือ  ร่วมกับสถานประกอบการและมอบ
เกียรติบตัรเชิดชูเกียรติ  สถานประกอบการ  
ประจ าปีการศึกษา  2563 
 

1. เพื่อท าบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือร่วมกับ
สถานประกอบการ 
2. เพื่อสร้างความสมัพันธ์และประสานความร่วมมือ
ระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษาใน 
การดูแลและพัฒนานักเรียน  
3. เพื่อสร้างเครือข่ายสถานประกอบการร่วมกับ
สถานศกึษาให้เป็นแนวทางเดยีวกัน สอดคล้องกับ 
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เชิงปริมาณ : 1. มสีถานประกอบการที่ท าบันทึก
ข้อตกลงลงนามความร่วมมือรับนกัเรียนนักศึกษา  
เข้าฝึกงาน จ านวน 10 แห่ง 
เชิงคุณภาพ : 1. สถานประกอบการร่วมมือกับ
วิทยาลัยฯ ในการดูแล สร้างเครือข่ายสถาน
ประกอบการร่วมกับสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพใน
การดูแลนักเรียนนักศึกษายิ่งข้ึน 
 

สถานประกอบการ
จ านวน 10 แห่ง 

3 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน
กลุ่มนักเรียน อาชีวศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย 
 

1. เพื่อสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขดความสามารถ
ของนกัเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปให้มีความ
พร้อมท่ีจะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง 
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขดความสามารถ
ของนักเรียน และประชาชนท่ัวไปให้พัฒนาต่อยอด
ธุรกิจเดมิ ได้อยา่งมั่นคงและยั่งยืนเพื่อสนองนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เชิงปริมาณ : 1. นักเรยีน วิทยาลยัอาชีวศึกษา
สุโขทัย เข้าร่วมทุกสาขาวิชา 
                 2. ครูทีป่รึกษาโครงการเข้าร่วม
โครงการอย่างน้อย 15 คน 
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียน มีความรู้ประสบการณ์การ
พร้อมเริม่ประกอบการธุรกิจของตนเอง 
                 2. นักเรียน มีความรู้สามารถพัฒนาต่อ
ยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยัง่ยืน 

นักเรียน อย่างน้อย 
100 คน 

4 โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการทีร่ับผูส้ าเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย 

1. เพื่อส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่
รับผูส้ าเรจ็การศึกษาจากวิทยาลยัอาชีวศึกษาสุโขทัย 
2. เพื่อน าข้อมูลทีไ่ด้มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดการ
เรียนการสอน และเตรียมนักเรียน ใหมคุ่ณลักษณะที่
ตรงกบัความต้องการตลาดแรงงาน ให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน 

เชิงปริมาณ : 1. สถานประกอบการกรอกแบบ
ส ารวจให้กับวิทยาลัยฯ มากกว่ารอ้ยละ 80 ของที่
กรอกแบบส ารวจ 
เชิงคุณภาพ : 1. ได้รับการประเมนิจากสถาน
ประกอบการให้นักเรียน ผา่นร้อยละ 80 ของจ านวน 
ที่ส ารวจ 

สถานประกอบการมี
ความพึงพอใจระดับ

มากร้อยละ 80  
ขึ้นไป 
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ที ่ แผนงาน  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

5 โครงการเตรยีมความพร้อมในการฝึก
อาชีพของนักเรียนนักศึกษา สาขาวิชา 
การโรงแรมและการท่องเที่ยว 

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาแก่
นักเรียน นักศึกษา 
2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกงาน ฝึกอาชีพให้กับ               
นักเรียนนักศึกษา 
3 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ         
วิชาชีพและศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง 

เชิงปริมาณ : 1. นักศึกษา ได้รับความรู้และ              
ประสบการณ์จากอาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของ                
ตนเอง    
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียนสาขาวชิาการโรงแรมและ       การ
ท่องเที่ยว จ านวน  20 คน  และครู 4 คน 
 

นักเรียน นักศึกษา 
มคีวามพึงพอใจ 

 

 

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีจ านวน  1  กลยุทธ์ ดังนี้ 
   เป้าประสงค์  เพ่ือยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   กลยุทธ์ที ่ 1  เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอน 

ที ่ แผนงาน  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1 โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ 
ครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ  
ปีการศึกษา 2563 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรใน
วิทยาลัยฯ  สูค่รูมืออาชีพ 

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรใน
วิทยาลัยฯ  ให้มากยิ่งข้ึน 

3. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยการน าเอาความรู้ที่
ได้จากการ  อบรมสัมมนาดูงานมาพัฒนาจัดการเรียน
การสอน  ให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ : 1. สถานศึกษาท่ีมสีาขางานท่ีมีการ
จัดหาภมูิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ                       
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนา
นักเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของจ านวนสาขา
งานท่ีเปิดสอน 

เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียนทุกสาขางานได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้มากข้ึน 
 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80  ของสาขางาน 
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ที ่ แผนงาน  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

1.  เพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มศกัยภาพของบุคลากรใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย 
2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหข้้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา เกิดการเรยีนรู้จากสถานท่ีจริง 
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัยให้มากยิ่งข้ึน 

เชิงปริมาณ :  
ผู้บริหาร 
ข้าราชการคร ู
ข้าราชการพลเรือน 
ลูกจ้าประจ า 
พนักงานราชการ 
ครูจ้างสอน 
ครูชาวต่างชาต ิ
ลูกจ้างช่ัวคราว 
(เจ้าหน้าท)ี 
ลูกจ้างช่ัวคราว 
(พนักงานขับรถ) 
ลูกจ้างช่ัวคราว 
(นักการภารโรง) 
ลูกจ้างช่ัวคราว
(แม่บ้าน) 
ลูกจ้างช่ัวคราว
(ยาม) 
           รวม 
 

 
จ านวน 
จ านวน 
จ านวน 
จ านวน 
จ านวน 
จ านวน 
จ านวน 
จ านวน 
 
จ านวน 
 
จ านวน 
 
จ านวน 
 
จ านวน 
 
จ านวน 

 
5 
47 
1 
1 
6 
13 
1 
23 
 
2 
 
8 
 
2 
 
3 
 
112 
 

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

ร้อยละ  100 
เข้ารับการพัฒนา 

   เชิงคุณภาพ :  1. ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน 
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ที ่ แผนงาน  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

3 โครงการไม่เคยหาย  ไม่เคยลา ไมเ่คยมา
สาย  ข้าราชการครูและบุคลากร 
 

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัยให้มากยิ่งข้ึน 

เชิงปริมาณ :   
ผู้บริหาร 
ข้าราชการคร ู
ข้าราชการพลเรือน 
ลูกจ้าประจ า 
พนักงานราชการ 
ครูจ้างสอน 
ครูชาวต่างชาต ิ
ลูกจ้างช่ัวคราว
(เจ้าหน้าที่) 
ลูกจ้างช่ัวคราว
(พนักงานขับรถ) 
ลูกจ้างช่ัวคราว 
(นักการภารโรง) 
ลูกจ้างช่ัวคราว
(แม่บ้าน) 
ลูกจ้างช่ัวคราว(ยาม) 
            รวม 
 

 
จ านวน 
จ านวน 
จ านวน 
จ านวน 
จ านวน 
จ านวน 
จ านวน 
จ านวน 
 
จ านวน 
 
จ านวน 
 
จ านวน 
 
จ านวน 
จ านวน 

 
5 
47 
1 
1 
6 
13 
1 
23 
 
2 
 
8 
 
2 
 
3 
112 

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

ร้อยละ  95  ของ
ครูและบุคลากรมา
ท างานทันเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงคุณภาพ :  1. ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน 
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ที ่ แผนงาน  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

4 โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครู
อาชีวศึกษาในสถานประกอบการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรครูด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการ 

2. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรครู 
3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของ
บุคลากรครู ให้สามารถพัฒนานักเรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

เชิงปริมาณ : 1. บุคลากรครู วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย เข้ารบัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ ร้อยละ 20 ของแตล่ะสาขาวิชา 
เชิงคุณภาพ : 1. บุคลากรครู วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัยท่ีเข้าร่วมโครงการ สามารถพัฒนานักเรียน ให้
มีผลสัมฤทธ์ิทางกาเรยีนเพิ่มสูงขึ้น 

บุคลากรครู ร้อยละ 
20 ของสาขาวิชา
เข้าร่วมโครงการ 

 

พันธกิจที่ 4  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  มีจ านวน  2  กลยุทธ์ ดังนี้ 
   เป้าประสงค์  เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน 
   กลยุทธ์ที ่ 1  ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน 

ที ่ แผนงาน  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง 
เพื่อชุมชน Fix it center 

1. ผลต่อประชาชน 
     1.1 ให้ค าแนะน าถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รู้
วิธีการใช้  การดูแลรักษา  และพฒันาทักษะช่างชุมชน  
ให้สามารถซ่อมบ ารุงเครื่อง อุปกรณ์การประกอบอาชีพ 
และเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายโดยการยืดอายุ
การใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณก์ารประกอบอาชีพ 
เครื่องใช้ในครัวเรือน 
     1.2 ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนา ทักษะอาชีพ
การซ่อมบ ารุงและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการ
บริหารจัดการแก่ช่างชุมชน  ส่งเสริมการรวมกลุ่มช่าง
ชุมชน  ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายความ
ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.)  และ
พัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้เกิดความยั่งยืน    

เชิงปริมาณ : 1. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนถาวร
ประจ า  อบต./สุขอนามยัพื้นฐาน/สร้างมลูค่าเพิ่มและ
มาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน  จ านวน 1  จุด 
     2. สถานท่ีที่ออกให้บริการซ่อมสร้าง  จ านวน  1 
ต าบล 
     3. การซ่อมแซมเครื่องมือเครือ่งจักร ท่ีใช้ในการ
ประกอบอาชีพ และเครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิต
ประจ าวันของครัวเรือน มากกว่า 300 รายการ 
     4. พัฒนานวัตกรรม  ต่อยอดเทคโนโลยเีพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน  
สร้างมลูค่าเพิ่ม  เสรมิสร้างมาตรฐาน  ผลิตภัณฑ์
ชุมชนและสนับสนุนการตรวจสอบ  คุณภาพและการ
รับรอง  คุณภาพสินค้าเบื้องต้น  

ผู้ใช้บริการและ
ผู้รับบริการมคีวาม
พึงพอใจระดับดีมาก 
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  1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชนในการถ่ายทอดความรู้พัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน  
พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลติภัณฑ์ชุมชน  เพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน  
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  สร้างมูลค่า เสริมสร้างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  และสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพ
และการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น 
     1.4 ลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยืดอายุการใช้
งานเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ  และเครื่องมือ
อุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 
     1.5 ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนท่ี
น ามาใช้ในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ ์
2.  ผลต่อนักเรียน  
     2.1 เพิ่มประสบการณ์และความเช่ือมั่นให้กับ
นักเรียน  นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบตัิงาน
ในชุมชน 
     2.2 สร้างแหล่งปฏิบัติงานจรงิรวมทั้งการพัฒนา
ทักษะแกน่ักเรียน ให้มีความสามารถ  มีประสบการณ์   
มีสมรรถนะและความพร้อม  สร้างช่องทางในการ
ประกอบอาชีพอิสระ  และเพิ่มขดีความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
3. ผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม 
     3.1 ประชาชนไดร้ับความรู้เรือ่งการบ ารุงรักษา  
การซ่อมบ ารุงเบื้องต้น  และการยดือายุ  การใช้งาน
เครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์
การด ารงชีวิตประจ าวัน 
     3.2 ช่างชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนา
กระบวนการผลติ พัฒนาผลิตภณัฑ์และมาตรฐาน
คุณภาพสินค้า 

     5. ช่างชุมชน  จ านวน  5  คน 
     6. ประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการ ไมต่่ ากว่า  
500  คน 
เชิงคุณภาพ : 1. ประสิทธิภาพของเครื่องมือ  
เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ  เครื่องมือ
อุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าของครัวเรือน 
     2. ประชาชนมีความรู้ในการใช้  การดูแล  รักษา
เครื่องมือ  เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ
เครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 
     3. ช่างชุมชนที่ได้รับการยกระดับมีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 
ประกอบอาชีพและขีดความสามารถในการบริหาร 
จัดการ  สามารถประกอบอาชีพอิสระสามารถสร้าง 
งาน  สร้างรายได้      
     4. รวมกลุ่มช่างชุมชน  ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
โดยกลไกขององค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.)  
พัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน 
     5. ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี  ลดความเสี่ยงต่อ 
การติดโรคและลดภาระค่าใช้จ่ายในการ 
รักษาพยาบาล  และมีความพร้อมในการสร้างงาน   
สร้างรายได ้
      6. ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลติภณัฑ ์
ชุมชน  พัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชน  สร้างมูลค่าเพิ่ม   
เสรมิสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและสนับสนุน 
การตรวจสอบคณุภาพและการรับรองคุณภาพสินค้า 
เบื้องต้น 
     7. ผู้อาชีวศึกษาสุโขทัยมีทักษะ  
ประสบการณ์ และความเช่ือมั่นในการออกไป 
ประกอบอาชีพและปฏิบัติงานในชุมชน 
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       3.3 ช่างชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับโดยการ
เพิ่มทักษะจากการฝึกปฏิบตัิจริงกบัทีมช่างซ่อมประจ า
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  ในการให้บริการซ่อมแซม  
บ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ
และเครื่องใช้ในครัวเรือนของชุมชนอย่างยั่งยืน 

     8. สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏบิัติงานจริงในการ 
พัฒนาทักษะแก่นักเรียน   นักศึกษาให้มี 
ความสามารถ  มีประสบการณ์  มีสมรรถนะ  ความ 
พร้อม  และมีช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ   
และเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 

2 โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น  1. เพื่อฝึกอาชีพ  ฝึกทักษะให้กับนักเรียน ผูย้ากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ที่สนใจ 
2. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาตอ่ในระดับอาชีวศึกษา 
3. เพื่อน าความรู้ที่ไดไ้ปประกอบอาชีพ / เสริมอาชีพ
หลัก 
4. เพื่อสร้างงาน  สร้างรายได้  ใหแ้ก่ตัวเองและ
ครอบครัว 
 

เชิงปริมาณ : 1. ด าเนินการฝึกอาชีพให้กับ
กลุ่มเป้าหมายไดต้ามแผนด าเนินงาน 
                 2. สร้างมูลค่า พัฒนา ต่อยอด
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 
                 3. อัตราการแข่งขันทางการตลาด
สูงขึ้น 
เชิงคุณภาพ : 1. กลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างงาน 
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง และองค์การ
อย่างมีคุณภาพ 
                 2. กลุ่มเป้าหมายสามารถยกระดับฝีมือ 
และมีขดีความสารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
                3. สามารถรวมกลุ่มกัน เพื่อจัดตั้ง 
ศูนย์กลางเป็นแหล่งการเรียนรู้วิชาชีพภายในองค์การ  
โรงเรียน และชุมชนท้องถิ่น  

          4. เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ 
ด ารงอยู่อย่างมั่งคั่ง และมั่นคง 

ผู้รับบริการมคีวาม
พึงพอใจในระดับ 

ดีมาก 

3 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 1.  เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษา มีความรู้เรื่องของสาร    
เสพติดใหโ้ทษ  
2.  เพื่อใหก้เรียน นักศึกษา รูจ้ักแนวทางการป้องกัน
ตนเองจากสารเสพติด 
3.  เพื่อใหก้เรียน นักศึกษา มสี่วนร่วมในการรักษาไว้ซึ่ง
ความเป็นโรงเรียนสีขาว 
 

เชิงปริมาณ : 1. นักเรยีน นักศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย 
เชิงคุณภาพ : 1.  เพื่อใหนั้กเรียน นักศึกษา เข้าใจถึง
สารเสพตดิให้โทษแก่ร่างกาย 
                 2.  เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติ
ตนให้เป็นคนดีของสังคม ไม่ยุ่งเกีย่วกับยาเสพตดิ 
 

โรงเรียนปลอด 
สารเสพตดิ 
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4 โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม 1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียน   มีความรู้คู่
คุณธรรม  จริยธรรม  และคณุลักษณะค่านิยมที่พึง
ประสงค์ที่ดเีป็นที่ยอมรับของชุมชน  และท้องถิ่นได ้
2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียน   มีความรู้
ความสามารถในการคดิวิเคราะห์  สังเคราะห์  มี
วิจารณญาณ  มีความคดิสรา้งสรรค์คิดไตร่ตรองได้  และ
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
3. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียน   มีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รกัการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ 
4. เพื่อพัฒนาการการเรียนการสอนให้นักเรียน   มี
ความรู้  มีทักษะในการท างาน  รกัการท างาน  มีเจตคติ
ที่ดีและ 

เชิงปริมาณ : 1. นักเรยีน วิทยาลยัอาชีวศึกษา
สุโขทัย  ทุกช้ันทุกแผนกเข้าร่วมกจิกรรมพัฒนา
การศึกษาท่ีวิทยาลัยฯได้จัดขึ้น 
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียน มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ  และความรู้  มีทักษะ  ในการ
ท างาน  รักการท างาน  มีเจตคติทีด่ีและสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ด ี
 

นักเรียน ร้อยละ  
95  เข้าร่วมชมรม
วิชาชีพ  สามารถ

จัดท ารูปเล่ม  
รายงานกิจกรรมได้

ระดับด ี

5 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่ 
ปีการศึกษา 2563 

1. เสริมสร้างนักเรียน วิทยาลยัอาชีวศึกษาสุโขทัยให้เป็น
นักคิด นักประดิษฐ์ โดยอาศยัความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์                     
คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพ เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติ
คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ 
2. ส่งเสริมให้นักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผดิชอบกล้าคิด 
กล้าปฏิบตัิอย่างมีเหตุผล และแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง 
3. พัฒนาผลงานประดิษฐ์ให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐาน 
สามารถน าไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ ประหยัดและ
ปลอดภัย เน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมให้นักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยพัฒนา
สร้ างผลงาน ให้ เกิ ด ความก้ าวห น้ า ในการคิ ด ค้ น
สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ โดยสามารถน าไปประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์ต่อ ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมส่วนรวมและ
ประเทศชาติ 
 

เชิงปริมาณ : 1.  มีสิ่งประดิษฐ์ ท่ีเป็นผลงานของ
นักเรียน  ส่งเข้าประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  
จ านวนไม่น้อยกว่า  21 ผลงานตอ่ปี  ในระดับชาต ิ
ไม่น้อยกว่า 1  ผลงานต่อป ี
เชิงคุณภาพ : 1.  ผลงานสามารถน าไปสู่การใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถจ าหน่ายได้                          
ในเชิงพาณิชย ์
 

- ไม่น้อยกว่า  21  
ผลงานต่อป ี

  - ระดับชาติ 1 
ผลงานต่อป ี
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6 โครงการท าบันทึกข้อตกลง ลงนามความ
ร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการและ
มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถาน
ประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 2563 

1. เพื่อท าบันทึกข้อตกลง ลงนามความร่วมมือร่วมกับ
สถานประกอบการ 
2. เพื่อสร้างความสมัพันธ์และประสานความร่วมมือ
ระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษาในการดูแล
และพัฒนานักเรียน  
3. เพื่อสร้างเครือข่ายสถานประกอบการร่วมกับ
สถานศึกษาให้เป็นแนวทางเดยีวกัน  สอดคล้องกับ  
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

เชิงปริมาณ : 1. มีสถานประกอบการที่ท าบันทึก
ข้อตกลงลงนามความร่วมมือรับนกัเรียน เข้าฝึกงาน  
จ านวน  10  แห่ง 
                2.  มีสถานประกอบการที่ไดร้ับเกียรติ
บัตรเชิดชูเกียรติ  จ านวน  10  แห่ง 
เชิงคุณภาพ : 1  สถานประกอบการร่วมมือกับ
วิทยาลัยฯ  ในการดูแล  สร้างเครอืข่ายสถาน
ประกอบการร่วมกับสถานศึกษา  ให้มีประสิทธิภาพ
ในการดูแลนักเรียน ยิ่งข้ึน 

สถานประกอบการ
จ านวน 10 แห่ง 

7 โครงการจติอาสา “อาชีวศึกษา สร้างฝีมือ
ชน คนดี มีจิตสาธารณะ” ปันเวลา แชร์
ความสุข 

1. เพื่อปลูกฝังใหน้ักเรียน  ช่วยกนัดูแล และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  
2. เพื่อใหน้ักเรียน มีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสา
อย่างค่อนข้างถาวรหรือถาวรและมี 
พื้นฐานในการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างเป็นสุขตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
3. เพื่อใหน้ักเรียน ได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3 ห่วง 2 เงื่อนไข น ามาใช้ในการแสดง 
จิตอาสาให้เกดิความยั่งยืน 
4. เพื่อใหน้ักเรียน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 
5. เพื่อใหน้ักเรียน  ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
สามารถน ามาสร้างสรรคส์ิ่งดีๆ 
ใหแ้ก่ สถานศกึษา และสังคม 
6. เพื่อปลูกฝังใหน้ักเรียน  มีคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ 
มีน้ าใจและจติสาธารณะ 
7. เพื่อสร้างจิตสานึกในการช าระหนี้ เพื่อเป็นการส่ง 
ต่อการศึกษา ให้รุ่นน้องเมื่อส าเร็จการศึกษา 

เชิงปริมาณ : 1. นักเรยีน  ผู้กู้ยืมทุกระดับชั้น เข้า 
ร่วมโครงการ ครบ 100% 
                 2. นักเรียน ทีไ่ด้รับทุนการศึกษา ทุก 
ประเภท เข้าร่วมโครงการ ครบ 100% 
                 3.บุคลากร และนักเรียน ที่ไมไ่ด้กูย้ืม  
แต่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ 
                 4. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการไม่น้อย 
กว่า 3 กิจกรรม ต่อ 1 ภาคเรียน 

                 5. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการไม่น้อย 
กว่า 18 ช่ัวโมง ต่อ 1 ภาคเรยีน 
เชิงคุณภาพ : 1. ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน มีจิต 
สาธารณะช่วยเหลือผู้อื่นอยูเ่สมอ 
                 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีจิตสาธารณะ 
และมีพฤติกรรมจิตสาธารณะอยา่งค่อนข้างถาวรหรือ 

ถาวร สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้เป็นสุขตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  
                3. ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถน า 
ทรัพยากรที่เหลือใช้ มาสร้างประโยชน์ให้สังคมได ้

               4. ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยกันดูแล และ 
ร่วมกัน รณรงค์แก้ไขปญัหาขยะ ในสถานศึกษาได ้

ผู้กู้ยืมเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 

100 
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   ด้วยการช่วยสร้างจิตส านึกให้ทุกคน 
              5. ผู้เข้าร่วมโครงการที่กู้ยืมเงิน กยศ. ม ี
จิตส านึกท่ีดีในการในการช าระหนี ้เพื่อเป็นการส่งต่อ 
การศึกษา ให้รุ่นน้องเมื่อส าเร็จการศึกษา 

 

8 โครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นในกิจกรรม
จังหวัดเคลื่อนที ่

1. เพื่อฝึกอาชีพ ฝึกทักษะให้กับนกัเรียน  ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ที่สนใจ 
2. เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ตัวเองและครอบครัว 
3. เพื่อน าความรู้ที่ไดไ้ปประกอบอาชีพหลักและอาชีพ
เสรมิ 

เชิงปริมาณ : 1. ด าเนินการฝึกอาชีพให้กับ
กลุ่มเป้าหมายไดต้ามแผนด าเนินงาน 
                 2. สร้างมูลค่า พัฒนา ต่อยอด
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 
                3. อัตราการแข่งขันทางการตลาดสูงขึ้น 
เชิงคุณภาพ : 1. กลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างงาน
สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและองค์การอย่าง
มีคุณภาพ 
                 2. กลุ่มเป้าหมายสามารถยกระดับฝีมือ 
และมีขดี 
                 3. สามารถรวมกลุม่กัน เพื่อจัดตั้ง
ศูนย์กลางเป็นแหล่งการเรียนรู้วิชาชีพภายในองค์การ
โรงเรียน และชุมชนท้องถิ่น 
                4. เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ด ารงอยู่อย่างมั่งคั่ง และมั่นคง 

ร้อยละ 80 ของ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ
พึงพอใจระดับมาก 

9 โครงการสอนหลักสูตร 108 อาชีพ 1. เพื่อฝึกอาชีพ ฝึกทักษะให้กับนกัเรียน  ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ที่สนใจ 
2. เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ตัวเองและครอบครัว 
3. เพื่อน าความรู้ที่ไดไ้ปประกอบอาชีพหลักและอาชีพ
เสรมิ 

เชิงปริมาณ : 1. ด าเนินการฝึกอาชีพให้กับ
กลุ่มเป้าหมายไดต้ามแผนด าเนินงาน 
                 2. สร้างมูลค่า พัฒนา ต่อยอด
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 
                 3. อัตราการแข่งขันทางการตลาด
สูงขึ้น 
เชิงคุณภาพ : 1. กลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างงาน  
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง และองค์การ 
อย่างมีคุณภาพ 
                 2. กลุ่มเป้าหมายสามารถยกระดับฝีมือ 

ร้อยละ 80 ของ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ
พึงพอใจระดับมาก 
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   และมีขดีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

               3. สามารถรวมกลุ่มกัน เพื่อจัดตั้ง 
ศูนย์กลางเป็นแหล่งการเรียนรู้วิชาชีพภายในองค์การ 
โรงเรียน และชุมชนท้องถิ่น 

              4. เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ 
ด ารงอยู่อย่างมั่งคั่ง และมั่นคง 

 

10 โครงการจติอาสาพัฒนา ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 
 

1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ 
2. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
3. เพื่อให้นักศึกษา เข้าใจวัตถุประสงค์ของการออก
ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 
4. เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์
ของการออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพและเซ็นอนุญาตใหผู้้เรียน
เข้ารับการฝึกอาชีพ 
5. เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการ
เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

เชิงปริมาณ : 1. นักศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ
ปริญญาตรี ท่ีฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 จ านวน 25 คน 
เชิงคุณภาพ : 1. นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อ
วัตถุประสงค์ของการฝึกงาน/ฝึกอาชีพและ  
สามารถปฏิบัติตนในสถานประกอบการ  รวมถึง
สามารถบันทึกการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ และจัดท า
รายงานเพื่อน าเสนอต่อวิทยาลัยฯ ได้ 
                 ๒. ผูป้กครองมีความรู้ ความเข้าใจ ต่อ
วัตถุประสงค์ของการฝึกงาน/ฝึกอาชีพของผู้เรียน เซ็น
อนุญาตให้ผูเ้รียนเข้าฝึกอาชีพ และตอบค าถามเพื่อน า
ความคิดเห็นของผู้ปกครองมาท าการวิจัย และพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 

ร้อยละ 80 ของ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ
พึงพอใจระดับมาก 

11 โครงการพัฒนาวัดด้วยอักษรศลิป์ 
สาขาวิชาวิจิตรศลิป ์

1. บริการวิชาชีพการต่อยออดผลติภัณฑ์ของชุมชนด้วย
งานศิลปะ 
2. ครู และนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการจ านวน 24 คน ได้
ใช้ความรู้ และทักษะวิชาชีพให้เกดิประโยชน์ 
3.  ครูและนักเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพได ้
 
 

เชิงปริมาณ : 1. นักเรียนท้ังระดบัช้ัน ปวช. จ านวน 
22 คน 
เชิงคุณภาพ : 1.นักเรียนระดับช้ัน ปวช. และ ปวส.    
จ านวน 16 คน สามารถปฏิบัติงาน และน าความรู้ 
ความสามารถท่ีได้รับการฝึกปฏิบตัิให้เป็นประโยชน์           
ต่อตนเอง และชุมชนของนักเรียน นักศึกษา  และ      
สามารถสรา้งอาชีพอิสระได ้
 

นักเรียน  ครูและ
บุคลากรมีความพึง
พอใจระดับมาก 

12 โครงการส่งเสริมอนุรักษภ์ูมิปัญญาท้องถิ่น 
สาขาวิชาวิจิตรศลิป ์
 

1.  เพื่อให้บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถมี
ส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ใหก้ับนักเรียนระดับช้ัน 
ปวช. 
 

เชิงปริมาณ : 1. นักเรยีนทั้งระดบัช้ัน ปวช. จ านวน 
22 คน 
 

นักเรียน  มีความ 
พึงพอใจระดับมาก 
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  2.  เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความรู้ ความสามารถ
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถ 
อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม รู้ในภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คง
อยู่ได ้
3. เพื่อให้นักเรียนเห็นความส าคญัของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่สามารถสร้างอาชีพอิสระ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับ
ตนเองและครอบครัว 
4. สรา้งเจตคติที่ดีในการประดิษฐช้ิ์นงาน และสามารถ
น าไปใช้ได้จริง 
 

เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียนระดับชัน้ ปวช.                
จ านวน 22 คน สามารถปฏิบัติงาน และน าความรู้ 
ความสามารถท่ีได้รับการฝึกปฏิบตัิให้เป็นประโยชน์            
ต่อตนเอง และชุมชนของนักเรียน นักศึกษา  และ      
สามารถสรา้งอาชีพอิสระได ้
 
 

 

 

กลยุทธ์ที่  2  ยกระดับคุณภาพห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม  

เป้าประสงค์  เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน 
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1 โครงการมหกรรมวิชาชีพ “เปิดโลก
การศึกษาสู่อาชีพ”  Open House     
 

1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  ครูที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการแนะแนวในโรงเรียนมัธยมรวมถึง
ผู้ ปกครอง ใน เขตจั งหวัดสุ โขทัยและใกล้ เคี ยง มี
ความรู้ ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ของแต่ละสาขาวิชา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
2. เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครูที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการแนะแนวในโรงเรียนมัธยม รวมถึงผู้ปกครอง 
ในเขตจังหวัดสุโขทัยและใกล้เคียง สามารถน าข้อมูลไปใช้
เป็นแนวทาง ในการตัดสินใจเลือกสถานศึกษา และเลือก
ศึกษาในสาขาที่เหมาะสม สอดคล้องกับทิศทาง และความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
๓. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ในการสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ีสูส่ายตาสาธารณชน ในด้านการผลิต
นักเรียนนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน และการบริการทาง
วิชาการสู่ชุมชน 

เชิงปริมาณ : 1. นักเรยีนระดับมธัยมศึกษาปีท่ี 3          
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ัน              
ปีท่ี 3 (ปวช.3)  ครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา            
และผูป้กครองนักเรยีนในเขตจังหวัดสุโขทัย และ         
ใกล้เคียงเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 500 คน 
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียนระดับมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ช้ันปีท่ี 3 (ปวช.3) ครูแนะแนวในโรงเรียน
มัธยมศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนในเขตจังหวัด
สุโขทัย และใกล้เคยีงมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การจัดการเรยีนการสอนของแต่ละสาขาวิชา ใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย 
 
 

ผู้เข้าร่วมมีความ   
พึงพอใจระดับดีมาก 
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2 โครงการสัญจรแนะแนวในโรงเรียนมัธยม 1. เพื่อแนะแนวทางให้นักเรียนโรงเรียนมัธยม สนใจ
สมัครเรียนต่อที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ : 1.  นักเรียนโรงเรียนมัธยม ในเขต 
จังหวัดสุโขทัย ได้รับทราบข้อมลูข่าวสารการแนะแนว                    
ของวิทยาลัย จากทีมงานแนะแนว จ านวน 1,000  
คน 
เชิงคุณภาพ : 1.  นักเรียนระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 ท่ี 
ได้รับการแนะแนว เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย 
อาชีวศึกษาสุโขทัย 

ผู้รับบริการมคีวาม
พึงพอใจอยู่ในระดับ

ดีมาก 

3 โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์งาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

1. เพื่อจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาค ี
2. เพื่อสร้างการรับรู้การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี  
 

เชิงปริมาณ : 1. จ านวนผูเ้รียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 20  
                 ๒. จ านวนสถานประกอบการร่วมจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2562  คดิเป็นร้อยละ 20  
เชิงคุณภาพ : 1. ผู้เรียนและสถานประกอบการ
กลุ่มเป้าหมาย  มีการรับรู้การจดัการอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

     ๒. ผู้เรียนและสถานประกอบกลุ่ม                     
เป้าหมาย มีความพึงพอใจในสื่อประชาสัมพันธ์การ             จัด
การศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 

ผู้รับบริการมคีวาม
พึงพอใจอยู่ในระดับ

ดีมาก 

4 โครงการซ่อมแซมวสัดุครภุณัฑ์  
และอาคารสถานท่ี 

1. เพื่อซ่อมแซมวสัดุ ครุภณัฑ์และอาคารสถานท่ี
พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงวัสดคุรภุัณฑ์และอาคาร
สถานท่ี ให้มีความสวยงาม แข็งแรง ทนทาน 

3. เพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ 

เชิงปริมาณ :  1. ซ่อมแซมยานพาหนะที่ช ารุดตาม
จ านวน 
                  2. ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปาและ
ระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลยั 
                  3. ติดตั้งกล้องวงจรปิด จ านวน 8 ตัว 
เชิงคุณภาพ : 1. ยานพาหนะใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
                  2. มีระบบประปา ระบบไฟที่มี
ประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้อยา่งทั่วถึง 
                 3. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ท่ัวถึง 

นักเรียน  ครูและ
บุคลากรมีความพึง
พอใจระดับมาก 
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5 โครงการส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน  
ปีการศึกษา 2563 

 เชิงปริมาณ :  1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
                  2. เพื่อเป็นการน้อมร าลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชฯ 
                  3. เพื่อเป็นการสรา้งและส่งเสรมินิสับรัก
การอ่าน 
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์
                  2. นักเรียน มีนสิัยรักการอ่านเพิ่มมาก
ขึ้น 

นักเรียน มีการเข้าใช้
ห้องสมุดเพิ่มขึ้น 

 

 พันธกิจที่  5  ร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  มีจ านวน  1  กลยุทธ์  ดังนี้ 
 เป้าประสงค์  เพ่ือพัฒนาจุดเด่นและจุดเน้นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
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1 โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม  
กิจกรรมพัฒนานักเรียน ด้านองคก์าร
วิชาชีพ  ลูกเสือ  ชาติ  ศาสนา  
พระมหากษตัริย์  กีฬาและนันทนาการ 
เยาวชนดีเด่น   
ศรีอาชีวะ  กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมและการด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียน   มีความรู้คู่
คุณธรรม  จริยธรรม  และคณุลักษณะค่านิยมที่พึง
ประสงค์ที่ดเีป็นที่ยอมรับของชุมชน  และท้องถิ่นได ้
2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียน   มีความรู้
ความสามารถในการคดิวิเคราะหค์ิด  สังเคราะห์  มี
วิจารณญาณ  มีความคดิสรา้งสรรค์คิดไตร่ตรองได้   
และมีวสิัยทัศน์กว้างไกล 
3. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียน   มีทักษะใน 
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รกัการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ 
4. เพื่อพัฒนาการการเรียนการสอนให้นักเรียน   มี
ความรู้  มีทักษะในการท างาน  รกัการท างาน  มีเจตคติ
ที่ดีและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ด ี

เชิงปริมาณ : 1. นักเรยีน วิทยาลยัอาชีวศึกษา
สุโขทัย  ทุกช้ันทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
การศึกษาท่ีวิทยาลัยฯ ได้จัดขึ้น 
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียน มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ  และความรู้  มีทักษะ  ในการ
ท างาน  รักการท างาน  มีเจตคติทีด่ีและสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ด ี

นักเรียน ร้อยละ  
95  เข้าร่วมและทุก

ชมรมวิชาชีพ  
สามารถจัดท า

รูปเลม่  รายงาน
กิจกรรมได้  ระดับด ี

2. โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย 
ประวัติศาสตร์ และหน้าท่ีพลเมือง 

1. เพื่อใหน้ักเรียน  ได้เรียนรู้ ถึงความเป็นมาของ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทย 
2. เพื่อใหน้ักเรียน  ได้ศึกษาถึงประวัติศาสตร์ความ 

เชิงปริมาณ : 1. นักเรยีน วิทยาลยัอาชีวศึกษา
สุโขทัย  ทุกช้ันทุกแผนกเข้าร่วมกจิกรรม 
 เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียน มีตระหนักถึงความส าคญั 

นักเรียน มีการ
พัฒนาตนเอง 
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เป็นมาของวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3. เพื่อสร้างจิตส านึก ให้เยาวชนรุน่หลังมีความรักและ 
หวงแหนในศิลปวัฒนธรรมของไทย 
4. เพื่อให้นักเรียน  ตระหนักถึงคณุค่าและความส าคญั
ของภาษาไทย 
5. เพื่อให้นักเรียน  ร่วมมือกันท านุบ ารุงส่งเสริม
อนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 

และคณุค่าของศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภาษาไทย 
ซึ่งถือเป็นภาษแห่งชาติและเป็นเอกลักษณ ์
ของชาติที่เราคนไทยควรภาคภูมิใจ ดังนั้นเราควร
อนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่ และสบืทอดต่อไปให้ลูกหลาน
ได้ศึกษา ถา้เราคนไทยไม่ช่วยกันรกัษาไว้สักวันหน่ึง
อาจจะไม่มีภาษาไทยใหลู้กหลานใช้ก็เป็นได ้

 

 

 พันธกิจที่  6  พัฒนาระบบเครือข่าย  ชุมชน  สถานประกอบการ  มีจ านวน  1  กลยุทธ์  ดังนี้ 
 เป้าประสงค์  เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง  เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ที่  1  เพ่ิมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  โดยใช้ระบบคุณภาพ PDCA  เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารเชิงรุกและหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ แผนงาน  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1 โครงการท าบันทึกข้อตกลง ลงนามความ
ร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการและ
มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถาน
ประกอบการ ปีการศึกษา 2563  

1. เพื่อท าบันทึกข้อตกลง ลงนามความร่วมมือร่วมกับ
สถานประกอบการ 
2. เพื่อสร้างความสมัพันธ์และประสานความร่วมมือ
ระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษาในการดูแล
และพัฒนานักเรียน  
3. เพื่อสร้างเครือข่ายสถานประกอบการร่วมกับ
สถานศึกษาให้เป็นแนวทางเดยีวกัน  สอดคล้องกับ  
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

เชิงปริมาณ : 1. มีสถานประกอบการที่ท าบันทึก
ข้อตกลงลงนามความร่วมมือรับนกัเรียน เข้าฝึกงาน  
จ านวน 10  แห่ง 
                 2.  มีสถานประกอบการที่ไดร้ับเกียรติ
บัตรเชิดชูเกียรติ  จ านวน  10  แห่ง 
เชิงคุณภาพ : 1.  สถานประกอบการร่วมมือกับ
วิทยาลัยฯ  ในการดูแล  สร้างเครอืข่ายสถาน
ประกอบการร่วมกับสถานศึกษา  ให้มีประสิทธิภาพ
ในการดูแลนักเรียน ยิ่งข้ึน 

สถานประกอบการ
จ านวน  10  แห่ง 

2 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน Fix it center 

1. ผลต่อประชาชน 
     1.1 ให้ค าแนะน าถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รู้
วิธีการใช้  การดูและรักษา  และพฒันาทักษะช่างชุมชน  
ให้สามารถซ่อมบ ารุงเครื่อง อุปกรณ์การประกอบอาชีพ 
และเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายโดยการยืดอายุ
การใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณก์ารประกอบอาชีพ  
เครื่องใช้ในครัวเรือน 
     1.2 ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนา ทักษะอาชีพ 

เชิงปริมาณ : 1. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนถาวร
ประจ า  อบต./สุขอนามยัพื้นฐาน/สร้างมลูค่าเพิ่มและ
มาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน  จ านวน 1  จุด 
           2. สถานท่ีที่ออกให้บริการซ่อมสร้าง  
จ านวน  1 ต าบล 
           3. การซ่อมแซมเครื่องมอืเครื่องจักร ท่ีใช้ใน
การประกอบอาชีพ และเครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิต
ประจ าวันของครัวเรือน มากกว่า 300 รายการ 

ผู้ใช้บริการและ
ผู้รับบริการมคีวาม
พึงพอใจระดับดีมาก 
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การซ่อมบ ารุงและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการ 
บริหารจัดการแก่ช่างชุมชน  ส่งเสริมการรวมกลุ่มช่าง
ชุมชน  ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายความ
ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.)  และ
พัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้เกิดความยั่งยืน  
1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้พฒันาสุขอนามัย
พื้นฐาน  พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
ชุมชน  เพิ่ม 
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน  
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  สร้างมลูค่า เสรมิสร้มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ชุมชน  และสนบัสนุนการตรวจสอบ
คุณภาพและการรับรองคุณภาพสนิค้าเบื้องต้น 
     1.4 ลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยืดอายุการ
ใช้งานเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ  และ
เครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 
     1.5 ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนท่ี
น ามาใช้ในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ 
2.  ผลต่อนักเรียน  
     2.1 เพิ่มประสบการณ์และความเช่ือมั่นให้กับ
นักเรียน อาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน 
     2.2 สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนา
ทักษะแก่นักเรียน ให้มีความสามารถ มีประสบการณ์  
มีสมรรถนะและความพร้อม  สร้างช่องทางในการ
ประกอบอาชีพอิสระ  และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
 

 

4. พัฒนานวัตกรรม  ต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน  
สร้างมลูค่าเพิ่ม  เสรมิสร้างมาตรฐาน  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และสนบัสนุนการตรวจสอบ  คุณภาพและการรับรอง  
คุณภาพสินค้าเบื้องต้น   
5. ช่างชุมชน  จ านวน  5  คน 
6. ประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ ากว่า 500  คน 
เชิงคุณภาพ : 1. ประสิทธิภาพของเครื่องมือ  
เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ  เครื่องมืออุปกรณ์
ด ารงชีวิตประจ าของครัวเรือน  
2. ประชาชนมีความรู้ในการใช้  การดูแล  รักษา
เครื่องมือ  เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ
เครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 
3. ช่างชุมชนที่ไดรับการยกระดับมีทักษะในการ 
ประกอบอาชีพและขีดความสามารถในการบริหาร 
จัดการ  สามารถประกอบอาชีพอิสระสามารถสร้าง 
งาน  สร้างรายได ้
4. รวมกลุ่มช่างชุมชน  ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
โดยกลไกขององค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.)  
พัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน 
5. ประชาชนมสีุขอนามัยที่ดี  ลดความเสีย่งต่อ 
การติดโรคและลดภาระค่าใช้จ่ายในการ 
รักษาพยาบาล  และมีความพร้อมในการสร้างงาน   
สร้างรายได ้
6. ประสิทธิภาพกระบวนการผลติของผลิตภณัฑ ์
ชุมชน  พัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชน  สร้างมูลค่าเพิ่ม   
เสรมิสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและสนับสนุน 
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  3. ผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม 
     3.1 ประชาชนไดร้ับความรู้เรือ่งการบ ารุงรักษา  
การซ่อมบ ารุงเบื้องต้น  และการยดือายุ  การใช้งาน
เครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์
การด ารงชีวิตประจ าวัน 
     3.2 ช่างชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนา
กระบวนการผลติ พัฒนาผลิตภณัฑ์และมาตรบาน
คุณภาพสินค้า 
    3.3 ช่างชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับโดยการ
เพิ่มทักษะจากการฝึกปฏิบตัิจริงกบัทีมช่างซ่อมประจ า
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  ในการให้บริการซ่อมแซม  
บ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ 
และเครื่องใช้ในครัวเรือนของชุมชนอย่างยั่งยืน 

การตรวจสอบคณุภาพและการรับรองคุณภาพสินค้า 
เบื้องต้น 
7. นักศึกษาอาชีวศึกษาสุโขทัยมีทักษะ  
ประสบการณ์ และความเช่ือมั่นในการออกไป 
ประกอบอาชีพและปฏิบัติงานในชุมชน 
8. สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการ 
พัฒนาทักษะแก่นักเรียน  นักศึกษาให้มีความสามารถ   
มีประสบการณ์  มีสมรรถนะ  ความพร้อม  และม ี
ช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ  และเพิ่มขดี 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 

3 โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 1. เพื่อฝึกอาชีพ  ฝึกทักษะให้กับนักเรียน ผูย้ากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ที่สนใจ 
2. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาตอ่ในระดับอาชีวศึกษา 
3. เพื่อน าความรู้ที่ไดไ้ปประกอบอาชีพ / เสริมอาชีพ
หลัก 
4. เพื่อสร้างงาน  สร้างรายได้  ใหแ้ก่ตัวเองและ
ครอบครัว 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ : 1. ด าเนินการฝึกอาชีพให้กับ
กลุ่มเป้าหมายไดต้ามแผนด าเนินงาน 
                 2. สร้างมูลค่า พัฒนา ต่อยอด
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 
                3. อัตราการแข่งขันทางการตลาดสูงขึ้น 
เชิงคุณภาพ : 1. กลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างงาน 
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง และองค์การ
อย่างมีคุณภาพ 
                 2. กลุ่มเป้าหมายสามารถยกระดับฝีมือ 
และมีขดีความสารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
                3. สามารถรวมกลุ่มกัน เพื่อจัดตั้ง 
ศูนย์กลางเป็นแหล่งการเรียนรู้วิชาชีพภายในองค์การ  
โรงเรียน และชุมชนท้องถิ่น  
               4. เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ 
ด ารงอยู่อย่างมั่งคั่ง และมั่นคง 

ผู้รับบริการมคีวาม
พึงพอใจระดับดีมาก 

 

 

 มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  67 

 



ที ่ แผนงาน  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

4 โครงการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 
2563 

1. เพื่อสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือและก าหนด
รูปแบบการดูแลนักเรียน ร่วมกัน 
2. เพื่อสร้างความสมัพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับ
ผู้ปกครอง 
 

เชิงปริมาณ :  1. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการ
เข้าประชุมผู้ปกครองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
เชิงคุณภาพ : 1. ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ 
และความสามารถแก้ไขปญัหาใหแ้ก่บุตรหลานได้  
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
80 

5 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ
ส าหรับนักเรียน ทุกสาขาวิชา 

1. เพื่อให้นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
2. เพื่อให้นักเรียน ได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง 
3. เพื่อสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

เชิงปริมาณ : 1. นักเรยีน  ระดับ ปวช. จ านวน  
600  คน 
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียน  ได้รับความรู้ มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของ
ตนเองรวมถึงได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ  

ความพึงพอใจของ
นักเรียน ระดับดี

มาก 

6 โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม 1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียน   มีความรู้คู่
คุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะค่านิยมที่พึง
ประสงค์ที่ดีเป็นที่ยอมรับของชุมชน  และท้องถิ่นได้ 
2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียน   มีความรู้
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิด  สังเคราะห์  มี
วิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรองได้  และ
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
3. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียน   มีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ 
4. เพื่อพัฒนาการการเรียนการสอนให้นักเรียน   มี
ความรู้  มีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  มีเจตคติ
ที่ดีและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 

เชิงปริมาณ : 1. นักเรยีน  วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย  ทุกช้ันเข้าร่วมกิจกรรมพฒันาการศึกษาท่ี
วิทยาลัยฯได้จดัขึ้น 
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียน  มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ  และความรู้  มีทักษะ  ในการ
ท างาน  รักการท างาน  มีเจตคติทีด่ีและสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ด ี
 

นักเรียน ร้อยละ  
95  เข้าร่วมและทุก

ชมรมวิชาชีพ
สามารถตัดท า

รูปเลม่  รายงาน
กิจกรรมได้  ระดับด ี

7 โครงการสัญจรแนะแนวในโรงเรียนมัธยม 1. เพื่อแนะแนวทางใหน้ักเรียน โรงเรียนมัธยม สนใจ
สมัครเรียนต่อทีวิ่ทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 

เชิงปริมาณ : 1. นักเรยีน โรงเรียนมัธยม ในเขต
จังหวัดสุโขทัย ได้รับทราบข้อมลูข่าวสารการแนะแนว 
ของวิทยาลัย จากทีมงานแนะแนว  
จ านวน 1,000 คน 
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียน ระดับช้ัน ม.3 และ ม.6  
ที่ได้รับการแนะแนว เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยฯ 
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8 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ และแนะ
แนวอาชีพส าหรับผู้ที่จะส าเร็จการศึกษา  
 

1. เพื่อใหน้ักเรียน ที่จะส าเร็จการศึกษามีแนวทางในการ
เลือกสาขาวิชา และสถาบันทีต่นเอง 
สนใจรวมถึงมีความรู้เรื่องการสมัครงาน และการ
ประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา 

เชิงปริมาณ:  1. นักเรียน  ระดับช้ัน ปวช.3 ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย ที่จะส าเร็จการศึกษาใน 
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 400 คน 
                 2. นักเรียน  ระดับช้ัน ปวส.2 ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย ที่จะส าเร็จการศึกษาใน 
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 300 คน 
เชิงคุณภาพ: 1. นักเรียน ระดับช้ันปวช.3  ศึกษาต่อ
ในระดับชั้นปวส.1 วิทยาลยัอาชีวศึกษาสุโขทัย 
                2. นักเรียน  สามารถรู้แนวทาง
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นในสาขาที่ตนเองต้องการ
และรู้แนวทางการสมัครงาน การประกอบอาชีพหลัง
ส าเรจ็การศึกษา 

นักเรียน ในโรงเรียน
มัธยมจ านวน 
1,000 คน 

9 โครงการจติอาสา “อาชีวศึกษา สร้างฝีมือ
ชน คนดี มีจิตสาธารณะ” ปันเวลา แชร์
ความสุข 
 

1. เพื่อปลูกฝังใหน้ักเรียน ช่วยกันดูแล และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
2. เพื่อใหน้ักเรียน มีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสา
อย่างค่อนข้างถาวรหรือถาวรและมีพื้นฐานในการอยู่
ร่วมกันกับสังคมอยา่งเป็นสุขตามหลักธรรมาภิบาล 
3. เพื่อใหน้ักเรียน ได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3 ห่วง 2 เงื่อนไข น ามาใช้ในการแสดงจิตอาสาให้เกิด
ความยั่งยืน 
4. เพื่อใหน้ักเรียน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 
5. เพื่อใหน้ักเรียน  ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
สามารถน ามาสร้างสรรคส์ิ่งดีๆ 
ใหแ้ก่สถานศกึษา และสังคม 
6. เพื่อปลูกฝังใหน้ักเรียน  มีคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ 
มีน้ าใจและจติสาธารณะ 
7. เพื่อสร้างจิตสานึกในการช าระหนี้ เพื่อเป็นการส่งต่อ
การศึกษา ให้รุ่นน้องเมื่อส าเร็จการศึกษา 

เชิงปริมาณ : 1. นักเรยีน  ผู้กู้ยืมทุกระดับชั้น เข้า
ร่วมโครงการ ครบ 100% 
2. นักเรียน  ทีไ่ด้รับทุนการศึกษา ทุกประเภท เข้า
ร่วมโครงการ ครบ 100% 
3. บุคลากร และนักเรียน ทีไ่ม่ไดกู้้ยืม แต่มีความ
ประสงคเ์ข้าร่วมโครงการ 
4. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการไม่น้อยกว่า 3 
กิจกรรม ต่อ 1 ภาคเรียน 
5. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการไม่น้อยกว่า 18 
ช่ัวโมง ต่อ 1 ภาคเรียน 
เชิงคุณภาพ : 1. ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน มีจิต
สาธารณะช่วยเหลือผู้อื่นอยูเ่สมอ 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ มจีิตสาธารณะและมีพฤติกรรม
จิตสาธารณะอย่างค่อนข้างถาวร 
หรือถาวร สามารถอยูร่่วมกันในสงัคมได้เป็นสุขตาม
หลักธรรมาภิบาล  
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถน าทรัพยากรที่เหลือใช้ 
มาสรา้งประโยชน์ให้สังคมได ้

ผู้เข้าร่วมมีความพึง
พอใจระดับมาก 
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   4. ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยกันดูแล และร่วมกัน 
รณรงคแ์ก้ไขปัญหาขยะ ในสถานศึกษาได ้
ด้วยการช่วยสร้างจิตส านึกให้ทุกคน 
5. ผู้เข้าร่วมโครงการที่กู้ยมืเงิน กยศ. มจีิตส านึกท่ีด ี
ในการในการช าระหนี้ เพื่อเป็นการส่งต่อการศึกษา 
ให้รุ่นน้องเมื่อส าเร็จการศึกษา  
6. ผู้เข้าร่วมโครงการท ากิจกรรมจติอาสาได้เข้าร่วม
กิจกรรม ครบ 100% 

 

10 โครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นในกิจกรรม
จังหวัดเคลื่อนที ่

1. เพื่อฝึกอาชีพ ฝึกทักษะให้กับนกัเรียน  ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ที่สนใจ 
2. เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ตัวเองและครอบครัว 
3. เพื่อน าความรู้ที่ไดไ้ปประกอบอาชีพหลักและอาชีพ
เสรมิ 

เชิงปริมาณ : 1. ด าเนินการฝึกอาชีพให้กับ
กลุ่มเป้าหมายไดต้ามแผนด าเนินงาน 
2. สรา้งมูลค่า พัฒนา ต่อยอดผลติภัณฑ์ชุมชน 
3. อัตราการแข่งขันทางการตลาดสูงขึ้น 
เชิงคุณภาพ : 1. กลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างงาน
สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและองค์การอย่าง
มีคุณภาพ 
2. กลุ่มเป้าหมายสามารถยกระดบัฝีมือ และมีขีด 
3. สามารถรวมกลุม่กัน เพื่อจัดตั้งศูนย์กลางเป็น
แหล่งการเรียนรู้วิชาชีพภายในองค์การโรงเรียน  
และชุมชนท้องถิ่น 
4. เป็นการพัฒนาคณุภาพชีวิตในการด ารงอยู ่
อย่างมั่งคั่ง และมั่นคง 

ร้อยละ 80 ของผู้
เข้ารวมโครงการ มี

ความพึงพอใจ 
ระดับมาก 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 ผลการศึกษาวิเคราะห์  มาตรฐานการศึกษาและสภาพการณ์ของสถานศึกษาทั้งภายในและ 
ภายนอก  สามารถน ามาก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา  ดังนี้ 
 3.1  วิสัยทัศน์ (Vision) 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยก าหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ  ไว้ดังนี้  “เป็นองค์กรแห่ง 
การเรียนรู้และบริการวิชาชีพในระดับสากล  ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 3.2  พันธกิจ (Mission) 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ก าหนดพันธกิจเพ่ือให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
 1. ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

          2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
                    3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                    4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 5. ร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
           6. พัฒนาระบบเครือข่าย ชุมชน สถานประกอบการ  
 

 3.3  กลยุทธ์ (Strategy) 
 

ที ่ พันธกิจ ที ่ กลยุทธ์ 
1 ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 
1 
 

2 

พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน 
พัฒ นาคุณ ภาพผู้ เรี ยน ให้ สอดคล้ องกับ
ตลาดแรงงานระดับสากล 

2 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

1 พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน 

3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 เพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 1 

2 
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน 
ยกระดับคุณภาพห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  
แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษา  ให้สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 

5 ร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

1 ส่งเสริมและสร้างความตระหนักใหผู้้เรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ 
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ที ่ พันธกิจ ที ่ กลยุทธ์ 
6 พัฒนาระบบเครือข่าย  ชุมชน  สถาน

ประกอบการ 
1 
 
 

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  โดยใช้ระบบคุณภาพ  PDCA 
บริหารจัดการเชิงรุกและหลักธรรมาภิบาล 

 
 3.4  พันธกิจ  กลยุทธ์  เป้าประสงค์  แผนงาน  โครงการ  ตัวชี้วัด 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  เพ่ือ 
ก าหนดทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  ของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  เพ่ือให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  ดังต่อไปนี้ 
 

พันธกิจที่  1  ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 1.  วัตถุประสงค์ 
   1.1  เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
   1.2  เพื่อพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน 
 2.  กลยุทธ์ 
   พันธกิจที่  1  ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจ านวน  2  กลยุทธ์ดังนี้ 
    2.1  กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
     2.1.1  เป้าประสงค์  เพ่ือผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพให้มีความรู้  ความสามารถและทักษะใน

การท างาน  การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ 
    2.1.2  แผนงาน โครงการ 
      1) โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขางานจากภายนอกสถานศึกษา 
       มาพัฒนาผู้เรียน 

2)  โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการส าหรับนักศึกษา  
 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 2563 

      3) โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2563 
 4) โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของผู้เรียนที่ยากจน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 5) โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาในการทดสอบระดับชาติ 
 6)   โครงการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 7) โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 8) โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่  
  ประจ าปีพ.ศ. 2563 
 9) โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 10) โครงการสร้างเครือข่ายประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา 
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 11) โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 12) โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 13) โครงการนิทรรศการโครงการวิชาชีพของผู้เรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 
 14) โครงการเรียนรู้นอกชั้นเรียน สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 15) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการลีลาการผสมเครื่องดื่ม สาขาวิชาการโรงแรม 
  และการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2563 
 16) โครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกอาชีพของผู้เรียนสาขาวิชาการโรงแรม 
  และการท่องเที่ยว  
 17) โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมบริการ   
  สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร   
  แผนกวิชาการท่องเที่ยว  ประจ าปีการศึกษา  2563 
 18) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านไอที (IT) เพ่ือวิถีชุมชน 
   2.1.3 ตัวช้ีวัด 
      1) โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขางานจากภายนอกสถานศึกษา 

      มาพัฒนาผู้เรียน 
ตัวชี้วัด : 

- สถานศึกษาที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิน่ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวนสาขางานที่เปิดสอน 

3) โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการส าหรับนักศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 2563 

ตัวชี้วัด : 
  - นักศึกษา ได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาใน 
   วิชาชีพของตนเองรวมถึงได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
4) โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศกึษา 2563 
ตัวชี้วัด : 
  - ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่บุตร 
   หลานได้ 

 4)   โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของผู้เรียนที่ยากจน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 ตัวชี้วัด : 

  -  นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจของตนเอง 
-  นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคง 
   และยั่งยืน 
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 5) โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาในการทดสอบระดับชาติ 
 ตัวชี้วัด : 
 -   เพ่ือเป็นแนวทางในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 

                            ของแต่ละสาขาวิชา 
 6)   โครงการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 ตัวชี้วัด : 
   - มีแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับ ปวช.1 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชา 
       ของแต่ละสาขาวิชาได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 7) โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 ตัวชี้วัด : 
   - นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ และประกอบธุรกิจทุกสาขาวิชา 
   - ครูที่ปรึกษาโครงการเข้าร่วมโครงการฯ อย่างน้อย 15 คน 
 8) โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่  
  ประจ าปีพ.ศ. 2563 
 ตัวชี้วัด : 
   -  มีโครงงานวิทยาศาสตร์ส่งเข้าประกวดระดับ อศจ. จ านวน 21  
    ผลงานต่อปี แบ่งเป็น 

      ระดับ ปวช. จ านวน 12 ผลงาน 
      ระดับ ปวส. จ านวน 9 ผลงาน 

   -   มีโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าประกวดระดับ ภาค ภาคเหนือ  
   จ านวน 4 ผลงานต่อปี 
   -   มีโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าประกวดระดับ ชาติ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 
    ผลงานต่อปี 
 9) โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 ตัวชี้วัด : 
   - มีสิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นผลงานของผู้เรียน ส่งเข้าประกวดในระดับ 

  อาชีวศึกษาจังหวัดจ านวนไม่น้อยกว่า 13 ผลงานต่อปี ในระดับชาติ 
  ไม่น้อยกว่า 1 ผลงานต่อปี 

 10) โครงการสร้างเครือข่ายประสานงานส่งเสริมความประพฤติผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด : 
   - จัดกิจกรรมอบรมนักเรียน นักศึกษาแกนน าในการสร้างเครือข่าย 
    ประสานความประพฤตินักเรียน นักศึกษา จ านวน 100 คน 
 11) โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ตัวชี้วัด : 
   - ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 12) โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
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 ตัวชี้วัด : 
   - จ านวนผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 20 
   - จ านวนสถานประกอบการร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
    เพ่ิมข้ึนจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 20 
 13) โครงการนิทรรศการโครงการวิชาชีพ ของผู้เรียน ปวช.3 และ ปวส.2 
 ตัวชี้วัด : 
   - ผลงานจากการด าเนินการโครงการวิชาชีพผู้เรียน ระดับ ปวช.3  
   - ผลงานจากการด าเนินการโครงการวิชาชีพ ระดับ ปวส.2  
 14) โครงการเรียนรู้นอกชั้นเรียน สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 ตัวชี้วัด : 
   - นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และ 
    ศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง รวมถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการ 
    ประกอบอาชีพ 
 15) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการลีลาการผสมเครื่องดื่ม 
 ตัวชี้วัด : 
   - นักเรียน เกิดทักษะและประสบการณ์ในการผสมเครื่องดื่มมากยิ่งข้ึน 
 16) โครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม 
  และการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมทักษะทางวิชาชีพในการปฏิบัติงาน  
  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 ตัวชี้วัด : 
   - นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากอาชีพและศรัทธาในวิชาชีพ 
    ของตนเอง 
 17) โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมบริการ   
  สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร   
  สาขาวิชาการท่องเที่ยว  ประจ าปีการศึกษา  2563 
 ตัวชี้วัด : 
   - นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
    จ านวน  20  คน ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมบริการ  
    สาขาพนักงานการบริการอาหารและเครื่องอ่ืนในธุรกิจโรงแรมและ 
    ภัตตาหาร คิดเป็นร้อยละ 50 
 18) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านไอที (IT) เพ่ือวิถีชุมชน 
 ตัวชี้วัด : 
   - นักเรียน นักศึกษา จ านวนอย่างน้อย 30 คน สามารถถ่ายทอดความรู้ 
    ให้กับคนในชุมชนได้ 
 
 

   2.2  กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานระดับสากล 
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     2.2.1  เป้าประสงค์  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของตลาดแรงงาน 
     2.2.2  แผนงานโครงการ   
      1) โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
      2) โครงการส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 3) โครงการ English Camp 
 4) โครงการ Christmas Day 
 5)   โครงการมหกรรมวิชาชีพ "เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ" Open house 
 6)   โครงการ Small Talks Small Tips คุยกันวันละนิดกับภาษาไทยและ 
        ภาษาอังกฤษวันละค า   
 7) โครงการพัฒนาผู้เรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
 8) โครงการ U Mee D Echo VE Contest การแข่งขันภาษาอังกฤษเพ่ือก้าว 
  สู่อาชีพผ่านแอพลิเคชั่น Echo VE  
 9) โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 10) โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ หมวดสมรรถนะแกนกลาง 
 11)  โครงการรบัครอูาสาสมัครจีน 
  
   2.2.3  ตัวช้ีวัด 

1. โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ตัวชี้วัด :  

   - ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ๒)  โครงการส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตัวชี้วัด : 
  - สถานประกอบการตอบแบบส ารวจให้กับวิทยาลัยฯ 

 3) โครงการ English Camp 
 ตัวชี้วัด : 
   -  เสริมความพร้อมและความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาต่อ การจัดการเรียน 
   การสอนภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ 
 4) โครงการ Christmas Day 
 ตัวชี้วัด : 
   -  ผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (ผู้สนใจ) มีเจตคติท่ีดีต่อ 
    วิชาภาษาอังกฤษ และมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มีความม่ันใจ มี 
    ความกระตือรือร้น และกล้าแสดงออกมากข้ึน 
 
 5) โครงการมหกรรมวิชาชีพ "เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ" Open House 
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 ตัวชี้วัด : 
   - ผู้เรียนระดบัมัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศกึษาปีที่ 6 ระดับ 
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ครูแนะแนวในโรงเรียน 
    มัธยมศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนในเขตจังหวัดสุโขทัย และใกล้เคียง 
    เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า  500  คน 
  6)  โครงการ Small Talks Small Tips คุยกันวันละนิดกับภาษาไทยและ 
   ภาษาอังกฤษวันละค า 
  

 ตัวชี้วัด : 
   - นักเรียนที่เขา้ร่วมโครงการ Small Talks Small Tips  คุยกันวันละนิดกับ 
    ภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละค า ได้พัฒนาศกัยภาพด้านการสื่อสาร 
    เป็นภาษาอังกฤษ เรียนรู้การออกเสียงและการเขียนภาษาไทยอย่างถูกต้อง  
    สร้างเสริมความใฝ่รู้ ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ภาษาไทยและ 
    ภาษาอังกฤษมากขึ้น และเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจ 
    สถานการณ์ในปัจจุบันอย่างเหมาะสม 
 7) โครงการพัฒนาผู้เรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
 ตัวชี้วัด : 
   - นักเรียน นักศึกษาที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ปวช. และ  
    ปวส. จ านวน 500 คน ด าเนนิงานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
    คณิตศาสตร์ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 8) โครงการ U Mee D Echo VE Contest การแข่งขันภาษาอังกฤษเพ่ือก้าว 
  สู่อาชีพผ่านแพพลิเคชั่น Echo VE  
 ตัวชี้วัด : 
   - นักเรยีน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (ผู้สนใจ) มีเจตคติที่ดีต่อวิชา 
    ภาษาอังกฤษพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มีความมั่นใจ มีความกระตือรือร้น 
    และกล้าแสดงออกมาข้ึน 
 9) โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 ตัวชี้วัด : 
   - นักเรยีน สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีความรู้ เกิดทักษะใน 
    การสื่อสารภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 10) โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ หมวดสมรรถนะแกนกลาง 
 ตัวชี้วัด : 
   - เพ่ือเสริมความพร้อมและความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาต่อการจัดการเรียน 
    การสอนภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ 
 
 
 11)  โครงการรบัครูอาสาสมัครจีน 
 ตัวชี้วัด : 
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   - เสริมสร้างประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดองค์ความรู้สร้าง 
    ความสัมพันธ์ระดับประเทศ 
    
 

พันธกิจที่  2  พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
 1.  วัตถุประสงค์ 
  1.1  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 2.  กลยุทธ์ 
      พันธกิจที่  2  พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ  จ านวน  1  กลยุทธ์ 
  2.1  กลยทุธ์ที่  1  พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
   2.1.1  เป้าประสงค์  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับ 
  ความต้องการของตลาดแรงงาน 
   2.1.2  แผนงานโครงการ 
      1)   โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขางานจากภายนอกสถานศึกษามาพัฒนา 
      ผู้เรียน  
     2) โครงการท าบันทกึข้อตกลงลงนามความร่วมมือ  ร่วมกับสถานประกอบการและ 
      มอบเกยีรติบัตรเชิดชูเกียรติ  สถานประกอบการ  ประจ าปีการศึกษา  2563 
     3) โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา   
      วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
     4) โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับผู้ส าเร็จการศึกษา 
      จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  

5) โครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกอาชีพของนักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม 
 และการท่องเที่ยว 

 2.1.3  ตัวช้ีวัด 
1) โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขางานจากภายนอกสถานศึกษามาพัฒนา 

ผู้เรียน  
 ตัวชี้วัด : 
  - นักเรียนทุกสาขาวิชา ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้มากข้ึน 
     2)   โครงการท าบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือ  ร่วมกับสถานประกอบการและ 
      มอบเกยีรติบัตรเชิดชูเกียรติ  สถานประกอบการ  ประจ าปีการศึกษา  2563 
 ตัวชี้วัด : 
  - สุถานประกอบการร่วมมือกับวิทยาลัยฯ ในการดูแล สร้างเครือข่ายสถาน 
   ประกอบการร่วมกับสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพในการดูแลนักเรียน 
   นักศึกษายิ่งข้ึน 

  
3)   โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา  
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  
 ตัวชี้วัด : 
  - นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ประสบการณ์ การพร้อมเริ่มประกอบการ 
   ธุรกิจของตนเอง 
     4) โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับผู้ส าเร็จการศึกษา 
      จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  
 ตัวชี้วัด : 
  - ได้รับการประเมินจากสถานประกอบการให้นักศึกษาผ่านร้อยละ 80  
   ของจ านวนที่ส ารวจ 

5) โครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกอาชีพของนักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม 
 และการท่องเที่ยว 
 ตัวชี้วัด : 

  - นักศึกษาได้รับความรู้และประสอบการณ์จากอาชีพ และศรัทธาใน 
   วิชาชีพของตนเอง 
 

พันธกิจที่  3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1.  วัตถุประสงค์ 
  1.1  เพื่อยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1.2  เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 2.  กลยุทธ์ 
      พันธกิจที่  3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  1  กลยุทธ์  ดังนี้ 
  2.1  กลยุทธ์ที่  1  เพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอน 
   2.1.1  เป้าประสงค์  เพ่ือยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   2.1.2  แผนงานโครงการ 
    1)   โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ  
     ปีการศึกษา 2563 
    2)   โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
3)   โครงการไม่เคยหาย  ไม่เคยลา ไม่เคยมาสาย  ข้าราชการครูและบุคลากร 

 ทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
  ๔) โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ   
   ประจ าปีงบประมาณ  2563 
 
 
 
 2.1.3  ตัวช้ีวัด 
    1)   โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ  
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     ปีการศึกษา 2563 
 ตัวชี้วัด : 
    - บุคลากรครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่เข้าร่วมโครงการ  
                                                  สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงข้ึน 
    2)   โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 ตัวชี้วัด  : 
    - ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  
     ได้พัฒนาตนเองเพ่ิมประสิทธิภาพ และมีวิสัยทัศน์ในการท างาน 

3)   โครงการไม่เคยหาย  ไม่เคยลา ไม่เคยมาสาย  ข้าราชการครูและบุคลากร 
 ทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 

  ตัวชี้วัด : 
    - ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ  มีขวัญและก าลังใจ 
     ในการท างาน 
  ๔)  โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ   
       ประจ าปีงบประมาณ  2563 
  ตัวชี้วัด  : 
    -   บุคลากรครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่เข้าร่วมโครงการ 
        สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น  
พันธกิจที่  4  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 1.  วัตถุประสงค์ 
  1.1  เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน 
 2.  กลยุทธ์ 
      พันธกิจที่  4  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  จ านวน  2  กลยุทธ์  ดังนี ้
  2.1  กลยุทธ์ที่  1  ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน 
   2.1.1  เป้าประสงค์  เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน 
   2.1.2  แผนงานโครงการ 
 1)   โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fix it center 
 2)   โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น    
 3)   โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
  ๔) โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม 
  5) โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 
  6) โครงการท าบันทกึข้อตกลง ลงนามความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการและ 
    มอบเกยีรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 25623 
 
  7) โครงการจิตอาสา  “อาชีวศึกษา สร้างฝีมือชน คนดี มีจิตสาธารณะ”  
    ปันเวลา แชร์ความสุข 
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  8) โครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ 
  9) โครงการสอนหลักสูตร 108 อาชีพ 
  10) โครงการจติอาสาพัฒนา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ  
    ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 11) โครงการพัฒนาวัดด้วยอักษรศิลป์ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 
 12) โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 
 
 2.1.3  ตัวช้ีวัด 
  1) โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fix it center  
 ตัวชี้วัด :    
   - ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแล รักษาเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ 
    ในการประกอบอาชีพเครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 
 2)  โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น   
 ตัวชี้วัด : 
   -  กลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างงาน  สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ให้ตนเองและ 
   สวัสดิการ  อย่างมีคุณภาพ 
 3)  โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  
 ตัวชี้วัด : 
   -   เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคม ไม่ยุ่งเกี่ยว 
    กับยาเสพติด 
  ๔)  โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม 
 ตัวชี้วัด : 
     -  ผู้เรียนทุกชั้นทุกแผนก  เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการศึกษาที่วิทยาลัยฯ   
      จัดขึ้นและมีทักษะ  มีความรู้  รักการท างาน  มีเจตคติที่ดีและสามารถ 
      ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
  5)   โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2563 

ตัวชี้วัด : 
     - ผลงานที่ส่งเข้าประกวดสามารถน าไปสู่การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      และสามารถจ าหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ 
  6) โครงการท าบันทึกข้อตกลง ลงนามความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการและ 
    มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียติสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2563 
  ตัวชี้วัด : 
     - สถานศึกษาประกอบการร่วมกับวิทยาลัยฯ ในการดูแล สร้างเครือข่าย 
      สถานประกอบการร่วมกับสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพในการดูแล 
      นักเรียน นักศึกษายิ่งขึ้น 
 
  7) โครงการจิตอาสา  “อาชีวศึกษา สร้างฝีมือชน คนดี มีจิตสาธารณะ”  
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    ปันเวลา แชร์ความสุข 
  ตัวชี้วัด  : 
     - ผู้เข้าร่วมโครงการ มีจิตอาสาและมีพฤติกรรมสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่น 
      ในสังคม 
  8) โครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ 
  ตัวชี้วัด  : 
     - ด าเนินการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ตามแผนด าเนินงาน 
     - กลุ่มเป้าหมายสามารถยกระดับฝีมือ 
     - เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการด ารงอยู่อย่างมั่งคั่ง และมั่นคง 
  9) โครงการสอนหลักสูตร 108 อาชีพ 
  ตัวชี้วัด : 
     - ด าเนินการฝึกอาชีพตามหลักสูตร 108 อาชีพ ให้กลุ่มเป้าหมายได้ตาม 
      แผนด าเนินงาน 
     - สร้างมูลค่า พัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน 
     - สามารถรวมกลุ่มกัน เพื่อจัดตั้งศูนย์กลางเป็นแหล่งการเรียนรู้วิชาชีพ 
      ภายในองค์การโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่น 
  10) โครงการจิตอาสาพัฒนา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ  
    ประจ าปีงบประมาณ 2563 
  ตัวชี้วัด : 
     - ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน มีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ 
 11) โครงการพัฒนาวัดด้วยอักษรศิลป์ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 
 ตัวชี้วัด  : 
   -  นักเรียนระดับชั้น ปวช. และ ปวส. จ านวน 16 คน สามารถปฏิบัติงาน  
    และน าความรู้ความสามารถท่ีได้รับการฝึกปฏิบัติให้เป็นประโยชน ์
    ต่อตนเองและชุมชนของนักเรียน 
 12) โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 
 ตัวชี้วัด : 
   - นักเรียนระดับชั้น ปวช. จ านวน 22 คน สามารถปฏิบัติงาน และน า 

 ความรู้ความสามารถท่ีได้รับการฝึกปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง  
 และชุมชนของนักเรียน นักศึกษา และสามารถสร้างอาชีพอิสระได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2.2  กลยุทธ์ที่  2  ยกระดับคุณภาพห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม  
   2.2.1  เป้าประสงค์  เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน 
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   2.2.2  แผนงานโครงการ 
 1)  โครงการมหกรรมวิชาชีพ “เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ”  Open house 
  2)  โครงการสัญจรแนะแนวในโรงเรียนมัธยม 
  3) โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  4) โครงการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ 
  5) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีการศึกษา 2563 
 2.2.3  ตัวชี้วัด 

1) โครงการมหกรรมวิชาชีพ “เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ” Open house 
ตัวชี้วัด : 

  - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๓  มัธยมศึกษาปีที่  ๖  ระดับ 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  ๓  (ปวช.๓)  ครูแนะแนวและผู้ปกครอง 
   ในเขตจังหวัดสุโขทัย และใกล้เคียงมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ 
   การจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา 

2) โครงการสัญจรแนะแนวในโรงเรียนมัธยม 
ตัวชี้วัด : 
 - นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ได้รับการแนะแนว เข้าศึกษาต่อใน 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
3)   โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ตัวชี้วัด : 
 - ผู้เรียนและสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย มีการรับรู้การจัด 
  การอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4)   โครงการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ 
ตัวชี้วัด  : 

    - มีวัสดุครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ พร้อมในการใช้งาน 
       
 

พันธกิจที่  5  ร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 1.  วัตถุประสงค์ 
  1.1  เพื่อพัฒนาจุดเด่นและจุดเน้นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 2.  กลยุทธ์ 
      พันธกิจที่  5  ร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มีจ านวน  1  กลยุทธ์  ดังนี้ 
  2.1  กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให ้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วม
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
   2.1.1  เป้าประสงค์  เพ่ือพัฒนาจุดเด่นและจุดเน้นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ 
                      สถานศึกษา 
 
   2.1.2  แผนงานโครงการ 
 1)   โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน 
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  องค์การวิชาชีพ  ลูกเสือ  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  กีฬาและนันทนาการ 
  เยาวชนดีเด่น  ศรีอาชีวะ  และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 2) โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง 
 2.1.3  ตัวช้ีวัด 
 1)   โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน 
  องค์การวิชาชีพ  ลูกเสือ  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  กีฬาและนันทนาการ 
   เยาวชนดีเด่น  ศรีอาชีวะ  และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
  ตัวชี้วัด : 
   -  ผู้เรียนทุกชั้นทุกแผนก ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
    เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการศึกษาท่ีวิทยาลัยฯ  จัดขึ้นและมีทกัษะ  มี 
    ความรู้  รักการท างาน  มีเจตคติท่ีดีและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
  2)   โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง 
  ตัวชี้วัด : 
   -  เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ตระหนักถึง 
    ความส าคัญและคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภาษาไทย  
    ซ่ึงถือเป็นภาษาแห่งชาติและเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่เราคนไทยควร 
    ภาคภูมิใจ  
 

พันธกิจที ่ 6  พัฒนาระบบเครือข่าย  ชุมชน  สถานประกอบการ 
 1.  วัตถุประสงค์ 
  1.1  สร้างความเข้มแข็ง  เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
 2.  กลยุทธ์ 
      พันธกิจที่  6  พัฒนาระบบเครือข่าย  ชุมชน  สถานประกอบการ มีจ านวน  1  กลยุทธ์  ดังนี้ 
  2.1  กลยุทธ์ที่  1  เพ่ิมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  โดยใช้ระบบคุณภาพ PDCA  
เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารเชิงรุกและหลักธรรมาภิบาล 
   2.1.1  เป้าประสงค์  เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง  เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
   2.1.2  แผนงานโครงการ 
 1)   โครงการท าบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือ ร่วมกับสถานประกอบการ 
  และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกยีรติสถานประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 2)   โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fix it center 
 3)   โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 
  ๔) โครงการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 
  5) โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการส าหรับผู้เรียนทุกแผนก 
  6) โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม 
  7) โครงการสัญจรแนะแนวในโรงเรียนมัธยม 
  8) โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ และแนะแนวอาชีพส าหรับผู้ที่จะ 
    ส าเร็จการศึกษา ประจ าการศึกษา 2562 
  9) โครงการจิตอาสา “อาชีวศึกษา สร้างฝีมือชน คนดี จิตสาธารณะ”  
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    ปันเวลา แชร์ความสุข 
  10) โครงการสอนหลักสตูรระยะสั้นในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ 
 2.1.3  ตัวช้ีวัด 
 1) โครงการท าบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือ ร่วมกับสถานประกอบการ 
  และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ 
  ตัวชี้วัด : 
   - มีสถานประกอบการทีร่่วมมือกับวิทยาลัยฯ ในการดูแล สร้างเครือข่าย 
    สถานประกอบการร่วมกับสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพในการดูแล 
    นักเรียนนักศึกษายิ่งขึ้น 
  - ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแล รักษาเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ 
    ในการประกอบอาชีพเครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 
 2)  โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น   
 ตัวชี้วัด : 
   -  กลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างงาน  สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ให้ตนเองและ 
   สวัสดิการ  อย่างมีคุณภาพ 
 ๔) โครงการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 
 ตัวชี้วัด : 
   - ผู้ปกครองมีความรู้  ความเข้าใจ และความสามารถแก้ไขปัญหาให้ 
    แก่บุตรหลานได้ 
  5) โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการส าหรับผู้เรียนทุกแผนก 

ตัวชี้วัด  : 
     - นักศึกษา ได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธา 
      ในวิชาชีพของตนเองรวมถึงได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการ 
      ประกอบอาชีพ 
  6)   โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม  

ตัวชี้วัด : 
     - ผู้เรียน ทุกชั้นทุกแผนก  เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการศึกษาท่ี 
      วิทยาลัยฯ จัดขึ้นและมีทักษะ  มีความรู้  รักการท างาน  มีเจตคติที่ดีและ 
      สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
  7) โครงการสัญจรแนะแนวในโรงเรียนมัธยม 
  ตัวชี้วัด : 
     - นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ทีไ่ด้รับการแนะแนว เข้าศึกษาต่อ 
      ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 
  8) โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ และแนะแนวอาชีพส าหรับผู้ที่จะ 
    ส าเร็จการศกึษา ประจ าการศึกษา 2562 
  ตัวชี้วัด : 



มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ๔๐ 
 

     - นักเรียนสามารถรู้แนวทางการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นในสาขาท่ีตนเอง 
      ต้องการและรู้แนวทางการสมัครงาน การประกอบอาชีพหลังส าเร็จ 
      การศึกษา 
  9) โครงการจิตอาสา  “อาชีวศึกษา สร้างฝีมือชน คนดี มีจิตสาธารณะ”  
    ปันเวลา แชร์ความสุข 
  ตัวชี้วัด  : 
     - ผู้เข้าร่วมโครงการ มีจิตอาสาและมีพฤติกรรมสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่น 
      ในสังคม 
  10) โครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ 
  ตัวชี้วัด  : 
     - ด าเนินการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ตามแผนด าเนินงาน 
     - กลุ่มเป้าหมายสามารถยกระดับฝีมือ 
     - เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการด ารงอยู่อย่างมั่งคั่ง และมั่นคง 
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นิยามศัพท ์

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมายถึง กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 
ประกอบกับมาตรฐาน 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

2. มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ข้อก าหนดมาตรฐานเพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์และหลักการ
จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และเพ่ือให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่า
เทียมกับทางการศึกษา พัฒนาคนได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ที่พึงประสงค์ 

3. มาตรฐานการอาชีวศึกษา หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพและมาตรฐานใน
การจัดการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การก ากับดูแล การตรวจสอบ การ
ประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 

4. มาตรฐานการศึกษาของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ 
คุณภาพมาตรฐานในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  เพ่ือใช้เป็นแนวทาง เกณฑ์ในการ
จัดการศึกษา ก ากับ ดูแล นิเทศ ตรวจสอบ ติดตาม การประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา 

5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายความว่า กระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า
ของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดท ารายงานการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

6. การพัฒนาคุณภาพการศกึษา หมายความว่า กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและโครงสร้าง การ
วางแผนและการด าเนินการตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 คณะผู้จัดท ารูปเล่มมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 

 นายสุรเชษฐ ์  นาครินทร ์

                           นางสาวปวีณา  นพนรินทร ์

 นางปนัดดา    ลิ่มภูษติเจริญ  

 นางสาวพัชรวรรณ มิ่งเหมอืน 
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